


“พ่อ”ยังคงอยู่ในใจไม่มีลืม
ทรงเสมือนนาถชนกปกป้องบุตร	 	 ราษฎร์จึงร่มเย็นสุดสโมสร

แม้พระล่วงเสด็จสวรรค์ชั้นอัมพร	 	 พระคุณพระภูธรยังยิ่งยง

พระวงศ์ไท้ได้สืบราชสมบัติ	 	 	 ธ�ารงฉัตรเก้าช้ันอันสูงส่ง

วันพ่อยังมีความหมายไทยธ�ารง	 	 “พ่อ”ยังคงอยู่ในใจไม่มีลืม
น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

๕	ธันวาคม	วันพ่อแห่งชาติ		วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า	ศาสตราจารย์พิเศษ	ธงทอง	จันทรางศุ	ประพันธ์ถวาย



ฉบับที่ ๔๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑เปิดเล่ม
	 วารสารโพธิยาลัย	ฉบับที่	๔๓	ประจ�าเดือนธันวาคม	
พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 เป็นฉบับ	 “อัปปมาทธรรม”	 พระพุทธเจ้า
ทรงยกย่องว่า	 อัปปมาทธรรม	 เป็นหลักธรรมส�าคัญยิ่ง 
ในพระพุทธศาสนา	 ตามค�าอธิบายที่ปรากฏอยู ่ ใน
พจนานุกรมพุทธศาสตร์	 ฉบับประมวลธรรม	 ซึ่งท่านได ้
จัดไว้ในหมวดที่	๑		ข้อที่	๓	ถัดจาก	กัลยาณมิตตตา	และ
โยนิโสมนสิการ	ดังนี้
 “อัปปมาทะ (ความไม่ประมาท คือ ความเป็น
อยู ่อย่างไม่ขาดสติ หรือ ความเพียรท่ีมีสติเป็นเครื่อง
เร่งเร้าและควบคุม ได้แก่ การด�าเนินชีวิตโดยมีสติเป็น
เคร่ืองก�ากับความประพฤติปฏิบัติ และการกระท�าทุก
อย่าง ระมัดระวังตัว ไม่ยอมถล�าไปในทางเสื่อม แต่ไม่
ยอมพลาดโอกาสส�าหรับความดีงาม และความอันจะ
ต้องรับผิดชอบ ไม่ยอมปล่อยปละละเลย การท�าการด้วย 
ความจรงิจงั  รอบคอบ และรดุหน้าเรือ่ยไป - earnestness;  
diligence; heedfulness) ข้อนี้เป็นองค์ประกอบภายใน 
(internal factor; personal factor) และเป็นฝ่ายสมาธิ 
(a factor belonging to the category of concen-
tration)”
 “ภิกษุทั้งหลาย เม่ือดวงอาทิตย์อุทัยอยู ่ ย่อมมี
แสงอรณุขึน้มาก่อนเป็นบพุนมิติ ฉนัใด ความถงึพร้อมด้วย 
ความไม่ประมาท ก็เป็นตัวน�า เป็นบุพนิมิตแห่งการ 
เกิดขึ้นของอารยอัษฎางคิกมรรค แก่ภิกษุ ฉันนั้น”
 “ธรรมเอก ที่มีอุปการะมาก เพื่อการเกิดขึ้นแห่ง 
อารยอัษฎางคิกมรรค ก็คือ ความถึงพร้อมด้วยความ 
ไม่ประมาท”
 “เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่น แม้สักข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้
อารยอัษฎางคิกมรรค ที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว 
ก็เจริญบริบูรณ์ เหมือนอย่างความถึงพร้อมด้วยความ 
ไม่ประมาทนี้เลย”
 “รอยเท้าของสตัว์บกทัง้หลาย ชนดิใดๆ กต็าม ย่อมลง 
ในรอยเท้าช้างได้ท้ังหมด, รอยเท้าช้าง เรียกว่า เป็นยอด 
ของรอยเท้าเหล่านั้น โดยความใหญ่ ฉันใด กุศลธรรม 
ทั้งหลายอย่างใดๆ ก็ตาม ย่อมมีความไม่ประมาทเป็นมูล 

ประชมุลงในความไม่ประมาทได้ทัง้หมด ความไม่ประมาท 
เรียกได้ว่า เป็นยอดของธรรมเหล่านั้น ฉันนั้น”
 “ผู้มีกัลยาณมิตร พึงเป็นอยู่โดยอาศัยธรรมเอกข้อนี้ 
คือ ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย”
 “ธรรมเอก อันจะท�าให้ยึดเอาประโยชน์ไว้ได้ท้ัง  
๒ อย่าง คอื ท้ังทิฏฐธมัมกัิตถะ (ประโยชน์ปัจจุบนั ประโยชน์
เฉพาะหน้า หรือประโยชน์สามัญของชีวิต เช่น ทรัพย์ ยศ 
กามสุข เป็นต้น) และสัมปรายิกัตถะ (ประโยชน์เบื้องหน้า 
หรือประโยชน์ขั้นสูงขึ้นไปทางจิตใจหรือคุณธรรม) ก็คือ
ความไม่ประมาท”
 “สังขาร (ส่ิงที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น) ทั้งหลาย มีความ 
เสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน ์
ที่มุ่งหมายให้ส�าเร็จ ด้วยความไม่ประมาทเถิด”
 “ความไม่ประมาท ย่อมเป็นไปเพือ่ประโยชน์ยิง่ใหญ่, 
เพือ่ความด�ารงมัน่  ไม่เสือ่มสญู  ไม่อนัตรธานแห่งสัทธรรม” 
ฯลฯ
 แม้จะเป็นหลักธรรมที่ส�าคัญมาก	ดังปรากฏข้อความ
ข้างต้น	 แต่ชาวพุทธจ�านวนมาก	 ไม่ได้ให้ความส�าคัญเท่า 
ที่ควร	 ดังจะเห็นได้จากคดีความที่เกิดจากความประมาท
จ�านวนมากมายปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ	 ที่เด่นชัดคือความ
ประมาทในการใช้รถใช้ถนน	 ซึ่งจะเกิดขึ้นหนาแน่นใน
ช่วงวันหยุดยาว	 เช่น	 ปีใหม่และสงกรานต์	 แต่ละคร้ัง 
จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ต�่ากว่า	 ๓,๐๐๐	 คร้ัง	 มีผู้เสียชีวิต 
อยู่ในระหว่าง	 ๓๐๐	 -	 ๔๐๐	 คน	 จนประเทศไทยมีสถิติ 
อุบัติเหตุทางรถยนต์สูงอยู่ในระดับต้นๆ	 ของโลก	 ไม่ว่า 
รัฐบาลจะวางมาตรการป้องกันอย่างใด	 อุบัติเหตุก็ยังคงมี
เช่นเดิม	จะมีลดลงบ้าง	แต่เป็นเพียงเล็กน้อย
	 อนึ่ง	 พุทธศาสนิกชนควรอย่างยิ่งที่จะตั้งตนอยู่ใน
ความไม่ประมาท	นอกจากในการด�ารงชีวิตประจ�าวันแล้ว	
ควรให้ความใส่ใจในภัยของพระพุทธศาสนาด้วย	 คอย
สังเกต	พิจารณา	ใส่ใจ	ว่าสิ่งใดจะเป็นความเสื่อมของพระ
ศาสนา	 พึงใส่ใจที่จะช่วยขจัดสาเหตุแห่งความเสื่อมน้ัน	
คอยสร้างเหตปัุจจยัแห่งความเจรญิให้เข้มแข็ง	และมกี�าลงั
แข็งแรงเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้	 ตราบกาลนาน	



ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ

พระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบริหาร
พนิตา		อังจันทรเพ็ญ

panitaang@gmail.com
รองบรรณาธิการ

ทพญ.	อัจฉรา	กลิ่นสุวรรณ์
Acharak7153@gmail.com

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
พันธุ์รพี	นพรัมภา

Punrapee@gmail.com
ประสานงาน

พระครูประคุณสรกิจ	
(พระมหาการุณย์	กุสลนนฺโท)
pk.krun21@gmail.com

กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�านักงาน	:	วัดจากแดง

๑๖	หมู่	๖	ถ.เพชรหึงษ์	ซ.เพชรหึงษ์	๑๐	
ต.ทรงคนอง	อ.พระประแดง	
จ.สมุทรปราการ	๑๐๑๓๐
โทรศัพท์.	๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
พิมพ์ครั้งที่	๑	:	มีนาคม	๒๕๖๒ 

จ�านวน	๕,๐๐๐	เล่ม	
ภาพปก :	อ.ปัญญา	วิจินธนสาร
ศิลปินแห่งชาติ	สาขาทัศนศิลป์
ออกแบบปก	:	อ.บัญชา	หนังสือ

เครดิตภาพ
ชาคิโนภิกขุ,	True	Little	Monk 
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย	

และขอขอบคุณเจ้าของภาพ
จากทาง	Internet	ทุกท่าน

ศิลปกรรม
สหมิตรกรุ๊ปทีม

อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
โดยคุณพัชรพิมล	ยังประภากร	
ประธานกรรมการ	‘สุวิมล’

จัดพิมพ์โดย
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

โทร.	๐๒	๙๐๓	๘๒๕๗-๙

วารสารโพธิยาลัย	 จัดพิมพ์มาด้วย
ปัจจัยบริจาคของท่านผู้มีจิตศรัทธา	
แจกเป็นธรรมทานและบรจิาคไปตาม
ห้องสมุดต่างๆ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์
ทางปัญญาอย่างกว้างขวางแก่ท่าน 
ผู้ใฝ่ธรรมต่อไป	ขออนุโมทนาทุกท่าน

	 หากท่านผู้อ่านมีความประสงค์จะติดต่อ 
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย	 หรือต้องการ 
แสดงความเหน็	ตชิม	หรอืให้ค�าแนะน�าใดๆ	กรณุา 
ติดต่อได้ที่อีเมล	 pk .k run21@gmai l .com 
(พระครูประคุณสรกิจ	 หรือพระมหาการุณย	์ 
กุสลนนฺโท)	ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น

สารบัญ
อย่าให้ถึงกาลสูญสิ้นไป	 เหมือนอย่างใน
ประเทศอินเดีย	ดินแดนที่เป็นถิ่นก�าเนิด
ของพระพทุธศาสนา	แต่รกัษาพระพทุธ-
ศาสนาไว้ไม่ได้	
 คณะผูจ้ดัท�าหวงัว่า	วารสารโพธยิาลยั 
ฉบบันี	้จะช่วยให้พทุธบรษิทัมคีวามตืน่ตวั 
ในเรือ่งความไม่ประมาท	และด�าเนินชีวติ
ตามปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า	ที่ว่า

“หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว 
วะยะธัมมา สังขารา 
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ
อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปัจฉิมา วาจา 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	
บัดนี้เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่า
สั งขารทั้ งหลาย 	 มี ความ เสื่ อม ไป 
เป็นธรรมดา	
เธอทั้งหลาย	 จงยังความไม่ประมาท 
ให้ถึงพร้อมเถิด
นี้เป็นวาจาครั้งสุดท้ายของตถาคต	ฯ”	

	 	 	 												คณะผู้จัดท�า

วัดจากแดง ชมรมกัลยาณธรรม

a	วิสัชนาธรรม	:	อัปปมาทธรรม	
	 พอจ.มหาประนอม	ธมมฺาลงกฺาโร....................๓	
a	ธรรมปริทัศน์	:	อนิจจตา	
	 บอกความจริงไว้	ไยคนไทยใช้ไม่เป็น
	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)...๑๓
a	พระธรรมเทศนา	:	ไม่ทอดธุระ	
	 พระอาจารย์ชยสาโร.....................................๒๐
a	ชวนรู้	:	ความต่างกันของความประมาท
	 และ	ความไม่ประมาท
	 ภิกษรุปูหนึง่..................................................๒๙
a	ปัญญาปริทัศน์	:	ปาราปริยะ	
	 อินทรียสังวรจริยะ
	 ธีรปัญโญ......................................................๓๐
a	เรื่องชุดพุทธบริษัท	:	
	 พุทธบริษัทกับความไม่ประมาท
					พุทธสาวิกา...................................................๔๖
a	พระพุทธรูปส�าคัญ	:	กรมศิลปากรอัญเชิญ
					พระพทุธรปู	๙	พระองค์ให้ประชาชนสักการบูชา
					กองบรรณาธกิาร..........................................๕๑
a	มองเทศ	-	มองไทย	:	พระนาคเสนเถระ	(๓)
	 วเิทศทยัย์.....................................................๕๕

๔๓2



ปุจฉา :	 กราบขอความเมตตาพระอาจารย์
โปรดอธิบายศัพท์ค�าว่า	“อัปปมาทธรรม”	แปล
ว่าอะไร	มีที่มาอย่างไร	และมีค�าศัพท์ใดอีกบ้าง
ที่มีความหมายเดียวกันเจ้าคะ

วิสัชนา :	 “อัปปมาทธรรม”	 ธรรมเป็นที่ตั้ง 
แห่งความไม่ประมาท	 คือให้มีสติ	 เป็นเรื่องที่ 
พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว ่า	 “อัปปมาเทนะ 
สัมปาเทถะ อัปปมาเทนะ ภิกขเว สัมปาเทถะ” 
ทรงสอนต้ังแต ่ต ้น	 หลังจากตรัสรู  ้
(มิใช่เพิ่งมาตรัสเป็นปัจฉิมวาจา) 
“อัปปมาทธรรม” ที่ อยู ่ ใน 
อรรถกถาธรรมบท	 เรียกว ่า 
อั ปปมาทว ร รค  คว าม ไม  ่
ประมาท	คือให้มีสติ	เป็นเร่ือง
ที่ มี ความส� าคัญมากที่ สุ ด ใน 
พระพุ ท ธศ าสนา 	 ห รื อที่ มี ใ น 

พระไตรปิฎก	โดยในทุกๆ	วัน	พระพุทธองค์จะ
ตรสัสอนพระภกิษุวนัละ	๒	ครัง้ว่า		“อปัปมาเทนะ 
สัมปาเทถะ อัปปมาเทนะ ภิกขเว สัมปาเทถะ”
 ครั้งแรกพระองค์ตรัสในเวลาเที่ยง	ก่อนที่ 
จะเข้าไปพักที่พระคันธกุฎี	 และตรัสอีกครั้ง 
ในเวลา	๔	ทุ่ม	หลังทรงเสร็จส้ินการให้โอวาท 
แก่พระภิกษุ	ในช่วงเวลา	๖	โมงเย็นถึง	๔	ทุ่ม 
ก่อนเสด็จลากลับไปพระคันธกุฎี	พระองค์ก็จะ 

ตรั สว ่ า 	 “อัปปมา เทนะ  ภิกข เว 
สัมปาเทถะ” เป็นคร้ังที่	๒	

		 	 ถ ้าหากจะนับจ�านวนคร้ัง 
ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสประโยคนี ้
ตลอด	 ๔๕	พรรษา	 ก็คือ	 เอา	
๔๕	 คูณด้วย	 ๓๖๕	 แล้ว	 คูณ

ด้วย	๒	(๓๒,๘๕๐	ครั้ง)

อัปปมาทธรรม
พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วิสัชนาธรรม
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	 ส�าหรับความหมายของ	 อัปปมาเทนะ 
ภิกขเว สัมปาเทถะ	นั้น		“	ภิกขเว”	คือ	ดูก่อน 
ผู ้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย	 ส่วน	 “อัปป- 
มาเทนะ สัมปาเทถะ”	 มีค�าแปลและนัยสอง 
อย่าง	อย่างแรก	“อัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ”   
แปลว่า	จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม	อันนี้ 
มีนัยให้เจริญสติ	อย่างท่ี	๒	แปลว่า	จงบ�าเพ็ญ 
ไตรสิกขา	๓	ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท 
เถิด	 อันนี้ มีนัยให ้ใช ้ความไม ่ประมาทเป ็น 
เคร่ืองมือในการบ�าเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดี	

ปุจฉา : ที่พระองค์หมายถึง	 “ไม่ประมาท” 
นั้นคือไม่ประมาทเร่ืองอะไรบ้างเจ้าคะ

วิสัชนา :	พระไตรปิฎกเล่มที่	๒๔	พระสุตตันต-
ปิฎกเล่มที่	๑๖	อังคุตตรนิกาย	ทสก	-	เอกาทสก 
นิบาต	 อัปปมาทสูตร	 “เพราะธรรมทั้งหลาย 
ย่อมมีความไม่ประมาทเป็นมูล จึงประชุมลงใน
ความไม่ประมาทได้ทั้งหมด ความไม่ประมาท
จึงเป็นยอดของธรรม”

 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ได้เทศนาธรรม
เกี่ยวกับหัวใจพุทธศาสนาว่า	 อัปปะมาเทนะ 
สัมปาเทถะ	 แปลว่า	 ท่านท้ังหลาย	 จงยังความ 
ไม่ประมาทให้ถึงพร้อม	 ความไม่ประมาทน้ัน 
โดยย่อมีอยู่	๔	ประการ	คือ
	 ๑.	ไม่อาฆาตต่อผู้ใด	ถึงเขาจะเบียดเบียน
เราอย่างไรก็ตาม	 เราจะไม่แก้แค้นใคร	 หรือ 
เอาโทษใคร	จะเป็นผู้มีสติ
	 ๒.	 มีสติทุกเมื่อ	 ไม่ว ่าจะท�าอะไรก็ตาม 
เช่น	ยืน	เดิน	นั่ง	นอน	หรือท�าอะไรต่างๆ	เช่นนี ้
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท
	 ๓.	มีสมาธิอยู่ภายใน	คือ	เม่ืออารมณ์อะไร
เกิดก็ก�าหนด	เมื่อมีอารมณ์อันหน่ึงอันใดหายไป
ก็ก�าหนด	ได้ช่ือว่าเป็นผู้ไม่ประมาท
	 ๔.	บรรเทาความอยาก	คือ	โลภะ	ตัวโลภะ 
คือ	ความอยากไม่สิ้นสุด	ดังพระพุทธภาษิตว่า 
“นัตถิ ตัณหาสะมา นที”	แม่น�้าเสมอด้วยตัณหา
ไม่มี	แม่น�้ายังมีแห้ง	แต่โลภะในจิตใจคนแทบจะ 
ไม่เคยจะเหือดแห้งเลย	 ถ้าได้ปฏิบัติธรรมแล้ว	
โลภะจะลดลงและจะหมดไปได้	 ผู ้ใดต้ังอยู ่ใน
ความไม่ประมาททั้ง	 ๔	 ประการนี้	 ได้ชื่อว่า 
ท�าตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า	
 อธิบายเพิ่มเติมว่า	 ไม่ประมาท	 ก็มีหลาย 
ขั้นตอน	 ทั้งในทางโลกและทางธรรม	 ขั้นแรก 
เป็นความไม่ประมาททางโลก	คือไม่ประมาทใน
การด�าเนินชีวิต	อย่างเช่น	คนสมัยก่อนโน้น	ที่เขา 
เป็นพ่อค้า	ใช้เกวียนเดินทางไกล	เขาต้องมีการ 
พักแรมกลางทาง	 ในกลางทางนี้	 ก็อาจจะมี
โจรขโมยมาดักปล้นดักจ้ี	 พอตกกลางคืน	 เขา
ก็จะมีคนเฝ้ายาม	 ไม่ประมาทก็คือเฝ้ายาม	 ไม่
ประมาทกับการด�าเนินชีวิต	 พ่อค้าเหล่านั้นจึง
มีความปลอดภัย	 การท�ามาค้าขายก็ปลอดภัย	
อันน้ีคือ	 ให ้มีความไม่ประมาทเป็นพื้นฐาน 
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ในการด�าเนินชีวิต	 ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ 
ในชาดกหลายเรื่อง	 ขั้นที่ ๒	 คือ	 ไม่ประมาท 
ในการให้ทาน	 ไม่ลืมที่จะให้ทาน	 เพราะทาน 
เป็นเสบียงในสังสารวัฏ	ถ้าประมาทในทานกุศล	
ลืมที่จะให้ทานกุศล		ในสังสารวัฏก็จะไม่มีเสบียง	 
 ขั้นที่ ๓		คือ	ไม่ประมาทในศีล		ในสังสารวัฏ
อันยาวนาน	 ถ้าลืมรักษาศีล	 ก็ไปเกิดในอบาย 
ทั้ง	๔		แต่ถ้ารักษาศีล	๕	ก็จุติมาเกิดเป็นมนุษย์ 
รักษาศีล	๘	ก็จุติมา	เกิดเป็นเทวดา	ขั้นที่ ๔	คือ 
ไม่ประมาทในการประกอบกุศลกรรมบถ	 ๑๐ 
และการเจริญกรรมฐาน	๔๐	วิธี
 ขั้นที่  ๕		ขั้นสุดท้าย	สูงสุด	คือ	“อาตาป ี
สัมปชาโน สติมา”	เป็นความไม่ประมาทในการ

เจริญกรรมฐาน	 เป็นการไม่ประมาทในตน	 ไม่
หลงลืมตน	ไม่มัวเมาในตน	คือเอาสติเข้าไปต้ังไว ้
ที่	กาย	เวทนา	จิต	ธรรม	คือสติปัฏฐาน	๔	ให้มี 
สติอยู่เนืองๆ	ด้วยการเพียรพิจารณา	กาย	เวทนา	
จิต	 ธรรม	 ก็จะถึงซึ่งความไม่ประมาท	 จะเกิด 
“อาตาปี สัมปชาโน สติมา”	ซึ่ง	“อาตาปี”	คือ 
ความเพียรในการเผากิเลสอยู่เป็นนิตย์	“สัมป- 
ชาโน” 	 คือมีความรู ้สึก ตัวทั่ วพร ้อม	 คือมี
สัมปชัญญะ	๔	ประการ		(ปัญญา)	และ	“สติมา” 
คือ	ไม่ประมาท	มีสติเข้าไปตั้งไว้ใน	กาย	เวทนา	จิต	
ธรรม	“อาตาปี สัมปชาโน สติมา” จึงเป็นความ 
ไม่ประมาทขั้นสูงสุด คือการเจริญสติปัฏฐาน 
ที่มาพร้อมทั้งวิริยะซึ่งเป็นความเพียร ทั้งสัมป- 
ชัญญะ ซึ่งเป็นตัวปัญญา และท้ังสติ ซึ่งเป็น 
ความไม่ประมาท
	 พระพุทธองค์ยังได้ตรัสเป็นพระคาถาว่า 
“อัปปมาโท อมตัง ปทัง  ปมาโท มัจจุโน ปทัง 
อัปปมัตตา น มียันติ     เย  ปมัตตา  ยถา  มตา”  
 ซึ่งแปลแบบธรรมดาได้ว่า

 “อัปปมาโท อมตัง ปทัง”	ความไม่ประมาท 
เป็นหนทางแห่งความไม่ตาย		
 “ปมาโท มัจจุโน ปทัง”	 ความประมาท 
เป็นหนทางแห่งความตาย
 “อัปปมัตตา น มียันติ”	บุคคลผู้ไม่ประมาท
แล้วย่อมไม่ตาย
 “เย ปมัตตา”	บุคคลเหล่าใดเป็นผู้ประมาท
แล้ว
 “ยถา มตา”	เหมือนคนตาย	

สัมปชัญญะ ๔	 (๑)	 สาตถกสัมปชัญญะ	 ตระหนักชัดว่าส่ิงที่กระท�านั้นมีประโยชน์ตามความมุ่งหมาย	 (๒)	 สัปปายสัมปชัญญะ
ตระหนักชัดว่า	สิ่งนั้นเหมาะกับตน	(๓)	โคจรสัมปชัญญะ	ตระหนักชัดว่าสิ่งนั้นเป็นแดนงาน	-	ภารกิจของตน	(๔)	อสัมโมหสัมปชัญญะ 
ตระหนักชัดว่า	สิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่	เป็นปรมัตถสัจจะ	รู้ชัดว่าไม่หลงใหล	ฟั่นเฟื่อน	ในตัวเนื้อหาสภาวะ		
               (จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม)
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	 ถ้าแปลคาถานี้ให้ลึกซึ้ง	จะได้ว่า	
 “อัปปมาโท”	 ความไม่ประมาท	 คือการ 
ฝึกสติ	เจริญสติอยู่เนืองๆ
 “อมตัง ปทัง”	 เป็นเหตุแห่งอมตะ	 ทาง
นิพพาน
 “ปมาโท”	 ความประมาท	 คือขาดการ 
เจริญสติ		
 “มัจจุโน ปทัง”	เป็นเหตุแห่งการเวียนว่าย
ตายเกิด
 “อัปปมัตตา”	 บุคคลผู้เจริญสติแล้ว	 มีสติ
มั่นคงแล้ว
 “น มียันติ”	ย่อมไม่ตาย	คือเข้าสู่อมตะ	
 “เย ปมัตตา”	บุคคลเหล่าใดเป็นผู้ประมาท
แล้ว	
 “ยถา มตา”	 ถึงมีชีวิตอยู ่	 ก็เหมือนตาย 
ทั้งเป็น	
	 สรุปแล้ว	 องค์ธรรมของความไม่ประมาท 
ได้แก่	“กุศลจิตทั้งหมด	คือ	กุศลไม่ลืมให้ทาน	
กุศลไม่ลืมรักษาศีล	กุศลไม่ลืมภาวนา”	นั่นเอง

ปุจฉา :	กุศลจิตทั้งหมด	ถ้าสงเคราะห์เข้าก็เป็น
ความไม่ประมาท		แล้วความไม่ประมาทกับสต	ิ																																																										
เป็นอันเดียวกันไหมเจ้าคะ

วิสัชนา  :	เป็นอันเดียวกัน

ปุจฉา : การมีสติก็คือการไม่ประมาทใช่ไหม	
เจ้าคะ

วิสัชนา :	 ใช่ๆ	 และสตินี้มีอีกชื่อหนึ่ง	 เรียกว่า 
สังวร	(ความระวังปิดก้ันบาปอกุศล)	มีอินทรีย- 
สังวร	ส�ารวม	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	 ใจ	 โดยใช ้
สตินี้แหละ	 ความไม่ประมาทก็ใช้สตินี้แหละ 
สติน้ีเป็นตัวระลึกรู ้	 พอระลึกรู ้แล้ว	 ไปเชื่อม 
กับปัญญา	ก็จะเป็นวิปัสสนา	สติปัฏฐาน	๔	นี้	
ถ้ามาโดดๆ	ไม่มีปัญญาประกอบ	จะเป็นสมถะ	
แต่ถ้าประกอบด้วยปัญญาจะเป็นสัมปชัญญะ 
๔	 ประการ สตินี้ก็จะเกิดขึ้นอยู ่ในวิป ัสสนา 
แล้วก็เป็นมหากุศลญาณสัมปยุต	 คือเป็นกุศล 
ที่ประกอบด้วยปัญญา

ปุจฉา : ในพระสูตรมีที่กล ่าวถึงเรื่องความ 
ไม่ประมาทนี้ไว้ที่ไหนบ้างเจ้าคะ

วิสัชนา :	 พระสูตรที่กล่าวถึง	 อัปปมาทะ	 คือ 
ความไม่ประมาท	 มีจ�านวนมากมาย	 อย่างใน 
ธรรมบท	 ไม่ได้มีแค่สูตรเดียว	 แต่มีเป็นวรรค
วรรคหนึ่งๆ	รวม	๑๐	กว่าพระสูตร	แต่ละสูตร 
มีตัวอย่างประกอบ	 เรื่องอัปปมาทะ	 จะอยู่ใน 
อัปปมาทวรรค	วรรคที่ว่าด้วยความไม่ประมาท 
	 ส่วนคาถาที่กล่าวถึงความไม่ประมาทก็มี 
มากมาย	 โดยธรรมะท้ังหมด	 ๘๔,๐๐๐	 พระ- 
ธรรมขันธ์นี้	ถ้าจะย่อลง	 ให้เหลือ	๓	ก็คือ	ศีล 
สมาธิ ปัญญา	และถ้าย่อต่อไปให้เหลือเพียง	๑	 
ก็คือสติ	 หรือความไม่ประมาทน่ันเอง	 พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปมาไว้ว ่า	 สติเหมือน 
รอยเท้าช้าง	 รอยเท้าของสัตว์ท้ังหลาย	 ที่เป็น 
สัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างๆ	เมื่อเหยียบลงดินก็ย่อม
ต้องเหยียบลงในรอยเท้าช้าง	เพราะว่ารอยเท้า
ช้างใหญ่ที่สุด	 ฉันใด	 สติ	 คือความไม่ประมาท	
ย่อมมีความส�าคัญท่ีสุด	ฉันนั้น	

๔๓6



ปุจฉา : แล้วในมงคลสูตรที่ว่า	“อัปปมาโท จ 
ธัมเมสุ เอตัมมังคลมุตตมัง”	 กล่าวถึงความ 
ไม่ประมาทอย่างไรเจ้าคะ		

วิสัชนา :	แปลได้ว่า	ความไม่ประมาทในธรรม 
ทั้ งหลายก็เป ็นมงคล	 ไม ่ประมาทในธรรม 
ทั้งหลายนั้น	 คือ	 ไม่ประมาทกุศลธรรมในทาน
กุศลธรรมในศีล	กุศลธรรมในสมถะ	กุศลธรรม
ในวิปัสสนา	 คือ	 ไม่ลืมที่จะให้ทาน	 ไม่ลืมที่
จะรักษาศีล	 ไม่ลืมที่จะเจริญภาวนา	 ความไม่
ประมาทในธรรม	คือ	ทั้งไม่ลืมที่จะท�า	และทั้ง
ไม่ประมาท	ว่าเป็นกุศลธรรมน้อยนิด	แม้กุศล
ธรรมนิดเดียวก็ต้องท�า	

ปุจฉา :	 เราจะน�าเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�าวันได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ

วิสัชนา :	สติในการด�ารงชีวิตประจ�าวันนั้น	เป็น
สติขั้นที่ ๑	 คือความเป็นผู้ไม่ประมาท	 ตื่นอยู่ 
เป็นนิตย์	พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในชาดกหลายเรื่อง 
ให้เห็นว่า	 คนที่ไม่ประมาทนั้น	 จะประกอบ
กิจการงานใด	 ก็ประสบความส�าเร็จ	 สามารถ
ป ้องกันทรัพย ์สินเสียหายจากโจรภัย	 และ 
ภัยอื่นๆ	ได้	ป้องกันชีวิตจากภัยอันตรายต่างๆ	ได ้
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า	 ในที่ท�างานมักจะเขียน
ว่า	 safety	 first	 ปลอดภัยไว้ก่อน	 คือให้มีสต	ิ
เช่น	 ในบริเวณท่ีเพดานต�่าลง	 เขาก็จะเขียน
ว่า	 mind	 your	 head	 ระวังศีรษะ	 เตือนให้
มีสติ	 เวลาเดิน	 ต ้องก ้มศีรษะเดิน	 มิฉะนั้น 
ศีรษะจะชนได้	 อันนี้คือให้มีสติ	 เพราะฉะนั้น
หลายๆ	จุด	จะเตือนสติในการด�ารงชีวิต	ถ้าขาด 
สติเมื่อไร	 ที่ท�างานก็ไม่ปลอดภัย	 การจราจรก็ 
ไม่ปลอดภัย	 เกิดอุบัติเหตุได้ง ่าย	 เมื่อมนุษย  ์
ดื่มสุรามึนเมา	 หลับใน	 ก็ขาดสติ	 เช่น	 ถ้าขาด
สติเมื่อไร	 ก็อันตรายถึงแก่ชีวิตได้	 เหล่านี้คือ 

สติในชีวิตประจ�าวัน	 แต่ถ้ามีสติสูงกว่าน้ี	 สติ 
ขั้นที่ ๒	คือ	ไม่ลืมที่จะให้ทาน	และ	ขั้นที่ ๓	คือ	
ไม่ลืมที่จะรักษาศีล	และไม่ลืมที่จะบ�าเพ็ญกุศล
กรรมบถในการรักษาศีล
	 ในเรื่องการให้ทานนั้น	 	 ถ้าเราไม่ลืมที่จะ 
ให้ทาน	 ในสังสารวัฏที่เกิดมา	 ก็จะมีทานกุศล 
ทุกภพ	 ทุกชาติ	 แต่ถ้าเราลืมให้ทาน	 เกิดมาก็
ไม่มีจะทาน	เราจะเห็นได้ว่า	เมื่อเศรษฐกิจไม่ด ี
อย่างตอนนี้ถ้าไม่มีบุญเก่า	หลายบริษัทจะต้อง
ปิดกิจการลง	มีแต่ความขยัน	มีแต่ปัญญา	แต่
ทานกุศลของเรามีน้อย	 เอาแต่แค่ความเพียร	
เอาแต่แค่ปัญญา	 เอาแต่แค่ความขยัน	 แต่ลืม 
ให้ทานไว้	ก็ไปไม่รอด	แต่คนท่ีมีสติ	และไม่ลืม 
ที่จะให้ทานนั้น	จึงจะอยู่ได้		อย่างที่โบราณบอกว่า 
แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้	 แต่แข่งบุญวาสนา 
บารมี	 แข่งกันไม่ได้	 นี้คือสติ	 ในขั้นของการ 
ให้ทาน	 มีความส�าคัญในการด�ารงชีวิตเป ็น 
อย่างยิ่ง
 สติข้ันท่ี ๓ คือ	 สติไม่ลืมที่จะรักษาศีล
เห็นได้ว ่า	 ผ่านปีใหม่มาเพียงไม่กี่วัน	 ก็มีคด ี
อาชญากรรมเกิดขึ้นมากมาย	ฆ่ายกครัว	ฆ่ายก 
ตระกูล	 แล้วสุดท้ายก็ฆ่ายกวัด	 ฆ่ากันอย่างนี้ 
เพราะลืม ต้ั งสติที่ จะรักษาศีล	 ถ ้ าขาดสติ 
ลืมรักษาศีล	 แล้วเราฆ่าไป	 ๑	 ชีวิต	 เราเองจะ
ต้องถูกฆ่าไปอีก	 ๕๐๐	 ชาติ	 เมื่อไม่มีสติ	 ไม่มี
สัมปชัญญะ	พอรู้สึกเจ็บแค้น	ไม่พอใจ	อยากฆ่า 
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ก็ฆ่ากัน	 อยากท�าร้ายก็ท�าร้ายกัน	 เราท�าด้วย
ความแค้นอาฆาตพยาบาท	 แต่เราจะต้องโดน
สะท้อนย้อนกลับด้วยแรงกรรมอีก	 ๕๐๐	 ชาต	ิ
คุ ้มไหม	 ไม่คุ ้ม	 แต่เนื่องจากเราขาดสติในการ 
จะรักษาศีล	 คุกไม่กลัว	 นรกไม่กลัว	 ขอช�าระ
ความแค้น	ความไม่พอใจก่อน	สุดท้าย	เมื่อถูก
จับติดคุกก็ดี	หรือลงนรกก็ดี	ตอนนั้นก็ไม่มีใคร
ช่วยเราได้
	 เรื่องสติ	 ที่จะบ�าเพ็ญกุศลกรรมบถในการ 
รักษาศีลนี้ 	 จะเห็นได ้ ชัดในตอนนี้ ท่ี ท่ัวโลก 
ก�าลังระส�่าระสายจากสภาพอากาศวิปริต	 เกิด
ปรากฏการณ์เอลนีโญ	ลานีญา	ขึ้นมา	คนก็ไป 
โทษธรรมชาติ	 เกิดร้อนจัด	 แล้งจัด	 หนาวจัด 
แผ่นดินไหว	ภูเขาไฟระเบิด	น�้าท่วม	โคลนถล่ม	 
ก็เอาแต่โทษธรรมชาติ	 แต่ความจริงเป็นเรื่อง
ของอุตุนิยาม	 อุตุนิยามนี้ 	 เป ็นแรงผลักดัน 
จากไหน	 ก็มาด้วยแรงผลักดันจากกรรมนิยาม	
คือเมื่อคนขาดสติในการด�ารงชีวิตแล้ว	ศีลก็ไม่
รักษา	ก็ฆ่ากันเอง	ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	
จนสุดท้าย	 ก็ออกมาในรูปของอุตุนิยาม	 คือ
ดินฟ้าอากาศวิปริตไปหมด	 เราก็ไปโทษว่า 
เป็นเพราะธรรมชาติ	แต่จริงๆ	แล้ว	มาจากการ 
ที่เราไม่มีสติที่จะบ�าเพ็ญกุศลกรรมบถ	 ในการ 
รักษาศีล	คือเพราะไม่รักษาศีลนั่นเอง

ปุจฉา :	 ในค�าสอนของพระพุทธองค์ที่เปรียบ
คนประมาทว่าเหมือนคนที่ตายแล้ว	 ท�าไมจึง
เปรียบอย่างนั้นเจ้าคะ

วิสัชนา : คนประมาทเหมือนคนที่ตายแล้วจริงๆ	 
อย่างเช ่น	 คนประมาทข้ามถนน	 แต ่เดินดู
โทรศัพท์ที่ถืออยู่	คนขับรถคันแรกเขามองเห็น
เขาก็ชะลอให้ข้าม	แต่รถคันที่	๒	มา	ไม่ทันเห็น 
ก็ชนกระเด็นทั้งคนทั้งโทรศัพท์	 ไปไกลเลย 
อย่างที่ เราเห็นกันบ ่อยๆ	 นี่คือคนประมาท 
ก็ เหมือนคนตายแล ้ว	 ในการด�าเนินชี วิต น้ี 
ประมาทแว้บเดียว	ก็ถึงตายได้ง่ายๆ	อย่างเดิน 
มาดีๆ	 แต่เดินดูโทรศัพท์	 เจอทางต่างระดับ 
อย ่างทางลงบันได	 เขาลืมดูทาง	 มัวใช ้แต  ่
โทรศัพท์	 ไม่รู ้ว ่าข้างหน้ามันต่างระดับแล้ว 
จะเกิดอะไรขึ้น		ไม่ได้มีรถมาชนหรอก		แต่หัวท่ิม 
คะม�าลงไปเอง		เพราะอะไร	ดังนั้น	ผู้ประมาท 
ในการด�ารงชีวิต	 จึงเหมือนชีวิตที่ตายแล ้ว	 
เหมือนตายทั้งเป็น
	 อีกอย่างที่ส�าคัญมากในตอนนี้ก็คือ	 เกิด
ภัยจากธรรมชาติที่โน่นที่นี่	 คนที่ประมาทหลับ
อยู่	พอภัยธรรมชาติมา	 เช่น	 โคลนถล่ม	ก�าลัง
หลับอยู่ก็ตายไม่รู ้ตัว	ในหลายๆ	ประเทศ	คนที่
ก�าลังหลับใหลอยู่	พอเกิดภัยธรรมชาติมาก็หนี
ไม่ทัน	ตายเพราะความประมาท	คนท่ีประมาท
จะไม่สามารถป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายที่
มีมาจากทั้ง	๔	ทิศได้เลย	ท�าให้เป็นเหมือนคน
ตายแล้วนั่นเอง	เพราะฉะนั้น	พระพุทธองค์จึง
ทรงตรัสว่าคนประมาทเหมือนคนตายแล้ว

ปุจฉา : ถ้าจะบอกว่า	 ความไม่ประมาทเป็น
ยอดของกุศลธรรม	 ถูกต้องไหมเจ้าคะ	 อย่าง
เรื่องรอยเท้าช้างที่กล่าวถึงในอัปปมาทสูตร	

วิสัชนา : ใช่	ถูกต้อง	อันนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ 
โดยตรงเลยว่า	“อัคคะมักขายะติ”	หมายความ
ว่า	 ความไม่ประมาทคือยอดของกุศลธรรม 
เป็นเลิศ
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ปุจฉา :	 ที่พระอาจารย์บอกว่า	 พระพุทธองค ์
ตรัสสอนเรื่องนี้อยู ่ตลอดเวลา	 แสดงว่าทรงให้ 
ความส�าคัญเรื่องความไม่ประมาทมาก

วิสัชนา :	ใช่		ตรสัวนัละ		๒		ครัง้		ตอนเช้าถงึเท่ียงวัน 
ตรัสประโยคนี้ครั้งหนึ่ง	 แล้วตอน	 ๔	 ทุ่ม	 ตรัส
ประโยคนี้อีกครั้งหนึ่ง	ทุกวัน	วันละ	๒	ครั้ง	และ 
ก่อนจะปรินิพพาน		พระองค์ก็ตรัสเตือนเรื่องนี้อีก 
เป็นปัจฉิมโอวาทว่า	“หันททานิ ภิกขเว อามันต- 
ยามิ  โว  วยธัมมา สังขารา อัปปมาเทน  
สัมปาเทถะ” (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย		อันว่าสังขาร 
ทั้งหลาย	ย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา 
ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวง	อันเป็นประโยชน์ 
ของตน		และประโยชน์ของผู้อื่น		ให้บริบูรณ์ด้วย 
ความไม่ประมาทเถิด)	 พอตรัสประโยคนี้จบ	
พระองค์ก็ไม่ตรัสอะไรอีกเลย	

ปุจฉา : แล้วมีหลักธรรมข้อไหนบ้างเจ้าคะ	ที่
จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความไม่ประมาทได้

วิสัชนา :	 หลักธรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดความ 
ไม่ประมาทมีอยู่หลายหมวด	เช่น	ศึกษาเรื่องศีล 
เรือ่งสมาธ	ิ	และเรือ่งปัญญา		ซึง่จะเห็นว่า		เมือ่มศีลี 

คนจะไม่ประมาท	 มีสมาธิ	 คนจะไม่ประมาท		 
มีปัญญา	 คนจะไม่ประมาท	 แล้วสติระลึกรู ้ 
จะมาช่วยเสริมปัญญา	จึงมีหมวดธรรมที่ส่งเสริม 
กันและกันด้วย	 โดยเมื่อมีสัญญารู ้	 คือมีจ�ารู ้ 
ขั้ นจ� ารู ้ 	 ก็ จะไปส ่ ง เสริมสติ ระลึกรู ้ 	 มี สติ
ระลึกรู ้ขึ้น	 ก็ไปส่งเสริมปัญญารู้แจ้งต่อไปได ้
หรือพูดได ้ว ่ า 	 สัญญารู ้ส ่ ง เสริมสติระลึกรู ้	 
สติระลึกรู ้ส่งเสริมปัญญารู ้	 น่ันคือ	 ตัวสัญญา 
เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสติ		ตัวสติเป็นเหตุเป็น 
ปัจจัยให้เกิดปัญญา
	 สรุปคือ	จํารู้ - ระลึกรู้ - รู้แจ้ง	เป็นธรรม 
ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
	 ส�าหรับตัวสติ	 ก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยที่ 
จะให้เกิด	 เหตุปัจจัยแรก	 คือการสดับตรับฟัง	 
เช่น	 การฟังข้อมูล	 หรือการฟังพระสัทธรรม 
พอฟังเทศน์ฟังธรรมแล้ว	ก็เกิดสติเกิดสัมปชัญญะ 
ขึ้นมา	 และมีการเตือนสติ	 ซ่ึงพระพุทธองค  ์
ตรัสว่า	 “อัตตนา โจทยัตตานัง” จงเตือนตน 
ด้วยตนเอง	ซึ่งก็คือ	“อัตตา หิ อัตตโน นาโถ” 
ตนนั้นแหละ	เป็นท่ีพึ่งของตน
	 เหตุปัจจัยส�าคัญที่สุด	 ที่ท�าให้เกิดสติได้
คือ	 โยนิโสมนสิการ	 ดังที่อวิชชาสูตรบอกว่า 
การท�าไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์	ย่อมยัง 
ความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์	 แต่ก่อน 
จะเกิดโยนิโสมนสิการได้น้ัน	ก็ต้องมีหลายอย่าง 
น�ามาก่อน	คือ	๑)	ปุพเพกตปุญญตา คือ	ท�าบุญ 
ไว้ในชาติปางก่อน	 ๒)	 อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตน 
ไว ้ชอบ	 ๓)	 ปฏิรูปเทส	 คืออยู ่ ในประเทศที่ 
สมควร	 ๔)	 สัปปุริสสังเสวะ เข้าไปคบหาท่าน 
ผู ้รู ้ 	 ๕)	 สัทธัมมัสสวนะ ได้ฟ ังพระสัทธรรม 
เมื่อมีสิ่งเหล่าน้ีแล้ว	 และเคยท�าบุญไว้ในชาติ
ปางก่อนแล้ว	ก็ตั้งจิตคิดที่จะพัฒนาตนเอง	แล้ว 
โยนิโสมนสิการก็เกิด	 เมื่อโยนิโสมนสิการเกิด 
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สติ ก็ เ กิด	 ฉะนั้น	 แม ้จะมีหลายเหตุป ัจจัย 
ที่จะท�าให้มีสติเกิดได้	 แต่ที่ส�าคัญมากที่สุดคือ 
มี โ ยนิ โ สมนสิ ก าร 	 หรื อการส ดับตรั บฟ ั ง 
พระสัทธรรมมาก่อน	แล้วสติก็พร้อมที่จะเกิด	

ปุจฉา :	 แล้วหลักธรรมบางหมวด	 อย่างเช่น 
อปริหานิยธรรม	คือธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งความ 
ไม่เสื่อม	 ก็เป็นเรื่องหลักของความไม่ประมาท 
เหมือนกันใช ่ไหมเจ ้าคะ	 และมีหมวดอะไร 
อีกบ้าง	

วิสัชนา : อปริหานิยธรรม	คือ	ให้มีสติ	ระลึก
รู้อยู่กับปัจจุบัน	 อย่างข้อ	 ๑.	 หมั่นประชุมกัน 
เนืองนิตย์	คือหมั่นประชุมกัน	หรือพร้อมเพียง
กันประชุมก็ดี	 ถ้าเราลืมการประชุมล่ะ	 หรือ
ไม่พร้อมเพรียงกันประชุม	 เหตุก็เนื่องมาจาก
การขาดสตินั่นแหละ	 ฉะนั้น	 สติจะครอบคลุม 
เรื่องนี้อยู่อีกทีหนึ่ง
	 ในธรรมหมวดอื่นๆ	เช่น	ในโพชฌงค์	๗	ก็มี 
สติสัมโพชฌงค์	 ในสติปัฏฐาน	 ๔	 ก็จะมีตัวสติ 
เป็นหลัก	ในมรรคมีองค์	๘	ก็มีสัมมาสติ	และใน 
ธรรมมีอุปการะมาก	 ๒	 อย่าง	 ซึ่งเป็นเครื่อง 
ป้องกันไม่ให้เกิดความพล้ังเผลอหรือผิดพลาด	 
ก็คือ	 สติ	 ความระลึกได้	 และ	 สัมปชัญญะ 
ความรู้ตัว	

ปุจฉา :	 เรื่องความไม่ประมาทนี้	 ไปเก่ียวข้อง 
กับเรื่องไตรลักษณ์อย่างไรบ้างเจ้าคะ	

วิสัชนา :	 ถ้ามีความไม่ประมาท	ก็จะเห็นแจ้ง 
ในไตรลักษณ์	การเห็นว่าตัวเราตัวเขา	เป็นแค่รูป
แค่นาม	ก็คือการฝึกการเจริญสติ	ซึ่งมีสติขั้น	๑ 
สติขั้น	 ๒	 สติขั้น	 ๓	 พอเป็นการฝึกสติขั้น	 ๔ 
ก็คือเอาสติเข้าไปตั้งไว้ท่ี	กาย	เวทนา	จิต	ธรรม 
จะได้เห็นว่า	กายไม่สวยไม่งาม	เวทนาเป็นกอง 
แห่งทุกข์	 เห็นว่าจิตนี้มันไม่เที่ยง	 เห็นว่าธรรม 

ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน	 คือเมื่อเจริญสติแล้ว	 จะเห็น 
กายานุปัสสนานี้		ว่าไม่สวยไม่งาม	พอไปดูเวทนา 
ล่ะ	เราก็ได้เห็นว่า	ที่คิดว่าเป็นสุข	แท้จริงมันก็ 
เป็นทุกขเวทนา	 พอไปตามดูจิตล่ะ	 ก็คิดได้ว่า 
ตั้งแต่เกิดมานี้	กายของเราเปลี่ยนแปลง	แต่ใจ 
ดวงเดิม	แต่พอตามดูจิต	จิตนี้ของเราเปลี่ยนไป 
แล้วแสนโกฏิขณะ	 จิตดวงเดิม	 แต่เกิดดับๆ	 
อยู่ตลอดเวลา	 	 เห็นอนิจจังทันที	 ตามดูธรรม
ธรรมารมณ์	 คือ	 ขันธ ์	 ๕	 อริยสัจ	 ๔	 หรือ 
นิวรณ์อะไรต่างๆ	เหล่านี้	มันก็เป็นไปตามเหตุ 
ตามปัจจัย	 เป็นอนัตตา	 ไม่อยู ่ในบังคับบัญชา 
ที่เราจะสั่งการได้	เพราะฉะนั้น	เหตุและปัจจัย
มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย	 คนท่ีเจริญสติ 
อยู่เนืองๆ	ก็จะเห็นความเป็นทุกข์จากเวทนานุ- 
ปัสสนาสติปัฏฐาน	 จะเห็นความไม่เที่ยงจาก 
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน	 จะเห็นความเป็น 
ของไม่ใช่ตัวตนจากธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ปุจฉา :	 ในเรื่องของคารวะ	๖	ที่พระอาจารย์
เคยสอน	มีข้อหนึ่งที่พูดถึง	อัปปมาทคารวตา	

วิสัชนา : คารวะ ๖	คือ	๑)	พุทธคารวตา	เคารพ 
ในพระพุทธเจ้า	 ๒)	 ธัมมคารวตา	 เคารพใน 
พระธรรม	๓)	สังฆคารวตา	 เคารพในพระสงฆ ์
๔)	สิกขาคารวตา		เคารพในไตรสิกขา		๕)		อัปป- 
มาทคารวตา		เคารพในความไม่ประมาท		๖)	ปฏิ-
สันถารคารวตา	 เคารพในการปฏิสันถาร	 และ
อีกพระสูตรหนึ่งยังมี	 สมาธิคารวตา	 เคารพใน 
สมาธิด้วย	แต่ที่ส�าคัญ	ทั้ง	๒	พระสูตรนี้	มีข้อ
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ที่เหมือนกันคือ อัปปมาทคารวตา	 เคารพใน
ความไม่ประมาท	จะมีเหมือนกันทั้งสองแบบ	
ปุจฉา :		แสดงว่าทรงให้ความส�าคัญมากเลย

วิสัชนา :	 เจริญพร	 คือในคารวะ	 ๖	 นี้	 จะ
เห็นว่า	 การเข้ามาในศาสนา	 ต้องรู ้จัก	 พุทธ-
คารวตา	 เคารพในพระพุทธเจ้า	 ธัมมคารวตา 
เคารพในพระธรรม	 สังฆคารวตา	 เคารพใน
พระสงฆ์	 และพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์
จะสมบูรณ์ได้นั้น	ต้องมี	สิกขาคารวตา	เคารพ
ในไตรสิกขา	 ที่ส�าคัญ	 จะไปให้ถึงไตรสิกขา
ได้นั้น	 ก็ต ้องมีอัปปมาทคารวตา	 เคารพใน
ความไม่ประมาทก่อน	 จึงมีความส�าคัญมาก 
อัปปมาทคารวตา	 จะเ กิดขึ้นได ้ 	 เพราะม ี
ปฏิสันถารคารวตา	 เคารพในการปฏิสันถาร 
พอปฏิสันถารแล้ว	 ก็ฟังเทศน์ฟังธรรม	 ฝึกสต ิ
การฝึกสติจะให้สมบูรณ์ได้	ก็ต้องน้อมระลึกถึง 
พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	ตามล�าดับ

ปุจฉา : “เทวทูต”	ที่จะมาเตือน	ให้คนเราเห็น
คติธรรมดาของชีวิต	ก็คือท่านมาเตือนให้เราไม่
ประมาท	เหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา :	 เจริญพร	 เทวทูตคือเตือนให้มีสต	ิ 
เตือนว ่าอย ่าประมาท	 เหมือนกับเทวทูตที่
อยู ่ ในนรกก็เช ่นเดียวกัน	 คือให้เราระลึกถึง 
บุญถึงกุศล	 เทวทูตที่ปรากฏตอนพระโพธิสัตว์ 
จะเสด็จออกผนวช		ให้เห็นคนแก่		คนเจ็บ		คนตาย 
สมณพราหมณ์	 เพื่อ เตือนว ่า	 ไม ่มี ใครหน ี
ความแก่ไปพ้น	 ไม่มีใครหนีความเจ็บไปพ้น 
ไม่มีใครหนีความตายไปพ้น	 นี่คือเทวทูตมา
เตือนพระโพธิสัตว์	และสุดท้ายก็มาเป็นเทวทูต
อีกรูปแบบหนึ่ง	 คือเป็นสมณพราหมณ์	 เพื่อ
เตือนว่า	 จะพ้นจากสิ่งนี้ได ้	 ก็ต ้องออกบวช
เท่านั้น	อันนี้ก็คือเป็นเทวทูตมาเตือนสตินั่นเอง

ปุจฉา :	พระพุทธพจน์เกี่ยวกับความไม่ประมาท 
ก็มีเยอะเลยนะเจ้าคะ

วิสัชนา :	 เยอะมาก	 ในพระไตรปิฎกมีอยู  ่
หลายบท	 หลายที่	 บางที่ใช้ค�าว่า	 “อัปปมาท-
วรรค”	เลย	คือส่วนที่ว่าด้วยความไม่ประมาท	
ซึ่งมีเป็นวรรคเลย	ไม่ใช่แค่เพียงพระสูตรเดียว

ปุจฉา :	เช่นภัทเทกรัตตสูตร	ที่พูดถึง	“ผู้มีราตรี
เดียวเจริญ”	ใช่ไหม	เจ้าคะ

วิสัชนา :	 หมายความว่า	 ผู้มีราตรีเดียว	 แต่มี 
ความเพียรอยู ่เป็นนิตย์	 คือมีสติ	 ไม่ประมาท 
ย่อมประเสริฐกว่า	 ผู้มีชีวิตอยู่ตั้ง	๑๐๐	ปี	 แต ่
ไม่ตื่น	หรือไม่มีสติ	การมีสติตื่นอยู่เป็นนิตย์	ก็คือ 
คืนน้ันเขามีสติตื่นอยู ่ตลอดคืน	 สติน้ีคือธรรม 
ที่เป็นเครื่องตื่นอยู่เสมอ	เขาบ�าเพ็ญเพียรท้ังคืน 
ดังน้ันแม้จะเป็นคืนเดียว	ที่เขามีชีวิตอยู่	แต่ก็ยัง 
ดีกว่าคนมีชีวิตอยู่ต้ัง	๑๐๐	ปี	แต่ไม่มีความเพียร 
ขาดการตื่น	ขาดสติอยู่	ยังหลับใหลอยู่	ธรรมที่ 
เป็นเคร่ืองตื่นคือสติ	ส่วนธรรมที่ท�าให้หลับใหล 
คือโมหะ		ฉะนั้น		การมีสติอยู่เพียงคืนเดียว	ก็เป็น 
ชีวิตที่ประเสริฐกว่าคนที่มีชีวิตอยู ่ตั้ง	 ๑๐๐	 ปี	 
แต่หลับใหล	 ซ่ึงเป็นคนที่ขาดสติ	 คนท่ีมีสติ 
ย่อมจะไม่หลับใหล											
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ปุจฉา :	สาธุเจ้าค่ะ	ขอความกรุณาพระอาจารย์
สรุปความหมายของค�าว่าไม่ประมาทอีกครั้ง 
โดยโยมจะลองต้ังเป็นค�าถามดูว่าใช่หรือเปล่า
อย ่างเช ่น	 ถ ้าการเป ็นอยู ่อย ่างไม ่ขาดสติ 
คือความไม ่ประมาท	 แล ้ วความไม ่ เผลอ 
ไม ่ เลินเล ่อ	 ไม ่ปล ่อยปละละเลย	 ก็คือสติ	
ทั้งหมดเลยหรือไม่เจ้าคะ

วิสัชนา :	 ใช่	 สติคือ	 ไม่หลงลืม	 ไม่เผอเรอ 
ไม่ประมาท	

ปุจฉา :	 พระอาจารย์มีอะไรจะเตือนญาติโยม
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทบ้าง	

วิสัชนา :	ตอนนี้ต้องมีสติ	อย่างเช่นฝุ่นละออง
ก�าลังเป็นพิษมาก	ก็ต้องมีสติในการหาปัจจัย	๔	 
คือจะท�ามาหากินอะไรก็แล้วแต่	 จะประกอบ
อาชีพอะไรก็แล้วแต่	 ถ้ามีสติ	 เราจะไม่ปล่อย 
มลพิษไปสู ่คนอื่น	 ถ้ามีสติ	 เราจะไม่ท�าลาย
สภาพแวดล้อม	พอมีสติแล้ว	ก็จะรู้ว่า	เราไม่ได้
อยู่คนเดียวบนโลกนี้นะ	 เราอยู่กับคนอีกหลาย
คน	 ฉะนั้น	 จะท�ากิจอันใดก็ตาม	 ต้องค�านึงถึง
ผู้อื่น	อกเขาอกเรา	ประโยชน์เขาประโยชน์เรา

 ถ้ามีสติ		เราจะหาทรัพย์ 
สิน เงินทองด ้ วยหลักการ 
เช่นน้ีแหละ	ถ้านึกได้อย่างนี ้
แล้ว	 ก็จะเห็นว่า	 คนที่มีสติ 
จะไม่ท�าให้ตนเองเดือดร้อน 
ไม่ท�าให้คนอื่น	ไม่ว่าใครก็ตาม	 
ต้องเดือดร้อน	 และไม่ท�าให้ 
สังคมเดือดร ้อน	 ทั้งชาตินี้ 
และชาติหน้า	 ตัวสตินี้จะท�า 
ให้เราระลึกได้เร็ว	 เช่นเมื่อ
เกิดเผลอไป	 เดี๋ยวก็ระลึกได	้

อ้าว	มีสติขึ้นมาแล้ว	เผลอไปอีก	เดี๋ยวก็มีสติขึ้น
มาอีก	คนที่มีสติ	จึงสามารถระลึกได้	รู้สึกตัวอยู่
ตลอดเวลา	เพราะฉะนั้น	ถ้าเรามีสติ	เราจะไม่มี
การกระทบกระท่ังกับผู้ใดท้ังสิ้น

ปุจฉา : “อัปปมาทสัมปทา”	แปลว่าอะไรเจ้าคะ

วิสัชนา :	อัปปมาทสัมปทา	แยกเป็น	“สัมปทา” 
แปลว่า	ความถึงพร้อม	และ	“อัปปมาทะ”	คือ
ด้วยความไม่ประมาท	 อัปปมาทสัมปทา	 ก็คือ	
ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท

ปุจฉา : เพื่อให้มีสติถึงพร้อมได้	ก็ด้วยการฝึก 
อย่างท่ีพระอาจารย์แนะน�าไว้	ใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา :	เจริญพร
กราบนมัสการขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ
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 ไตรลักษณ์	คือ	ลักษณะสามอย่าง	ซึ่งเป็น 
ความจริงของสิ่งทั้งหลาย	 ตามธรรมดาของ
ธรรมชาติ	ที่เราเรียกว่าเป็นกฎธรรมชาติ	ตอนนี้
จะไม่อธิบายความหมายของศัพท์	ขอข้ามไปเลย 
จะบอกแต่ว่า	อนิจจตานี้	รู ้แล้วจะช่วยให้อย่าง
นั้นๆ	นะ	เอาผลเลย	จะพูดในแง่ของผล	ส่วนที่ว่า
อนิจจตา	คือ	ความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรนั้น	ตอนนี ้
ไม่พูดละ	ถือว่าครูอาจารย์ทราบกันอยู่แล้ว	มาดู 
ผลกันต่อไปเลย	ทุกขตา	และ	อนัตตตา	ก็เช่น
เดียวกัน
	 เริ่มด้วยข้อแรก	อนิจจตา	คือความอนิจจัง	
ข้อนี้มักจะมองกันในแง่ที่ว่า	ช่วยให้รู ้ทัน	แล้ว
วางใจถูกต้องต่อความจริงของธรรมชาติ	 แง่นี้ 

อนิจจตา
ธรรมปริทัศน์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ ปยุตฺโต)

บอกความจริงให ้ ไยคนไทยยังใช ้ ไม ่ เป ็น
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คนไทยเอามาใช้มาก	 พูด
ง่ายๆ	 ว่า	 อนิจจตานี้เรา
เอามาไว้ปลง	 เช่น	 เวลา
เกิดการพลัดพรากแตกหัก
เสียหาย	 ก็จะปลงอนิจจัง	
แล้วก็ปล่อยวาง	 คือ	 ปลง
อนิจจัง	แล้วก็เลยวางได้
	 จะเห็นว ่า	 ที่พูดกัน
ว่าปล่อยวาง	 โดยมากจะ 
มาโยงกับหลักอนิจจัง	และ
ใน	๓	ข้อ	คือ	อนิจจัง	ทุกขัง 
อนัตตา	นั้น	คนไทยจะคุ้น 
กับข้ออนิจจังนี้มากที่สุด	เราคุ้นกันกับข้ออนิจจัง 
มาก	 เราก็ใช้มันมาก	 แต่จะใช้อย่างนี้ก็ไม่ว่า
อะไร	ข้อส�าคัญอยู่ที่ว่า	อย่าใช้แค่นี้
	 สังเกตดูเถอะ	 คนไทยมักใช้	 “อนิจจัง”	 
อย่างนี้ว ่า	 “เอ้อ..ส่ิงทั้งหลายมันไม่เที่ยงนะ	 
เกิดแล้ว	 มันก็ต้องดับ	 มันมาแล้ว	 มันก็ต้องไป 
มันก็เป็นอย่างนี้แหละ	อย่าไปทุกข์ไปโศกอะไร
กับมันเลย”	 แล้วก็ให้วางใจ	 ก็ปล่อยวางได้ 
หายโศกหายเศร้า	อะไรอย่างนี้
	 นี่ ก็เป ็นแง ่ดีแง ่หนึ่งของการใช้อนิจจตา 
ที่คนไทยเอามาใช้มาก	 แต่บางทีชักจะใช้มาก 
เกินไป	 คือใช้แต่อย่างนี้	 จนกลายเป็นใช้แค่นี้ 
จึงเตือนว่าต้องระวัง	ดังที่บอกเมื่อกี้ว่า
	 “จะใช้อย่างนี้ก็ไม่ว่า แต่อย่าใช้แค่นี้”
	 ที่ว่า	 “แต่อย่าใช้แค่นี้”	 ก็คือต้องเลยไปสู่ 
การใช้ในแง่อื่นด้วย	 โดยเฉพาะคนไทยนี่	 ต้อง 
ย�้าแง่อื่นที่ว่านั้น
	 แง่อื่นนั้นว่าอย่างไร	 ?	ขอให้ดูพุทธพจน์ที่
ถือว่าส�าคัญอย่างยิ่ง	คือ	พระด�ารัสสุดท้ายก่อน
พุทธปรินิพพาน	ที่เรียกว่า	“พระปัจฉิมวาจา” 
ดังนี้	

 “วยธมฺ ม า  ส งฺ ขารา 
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ”
 “สั ง ข า รทั้ ง ห ล า ยมี
ความเสื่อมสลายไปเป็น 
ธรรมดา	 เธอท้ังหลาย	 จง 
ยังความไม ่ประมาทให  ้
ถึงพร้อม
	 พุทธพจน์นี้
	 -	วรรคแรก	ตรัสแสดง 
ความจริงแห ่งอนิจจตา	
(บอกว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง 
จะต้องแตกสลายดับสิ้น	

ดับไป	สิ้นไป)
	 -	 วรรคหลัง	ทรงสอนการปฏิบัติตัวเราต่อ 
ความจริงนั้น	คือ	จะใช้ประโยชน์จากความจริง
แห่งอนิจจตาอย่างไร	 (สอนว่า	 เพราะฉะน้ัน	
จงเป็นอยู่	 และท�าการทั้งหลาย	 ด้วยความไม่
ประมาท)
	 ส�าหรับมนุษย์ปุถุชน	พระพุทธเจ้าทรงเน้น
การใช้อนิจจตาในแง่ที่	๒	น้ี	เพราะมนุษย์ปุถุชน
คือคนทั่วไป	 มักขาดอัปปมาทธรรม	 ชอบผัด
เพี้ยน	 อยู่อย่างเรื่อยเปื่อยเฉื่อยชา	ปล่อยปละ
ละเลยกันบ่อยๆ	(ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้ว	จะไม่ 
ประมาทอยู่ประจ�าเป็นธรรมดา)	 ความหมาย 
ของอนิจจตาในแง่น้ี	เป็นเครื่องเร้าเตือนกระตุ้น
ให้เราฝึกตน	ให้เร่งศึกษา	และใส่ใจท�ากิจหน้าที่
ทุกอย่าง
	 ท�าไมอนิจจตาจึงเตือนเราไม่ให้ประมาท 
ก็อย่างที่บอกเม่ือกี้ว่า	เพราะสิ่งทั้งหลายมันไม่ 
เที่ยง		เปลี่ยนแปลงได้		ทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
เพราะฉะนั้น	ชีวิตของเราจึงปล่อยให้เลวทราม 
เสื่อมลงก็ได้		หรือจะพัฒนาให้ดีงามเจริญขึ้นก็ได ้
ถ้าไม่เปลี่ยนแปลง		เราเคยเป็นอย่างไร		ก็ต้องคงอยู ่
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อย่างน้ันใช ่ไหม	 แต่นี่ เพราะมันเปลี่ยนแปลงได ้
จึงเป ็นโอกาสที่ เราจะพัฒนามัน	 แต ่ถ ้าเรา 
ประมาท	 เราก็จะเสียโอกาสนั้นไป	 เพราะสิ่ง
ท้ังหลายเป็นอนิจจังโดยไม่รอใคร	 เม่ือเราเสีย
โอกาส	 เราก็จะเสื่อม	 เราก็ต ้องไม่ประมาท 
คือรีบใช้โอกาสนั้น	ท�าการพัฒนาให้ดี
 อนจิจตา	เป็นสัญญาณบอกแก่ปัญญาชัน้ต้น 
ให้เรารู ้ตระหนักถึงความจริงที่มองเห็นได้ง่าย
สักหน่อยว่า	สิ่งทั้งหลายเกิดดับเปล่ียนแปลงไป 
แต่รู้แค่นั้นยังไม่พอหรอก	เราต้องมีปัญญาที่จะ 
สืบสาวลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง	คือปัญญาที่รู ้ถึงเหต ุ
ปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงนั้น	เริ่มตั้งแต่รู ้ว่า 
ท่ีว่าสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปนั้น	 มันไม่ได้ 
เปลี่ยนแปลงไปลอยๆ	นะ	แต่มันเปลี่ยนแปลง 
ตามเหตุป ัจจัย	 แล ้วมันจะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร		จะเจริญข้ึนหรือจะเส่ือมลงมันก็แล้วแต่ 
เหตุป ัจจัยของมัน	 ถ ้าเราฉลาด มีป ัญญา 
เราก็ไปทําไปจัดการกับเหตุปัจจัยเหล่านั้น
 เมื่อเรารู ้ เหตุป ัจจัยแล้ว	 ถ้าเรายังท�าเหตุ 
ปัจจัยที่จะท�าให้มันเจริญ	 มันก็เปล่ียนแปลง
ไปในทางเจริญ	 ถ้าเราท�าเหตุปัจจัยที่จะให้มัน
เสื่อม	มันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม	เพราะ
ฉะนั้น	 เราก็ศึกษา	 ให้รู ้เหตุปัจจัยทั้งหลายว่า
ปัจจัยตัวไหนจะต้องแก้	ตัวไหนจะต้องกัน	และ
ตัวไหนจะต้องท�าให้เกิด	ฯลฯ	แล้วก็ท�าก็จัดการ
เหตุปัจจัยไปตามนั้น	 และทั้งหมดนี้	 จะปล่อย
รอช้าไม่ได้นะ
	 	 	 	 	 นี่แหละ	 เพราะฉะนั้น	 ท่านจึงให้หลัก 
อัปปมาทธรรมไว้	 ว่าให้เป็นอยู ่	 และท�าการ 
ทั้งหลายโดยไม่ประมาท
ปล่อยวางไม่ว่า แต่อย่าปล่อยปละละเลย 
	 ย้อนกลับไปดูการใช้ประโยชน์จากความรู้ 
อนิจจตาในแง่ก่อน	ที่พูดในตอนต้นว่า	ช่วยให้ 

รู้ทัน	และวางใจถูกต้อง	แล้วก็ท�าให้ปลง	ให้วางใจ 
ว่าเราจะเอาอย่างที่ใจเราอยาก	 เอาตามความ
ปรารถนาไม่ได้	 เพราะส่ิงทั้งหลายมันเป็นไป
ตามกฎธรรมชาติ	มันไม่ได้เป็นไปตามใจอยาก
ของเรา	อันนี้เป็นหลักของความจริงที่ท�าให้เรา
ปลงใจได้	แต่ปลงใจอันน้ี	ก็คือยอมรับความจริง 
ให้ใจของเราอยู่กับความเป็นจริง	 ก็ปล่อยวาง 
ความอยากได้	 เป็นการปล่อยวางทางใจ	 ปลด 
ปล่อยใจให้เป็นอิสระ	 ท�าให้ไม่ทุกข์	 เป็นเรื่อง
ด้านจิตใจ
	 แต่คนไทยจ�านวนมาก	 พอปล่อยวางแล้ว 
ก็กลายเป็นปล่อยปละละเลยด้วย		พอปล่อยปละ 
ละเลยก็คือประมาท	ตอนน้ี	อะไรที่ควรจะแก้ไข 
จัดการ	ก็ไม่ท�า	ปล่อยหมด	อันนี้เสียมาก	พอกลาย 
เป็นประมาทแล้วก็หมดกัน	 เข้าหลัก	“ปมาโท 
มจฺจุโน ปท�”	(ความประมาทเป็นทางแห่งความ
ตาย)	ไปเลย	อย่างน้ี	แทนที่จะดีก็กลายเป็นเสีย	
เพราะฉะน้ัน	จะต้องระวังท�าความเข้าใจให้ตรง	
และปฏิบัติให้ถูก
	 ในการปฏิบัติน้ัน	 การใช้ความรู ้อนิจจตา
สองแง่ที่ว่ามานี้	 สามารถปฏิบัติสอดรับต่อกัน
ไปได้เลย
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	 พูดให้เห็นง่ายขึ้น	ปล่อยวางไม่ว่า แต่อย่า 
ปล่อยปละละเลย  คอื  ใจปล่อยวาง  แต่สตปัิญญา 
อย่าปล่อยปละละเลย หมายความว่า	ใจวางเป็น 
อิสระ	ต่อไป	ปล่อยให้เป็นเรื่องของปัญญาที่จะ 
มาจัดการ	(ใจอยู่ด้านความรู้สึก	ส่วนปัญญาอยู่ 
ด้านความรู้)	
	 ตรงนี้	 มองให้ชัด	 จะเข้าไปถึงหลักการที่ 
พระพุทธเจ ้าทรงสอนไว ้ว ่า	 ให ้เป ็นอยู ่ด ้วย
ปัญญา		โดยจะเห็นการท�างานของปัญญาต่อกัน 
เป็นข้ันๆ	ไป	ในที่นี้มี	๒	ขั้นใหญ่	คือ
 ขั้นที่ ๑	เม่ือมีปัญญารู้ความจริงแห่งความ 
เปล่ียนแปลงที่เป็นอนิจจตา	อย่างที่เรียกกันว่า 
รู ้ เท ่าทันธรรมดา	 ปัญญาที่รู ้ความจริงแห่ง
ธรรมดานั้น	 ก็ปลดปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระ	
หลุดพ้นจากความรู ้สึกบีบคั้นกดดันเป็นทุกข	์
เรียกว่าปล่อยวางได้
 ขั้นที่ ๒	ปัญญาที่รู ้ความจริงแห่งอนิจจตา 
นั้น	(โดยมีสติช่วย)	รับภาระมาจากใจที่ปล่อยวาง 
ได้แล้ว	ก็วิเคราะห์สืบลึกลงไปในความเปลี่ยน- 
แปลงนั้น	 เช ่น	 ให ้เห็นเหตุปัจจัยของความ
เปลี่ยนแปลง	 ทั้งข้างร้ายและข้างดี	 ที่จะพึง 
จัดการอย่างไร	เพื่อท�าการแก้ไขปรับปรุง	หรือ
จัดสถานการณ์ให้ลงตัว	 ไม่ละเลยปล่อยเรื่อง 
ทิ้งไว้	(จากนั้น	ก็อาจจะต่อไปยังข้ันที่สาม	และ
ขั้นต่อๆ	ไปอีก	เช่น	วางวิธีปฏิบัติ	จัดด�าเนินการ
เพื่อให้ส�าเร็จลุจุดหมาย	ซึ่งพ้นขอบเขตของเรื่อง

ที่จะพูดในที่นี้)	 นี่คือขั้นตอนของการใช้ความรู้
อนิจจตาในแง่ความไม่ประมาท	
	 เป็นอนัว่า		เรือ่งอนิจจงั	-	อนิจจตาน้ี		มจีดุเน้น 
อยู่ที่การใช้ปัญญาในทางของความไม่ประมาท	
พระพุทธเจ้าเองทรงเน้นนักเรื่องอนิจจตาในแง ่
ที่จะไม่ประมาทนี้	จึงตรัสเรื่องอนิจจังโยงไว้กับ 
ความไม่ประมาทเสมอไป	 แม้จนกระทั่งจะ
ปรินิพพาน	ดังที่ขอย�้าเรื่องปัจฉิมวาจา	(เรามัก
เขียนว่าปัจฉิมโอวาท)	ที่ว่า	“วะยะธัมมา สังขารา, 
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ”	 (สังขารทั้งหลาย
มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา,	จงยังความ
ไม่ประมาทให้ถึงพร้อม)
	 ปัจฉิมพุทธพจน์น้ีมีความหมายอย่างง่ายๆ	
ว่า	ความจริงมีอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง	เมื่อมัน
ไม่เที่ยง	 เราจึงนอนใจไม่ได้	 สิ่งที่เราก�าลังพบ
ประสบอยู่	ที่เราพอใจ	ต้องการอยู่นี่	มันอาจจะ 
เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น	 หรือสิ่งที่เราไม่
ชอบใจ		ไม่ต้องการ	ก็อาจจะเกิดขึ้นมา	เพราะมี 
เหตุปัจจัยหลากหลายที่จะให้เป็นไปได้ต่างๆ	
เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไป	 ถ้าเราไม่ได้เตรียมการ
อะไร		ไม่ได้ใช้ปัญญาที่จะหาทางจัดแจงป้องกัน 
แก้ไข	 มัวนอนใจอยู ่	 เรียกว่า	 ตกอยู ่ในความ
ประมาท	 เราก็จะแย่	 เพราะฉะนั้น	 ท่านจึงให้
ไม่ประมาท	 ไม่ให้นอนใจ	 ไม่ให้ผัดเพี้ยน	ก็คือ
ต้องหาความรู้ความเข้าใจ	ใช้ปัญญา	พยายาม
ป้องกันเหตุแห่งความเสื่อม	และสร้างเหตุแห่ง
ความเจริญไว้ตลอดเวลา
การศึกษาท่ีแท้ อยู่บนฐานความจริงของธรรม  
	 การที่เน้นด้านไม่ประมาทน้ี	 อย่างน้อยก็ 
เท่ากับดุลไว้		มิฉะนั้น	บางคนจะไปใช้เฉพาะในแง ่
ปลงใจ	 ปล่อยวาง	 แล้วบางทีก็เลยกลายเป็น 
ปล่อยปละละเลย	 เรื่อยเปื่อย	 กลายเป็นได้ผล
ตรงข้ามกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอน	 ท่านสอน
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ให้รู ้อนิจจัง	 เพื่อจะได้ไม่ประมาท	 กลายเป็น 
รู้แล้วยิ่งประมาทไปเสียนี่
	 ยิ่งกว่านั้น	บางคนไปคิดแค่ว่า	สิ่งทั้งหลาย
ไม่เท่ียง	มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป	แล้วก็นึกว่า 
เออ...มันเสื่อมแล้ว	 เดี๋ยวมันก็เจริญเองแหละ	
หรือว่ามันเจริญแล้ว	มันก็ต้องเสื่อมเป็นธรรมดา	
อะไรอย่างนี้	ไปๆ	มาๆ	กลายเป็นลัทธิปล่อยไป 
ตามเรื่องตามราวบ้าง	 ลัทธิแล้วแต่โชคบ้าง 
ซึ่งล้วนแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้น
	 ความจริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้น	 สิ่งทั้งหลาย 
ไม่ใช ่เปลี่ยนแปลงไปเลื่อนลอย	 แล้วก็ไม่ใช  ่
ว่ามันจะต้องเปลี่ยนไป	อย่างนั้นอย่างนี้ตายตัว	
ไม่ใช่ว่าเจริญแล้วก็ต้องเสื่อม	หรือว่าเสื่อมแล้ว
ก็ต้องเจริญ	 ถ้าคิด	 ถ้าเชื่ออย่างนั้น	 ก็ได้แต่รอ 
ความเจริญ	 หรือรอความเสื่อมอยู ่นั่น เอง 
ทั้งปฏิบัติผิด	และกลายเป็นประมาท
	 เมื่อมันเจริญแล้ว		ถ้าเรามีปัญญาดีพอ		เราก็ 
ป้องกันเหตุแห่งความเส่ือมได้	 แล้วก็ท�าให้มัน
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญยิ่งข้ึนได้	มันเจริญ
แล้วเจริญยิ่งขึ้น	ก็คือเปลี่ยนแปลง	มันเจริญแล้ว
เสื่อมลง	 มันเสื่อมแล้วกลับมาเจริญ	 มันเสื่อม
แล้วเสื่อมลงไปอีก	 มันเจริญแล้วเจริญต่อไป 
มันเส่ือมแล้วเสื่อมต่อไปอีก		ไม่ว่าอย่างไหนก็คือ 
เปล่ียนแปลง	 เป็นความเปลี่ยนแปลงในความ
เจริญบ้าง	 เป็นความเปลี่ยนแปลงในทางความ
เสื่อมบ้าง	 ไม่คงท่ีทั้งนั้น	 และทั้งหมดนั้น	 จะ
เปลี่ยนแปลงไปแบบไหน	ก็แล้วแต่เหตุปัจจัย

	 เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว	เราก็ไม่ประมาท	พยายาม 
ท�าไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม	 ท�าให้ 
มันเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญ	โดยการศึกษา 
ให้รู ้เข้าใจ	 และท�าการจัดการที่เหตุปัจจัย	 เรา 
ต้องพยายามอย่างนี้
	 ให้ดูหลักอปริหานิยธรรม	 ที่พระพุทธเจ้า
ทรงตรัสว่า	ถ้าปฏิบัติตามหลักการน้ี	“วุฑฺฒิเยว 
ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ”	 แปลว่า	 “จะหวังได้ 
แต่ความเจริญอย่างเดียว	ไม่มีเสื่อม”
	 อ้าว	 !	 ท�าไมพระพุทธเจ้าตรัสอย่างน้ันล่ะ 
บอกว่าเจริญอย่างเดียว	ไม่มีเสื่อม	พระองค์ตรัส
อย่างนี้	ไม่ขัดหลักอนิจจัง	-	อนิจจตาหรือ	ตาม 
หลักอนิจจตานั้น	มันน่าจะเจริญแล้วต้องเสื่อม	
แต่น่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า	 ถ้าเธอปฏิบัติตามน้ี
แล้ว	 จะมีแต่เจริญ	 หวังได้แต่เจริญอย่างเดียว	
ไม่มีเสื่อม

 ดูให้ชัดนี่ไม่ได้ขัดกับหลักอนิจจังแต่อย่างใด 
เลย	 เพราะอย่างที่บอกแล้วว่า	 เจริญต่อไป 
ก็คือเปลี่ยนแปลงนั่นแหละ	แต่มันเปลี่ยนไปใน
ทางเจริญต่อไปหรือเจริญยิ่งขึ้น	ค�าว่า	“เจริญ” 
คือเปลี่ยนแปลง	 แต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ 
น่าปรารถนา	ค�าว่า	“เสื่อม”	ก็คือเปลี่ยนแปลง 
แต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ไม ่พึงปรารถนา 
ก็เท่านั้นเอง
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	 แต่บางคนไปเข้าใจผิด	แล้วเห็นเลยเถิดไป
ว่า	เปลี่ยนแปลงคือ	เจริญแล้วต้องเสื่อม	เสื่อม
แล้วต ้องเจริญ	 เลยกลายเป็นลัทธิปล่อยไป 
ตามลมตามแล้ง	แล้วแต่โชคชะตา	รอให้มันเป็น 
ไปเอง	 อะไรท�านองนั้น	 ซึ่งท่านเรียกว่าลัทธิ 
อเหตุกวาท	ที่เป็นลัทธิเดียรถีย์	เป็นมิจฉาทิฏฐิ	
พระพุทธเจ ้าตรัสว ่าเสียหาย	 ท�าให ้คนไม่มี
เรี่ยวแรงที่จะท�าการ	ไม่เป็นไปเพื่อการกระท�า
	 พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระท�า	
หรือพูดให้เต็มว่า	เป็นศาสนาแห่งการศึกษาให้รู ้
และท�าการให้ตรงเหตุป ัจจัยด้วยปัญญาที่รู ้
เข้าใจ	ไม่เป็นศาสนาที่ปล่อยเลื่อนลอยรอคอย
เรื่อยเปื่อย	ที่เรียกกันว่าเป็นความประมาท
	 เป็นอันว่า	หลักอนิจจตา	ให้รู้ทัน	แล้ววางใจ 
ถูกต้องต่อความจริงของธรรมชาติ		ในแง่นี้		ใจเรา 
รู ้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้น	 เราเอาตามใจ 
อยากไม่ได้	 เราก็วางตัณหาลงไป	แล้วก็ไม่เกิด 
ความทุกข์มาบีบคั้นจิตใจมากนัก	 จนกระทั่ง 
เมื่อรู ้ทันถึงความจริงเต็มที่	 ก็ไม่ทุกข์เลย	 แต่ 
พร้อมกันนั้น	 อีกด้านหนึ่ง	 เราเอาความรู้ไปใช้ 
ในการท�าการต่างๆ	 ต้ังแต่การฝึกตน	 โดยไม่ 

ประมาท		ท�าจริงจังเต็มที่		ตลอดเวลา	เมื่อปฏิบัต ิ
ถูกต้อง	ก็ได้ท้ังสองอย่าง
	 อาตมาเคยใช้ค�าว่า	“ท�าจิต”	กับ	“ท�ากิจ”
 ทําจิต	 ก็คือข ้อแรก	 รู ้ 	 เข ้าใจ	 เท ่าทัน 
ความจริง	แล้วก็ต้องท�าจิตให้ปล่อยวาง	ท�าจิต 
ให้หลุดออกมาเป็นอิสระ	ให้หายทุกข์	เราเรียก 
กันว่าท�าใจได้	 เป็นอันว่า	 ท�าจิตใจให้สบาย 
ไม่ทุกข์	ไม่โศก	ไม่เศร้า
	 ทีนี้	ทํากิจ	 ก็คือ	 ในแง่ท�ากิจกรรมกิจการ
หน้าที่การงาน	เช่น	ในการศึกษาพัฒนาตนเอง
ที่เป็นกิจของเรา	 เราก็ได้ด้วยเช่นกัน	 คือไม่
ประมาท
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	 เป็นอันว่า	 ปล่อยวางในการทําจิต และ 
ไม่ประมาทในการทํากิจ	เลยได้ทั้งสองแง่
	 หันมาดูเรื่องของเราแท้ๆ	หลักการในเรื่อง 
ความรู ้ 	 อนิจจตานี้ 	 ก็มาลงตรงเป ้าหมาย 
เลยทีเดียว	ขอพูดแบบรวบรัดเลยว่า
	 ๑.	ความจริงแห่งอนิจจตานี้	คือกฎธรรม- 
ชาติที่เป็นฐานรองรับกระบวนการของการศึกษา 
ทั้งหมด	เราบอกว่า	มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องศึกษา	
และมนุษย์น้ันศึกษา	หรือฝึกหัดพัฒนาได้	เพราะ
มนุษย ์มีศักยภาพที่จะพัฒนาให ้ เป ็นพุทธะ
ได้	 แต่การศึกษาฝึกหัดพัฒนานั้นเป็นไปได้ 
ก็เพราะ	 ธรรมชาติมีธรรมดาคือความจริง 
แห่งอนิจจตา หมายความว่า เพราะสิ่งทั้งหลาย 
ไม่เท่ียง เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งรูปธรรม และ 
นามธรรม เพราะฉะนั้น มันจึงพัฒนาได ้ 
และจึงเป็นโอกาสท่ีเราจะพัฒนามัน 
	 ๒.	 ความจริงแห่งอนิจจตา	 บอกต่อไปว่า 
การที่สิ่ งทั้ งหลายเปลี่ยนแปลงไปนั้น	 มิ ใช ่
เปล่ียนแปลงไปเรื่อยเปื่อยเล่ือนลอย	แต่เป็นไป 
ตามเหตุปัจจัย	 การศึกษาพัฒนามนุษย์	 ก็จึง 
เป็นระบบการแห่งเหตุปัจจัย	ซึ่งจะต้องมีความรู ้

ที่มา	:	จากภาคผนวก	หนังสือ	สยามสามไตร
จัดพิมพ์	เมื่อ	วิสาขบูชา	๒๕๕๒	(พฤษภาคม	๒๕๕๒)	

เข้าใจและปฏิบัติจัดการให้สอดคล้องตรงตาม
ระบบสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย	 ไตรสิกขา	 ก็คือ 
ระบบการศึกษาที่ตั้งอยู่บนฐาน	และด�าเนินไป 
สอดคล้องกับธรรมดาแห่งอนิจจตา	และความ 
เป็นไปตามเหตุปัจจัยนี	้
	 ๓.	 ความจริงแห่งอนิจจตา	 บอกด้วยว่า	
เมื่อสิ่งทั้งปวงเกิดดับแตกสลายเปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลาตามเหตุปัจจัยน้ัน	 เราจะต้อง
ด�าเนินชีวิต	 และท�าการทั้งหลายด้วยความ 
ไม่ประมาท	 เรื่องนี้ก็ต้องบอกต่อไปอีกด้วยว่า 
ความไม่ประมาท ท่ีเป็นพื้นฐานสําคัญท่ีสุด  
เป็นจุดเริ่มของความไม่ประมาทท้ังหมด ก็คือ 
ความไม่ประมาทในการศึกษา หรือไม่ประมาท
ในการฝึกศึกษาพัฒนาตน	จะต้องหมั่นปลุกเร้า
กระตุ้นเตือนกัน	 มิให้มัวประมาท	 อย่าปล่อย
เวลาผ่านไปเปล่า		ต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
ในการศึกษา	 ฝึกฝนพัฒนาตนให้ยิ่งขึ้นไป	 ให้
เป็นกัลยาณชน	ให้เป็นอารยชน	จนกระทั่งเป็น 
อเสขชน	ในที่สุด
	 ทั้งหมดน้ี	 สรุปว ่า	 การศึกษาท่ีถูกต้อง  
ต้ังอยู ่บนฐานแห่งความจริงของธรรม คือ 
สอดคล้องตรงกับความเป็นจริงแห่งธรรมดา
ของธรรมชาติ	 เป็นการน�าเอาความรู้ในความ
จริงของธรรมดานั้น	 มาใช้ให้เป็นประโยชน์
สูงสุดแก่มนุษย์นั่นเอง

ท่านสามารถตดิตามอ่านวารสารโพธยิาลยัทกุฉบบัย้อนหลงั
ได้ทาง เวบ็ไซต์วดัจากแดง www.watchakdaeng.com
และเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม 
www.kanlayanatam.com
Line Official  id : @kanlayanatam 
Facebook Page : Kanlayanatam
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พระอาจารย์ชยสาโร

พระธรรมเทศนา

	 อาทิตย์ที่แล้ว	 มีงูจงอางเข้ามาในกุฏิ	 มัน
เรียบร้อยมาก	พอเราเชิญออกไป	มันก็ออกไป	
ข้อสังเกต	 ระหว่างเรื่องที่ท�าใจง่าย	 กับเรื่องที่
ท�าใจยาก	เรื่องที่ไม่ชอบแต่ท�าใจง่าย	ก็คือการ
เข้าไปอยู ่ในป่า	 ไปนั่งอยู ่ในป่า	 แล้วยุงมากัด	
ไม่มีใครชอบหรอกยุงกัด	แต่ผู้ทรงศีลก็ไม่มีใคร
ตบยุงด้วย	 ใช่ไหม	 ทีนี้เมื่อมี	 ก็เป็นเรื่องที่ไม่มี
ใครน้อยใจ	ไม่มีใครร้องว่า	โอ้	 ไม่ยุติธรรมเลย	
ไม่น่ามากัดเราเลย	เข้ามาอยู่ในป่า	มานั่งสมาธ	ิ
มาท�าความดี	ไม่คิดจะเบียดเบียนใคร	ท�าไมยุง
ยังมากัดเราได้	หวังว่าจะไม่มีใครคิดอย่างนั้น

						เพราะเราคงถือว่าป่าเป็นท่ีอยู่ของมัน	เรา
เป็นแขกมาเยี่ยม	นี่ก็เป็นที่ของมัน	ท�าไมจะไม่
กัด	ก็ตัวเราน่าอร่อยนะส�าหรับยุง	 เราไปนั่งใน 
ที่ชอบ	 ความอุ ่นของร่างกาย	 ก็ส่งสัญญาณ	 
ยุงมันก็มากัดเราตามเหตุตามป ัจจัย	 ตาม 
ธรรมชาติตามธรรมดาของยุง	ทั้งๆ	ที่เราไม่ชอบ 
เราพยายามจะเลี่ยงเท่าท่ีจะเลี่ยงได้		จะกางกลด 
หรือจะทายากันยุงก็แล ้วแต่	 แต ่เราก็ไม ่ได ้
น้อยใจ	ไม่ได้ทุกข์ใจว่า	เป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้น
						หรือสมมติว่าชงกาแฟ	สมมติว่าเป็นกาแฟ
ส�าเร็จรูป	ก็เทกาแฟลงไป	น�้าร้อนลงไป	นมสด
ลงไป	น�้าตาลลงไป	แล้วก็ชง	แล้ว	โอ๊ย	หวานๆ	
ถ้าใครเห็นก็ต้องหัวเราะ	 อ้าว	 ก็ใส่น�้าตาลตั้ง 
๓	-	๔		ช้อน			ท�าไมจะไม่หวาน		ก็เป็นเรื่องธรรมดา 
ถ้าไม่ชอบหวาน	ก็อย่าไปใส่น�้าตาลมาก	เพราะ
จะหวานหรือไม่หวาน	 ก็อยู ่ที่น�้าตาล	 เรียกว่า 
เป็นเรื่องที่...	จะว่าไปแล้ว...	ก็ใช่เหมือนกัน

ไม่ทอดธุระ
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	 ยอมรับว่าสิ่งที่ไม่ชอบคือน�้าหวานเกินไป	 
เราก็ไม่ได้น้อยใจ	 ไม่ได้โทษว่า	 โอ้...เราเคย
ท�าบาปกรรมต้ังแต่ชาติก่อนมา	 วันนี้เจ้ากรรม
นายเวรมาเบียดเบียน	 ท�าให้กาแฟเราหวาน	
หวังว่าจะไม่มีใครคิดอย่างนั้น	ยุงกัด	เพราะว่า
เราไปอยู่ในที่ของยุง	 เราชงกาแฟ	 ต้องการขม	
ต้องการหวาน	ก็แล้วแต่เราจะชงอย่างไร
	 ในเรื่องทั่วไป	 ท�าไมเราจึงเกิดความคิด
อย่างนี้บ่อยใช่ไหมว่า	 ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลย	 
ท�าไมมันเป็นอย่างนี้	 ท�าไมคนอ่ืนเขาไม่เห็น
เป็นเลย	 หรือว่าไปเปรียบเทียบว่า	 แหม	 เรา 
เป็นคนรักษาศีล	เป็นคนเข้าวัด	แล้วท�าไมเรามี
แต่อุปสรรคขัดข้องตลอดเวลา	 คนนั้นศีลเขาก็
ไม่เอา	ท�าบุญก็ไม่เคยเห็นเขาท�า	แต่ท�าไมเขาดู 
สุขสบายเหลือเกิน	มันไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลย
	 ที่จริงโลกมันเป็นอย่างนี้เอง	 ท�าไมเขามา 
กลั่นแกล้ง	ท�าไมเขามาเบียดเบียน	ท�าไมเขาท�า
อย่างนี้กับเรา	 ก็เป็นธรรมดาของโลก	 เหมือน
เราอยู่ในป่า	ยุงก็มากัดเรา	เราอยู่ในโลก	อยู่ใน 
ท่ามกลางคนที่อยากได้		อยากมี		อยากเป็น		คนที ่
เขาไม่เกรงใจใคร	 คนอย่างนี้ก็มีอยู ่ต้ังแต่ไหน 
แต่ไรมา	ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมี	มีมาตลอดกาลนาน
	 คนเห็นแก่ตัวก็มี	คนไม่เห็นแก่ตัวก็มี	คนม ี
ศีลธรรมท่ีหนักแน่นก็มี	คนมีศีลธรรมที่มีเงื่อนไข 
ว่า	รกัษาศลีได้เฉพาะเวลาทีรั่กษาศลีได้ง่าย	ดีกว่า 
ไม่รักษาศีล	หรือว่าเพราะส่ิงแวดล้อมเอือ้อ�านวย 
ต่อการรักษาศีล	 เป็นธรรมดาของโลก	 ธรรมดา
ของคน	 ธรรมดาของกิเลสคน	 ก็พยายามเห็น
ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา	มันเป็นไปได้ทุกอย่าง
 นักภาวนา คือ นักศึกษาชีวิต	ศึกษาความ
เป็นมนุษย์ของเรา	 พอให้เวลากับการดูตัวเอง 
เราก็เห็นทั้งสิ่ งที่ ดีทั้ งสิ่ ง ท่ีไม ่ดี 	 เบื้องต ้นคือ 
สิ่ งที่ ไม ่ ดี มีมากกว ่าดี 	 เพราะคนส ่วนใหญ  ่

มักจะใช้ชีวิตตามกระแสของโลก	 เหมือนปลา 
ไม ่รู ้ จักน�้า	 คนไม่รู ้ จักกิเลส	 ไม่รู ้ จักสิ่งที่ขับ 
เคลื่ อนพฤติกรรม	 ซึ่ งส ่วนใหญ ่ ก็คือกิ เลส 
เพราะไม่รู ้จักกิเลส	 รู ้จักแต่ชื่อ	 ถ้าเป็นกิเลส 
ที่หยาบ	รุนแรง	ก็พอจะรู้ได้	แต่ถ้าละเอียดกว่า
นั้นสักหน่อยหนึ่ง	ก็มองไม่เห็นเสียแล้ว
	 ผู ้ที่ เฝ ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของจิตใจ
ตนเองเท่าน้ัน	ที่จะคล่องแคล่ว	จะมีวิชาความรู ้
เกี่ยวกับวิถีจิตใจของมนุษย์	 ผู ้ที่ปฏิบัติธรรม
ถูกทาง ควรจะมีข้อสังเกตได้ว่า จะเป็นคนที่ 
ถูกหลอกลวงได้ยากท่ีสุด	เพราะการหลอกลวง 
อาศัยการกดปุ่ม	เราจะหลอกคนประมาท	หรือ 
คนทีม่คีวามโลภได้ง่าย		ความโลภ		ท�าให้ถกูหลอก 
ได้ง่ายที่สุด	 ใช่ไหม	 เพราะว่าคนโลภ	 เขาจะ 
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อยากได้ก�าไรมาก	 อยากได้ก�าไรเร็ว	 อยากได้
มากอยากได้เร็ว	 ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้ว	 โอ้	 คนนี้
หลอกลวงได้สบายเลย
	 ผู้ที่ปฏิบัติธรรมถูกทาง	ก็จะเหมือนกับเป็น
ฐานข้อมูล	 ที่จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความโลภ 
ทุกประเภทอย่างละเอียดมาก	 ความโลภแบบ 
เปิดเผยเลยก็มี	ความโลภที่พยายามตกแต่งให้ 
สวยงามก็มี	เราก็ค่อยๆ	เรียนรู้	ค่อยๆ	เก็บข้อมูล 
จากตัวเอง	 แล้วเราจึงจะดูคนอื่นได ้ง ่ายขึ้น 
แต่ไม่ถึงขั้นที่เราจะด่วนสรุปใคร	หรือว่าตัดสิน
ใครง่ายๆ	 เพราะนั่นจะเป็นหลุมพรางอีกอย่าง 
อืม...พฤติกรรมแบบนี้คล้ายๆ	กับท่ีเราเคยเห็น	
ระวังตัวนะ	 คือยังไงๆ	 ก็ต้องมองคนรอบข้าง 
ทุกคนว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อน		จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่า
เขามีความผิดจริง	แต่เราก็คอยสังเกตไป
	 อย่างคนเราเวลาพูด	 ก็จะมีการแสดงออก
ถึงนิสัยใจคออยู ่ตลอดเวลา	 รู ้ตัวบ้าง	 ไม่รู ้ตัว
บ้าง	ถ้าเราช่างสังเกต	 เราก็จะรู้เท่าทัน	บางที
เราดูการพูดของคน	 มีทั้ง	 พูดความจริง	 -	 พูด 
ไม่จริง	 พูดมีประโยชน์	 -	 พูดไม่มีประโยชน์ 
พูดถูกกาลเทศะ	-	พูดไม่ถูกกาลเทศะ	พูดด้วย 

ความหวังดี	 -	พูดด้วยความไม่หวังดี	พูดอย่าง 
สุภาพ	-	พูดอย่างไม่สุภาพ		มันก็มีหลายลักษณะ	
แต่เราต้องดูนานๆ	หรือดูตัวเองก็ดูนานๆ	หน่อย 
	 อาตมาจึงพยายามพูดบ่อยๆ	ว่า	ท�าสมาธิ
จิตไม่สงบ	 น้ันไม่เป็นประเด็น	 ไม่เป็นปัญหา
หมายความว่า	การท�าสมาธิไม่ใช่ว่าต้องจิตสงบ 
จึงเรียกว่าท�าสมาธิเป็น	เป็นคนเก่ง	ท�าสมาธิได้ดี 
แต่คนท�าสมาธิไม่สงบ	แปลว่า	ท�าเสียเวลาเปล่าๆ	
การท่ีท�าสมาธิไม่สงบ	นั่นก็คือ	ท�าความรู้เกี่ยว
กับสิ่งที่ไม่สงบในจิตใจ	 สิ่งที่คอยสร้างปัญหา 
ในชีวิตประจ�าวัน		สร้างปัญหาในบ้านเรา	กับคน 
รอบข้าง	 สร้างปัญหาในที่ท�างาน	 สร้างปัญหา
ในสังคมทั่วไป	
	 ตัวกิ เลสที่ เราได ้ค ้นพบระหว ่างการท�า
สมาธิ	 ไม่ใช่เกิดเพราะท�าสมาธิ	 ไม่ใช่ว่าหาก 
ไม่ท�าสมาธิ	 ก็ไม่ต้องยุ่งกับสิ่งเหล่านี้	 มันมีอยู ่
ตลอดเวลา	 แต่ปกติเราก็ไม่ค่อยอยากจะรับรู้	 
เราก็ไม ่ทัน	 สิ่งเหล่าน้ันจึงคอยบ่อนท�าลาย 
ความสุขในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลา	 จะชนะ 
มันได้	 ก็ต้องมาท�าความเข้าใจกับมันก่อนว่า		 
มันเกิดเพราะอะไร	อย่างไร	จะป้องกันอย่างไร	 

จะปล่อยวางมันอย่างไร 
อันน้ีคือการปฏิบัติธรรม 
บางคนเครียด	เครียดแล้ว 
ก็หงุดหงิดร�าคาญ		บางคน 
เครียดแล้วก็เศร้า	บางคน 
เครียดแล้วก็ขี้โมโห	 ก็ม ี
หลายประเภท	 ก็เรียนรู้ 
ของเรา	 เราจะได้ป้องกัน 
	 ทางไปสู ่ความสงบก็มี 
ถึงแม้จะไม่ถึงความสงบ 
เราก�าลังท�าความรู้	ความ 
เข้าใจในสิ่งที่ไม่สงบ	หรือ 
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สิ่งท่ีขัดขวางท�าให้เราสงบไม่ได้	ถ้าเราท�าความ
เพียรแล้วความไม่สงบลดน้อยลงในระดับหนึ่ง	
อย่างน้อย	ก็เป็นแนวทางแสดงว่า	ความไม่สงบ 
ความฟุ ้งซ่าน	 ความวุ่นวายในจิตใจ	 ไม่ใช่สิ่ง
แน่นอน	 ตายตัว	 มันมีแปรปรวน	 มีขึ้นมีลง	 มี
ฟุ้งซ่านมากฟุ้งซ่านน้อย	มีกังวลมากกังวลน้อย
	 แม้เรายังไม่ถึงขั้นที่ว่าไม่กังวลเลย	ไม่ถึงขั้น
ที่ว่าไม่ฟุ้งซ่านเลย	 แต่ก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้ 
จากความแปรปรวนของความฟุ้งซ่าน		ตามเหตุ 
ตามปัจจัย	 วันนี้ฟุ้งซ่านมาก	 วันนี้ฟุ้งซ่านน้อย 
แต่เราสังเกตว่าเรามีสติอยู่กับลมหายใจ	ถึงแม้ 
ว่าความวุ ่นวายในจิตใจไม่หายทีเดียว	 มันก็
ลดน้อยลงมากเหมือนกัน	 มันก็เป็นก�าลังใจที ่
แสดงว่า	การกระท�านี้มีผล	เพียงแต่ว่า	ยังไม่มี 
ผลถึงท่ีสุดเท่านั้นเอง
	 การปฏิบัติก็มีการขัดเกลา	ขัดเกลาของเรา 
ไม่ได้หมายถึงข้ันทรมานตัวเอง	ถ้าบังคับตัวเอง
มากไปก็จะหดหู่ใจ	 แล้วจะท้อแท้	 แต่ขัดเกลา 
หมายถึงดูว่ามันเป็นอย่างไร	อย่างพระสงฆ์ช่วง
เข้าพรรษา	 ก็มักจะอธิษฐานอะไรต่างๆ	 มีการ 
อดข้าวบ้าง	 ฉันอาหารตกบาตร*บ้าง	 มีการ 
ขัดเกลา	 สมัยก่อน	 ตอนที่อาตมาอยู ่ วัดป ่า 
นานาชาต	ิ	ช่วงเข้าพรรษา	อาตมาจะถามพระใหม่ 

ว่าพรรษานี้อธิษฐานอะไรบ้างไหม	 เพราะพระ 
จะต้องขออนุญาตก่อน**	 เพื่อท�าความรู้ความ 
เข้าใจ	 เพื่อเป็นวิชา	 อย่าไปหวังว่าอดข้าวแล้ว
จะได้นั่นจะได้นี่	จะกลายเป็นตัณหาไป	
	 อย่างเช่นการอดข้าว	 การอดข้าวดีไหม 
พระบางองค์ท่านถือว่าการอดข้าวนี่เป็นอุกฤษฏ ์
แล้ว	 การปฏิบัติของเราคงก้าวหน้าจริงๆ	 แต่ 
เท่าที่สังเกต	ก็ขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของแต่ละคน	
ถ้าท่านมีนิสัยค่อนข้างจะรุนแรง	 มีราคะมาก	
โทสะมาก	การอดข้าวก็จะดี	จะท�าให้แรงกิเลส	
ซึ่งดูเหมือนจะทับถมจิตใจมันอ่อนลง	จะได้พัก
จากอารมณ์รุนแรงบ้าง	แล้วก็มีโอกาสจะตั้งสติ
ได้มากขึ้น	แต่ถ้านิสัยไม่เป็นเช่นนั้น	พออดข้าว
ยิ่งตั้งสติยากขึ้น	 ฟุ้งซ่าน	 ไม่มีก�าลังที่จะระงับ
ความคิดเพ้อเจ้อต่างๆ	 ก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดี 
แต่ถ้าเราไม่เคยท�า	เราก็ไม่รู ้	ก็ต้องลองดูก่อน
	 บางท่านรักษาอิริยาบถสาม	 หนึ่งอาทิตย์	
หน่ึงเดือน	สามเดือน	ไม่นอนเลย	เอาแต่	น่ัง	เดิน	
ยืน	สามอิริยาบถ			ฝืนความเคยชินเก่า		ดูว่าเป็น
อย่างไร	ทุกสิ่งทุกอย่าง	ไม่ใช่ว่าเพื่อจะได้อะไร 
สกัอย่าง		แต่เพือ่จะได้ด	ู	เพือ่จะได้รูว่้าเป็นอย่างไร 

*	ฉันตกบาตร	หมายถึง	ธุดงควัตรข้อหนึ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะฉันเฉพาะอาหารที่ได้จากการบิณฑบาตเท่านั้น	ไม่รับอาหารที่โยมน�ามาถวาย
ที่วัด	หรืออาหารจากโรงครัวของวัด
**	ก่อนอธิษฐานธุดงควัตรข้อไหน	พระใหม่ต้องขออนญุาตพระอาจารย์ก่อน		เพือ่ทีจ่ะทบทวนดวู่า	ท่านเข้าใจเหตุผลของการถอืธดุงควตัร 
ข้อนั้นถูกต้องหรือไม่	

๔๓ 23



ไม่ถึงกับอดข้าวทีเดียว	แต่ลองลดดูบ้างว่าเป็น
อย่างไร	อย่างฆราวาสก็ท�าได้	ในช่วงเข้าพรรษา	
บางทีอาจจะเอาสักสามเดือนน้ี	ไม่ทานอาหาร
ที่ชอบที่สุดสามเดือน	ว่าจะเป็นอย่างไร
	 เรื่องศีลห้าคงไม่น่าจะต้องบอกแล้ว		เราควร 
จะให้ศีลห้ามั่นคง	 ถ้าเคยดื่มเหล้า	 ให้งดซะ 
ดูว่าเป็นอย่างไรไหม	อยากให้เก็บข้อมูล	ให้ดูว่า 
ระหว่างด่ืมกับไม่ดื่ม	 ต่างกันอย่างไร	 คนที่ดื่ม 
มักจะอ้างว่าเขาดื่มไม่มาก	 ดื่มเพื่อผ่อนคลาย 
ความเครียด	 ดื่มเพ่ือเป็นสังคม	 เป็นต้น	 ถ้าไม่ 
ดื่มแล้ว	จะต้องปล่อยให้เครียดอย่างนั้น	หรือใช ้
วิธีอย่างอื่นไม่ได้หรือ	 เครียดก็ออกก�าลังกาย	
ท�าโยคะ	ท�าชี่กง	นั่งสมาธิ	ไม่ได้เลยหรือ	ท�าไม
เลือกดื่มเหล้า	นี่คือวิธีของพระพุทธเจ้าจริงหรือ
	 เราเป็นนักศึกษา	 นักศึกษาชีวิต	 ธรรมะ
ก็มีส่วนที่ละเอียดลึกซ้ึง	 นอกเหตุเหนือผลก็ม ี
แต่ว่าส่วนมากส่วนใหญ่มันก็อยู ่ที่การปฏิบัติ 
อยู่ที่การทดลอง	แล้วดู	เรียนรู้	เออ…ใช่	ถ้าท�า 
อย่างนี้	รู้สึกจิตใจมีก�าลังมากขึ้น	ท�าอย่างนี้รู้สึก 
แย่ลง	 ก็จ�าเอาไว้	 ปรับตัวตามข้อมูลที่เราได้
เรียนรู้มา	 เรากับคนอื่น	 อาจจะไม่เหมือนกัน	
เพราะบุญที่เราสะสมไว้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน 
ชาติก่อน	เราก็ไม่รู ้ว่าเราปฏิบัติธรรมในข้อไหน
ถึงไหน	 เปรียบเทียบกันไม่ได้หรอก	 แต่เราก็รู ้
ของเรา	ว่าท�าอย่างไรมันจึงจะดีขึ้น

	 ก ่อนที่พระพุทธเจ ้าปรินิพพานไม ่นาน 
พระสารีบุตรก็เป็นหัวหน้า	เป็นผู้น�า	ในการจัด 
เรียบเรียงค�าสอนของพระพุทธเจ ้า	 ให ้เป ็น 
หมวดหมู่เพื่อง่ายในการจดจ�า		ในการถ่ายทอด 
มีพระสูตร	 พระสูตรหนึ่ง	 ซึ่งพระสารีบุตรใช้ 
อบรมพระภิกษุสามเณร	ชื่อ	ทสุตตรสูตร น่าอ่าน 
น่าศึกษา	พระสารีบุตรจัดค�าสอนเป็นหมวดหนึ่ง 
หมวดสอง	หมวดสามขึ้นไป	หมวดที่หน่ึง	ก็จะมี 
ค�าถามอย่างเช่นว่า	 ธรรมะมีหนึ่งข้อที่ต้องท�า 
ความก�าหนดรู้มีอะไรบ้าง		ธรรมะหนึ่งข้อท่ีท�าให ้
เจริญ	ธรรมะหนึ่งข้อที่ท�าให้เสื่อม	ธรรมะหนึ่งข้อ 
ที่ต้องรู้เท่าทัน	ก็มีอะไรหลายๆ	ข้ออย่างน้ี	แล้ว 
ก็จะมีธรรมะสองข้อ	ธรรมะสามข้อ	ธรรมะสี่ข้อ
ขึ้นไป	น่าอ่าน	น่าศึกษามาก
	 ในบทแรก	 พระสารีบุตรถามว่า	 อะไรคือ
ธรรมะหนึ่งข้อ	ที่จะต้องภาวนา	จะต้องพัฒนา	
จะต้องมีให้ได้	 ค�าตอบของพระสารีบุตรก็คือ	
ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย	 ค�านี้
จะพบค่อนข้างบ่อยในพระไตรปิฎก	พระพุทธ-
องค์ก็มีส�านวนของพระองค์ว ่า	 ไม่ทอดธุระ 
ในกุศลธรรม คือคนส ่วนใหญ่จะเน ้นเรื่อง 
อกุศลธรรมมาก	 ฉันก็ไม่ได้เบียดเบียนใคร	 ไม่
ได้ท�าบาปกรรมอะไร	 คือถือว่าตัวเองเป็นคนดี 
เพราะไม่เบียดเบียน	 เพราะไม่ท�าบาปกรรม
อะไร	 เป ็นต ้น	 ซ่ึงบางทีคนรอบข้างก็จะว ่า 

“จริงเหรอ	?”	ถ้า	“จริง”	 
ต้องถามว่า	 เข้าข้างตัว
เองหรือเปล่า	 อันนั้นก็
เป็นอีกเรื่องหน่ึง
	 ที่อาตมาอยากจะพูด
ตอนน้ีก็คือ	 อันน้ันเป็น
มาตรฐานที่ต�่ามาก	แล้ว
ไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้า
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สอน	 พระพุทธเจ้าสอนว่า	 ทุกคนมีธุระที่ต้อง
ทํา ธุระในกุศลธรรม ไม่ใช่แค่ไม่ทําสิ่งที่ไม่ดี 
แต่ต้องพัฒนาสิ่งที่ดีงาม ทํากุศลให้ถึงพร้อม
ด้วย ซึ่งเป็นประโยคหนึ่งในโอวาทปาติโมกข์
	 ในค�าสอนเรื่องอริยวงศ์	 คือคุณลักษณะ 
ของพระอริยเจ้าท้ังหลาย	 และผู้ที่ปฏิบัติเพื่อ
จะเป็นพระอริยเจ้า	 มีอยู ่ข ้อหนึ่งที่ว ่า	 การมี
ความสุขในการท�ากุศลให้ถึงพร้อม	 ในการท�า
กุศลธรรม	 ในการท�าให้จิตใจเราสูงขึ้น	 ดีขึ้น 
งามขึ้น		ถ้าเรามีความสุขได้		ถ้าเรามีความยินด ี
ในการพัฒนาสิ่งดีงามในจิตใจ		เราก็จะมีความสุข 
ทุกก้าวที่เราเดิน	ไม่ใช่ว่าจะต้องถึงตรงโน้นก่อน 
ถึงจะมีความสุข	
	 ทุกครั้งที่ เราท�าความดี	 เราก็ท�าคุณงาม 
ความดีเพิ่มมากขึ้น	 วันนี้เราเจริญสติได้มากขึ้น 
วันน้ีเราได้อดทนเรื่องนั้นเร่ืองนี้		วันนี้เราไม่ท้อแท้ 
ต่ออปุสรรค		มใีครพดูไม่น่ารกักบัเรา		เราสามารถ 
ควบคุมอารมณ์ได้	 นี่ก็เป็นคุณธรรมที่เราท�าไว ้
ในวันนี้	 วันนี้เราขยันในเรื่องนั้นเรื่องนี้	 วันนี ้
เรารอบคอบทั้งวัน	วันน้ีเราได้ท�าวัตร	สวดมนต ์
นั่งสมาธิ	เป็นต้น

	 ให้เรายินดีในความงาม 
ที่เรากระท�าทุกวัน	ยินดีในการ 
กระท�าสิ่ งที่ดี งาม	 เรียกว ่า

เป็นการท�าธุระ	 ไม่ใช่คิดว่าเรื่องงานหลักก็คือ 
ไม่ท�าบาป	 เร่ืองท�าความดี	 ถือเป็นแค่โบนัส 
ที่ท�าบ้าง	ไม่ท�าบ้าง	เหมือนเป็นงานเล่น	
	 แต่พระพุทธองค์ตรัสว่า	นี่แหละ	คือ	ธุระ
เราต้องไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย	ความ 
ไม่ประมาทในที่น้ี	หมายถึง	อย่าไปคิดว่า	เพราะ
เราท�าดีไว้บ้างแล้ว	หรือว่าท�ามามากแล้ว	ฉะน้ัน 
เราก็สบายใจได้	ไม่ต้องท�าอะไรมากหรอก	มัน
ปลอดภัยแล้ว	 อย่างไรก็ตาม	 ก็คงขึ้นสวรรค  ์
ถึงจะไม่นิพพาน	เอาแค่สวรรค์ก็พอแล้ว
	 ที่จริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า	ปุถุชนอยู่ในที่
ไม่ปลอดภัย	ทุกคนมีคุณธรรม	คุณงามความด ี
ที่เราเคยท�าไว้	 แต่ยังอยู ่ในสภาพไม่ปลอดภัย 
หากว่าเราไม่ท�าให้เพิ่มขึ้น	 มันก็ลดน้อยลงได ้
เสื่อมได้	หายก็ยังได้	เป็นไปได้ทั้งน้ัน	ท�าอย่างไร 
มันจึงจะไม่ลดลง	 เอาเป็นว่า	 ถ้าเราพยายาม
รักษากุศลไว้ มันยาก วิธีท่ีดีกว่านั้นก็คือทําให้
เพิ่มมากขึ้น ถ้าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 
เป ็นอุปสรรคมากขึ้น เราก็ยังมีนิสัยใจคอ 
ในการทํากุศลให้มากขึ้น  ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค 
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 ทุกวันนี้	เราดูข่าวหรือฟังข่าว	เราก็ฟังข่าว
แบบนักปฏิบัติ	 ด้วยการดูความรู ้สึกของเรา	
อย่างการดูความรู้สึก	 เราดูข่าว	 ดูผู ้ร้ายถูกจับ 
ติดคุกนานๆ	หรือถูกยิงตาย	ถ้าเรามีความรู้สึก
ว่าสมน�้าหน้า	 นี้เรียกว่าดูข่าวไม่เป็น	 ถ้าเป็น
นักปฏิบัติ	 เพราะว ่าปล่อยให้จิตเป ็นอกุศล 
ในระหว่างการรับข้อมูลเข้ามา	 ต้องดูแลความ
รู ้สึกให้มาก	 ถึงจะเป็นเรื่องการบ้านการเมือง	
แต่ถ้าดูแล้วมีการคิดด่า	 ถึงจะไม่ได้ด่าออกมา 
ด่าอยู ่ในใจ	 จิตก็เศร้าหมอง	 เราจะดูไปท�าไม	
โดยเฉพาะในเมื่อดูข่าวเรื่องคนไม่ดี	คนที่ท�าร้าย
บ้านเมือง	หรือว่าผู้ร้าย	อาจจะเป็นฆาตกร	เป็น
ผู้ข่มขืน	เป็นอะไรต่ออะไร	ต้องระวังความรู้สึก
ให้มากที่สุด	ไม่อย่างนั้นก็เป็นมโนกรรม
	 ถ้าหากว่าเราไม่สามารถแผ่เมตตา	 หรือ
สร้างความกรุณาว่า	 ในอนาคต	 เขาก็ต้องรับ
ผลกรรม	 น่าสงสารเขา	 ถ้าจิตไปไม่ถึงข้ันนั้น 
อย่างน้อยก็ขอให้วางใจเป็นอุเบกขา	ดูข่าวเป็น	 
ต้องดูความรู้สึกของเราเป็นหลัก	
	 เราดูเรื่องความเปล่ียนแปลงอะไรต่างๆ	
เราก็ไม่ได้ดูเพื่อวิตกกังวล	เพื่อเครียด	แต่น้อม

ไปเพื่อความไม่ประมาท	 อย่างเมื่อวานอาตมา
โทรศัพท์คุยกับโยมแม่	 เล่าถึงอากาศที่อังกฤษ	
ร้อนอย่างน้ัน	 ร้อนอย่างน้ี	 ร้อนกว่าปากช่อง
เสียอีก	 ตอนนี้กลายเป็นปากช่องเย็นกว่าทาง 
ตะวันตก	 คืออากาศก�าลังเปลี่ยนแปลงใช่ไหม 
อันนี้เรียกว่าผลกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเอง 
ใน	๒๐๐	-	๓๐๐	ปีที่ผ่านมา	กอบโกยทรัพยากร
ของธรรมชาติเอามาใช ้ เ กิน	 ใช ้ผิด	 ตอนน้ี
ธรรมชาติก�าลังเล่นงาน	อนาคตจะเป็นอย่างไร
ไม่แน่นอน	อาจจะเลวลงไปเรื่อยๆ	ท�าให้มนุษย์
อยู ่ได้ยาก	 หรืออาจจะมีความเปลี่ยนแปลงใน
ทางที่ดีขึ้นก็ได้	แต่ถ้าเราดู	เราฟัง	เราอ่าน	แบบ 
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นักปฏิบัติ	 ท�าอย่างไรจึงจะเอาข้อมูลนี้มาใช  ้
เป็นประโยชน์กับชีวิต	โอ๊ย	!	ในอนาคตจะเป็น
อย่างนั้น	 เป็นอย่างนี้	 ไม่รู ้ว่าจะอยู่ได้อย่างไร	 
โอ้	 !	 แย่มากเลย	แต่ถ้า	 โอ้	 !	 ในอนาคตไม่แน่ 
ไม่นอน	 แต่จิตใจของเรามีกิเลสเยอะ	 ไม่รู ้จะ
มีเวลาปฏิบัติธรรมเต็มที่ ได ้อีกนานเท ่าไหร  ่
สิ่งแวดล้อมก�าลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ไม่เอ้ือมากขึ้นๆ	เพราะฉะนั้น	ในเวลาที่ยังมีอยู่	
เราก็ต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด	
	 นั่นคือการรับข้อมูลเข้ามา	 ไม่ใช่ว่าอะไร
เป็นข่าว	เราก็ดู	ก็ฟัง	ก็อ่าน	โดยไม่ต้องดูแลจิตใจ 
ก็ต้องกลั่นกรองว่าจะฟังมากน้อยแค่ไหน	 จะ
บริโภคข่าวมากน้อยแค่ไหน	 แต่ส�าคัญที่สุดคือ 
การสํารวมจิตใจ	 ไม่ปล่อยให้จิตใจเศร้าหมอง
เพราะสิ่งที่เราได้ดู	ได้ฟัง	ได้อ่าน

	 ในระหว่างการเข้าพรรษา	 ให้ระวังที่สุด 
ในส่ิงที่ท�าให้จิตใจเราฟุ้งซ่านโดยใช่เหตุ	บางสิ่ง 
บางอย่างไม่ต้องดูก็ได้	 ไม่ต้องฟังก็ได้	 เราหา 
ข้อวัตรปฏิบัติที่เป็นการขัดเกลา	ไม่ถึงกับบังคับ 
จนเกินไป	 แต่ฝึกฝืนความเคยชินบ้าง	 อย่าง 
การนั่งสมาธิ	 การปฏิบัติในรูปแบบ	ก็พยายาม 
ให้สม�่าเสมอทุกวันๆ	ไม่เอาแต่ปริมาณเป็นหลัก 
อย่างเดียว	 เอาคุณภาพให้ดีด้วย	 แล้วก็เขียน
บันทึกแต่ละวัน	 น่ังสมาธิ	 เดินจงกรมได้ไหม

วันน้ีได้ประสบการณ์เป็นอย่างไร	 วันน้ีเราได้
ท�าความดีอะไรไว้	 คุณงามความดีที่เรารับเป็น
ธุระในวันน้ีมีอะไรบ้าง	 ชีวิตของชาวพุทธเป็น
ชีวิตแห่งการศึกษา	 ชีวิตแห่งการพัฒนาตัวเอง	
เราถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก	
กิเลสมีพลังมากก็จริง	แต่ธรรมะมีพลังมากกว่า	 
ถ้ากิเลสยังเหนือธรรมะ	แปลว่าเรายังปฏิบัติธรรม 
ไม ่ถึ งขั้น เท ่า น้ันเอง	 ธรรมะชนะกิ เลสได ้
ไม่มีกิเลสตัวใดท่ีทนต่อพลังธรรม ถ้าเราทํา 
ธรรมให้ถึงขั้น	 แต่ถ้าเราท�าเหลาะๆ	 แหละๆ	 
ท�าบ้างไม่ท�าบ้างแล้ว	 เราก็ท้อแท้ใจ	 ฉะนั้น 
ความสม�่าเสมอ	 ต่อเนื่อง	 จึงเป็นเรื่องส�าคัญ 
เราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์
 ความผิดพลาดท่ีหนักท่ีสุด คือการไม่
เรียนรู ้จากความผิดพลาด	 ถ้าผิดพลาดแล้ว
ถือว่าธรรมดา	แต่ถ้าเรียนรู้จากความผิดพลาด	
ก็ได้เป็นก�าไรในส่วนหนึ่ง	 แต่ถ้าผิดพลาดแล้ว
ไม่เรียนรู ้จากความผิดพลาด	 ก็ซ�้าเติมตัวเอง	
เพราะถ ้าไม ่ เรียนรู ้จากความผิดพลาด	 อีก 
ไม่นานก็จะเป็นอีก	ซ�้าซากอยู่อย่างนั้น	บางคน 
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อายุตั้ง	 ๔๐	 -	 ๕๐	 ปี	 ดูชีวิตเขา	 ดูเหมือนซ�้า
รอยเดิมเลย	 ปัญหาเดิมมาเป็นแพตเทิร์นเลย 
ผิดพลาดในเรื่องเดิมไม่รู้กี่ครั้ง	ทุกปีๆ	เกิดปัญหา 
เรื่องเดิมๆ	ไม่ใช่ว่าไม่ฉลาด	แต่เพราะเขาไม่ยอม 
เรียนรู้จากความผิดพลาด	ปัญหาทุกอย่างแก้ได	้ 
แต่ก่อนอ่ืน	 ต้องยอมรับด้วยความอ่อนน้อม 
ถ่อมตนว่า	ตัวเองท�าผิดไปแล้ว				
	 มีคนชอบถามว่า	ท�าไมผู้หญิงไปวัดมากกว่า 
ผู ้ชาย	 อาตมาว่า	 ก็มีสาเหตุหลายอย่างนะ 
ความเห็นของอาตมา	 อย่างหนึ่งคือ	 ผู้หญิงได ้
เปรียบผู้ชายมากคือ	 ถ้ามีทุกข์	 ผู้ชายท�าอะไร 
เลอะเทอะได้	 จะไปในทางอบายมุข	 ท�าอะไร 
เพ่ือหนีจากความทุกข์	 กลบเกล่ือนความทุกข์ 
ของตัวเอง	กลายเป็นเร่ืองธรรมดา	ผู้ชายก็เป็น 
อย่างนี้	แต่ผู้หญิงท�าไม่ค่อยจะได้	สังคมรังเกียจ 
เวลาผู้หญิงมีทุกข์จึงบังคับให้ฉลาด	ในสังคมไทย 
เจอทุกข์เหมือนกัน	 แต่ผู ้ชายทุกข ์ อนุญาต 
ให้โง ่ ผู ้หญิงทุกข์ ช่วยให้ฉลาด	 อันนี้ก็เป็น 
สาเหตุหนึ่ง	
	 อีกสาเหตุหนึ่ง	 ก็เกี่ยวกับ	 อัตตาตัวตน 
ผู ้หญิงจะยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาได้ง่ายกว่า 
ผู้ชาย	ถ้าถามผู้หญิง	เอ๊ะ...วันนี้ดูไม่ค่อยสบาย 

ดูไม่ค่อยดีนะ	 มีอะไร	
มาคุยกันไหม	 คุยเป็น 
ชั่วโมงเลย	 แต่ถ้าถาม 
ผู ้ชาย	 เอ๊ะ...วันน้ีดูไม ่
ค ่อยดีนะ	 ไม ่ เป ็นไร
ไม่มีอะไร	 ไม่ค ่อยจะ 
ยอมรับว่าตัวเองมีทุกข ์
เหมือนกับจะเสียความ 
เป ็นลูกผู ้ ชาย	 อัน น้ี
เป ็นอุปสรรค	 ตรงที่ 
ไม่ยอมรับว่าตัวเองมี

ปัญหา	จึงไม่คิดจะแก้ปัญหาในทางที่ถูก	ฉะนั้น	
ในสังคมไทย	 ผู ้ชายน่ีน่าสงสารนะ	 ผู ้หญิงได้
เปรียบมากกว่า
						อย่างไรก็ตาม	ส�าคัญที่ว่า	ถ้าเราท�าถูกต้อง	
ตรงตามหลักค�าสอนของพระพุทธเจ้า	แก้ได้ทุก
เรื่อง	 ความทุกข์ในใจ ไม่มีเรื่องไหนท่ีจะทน 
ต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ เพียงแต่ว่าเรา
ต้องอุทิศตน ต้องน้อมจิตไปสู่ธรรมะ เรื่องนี้ 
หลวงพ่อชาว่า อย่าไปน้อมธรรมะมาสู่จิตใจ 
หมายถึงว่า ถ้าน้อมธรรมะมาสู่จิตใจ มักจะ 
เอามาแต่บางส่วนที่ถูกใจ	 แต่ไม่เอาทั้งหมด 
เพราะฉะนั้น	 เราก็ต ้องน ้อมจิตไปสู ่ธรรมะ 
รับธรรมะทั้งหมดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน	
	 เราทุกคนมีความหวังถ้าท�า	 แต่ถ้าไม่ท�า 
มันก็ไม่มีความหวัง	แต่ตอนนี้เรายังอยู่ในภาวะ
ไม่ปลอดภัย	อย่าประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย 
ท�าให้ดี	 ถ ้าท�าดีแล้ว	 ก็ไม่ใช่คิดว่าเราดีแล้ว 
พักผ่อนได้แล้ว	ไม่ใช่	ดีแล้วก็ต้องให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป 
ไม่ทอดธุระในสิ่งดีงาม

ที่มา	 : 	 พระธรรมเทศนา	 ปฏิบัติธรรมบ ้านบุญ 
วันอาทิตย์	 โดย	 พระอาจารย์ชยสาโร	 ณ	 บ้านบุญ	
ปากช่อง	นครราชสีมา	วันที่		๕		สิงหาคม		๒๕๖๑
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ลําดับ โดย ความประมาท ความไม่ประมาท

๑ ศัพท์ ปมาโท อัปปมาโท

๒ อรรถ ความอยู่ปราศจากสติ ความไม่อยู่ปราศจากสติ

๓ สภาวะ อกุศลจิตตุปบาทเป็นปฏิปักษ์ต่อสติ	ฯ นามขันธ์	๔	มีสติสัมปชัญญะเป็นหลัก

๔ ชื่ออื่น
มุฏฺฐฺสจฺจ�	–	ความมีสติหลงลืม,	

สติยา	โวสฺสคฺโค	-	ความปล่อยสติ
สติยา	อวิปฺปวาโส	-	ไม่ปราศจากสติ,	

นิจฺจ�	อุปฏฺฐฺิตาย	สติยา	-	สติตั้งมั่นเป็นนิจ

๕ ชาติ อกุศล กุศล

๖ โสภณ	/	อโสภณ อโสภณะ โสภณะ

๗ เหตุ อกุ.สเหตุกะ,	ทวิเหตุกะ กุ.สเหตุกะ,	ติเหตุกะ	(ทวิเหตุกะ)

๘ เวทนา โสมนัส	/	อุเบกขา	(โทมนัส) โสมนัส	/	อุเบกขา

๙ ลักษณะ ความปล่อยสติไปในกามคุณ	๕ ความไม่ปล่อยสติไปในกามคุณ	๕

๑๐ กิจ ท�าให้หลงลืมในการเจริญกุศล ท�าให้ไม่หลงลืมในการเจริญกุศล

๑๑ อาการปรากฏ อกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น	กุศลเสื่อมไป กุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น	อกุศลเสื่อมไป

๑๒ เหตุใกล้ให้เกิด อโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการ

๑๓ อาการเป็นไป
ทุจริต	๓,	ท�ากุศลไม่เคารพ	ไม่ติดต่อ	
ทอดทิ้งฉันทะ	ทอดธุระ	ท�าแบบกิ้งก่า

สุจริต	๓,	ท�ากุศลโดยเคารพ	ท�าติดต่อ	
ไม่ทิ้งฉันทะ	ไม่ทอดธุระ	ไม่ย่อหย่อน

๑๔ ผลลัพธ์ เสียประโยชน์	๒	ทั้งชาตินี้	ชาติหน้า ได้ประโยชน์	๒	ทั้งชาตินี้	ชาติหน้า

๑๕ หนทาง เป็นทางเสื่อม,	ทางแห่งความตาย เป็นทางเจริญ,	ทางแห่งความไม่ตาย

๑๖ บุคคล ชื่อว่าตายแล้ว	เพราะคนตายไม่ท�าบุญ ชื่อว่าไม่ตาย	เพราะคุณธรรมยังอยู่

๑๗ เป็นเหตุให้ได้ อบายภูมิ,	อกุศลวิบาก สุคติภูมิ,	มหัคคตะและโลกุตตระ

๑๘ อุปมา กิ้งก่า	(กกณฺฏโก	วิย) รอยเท้าช้าง	(หตฺถิปท�	วิย)

ความต่างกันของ ความประมาท กับ ความไม่ประมาท

	 ความไม่ประมาทเป็นเลศิกว่ากศุลธรรมท้ังหลาย	เหมอืนพระตถาคต	(ตถาคโต)	เป็นเลศิกว่าสตัว์

ทัง้หลาย	รอยเท้าช้าง	(หตถิฺปท�)	เป็นเลศิกว่ารอยเท้าของสตัว์ทัง้หลาย	ยอดเรอืน	(กฏู�)	เป็นเลศิกว่ากลอน

เรือนทั้งหลาย	กฤษณา	(กาฬานุสาริย�)	เป็นเลิศกว่ารากที่มีกลิ่นหอมทั้งหลาย	จันทน์แดง	(โลหิตจนฺทน�) 

เป็นเลิศกว่าแก่นไม้หอมทั้งหลาย	 ดอกมะลิ	 (วสฺสิก�)	 เป็นเลิศกว่าดอกไม้มีกลิ่นหอมท้ังหลาย	พระเจ้า

จกัรพรรด	ิ(จกฺกวตตฺ)ิ	เป็นเลศิกว่าพระราชาท้ังหลาย	แสงแห่งพระจนัทร์	(จนทฺปปฺภา)	เป็นเลศิกว่าดวงดาว 

ทั้งหลาย	 พระอาทิตย์	 (อาทิจฺโจ)	 เป็นเลิศกว่าสิ่งที่มีแสงท้ังหลาย	 มหาสมุทร	 (มหาสมุทฺโท) 

เป็นเลิศกว่าแม่น�้าทั้งหลาย

ภิกษุรูปหน่ึง

ชวนรู้ ๔๓ 29



ปาราปริยะ
อินทรียสังวรจริยะ

	 ปริมาณข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลท่วมทับ
เราในทุกๆ	เรื่อง	ในทุกๆ	ที่	มีเรื่องราวเป็นล้าน
เรือ่งทัว่โลก	ทีผ่ลติขึน้ทกุๆ	วัน	เกีย่วกบัทกุๆ	อย่าง 
ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย	เราจะเลือกเสพข้อมูล 
เหล่านี้อย่างไร	 ที่จะท�าให้ชีวิตคงคุณค่า	 และ
ความหมายชีวิตไว้ได้	 ในโลกที่วุ ่นวายเหล่านี้ 
ไหนจะเทคโนโลยีเดิม	ที่พัฒนาก้าวเดินไปเรื่อยๆ 
ไ หนจะ เทค โน โลยี ใ หม ่ ๆ 	 ที่ พั ฒนาแบบ 
ก้าวกระโดด		แตก่่อนอยู่หน้าจอทวี	ี	๔		ชม.		ต่อวนั 
ก็จัดว่าเยอะแล้ว	 แต่ปัจจุบัน	 เราอยู ่หน้าจอ
โทรศัพท์	 เเทปเล็ต	 หรือคอมพิวเตอร์ได้ทั้งวัน	
กลายเป็นเรื่องปกติไป

	 สมัยก่อนเมื่อผู ้มีอ�านาจไม่อยากให้ใครรู ้
เรื่องอะไร	 ก็จะมีการเซ็นเซ่อร์ด้วยการปิดก้ัน
ข่าวสารข้อมูล	แต่ในสมัยปัจจุบัน	การเซ็นเซ่อร์ 
คือการปล่อยข้อมูลข่าวสารที่ล้นเกิน	เพื่อที่จะ
ให้ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นท่วมทับเรา	 ให้หลง	
ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญไปเสีย	 เราจึงไม่รู ้ว่า 
เราควรสนใจในสิ่งใดดี		ในเมื่อมันมีข้อมูลข่าวสาร 
เต็มไปหมด	 สุดท้ายก็ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไป 
กับเรื่องท่ีไม่เป็นสาระแทน	 น่าสังเกตท่ีว่าใน
สมัยโบราณ	 ผู ้ที่มีข้อมูลมากกว่า	 อาจจะเป็น
ผู ้ที่มีอิสระ	 หรือเป็นใหญ่ในตัวเองได้มากกว่า 
แต่ในปัจจุบัน		การมีข้อมูลมากๆ		อาจจะไม่ท�าให้

ปัญญาปริทัศน์
ธีรปัญโญ
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ชีวิตมีอิสระได้มากกว่า	 การจะเป็นอิสระหรือ 
เป็นใหญ่ในตัวเองได้	อาจจะหมายถึงการรู้จักคัด 
เลือกส่ิงที่เราไม่ควรไปใส่ใจกับมันก็เป็นได้	เพื่อจะ 
ได้เอาเวลาที่มีอยู ่จ�ากัดในชีวิตไปใส่ใจในส่ิงที ่
ส�าคัญและมีความหมายที่แท้จริงแก่ชีวิตเราแทน 
	 ยุคนี้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเราหมดไป
กับเรื่องของกามคุณทั้งห้า	 (รูป	 -	รส	-	กลิ่น	 - 
เสียง	 -	 สัมผัส)	 พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า	 กาม-
สัญญา	(ความหมายรู้กาม)	เกิดขึ้นเพราะอาศัย	
กามธาตุ กามสังกัปปะ	(ความด�าริในกาม)	เกิด
ขึ้นเพราะอาศัยกามสัญญา	 กามฉันทะ	 (ความ
พอใจในกาม)	เกิดข้ึนเพราะอาศัยกามสังกัปปะ	
กามปริฬาหะ	(ความเร่าร้อนเพราะกาม)	เกิดข้ึน 
เพราะอาศัยกามฉันทะ	 กามปริเยสนา	 (การ
แสวงหากาม)	เกิดขึ้นเพราะอาศัย	กามปริฬาหะ 
ปุถุชนผู ้ ไม ่ได ้สดับ	 เมื่อแสวงหากาม	 ย ่อม	
ปฏิบัติผิด	๓	ทาง	คือ	ทางกาย	ทางวาจา	ทางใจ
	 กามธาตุ	 	ความหมายรู้กาม	 	ความด�าริ
ในกาม	 	พอใจในกาม	 	เร่าร้อนเพราะกาม	
	แสวงหากาม	 	ทุจริต	๓

	 เปรียบเหมือนบุรุษวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้ว 
ในป่าหญ้าแห้ง	 หากเขาไม่รีบดับด้วยมือและ 
เท้า	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 บรรดา 
สัตว ์มีชีวิต	 ที่อาศัยหญ้า 
และไม ้ อยู ่ 	 พึ งถึ งความ
พินาศ	ย่อยยับไป
 ในป ัจจุบัน 	 แม ้การ 
รักษาศีลห้าซึ่งเป็นศีลทาง
กาย		วาจานัน้		กท็�ากนัได้ยาก 
ส ่วนหนึ่ ง ก็ เพราะไม ่รู ้จัก	
รักษาศีลทางใจควบคู ่ ไป
ด ้วย	 อินทรียสังวร	 เป ็น
มนสิกศีล	(ศีลทางใจ)	ที่จะ 

ช่วยดับไฟเสียแต่ต้นลม	 เปรียบเหมือนบุรุษ
วางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วในป่าหญ้าแห้ง	เขารีบ
ดับคบหญ้านั้นด้วยมือและเท้า	 เมื่อเป็นเช่นนี้	
บรรดาสัตว์มีชีวิต	ที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่	ก็จะ
ไม่ถึงความพินาศย่อยยับ	การมีสติในการเลือก
รับสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางทวารต่างๆ	ก็จะสามารถ
เปล่ียนความประมาทมัวเมาในกาม	 มาเป็น
ความไม่ประมาทในกุศลธรรมได้	อินทรียสังวร
จึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญมากในการป้องกัน ไม่เปิด
โอกาสให้ชีวิตถลําลงไปในทางเสื่อม และไม่
ปล่อยโอกาสสําหรับความดีงามให้ผ่านเลยไป
	 พูดถึงการส�ารวมสังวรอินทรีย์	ก็ควรมาท�า 
ความรู้จักกับพระปาราปริยเถระ	ผู้บรรลุธรรม
ได้ด้วยการส�ารวมอินทรีย์	คาถาของพระปารา- 
ปริยะเถระน้ัน	ได้เคยน�ามาศึกษากันบ้างแล้วใน 
วารสารโพธิยาลัยฉบับที่	๗	ซึ่งเป็นคาถาที่ท่าน 
ได ้ปรารภถึงพระภิกษุในยุคหลังพุทธกาลที่
พระพุทธองค์และพระเถระสาวก	 ได้ทยอย
ปรินิพพานล่วงลับไป	ภิกษุที่เหลืออยู่ในเวลานั้น 
ก็มีการปฏิบัติเสื่อมลงไปมาก	 นับเป็นคาถาที	่
ซาบซึ้งกินใจ	หลายอย่างก็สะท้อนให้เห็นสภาพ
ของภิกษุในยุคปัจจุบันได้อย่างถูกต้องทีเดียว	

พระเถระกล่าวคาถาเหล่า
นั้นแล้ว	 ก็ปรินิพพานลงใน
ป่าน้ันเอง	 ในฉบับน้ีจะขอ 
พาท่านผู ้อ ่านกลับไปรู ้จัก
กับชีวประวัติของท่าน	และ
วิธีที่ท่านพิจารณา	 ก่อนที่ 
จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
	 พระเถระเป็นผู ้มีอธิ- 
การอันกระท�าแล้วในพระ- 
พุทธเจ้าองค์ก่อนๆ	ได้สั่งสม 
บุญไว้ในภพนั้นๆ	 ท่านเล่า 
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ไว ้ ในอัตชีวประวัติของ 
ท่านเองว ่า	 ในกาลของ 
พ ร ะ ผู ้ มี พ ร ะ ภ า ค เจ ้ า 
ปิยทัสสี	 ท่านได้เคยเกิด 
เป ็นนายพราน	 ขณะท่ี 
ก�าลังแสวงหาเนื้ออยู่ในป่า 
ก็ได ้พบกับพระศาสดา 
เกิดมีใจเลื่อมใส	 ใช้ดอก 
ปทุม	 มุงบังมณฑปที่ท�า 
ด้วยก่ิงไม้	ซึ่งสร้างไว้เป็นเรือนยอด	ส�าหรับให้ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับ	ได้เสวยปีติโสมนัส 
อย่างโอฬาร	 ยืนนมัสการอยู ่อย่างนั้นตลอด 
๗	 วัน	 โดยน�าเอาดอกไม้ท่ีเหี่ยวๆ	 ออก	 มุงบัง 
ด้วยดอกไม้ที่ใหม่ๆ	สดๆ	แทนทุกๆ	วัน	พอครบ 
๗	 วัน	 พระศาสดาเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติ	
ภิกษุและเทวดาทั้งหลาย	 มาประชุมกันเป็น 
มหาสมาคม	 เพื่อฟังพระธรรมกถาอันไพเราะ	
พระศาสดาทรงกระท�าอนุโมทนาแล้ว	 ทรง
พยากรณ์สมบัติความเป็นสาวกโพธิญาณใน
พุทธุปบาทกาลนี้แก่เขา	แล้วเสด็จหลีกไป	ด้วย 
บุญกรรมนั้น	 เขาท่องเที่ยวอยู ่ในเทวดาและ 
มนุษย์ทั้งหลาย		ในพุทธุปบาทกาลนี้		ได้เกิดเป็น 
บุตรของพราหมณ์มหาศาลคนหนึ่ง	 ในกรุง 
สาวัตถี	 เมื่อเจริญวัย	 ได ้ชื่อว ่า	 ปาราปริยะ 
ตามโคตร	 ได้เรียนไตรเพท	 ส�าเร็จในศิลปะ 
ท้ังหลายของพราหมณ์	 วันหนึ่งในเวลาพระ
ศาสดาทรงแสดงธรรม	 ได ้ไปยังพระเชตวัน
วิหาร	 แล้วนั่งอยู ่ท้ายบริษัท	 พระศาสดาทรง
ตรวจดูอัธยาศัยของท่าน	 แล้วจึงทรงแสดง 
อินทริยภาวนาสูตร	 ว่าด้วยการเจริญอินทรีย ์
ซึ่งมีข้อความโดยย่อ	ดังนี้	:
 “สมัยที่พระผู้มีพระภาค	ประทับอยู่ที่กัชชัง- 
คลานิคม	 เวฬุวัน	 ได้สนทนากับอุตตรมาณพ 

ศิ ษ ย ์ ข อ ง ป า ร า สิ ริ ย - 
พ ร า ห มณ ์ 	 เ กี่ ย ว กั บ 
เรื่องการเจริญอินทรีย 	์
ปาราสิริยพราหมณ์	 ได้
สอนการเจริญอินทรีย ์ 
แก่สาวกของตนว่า	‘อย่า 
ดูรูปทางตา อย่าฟังเสียง 
ทางหู’	พระองค์ตรัสแย้ง 
ว่า	เมื่อเป็นเช่นนั้น	ผู้นั้น 

ก็จักเป็นคนตาบอดและหูหนวกทีเดียว	 เพราะ 
คนตาบอด	 ไม่เห็นรูปทางตา	 และคนหูหนวก 
ก็ไม่ได้ยินเสียงทางหู		อุตตรมาณพได้ยิน		ก็นั่งนิ่ง 
เก้อเขิน	คอตก	ก้มหน้า	 ซบเซา	หมดปฏิภาณ	 
แล้วพระองค์ก็ตรัสว่า	ปาราสิริยพราหมณ์สอน 
การเจริญอินทรีย์แก่สาวกทั้งหลายนั้น	 เป็น 
อย่างหน่ึง	 แต่การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยม 
ในอริยวินัยนี้	เป็นอีกอย่างหน่ึง
การเจริญอินทรีย ์อันยอดเย่ียมในอริยวินัย 
เป็นอย่างไร ?
	 คือ	ภิกษุในธรรมวินัยน้ี	เห็นรูปทางตาแล้ว 
จึงเกิดความชอบใจ	 ไม่ชอบใจ	 เกิดทั้งความ 
ชอบใจ	 และความไม ่ชอบใจ	 ภิกษุนั้นรู ้ชัด
อย่างน้ีว่า	 เราเกิดความชอบใจ	 เกิดความไม่
ชอบใจ	 เกิดทั้งความชอบใจ	 และไม่ชอบใจนี ้
แล้ว	 ความชอบใจ	 ไม่ชอบใจ	 น้ันถูกปัจจัย 
ปรุงแต่ง	เป็นของหยาบ	อาศัยกันและกันเกิดขึ้น 
ยั งมีสิ่ งที่ ละ เอียด	 ประณีต	 คือ 	 อุ เบกขา 
ความชอบใจ	ความไม่ชอบใจ	ความชอบใจ	และ
ไม่ชอบใจนั้น	ที่เกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นจึงดับไป 
อุเบกขาย่อมด�ารงมั่น	เปรียบเหมือนบุรุษมีตาดี 
กระพริบตา	 แม้ฉันใด	 ความชอบใจ	 ความไม่
ชอบใจ	ความชอบใจและไม่ชอบใจ	อันเกิดขึ้น
แล้ว	 แก่ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง	 ฉันน้ันเหมือนกัน 
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*แผ่เมตตา	ย่อมส�าคัญสิ่งปฏิกูล	(คู่เวร)	ว่าไม่ปฏิกูล	(เพ่ือนคู่ทุกข์)
หรือใส่ใจธาตุ	ย่อมส�าคัญสิ่งปฏิกูล	(เลือด)	ว่าไม่ปฏิกูล	(ธาตุน�้า)
**แผ่ไปว่าไม่งาม	ย่อมส�าคัญสิ่งไม่ปฏิกูล	 (บุรุษ	-	สตรี)	ว่าปฏิกูล	 
(อาการ	๓๒)	หรือใส่ใจว่าไม่เท่ียงย่อมส�าคัญสิ่งไม่ปฏิกูล	(ผิวพรรณ)	
ว่าปฏิกูล(เหี่ยว)

ย ่อมดับไปอย ่างเร็วพลันทันที	 โดยไม ่ยาก 
อย่างนี้อุเบกขาย่อมด�ารงมั่น	
	 ภิกษุได้ยินเสียงทางหูแล้ว...	เปรียบเหมือน
บุรุษมีก�าลัง	ดีดนิ้วมือได้โดยไม่ยาก...
	 ภิกษุดมกลิ่นทางจมูกแล้ว...	เปรียบเหมือน
หยาดน�้ากลิ้งไปบนใบบัวที่เอียงนิดหน่อย	ย่อม
ไม่ติดอยู่..	
	 ภิกษุลิ้มรสทางลิ้นแล้ว...	 เปรียบเหมือน
บุรุษมีก�าลัง	 ตะล่อมก้อนเขฬะไว้ที่ปลายลิ้น 
แล้วถ่มไปโดยไม่ยาก...	
	 ภิกษุถูกต ้องโผฏฐัพพะทางกายแล ้ว. . .	
เปรียบเหมือน	 บุรุษมีก�าลัง	 เหยียดแขนออก 
หรือคู้แขนเข้า...
	 ภิกษุรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้ว...	เปรียบ	
เหมือนบุรษุเอาน�า้	๒	-	๓	หยด	ใส่ลงในกะทะเหล็ก 
ที่ร้อนจัดตลอดวัน	 น�้าที่หยดลงยังช้าไป	 ที่แท้
หยดน�้านั้น	จะระเหยแห้งไปเร็วพลันทันที...	
	 การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัย	
เป็นอย่างนี้แล
พระเสขะผู้กําลังปฏิบัติ เป็นอย่างไร ? 
	 คือ	ภิกษุในธรรมวินัยนี้	เห็นรูปทางตาแล้ว... 
ฟังเสียงทางหูแล้ว...	 ดมกลิ่นทางจมูกแล้ว... 
ลิ้มรสทางลิ้นแล้ว...	ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย 
แล้ว...	รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้ว	จึงเกิดความ 
ชอบใจ	เกิดความไม่ชอบใจ	เกิดทั้งความชอบใจ 
และไม ่ชอบใจ	 เพราะความชอบใจ	 ความ 

ไม่ชอบใจ	ความชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้น
แล้วนั้น	ภิกษุนั้นจึงอึดอัด	เบื่อหน่าย	รังเกียจ	
	 พระเสขะผู้ก�าลังปฏิบัติ	เป็นอย่างน้ีแล
พระอริยะผู้เจริญอินทรีย์แล้ว เป็นอย่างไร ? 
 คือ	ภิกษุในธรรมวินัยนี้	เห็นรูปทางตาแล้ว... 
ฟังเสียงทางหูแล้ว...	 ดมกลิ่นทางจมูกแล้ว...	
ลิ้มรสทางลิ้นแล้ว...	ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย 
แล้ว...	รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้ว	จึงเกิดความ
ชอบใจ	เกิดความไม่ชอบใจ	เกิดทั้งความชอบใจ
และไม่ชอบใจ	 ถ้าเธอหวังว่า	 เราพึงมีความ 
หมายรู ้ในสิ่งที่ปฏิกูลว่า	 เป็นสิ่งที่ไม ่ปฏิกูล* 

ก็ท�าได้	ถ้าหวังว่า	เราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่
ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูล**	ก็ท�าได้	ถ้าหวังว่า	
เราพึงมีความหมายรู ้ในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่
ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูล	ก็ท�าได้	ถ้าหวังว่า	
เราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและในสิ่ง
ที่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูล	ก็ท�าได้	ถ้าหวังว่า	เรา 
พึงเว้นสิ่งที่ปฏิกูลและสิ่งที่ไม่ปฏิกูลทั้งสองนั้น	
แล้วมี	อุเบกขา	มี	สติสัมปชัญญะ อยู่	ก็ท�าได้
พระอริยะผู้เจริญอินทรีย์แล้ว	เป็นอย่างนี้แล”
	 ท่านปาราปริยะได้ฟังพระสูตรนี้แล้วก็เกิด
ศรัทธา	บวชเรียนพระสูตรน้ันโดยละเอียด	คิด
พิจารณาเนืองๆ	 ถึงเนื้อความแห่งพระสูตรนั้น	
จนได้ข้อสรุป	เป็นถ้อยค�าของท่านเอง	(คาถาที ่
๗๒๖	ถึง	๗๔๖	เถรคาถา	ขุททกนิกาย	สุตตันต- 
ปิฎก	 เป็นการไตร่ตรองของท่าน	 ส่วนคาถา 
สุดท้ายที่	๑๑๖	น้ัน	เป็นการประกาศการบรรลุ	 
พระอรหัตตผลของท ่านเอง)	 เอาละ	 มาดู 
ตัวพระคาถาพร้อมค�าแปลกันเลย
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ปาราปริยเถระคาถา

๗๒๖.	 “สะมะณัสสะ	อะหุ	จินตา	 	 ปาราปะริยัสสะ	ภิกขุโน
	 	 เอกะกัสสะ	นิสินนัสสะ		 	 ปะวิวิตตัสสะ	ฌายิโน

๗๒๗.	 “กิมานุปุพพัง	ปุริโส	 	 	 กิง	วะตัง	กิง	สะมาจารัง
	 	 อัตตะโน	กิจจะการีสสะ	 	 นะ	จะ	กัญจิ	วิเหฐะเย

๗๒๘.	 “อินทฺริยานิ	มะนุสสานัง	 	 หิตายะ	อะหิตายะ	จะ
	 	 อะรักขิตานิ	อะหิตายะ		 	 รักขิตานิ	หิตายะ	จะ

๗๒๙.	 “อินทฺริยาเนวะ	สารักขัง	 	 อินทฺริยานิ	จะ	โคปะยัง
	 	 อัตตะโน	กิจจะการีสสะ	 	 นะ	จะ	กัญจิ	วิเหฐะเย

๗๓๐.	 “จักขุนทฺริยัง	เจ	รูเปสุ	 	 	 คัจฉันตัง	อะนิวาระยัง
	 	 อะนาทีนะวะทัสสาวี	 	 	 โส	ทุกขา	นะ	หิ	มุจจะติ

๗๓๑.	 “โสตินทฺริยัง	เจ	สัทเทสุ	 	 คัจฉันตัง	อะนิวาระยัง
	 	 อะนาทีนะวะทัสสาวี	 	 	 โส	ทุกขา	นะ	หิ	มุจจะติ

๗๓๒.	 “อะนิสสะระณะทัสสาวี	 	 คันเธ	เจ	ปะฏิเสวะติ
	 	 นะ	โส	มุจจะติ	ทุกขัมฺหา	 	 คันเธสุ	อะธิมุจฉิโต

๗๓๓.	 “อัมพิลัง	มะธุรัคคัญจะ		 	 ติตตะกัคคะมะนุสสะรัง
	 	 ระสะตัณหายะ	คะธิโต		 	 หะทะยัง	นาวะพุชฌะติ
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ภาษิตของพระปาราปริยเถระ

[๗๒๖]	ภิกษุชื่อปาราปริยะ	เป็นสมณะ	นั่งอยู่แต่ล�าพังผู้เดียว		
	 	 มีจิตสงบสงัด	เข้าฌานอยู่	ได้มีความคิดว่า

[๗๒๗]	คนพึงท�าอะไรโดยล�าดับ	ประพฤติวัตรอย่างไร	ประพฤติมารยาทอย่างไร
	 	 จึงจะชื่อว่า	พึงท�ากิจของตน	และไม่เบียดเบียนใครๆ

[๗๒๘]	อินทรีย์ทั้งหลายนั่นแหละ		ย่อมมีไว้เพื่อเป็นประโยชน์	และไม่เป็นประโยชน์
	 	 ส�าหรับมวลมนุษย์	อินทรีย์ที่ไม่ได้ระวังรักษา	ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์
	 	 ส่วนอินทรีย์ที่ระวังรักษาแล้ว	ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์

[๗๒๙]	คนที่ระวังรักษาและคุ้มครองอินทรีย์เท่านั้น		
	 	 ชื่อว่าเป็นผู้ท�ากิจของตน	และไม่พึงเบียดเบียนใครๆ

[๗๓๐]	ถ้าผู้ใดไม่ห้ามจักขุนทรีย์ที่เป็นไปในรูปทั้งหลาย	มักไม่เห็นโทษ
	 	 ผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลย

[๗๓๑]	อนึ่ง	ผู้ใดไม่ห้ามโสตินทรีย์ที่เป็นไปในเสียงทั้งหลาย	มักไม่เห็นโทษ
	 	 ผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลย

[๗๓๒]	หากผู้ใดไม่เห็นอุบายเป็นที่สลัดออก	ส้องเสพกลิ่น		
	 	 ผู้นั้นยังติดอยู่ในกลิ่น	ย่อมพ้นจากทุกข์ไม่ได้

[๗๓๓]	ผู้ใดยังค�านึงถึงรสเปรี้ยว	รสหวาน	และรสขม	ติดอยู่ในความอยากในรส	
	 	 ย่อมไม่รู ้สึกถึงความคิดในใจ	ท่ีเกิดขึ้นว่า	เราจะท�าที่สุดทุกข	์	
	 	 ผู้นั้นก็ย่อมพ้นจากทุกข์ไม่ได้

(พระปาราปริยเถระ	เมื่อจะประกาศอาการที่ตนคิด	จึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่า)
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๗๓๔.	 “สุภานฺยัปปะฏิกูลานิ	 	 	 โผฏฐัพพานิ	อะนุสสะรัง
	 	 รัตโต	ราคาธิกะระณัง	 	 	 วิวิธัง	วินทะเต	ทุขัง

๗๓๕.	 “มะนัง	เจเตหิ	ธัมเมหิ	 	 	 โย	นะ	สักโกติ	รักขิตุง
	 	 ตะโต	นัง	ทุกขะมันฺเวติ		 	 สัพเพเหเตหิ	ปัญจะหิ

๗๓๖.	 “ปุพพะโลหิตะสัมปุณณัง	 	 พะหุสสะ	กุณะปัสสะ	จะ
	 	 นะระวีระกะตัง	วัคคุง	 	 	 สะมุคคะมิวะ	จิตติตัง

๗๓๗.	 “กะฏุกัง	มะธุรัสสาทัง	 	 	 ปิยะนิพันธะนัง	ทุขัง
	 	 ขุรังวะ	มะธุนา	ลิตตัง	 	 	 อุลลิหัง	นาวะพุชฌะติ

๗๓๘.	 “อิตถิรูเป	อิตถิสะเร	 	 	 โผฏฐัพเพปิ	จะ	อิตถิยา
	 	 อิตถิคันเธสุ	สารัตโต	 	 	 วิวิธัง	วินทะเต	ทุขัง

๗๓๙.	 “อิตถิโสตานิ	สัพพานิ	 	 	 สันทันติ	ปัญจะ	ปัญจะสุ
	 	 เตสะมาวะระณัง	กาตุง		 	 โย	สักโกติ	วีริยะวา

๗๔๐.	 “โส	อัตถะวา	โส	ธัมมัฏโฐ	 	 โส	ทักโข	โส	วิจักขะโณ
	 	 กะเรยยะ	ระมะมาโน	 	 	 กิจจัง	ธัมมัตถะสังหิตัง

๗๔๑.	 “อะโถ	สีทะติ	สัญญุตตัง	 	 วัชเช	กิจจัง	นิรัตถะกัง
	 	 ‘นะ	ตัง	กิจจัน’ติ	มัญญิตฺวา	 	 อัปปะมัตโต	วิจักขะโณ
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[๗๓๔]	ผู้ใดยังนึกถึงโผฏฐัพพะที่สวยงาม	ไม่ปฏิกูล	ยินดีแล้ว		
	 	 ผู้นั้นย่อมประสบทุกข์ต่างๆ	ซึ่งมีราคะเป็นเหตุ

[๗๓๕]	ผู้ใดไม่อาจระวังรักษาใจ	จากปัญจารมณ์เหล่านี	้	
	 	 ทุกข์ที่เกิดจากกระแสอารมณ์ทั้ง	๕	ย่อมติดตามผู้นั้น	เพราะไม่ระวังรักษาใจนั้น

[๗๓๖]	ร่างกายนี้เต็มไปด้วยหนอง		เลือด		และซากศพเป็นจ�านวนมาก		
	 	 ดุจช่างผู้ช�านาญตกแต่งไว้เกลี้ยงเกลา	วิจิตรงดงามแต่ภายนอก	
	 	 ภายในเต็มไปด้วยของไม่สะอาด	เหมือนชะลอมใส่คูถ

[๗๓๗]	สรีระที่เผ็ดร้อน		มีรสหวานชื่นใจ	ผูกพันไว้ด้วยความรัก	เป็นทุกข์
	 	 ฉาบด้วยของที่น่าชื่นใจเพียงภายนอก	ดุจมีดโกนอาบน�้าผึ้งที่คนเขลาเลียอยู่ก็ไม่รู ้	ฉะนั้น

[๗๓๘]	บุรุษที่ยังก�าหนัดยินดีในรูป	เสียง	กลิ่น	(รส)	และโผฏฐัพพะของสตรี
	 	 ย่อมประสบทุกข์ต่างๆ

[๗๓๙]	กระแสตัณหาในสตรีทั้ง	๕	ย่อมไหลไปในทวารทั้ง	๕	ของบุรุษ
	 	 ผู้ใดมีความเพียร	อาจท�าการป้องกันกระแสตัณหาทั้ง	๕	นั้นได้

[๗๔๐]	ผู้นั้นประกอบด้วยอรรถประโยชน์	ต้ังอยู่ในธรรม	มีทักษะ	มีปัญญาเครื่องพิจารณา		
	 	 ถึงจะยินดีอยู่	ก็พึงท�ากิจที่ประกอบด้วยอรรถประโยชน์และด้วยธรรมได้

[๗๔๑]	ถ้ายังติดอยู่กับการประกอบกิจที่เป็นอรรถประโยชน์ในปัจจุบัน	
	 	 ควรเว้นกิจที่ไม่เป็นประโยชน์เสีย	รู้ว่ากิจนั้นไม่ควรท�าแล้ว	ก็พึงเว้น
	 	 เป็นผู้ไม่ประมาท	มีปัญญาเครื่องพิจารณา
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๗๔๒.	 “ยัญจะ	อัตเถนะ	สัญญุตตัง	 	 ยา	จะ	ธัมมะคะตา	ระติ
	 	 ตัง	สะมาทายะ	วัตเตถะ	 	 สา	หิ	เว	อุตตะมา	ระติ

๗๔๓.	 “อุจจาวะเจหุปาเยหิ	 	 	 ปะเรสะมะภิชิคีสะติ
	 	 หันตฺวา	วะธิตฺวา	อะถะ	โสจะยิตฺวา	 อาโลปะติ	สาหะสา	โย	ปะเรสัง

๗๔๔.	 “ตัจฉันโต	อาณิยา	อาณิง	 	 นิหันติ	พะละวา	ยะถา
	 	 อินทฺริยานินทฺริเยเหวะ	 	 	 นิหันติ	กุสะโล	ตะถา

๗๔๕.	 “สัทธัง	วีริยัง	สะมาธิญจะ	 	 สะติปัญญัญจะ	ภาวะยัง
	 	 ปัญจะ	ปัญจะหิ	หันตฺวานะ	 	 อะนีโฆ	ยาติ	พฺราหฺมะโณ

๗๔๖.	 “โส	อัตถะวา	โส	ธัมมัฏโฐ	 	 กัตฺวา	วากฺยานุสาสะนิง
	 	 สัพเพนะ	สัพพัง	พุทธัสสะ	 	 โส	นะโร	สุขะเมธะตี”ติ

๑๑๖.	 “ฉะผัสสายะตะเน	หิตฺวา	 	 คุตตะทฺวาโร	สุสังวุโต
	 	 อะฆะมูลัง	วะมิตฺวานะ	 	 	 ปัตโต	เม	อาสะวักขะโย”ติ
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[๗๔๒]	ควรยึดกิจที่ประกอบด้วยอรรถประโยชน์ในปัจจุบันให้ม่ัน	แล้วพึงประพฤติ
	 	 ความยินดีใดที่เป็นไปในธรรม	ความยินดีนั้นนั่นแล	ชื่อว่าเป็นความยินดีอันสูงสุด

[๗๔๓]	ผู้ใดปรารถนาจะใช้อุบายต่างๆ	ช่วงชิงเอาสิ่งของของคนเหล่าอื่น	ฆ่า	เบียดเบียนผู้อื่น
	 	 และท�าผู้อื่นให้เศร้าโศก	ฉกชิงเอาสิ่งของของคนเหล่าอื่น	ด้วยความทารุณ	ร้ายกาจ
	 	 การกระท�าของผู้นั้น	ไม่ประกอบด้วยประโยชน์

[๗๔๔]	ผู้มีก�าลัง	เมื่อจะถากไม้	ย่อมใช้ลิ่มตอกลิ่ม	ฉันใด
	 	 ภิกษุผู้ฉลาด	ก็ฉันนั้น	ย่อมใช้อินทรีย์นั่นแหละ	ขจัดอินทรีย์

[๗๔๕]	นรชนใด	อบรมศรัทธา	วิริยะ	สติ	สมาธิ	และปัญญา		
	 	 ใช้อินทรีย์	๕	ฆ่าอินทรีย์	๕	เป็นพราหมณ์	ไม่มีทุกข์	ถึงอนุปาทิเสสนิพพาน

[๗๔๖]	นรชนนั้น	มีความรู้	ตั้งอยู่ในธรรม	ท�าตามอนุสาสนี
	 	 ที่เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการ		ย่อมประสบสุข	
  (ท่านเมื่อคิดค้นอยู่โดยประการนั้น เริ่มต้ังวิปัสสนา โดยเอาอายตนะเป็นประธาน
  ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัต ครั้นได้บรรลุพระอรหัตแล้ว เมื่อย้อนพิจารณาดู
  ข้อปฏิบัติของตน เกิดความโสมนัส แล้วจึงได้เปล่งอุทานขึ้นว่า)

[๑๑๖]	เราได้ละผัสสายตนะทั้ง	๖	แล้ว	คุ้มครองส�ารวมทวาร	ทั้ง	๖	ด้วยดี
	 	 ก�าจัดสรรพกิเลส	อันเป็นมูลรากของวัฏฏทุกข์ได้หมดแล้ว	จึงหมดสิ้นอาสวะ
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อธิบายเพิ่มเติมตามอรรถกถาได้ว่า
ปัญจารมณ์ในหญิง
	 บทว่า	อิตฺถิรูเป	 ได้แก่	 รูปผู้หญิง	 รวมท้ัง
รูปทรง	สี	เครื่องประดับ	ระเบียบดอกไม้ที่เนื่อง
ด้วยกายหญิงที่ส�าเร็จโดยเป็นอารมณ์แห่งจักษุ-
วิญญาณของบุรุษ	ท้ังหมดนั้น	พึงทราบว่าอิตถี- 
รูปเหมือนกัน
	 บทว่า	อิตฺถิสเร	ได้แก่	เสียงหญิง	คือเสียง
ขับร้อง	เสียงพูด	เสียงหัวเราะ	และเสียงร้องไห้ 
ของหญิง	 เสียงผ้าที่หญิงใส ่ก็ดี	 เสียงเครื่อง
ประดับที่หญิงประดับก็ดี	 เสียงเครื่องดนตรี 
มีเสียงขลุ่ย	พิณ	สังข์	และ	บัณเฑาะว์	เป็นต้น 
ที่หญิงเล่นก็ดี	ต่างจัดเป็นเสียงหญิงท้ังส้ิน	ย่อม
ฉุดคร่าเอาจิตของบุรุษมา
	 บทว่า	อิตฺถิคนฺเธสุ	ได้แก่	กลิ่นร่างกายของ
หญิง	เป็นกลิ่นเหม็น	จริงอยู่	หญิงบางพวกมีกล่ิน 
คล้ายกลิ่นม้า	 บางพวกมีกลิ่นคล้ายกล่ินแพะ	
บางพวกมีกลิ่นคล้ายกลิ่นเหงื่อ	บางพวกมีกลิ่น 
คล้ายกลิ่นเลือด	แม้ถึงอย่างนั้น	คนผู้บอดเขลา 
ก็ยังยินดีในหญิงเหล่าน้ันอยู่น่ันแล	ส่วนนางแก้ว 
ของพระเจ้าจักรพรรดิ	 มีกลิ่นจันทน์ฟุ ้งออก 
จากกาย	 กลิ่นอุบลฟุ ้ งออกจากปาก	 กล่ิน 
ดังกล่าวมานี้	ย่อมไม่มีแก่หญิงทั่วไป	เพราะเหตุนั้น 

กลิ่นเครื่องลูบไล ้ที่
จัดหามาเสริมเข้าใน 
ร่างกายหญงิ	พงึทราบ 
ว ่ าคือ 	 อิตถีคันธะ
กลิ่นหญิง
 อิตฺถิรเส	ในรส 
แห ่งหญิง	 รสหญิง 
กิจ	 คือ	 การรับค�า 
ด้วยการจัดการงาน 
เป็นต้น	 และกิจคือ 

การบริโภคของหญิง	 ชื่อว่าเป็นอิตถีรส	 รสมี 
น�้าลายที่เปื้อนเน้ือริมฝีปากหญิง	และรสอาหาร
กับข้าว	 ที่หญิงน้ันท�าให้แก ่บุรุษทั้งหมดนั่น 
พึงทราบว่า	คืออิตถีรสเหมือนกัน	
	 บทว่า	 โผฏฺพเฺพปิ  น้ี		กายสมัผสัของหญงิ		และ 
ผัสสะแห่งผ้า	เครื่องประดับ	และดอกไม้	เป็นต้น 
ที่อยู่ในร่างกายหญิง	ทั้งหมดจัดเป็นสัมผัสหญิง	
(ส�าหรับปัญจารมณ์ในชาย	ก็โดยนัยเดียวกัน)
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 การส�ารวมอินทรีย์ห้าชุดหนึ่ง ด้วยการเจริญ 
อินทรีย์ห้าอีกชุดหน่ึง บุคคลผู้มีก�าลัง	เม่ือจะผ่า	
ไม้	ย่อมตอกลิ่มด้วยล่ิม	ฉันใด	หรือช่างถากไม้
ผู้มีก�าลัง	(ก�าลังกายและก�าลังความรู้)	ประสงค ์
จะเอาลิ่มที่ติดอยู ่ในท่อนไม้ออก	 จึงตอกล่ิม 
ที่แข็งกว่าลิ่มนั้น	 แล้วน�าล่ิมอันเก่าออกจาก 
ท่อนไม ้นั้นได ้ 	 ฉันใด	 ภิกษุผู ้ฉลาดก็ฉันนั้น	
ประสงค์จะสกัดอินทรีย์	๕	มีจักษุเป็นต้น	ด้วย
ก�าลังแห่งวิปัสสนา	 ก็ย่อมสกัดด้วยอินทรีย์	 ๕	
คือศรัทธาเป็นต้นนั่นเอง	
	 อินทรีย์	 ๕	 อันเป็นเครื่องบ่มวิมุตตินี้	 คือ 
ศรัทธา มีลักษณะน้อมใจเชื่อ,	 ความเพียร 
มี ลักษณะประคองไว ้ , 	 สมาธิ  มีลั กษณะ 
ไม่ฟุ้งซ่าน,	สติ มีลักษณะเข้าไปต้ังไว้,	ปัญญา 
มีลักษณะเห็น	 จึงก�าจัดอินทรีย์	 มีจักษุเป็นต้น 
ได้ด้วยอินทรีย์	๕	เหล่าน้ี	โดยก�าจัดความเป็น 
ทวารแห่งการเกิดกิเลส	 มีความยินดี	 และ 
ความขัดเคืองเป็นต้น	 แล้วตัดกิเลสทั้งหลาย 
อันเป ็นที่อาศัยแห่งอินทรีย ์	 คือจักษุเป ็นต ้น 
นั้นได ้ เด็ดขาดด ้วยอริยมรรค	 แต ่นั้นนั่นแล 
เป็นพราหมณ์ผู ้ไม่มีทุกข์	 คือหมดทุกข์	 ย่อม 
เข้าถึงอนุปาทิเสสปรินิพพานทีเดียว	
	 อินทรีย์ห้าที่ต้องส�ารวมสังวรให้ดีคือ	ตา	-	 
หู	-	จมูก	-	ลิ้น	-	กาย

 ส่วนอินทรีย์ห้าที่ต้องท�าให้เกิด	และเจริญข้ึน 
ทดแทน	คือ	ศรัทธา	-	วิริยะ	-	สติ	-	สมาธิ	-	ปัญญา 
อินทรีย์ห้าอย่างแรก		มีตาเป็นต้นนั้น		แก่แล้วไม่ดี 
แก่แล้วอ่อนแอลง	เช่น	ตาแก่หูตึง	เป็นต้น	บ่มมาก 
สุกมากแล้ว	 ก็หง่อมตายลงไป	 เป็นกองทุกข์ 
เท่านั้น	แต่อินทรีย์ห้าอย่างหลัง	มีศรัทธาเป็นต้น
น้ัน	 ยิ่งแก่ยิ่งกล้า	 บ่มอินทรีย์	 ๕	 เหล่าน้ี	 ให ้
สุกงอมแล้ว	 ก็จะน�าไปสู ่วิมุตติ	 หลุดพ้นจาก 
วัฏสงสาร	น�าไปสู่พระนิพพาน	อันเป็นเอกันต- 
บรมสุขได้	ในที่สุด
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ปาราปริยคาถา

๗๒๖	 สมณะ	ปาราปริยะ			 	 	 นั่งอาสนะ	สงัดจิต	คิดขึ้นว่า
๗๒๗	 วัตรปฏิบัติอย่างไร	?	เป็นกิจจา		 	 พึงรักษา	เพ่ือไม่เบียดเบียนใคร

๗๒๘	 อินทรีย์ห้า	นั่นแหละหนา	พึงรู้จัก	 	 ลักษณะ	การรักษา	เป็นไฉน	?
๗๒๙	 อินทรีย์ห้า	ไม่รักษา	เป็นอย่างไร	?		 	 สุขหรือทุกข์	ประโยชน์ใด	?	ให้ส�ารวม

๗๓๐	 ตา	-	เห็น	-	รูป	สามนัด	ผัสสะเกิด		 	 ถ้าเพลินเพลิด	ไม่เห็นโทษ	ทุกข์จะสวม
๗๓๑	 หู	-	ยิน	-	เสียง	สามเรียง	ไม่ส�ารวม	 	 ทุกข์ก็ท่วม	ทับเขา	ให้เศร้าใจ

๗๓๒	 จมูก	-	กลิ่น	ลิ้น	-	รส	ก�าหนดพร่อง	 	 กิเลสหมอง	ปองกลิ่น	ลวกลิ้นไหม้
๗๓๓	 ถูกเปรี้ยว	หวาน	ขม	รื่น	ก็ลืมใจ	 	 ว่า	‘บวชมาท�าไม’	ไม่ให้คืน

๗๓๔	 กายกระทบ	สัมผัส	ก�าหนัดย้อม	 	 ก็ลืมน้อม	ปฏิกูล	เฝ้าพูนฝืน
๗๓๕	 ประสบทุกข์ต่างๆ	ไป	ให้อาดูร		 	 ปฏิบัติสูญ	เพราะกามห้า	มาท่วมใจ

๗๓๖	 ร่างกายอืด	ผุพอง	ด้วยหนองเลือด	 	 ซากศพเชือด	รวมทบ	กลบฝั่งไว้
	 	 ไม่สะอาด	เกลื่อนกลาดอยู่ภายใน		 	 ภายนอกตก	แต่งตู	ให้ดูงาม

๗๓๗		 รสหวาน	บานใจ	เข้าใกล้เผ็ดร้อน	 	 ทกุข์ไม่ถ่ายถอน	รกั	หลอน		-		หลอก		-		หลาม 
	 	 ดาบอาบน�้าผึ้งลิ้นถึงเลียลาม		 	 	 ไม่รู ้จักกาม	หลงตามกันไป
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*๑	สุขจากสิกขาสาม	คือ	สุขจากศีล	สุขจากสมาธิ	สุขจากปัญญา	
*๒	อินทรีย์ห้าที่ต้องให้เข้ามา	คือ	ศรัทธา	วิริยะ	สติ	สมาธิ	ปัญญา	
*๓	อินทรีย์ห้าที่ต้องข้าม	คือ	ตา	หู	จมูก	ล้ิน	กาย	
	 สรุปว่า	 อินทรียสังวรท�าให้เกิดศีล	 เม่ือมีศีล	 สัมมาสมาธิก็มี	 เมื่อมีสัมมาสมาธิ	 ก็มีญาณปัญญา	 เห็นสิ่งต่างๆ	 ตามความเป็นจริง 
เมืิ่อเห็นตามความจริงแล้วก็จะเกิดการเบื่อหน่ายคลายก�าหนัด	เม่ือเบื่อหน่ายคลายก�าหนัดแล้ว	ก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้ในที่สุด

๗๓๘	 รูป	เสียง	สัมผัส	ก�าหนัดหนักหนา		 	 กล่ิน	รส	กานดา	หวังพาสุขใส
๗๓๙	 กระแสทั้งห้า	ตัณหาพาไป	 	 	 ท่วมทับทวารไหม้	กั้นไว้ด้วยเพียร

๗๔๐	 รู้อรรถประโยขน์	รู ้โทษพินิจ		 	 	 แม้ยังยึดติด	เว้นกิจผิดเพ้ียน
๗๔๑	 รู้ธรรมหลีกเร้น	ท�ากิจเร่งเรียน	 	 	 ส�ารวมจุดเปลี่ยน	คลายก�าหนัดยินดี

๗๔๒	 ยินดีธรรมใด	ท�าให้เกิดประโยชน์		 	 ยินดีละโทษ	ท�าใจสุขศรี
	 	 ยินดีภาวนา	สูงค่ายินดี		 	 	 ยินดีพรหมจารี	นี่แหละยอดคน

๗๔๓	 เจ้าเล่ห์เพทุบาย	ฆ่า	หมายช่วงชิง	 	 โศกเพราะผู้หญิง	ยิ่งกลับสับสน
	 	 ร้ายกาจ	ทารุณ	หมกมุ่นกมล	 	 	 กุศลถูกปล้น	เพราะผลของกาม

๗๔๔	 ช่างไม้ถากไม้	ใช้ลิ่มตอกลิ่ม		 	 	 อินทรีย์ห้าอิ่ม	ก็ยิ้มสุขสาม๑

๗๔๕	 ค่อยๆ	ถอนตน	ออกจากกลกาม	 	 ห้าเข้า๒	ห้าข้าม๓	เป็นพราหมณ์	สุขใจ

๗๔๖	 มีอรรถ	ทรงธรรม	น้อมน�าอนุศาสน์	 	 พุทธโอวาท	ทุกบท	สดใส
	 	 ถึงฝั่งแห่งสุข	สงบจบภายใน	 	 	 เพราะผู้นั้นไซร้	อบบ่มอินทรีย์

[๑๑๖]	ละผัสสะหก	คุ้มครองทวารหก	 	 	 ก�าจัดกิเลสรก	เหตุตกภพผี
	 	 คายวัฏฏทุกข์	คืนสุขสวัสดี	 	 	 อาสวะ	อัปรีย์	ไม่มีประมาทเอยฯ
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สัพพะโส นามะรูปัส๎มิง   ยัสสะ นัตถิ มะมายิตัง 

อะสะตา จะ นะ โสจะติ   สะ เว ภิกขูติ วุจจะติฯ 

ผู้ใดไม่มีความยึดถือในนามรูปว่าของเรา โดยประการทั้งปวง 

และย่อมไม่เศร้าโศก เพราะนามรูปไม่มีอยู่ ผู้นั้นแลเรากล่าวว่าเป็นภิกษุ

(ธรรมบทคาถา ท่ี ๓๖๗)

พุทธพจน์
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ถ้าหากฉัน	เลือกได้	ขอตายก่อน	 	 แล้วค่อยย้อน	กลับเล็ก	เป็นเด็กใหม่
ก�าเนิดขึ้น	จากเชิง	ตะกอนไฟ	 	 	 สู่บ้านที่	ร้างไร้	คนใดคอย

ต้นไม้ที่	ตายซาก	ค่อยตื่นฟื้น	 	 	 ต้นอ่อนคืน	ฝังใน	เมล็ดน้อย
อะไรอะไร	ดีขึ้น	ตามร่องรอย	 	 	 เมียฉันคอย	กลับคืน	มาคลอเคียง

เราทะเลาะ	เบาะแว้ง	รุนแรงจริง	 	 แต่ทุกสิ่ง	จะดีขึ้น	ไม่ถกเถียง
หนี้สินล้น	ท้นละลาย	กลายเป็นเพียง	 	 สู่ชื่อเสียง	ส�าเร็จ	ไม่พรั่นพรึง

จะผ่านพ้น	ความล้มเหลว	อีกหลายครั้ง	 แต่ความหวัง	กลับมี	มากยิ่งขึ้น
จะคืนสู่	วัยหนุ่ม	ที่บึกบึน	 	 	 เมียสาวขึ้น	สวยขึ้น	ทุกคืนวัน

เธอจะไม่	เบื่อฉัน	รักกันมาก	 	 	 เพื่อนฝูงพราก	คืนกลับ	มาสังสรรค์
แล้วจากไป	เพราะไม่	รู ้จักกัน	 	 	 ท่ีรักฉัน	หลังแต่ง	เป็นแฟนคืน

วันนี้เรา	จีบกัน	ในวันหวาน	 	 	 พรุ่งนี้ผ่าน	กลับสู่	ครอบครัวชื่น
แล้วจะไม่	รู ้จักกัน	วันมะรืน	 	 	 การพรากต่ืน	กลับแจ่มใส	ไร้น�้าตา

ฉันจะกลับ	ไปเรียน	และเป็นเด็ก	 	 ใจแคบเล็ก	กลับกว้าง	สว่างฟ้า
จากความเกลียด	สู่ความรัก	จับแววตา		 ใจอิจฉา	ไม่เป็นไร	อภัยกัน

ใจที่บาป	กลับไป	ใสพิสุทธิ์	 	 	 ชีวิตชื่น	คืนสุด	ที่แม่ฉัน
กลับไปนอน	คดใน	อุทรครรภ์	 	 	 ก้าวสู่ความ	ไม่มีฉัน	นิรันดร์เอย	ฯ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปปัญจา

ถ้าเพียง  คนเราเริ่มชีวิตจากความตาย
มาสู่ความเกิด
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	 พระพุทธศาสนาถือก�าเนิดในประเทศ
อินเดีย	หรือที่เรียกในพระไตรปิฎกว่า	ชมพูทวีป 
ซึ่งในพระคัมภีร์บอกว่า	พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ 
จะบังเกิดในชมพูทวีปเท่าน้ัน
	 ถ้ามองอย่างคนปัจจุบัน	ก็พอจะมองออกว่า 
เพราะประเทศอินเดียเป็นดินแดนแห่งความ
แตกต่าง	แตกต่างอย่างสุดข้ัวในทุกด้าน	ตั้งแต่
ชีวิต	 ความเป็นอยู่	 เศรษฐกิจ	 ความเชื่อ	 ลัทธิ
ศาสนา	ฯลฯ	มากมาย	อย่างไม่มีดินแดนใดจะ
เปรียบได้
	 พระพุทธองค์ทรงประสูติในประเทศอินเดีย 
น�าแสงแห่งปัญญาในระดับสูงสุดเปล่งประกาย 
ส่องสว่างแก่ดินแดนแห่งหนึ่ง	พระพุทธศาสนา 
เคยรุ่งเรืองเป็นที่พึ่งที่ระลึกแก่สาธุชนกลายเป็น 
พุทธบริษัท	๔	คือ	พระภิกษุ	พระภิกษุณี	อุบาสก 
และอุบาสิกา	 และพุทธบริษัทจ�านวนมากก็ได้ 
บรรลุธรรม	 ตามก�าลังศักยภาพแห่งตน	 นับว่า
พระพุทธศาสนาคือสมบัติอันล�้าค่าสูงสุดของ
ปวงมนุษยชาติ	 ที่มีก�าเนิดในประเทศอินเดีย	 

 หลังพุทธปรินิพพาน	 พระสาวกส่วนหนึ่ง 
ผู ้ตั้ งตนอยู ่ ในความไม ่ประมาท	 ได ้ท�าการ 
สังคายนาพระธรรมวินัย	 ครั้งแรก	 หลังพุทธ- 
ปรินิพพานแล้วสามเดือน	ณ	ถ�้าสัตตบรรณคูหา 
ใกล้เมืองราชคฤห์	 แคว้นมคธ	 โดยพระมหา-
กัสสปะ	 เป็นประธาน	 พระอุบาลี	 ตอบด้าน 
พระวินัย	 พระอานนท์	 ตอบด้านพระธรรม 
ผู้อุปถัมภ์	คือ	พระเจ้าอชาตศัตรู	
	 เหตุแห่งการปฐมสังคายนา	 คือ	 ค�าพูด 
จาบจ้วงเล็กน้อยของพระแก่รูปหน่ึง	 ท่ีพูดว่า 
พระพุทธองค์ดับขันธ ์ไปแล้ว	 ก็จะไม ่มีผู ้ ใด 
มาจ�้าจี้จ�้าไช	ก�าหนดข้อวัตรต่างๆ	ให้กับเราอีก 
พระมหากัสสปะได้ยินดังน้ัน	 ท�าให้เห็นความ 
จริงว ่า	 น่ีเพียงเวลาหลังพุทธปรินิพพานแค  ่
๗	 วัน	 ยังมีคนบังอาจคิดเช ่นนี้ 	 ต ่อไปหาก 
ไม่ป ้องกันไว ้	 พุทธธรรมอาจถูกบิดเบือนไป 
ท�าให้มีความคลาดเคลื่อนจากพุทธธรรมดั้งเดิม
ที่เป็นของแท้	 ด้วยเหตุน้ี	 การปฐมสังคายนา 
จึงเกิดขึ้น

พุทธสาวิกา

เรื่องชุดพุทธบริษัทพุทธบริษัท
ความไม่ประมาทกับ
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 สายที่ ๔)	พระธรรมรักขิตเถระ	เป็นหัวหน้า 
ไปเผยแผ่	ณ	อปรันตกชนบท		ปัจจุบันอยู่ทาง
เหนือของเมืองบอมเบย์	ประเทศอินเดีย
 สายที่ ๕)	 พระมหาธรรมรักขิตเถระ	 เป็น
หัวหน้าไปเผยแผ่	ณ	แคว้นมหาราษฎร์	ปัจจุบัน
อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
 สายที่ ๖)	พระมหารักขิตเถระ	เป็นหัวหน้า
ไปเผยแผ่ในภูมิภาคเอเชียกลาง
 สายที่ ๗)	 พระมัชฌิมเถระ	 เป็นหัวหน้า 
ไปเผยแผ่ในดินแดนแถบภูเขาหิมาลัย
 สายที่ ๘)	 พระโสณเถระและพระอุตตร-
เถระ	 เป็นหัวหน้าคณะไปเผยแผ่	 ณ	 ดินแดน
สุวรรณภูมิ	 ปัจจุบันคือ	 ประเทศในคาบสมุทร
อินโดจีน	เช่น	พม่า	ไทย	ลาว	กัมพูชา	เป็นต้น
 สายท่ี ๙)	พระมหินทเถระ	 (โอรสพระเจ้า 
อโศกมหาราช)	 พร้อมด้วยคณะ	 ไปเผยแผ่ 
ณ	ลังกาทวีป	ปัจจุบันคือประเทศศรีลังกา
	 สายหน่ึงที่ เราควรบันทึกไว้	 ณ	 ที่ น้ี	 คือ 
พระโสณะและพระอุตตระ	 ที่ เดินทางมายัง 
สุวรรณภูมิ	และได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบ
ดั้งเดิม	หรือท่ีเรียกอีกชื่อว่าเถรวาท	ในดินแดน 
แห่งน้ี		รวมถึงประเทศไทยและประเทศพม่า	ซ่ึง 
ต่อมา	พระพุทธศาสนาได้กลายเป็นศาสนาของ
คนส่วนใหญ่ของดินแดนแห่งน้ี	จวบจนปัจจุบัน 

	 แม้ว ่าจะได้มีการท�าปฐมสังคายนาแล้ว		
เมื่อเวลาผ่านไป	 การบิดเบือนค�าสอนก็ค่อยๆ 
ปรากฏขึ้นเป็นระยะ	ท�าให้ต้องมีการสังคายนา 
คร้ังที่	๒	ผู้เป็นประธานและคณะ	คือ	พระยสกา- 
กัณฑกบุตร	(ประธาน)	พระเรวตะเป็นผู้ซักถาม	
และพระสัพพกา	เป็นผู้ตอบด้านพระวินัย	จัดข้ึน 
ณ	วาลิการาม	เมืองเวสาลี	แคว้นวัชชี	ในรัชสมัย 
พระเจ้ากาฬาโศกราช		ทรงเป็นผูอ้ปุถมัภ์		เมือ่หลงั 
พุทธปรินิพพานแล้ว	๑๐๐	ปี	
	 ในรัชสมัยพระเจ ้าอโศกมหาราช	 หลัง 
พุทธปรินิพพาน	๒๓๕	ปี	พระนอกศาสนาปลอม 
เข ้ามาบวชมากข้ึน	 ท�าให ้พระพุทธศาสนา
มัวหมอง	 พระเจ ้าอโศกจึงทรงอุปถัมภ์การ
สังคายนาครั้งที่	๓	ณ	อโศการาม	กรุงปาฏลีบุตร 
โดยมีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ	เป็นประธาน 
ในยุคสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชนี้		พระพุทธ- 
ศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก	 เพราะพระเจ้าอโศก 
มหาราชทรงมีศรัทธาอย่างแรงกล้า	ทรงเปล่ียน 
พระองค์เอง	 จากความเป ็นพระจักรพรรดิ 
ที่ดุร้าย	มาเป็นพระจักรพรรดิผู้ทรงธรรม	จาก	 
จัณฑาโศก	(อโศกผู้ดุร้าย)	มาเป็นพระศรีธรรมา- 
โศกราช	 (อโศกผู ้ทรงธรรม)	 ทรงท�านุบ�ารุง 
พระพุทธศาสนา	 และเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ไปยังดินแดนอื่นๆ	ถึง	๙	สาย	ได้แก่	
 สายที่ ๑)	 พระมหามัชฌันติกเป็น 
หัวหน้าไปเผยแผ่	ณ	แคว้นกัษมีระ	และ
แคว้นคันธาระ	ปัจจุบันคือแคชเมียร์
 สายที่ ๒)	พระมหาเทวะเป็นหัวหน้า 
ไปเผยแผ่	 ณ	 แคว้นมหิงสกะ	 ซึ่งอยู  ่
ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย
 สายที ่๓)		พระรกัขติเถระเป็นหวัหน้า 
ไปเผยแผ่	ณ	วนวาสีประเทศ	ตะวันตก
เฉียงใต้ของประเทศอินเดีย
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	 ที่ประเทศอินเดียเอง	หลังจากรัชสมัยของ
พระเจ้าอโศกมหาราชแล้ว	 พระพุทธศาสนา 
เถรวาทค่อยๆ	เสื่อมลง	พระพุทธศาสนาที่รุ่งเรือง
ต ่อมากลายเป ็นมหายาน	 หรืออาจริยวาท	 
มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนาลันทา	 ที่ว่ากันว่า 
มีความรุ่งเรืองถึงขีดสุด	มีความใหญ่โตมโหฬาร	
และเป็นที่รวมของนักปราชญ์ผู ้ เก ่งกล้าที่ม ี
ชื่อเสียงหลายท่าน	 เป็นมหาวิทยาลัยยิ่งใหญ่ที ่
ผู้ใฝ่หาปัญญา		มักจะขวนขวายมาศึกษาเล่าเรียน 
โดยอดทนเดินทางมาจากดินแดนที่ห ่างไกล 
อย ่างประเทศจีน	 ตัวอย ่างเช ่น	 หลวงจีน 
ฟาเหียน	และพระถังซ�าจั๋ง	เป็นต้น
	 แต่แล้วในที่สุด	 นาลันทา	 ที่แม้จะรุ่งเรือง 
โด่งดังเพียงใด	ได้ถูกพวกมุสลิมบุกมาเผาท�าลาย 
จนเหลือแต่ซาก	ว่ากันว่า	ห้องสมุดของนาลันทา 
นั้น	ติดไฟอยู่นานถึงหกเดือน	แสดงว่าเป็นที่รวม 
ของสรรพต�ารา	และพระคัมภีร์ต่างๆ	มากมาย 
เหลือคณานับ	ต้องใช้เวลาเผาอยู่นาน	จึงวอดวาย 
ไปหมดสิ้นในที่สุด
	 และแล้ว	 พระพุทธศาสนา	 ก็ถึงแก่กาล 
สูญสิ้น	 ในแดนก�าเนิดของตัวเอง	 พุทธศาสน-
สถาน	พระพุทธรูป	ถูกท�าลายล้าง	เหลือตกทอด
มาให้อนุชนรุ ่นหลัง	 ก็กลายเป็นของที่ช�ารุด 
เสียหาย	พระนาสิก	พระกร	พระพาหา	ส่วนหนึ่ง 

ถูกฟันแหว่ง	 หรือแม้แต่ถูก
ทุบร่วงไปจนหมดทั้งองค์ก็มี 
	 เป็นอันว่า	 พระพุทธ-
ศาสนา	สมบัติล�้าค่าที่อินเดีย 
ไม่สามารถรักษาไว้ได้	ได้ไป 
รุ ่งเรืองในดินแดนอื่น	 เช่น	
ศรีลังกา	 ไทย	 พม่า	 ที่ไป
ปรากฏอยู่	ณ		ประเทศจีน	
ญี่ปุ ่น	เกาหลี	ทิเบต	ภูฏาน	

ฯลฯ	กลายเป็นพระพุทธศาสนามหายาน
	 บทเรียนจากประวัติศาสตร์	สอนให้เรารู้ว่า 
หากไม่ระวังรักษาไว้อย่างสุดชีวิต	 แม้จะต้อง
สละชีพเพื่อเข้าแลกก็ต้องยอมได้	 หากไม่ท�า
ขนาดนี้	จะมีก�าลังไม่พอที่จะรักษาสมบัติล�้าค่า
ไว้ได้
	 เพราะในกระแสแห่งโลกียธรรมน้ันมีกิเลส
เป็นเครื่องปลุกเร้า	และมนุษย์ทั้งหลาย	ย่อมตก 
เป็นทาสของกิเลส	เป็นเรื่องปกติ	ความอยากมี 
อยากได้	 อยากเป็น	 และยังพร้อมที่จะท�าลาย
ล้าง	ความอยากมี	 อยากได้	 อยากเป็นของตน 
ที่อันตรายมากคือ	ถูกย้อมใจให้เช่ือว่า	ผู้ที่ไม่ได้ 
มลัีทธิความเชือ่อย่างเดียวกบัตน		เป็นมาร		การฆ่า	 
หรือท�าลายล้างผู ้คนเหล่านั้น	 จะเป็นบุญที่ส่ง
ให้เขาได้พบกับพระเจ้าในสัมปรายภพ
	 วิธีการล้มล้างพระพุทธศาสนาจากลัทธิ
ศาสนาอื่น	ยังมีตัวอย่างให้เห็นชัดเจน	ตัวอย่าง
หน่ึง	คือ	การสอนว่า	พระพุทธเจ้า	อดีตเจ้าชาย
สิทธัตถะ	 น้ัน	 เป็นปางหน่ึงของพระนารายณ์ 
ที่เรียกว่า	พุทธาวตาร	ที่พระนารายณ์แบ่งภาค 
มาเกิด	 เพ่ือท�างานสอนคน	 ลักษณะนี้เรียกว่า	
กลืน	 กลืนให้เข ้ากับศาสนาของตน	 และลด
เกรดพระพุทธองค์	 ให้เหลือเพียงเป็นอวตาร 
ของพระนารายณ์
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	 ต ้องยอมรับว ่า	 ในประเทศไทยของเรา 
พระพุทธศาสนาได้ถูกแทรกซึม	 เบียดเบียน 
รุกราน	 ด้วยวิธีการต่างๆ	 จากลัทธิศาสนาอื่น
ตลอดมา	 นับตั้งแต่ระดับประชาชนคนช้ันล่าง	
ไปจนถึงระดับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์	ตัวอย่างเช่น 
พระนารายณ์มหาราช	 ในสมัยอยุธยา	 ได้ถูก
บาทหลวงชักจูง	 ให้เปล่ียนศาสนามานับถือ
ศาสนาคริสต์	นิกายแคทอลิก	แต่พระนารายณ์
ทรงปฏิเสธ		ไม่ยอมรับค�าชวนนัน้		แต่พระราชวงศ์ 
บางพระองค์ก็หันไปเข้ารีตเป็นคริสตศาสนิกชน		
ซึ่งพระนารายณ์มหาราชทรงมีพระราชานุญาต		
ด้วยเห็นแก่ความสมานฉันท์ทางการเมือง
	 ในประเทศศรีลังกาดูจะโดนย�่ายีหนักกว่า
ประเทศใดๆ	เพราะได้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่ง
ต่างชาติหลายประเทศ	 และถูกกดขี่ข่มเหงให้
เปลี่ยนศาสนาด้วยวิธีการต่างๆ	เช่น	นับต้ังแต่ช่ือ 
ท่ีแต่เดิมเป็นภาษาบาล	ี	ให้กลายเป็นช่ือฝรัง่		หาก 
นับถือคริสต์	 จะได้เล่าเรียนศึกษาในโรงเรียน 
ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่ทันสมัย	 จะ 
ท�างานในบริษัทฝรั่ง	 ก็ต้องเปลี่ยนศาสนาก่อน	
จนท�าให้ชาวพุทธศรีลังกาลดจ�านวนลง	 เหลือ
เพียงหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
	 แม้จะเหลือน้อยนิดอย่างนั้น	 แต่ชาวพุทธ 
ศรีลังกาได้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท	 หม่ัน 
ศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนาจนแตกฉาน 
และท�าทุกวิถีทาง	 ที่จะปกป้อง 
พระพุทธศาสนาให้เป็นสมบัติ 
ล�้าค่าของประเทศไว้ตลอดกาล 
ดังนั้น	 ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆ	 
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	 ชาว 
พุทธศรีลังกาจะร่วมมือร่วมใจ 
ช่วยกันต่อสู้	เพื่อพิทักษ์	ปกป้อง 
พระพุทธศาสนาอย่างเต็มก�าลัง 

ความสามารถ	จนกระทั่งปัจจุบันนี้	ขณะที่ชาว
พุทธศรีลังกามีเพียง	 ๖๗	 %	 เท่าน้ัน	 แต่หาก
เราเดินทางไปประเทศน้ี	 เราจะสัมผัสได้ถึง 
ลมหายใจของพระพุทธศาสนาที่ยังแข็งแรง	และ
สดชื่น	 อยู ่ในดินแดนแห่งน้ี	 ทุกวันส�าคัญทาง
พระพุทธศาสนา	ประชาชนจะไปวัด	ไปฟังเทศน ์
ฟังธรรม	ท�าบุญสุนทาน	ปฏิบัติสมาธิ	กรรมฐาน 
ใส่ชุดขาวโดยพร้อมเพรียงกัน	ต่างจากประเทศ 
ไทย	 ที่อารยธรรมตะวันตกเข ้ามามีอิทธิพล
อย่างมาก	วันวาเลนไทน์	คนตื่นตัวกันมากกว่า
วันมาฆบูชา	ทั้งๆ	ที่อยู่ในเดือนเดียวกัน
 ในประเทศพม่า	ที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ 
พระพทุธศาสนา		และได้ต่อสู	้	จนกระทัง่ระบไุว้ใน 
รัฐธรรมนูญแล้วว่า	พระพุทธศาสนา	คือศาสนา
ประจ�าชาติ	การเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 
มีความเข้มแข็งอย่างน่าชื่นชม		สืบต่อมาจากครั้ง 
บรรพกาล	โดยไม่ยอมให้ลัทธิศาสนาใดมาบ่อน 
ท�าลาย	เข้มแข็ง	และทรงพลัง	ชนิดที่คนไทยไป 
เห็นแล้วตะลึงว่า	แตกต่างจากประเทศไทยมาก 
วัดวาอารามใหญ่โตมากมาย	 ทุกหนทุกแห่ง 
ชาวบ้านมีความศรัทธาในพระศาสนา	 แม้จะ 
จนแค่ไหน	 ก็ใส่บาตร	 และบริจาค	 ตู ้บริจาค 
แน่นไปด้วยปัจจัย	 ประชาชนแน่นวัด	 หน้าตา 
ผ่องใส	 แทบไม่น่าเชื่อว่า	 คนพม่าส่วนหนึ่งหนี
ความอดอยากเข้ามาท�างานในเมืองไทย	 แต่
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ความผูกพันกับพระพุทธศาสนาในชีวิตประจ�าวัน 
ของคนที่นั่น	อบอุ่น	สวยงาม	น่าศรัทธา
 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดอันเป็นเหตุให้พระพุทธ
ศาสนาถูกกัดกร่อนบ่อนท�าลาย	พุทธบริษัทพม่า 
จะพร้อมใจกันปกป้อง	บางเรื่องชนชาติอื่นอาจ
ไม่เข้าใจ	แต่มันมีความรักชาติ	ศาสนา	ซ่อนอยู่
ในน้ัน	เช่น	กรณีชนกลุ่มน้อย	โรฮิงญา	ที่รัฐบาล
อังกฤษน�ามาปล่อยจากบังคลาเทศ	 นับตั้งแต่
พ.ศ.	๒๕๕๘	ต่อมา	ชาวโรฮิงญาที่ได้อพยพมา 
ได้แพร่พันธุ ์	 เพ่ิมจ�านวนประชากรกลายเป็น
หลายแสนคน	แต่ไม่ได้รับการอุปถัมภ์ดูแลจาก
รัฐบาลพม่าเลย	และยังถูกขับไล่ไปยังประเทศ
อื่น	 รวมถึงประเทศไทยก็ตกท่ีนั่งเป็นผู้รับการ
อพยพของโรฮิงญาด้วย	มีการค้นพบสุสานเก็บ
ศพพวกโรฮิงญา	ที่หนีตายจากพม่าเข้ามาเมือง
ไทย	มีจ�านวนศพนับพันศพ	มากจนน่าตกใจ
	 สถานการณ์น้ีเป็นที่จับตามองของชาวโลก	
นักสิทธิมนุษยชนกล่าวต�าหนิพม่าอย่างรุนแรง	
ผู ้ท่ีหนีไม่พ้นที่จะโดนต�าหนิอย่างรุนแรง	 คือ 
นางอองซาน ซูจี	 ในฐานะที่เธอมีต�าแหน่งสูง 
ถึงที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	 
เธอได้รับรางวัลโนเบล	 สาขาสันติภาพ	 ในปี 
พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 ผู ้คนมุ ่งหวังให้เธอเป็นนางฟ้า 
ผู้ปลดปล่อยโรฮิงญา	ให้พ้นจากทุกข์เข็ญ

	 อย่าลืมว่า	 ชาวโรฮิงญาไม่ได้เป็นชนเผ่า 
ดั้งเดิมของพม่าที่มีมาแต ่เดิม	 แต ่เป ็นชนที่
รัฐบาลอังกฤษขนมาทิ้งไว้ที่ยะไข่	 แล้วออกลูก
ออกหลานยั้วเยี้ยเต็มบ้านเต็มเมือง	 แล้วจะ
ให้รัฐบาลพม่ามาแบกรับไว ้ได ้อย่างไร	 การ
ออกลูกออกหลานมากมายอย่างนั้น	 เท่ากับ
เป ็นการเผยแพร่ลัทธิศาสนาด้ังเดิมของตน
ไปในดินแดนพม่า	 แน่นอนว่า	 หากมากเข้า 
ก็จะเป็นปัญหาท่ีอาจแก้ไม่ได้อีกเลยในอนาคต
	 การที่อองซานซูจี	ไม่มีบทบาทในการช่วย
เหลือโรฮิงญา	น่าจะเป็นเพราะเหตุผลนี้	 ไม่ใช่ 
เธอใจร้ายใจด�าอ�ามหิตแต่อย่างใด	 หากเมื่อ 
เมตตา	กรุณา	มุทิตา	ใช้ในกรณีนี้ไม่ได้	ต้องใช ้
อุเบกขาอย่างเดียว	 เพื่อความปลอดภัยของ
พระพุทธศาสนา
	 หันมาดูประเทศไทย	 มีชาวพุทธสักกี่คน		
ที่จะระแวดระวังในเรื่องนี้	ภัยพระพุทธศาสนา
คืบคลานเข้ามาสู่เรา	อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย	
จ�าเป็นที่เราจะต้องระวังภัยต่างๆ	เหล่าน้ันด้วย
ความไม่ประมาท	 เพราะความประมาทเป็น
หนทางแห่งความตาย	ความหายนะ	ต้องหมั่น
สังเกตว่า	มีเหตุการณ์อะไรที่น่าจะเป็นอันตราย
เกิดข้ึนบ้าง	อย่าปล่อยให้เลยเถิดจนสายเกินแก ้
มิ ฉะนั้ น 	 พระพุ ทธศาสนาอาจสูญสิ้ น ไป 

จากประเทศไทย	 เหมือนดั ง 
ที่สูญสิ้นไปจากประเทศ 
อินเดียก็เป็นได้	เพราะ 
ความประมาทของเรา
คนไทยนี่เอง
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 กรมศิลปากร เชิญชวนพุทธศาสนิกชน 
สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมา
แห่งแผ่นดิน “นพปฏิมารัตนมารวิชัย” เพื่อ
เป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที ่
๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๒
	 กรมศิลปากร	โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต	ิ
พระนคร	ได้อัญเชิญพระพุทธรูปส�าคัญออกมา
ให้ประชาชนสักการบูชา	เนื่องในเทศกาลปีใหม ่
๒๕๖๒	 ระหว่างวันที่	 ๒๙	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 
ถึง	วันที่	๒๗	มกราคม	๒๕๖๒	ซึ่งพระพุทธรูปทั้ง	
๙	องค์นั้น	ล้วนเป็นพระพุทธรูปรัตนชาติ	(แก้ว)	
วรรณะต่างๆ	 ในปางมารวิชัย	 โดยมีพระพุทธ-
สิหิงค์เป็นประธาน	 ณ	 พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พระนคร

“นพปฏิมารัตนมารวิชัย” 

กองบรรณาธิการ

พระพุทธรูปส�าคัญ

กรมศิลปากร อัญเชิญ
พระพุทธรูป ๙ พระองค์

ให้ประชาชนสักการบูชาในเทศกาลปีใหม่

พระพุทธสิหิงค์ ปางสมาธิ

	 แบบศลิปะ	/	อายสุมยัศลิปะสโุขทยั	-	ล้านนา 
ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่	๒๐	-	๒๑
 ประวั ติ 	 สมเด็จพระบวรราชเจ ้ามหา- 
สุรสิงหนาท	(วังหน้ารัชกาลที่	๑)	ทรงอัญเชิญมา
จากเมืองเชียงใหม่เม่ือประมาณปี	พ.ศ.	๒๓๓๘	

	 ปัจจุบัน	 ประดิษฐาน	 ณ	 พระที่นั่งพุทไธ- 
สวรรย์	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พระนคร

	 ในสมัยโบราณมักเรียกรัตนชาติเหล่านี้	ว่า	
“แก้ว”	เปรียบดุจพระรัตนตรัยอันประกอบด้วย 
แก้วทั้งสาม	 ทั้งยังเป็นอัญมณีสูงค่าอันหาได้
ยาก	ถือว่ามีค่ามาก	ดุจแก้วสารพัดนึก	แม้จะมี 
ขนาดเล็ก	แต่ก็มีค่ากว่าพระพุทธรูปที่หล่อด้วย 
โลหะ	 ซึ่งแต่ละสี	 จะมีชื่อ	 และความหมายที่ 
แตกต่างกันออกไป	ทั้งนี้	พระพุทธรูปรัตนชาติ
ทั้ง	๙	องค์	ยังแสดงปางมารวิชัย	อันเป็นภาวะ
ที่มั่นคง	ไม่ไหวติงต่อภยันอันตรายทั้งปวง

 “นพปฏิมารัตนมารวิชัย” 	 หมายถึ ง 
พระแก้วปางมารวิชัย	ทั้ง	๙	องค์
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พระแก้วนํ้าค้าง
	 ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข	
	 สมยัรตันโกสนิทร์พทุธศตวรรษที	่๒๔	-	๒๕ 
เจ้าพรหมสุรธาดา	เจ้านครเมืองน่าน	ทูลเกล้าฯ 
ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว	
รัชกาลท่ี	 ๗	 โปรดเกล้าฯ	 พระราชทานให้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พระนคร

พระแก้วกาบมรกตอ่อน
 สมยัรัตนโกสนิทร์	พทุธศตวรรษที	่๒๔	-	๒๕	
ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในพระอุโบสถ
วัดบวรสถานสุทธาวาส	 เมื่อเดือนเมษายน 
พ.ศ.	๒๕๐๗

พระแก้วนํ้าค้าง
	 ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข	
	 สมยัรัตนโกสนิทร์	พทุธศตวรรษที	่๒๔	เป็น
พระพุทธรูปท่ีอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 
มาแต่เดิม

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
๑.	ชมรมกัลยาณธรรม
๒.	คุณจิรวรรณ	ศิริจิตร	และครอบครัว
๓.	คุณสุวพร	หทัยสุทธิธรรม	และครอบครัว
๔.	คุณพ่อวัชระ	-	คุณแม่ทองสุก	โลทารักษ์พงศ์
๕.	คุณณรงค์ฤทธิ์	อุปถัมภ์	และครอบครัว
๖.	ครอบครัวคงสวัสด์ิศักด์ิ	-	ตรรกวาณิช
๗.	พล.อ.ต.สมโภค	-	คุณสุจิตรา	หงสไกร

๔๓52



พระแก้วกาบมรกต 
	 ให้คุณด้านปลอดภัย	 แคล้วคลาด	 และยศ
ต�าแหน่ง	
	 สมัยรัตนโกสินทร์	 พุทธศตวรรษท่ี	 ๒๔ 
เป็นพระพุทธรปูทีอ่ยูใ่นพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 
มาแต่เดิม

พระแก้วนํ้าค้าง
	 ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข	
	 สมัยรัตนโกสินทร์	 พุทธศตวรรษท่ี	 ๒๕	 
เป็นพระพุทธรปูทีอ่ยูใ่นพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 
มาแต่เดิม

พระแก้วนํ้าหาย
	 ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข	
	 สมัยรัตนโกสินทร์	 พุทธศตวรรษท่ี	 ๒๔	 
เป็นพระพุทธรปูทีอ่ยูใ่นพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 
มาแต่เดิม

พระแก้ววิฑูรย์นํ้าผึ้ง
	 ให้คุณด้านเมตตามหานิยม	 และป้องกัน
อัคคีภัย	
	 สมัยรัตนโกสินทร์	 พุทธศตวรรษท่ี	 ๒๕	 
เป็นพระพุทธรปูทีอ่ยูใ่นพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 
มาแต่เดิม
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พระแก้วจันทรกานต์
	 ให้คุณด้านโชคลาภ	และการติดต่อค้าขาย
	 สมัยรัตนโกสินทร์	 พุทธศตวรรษท่ี	 ๒๔ 
เป็นพระพุทธรปูทีอ่ยูใ่นพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 
มาแต่เดิม

พระแก้ววิฑูรย์สีนํ้าผึ้ง
	 ให้คุณด้านโชคลาภทวีคูณ	 ชื่อเสียงและ
อ�านาจ	
	 สมัยรัตนโกสินทร์	 พุทธศตวรรษท่ี	 ๒๔	 
เป็นพระพุทธรปูทีอ่ยูใ่นพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 
มาแต่เดิม

โอวาทปาติโมกข์
	 	 	 หนังสือ	 “โอวาทปาติโมกข์”	 เป็นงานเรียบเรียงจากพระ
ธรรมเทศนาของท่านอาจารย์พระมหาประนอม	 ธมฺมาลงฺกาโร	 ซ่ึงเป็น
บรรณาธิการอ�านวยการของวารสารโพธิยาลัย	และท่านยังเป็นขุมปัญญา
ทางธรรม	 ที่ทุ่มเทเสียสละให้กับงานเผยแผ่ธรรมอย่างต่อเนื่อง	 มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์อย่างหาท่านใดเทียบได้ยาก	 วารสารโพธิยาลัยยินดีมอบ
หนังสือนี้ให้ท่านผู้อ่าน	โดยมีกติกาง่ายๆ	ดังนี้คือ	ขอให้ท่านแสดงความ 
คดิเหน็ทีม่ต่ีอวารสารโพธยิาลัย  ส้ันยาวไม่กาํหนด		เพ่ือคณะผูจั้ดท�าได้น�า 
ความคิดเห็นน้ันมาปรับปรุงคุณภาพของวารสารต่อไป	 ส่งความคิดเห็น 
มาที่	ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ อีเมลล ์acharak7153@gmail.com 
หรอื	เขยีนเป็นจดหมาย	ส่งไปรษณีย์มาท่ี	ชมรมกลัยาณธรรม เลขที ่๑๐๐ 
ถนนประโคนชัย ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ 
วงเล็บมุมซองว่า	 (วารสารโพธิยาลัย) หนังสือมีจ�านวนจ�ากัด	 กรุณาส่งด่วนก่อน
หนังสือจะหมด	 โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน	 ส�าหรับส่งหนังสือถึงท่านตามที่
ขอมาด้วย

แจก
หนังสือ

File Pdf Book
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พระนักเทศน์นามอุโฆษ
พระนาคเสนเถระ มองเทศ-มองไทย

วิเทศทัยย์

๓
 สองตอนผ่านไป	ผู้อ่านคงทราบ	Background 
ความเป็นมาและคติความเช่ือของบ้านเกิด 
เมืองนอนพระนาคเสนเถระ	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
นับแต่นี้ไป	 จะได้กล่าวถึงประวัติพระนาคเสน 
เถระ	บอกก่อนว่าพระนาคเสนนั้น	มิได้เกิดใน
ดินแดนบ้านป่าเมืองเถื่อน	 แต่ตรงกันข้ามคือ
สมัยท่านถือก�าเนิดเกิดมานั้นบรรยากาศเต็มไป
ด้วยผ้ากาสาวพัสตร์	และการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเชิงปัญญา	 โดยเฉพาะศิลปวิทยาการ 
แบบชนชาติกรีก	 ถ้าผู ้อ่านนึกภาพไม่ออกว่า 
ศิลปะเป็นเช่นไร	 แนะน�าให้ไป
สนทนากับอาจารย ์ เฉลิมชัย	
โฆษิตพิพัฒน์	 รับรองว ่ารู ้แท ้ 
ถึงแก่นแน่นอน
	 ต�ารากล่าวว่าพระนาคเสน- 
เถระนั้นก�าเนิดมาเพราะพุทธ- 
พยากรณ์

	 พุทธพยากรณ์	หมายความว่า	พระพุทธเจ้า
ทรงพยากรณ์ด้วยพระองค์เองว่าอนาคตกาล
ภายหน้า	 “ยังมีภิกษุองค์หน่ึง มีนามชื่อว ่า 
นาคเสน แสนฉลาด อาจสามารถท่ีจะแก  ้
อรรถปัญหาของพระเจ้ามิลินท์ให้ทรงโสมนัส
ยินดีได้ด้วยวิจิตรอุปมา และพระนาคเสนน้ันจะ
กระท�าศาสนาของตถาคตให้ปรากฏถาวรตั้งมั่น
ไปถ้วน ๕,๐๐๐ พระวัสสา” 
	 ตรงนี้ผู ้เขียน	decide	 for	 sure	 ว่าพระ- 
พุทธเจ้าคงมิได้พยากรณ์เป็นแน่	 เห็นจะเป็น 

การแต่งขึ้นทีหลัง	 ทั้งนี้เพื่อให้
เรื่องราวมีน�้าหนักเท ่านั้นเอง	
เหตุผลสนับสนุนคือ	 การพูดถึง 
อายุพระศาสนา	๕,๐๐๐	ปี	ความ 
จริงคติความเชื่อเช่นน้ี	 ปรากฏ
เห็นในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาของ
ศรีลังกา	 ประมาณอายุได้หลัง
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พุทธปรินิพพาน	 ๑,๐๐๐	 ปี	 ฟันธงตรงนี้ว ่า 
เนื้อความตรงนี้ 	 น ่าจะแต ่งเสริมที่ประเทศ 
ศรีลังกา	 นั้นเอง	 ใครแต ่งนั้นยากที่จะเดา	 
คงต้องหาโหรมาจับยามสี่ตากันอีกที
	 ว่ากันว่าเดิมนั้นพระนาคเสนเป็นเทวบุตร
สถิตอยู่ในเกตุมวดีวิมานแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส	์
พระอรหันต์หลายล้านรูป	 มีพระอัสสคุตเถระ
เป็นต้นเป็นประธาน	 เห็นว่ามีปัญญาธิการอัน
สูงส่ง	 สามารถปราบพระเจ้ามิลินท์ได้	 จึงพา 
กันไปเชิญให้มาเกิดยังมนุษยโลก	 โดยร้องขอ
ว่า	“ดูกรมหาเสนเทวบุตรเอ๋ย อาตมานี้เห็นอยู ่
ก็แต่ท ่านผู ้ เดียว ที่จะเชิดชูพระศาสนาของ 
พระชินสีห์ ท่านจงรับค�ารับวาจา ให้ปฏิญาณ
ที่จะจุติจากวิมาน ลงไปเกิดในมนุษยโลกเถิด”
	 ผู้อ่านเห็นเหมือนผู้เขียนหรือไม่	?
	 เนื้อเรื่องตอนนี้	 เหมือนจะ	 focus	 ไปที่ 
พระนาคเสนเถระ	 แม้จะปรากฏมีพระอรหันต์
หลายล้านรูป	แต่หามีรูปใดมีปัญญาธิการเสมอ
พระนาคเสนไม่	เรื่องนี้เป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่	?	 
ผู้เขียนอยากจะบอกว่า	 plot	 ตอนนี้	 เหมือน 
เทวดาผู้ใหญ่พากันไปอัญเชิญสันดุสิตเทวบุตร 

ให้มาประสูติเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
อยากจะเดาเอาว ่า 	 สมัย น้ันวรรณะชั้นสู ง 
น่าจะทรงอิทธิพลสูงต่อสังคม	ผู้แต่งจึงยกย่อง
พระนาคเสนไว้สูงเสมอพระโพธิสัตว์เจ้า
	 มหาเสนเทวบุตร	ครั้นรับค�าเชิญแล้ว	ก็จุติ 
จากเทวโลก	 มาบังเกิดในครรภ์ภรรยาของ 
โสณุตรพราหมณ์	ผู้เป็นนายบ้านแห่งชังคลคาม 
ซึ่งอยู ่ใกล้เขาหิมพานต์	 ไม่มีหลักฐานระบุว่า 
บิดาของนาคเสนกุมารท�าอาชีพใด	สันนิษฐานว่า 
หากไม่เป็นพ่อค้า	 ก็น่าจะเป็นปุโรหิตาจารย์ 
เพราะอาชีพหลักของพราหมณ์สมัยนั้น	 จะวน
เวียนอยู่กับสองอย่างนี้	บิดาของนาคเสนกุมาร
เห็นจะรวยโขอยู่เพราะสามารถจ้างครูมาสอน
บุตรถึงที่บ้าน	ยิ่งเป็นความรู้ชั้นสูง	ระดับไตรเพท 
ยิ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง	 เทียบค่าสอนกับสมัย 
ปัจจุบัน	น่าจะซื้อบ้านแถวสาทรได้หลายหลัง	
	 นาคเสนกุมารน้ัน	โตมากับบรรยากาศแบบ
พราหมณ์	เพราะเรียนเจนจบไตรเพทและศิลป- 
ศาสตร์เหล่าอื่น	ว่าตามประวัติ	นาคเสนกุมารนั้น 
เป็นคนอยากรู้อยากเห็น	 ช่างสงสัยเอาการอยู	่
ภาษานักเขียนเรียกว่า	 insatiable	 curieux	
บางค�าถามก็เล่นเอาครูสอนถอดใจ	เพราะสิ่งที ่
ตนอยากรู้	 เกินความสามารถของครูสอน	 พอ 
หาค�าตอบจากครูไม่ได้	ก็ร�าพึงในใจว่า	“ศิลป- 
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ศาสตร์ไตรเพทที่เราร�่าเรียนมา เหมือนลอมฟาง
ว่างเปล่า ไม่มีแก่นสาร”
	 ตรงนี้	ผู้เขียนอดแปลกใจไม่ได	้	
	 ธรรมดาของผู้เกิดในสกุลพราหมณ์มักถูก 
หล ่อหลอมให ้ศรัทธามั่นคงในค�าสอนลัทธิ
พราหมณ์	 ซึ่งสอดแทรกอยู ่ในพิธีกรรมและ
วิถีชีวิต	 การที่เด็กคนหนึ่งผู ้เกิดในบรรยากาศ
พราหมณ์	 จะมีความคิดเห็นแบบนี้มีน้อยนัก 
ค�าสอนของพราหมณ์เองไม่มีช่องว่างให้คิดนอก 
กรอบเลย	 มีแต ่ปลูกฝ ังให ้ศรัทธามั่นคงใน 
พระเจ้าอย่างเหนียวแน่น	ผู้เขียนเชื่อว่าบรรดา 
ครูสอนของนาคเสนกุมารนั้น	 อาจจะมีบางคน
แทรกค�าสอนของพระพุทธศาสนาในบทเรียน
ก็เป็นได้	 อาศัยว่านาคเสนกุมารมีปัญญาเป็น
เลิศ	 จึงเป็นเรื่องไม่ยาก	 ที่ท่านจะจับประเด็น
ความคิดเหล่านี้ได้
	 เหตุผลส�าคัญคือสมัยนาคเสนกุมาร	แคว้น
ตักสิลารุ ่งเรือง	 แพร่หลายด้วยค�าสอนของ 
พระพุทธเจ้า	 โดยการส่งเสริมสนับสนุนของ
พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นปฐม	 และสืบเนื่อง
เรื่อยมา	โดยกษัตริย์กรีกที่เข้ามาปกครองอาณา- 
บริเวณเหล่านี้	อิทธิพลพระพุทธศาสนา	น่าจะ
ส่งผลต่อนักคิดนักเขียนสมัยนั้น	ไม่มากก็น้อย	

	 ตอนนี้มาพูดถึงนาคเสนกุมารเกี่ยวพันกับ
พระพุทธศาสนา	คัมภีร์บรรยายไว้ว่าพระโรหณ-
เถระ	แห่งวัตตนิยเสนาสนะ	ได้ทราบด้วยจิตว่า
ถึงเวลาจะชักชวนนาคเสนกุมารออกบวชแล้ว	
จึงเดินทางไปสนทนากับนาคเสนกุมารถึงบ้าน	
ความจริงคือพระเถระรูปนี้	 ได้รับมอบหมาย
จากคณะสงฆ์	 ให้เป็นผู ้ชักชวนนาคเสนกุมาร
ออกบวช	พร้อมสอนสั่งความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ 
สมณวิสัยให้ด้วย
	 นาคเสนกุมารไม่รู ้จักพระสงฆ์มาก่อนจึง
สงสัยการแต่งตัวและจุดประสงค์การบวช	ครั้น
พระโรหณะตอบว่า	 พระสงฆ์เป็นเครื่องหมาย
ของการหาทางพ้นทุกข์	 เท่าน้ันเอง	 นาคเสน
กุมารก็ตัดสินใจอ�าลาบิดามารดา	เพื่อค้นหาทาง
หลุดออกจากทุกข์ทันที	ตามเน้ือหา	ดูเหมือนว่า 
นาคเสนกุมารไม่เคยเห็นพระสงฆ์มาก่อน	 แต่
เป็นไปได้ยากนัก	 เพราะสมัยนั้น	 เมืองตักสิลา
เต็มไปด้วยพระสงฆ์เดินบิณฑบาตและสั่งสอน
ธรรม	 ค�าถามว่านี่เป็นคร้ังแรกที่นาคเสนกุมาร
ได้มีโอกาสสนทนากับพระสงฆ์จริงหรือ	?	 เมื่อ 
ตรองดูหลายรอบแล้ว	เหตุผลไม่น่าจะเพียงพอ
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	 ตรงนี้ท�าให้ผู ้เขียนนึกถึงพระภิกษุลูกศิษย์ 
หลวงพ่อชา	 สุภัทโท	 หลายรูป	 มีประวัติช้ีว่า 
ศรัทธาเคร่งครัดในคริสต์ศาสนามาก	 เพราะ 
ศาสนาตีกรอบให้เช่ือพระเจ้าองค์เดียว	 หาก 
เปลี่ยนศาสนาจะถูกสาป	 ตกนรก	 ไม่มีวันผุด 
วันเกิด	no	way	in,	no	way	out	แต่คร้ันได้
สนทนากับหลวงพ่อชา	สุภัทโท	เหมือนกับเปิด
ของท่ีปิดและหงายของท่ีคว�่า	 พากันตัดสินใจ 
ออกบวชทันท	ี	
	 นาคเสนกุมาร	ก็น่าจะมีลักษณะเช่นนี้
	 พระโรหณเถระนั้ น 	 ครั้ นบรรพชาให ้ 
นาคเสนกุมารผู ้มีอายุเจ็ดพรรษาแล้ว	 ก็พา
สามเณรน้อยเดินทางไปปฏิบัติธรรมหลายแห่ง 
ต่อมา	 ครั้นเห็นว่าถึงเวลาสมควรแล้ว	 จึงสอน 
พระอภิธรรมปิฎก
	 ค�าถามคือ	เหตุใดจึงเลือกสอนพระอภิธรรม 
ปิฎก	?
	 คัมภีร์บอกว่า	 สามเณรนาคเสนมีปัญญา
เลิศล�้ า 	 เหมาะส�าหรับศึกษาพระอภิธรรม	
“เพราะพระวินัย พระสูตรตื้น ไม่ลึกล�้าเหมือน
พระปรมัตถธรรม”	 นาคเสนสามเณร	 ใช้เวลา
ทบทวนไตร่ตรองพระอภิธรรมอยู ่	 ๗	 เดือน	 
จึงแตกฉาน	 เป็นที่ยอมรับของพระเถราจารย ์
น้อยใหญ่	คัมภีร์สรรเสริญว่า	“พระอรหันต์ร้อย
โกฏิ ท่านซ้องสาธุการ ชื่นบานหรรษา โสมนัส
ยินดีว่าแต่นี้ไป ศาสนาของสมเด็จพระโลก-
นายกเจ้า จะรุ่งโรจน์โชตนาการไปในกาลนี้”

	 ผู้เขียนเคยพูดถึงตอนที่แล้วว่า	 ก่อนพระ- 
นาคเสนเถระจะบั ง เกิดนั้ น 	 เมือง ตักสิลา 
รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาท 
(Sarvastivada	 School)	 คัมภีร์ที่นิกายน้ีให้
ความส�าคัญคือพระอภิธรรมปิฎก	ถ้าจะบอกว่า
พระโรหณเถระ	 อาจารย์ของสามเณรนาคเสน 
สังกัดนิกายน้ี	 ก็คงไม่เกินความจริงนัก	 ใคร 
เห็นต่างจากนี้	ก็หาหลักฐานมายัน	!!!
	 นับแต่บรรพชาจนอายุย่างเข้าสู่อุปสมบท
วิถี	 พระนาคเสนท�าหน้าที่ปรนนิบัติอุปัชฌาย์
เป็นอย่างดี		วันหนึ่งพระอุปัชฌาย์เห็นว่าสมควร 
แก่เวลาเพื่อศึกษาเพิ่มเติมแล้ว	จึงแจ้งสามเณร
ว่า	 “พระเจ้ามิลินท์น้ัน มีปัญญาเที่ยวโต้วาที
สมณชีพราหมณ์ จนไม่มีใครกล้าต่อกร มีแต ่
สามเณรเท่านั้น พอท่ีจะปราบได้ แต่เห็นควร 
ศึกษาเพิ่มเติมให้แตกฉานในค�าสอนของพระ- 
พุทธเจ้าเสียก่อน”	น้ีเป็นเหตุผลที่พระอุปัชฌาย์
ส่งสามเณรไปศึกษากับพระอัสสคุตเถระ	
	 พระนาคเสนเถระพ�านักอยู ่กับพระอัสส-
คุตเถระหนึ่งพรรษา	ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอันใด 
นัยว ่า	 พระอัสสคุตเถระไม ่ ได ้แตกฉานใน 
พระไตรปิฎก	เป็นแต่พระอรหันต์	บรรลุมรรคผล 
เท่านั้น	 ตลอดพรรษานั้น	 พระนาคเสนเถระ
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จึงมิได้เกิดมรรคผลอันใด	 ตรงนี้ตีความได้ว่า 
พระนาคเสนเถระเรียนจบพระอภิธรรมปิฎก
จากส�านักอาจารย์แห่งตนคงจะมีทิฏฐิไม่น้อย 
การพ�านักอยู ่กับพระอัสสคุตเถระน่าจะเป็น 
การทรมานเพื่อลดทิฏฐิ	แล้วส่งต่อให้พระเถระ
อีกรูปหนึ่งท�าหน้าที่ต่อไป
	 คร้ันปวารณาออกพรรษาแล้ว	 พระอัสส- 
คุตเถระได้ส่งพระนาคเสนเถระ	 ไปยังส�านัก 
พระธรรมรักขิตเถระ	 แห่งอโศการาม	 เมือง 
ปาตลีบุตร	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่า	สมัยพระเจ้า 
อโศกมหาราช		ระหว่างเดินทาง	ได้อาศัยพ่อค้า
เกวียนถวายการอุปัฏฐากด้วยภัตตาหาร	ว่ากัน
ว่าตลอดเดินทาง	พ่อค้าสนทนากับพระนาคเสน
เถระด้วยอภิธรรมกถา	จนพากันบรรลุโสดาบัน
	 ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าสมัยนั้นพระอภิธรรมปิฎก
เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายจริง
 พระนาคเสนเถระ	 เรียนพระไตรปิฎก 
ในส�านักของพระธรรมรักขิตเถระ	 เป็นเวลา	
๖	 เดือน	 แตกฉานในพระไตรปิฎกเป็นอย่างดี	 
จากนั้น	 ได้เรียนวิธีการปฏิบัติภาวนาวิปัสสนา
กรรมฐาน	 ไม่นานพระนาคเสนเถระก็บรรลุ 
พระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา

	 คัมภีร์บอกว่าคราวเมื่อพระนาคเสนเถระ
บรรลุอรหันต์นั้น	 พระอรหันต์หลายล้านรูป	
เหล่าเทวดาน้อยใหญ่	และชาวบ้านต่างแซ่ซ้อง
สาธุการ	 อยากจะตีความตรงน้ีว ่าการบรรลุ
พระอรหันต์ของพระนาคเสนเถระน่าจะเป็น
ที่รู ้จักแพร่หลาย	 คนที่แจ้งข่าวคงไม่ใช่ใครอื่น
นอกจากชาวพุทธน่ันเอง	 ล�าพังพระท่านคง 
ไม่กล้าเอ่ยปากบอกกันหรอก	เพราะมีพระวินัย
ห้ามไว้	ยกเว้นบางรูป	!!!
	 ครั้นบรรลุอรหันต์ได้ไม่นาน	งานก็เข้าพระ 
นาคเสนเถระ	 กล่าวคือพระอรหันต์น้อยใหญ่
พากันไปรายงานพระเถระว่า	 “ดูกร อาวุโส 
บัดน้ีสมเด็จพระเจ้ามิลินท์ ปิ ่นสาคลนครน้ัน 
เบียดเบียนพระอรหันต์และพระภิกษุทั้งหลาย
นัก ตั้งแต่จะเที่ยวซักถามปริศนาและหาบุคคล
ผู ้ใดจะพยากรณ์กล่าวแก้ไม่ได้ ก็อาวุโสจงไป
แก้ไขปริศนา ทรมานพระยามิลินท์ให้สิ้นพยศ
อันร้ายเสียเถิด”
	 เร่ืองราวของพระนาคเสนเถระนับแต่ต้น
เรื่องมาถึงตรงนี้จุดหมายคือปราบพระเจ้ามิลินท์	 
	 ผู ้เขียนอยากจะบอกว่าเรื่องราวของพระ
นาคเสนเถระตามคัมภีร์นั้น	สาระแท้จริงอาจจะ 
มีไม่มาก	ส่วนเสริมเพิ่มเติมน่าจะมากกว่าเรื่อง
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เดิม	 ผู ้แต่งอาจต้องการให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์
ลงตัวมากข้ึน	หากพิจารณาเนื้อหาอย่างละเอียด 
จะเห็นว่า	 หลายแห่งคล้ายกับเรื่องของพระ 
อุปคุตเถระและพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ	 
โดยเฉพาะการเกิดบนสวรรค์และการเกิดใน
ตระกูลพราหมณ์
	 ตรงนี้ไม่ทราบว่าใครลอกใคร	!!!	
	 ผู้เขียนเห็นว่า	สารัตถะของเรื่องพระนาค-
เสนเถระ	 น่าจะอยู ่ที่การศึกษาของพระเถระ
เป็นส�าคัญ	จะเห็นได้ว่าพระนาคเสนเถระบวช
เพราะต้องการออกจากทุกข์	 แต่ต ้องศึกษา 
พระไตรปิฎกถึง	 ๒๐	 ปี	 ผ่านส�านักอาจารย์ถึง	
๓	ส�านัก	ครั้นแตกฉานช�านาญในพระไตรปิฎก
แล้วจึงมุ่งหน้าสู ่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เป็นปลายทาง	 ตรงกันข้ามกับสมัยพุทธกาล
ท่ีพระสาวกน้อยใหญ่	 เน ้นปฏิบัติวิป ัสสนา
กรรมฐานเป็นเบื้องต้น	 ผู ้เขียนเช่ือว่าลักษณะ
เช่นนี้	น่าจะเป็นคตินิยมของนิกายสรวาสติวาท	
ถือว่าเป็นการบ่มความรู้ให้แตกฉาน	 ก่อนที่ 
จะวิจัยธรรมในขั้นปลาย
	 หรืออาจเป็นไปได้ว่า	 เป้าหมายของพระ
เถราจารย์	 คือ	 จะเฟ้นหาผู้โต้วาทีกับพระเจ้า 
มิลินท์	 ผู ้ทรงปราชญ์	 จ�าต้องจับพระนาคเสน
เถระ	เคี่ยวเรื่องพระธรรมค�าสอนเสียก่อน	ครั้น
เห็นว่าฉลาดสามารถพอแล้ว	 จึงสอนวิปัสสนา
กรรมฐานภายหลัง

	 อย่างไรก็ตาม	 กระบวนการที่พระเถรา- 
จารย์ลงมือ	 ประสบความส�าเร็จดังคาด	 พระ 
นาคเสนเถระกลายเป็นผู ้มีป ัญญาเลิศล�้า	 มี
พระธรรมอันแตกฉาน	 พร้อมบรรลุอรหันต์ 
ปฏิสัมภิทา	 ยากที่จะหาใครในปฐพีต่อกรได้	
การพบกับพระเจ้ามิลินท์	จึงมิใช่การโต้วาทีเพื่อ 
เอาชนะ	 แต่เป ็นการอธิบายธรรมของพระ- 
สัมมาสัมพุทธเจ้าให้พิสดารเท่านั้น
	 น่าเสียดาย	ครูอาจารย์สมัยพระนาคเสน-
เถระไม่ระบุหลักสูตรสร้างนักโต้วาทีไว้อย่าง
ชัดเจน	เรื่องราวที่อ้างไว้	กว้างขวางมากเกินไป 
หากเราได้หลักสูตรน้ัน		มาจัดการเรียนการสอน 
ในปัจจุบัน	 น่าจะสามารถสร้างพระนักเทศน์
นามอุโฆษได้อักโข	 โดยไม่ต้องมาถกเถียงกัน
หน้าด�าหน้าเขียว	ว่าส�านักไหนถูกผิด	ตัดสินกัน 
ด้วยหลักธรรมค�าสอนของแท้กันเลย	 เพราะ 
ผู ้จบหลักสูตร	 ล้วนได้บรรลุอรหันต์กันทุกรูป	
ไม่ใช่เป็นพระประเภทหันหน้าหันหลัง	 เหมือน
ในเมืองไทยตอนนี้

โปรดติดตามอ่านต่อฉบับหน้า
ว่าด้วยการโต้วาทีระหว่างสองปราชญ์
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๑	 อัปปมาท		ปราชญ์ชม		ภิรมย์นัก	 	 เป็นทางหลัก	ไม่ตาย	มลายสูญ

	 ประมาทแล้ว	ไม่แคล้ว	แววอาดูร	 	 อย่าเพิ่มพูน	ประมาทหนอ	มรณา		

๒	 นรชน		คนใด		ไร้สติ	 	 	 	 เฝ้าด�าริ		ถึงกาม		เท่ียวตามหา

	 ลาภแลยศ	สรรเสริญ	ศฤงคาร์	 	 ปรารถนา	หาได้อิ่ม	กระหยิ่มใจ

๓	 ไม่ประพฤติ	คุณธรรม	ค�้าจุนจิต	 	 ทุจริต		กลับสร้าง		ไม่ห่างหาย

	 ไม่เกรงบาป	กรรมชั่ว	จนตัวตาย	 	 น่าละอาย	ไม่ขอพบ	ประสบเจอ			

๔	 แม้ประพฤติ		สุจริต		ก็ติดขัด	 	 ไม่ฝึกหัด	ดัดจริต	เพราะจิตเผลอ

	 ทอดฉันทะ	ทิ้งธุระ	พร�่าละเมอ	 	 ท�าบุญเก้อ	ไม่ติดต่อ	ย่อหย่อนยาน

๕	 เขาผู้นี้		มีชีวา		เหมือนลาลับ	 	 ชีวิตคับ		อับกุศล		คนกล่าวขาน

	 ไม่ต่างกัน	ฉันคนตาย	ไร้ลมปราณ	 	 เพราะคิดการ	บุญอันใด	ไม่ได้เลย

๖	 นรชน		คนดี		มีสติ	 	 	 	 ใฝ่ด�าริ		การบุญ		สุนทรเผย

	 ทั้งทาน	ศีล	ภาวนา	ไม่ละเลย	 	 เสพคุ้นเคย	ฝักใฝ่	ไม่ท้ิงธรรม

๗	 ออกจากกาม	ต�่าทราม	เครื่องล่ามจิต	 สุจริต		พอกพูน		สมบูรณ์สาม

	 ท�าบุญช่วย		ด้วยฉันทะ		ธุระตาม				 สมถะงาม	วิปัสสนา	ไม่คลาไคล

๘	 เขาผู้นี้		แม้ชีวี		ต้องลี้ลับ	 	 	 แต่คุณกลับ		ยั้งอยู่		ไม่รู ้หาย

	 แม้ส้ินชีพ	นมนาน	สักปานใด	 	 เหลือคุณไว้	ให้เชิดชู	น้อมบูชา

๙	 ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า	ของเรานี้	 	 พระทรงมี	คุณธรรม์	เกินสรรหา

	 เหมือนยังทรง	คงชีพเก้ือ	เหนือเวลา	 สุดบูชา	ยอดผู้สรรพ	...	อัปปมาโท

อญฺญฺตโร	ภิกฺขุ

อัปปมาทธรรม
	 อปฺปมาโท		อมต�		ปท�	 	 ปมาโท		มจฺจุโน		ปท�																				

	 อปฺปมตฺตา		น		มียนฺติ					 	 เย		ปมตฺตา		ยถา		มตา



v วิสัชนาธรรม : 
 อัปปมาทธรรม
v	ธรรมปริทัศน์	:	
	 อนิจจตา	บอกความจริงไว้
	 ไยคนไทยใช้ไม่เป็น
v	พระธรรมเทศนา	:	
	 ไม่ทอดธุระ
v	ชวนรู้	:	
	 ความต่างกันของความประมาท
	 และความไม่ประมาท

v	ปัญญาปริทัศน์	:	
	 ปาราปริยะ	อินทรียสังวรจริยะ
v	เรื่องชุดพุทธบริษัท	:	
	 พุทธบริษัทกับความไม่ประมาท
v	พระพุทธรูปส�าคัญ	:	
	 กรมศิลปากรอัญเชิญ
	 พระพุทธรูป	๙	พระองค์
	 ให้ประชาชนสักการบูชา
v	มองเทศ	-	มองไทย	:	
	 พระนาคเสนเถระฯ	(๓)


