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ชมรมกลัยาณธรรม โดยทนัตแพทย์หญงิอจัฉรา กลิน่สวุรรณ์ 
ผูเ้ป็นประธานชมรมฯ  ได้ขออนญุาตพมิพ์หนงัสอืเรือ่ง  “ศลี  สมาธิ 
ปัญญา”  ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดียิ่ง  จัดเป็นการพิมพ์ 
ครัง้ที ่ ๓  ส�าหรบัความเป็นมาของการพมิพ์ครัง้แรก  และครัง้ที ่ ๒ 
ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในค�าน�าของการพิมพ์ครั้งนั้นๆ

ศลี  สมาธ ิ ปัญญา  เป็นหลกัธรรมส�าคญัของพระพทุธศาสนา 
ศลีท�าให้กาย  วาจา  ใจ  สะอาด  สมาธทิ�าให้ใจสงบ  ปัญญาท�าให้ 
ใจสว่าง  ผูม้คีณุธรรมทัง้  ๓  อย่างนี ้ ชือ่ว่า  ได้ด�าเนนิชวีติตามวถิี 
แห่งชาวพทุธทีด่ ี หวงัได้มากในความเจรญิก้าวหน้าแห่งชวีติของตน

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาอย่างยิ่ง  ต่อกุศลเจตนาของชมรม 
กลัยาณธรรม  ทีไ่ด้จดัพมิพ์หนงัสอืเรือ่งนีอ้อกเผยแผ่ให้แพร่หลาย 
ขอให้ผูจ้ดัพมิพ์และผูอ่้านพงึประสบความสขุสวสัด ี ในทีท่กุสถาน 
ในกาลทุกเมื่อ

ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๒

คํ า อ นุ โ ม ท น า
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คํ า นํ า
ช ม ร ม กั ล ย า ณ ธ ร ร ม

ตามทีท่ราบกนัแล้วว่า  ธรรม ๔  ซึง่จดัประเภทตามลกัษณะ 
ความสัมพันธ์ที่มนุษย์พึงปฏิบัติหรือเกี่ยวข้อง  เป็น  ๔  จ�าพวก 
อันสอดคล้องกับหลักอริยสัจจ์  ๔  และกิจในอริยสัจจ์  ๔  ได้แก่ 
๑. ปรญิเญยยธรรม - ธรรมทีเ่ข้ากบักจิในอรยิสจัจ์ที ่ ๑ คอื ปรญิญา 
(ธรรมอันพึงก�าหนดรู้)  สิ่งที่ควรรอบรู้  หรือรู้เท่าทันตามสภาวะ 
ของมนั  ได้แก่  อปุาทานขนัธ์  ๕  กล่าวคอื  ทกุข์  และสิง่ทัง้หลาย 
ทีอ่ยูใ่นจ�าพวกทีเ่ป็นปัญหา หรอืเป็นทีต่ัง้แห่งปัญหา ๒. ปหาตพัพ- 
ธรรม - ธรรมที่เข้ากับกิจในอริยสัจจ์ข้อที่  ๒  คือ ปหานะ  (ธรรม 
อันพึงละ)  สิ่งที่จะต้องแก้ไขก�าจัดท�าให้หมดไป  ว่าโดยต้นตอ 
รากเหง้า  ได้แก่  อวิชชา  และภวตัณหา  กล่าวคือธรรมจ�าพวก 
สมุทัย  ที่ก่อให้เกิดปัญหา  เป็นสาเหตุของทุกข์  หรือพูดอีกอย่าง 
หนึง่ว่า  อกศุลทัง้ปวง  ๓.  สจัฉกิาตพัพธรรม - ธรรมทีเ่ข้ากบักจิใน 
อรยิสจัจ์ข้อที ่ ๓  คอื  สจัฉกิริยิา  (ธรรมอนัพงึประจกัษ์แจ้ง)  สิง่ที่ 
ควรได้ควรถึงหรือควรบรรลุ  ได้แก่  วิชชา  และวิมุตติ  เมื่อกล่าว 
โดยรวบยอด  คือ  นิโรธ  หรือนิพพาน  หมายถึงจ�าพวกที่เป็น 
จดุหมาย  หรอืเป็นทีด่บัหายสิน้ไปแห่งทกุข์หรอืปัญหา  ๔. ภาเว- 
ตัพพธรรม - ธรรมที่เข้ากับกิจในอริยสัจจ์ข้อที่  ๔  คือ  ภาวนา 
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(ธรรมอันพึงเจริญหรือพึงปฏิบัติบ�ำเพ็ญ)  สิ่งที่จะต้องปฏิบัติหรือ 
ลงมอืท�ำ  ได้แก่  ธรรมทีเ่ป็นมรรค  โดยเฉพำะสมถะ  และวปัิสสนำ 
กล่ำวคือ  ประดำธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติ  หรือเป็นวิธีกำรที่จะท�ำ 
หรือด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุจุดหมำยแห่งกำรสลำยทุกข์หรือ 
ดับปัญหำ

ในส่วนของ ภาเวตัพพธรรม  ธรรมอันควรเจริญ  หรือพึง 
บ�ำเพ็ญนั้น  ท่ำนกล่ำวถึงมรรค  (สันสกฤต - มรฺค,  บำลี - มคฺค) 
คือ  หนทำงสู่ควำมดับทุกข์  เป็นหนึ่งใน  ๔  จึงเรียกอีกอย่ำงว่ำ 
ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา  หรอืกำรลงมอืปฏบิตัเิพือ่ให้พ้นจำกทกุข์ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘  ประกำร  อรยิมรรคมอีงค์  ๘  หรอื 
มชัฌมิำปฏปิทำ  ทำงสำยกลำง  หรอื  ทำงด�ำเนนิชวีติอนัประเสรฐิ 
ซึง่ท่ำนเรยีกเป็น  “องค์”  ม ี ๘  องค์มำรวมกนั  และเมือ่จะแบ่งย่อ 
เป็น  “ขันธ์”  จะประกอบด้วย  ๓  ขันธ์  คือ  ศีลขันธ์  สมำธิขันธ์ 
และปัญญำขันธ์

โดย  ทั้ง  ๓  ขันธ์  นี้  จะประกอบด้วยส่วนของอริยมรรค 
มีองค์  ๘  หรือ  ทำงด�ำเนินอันประเสริฐ  ๓  ส่วน  คือ  ส่วนของ 
ศลีขนัธ์  ได้แก่ สมัมาวาจา  (วำจำทีถ่กูต้อง)  หมำยถงึ  กำรเว้นจำก 
กำรพูดเท็จ  หยำบคำย  ส่อเสียด  และเพ้อเจ้อ,  สัมมากัมมันตะ 
(กำรปฏบิตัทิีถ่กูต้อง)  หมำยถงึ  เจตนำละเว้นจำกกำรฆ่ำ  โจรกรรม 
และกำรประพฤตผิดิในกำม  และ  สมัมาอาชวีะ  (กำรหำเลีย้งชพี 
ที่ถูกต้อง)  หมำยถึง  กำรเว้นจำกมิจฉำชีพ  ส่วนของ  สมาธิขันธ์ 
ได้แก่ สมัมาวายามะ (ควำมเพยีรทีถ่กูต้อง) หมำยถงึ ควำมเพยีร ๔ 
คือ  ควำมพยำยำมป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิด  ละอกุศลที่เกิดขึ้น 
แล้ว ท�ำกศุลทีย่งัไม่เกดิ และด�ำรงรกัษำกศุลทีเ่กดิขึน้แล้ว, สมัมาสติ 
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(การมีสติที่ถูกต้อง)  ได้แก่  สติปัฏฐาน  ๔  หมายถึง  มีสติในกาย 
เวทนา  จิต  และ  ธรรม,  สัมมาสมาธิ  (การมีสมาธิที่ถูกต้อง) 
หมายถึง  ฌาน  ๔  ในส่วนของปัญญาขันธ์  ได้แก่  สัมมาทิฏฐิ 
(ความเหน็ทีถ่กูต้อง)  หมายถงึ  ความรูใ้นอรยิสจั  ๔  และ สมัมา- 
สงักปัปะ  (ความคดิทีถ่กูต้อง)  หมายถงึ  ความคดิในการออกจาก 
กาม  ความไม่พยาบาท  และการไม่เบียดเบียน

ในส่วนของการแบ่งอริยมรรคมีองค์  ๘  แยกออกเป็นขันธ์ 
๓  กอง  ได้แก่  ศีลขันธ์  สมาธิขันธ์  และปัญญาขันธ์นั้น  ในภาค 
การปฏบิตัแิล้ว  ต้องใช้รปูนามขนัธ์  ๕  เป็นทีต่ัง้ลงแห่งธรรมต่างๆ 
เพื่อความรู้แจ้งตามความเป็นจริงและเข้าถึงสัจธรรมตามล�าดับ 
ซึ่งเมื่อได้พัฒนา  ศีลขันธ์  สมาธิขันธ์  และปัญญาขันธ์ได้แล้ว 
จะได้เพิม่เตมิอกี  ๒  ขนัธ์  คอื วมิตุตขินัธ์  และวมิตุตญิาณทศัน- 
ขนัธ์  เป็นอนัครบ  ๕  ขนัธ์  ทีค่วรท�าให้แจ้ง  โดยอาศยัขนัธ์  ๕  นี้

เมื่อกล่าวในมุมมองของการปฏิบัติการจริง  ท่านใช้ค�าว่า 
“สกิขา”  สือ่ถงึการศกึษา พฒันา  โดยย่อส่วนของกจิอนัประเสรฐิ 
ที่ต้องบ�าเพ็ญ  หรือ  อริยมรรคมีองค์  ๘  หรือ  มัชฌิมาปฏิปทา 
ลงเป็น  ไตรสกิขา  หรอื  สกิขาสาม  หมายถงึ  ข้อทีจ่ะต้องศกึษา, 
ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส�าหรับศึกษา  คือ  ฝึกหัดอบรมกาย  วาจา 
จิตใจ  และปัญญา  ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือ 
พระนพิพาน  ข้อปฏบิตัทิีต้่องศกึษา ๓  อย่าง  คอื  ๑. อธสิลีสกิขา 
(สกิขาคอืศลีอนัยิง่)  ข้อปฏบิตัสิ�าหรบัฝึกอบรมในทางความประพฤติ 
อย่างสงู  ๒. อธจิติตสกิขา  (สกิขาคอืจติอนัยิง่)  ข้อปฏบิตัสิ�าหรบั 
ฝึกหัดอบรมจิตเพื่อให้เกิดคุณธรรม  เช่นสมาธิอย่างสูง  ๓.  อธิ- 
ปัญญาสกิขา  (สกิขาคอืปัญญาอนัยิง่)  ข้อปฏบิตัสิ�าหรบัฝึกอบรม 
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ปัญญา  เพือ่ให้เกดิความรูแ้จ้งอย่างสงู  เรยีกง่ายๆ  ว่า  ศลี  สมาธิ 
ปัญญา

เมื่อท่านได้ฟังค�าว่า  ทาน  ศีล  ภาวนา  กับ  ศีล  สมาธิ 
ปัญญานี้  ก็ให้ทราบว่า  ที่จริงเป็นระบบอันเดียวกัน  แต่เราแยก 
เพื่อให้เห็นจุดเน้นที่ต่างกัน  ส�าหรับคฤหัสถ์จะเน้นด้านนอก 
จัดเป็นทาน  ศีล  ภาวนา  แต่ส�าหรับพระสงฆ์จะเน้นด้านใน  วาง 
หลกัเป็น  ศลี  สมาธ ิ ปัญญา  อนึง่  ชือ่เรยีกกค็ล้ายๆ  กนั  ชดุ  ศลี 
สมาธ ิ ปัญญา  (ไตรสกิขา  ไตร  แปลว่า  ๓  สกิขา  คอื  การศกึษา 
รวมเป็นไตรสิกขา  แปลว่า  การศึกษา  ๓  อย่าง)

ส่วนชดุทาน  ศลี  ภาวนา  เรยีกชือ่ต่างไปนดิหนึง่ว่า ปญุญ- 
สิกขา หรือ  บุญสิกขา  ก็คือ  การฝึกฝนในเรื่องความดี  หรือการ 
ฝึกหัดท�าความดีนั่นเอง  ปุญญ = ความดี  สิกขา = การฝึกอบรม 
คือการฝึกฝนปฏิบัติอบรมในเรื่องความดี  การท�าให้คนเจริญ 
งอกงามขึน้ในความดต่ีางๆ  ด้วยทาน  ศลี  ภาวนา  แต่เมือ่ปฏบิตัิ 
ธรรมตามหลกัไตรสกิขา  หรอืบญุสกิขา  ๓  ประการ  อย่างถกูต้อง 
ดีแล้ว  ก็จะมาบรรจบ  เข้าถึงชีวิตที่ดีงาม  มีความสุขที่แท้จริง 
โดยเข้าถึงธรรมและความสุขได้จนถึงที่สุด 

ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้  เป็นการสรุปประมวลความรู้ความ 
เข้าใจจากการอ่านและการฟังธรรมบรรยาย  ของ  ท่านเจ้าประคณุ 
สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์  (ป.อ.  ปยตุโฺต)  ทีเ่มตตาอธบิายแผนที่ 
ทางเดินอันประเสริฐไว้อย่างชัดเจน  ในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 
ชมรมกัลยาณธรรมมุ่งหวังให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมของชีวิตที่ 
ควรจะเป็น  และควรได้ควรถึง  ในฐานะของผู้มีพระรัตนตรัย 
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สมาธิ

ปัญญา

อันประเสริฐเป็นสรณะ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ทางด�าเนินสู่ชีวิต 
ประเสรฐินัน้ มรีายละเอยีดมากมาย โดยท่านอาจารย์วศนิ อนิทสระ 
มีเมตตาอธิบาย  แจกแจงไว้อย่างละเอียด  เข้าใจง่าย  ให้เราได้ 
ตระหนักในคุณค่า  ความส�าคัญ  ขอให้ทุกท่านสละเวลา  ค่อยๆ 
เก็บรายละเอียดและท�าความเข้าใจในแต่ละส่วน  เพื่อให้สม 
ประโยชน์แห่งการเป็นชาวพุทธ

ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาของท่านอาจารย์วศิน 
อินทสระ  ที่ได้บรรยายธรรมชุดนี้ไว้ทางรายการวิทยุนานมาก 
แล้ว  และมีคณะศิษย์ผู้ศรัทธาเห็นประโยชน์  ช่วยกันถอดเทป 
เรียบเรียง  จัดท�าเป็นหนังสือ  แต่หนังสือนั้นได้หมดไปนานแล้ว 
ชมรมกัลยาณธรรมเห็นคุณค่า  ไม่อยากให้ธรรมนิพนธ์อันเป็น 
“เพชรแห่งธรรม”  ชุดนี้สูญหายจากแวดวงของพุทธบริษัทผู้มี 
บุญวาสนาบารมี  มุ่งแสวงหาและบ�าเพ็ญตนเพื่อความหลุดพ้น 
จงึได้ขออนญุาตจดัพมิพ์เผยแผ่ให้กว้างขวางอกีครัง้  หวงัว่าผูอ่้าน 
ทกุท่านจะได้รบัประโยชน์  เปิดดวงตาแห่งธรรม  มหีลกัปฏบิตัเิพือ่ 
ความพ้นทุกข์ที่แจ่มแจ้งโดยทั่วกัน

บญุกศุลอนัพงึบงัเกดิจากธรรมทานนี ้ ขอน้อมบชูาอาจรยิคณุ 
แด่ท่านอาจารย์วศนิ  อนิทสระ  ครผููเ้ป่ียมล้นด้วยเมตตา  ต้นแบบ
ของผู้ด�าเนินบนหนทางแห่งชีวิตอันประเสริฐ  กราบขอบพระคุณ
พระอาจารย์มหากีรติ  ธีรปัญโญ  ที่ท่านสละเวลาช่วยตรวจทาน 
ต้นฉบบั  และมเีมตตาต่อศษิย์เสมอมา ท�าให้การพมิพ์หนงัสอืธรรม 
ทีต้่องมคีาถาภาษาบาลปีระกอบ  มีความมั่นใจและหมดกังวลว่า 
จะผิดพลาดตกหล่น  ในการใช้ภาษาของพระพุทธเจ้า  สืบทอด 
พระธรรมอันประเสริฐอย่างถูกตรง  ทั้งอรรถและพยัญชนะ
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ด้วยอานสิงส์แห่งธรรมทานจากปัญญาธรรมและความเมตตา 
ของครูบาอาจารย์  ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  และน้อมบูชา 
อาจรยิคณุ  ครบูาอาจารย์ทกุรปู  ทกุท่าน ทีไ่ด้สบืสานสายธารธรรม  
ให้เป็นแสงสว่างพลังใจอันประเสริฐของเหล่าเวไนยสัตว์ต่อเนื่อง
ยาวนานมา  ขอให้ทุกท่านผู้เปิดใจใฝ่ธรรม  จงได้รับประโยชน์ 
จากการศึกษาและน้อมน�าไปปฏิบัติ  เป็นแนวทางด�าเนินแห่ง
อรยิมรรคมอีงค์  ๘  เพือ่เข้าถงึความสขุอนัมคีณุภาพขึน้ตามล�าดบั    
สงบ  ดับร้อน  ร่มเย็นด้วยธรรม  และแผ่ขยายความสุข  ความ 
เจรญิ ทัง้กาย  ใจ ทัง้ในปัจจบุนั  และความเจรญิยิง่ทางจติวญิญาณ 
 คือพระนิพพาน  จงทั่วกัน  ทุกท่าน  เทอญ

ทพญ.อัจฉรา  กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
วันมหาสงกรานต์ ๒๕๖๒
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หนงัสอืเล่มนี ้ เป็นผลงานการบรรยายทางวทิยกุระจายเสยีง 
ณ  สถานีวิทยุกองพลทหารม้าที่  ๒  ในรายการเสียงธรรมจาก 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  ชือ่รายการ “วเิคราะห์ธรรม” 
ซึ่งได้บรรยายตามตัวอักษร  เริ่มต้นด้วยอักษร  ก.

เรื่อง  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  (หลักการศึกษาทางพระพุทธ- 
ศาสนาเพือ่พฒันาชวีติ)  นี ้ เป็นชดุค�าบรรยาย ทีอ่ยูใ่นกถาวตัถ ุ๑๐ 
(กถาวตัถ ุ=  ถ้อยค�าทีค่วรพดู  ควรน�ามาสนทนากนั)  ตดัมาพมิพ์ 
เฉพาะ  สีลกถา  สมาธิกถา  และปัญญากถา  ตามศรัทธาปสาทะ 
ของศิษย์ผู้ออกทุนในการพิมพ์  แล้วยังได้ช่วยเหลืออีกนานัปการ 
ให้หนังสือเล่มนี้ออกมาได้  ตั้งแต่ถอดเทปและพิมพ์ต้นฉบับ 
รวมทั้งพิสูจน์อักษรในหนแรก  จึงน่าอนุโมทนายิ่งนัก

ศีล  สมาธิ  ปัญญา  เป็นการรวมตัวของมรรคมีองค์  ๘ 
ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธ  และเป็นทางสายกลาง  ด�าเนินสู่ 
ความดับทุกข์  เพื่อสุขอันสมบูรณ์

มนษุย์เราต้องการพ้นทกุข์กนัทกุคน  แต่เมือ่ไม่รูท้าง  เขาจะ 
พ้นทกุข์ไปได้อย่างไร  เมือ่ทางอนัถกูต้อง  และด�าเนนิตามทางนัน้ 
ทุกข์จึงจะลดลง  ทุกข์ลดลงมากเท่าใด  สุขก็เพิ่มมากขึ้นตาม 

คํ า นํ า ใ น ก า ร พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่  ๑
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สดัสว่น  โดยนัยนี้  เราไม่ต้องแสวงหาสุขก็ได้  เพียงแตท่�าอย่างไร 
ให้ทุกข์ลดลงก็พอแล้ว  ชีวิตจะด�าเนินสู่ความสะอาด  สงบ  และ 
สว่าง  ได้เห็นความงามแห่งชีวิต  ซึ่งมีศีล  สมาธิ  และปัญญา 
เป็นเครื่องประดับอันล�้าเลิศ  เราจะรู้สึกว่า  ชีวิตมีค่าขึ้น  เมื่อมี 
ธรรมเพิม่ขึน้  คณุค่าทางวตัถ ุ เป็นสิง่ทีเ่จอืด้วยอนัตราย  แต่คณุค่า 
ทางธรรม  เป็นคุณค่าที่บริสุทธิ์และปลอดภัย

ศีล  สมาธิ  ปัญญา  เป็นองค์ธรรมที่เป็นเพียงทางไม่ใช่ 
จุดหมายปลายทาง  จุดหมายปลายทางคือวิมุตติ  ความหลุดพ้น 
จากเครื่องผูกพันทั้งปวง  สู ่เสรีภาพอันสมบูรณ์  ท่านผู ้อ ่าน 
หนังสือนี้ด้วยโยนิโสมนสิการ  คงได้รับประโยชน์ตามสมควร 
สมความมุ่งหมายของผู้บรรยายและผู้จัดพิมพ์  ขออวยพรให้ 
ผู ้ออกทุนจัดพิมพ์  ได้รับการคุ ้มครองโดยธรรม  ประสบสุข 
อันสมบูรณ์  และขอจบกถามุขนี้  ด้วยการตั้งความปรารถนาว่า

ขอให้ผู้มีทุกข์จงพ้นทุกข์  (ทุกฺขปฺปตฺตา  จ  นิทฺทุกฺขา)
ขอผู้มีภัยจงพ้นภัย  (ภยปฺปตฺตา  จ  นิพฺภยา)

ขอพระสัทธรรมจงด�ารงอยู่ยั่งยืน  เพื่อประโยชน์เกื้อกูล 
และความสขุแก่สตัว์โลกทัง้ปวง  (จริ ํ ตฎฺิต ุ สทธฺมโฺม  ;  สพเฺพสํ 
สหิโต  โหติ  สทฺธมฺโม  สุปติฏฺิโต)

ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒
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ปัญญา

ส�านกัพมิพ์บรรณกจิ  ขออนญุาตพมิพ์หนงัสอื  ๓  เรือ่ง  คอื 
๑.  คุณพระรัตนตรัยและการเข้าถึง  ๒.  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  และ 
๓.  พุทธปฏิภาณ  (พระปัญญาในการเทศนาและการโต้ตอบ 
ของพระพุทธเจ้า)  ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดี  คิดว่าด้วย 
ความปรารถนาดีและความเพียร  ความมุ่งมั่นของคุณสมศักดิ์ 
เตชะเกษม  แห่งส�านักพิมพ์บรรณกิจ  หนังสือทั้ง  ๓  เล่ม  จักได้ 
แพร่หลายสู่ท่านผู้อ่านมากขึ้น  เป็นการช่วยกันเผยแผ่พระพุทธ- 
ศาสนา  อันเป็นวิถีแห่งการครองชีวิตที่ประเสริฐและเป็นศิลปะ 
ในการลดทุกข์อย่างยอดเยี่ยม

ผู้ร่วมมือกันท�าย่อมประสบบุญเป็นอันมากประมาณมิได้ 
เพราะธรรมนั่นแลประเสริฐที่สุดในหมู่ชน  ทั้งในปัจจุบันและ 
ภายหน้า  (พระพทุธพจน์ในอคัคญัญสตูร)  ข้าพเจ้าหวงัว่าหนงัสอื 
ดงักล่าว  จะให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัธรรมทางพระพทุธ- 
ศาสนาเพิ่มขึ้นตามสมควร  พร้อมกันนี้  ขอส่งความปรารถนาดี 
มายงัท่านผูอ่้านทกุท่าน  ขอให้ท่านมคีวามสขุ  ปราศจากทกุข์ภยั 
ทั้งปวงตลอดกาล

๒๙  มกราคม  ๒๕๔๓

คํ า นํ า ใ น ก า ร พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่  ๒
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ท่านบอกว่า ทุกข ์ภัยออกจากปาก 
โรคภยัเข้าทางปาก ท่านคงเคยได้ยนิ โรคภยั 
เข้าทางปาก อาหารการกิน ถ้าระวังโรคภัย 
กน้็อย ถ้าไม่ระวงัเรือ่งอาหารการกนิ โรคภยั 
กม็ากขึน้ ทีม่อียูแ่ล้ว กจ็ะมมีากขึน้ ทกุข์ภยั 
ออกจากปาก ถ้าปากไม่ดี ปากบาป ไม่ใช่ 
ปากบุญ





ความส�าคัญของศีล

มาถึงกถาวัตถุ  ถ้อยค�าที่ควรพูด  ข้อที่  ๖  คือ  สีลกถา
กถาที่ว่าด้วยศีล  ถ้อยค�าที่ชักน�ากันให้พอใจในศีล  ให้รักษาศีล 
ให้เป็นผูท้ีม่ศีลี  พดูกนั  สนทนากนัในเรือ่งศลี  เช่นว่า  ศลีคอือะไร 
รักษาศีลอย่างไร  อานิสงส์ของศีลเป็นอย่างไร  รักษาศีลแล้ว 
ได้อะไร  ท�านองนีก้เ็ป็นสลีกถา  ซึง่มนักม็คีวามส�าคญัอยูไ่ม่ใช่น้อย 
เพราะเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นเรื่องมีความส�าคัญอย่างยิ่งในชีวิต 
ของคนเรา  ถ้าไม่มศีลีไม่มธีรรมเสยีแล้ว  กจ็ะเดอืดร้อนกนัไปหมด 
อยู่ในสังคมล�าบากมาก  แม้เราจะเป็นคนมีศีล  แต่ไปอยู่ในสังคม 
ของคนไม่มีศีล  ก็จะเดือดร้อนเหมือนกัน  เพราะฉะนั้น  เมื่อเรา 

*  บรรยายธรรมในรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ณ  สถานีวิทยุกองพลทหารม้าที่  ๒  เอเอ็ม  ความถี่  ๙๖๓  กิโลเฮิทซ์  รายการ 
วิเคราะห์ธรรม  วันอังคารที่  ๗  ก.ค.  ๒๕๔๑  เวลา  ๒๐.๐๐ - ๒๐.๓๐  น.

ศี ล ก ถ า *
๑
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มีศีลแล้ว  ก็มีความจ�าเป็นต้องให้คนอื่นมีศีลด้วย  มิเช่นนั้นแล้ว 
ก็จะเดือดร้อน  รักษาศีลอยู่คนเดียวก็คงไม่ได้  ช่วยกันรักษาศีล 
ในสังคม  ให้เป็นศีลของสังคม  ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ

ถ้าสังคมไม่มีศีล  ไม่มีธรรมแล้ว  อยู่กันยาก  อยู่กันล�าบาก 
สังคมมนุษย์เรา  เดือดร้อนวุ่นวาย  ด้วยเหตุผลหลายประการ 
เช่นว่า  ความยากจน  ความขดัแย้ง  ทะเลาะววิาทกนั  สงัคมมนษุย์ 
มีความขัดแย้งมาก  สาเหตุส�าคัญประการหนึ่งที่เรามักจะมอง 
ข้ามไปก็คือ  การที่คนในสังคมของเราขาดการควบคุมตนด้วยศีล 
ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น  ทางร่างกายบ้าง  ทางวาจาบ้าง  ทาง 
ทรพัย์สนิบ้าง  มนษุย์จงึรูส้กึหวาดหวัน่พรัน่พรงึ  รูส้กึไม่ปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพย์สิน  ถ้าคนในสังคมของเรา  ควบคุมตนได้ด้วย 
ศีล  ไม่ประทุษร้ายกัน  ทางกาย  ทางวาจาแล้ว  สังคมของเรา 
จะน่าอยู่กว่านี้มาก

วันนี้มีข่าวใหญ่น่าหวาดเสียว  มีการปล้นทรัพย์กันเป็น 
จ�านวนล้านที่ไปรษณีย์  อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก  เจ้าหน้าที่ 
ธนาคารไปรับเงินแล้วถูกปล้น  จนป่านนี้  ไม่ทราบว่าจับผู้ร้าย 
ได้แล้วหรือยัง  เขาก็มีกันทุกวัน  การฆ่ากันบ้าง  การปล้นทรัพย์ 
กนับ้าง  การท�าร้ายร่างกายบ้าง  ถ้าตัง้ใจทีจ่ะเป็นคนมศีลี  กร็กัษา 
ศีล  ก็ไม่มีเหตุร ้ายเหล่านี้เกิดขึ้น  ศีลจะมารักษาคน  รักษา 
สังคม  เพราะฉะนั้น  ถ้าช่วยกันตั้งอกตั้งใจรักษาศีล  รักษาธรรม 
ก็จะดีขึ้น  ถึงจะอยู่กันอย่างยากจน  แต่ไม่เดือดร้อน  ถ้าไม่มีศีล 
ไม่มธีรรม  ถงึจะมัง่ม ี มเีงนิมทีอง  กห็วาดหวัน่พรัน่พรงึ  เดอืดร้อน 
กันไป  ไม่ไว้วางใจกัน



อ. วศิน อินทสระ

23

ศีลคืออะไร

ศีล  คือ  เจตนาที่จะงดเว้นจากความชั่ว  ทางกาย  ทาง 
วาจา  และทางใจด้วย  เจตนางดเว้น  ทุจริตทางกาย  ทางวาจา 
ท่านเรยีกว่า  เจตนาศลี  การงดเว้นจากมโนทจุรติ  ความชัว่ทางใจ 
๓  อย่าง  ท่านเรียกว่า  เจตสิกศีล  คือศีลที่เกี่ยวกับใจโดยตรง 
แม้ไม่ได้ท�าด้วยกาย  ด้วยวาจา  ก็ท�าให้ศีลทางใจขาดได้  ได้แก่ 
มโนทุจริต  ๓  อย่างคือ

อภิชฌา  แปลว่า  โลภ  อยากได้ของคนอื่นในทางทุจริต 
บางทีท่านตามมาด้วยค�าว่า  วิสมโลภะ

รวมเป็น  อภิชฌาวิสมโลภะ คือ  ความโลภ  อยากได้ของ 
ผู้อื่นในทางทุจริต  ไม่ชอบธรรม  พยาบาท  คิดปองร้ายผู้อื่น

มิจฉาทิฏฐิ  เห็นผิดจากท�านองคลองธรรม  เช่น  เห็นว่า 
ความดีไม่มี  ความชั่วไม่มี  ท�าดีไม่ได้ดี  ท�าชั่วไม่ได้ชั่ว  เป็นต้น 
คิดอย่างนี้เป็นมโนทุจริต  เป็นบาปทางใจ  ส่วนที่เป็นประพฤติ 
ออกมาทางกาย  ทางวาจา  ก็เป็นกายทุจริต  วจีทุจริต  ถ้าเว้น 
กายทจุรติ  เว้นวจทีจุรติเสยีได้  จดัเป็นเจตนาศลี  เว้นทจุรติทางใจ 
นั้นเป็น  เจตสิกศีล

เพราะฉะนัน้  ในชวีติประจ�าวนั  เรากต้็องระวงั  คอืท�ากาย 
ให้เป็นบุญ  ท�าปากให้เป็นบุญ  ท�าใจให้เป็นบุญ 

ท่านมีโคลงกล่าวไว้  น่าสนใจนะครับ 
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ปากบุญเผยพจน์ได้  ยศศักดิ์  สินนา
ญาติมิตรสหายนายรัก  โอบอ้อม
ปากบาปพร�่าพลอดรัก  จอดทุกข์  ระทมแฮ
จะเสื่อมสินศักดิ์พร้อม  ชาติเชื้อ  ตนเอง

(สุภาษิตจากโลกนิติ)

ท่านบอกว่า ทุกข์ภัยออกจากปาก  โรคภัยเข้าทางปาก 
ท่านคงเคยได้ยิน  โรคภัยเข้าทางปาก  อาหารการกิน  ถ้าระวัง 
โรคภัยก็น้อย  ถ้าไม่ระวังเรื่องอาหารการกิน  โรคภัยก็มากขึ้น 
ที่มีอยู่แล้ว  ก็จะมีมากขึ้น  ทุกข์ภัยออกจากปาก  ถ้าปากไม่ดี 
ปากบาป  ไม่ใช่ปากบุญ  เพราะฉะนั้น  ท่านบอกว่า อยู่คนเดียว 
ให้ระวงัความคดิ  อยูใ่นหมูม่ติร  ให้ระวงัค�าพดู  คอื  ระวงัวาจา 
เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น  ให้ระวังอารมณ์  เมื่อมีอารมณ์  ให้ระวัง 
การกระท�า  เมื่ออยู ่ในชุมชน  ให้ระวังความประพฤติ  อันนี้ 
เกี่ยวกับศีลทั้งนั้น

เคยพบค�าย่อในภาษาอังกฤษ  ใช้ค�าว่า  “WATCH”  ที่ 
แปลว่า  นาฬิกาข้อมือ  นาฬิกาพก  ท่านบอกว่าในชีวิตประจ�าวัน 
ให้ดูนาฬิกาข้อมือ  ให้ดูนาฬิกาพกเอาไว้ 

WATCH  ย่อมาจาก
W  =  Word  ระวั งค� าพูดในชีวิตประจ� าวัน  พูดดี 

ได้ทรัพย์สิน  พูดไม่ดี  เสียมิตร  เสียสหาย  เสียทรัพย์  เสียสิน 
จนถึงเสียคน

A  =  Action  การกระท�า  ให้ระวังการกระท�า
T  =  Thought  ความคิด  ระวังความคิด
C  =  Conduct  ความประพฤติ
H  =  Heart  หมายถึง  อารมณ์
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คนเรา  ถ้าระวังได้เท่านี้ก็ดีนะ  อยู ่ที่ไหนก็มีความสงบ 
ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ตนเอง  ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น 
ระวังค�าพูด  ระวังการกระท�า  ไม่กระท�าชั่ว  ไม่กระท�าทุจริต 
แม้ความคิด  ระวังความประพฤติ  หมายถึง  ที่เกี่ยวกับกิริยา 
มารยาท  ควรพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตน  พูดจาอ่อนหวาน  ควรจะ 
พูด  ควรวางท่าทีกิริยาอย่างไร  ที่ส�าคัญอีกอันหนึ่ง  คืออารมณ์ 
คนเรามักพ่ายแพ้ต่ออารมณ์  เพราะเราต้องพยายามเอาชนะ 
อารมณ์  ให้เป็นคนอยู่กับเหตุผล 

เพราะฉะนัน้ อยูค่นเดยีวให้ระวงัความคดิ  อยูใ่นหมูม่ติร 
ให้ระวังค�าพูด  ให้ระวังวาจา เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น  ให้ระวัง 
อารมณ์  เวลาปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น  ก็ไม่เป็นไร 
พอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น  เกิดอารมณ์ขึน้มา  แล้วกระท�าอะไร 
ลงไปในขณะที่มีอารมณ์แรง  พลุ่งพล่านอยู่  จะก่อความเสียหาย 
ทัง้แก่ตวัเองและแก่ผูอ้ืน่  เวลาอยูใ่นชมุชน  กร็ะวงัความประพฤติ 
ถ้ามีอารมณ์ก็ระวังการกระท�า  อย่ากระท�าอะไรไปด้วยอารมณ์ 
ให้รูจ้กัสงบจติสงบใจเสยีก่อน  เกีย่วกบัเรือ่งศลีทางกาย  ทางวาจา 
และทางใจ  ที่เรียกว่า  เจตนาศีล  กับ  เจตสิกศีล
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วิรัติ

ทีเ่ราพดูกนัว่า  เวรมณ ี เวลาสมาทานศลี  กค็อื  วริตั ิ นัน่เอง 
เช่น ปาณาตปิาตา  เวรมณ ี สกิขา  ปทงั  สมาทยิาม ิ ขอสมาทาน 
สิกขาบท  คือ  เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์  วิรัติ  หรือ  เวรมณี 
ท่านให้ไว้  ๓  อย่างคือ

(๑)  สมาทานวิรัติ  งดเว้นด้วยการสมาทาน  คือตั้งใจไว้ 
เช่น  ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ฆ่าสัตว์  จะไม่ลักทรัพย์  จะไม่ประพฤติผิด 
ในกาม  จะไม่พูดเท็จ  จะไม่ดื่มสุราเมรัย  เป็นต้น  แล้วก็เว้นได้ 
ตามความตัง้ใจนัน้  อย่างทีร่บัศลีในปัจจบุนันีค้รบั  รบัศลี  สมาทาน 
และถือมั่นอยู่ในศีลที่สมาทานนั้น  คนรักษาศีลต้องมีสิ่งหนึ่ง 
ที่ส�าคัญคือ สัจจะ  ตั้งใจเอาไว้อย่างไร  แล้วก็ท�าไปอย่างนั้น 
ไม่ล่วงความตั้งใจ

(๒)  สัมปัตตวิรัติ  แปลว่า  งดเว้น  เมื่อได้ประจวบกับ 
เหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดศีล  ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อน  เช่น 
เห็นกระเป๋าสตางค์ของคนอื่นลืมทิ้งไว้  ในที่ไม่มีใครเห็นนอกจาก 
ตัวเอง  ทั้งเป็นเวลาที่ขาดแคลนทรัพย์ด้วย  เพราะว่าคิดเห็นใจ 
ผูอ้ืน่จงึเว้นเสยี  ไม่ถอืเอาทรพัย์นัน้  ในเรือ่งอืน่ๆ  กท็�านองเดยีวกนั 
คือเว้นความชั่วนั้นเสียได้  แม้มีโอกาสที่จะท�า  แต่ไม่ท�า  ทั้งที่ 
ทุกอย่างเอื้ออ�านวยให้ท�าได้  แต่ไม่ท�า  ด้วยเห็นว่า  เป็นสิ่ง 
ไม่สมควรที่จะท�า  เข้าใจผู ้อื่น  เห็นใจผู ้อื่น  นึกถึงผู ้อื่น  นี้ก็ 
เป็นธรรมะ  เพราะพื้นฐานของศีล  อยู่ที่ธรรมะ  คนเราไม่มีธรรม 
ก็ยากที่จะรักษาศีลได้

(๓)  สมุจเฉทวิรัติ  แปลว่า  การงดเว้นได้อย่างเด็ดขาด 
ถอนรากถอนโคน  ข้อนีห้มายถงึ  การเว้นความชัว่ของพระอรยิเจ้า 
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ซึ่งท่านได้มา  พร้อมกับการบรรลุอริยมรรค  อริยผล  เช่น 
พระโสดาบัน  เป็นต้น  ท่านได้มีศีลมาพร้อมกับการได้อริยมรรค 
อริยผล  มั่นคง  ส�าหรับปุถุชนก็พออนุโลมได้นะครับ  อนุโลม 
ความชั่วบางอย่าง  ที่ต่อมางดเว้นได้เด็ดขาด  และไม่คิดจะท�าอีก 
เลย  เช่น  เคยดืม่สรุา  เคยสบูบหุรี ่ แล้วเหน็โทษการตดิสรุา  บหุรี่ 
แล้วเลิกได้เด็ดขาดตลอดชีวิต  ไม่คิดจะดื่มอีก  ไม่คิดจะสูบอีก 
อันนี้ก็อนุโลม  เป็นสมุจเฉทวิรัติ แต่ความหมายจริง ท่าน 
หมายความถึงขั้นเด็ดขาดของพระอริยเจ้า  ตั้งแต่พระโสดาบัน 
ขึ้นไป  นี้มาพร้อมกับอริยมรรค  อริยผล

รากฐานของศีล คือ ธรรม 

น่าสงสัยไหมครับว่า  เราให้ศีลกันอยู ่เป็นประจ�า  คน 
รักษาศีลกันอยู่เป็นอันมาก  ศีล  ๕  ให้กันอยู่มิใช่น้อยเลย  แล้ว 
คนก็ตั้งใจจะรักษาศีลเหมือนกัน  แต่ท�าไมคนจึงล่วงศีล  ไม่ข้อใด 
กข้็อหนึง่กนัอยูเ่ป็นประจ�า  มกีารปล้น  มกีารฆ่ากนั  มกีารพดูเทจ็ 
มีการดื่มสุราเมรัยกันอยู่เป็นประจ�า  ท�าไมถึงเป็นอย่างนั้น  นั่น 
ก็เพราะว่า ขาดพื้นฐาน  คือ  ธรรม

เพราะฉะนั้น  ถ้าคนไม่มีธรรม  การรักษาศีลนั้นเป็นไปได้ 
ยาก  ถ้าคนมีธรรม  การรักษาศีลเป็นไปได้ง่าย  เพราะได้พื้นฐาน 
ของศีล  คือ  ธรรม  คนที่มีเมตตากรุณาอยู่เป็นประจ�า  ฆ่าสัตว์ 
ตวัเลก็ๆ  ยงัไม่ได้  จะไปฆ่าคนได้อย่างไร  เมตตากรณุานี ้ จะแผ่ไป 
ถึงข้ออื่นๆ  ได้หมด  จะไปขโมยทรัพย์ของเขาได้อย่างไร  จะไป 
ประพฤตผิดิในเรือ่งอืน่ๆ  ได้อย่างไร  เมตตากรณุา แม้ตวัเดยีวนี้ 
มีเมตตาต่อผู้อื่น  มีเมตตาต่อตัวเอง  กลัวความทุกข์แก่ผู้อื่น 
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ไม่ต้องการให้ความทุกข์เกิดแก่ผู้อื่น  อย่างนี้  ศีลกี่ข้อก็รักษาได้ 
นอกจากนี้  ก็มีสติ  สัมปชัญญะ  สัจจะ  ความอดทนต่ออารมณ์ 
ที่มายั่วยวนต่างๆ  อันนี้ก็เป็นธรรมทั้งนั้น

ถ้าไม่อบรมคนให้มีธรรม  คนไม่เข้าหาธรรม  ไม่อบรมจิต 
ของตนให้มีธรรม  จะไปรักษาศีลได้อย่างไร  เพราะไม่มีพื้นฐาน 
ฉะนัน้  ต้องให้มธีรรมเป็นพืน้ฐานเสยีก่อน  จงึจะรกัษาศลีได้สะดวก 
ไม่เดือดร้อนกับการรักษาศีลเลย  ท่านไม่ต้องรักษาศีลก็ได้  คือ 
ท่านเป็นผูม้ศีลี  เหมอืนกบัเราปลกูต้นไม้เอาไว้  แล้วต้นไม้เตบิใหญ่ 
ต้นไม้รกัษาตนเอง  แล้วยงัจะรกัษาเจ้าของ  ให้เงาร่มเยน็  ให้ดอก 
ให้ผล  ให้ออกซิเจน  ให้อะไรต่างๆ  มากมาย  เรียกว่า  ศีลรักษา 
คน  คนไม่ต้องรกัษาแล้ว  ตอนแรกกจ็รงินะ  ทีค่นไปรกัษาศลีบ้าง 
ฝึกใจบ้าง  พอนานๆ  แล้ว  ศีลรักษาตน

ประเภทของศีล

ศลี มหีลายประเภทด้วยกนั จะน�ามากล่าว ๕ ประเภท ได้แก่

ประเภทที่  ๑  วารีตศีล  หมายถึง  ข้อห้าม  พระพุทธเจ้า 
ทรงห้ามไว้  อย่าท�า  สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าห้ามว่าอย่าท�า  ใคร 
ท�าเข้าก็ผิดศีล  เช่น  ทรงห้ามภิกษุฉันอาหารในเวลาวิกาล  ห้าม 
ดูมหรสพ  ห้ามฟังเพลง  เป็นต้น  ห้ามคฤหัสถ์เรื่องดื่มสุราเมรัย 
และของมนึเมา  (มชัชะ)  และสิง่เสพทัง้หลาย  ทรงชีโ้ทษไว้ให้ด้วย 
ถ้าท�าเข้าก็ผิด  เรียก  วารีตศีล
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ประเภทที่  ๒  จารีตศีล  หมายถึง  ข้อที่พระพุทธเจ้าทรง 
อนุญาตเป็นพุทธบัญญัติ  ว่าต้องท�า  จารีต  แปลว่า  ประพฤติ 
ถ้าไม่ท�า  ถอืเป็นผดิ  เช่น  ทรงบญัญตัใิห้ภกิษทุ�าอโุบสถปาตโิมกข์ 
ทุกกึ่งเดือน  คือ  ๑๕  วันต่อครั้ง  ถ้าพระไม่ป่วย  ไม่ท�าอุโบสถ 
สงัฆกรรม  เฉยๆ  เสยี  เพราะเกยีจคร้าน  หรอืเบือ่หน่าย  อย่างนี้ 
ก็ผิดศีล  เรียกว่า  จารีตศีล  หรืออย่างชาวบ้าน  บางอย่างควรท�า 
แต่ไม่ท�า  บางอย่างที่เขาห้ามเอาไว้ก็ชอบท�า  ก็ผิดจารีตศีลบ้าง 
ผิดวารีตศีลบ้าง

ประเภทที ่ ๓ อาทพิรหมจรยิกศลี  อาท ิ แปลว่า  เบือ้งต้น 
คือศีลที่เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้น  พรหมจรรย์  หรือศีลที่เป็น 
ส่วนบญัญตัสิ�าหรบัป้องกนัความเสยีหาย  เช่น  ศลี  ๒๒๗  ส�าหรบั 
ภกิษ ุ ศลี  ๑๐ ส�าหรบัสามเณร  ศลี ๕ หรอืศลี ๘  ส�าหรบัอบุาสก 
อบุาสกิา  หรอืศลี  ๑๐  คอื  กศุลกรรมบถ  ๑๐  ของอบุาสก  หรอื 
ศีลในองค์มรรค  มีสัมมาวาจา  ๔  เว้นพูดเท็จ  เว้นพูดส่อเสียด 
เว ้นพูดค�าหยาบ  เว้นพูดเพ้อเจ้อ  สัมมากัมมันตะ  ๓  เว้น 
ปาณาติบาต  เว้นอทินนาทาน  เว้นกาเมสุมิจฉาจาร  หรือเว้น 
อพรหมจรรย์กไ็ด้  สมัมาอาชวีะ  ๑  ศลีในองค์มรรค  นีเ่ป็น  ๘  ข้อ 
บางทีท่านใช้ค�าว่า  อาชีวัฏฐมกศีล  แปลว่า  ศีลที่มีอาชีวะเป็น 
ที่  ๘  คนที่ไปเข้าสมถวิปัสสนากรรมฐาน  ท่านก็มักจะให้ถือศีลนี้ 
เพราะเป็นศีลในองค์มรรค  เป็นอธิศีล  (ศีลที่ดียิ่ง  หมายถึง  ศีล 
ในมรรคมีองค์  ๘)

ประเภทที่  ๔  อภิสมาจาริกศีล  คือศีลที่เกี่ยวกับความ 
ประพฤต ิ เป็นมารยาททีล่ะเมยีดละไม  เป็นสมบตัผิูด้ ี อนันีส้�าคญั 
ทั้งพระและฆราวาส  ควรจะสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ  บางทีมัวไป 
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รักษาศีลอย่างอื่นเป็นข้อๆ  หลายข้อ  เยอะแยะไปหมดเลย  แต่ 
อภสิมาจารไม่ค่อยสนใจ  ขาดสมบตัผิูด้ ี จะพดูจา  จะเดนิ  จะเหนิ 
จะท�าอะไรทีเ่กีย่วข้องกบัผูอ้ืน่  หรอืกริยิามารยาททีล่ะเมยีดละไม 
จะเข้าห้องน�้า  จะปิดห้องน�้า  จะท�าอะไร  ถ้ามอีภสิมาจารกิศลี  ก็ 
จะดดู ี รูจ้กัเกรงใจผูอ้ืน่  จะเปิดวทิย ุ ท�าอะไรกแ็ล้วแต่  นกึถงึผูอ้ืน่ 
ก่อน  ก็เป็นคนที่มีความประพฤติดี  มีมารยาทในสังคม

นี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างส�าคัญมาก  แต่ก็ถูกปล่อยปละละเลย 
บางทีในวัด  ในบ้าน  ไม่ค่อยจะระมัดระวังในเรื่องนี้  ท�าให้ดู 
ไม่น่ารัก  ไม่น่านับถือ  ไม่น่าเคารพ  ไม่สนใจกับอภิสมาจาร  ถ้า 
สนใจอภิสมาจารที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้  ดีมากเลยครับ 
ท่านสอนไว้ทกุอย่าง  เกีย่วกบัการพดูจา  การต้อนรบัแขก การอะไร 
ทุกอย่าง  ขอให้ดูๆ  กัน  ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับอภิสมาจาร

เวลานี้  คนไม่ค่อยจะสนใจกับสมบัติผู้ดี  บอกว่ากินไม่ได้ 
ที่จริงกินได้  เป็นผู้ดีและกินได้  ความเป็นผู้ดี  มิใช่เกิดจากชาติ 
ก�าเนิด  อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ว่า  คนเราจะเป็น 
คนเลว  หรือจะเป็นคนดี  เพราะชาติตระกูลก็หามิได้  แต่เป็น 
คนเลวหรือคนประเสริฐ  ก็เพราะการกระท�า  กมฺมุนา  วสโล 
โหต ิ กมมฺนุา  โหต ิพรฺาหมฺโณ  จะเป็นคนเลวกเ็พราะการกระท�า 
จะเป็นคนประเสรฐิกเ็พราะการกระท�า  อนันีผ้มขอเน้นเป็นพเิศษ 
เพราะเป็นสิ่งที่ท�าให้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม  อยู่กันอย่างสงบสุข 
ไม่มีเรื่องบาดหมางกัน

ประเภทที่  ๕  อาชีวปาริสุทธิศีล  ศีลที่เกี่ยวกับความ 
บริสุทธิ์หมดจดของอาชีวะ  อาชีวปาริสุทธิศีล  คือ  ความหมดจด 
ของอาชีวะ  อาชีวะ  คือ  อาชีพ  สิ่งที่เกี่ยวกับอาชีพ  มีอาชีพที่ 
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บริสุทธิ์  ไม่โกง  ไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีพ  มีความส�าคัญมาก 
นะครับ  ในสังคมปัจจุบันมีคอร์รัปชั่นเยอะ  เพราะคนไม่ระวัง 
ไม่ส�ารวมอยู ่ในศีลข้อนี้  คนเราไม่ค่อยไว้ใจกันในการติดต่อ 
เกีย่วข้องทางธรุกจิ  คอื  ถกูโกง  ถกูยกัยอก  เบยีดบงั  ไม่แน่ใจว่า 
อีกฝ่ายหนึ่งจะซื่อตรงในอาชีพหรือไม่  เช่น  ไปซ่อมรถ  ไม่แน่ใจ 
ว่าเขาซื่อสัตย์  ซื่อตรง  ซ่อมจริงหรือเปล่า  เปลี่ยนอะไหล่จริง 
หรือเปล่า  อู่ไหนที่ซื่อสัตย์จริงๆ  ไม่ถึงกับล้มละลาย  ให้ลูกค้า 
เขาเชื่อถือ  แล้วคนเขาก็มา  ถึงจะได้เงินน้อยหน่อย  ราคาถูก 
หน่อย  แต่ว่าให้เป็นความจรงิ  หรอืแพงกไ็ด้แต่ให้จรงิ  หมายความ 
ว่า  อะไหล่แพงจริง  ไม่เอาเปรียบลูกค้า  ไม่เอาเปรียบคนที่มา 
ขออาศัยพึ่งพิง  หรือคนค้าขาย  เอาของเลวปนของดี  แล้วขาย 
อย่างเป็นของด ี เอาปนคละกนัไป  แล้วกข็ายเป็นของด ี โกงตาชัง่ 
ประกอบอาชีพตบตาผู้ไม่มีความรู้  ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของคนโกง 
ในสาขาอาชพีนัน้ๆ  ยิง่กจิการใหญ่  ยิง่ท�าสญัญากนัอย่างเข้มงวด 
รัดกุม  ควบคุมการท�างานกันอย่างเข้มงวดกวดขัน  พอเผลอ  ก็ 
ถูกโกง  ที่ต้องควบคุมกันอย่างเข้มงวดกวดขัน  ก็เพราะเหตุที่ว่า 
พอเผลอก็ถูกโกง  เรื่องแบบนี้น่าสลดใจมากเลย  เสมือนหนึ่งว่า 
คอยจ้องจะโกงอยู่แล้ว

ถ้ามนุษย์เราให้เกียรติแก่ตัวเอง  รู้จักรักศักดิ์ศรีของตัวเอง 
ถอืศลีในอาชพีเสยีอย่างหนึง่  สงัคมของเราจะไว้วางใจกนั  ถอืศลี 
ในอาชีพ  ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร  ซื่อสัตย์สุจริตในอาชีพ 
สนิทสนม  รักใคร่กัน  ประกอบอาชีพร่วมกัน  เข้าใจกัน  เห็นอก 
เห็นใจกัน  สุขด้วยกัน  ทุกข์ด้วยกัน  ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไว้ใจกันได้ 
เป็นสขุด้วยกนัทัง้  ๒  ฝ่าย  สขุใจ  สบายใจ  เป็นทีไ่ว้วางใจ  ดกีว่า 
มเีงนิมากแต่เป็นทีห่วาดระแวงของผูอ้ืน่  ไม่เป็นทีไ่ว้วางใจของผูอ้ืน่ 
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และจบลงด้วยการถกูดหูมิน่โดยรอบด้าน  มองหน้าใครไม่สนทิใจ 
เหลียวหน้าไปแล้วสลดหดหู่  เพราะได้ก่อกรรมท�าเข็ญ  ท�าชั่ว 
ไว้มาก  นึกถึงตัวเรา  ก็ไม่อยากให้ใครเขามาโกงเรา  ท�าไมเรา 
จึงต้องโกงคนอื่น  หรือประกอบอาชีพชนิดที่เอาเปรียบผู ้อื่น 
ท�าอาชีพที่ดีให้เป็นอาชีพทุจริต  ท�าอาชีพที่เป็นบุญให้เป็นบาป 
น่าเสียดาย  อันนี้ก็ให้ระวังในอาชีวปาริสุทธิศีล  คือศีลที่เกี่ยวกับ 
อาชีวะ  หรืออาชีพ  ข้อนี้ส�าคัญนะครับ

อเนสนา - ปริกถา

ศีลที่เกี่ยวกับอาชีพของพระสงฆ์ยิ่งละเอียด  ไปแสวงหา 
สิ่งที่ไม่ชอบ  ไม่ควร  ท่านเรียก  อเนสนา  คือแสวงหาปัจจัย 
เครือ่งเลีย้งชพีอย่างไม่เหมาะไม่ควร  ในทางทจุรติ บางทชีาวบ้านท�า 
ไม่เป็นไร  แต่ถ้าพระท�าเข้าถือเป็นทุจริต

อย่าง  ปริกถา  พูดอ้อมๆ  เพื่อจะให้เขาให้ของแก่ตัว 
ชาวบ้านท�าได้  แต่พระพูดไม่ได้  อันนี้เป็น  อาชีวปาริสุทธิศีล 
พูดไม่ได้  เช่นว่า  อีกไม่กี่เดือนออกพรรษา  ก็จะทอดกฐินแล้ว 
ชาวบ้านชักชวนกันไปทอดกฐินได้  นาย  ก.  นาย  ข.  นาย  ค. 
เป็นประธาน  เป็นเจ้าภาพชักชวนคนนั้นคนนี้ไปทอดกฐิน  ท�าได้ 
แต่พระไปชักชวนคนไปทอดกฐิน  ไปบอกว่า  “วัดอาตมายังไม่มี 
คนทอดกฐิน”  พูดแค่นี้ก็ไม่ได้  กฐินนั้นเสียหมดเลย  ไม่เป็นกฐิน

คนไม่ไปทอดกฐินก็ไม่เห็นเป็นอะไร  พระพุทธเจ้าไม่ได้ 
บัญญัติเอาไว้ว่า  ไม่ทอดกฐินแล้วเป็นอาบัติ  ไม่มีคนทอดกฐิน 
ก็แล้วไป  สบายดีด้วย  ถ้าไม่คิดว่าการทอดกฐินนั้นเป็นช่องทาง 
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ที่จะหาเงินทองอะไรมากมาย  ไม่ทอดก็ไม่ทอด  ไม่เห็นเป็นไร 
รักษาอาชีวะให้บริสุทธิ์เอาไว้ดีกว่า  ชาวบ้านก็เหมือนกัน  รักษา 
อาชีพให้บริสุทธิ์เอาไว้  อยู่จนๆ  หน่อยก็ไม่เป็นไร  สบายใจดี  ได้ 
บริโภคสิ่งที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์

ความเศร้าหมอง - ผ่องแผ้วของศีล

ศลีเศร้าหมองไป  เพราะขาดบ้าง  ทะลบุ้าง  ด่างบ้าง  พร้อย 
บ้าง  ศีลจะผ่องแผ้ว  เพราะไม่ขาด  ไม่ทะลุ  ไม่ด ่างพร้อย 
ศีลเป็นไท  ไม่เป็นทาส  วิญญูชนสรรเสริญ  ตัณหาและทิฏฐิ 
ไม่เกาะเกี่ยว  และเป็นไปเพื่อสมาธิ  นี่เป็นพระพุทธพจน์ใน 
สาราณียธรรมสูตร  ไม่ขาด  ไม่ทะลุ  ไม่ด่าง  ไม่พร้อย  เป็นไท 
วิญญูชนสรรเสริญ  ตัณหาและทิฏฐิ  ไม่ลูบคล�า  ไม่จับต้อง  และ 
เป็นไปเพื่อสมาธิ

ศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่าง ศีลพร้อย

ศลีขาด คอื ล่วงศลีพร้อมด้วยองค์ขาดหมด เช่น ปาณาตบิาต 
มีองค์  ๕  คือ  (๑)  สัตว์มีชีวิต  (๒)  รู้ว่าสัตว์มีชีวิต  (๓)  จิตคิด 
จะฆ่า  (๔)  พยายามในการฆ่า  (๕)  สตัว์ตายด้วยความพยายามนัน้ 
อย่างนีเ้รยีกว่า  ศลีขาด หรอืว่าบาดเจบ็สาหสั แล้วตายในกาลต่อมา 
ในระยะเวลาอันสั้น  เห็นสุนัขเข้ามา  ใช้ไม้ปาสุนัขถึงบาดเจ็บ 
ศลีทะล ุ ถ้าปาแต่ไม่ถกู  ศลีไม่ขาด  ไม่ทะล ุ แต่ศลีด่างศลีพร้อยนัน้ 
เช่นว่า  มเีจตนาในการทีค่ดิจะฆ่า  แต่ไม่ลงมอืท�า  ศลีปาณาตบิาต 
ไม่ขาด  แต่พร้อยนั้นคือ  ไม่ผ่องแผ้ว
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ส่วนศีลกรรมบถ  ฝ่ายมโนกรรม  ข้อไม่พยาบาทขาดไป 
เพราะว่าคิดในการที่จะเบียดเบียน  ศีลกรรมบถนี่  เพียงแต่คิด 
ก็ขาดแล้ว  คิดในการพยาบาทปองร้ายผู้อื่น  เจตนาศีล  คือ  ศีล 
ทางกาย  ทางวาจา  ไม่ขาด  แต่เจตสิกศีล  คือศีลทางใจขาด

ในเรื่องเจตนาศีล  กับเจตสิกศีล  ศีลผ่องแผ้ว  นอกจาก 
ไม่ด่าง  ไม่พร้อย  ไม่ขาด  ไม่ทะลุแล้ว  ก็ยังต้องมีองค์คุณอีก 
๔  อย่าง  คือ  (๑)  เป็นไท  ไม่เป็นทาส  (๒)  วิญญูชนสรรเสริญ 
วิญญูชน  คือคนมีความรู้ดี  และมีศีลธรรมดี  (๓)  ตัณหาและ 
ทิฏฐิไม่เกาะเกี่ยว  คือไม่ได้รักษาศีลเพราะตัณหาและมิจฉาทิฏฐิ 
(๔)  เป็นไปเพื่อสมาธิ  เป็นเบื้องต้นของสมาธิ

ค�าว่า  เป็นไท  ไม่เป็นทาส  ไม่เป็นศลีธรรมอย่างทาส  ภาษา 
ปรชัญาตะวนัตก  เรยีกว่า  Slave Morality  แต่ศลีธรรมอย่างไท 
หรืออย่างนาย  เรียกว่า Master Morality  ศีลธรรมอย่างทาส 
นั้น  คือเพียงแต่ว่า ถือสืบๆ  กันมา  ไม่รู้จุดประสงค์  งมงาย  เป็น 
สีลัพพตปรามาส  ลูบคล�า  ถืออย่างงมงาย  ส่วนศีลหรือธรรมะ 
ที่เป็นอย่างนาย  เป็น  Master  Morality  ผู้ถือเป็นคนเข้มแข็ง 
เป็นตัวของตัวเอง  รู้เป้าหมาย  วินิจฉัย  พิจารณา  ตกลงใจด้วย 
เหตุผล  และสติปัญญา  เป็นศีลที่สามารถรักษาตนได้  ไม่ใช่คน
รักษาศีลอย่างเดียว  ไม่เกี่ยวเกาะด้วยตัณหาและทิฏฐิ  คือไม่ใช่ 
รักษาศีล  เพราะตัณหาและทิฏฐิเป็นตัวชักน�า  แต่ให้เหตุผลและ 
สติปัญญาเป็นตัวชักน�า  เมื่อเห็นความผ่องแผ้วแห่งศีลของตน 
แล้ว  จิตก็จะเป็นสมาธิได้เร็ว  ศีลนั้นเป็นไปเพื่อสมาธิ  ที่เรียกว่า 
สมาธิสังวัตตนิกา
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โทษของความเป็นผู้ทุศีล

ทุศีล  แปลว่า  ศีลไม่ดี  ศีลชั่ว  เป็นคนที่มีศีลที่เศร้าหมอง 
หรอืไม่มศีลี  หรอืศลีขาด ศลีทะล ุ ศลีด่าง  ศลีพร้อย อะไรท�านองนี้ 
โทษของความเป็นผู้ทุศีล  จะกล่าวโดยยึดเอาพระพุทธพจน์เป็น 
แนวดังต่อไปนี้

ความเป็นผูท้ศุลีจะไม่เป็นทีช่อบใจของเทวดา  พวกเทวดา 
รงัเกยีจบคุคลเช่นนัน้  เทวดาชอบคนมศีลี  ถ้าทศุลี  ไม่มศีลี  เทวดา 
ไม่ชอบ  เทวดารังเกียจ

เคยมภีกิษรุปูหนึง่ไปยนือยูร่มิสระน�า้  สระนัน้มดีอกบวัเยอะ 
กลิน่ดอกบวักโ็ชยมาเข้าจมกูท่าน  ท่านกส็ดูกลิน่ดอกบวัด้วยความ 
ชื่นอกชื่นใจ  เทวดาที่สถิตอยู่ที่ต้นไม้ริมสระก็ทักท่านว่า  การที่ 
ท่านพอใจในการสูดกลิ่นดอกบัวนั้น  ไม่ควรแก่ท่านผู้เป็นสมณะ 
ผู้เป็นพระภิกษุ  พระก็บอกว่า  “ข้าพเจ้าไม่ได้ขโมยกลิ่นดอกบัว 
กลิ่นดอกบัวโชยมาเข้าจมูกข้าพเจ้าเอง  ข้าพเจ้าไม่ได้ขโมยกลิ่น 
ดอกบัว  ท�าไมท่านจึงมาต่อว่าข้าพเจ้าท�านองนี้”

ขณะที่พระก�าลังพูดอยู่นั้น  มีคนๆ  หนึ่งเดินทางมา  และ 
ลงไปในสระ  ไปหักก้านบัว  กินเหง้าบัวไป  สูดดมดอกบัวไป  ท�า 
ทกุอย่าง  อาบน�า้อาบท่าในสระ  แถมเดด็เอาดอกบวัตดิมอืไปด้วย 
เทวดาไม่พูดอะไรสักค�า  พระท่านได้ทีก็บอกว่า  “นี่ไม่ยุติธรรม 
ทีข้าพเจ้ายืนอยู่เฉยๆ  กลิ่นดอกบัวเข้าจมูกข้าพเจ้า  สูดดมด้วย 
ความพอใจ  โดยไม่มีดอกบัวอยู่ในมือ  ท่านมากล่าวว่าไม่สมควร 
แก่ข้าพเจ้า  แต่บรุษุผูน้ัน้  ท�าทกุอย่าง  หกัก้านบวั  กนิเหง้า  สดูดม 
ดอกบัว  แถมเอาดอกบัวติดมือไปอีก  ท่านไม่พูดสักค�า  ไม่เป็น 
ธรรมเสียเลย” 
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เทวดาก็บอกว่า  “ไม่เหมือนกัน  บุรุษผู้นั้นเป็นคนบาปอยู่ 
โดยปกต ิ เปรอะเป้ือนด้วยบาป  เหมอืนผ้านุง่ของแม่นมทีเ่ลีย้งเดก็ 
เต็มไปด้วยน�้ามูกน�้าลายของเด็ก  แต่ตัวท่านเองเป็นคนบริสุทธิ์ 
สะอาด  ไม่มีมลทิน  ไม่มีความเศร้าหมอง  ท่านจะน�าไปเทียบ 
กับเขาได้อย่างไร”

พอเทวดาพูดอย่างนั้น  พระก็รู้สึกปลื้มใจว่า  ชีวิตของเรา 
บริสุทธิ์ดีจริง  ศีลของเราบริสุทธิ์ดีมาก  เทวดาไม่เห็นความ 
เศร้าหมองของศีลใดๆ  เลย  เพียงมาเห็นนิดเดียว  เรายืนสูดดม 
กลิ่นดอกบัวอยู่ริมสระ  เทวดาก็ต�าหนิแล้ว  เรามีศีลที่บริสุทธิ์ 
สะอาด  ไม่มข้ีอทีน่่าต�าหน ิ เกดิปลืม้ปีตมิาก  จงึบอกแก่เทวดาว่า 
“ถ้าต่อไปนี้ ท่านเห็นข้าพเจ้าประพฤติมิชอบมิควร  ก็ให้ช่วย 
เตือนข้าพเจ้าด้วย”

เทวดาบอกว่า  “ข้าพเจ้า  ไม่ใช่ลูกจ้างของท่านนี่  จะได้ 
เที่ยวตามดูท่านอยู่  อะไรควร  อะไรไม่ควร  ท่านรู้เองสิว่า  อะไร 
ควรเว้น  อะไรควรท�า  ท่านรู้เอาเองสิ  ข้าพเจ้าไม่ใช่ลูกจ้างของ
ท่าน”

เรื่องจบเพียงเท่านี้

(๒)  คนทุศีลต้องเดือดร้อน  เพราะคนมีศีลเขายกย่อง 
เพราะตนเองรูต้นเองดอียูว่่า  เป็นคนไม่มศีลีไม่มธีรรม  เวลามคีน 
มายกย่องก็เดือดร้อน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพระภิกษุ  แล้ว 
พระด้วยกันยกย่อง  ต้องกราบต้องไหว้  ถ้ามีพรรษามากแล้ว 
พระผู้น้อยซึ่งเป็นคนมีศีลมีธรรมต้องกราบต้องไหว้  คนซึ่งเป็น 
ผู ้ไม่มีศีลจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อน  นั้นคือ  ถ้าเป็นคนมี 
หิริโอตตัปปะ  มีความละอาย  ก็ต้องเดือดร้อน  แต่ถ้าเป็นคนไม่มี 
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หริโิอตตปัปะ  กอ็าจจะด้านไป  ถ้าเป็นคนมศีลี  มธีรรม  เขาเคารพ 
นับถือยกย่องก็ไม่เดือดร้อน  เพราะรู ้สึกว่า  ความประพฤติ 
คุณธรรมของตน  สมควรได้รับการยกย่อง  ไม่เดือดร้อน

(๓)  เป็นเยี่ยงอย่างทางไม่ดีแก่ผู้อื่น  เมื่อเป็นคนทุศีลแล้ว 
อยู่ได้อยู่ดี  มีความสุข  มีความพรั่งพร้อมไปด้วยลาภสักการะ 
ชือ่เสยีง  ทัง้ๆ  ทีเ่ป็นคนทศุลี  ไม่มศีลี  ไม่มธีรรม  เช่นว่า  คนนีเ้ป็น 
คนไม่มีศีล  ไม่มีธรรม  แต่ว่าอยู่ได้ดี  มีความสุข  มีลาภสักการะ 
มีชื่อเสียง  มียศถาบรรดาศักดิ์  คนอื่นก็เอาอย่างบ้าง  เพราะว่า 
ท�าอย่างนั้นแล้ว  ไม่เห็นจะมีโทษอะไร  ถ้าเมื่อใครโกงแล้วร�่ารวย 
คนอื่นก็จะโกงบ้าง  คอร์รัปชั่นบ้าง  เพราะเห็นเป็นตัวอย่างว่า 
คนนั้นโกงแล้ว  ร�่ารวย  แต่ว ่าบางทีโดยมาก  คนโกงแม้จะ 
ร�า่รวยบ้าง  แต่จะไม่ค่อยมคีวามสขุ  ในบัน้ปลายของชวีติตอนท้ายๆ 
มักได้รับความทุกข์ยากล�าบาก  มีตัวอย่างให้เห็นๆ  อยู ่เยอะ
เหมือนกัน

ผมเองก็เชื่อในพระพุทธภาษิตที่ว ่า  คนที่ท�าความชั่ว 
หาความสขุได้ยาก*  แม้ดเูหมอืนว่ามคีวามสขุ  แต่จรงิๆ  แล้วไม่มี 
ความสุข  รู้ตัวเองอยู่

(๔)  ท�าให้ไทยธรรมของทายกไม่มีผลมาก  ถ้าผู้นั้นเป็น 
ภิกษุ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ถ้าทายกเขาท�าบุญเพื่ออุทิศให้ผู้ตาย 
ก็ยิ่งจ�าเป็นต้องท�ากับภิกษุผู้มีศีลธรรมดี  มิเช่นนั้นแล้ว  อาจจะ 
ไม่ถึงผู้ตาย

* น  หิ  ต�  สุลภ�  โหติ  สุข�  ทุกฺกฏการินา
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ดังมีเรื่องเล่าไว้  ในอรรถกถา  ทักขิณาวิภังคสูตร  ว่ามี
พรานเนื้อคนหนึ่ง  ท�าบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย  ไปท�ากับภิกษุที่ทุศีล 
ท�าอยู่  ๓  ครั้ง  ผู้ตายไม่ได้รับ  อมนุษย์คือผู้ตายนั่นเอง  ที่เขาท�า 
อุทิศให้  ร้องขึ้น  บอกว่าคนทุศีลปล้นเขา  หมายความว่า  ท�าบุญ 
แก่คนทุศีล  ในคนทุศีล  คนไม่มีศีล  พระที่ไม่มีศีล  ผู้ตายไม่ได้รับ 
อมนุษย์คือผู้ตายไปแล้ว  ซึ่งรอรับส่วนบุญอยู่  ร้องขึ้นมาว่า  คน 
ทุศีลปล้นเขา

อนันีน่้ากลวั  ควรจะต้องระวงั  ผูท้ีร่บับญุรบัทานของคฤหสัถ์ 
ผู้ให้ทาน  ท�าบุญอุทิศให้ผู้ตาย  ต้องเป็นผู้มีศีล  มีธรรม  มิเช่นนั้น 
แล้ว  ผู้ตายไม่ได้รับ  มาร้องว่าผู้นั้นผู้นี้ซึ่งเป็นผู้ทุศีล  ปล้นเขา 
น่าระวังอย่างยิ่งทีเดียว  คล้ายๆ  เราส่งของไปให้ใครสักคน  แล้ว 
บรุษุไปรษณย์ีเอาเสยีเอง  แบบนีใ้ห้ไปเท่าไรกไ็ม่ถงึ  เพราะฉะนัน้ 
ถ้าเป็นภกิษ ุ ท�าให้ไทยธรรมของทายกไม่มผีลมาก  ถ้าต้องการให้ 
มีผลมาก  ก็ต้องมีศีลมีธรรม

(๕)  ท�าให้เป็นคนที่มีค่าน้อย  เรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัส 
เปรียบเทียบภิกษุไว้กับผ้ากาสี  และ  ผ้าเปลือกไม้  ผ้าเปลือกไม้ 
ทั้งใหม่  ทั้งกลางเก่ากลางใหม่  และทั้งเก่า  เป็นผ้าที่สีไม่งาม 
สัมผัสหยาบ  มีราคาน้อย  เหมือนกับบุคคลที่ทุศีล  ไม่มีศีล  ไม่มี 
ธรรม  เป็นคนมีสีไม่งาม  ความเป็นคนไม่มีศีลนั่นเอง  เป็นคน 
สีไม่งาม  เปรียบกับสีไม่งามของผ้า  สัมผัสหยาบ  คือ  ใครคบหา 
สมาคมเข้า  กไ็ม่ได้ประโยชน์  เหมอืนเรานุง่ผ้าบางผนื  จะคนั  ใส่ 
เสื้อบางตัวก็คัน  ไม่สบายตัว

บางคน  เราไปคบเข้าแล้วไม่สบาย  เดอืดร้อนนานาประการ 
เหมอืนกบัผูไ้ม่มศีลี  ไม่มธีรรม  ใครไปคบหาสมาคมด้วยกเ็ดอืดร้อน 
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สัมผัสหยาบ  มีค่าน้อย  ถ้าเป็นพระ  หมายความว่า  ท�าปัจจัยที่ 
ทายกถวายให้  ซึ่งควรมีอานิสงส์มาก  ให้มีอานิสงส์น้อย  อันนี้ 
คือความเป็นผู้มีค่าน้อยหรือมีราคาน้อย  อันนี้เกี่ยวกับเรื่องการ
เปรียบเทียบผู้ไม่มีศีล  ไม่มีธรรม  กับผ้าเปลือกไม้

ผู้มีศีลมีธรรมเปรียบกับผ้ากาสี

พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบผู้มีศีล  มีธรรม  กับผ้ากาสี 
ผ้ากาสีมีลักษณะ  ๓  อย่าง  คือ  (๑)  มีสีงาม  (๒)  สัมผัสนิ่มดี 
(๓)  ราคามาก  ไม่ว่าจะเป็นผ้าใหม่  ผ้ากลางเก่ากลางใหม่  หรือ 
ผ้าเก่า  เมื่อผ้าเก่าแล้ว  เขาก็นิยมน�าไปห่อรัตนะ  หรือห่อของ 
ท�านองเดียวกับภิกษุ  ไม่ว่าจะเป็นภิกษุใหม่  หรือปูนกลาง  หรือ 
เป็นเถระ  ถ้ามลีกัษณะ  ๓  อย่าง  กเ็ป็นเช่นนัน้  คอื  เป็นผูม้ศีลีดี 
มีธรรมงาม  เรียกได้ว่า  เป็นคนมีศีลงาม  เป็นผู้ที่ให้ประโยชน์สุข 
แก่ผู้ที่คบหาสมาคม  เทียบได้กับความมีสัมผัสนิ่ม  เพราะท�าให้ 
ปัจจัยที่ทายกถวาย  มีอานิสงส์มาก  อันนี้เป็นราคามากของภิกษุ

ถ้าไม่ใช่ภิกษุ  เป็นคนธรรมดา  เป็นฆราวาสก็เหมือนกัน 
ในท�านองเดียวกัน  ใช้ได้ทั้งพระ  ทั้งฆราวาส  อย่างที่เคยเรียน 
แล้วว่า  เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงภิกษุนั้น  หมายถึงฆราวาสด้วย 
ในพระธรรมเทศนา  คือหมายถึง  ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งปวง 
แต่ถือเอาภิกษุเป็นประธานเท่านั้นเอง  แต่กินความถึงคฤหัสถ์ 
ด้วย  เพราะฉะนั้น  ถ้าอยากให้ตนเป็นคนมีค่ามาก  มีราคามาก 
มสีมัผสันิม่  เป็นคนทีม่สีงีาม  ควรเป็นคนทีม่ศีลีมธีรรม  ใครคบหา 
สมาคมเข้าก็ไม่เดือดร้อน
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(๖)  ความเป็นผู้หวาดระแวงอยู่เป็นนิตย์  ก็เพราะว่าตัวไป 
ท�าความผิดอะไรไว้  ก็เกรงว่า  จะมีผู้รู ้ผู้เห็น  ต้องหวาดระแวง 
ไม่เหมือนคนที่ไม่มีความผิด  เขาอยู่สบาย

(๗)  หมดหวงัในการบรรลคุณุวเิศษ  มโีสดาปัตตผิล  เป็นต้น 
ถ้าเป็นคนทุศีล  ไม่มีศีลแล้ว  การที่จะหวังบรรลุคุณวิเศษ  มี 
โสดาปัตติผล  เป็นต้น  เป็นอันหมดหวัง 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  มีบุคคลอยู่  ๓  จ�าพวก
พวกที่  ๑  เป็นคนมีหวัง
พวกที่  ๒  เป็นคนสิ้นหวัง
พวกที่  ๓  เป็นคนไม่หวัง

พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบดังนี้  ภิกษุหรือใครก็ตาม  ที่ 
เป็นคนทศุลีไร้ธรรม  ไม่มศีลี  ไม่มธีรรม  เป็น ผูห้มดหวงั  ในการ 
ที่จะบรรลุคุณวิเศษ  มีโสดาปัตติผล  เป็นต้น  เหมือนกับคนที่เกิด 
ในตระกลูต�า่  จณัฑาล มคีวามเป็นอยูล่�าบาก  แร้นแค้น  ซ�า้ร่างกาย 
ก็พิกลพิการ  เมื่อได้ข่าวว่า  ท่านผู้นั้นผู้นี้ได้อภิเษกเป็นพระราชา 
ก็เป็นอันว่าหมดหวัง  ตนเองสิ้นหวัง  ไม่ได้เลย  หมดหวังในความ 
ทีจ่ะเป็นอย่างนัน้กบัเขาบ้าง  ตัง้ความหวงัไว้ไม่ได้เลย  เพราะความที่ 
ตนเกิดในตระกูลเช่นนั้น  โอกาสที่จะบรรลุคุณวิเศษ  มีโสดา- 
ปัตติผล  เป็นต้น  ไม่มี  อันนี้  เรียกว่า  เป็นผู้หมดหวัง

ผู ้มีหวัง  คือ  ผู ้มีศีลมีธรรมดี  เมื่อได้ข่าวว่า  ผู ้นั้นผู ้นี้ 
ได้บรรลุโสดาปัตตผิล  กม็คีวามหวงัขึน้ว่า  เรากเ็ป็นผูม้ศีลี  มธีรรม 
เหมอืนกนั  พอมีหวังที่จะเป็นเช่นนั้นได้  นี่ก็เป็นผู้มีหวัง
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ประการสดุท้ายคอืเป็น ผูไ้ม่หวงั คอืผูท้ีห่วงัสิง่ใดไว้  สิง่นัน้ 
กไ็ด้บรรลตุามความต้องการแล้ว  ได้ส�าเรจ็ตามทีต่นประสงค์แล้ว 
เหมือนกับผู ้ที่เกิดในราชตระกูล  แล้วได้รับการอภิเษกเป็น 
พระราชาเรยีบร้อยแล้ว  แม้จะได้ยนิข่าวว่า  ผูน้ัน้ผูน้ีไ้ด้มรุธาภเิษก 
เป็นพระราชาแล้ว  ก็ไม่ต้องหวัง  เพราะได้แล้ว  ภิกษุบางท่าน 
ทีเ่ป็นพระอรหนัต์  สิน้กเิลสแล้ว  จะทราบว่า  ภกิษชุือ่โน้นได้เป็น 
พระขีณาสพแล้ว  ก็ไม่ต้องหวังว่า  เมื่อไรเราจะเป็นเช่นนั้นบ้าง 
เพราะความหวังของท่านได้บรรลุแล้ว

อันนี้ยกตัวอย่างพระพุทธภาษิตมาให้ฟัง  ผู ้ที่ทุศีลนั้น 
เป็นคนหมดหวังในการบรรลุคุณวิเศษ  มีโสดาปัตติผลเป็นต้น 
คนที่บรรลุคุณวิเศษ  ต้องเป็นคนมีศีล  มีธรรม

(๘)  ต้องเสื่อมทรัพย์เป็นอันมาก  ทั้งทรัพย์ภายนอก  และ 
ทรพัย์ภายใน  ในอานสิงส์ของศลี  มข้ีอหนึง่ว่า  สเีลนะ  โภคสมัปทา 
คือ  บุคคลจะสมบูรณ์ด้วยโภคะก็เพราะศีล  การไร้ศีล  ไร้ธรรม 
หรือเป็นคนทุศีล  ก็ท�าให้เป็นคนเสื่อมทรัพย์เป็นอันมาก

มองเห็นได้ง่ายๆ  อย่างคนที่ไม่อดกลั้น  แล้วไปล่วงศีลข้อ 
ปาณาติบาต  ท�ากรรมหนักๆ  เช่น  ไปฆ่าคน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ไปฆ่าคนดี  เมื่อฆ่าคนแล้ว  ตัวอยู่สบายหรือเปล่า  ต้องไปติดคุก 
หรือบางทีก็เป็นความ  ขึ้นโรงขึ้นศาล  สู้ความในศาล  ก็ต้องเสีย 
ทรัพย์เป็นอันมาก  ในการต่อสู้เพื่อให้หลุดรอดจากข้อกล่าวหา 
บางทกีไ็ปท�าจรงิ  ถ้าแพ้ความในศาลด้วยเหตทุีต่วัไปท�าจรงิ  กไ็ป 
ติดคุก  โอกาสที่จะหาทรัพย์ก็ไม่มี  ทรัพย์ใหม่ที่จะเกิดก็ไม่เกิด 
ทรัพย์เก่าที่มีอยู่ก็จะหมดไป  เป็นการเสื่อมทรัพย์ 
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บางทีคนไม่มีศีล  คนทุศีล  มักเป็นคนชอบการพนัน  ชอบ 
เสพอบายมุข  เที่ยวกลางคืน  เล่นการพนัน  คบคนชั่วเป็นมิตร 
อะไรเหล่านี ้ เป็นเหตทุ�าให้เสือ่มทรพัย์ทัง้นัน้เลย  ถ้ามศีลี  มธีรรม 
สิง่เหล่านัน้กไ็ม่ม ี ไม่เทีย่วกลางคนื  ไม่เล่นการพนนั  ไม่คบคนชัว่ 
เป็นมติร  ไม่เกยีจคร้านท�าการงาน  สนใจแต่ในสิง่ทีด่ทีีง่าม  ทรพัย์ 
ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น  ทรัพย์ที่มีอยู่ก็รักษาไว้ได้  และเจริญขึ้น

(๙)  ไม่แกล้วกล้าในทีป่ระชมุ  เป็นผูเ้ก้อเขนิ  กลวัความผดิ 
กลวัว่า  บคุคลในทีป่ระชมุ  จะท้วงตงิข้อผดิพลาด  บกพร่อง  กจ็ะ 
ได้รับความอับอาย  เพราะไม่ค่อยแกล้วกล้าในที่ประชุม  อย่างที่ 
ค�ากล่าวกันว่า  เป็นคนที่มีความผิดติดตัว  หรือมีชนักติดหลังอยู่ 
ท�าให้เป็นผู้ไม่แกล้วกล้าในที่ประชุม  เป็นผู้เก้อเขิน  ไม่องอาจ

(๑๐)  ชื่อเสียงในทางไม่ดีขจรไป  ว่าเป็นผู้ไร้ศีล  ไร้ธรรม 
ไม่เป็นที่นิยมยกย่อง  ไม่เป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่น

(๑๑)  ย่อมหลงท�ากาลกริยิา  คอืหลงตาย  หมายถงึว่า  ตาย 
ด้วยความทุรนทุราย  ด้วยความรู้สึกไม่สงบ  จิตใจว้าวุ่น  คิดถึง 
ความชั่วของตัว  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เวลามีกรรมนิมิต  หรือ 
คตินิมิตมาปรากฏ

คนก่อนทีจ่ะตาย  ท่านบอกว่า  ลมืตาเหน็ในโลกนี ้ หลบัตา 
เห็นโลกหน้า  เมื่อท�ากรรมชั่วไว้มาก  ก็จะปรากฏเห็นภาพแห่ง 
กรรมชัว่ทีต่วัเคยท�าเอาไว้  มาปรากฏให้เหน็ในมโนทวาร  คอืในใจ 
จะรู้สึกสะดุ้งหวาดกลัว  ไม่มีความสุข  ตายอย่างไม่สงบสุข  พอ 
หลบัตาลงกเ็หน็โลกหน้า ทีต่วัจะต้องไปตกอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 
คือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน  ก็จะเห็นสภาพเช่นนั้นในโลกหน้า 
มาปรากฏในจติใจของตน  ท�าให้หวาดกลวั  ไม่มคีวามสขุ  เพราะ 
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ฉะนัน้  คนทีท่ศุลี  มคีวามชัว่มาก  กม็กัหลงท�ากาลกริยิา  หลงตาย

(๑๒) หลงัจากตายแล้ว จะเข้าถงึอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 
คืออาจจะเป็นนรกก็ได้  สัตว์เดรัจฉานก็ได้  เปรตก็ได้  หรือ 
เป็นอสุรกาย  อย่างใดอย่างหนึ่ง  ส�าหรับสุคติ  โลกสวรรค์นั้น 
เป็นอันไม่มี

โทษของความเป็นผู้ทุศีล  ทั้ง  ๑๒  ประการนี้  รวบรวมมา 
จากคัมภีร์  อังคุตตรนิกาย  พระไตรปิฎกเล่ม  ๒๒  หน้า  ๒๘๑ 
และ  จาก  คัมภีร์วิสุทธิมรรค  สีลนิทเทส

อานิสงส์ของศีล

อานิสงส์ของความเป็นผู ้มีศีล  โดยย่อ  คือ  ศีลมีความ 
ไม่เดือดร้อนใจเป็นอานิสงส์  คือ  สิ่งส�าคัญที่พระพุทธเจ้าท่านได้ 
ตรัสบอกเอาไว้ว่า  ศีลนั้นมีความไม่เดือดร้อนใจเป็นอานิสงส์ 
มีความเย็นใจ  เพราะไม่ได้เห็นโทษเศร้าหมองใดๆ  ของตน 
คล้ายๆ  กบัคนทีไ่ด้อาบน�า้  ช�าระล้างร่างกายสะอาดเรยีบร้อยแล้ว 
บริโภคอาหารที่ประณีต  เป็นที่พอใจ  ได้นั่งพักใต้ร่มไม้ใหญ่ 
ริมล�าธาร  มีน�้าใสสะอาด

ในชาดกบางแห่ง  เช่น ตุณฑีลชาดก  กล่าวไว้ว่า ห้วงน�้า 
คือพระธรรม  เป็นน�้าที่ใสสะอาด  ไม่มีโคลนตม  เพราะฉะนั้น 
เปรียบบาปเหมือนเหงื่อไคล  เป็นสิ่งที่ท�าให้ร่างกายเหนอะหนะ 
ไม่สบาย  สิ่งที่จะช�าระเหงื่อไคล  ก็คือ  พระธรรม  หรือศีลธรรม 
เป็นเหมอืนน�า้ทีใ่สสะอาด  ไม่มโีคลนตม  ใช้ส�าหรบัช�าระเหงือ่ไคล 
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ศีลเปรียบอีกอย่างหนึ่ง  ก็เหมือนเครื่องลูบไล้  คือ  เครื่อง 
หอม  มีกลิ่นหอมไม่จางหาย

(จากพระไตรปิฎก  เล่ม  ๒๗  ตุณทีลชาดก
๒๗/๒๐๑  อรรถกถา  เล่ม  ๕  หน้า  ๗๘)

ต่อไป  มีข้อความว่า 

กลิ่นดอกไม้  ไม่หอมหวนทวนลม  แต่กลิ่นศีลของผู้มีศีล 
หอมไปได้  ทั้งตามลมและทวนลม  หอมไปทุกทิศ  กลิ่นศีล 
จึงยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นอย่างอื่น

(พระไตรปิฎก เล่ม  ๒๕  หน้า  ๒๒)

มอีานสิงส์ของศลีทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไว้อกีหลายปรยิาย

จะน�ามากล่าวในที่นี้สัก  ๕  ข้อ  คือ

(๑)  ผู้มีศีลย่อมได้โภคทรัพย์เป็นอันมาก  อันนี้ก็ตรงกับ 
ข้อความที่พระท่านให้ศีล  เวลาให้ศีลแล้วจบลง  ก็แสดงอานิสงส์ 
ของศีลว่า  สีเลนโภคสัมปทา  บุคคลจะพรั่งพร้อมด้วยโภคะ 
ก็เพราะศีล  โภคะมี  ๒  อย่าง  คือ  อามิสโภคะ  หมายความถึง 
ทรพัย์สนิ  สมบตัภิายนอก และอกีอนัหนึง่คอื ธรรมโภคะ  หมายถงึ 
อรยิทรพัย์  หรอื  โภคะคอืธรรม  อามสิโภคะ  กบั  ธรรมโภคะ  คน 
มีศีลก็สามารถจะได้โภคะทั้ง  ๒  อย่างนี้  ได้ธรรมโภคะ  ซึ่งมีศีล 
เป็นพืน้ฐาน  เป็นเหตใุห้ได้ธรรม  ได้ธรรมแล้ว  กร็กัษาศลีให้มัน่คง 
ต่อไป  ได้สิง่ทีอ่าศยัซึง่กนัและกนั  เป็นเหตเุป็นผลของกนัและกนั 
เพราะฉะนั้น  เราจึงเรียกรวมว่า  ศีลธรรม  ท�าให้เป็นผู้มีโภคะ 
ได้พูดไว้บ้างแล้ว  เมื่อเว้นอบายมุขแล้ว  มีสัมมาอาชีวะ  ซึ่งเป็น 
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ศีลในองค์มรรค  มีสัมมาอาชีวะ  มีความขยันหมั่นเพียร  ที่จะ 
ท�ามาหากิน  ในทางที่สุจริต  สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ 
ท�าให้เป็นคนที่มีโภคะ  ทั้งภายในและภายนอก

(๒)  ชือ่เสยีงทางดย่ีอมฟุง้ขจรไป  ความดเีป็นสิง่ทีปิ่ดไม่ได้ 
ปิดไม่มดิ  ถงึเราจะพยายามปิดไม่ให้ใครรู ้ ไม่ให้ใครเหน็  ไม่โอ้อวด 
กเ็หมอืนกบัการเอากระดาษมาปิดไฟ  ปิดไม่ได้  แสงไฟมนัออกมา 
ไม่เท่าไรคนเขากร็ู ้ ปากต่อปาก  ใครเป็นคนด ี มศีลีมธีรรม  เอือ้เฟ้ือ 
เผือ่แผ่  มจีติใจอ่อนโยน  เมตตาปราณ ี อนันีเ้ป็นข้อที ่ ๒  ชือ่เสยีง 
ในทางดี  ย่อมฟุ้งขจรไปว่าเป็นคนมีศีลธรรม  มีคนมาเคารพ 
กราบไหว้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เป็นพระภิกษุสงฆ์ด้วย  ยิ่งเห็น 
อานิสงส์อันนี้ชัดเจนขึ้น

(๓)  จะเป็นคนแกล้วกล้าอาจหาญในทีป่ระชมุ  ตรงกนัข้าม 
กบัการเป็นผูท้ศุลี  แกล้วกล้าอาจหาญในทีป่ระชมุ  ไม่ต้องกลวัว่า 
ใครจะต้องทักท้วงในเรื่องความผิด

(๔)  เมือ่จะตาย  ย่อมมสีตสิมัปชญัญะ  ไม่หลงตาย  เพราะ 
ได้คิดถึงแต่ความดีที่ตนได้ท�า  มีจิตใจแช่มชื่น  แจ่มใส  ตายอย่าง 
มีความสุข  นึกถึงแต่ความดีของตนที่ได้กระท�าไว้

(๕)  เมื่อตายแล้ว  ย่อมจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  ในระดับ 
ต่างๆ  ชั้นต่างๆ  ตามคุณความดีที่ได้สั่งสมเอาไว้  จะเป็นสวรรค์ 
๖  ชัน้  หรอืชัน้ใดชัน้หนึง่  หรอืเป็นพรหมโลก  กแ็ล้วแต่คณุธรรม 
อื่นๆ  จะได้มาประคับประคองให้เป็นไปในสุคติ

ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้  ท่านจึงสอนให้รักษาศีล  ด้วย 
ความเคารพในศีล  เมื่อรักษาศีลดีแล้ว  ก็จะเป็นผู้มีศีลประจ�าใจ 
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ประจ�าตน  ศีลก็จะกลับมารักษาบุคคลผู้นั้น  คล้ายกับเราได้ปลูก 
ต้นไม้ด้วยความรักต้นไม้  รักษาต้นไม้ด้วยดี  เมื่อต้นไม้เติบโตขึ้น 
ก็จะหวนมารักษาผู้ปลูกต้นไม้นั่นเอง

กล่าวโดยเฉพาะบรรพชิต  หรือผู้บวช  เป็นผู้มีศีล  เวลา 
เข้าสูต่ระกลู  คอืไปคบหาสมาคมกบัชาวบ้าน ท�าให้ชาวบ้านในทีน่ัน้ 
ในตระกลูนัน้ได้บญุมาก  ด้วยฐานะ ๕  อย่าง  คอื  เมือ่ได้เหน็ภกิษุ 
เช่นนั้นแล้ว  ชาวบ้านมีจิตใจเลื่อมใสในพระภิกษุนั้น  หรือใน 
บรรพชิตนั้น 

๑.  การที่มีจิตเลื่อมใสนี้  เป็นสิ่งหนึ่ง  หรือเป็นปฏิปทาให้ 
ได้สวรรค์

๒.  มนุษย์ทั้งหลายย่อมจะอภิวาท  กราบไหว้  ให้อาสนะ 
ที่นั่ง  อันนี้ก็เป็นปฏิปทา  ที่ท�าให้ผู ้ปฏิบัติกับภิกษุเช่นนั้น  ได้ 
เกิดในตระกูลสูง

๓.  เขาสามารถจะก�าจัดมลทิน  คือ  ความตระหนี่  และ 
บริจาคทาน  เป็นปฏิปทาให้มีศักดิ์ใหญ่

๔.  เมื่อเป็นเช่นนั้น  ก็ได้แบ่งปันทรัพย์ให้  ก�าจัดความ 
ตระหนี่  แล้วแบ่งปันทรัพย์ให้ตามสมควร  อันนี้เป็นปฏิปทา  ที่
จะให้ได้โภคะมาก

๕.  ชาวบ้าน  มนษุย์ทัง้หลาย  ย่อมเลือ่มใสพระภกิษเุช่นนัน้ 
นี้เป็นปฏิปทาให้มีปัญญามาก

(อานิสงส์  ๕  ประการ  ตามที่กล่าวมานี้  ได้มาจากพระไตรปิฎก  เล่ม  ๒๒ 
อังคุตตรนิกาย  ปัญจกนิบาต  หน้า  ๒๗๑)
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นอกจากนี้แล้ว  พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสเอาไว้อีกว่า  ใคร 
ก็ตาม  ปรารถนาความสุข  ๓  อย่าง  ก็พึงเป็นผู ้รักษาศีลเถิด 
ความสุข  ๓  อย่าง  คือ

ปส�ส�  ความสรรเสริญ
วิตฺตลาภ�  ลาภที่เป็นที่พอใจ
เปจฺจ  สคฺเค  ปโมทน�  ล่วงลับไปแล้ว  ได้บันเทิงในสวรรค์

๓  อย่างนี้  ผู้มีปัญญา  สีลํ  รกฺเขยฺย  เมธาวี  ปตฺถยาโน 
ตโย  สุเข  ผู้ปรารถนาความสรรเสริญหนึ่ง  ปรารถนาให้ได้สิ่ง 
อันน่าปลื้มใจหนึ่ง  ล่วงลับไปแล้วบันเทิงในสวรรค์หนึ่ง  พึงรักษา 
ศีลเถิด 

(จาก  คัมภีร์อิติวุตตกะ  พระไตรปิฎกเล่ม  ๒๕  หน้า  ๒๘๒)

สุขสมุทัย

ยังมีข้อความที่น่าสนใจอีกตอนหนึ่ง  พระพุทธเจ้าตรัส 
ถึงสุขสมุทัย  คือเหตุเกิดแห่งความสุข  พวกเรามักจะได้ยิน 
ทกุขสมทุยั  กบัทกุขนโิรธ  และ ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา  ข้อปฏบิตัิ 
ให้ถึงความดับทุกข์  ในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงถึง  สุขสมุทัย 
เหตเุกดิแห่งความสขุ  ๓  อย่าง  โดยพระพทุธด�ารสัทีว่่า ปญุญฺเมว 
โส  สกิเขยย  ควรศกึษาเรือ่งบญุ  ซึง่มผีลเลศิ  และมสีขุเป็นก�าไร* 

* อายตคฺค�สุขุทฺรย�
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และตรัสว่า ทานญฺจ  สมจริยญฺจ  เมตฺตจิตฺตํ  จ ภาวเย 
พงึให้ทานประพฤตสิมจรยิา  (สมจรยิา  หมายถงึ  สจุรติ)  วสิมจรยิา 
คือ  ทุจริต  อบรมเมตตาจิต

ถ้าจะถอดความชดัๆ  ให้เหน็กนัง่ายๆ  กค็อื  ทาน  ศลี  และ 
ภาวนา  คือ  เมตตาจิต  นั่นเอง  เอเต  ธมฺเม  ภาวยิตฺวา  บุคคล 
อบรมธรรม  ๓  อย่างนี ้ แล้วเป็นสมทุยัแห่งความสขุ  เป็นบ่อเกดิ 
แห่งความสขุ  ท�าให้เกดิความสขุ อพยฺาปชฌฺ�  สขุ�  โลเก  ปณฑฺโิต 
อุปปชฺชติ  เมื่อเป็นเช่นนี้  ผู ้เป็นบัณฑิตเช่นนั้น  ย่อมถึงโลกที่ 
ไม่มกีารเบยีดเบยีน  โลกทีม่คีวามสขุ  อนันี ้ เป็นอานสิงส์อย่างหนึง่ 
ของศีลเหมือนกัน  เพราะสมจริยา  ก็คือศีลนั่นเอง  ทาน  ศีล 
ภาวนา  นั่นเอง  ซึ่งเป็นบุญกิริยาวัตถุ  ๓  ข้อ  โดยย่อ



กลิ่นดอกไม้ ไม่หอมหวนทวนลม แต่กลิ่นศีลของผู้มีศีล 

หอมไปได้ ทัง้ตามลมและทวนลม หอมไปทกุทศิ กลิน่ศลี 

จึงยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นอย่างอื่น

(พระไตรปิฎก  เล่ม ๒๕ หน้า ๒๒)





๒
ส ม า ธิ ก ถ า



“ผู ้ใดเห็นสิ่งอันไม่เป็นสาระ
ว่าเป็นสาระ เห็นสิ่งที่เป็นสาระ 
ว่าไม่เป็นสาระ เขามีความด�าริผิด 
เป็นทางด�าเนนิเสยีแล้ว จงึไม่มทีาง 
พบสิ่งที่เป็นสาระได้ ส่วนผู ้ใดรู ้ 
สิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระ สิ่งใด 
ไม่เป็นสาระก็ไม่เป็นสาระ เขามี 
ความด�าริถูกเป็นทางด�าเนิน เขา 
ย่อมจะเข้าถึงสิ่งอันเป็นสาระได้”

จากพระไตรปิฎก เล่มที่ 25 ข้อ 11 
คัมภีร์ธรรมบท







สมาธิตามรูปแบบ

สมาธกิถา  คอืถ้อยค�าทีช่กัน�ากนัให้สนใจในสมาธ ิ แสวงหา 
ความสุขจากสมาธิ  ท�าความเพียรในเรื่องของสมาธิ  พอพูดถึง 
ค�าว่าสมาธิ  คนส่วนมากจะนึกถึงสมาธิตามรูปแบบ  คือนั่ง 
หลบัตา  ภาวนาบทกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่  เช่น  พทุโธ  หรอื 
ธมัโม  หรอื  สงัโฆ  ซึง่เป็นพทุธานสุต ิ ธมัมานสุต ิ และ  สงัฆานสุติ 
เป็นต้น  ซึ่งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐาน  คือ  อนุสติ  ๑๐  คนไทย 
ส่วนมากท�าอานาปานสติ  ซึ่งอยู่ใน  หมวดอนุสติ  ๑๐  คือ  การ 
ก�าหนดลมหายใจเข้าออก  และแถมพุทโธควบเข้ามาด้วย  เช่น 
หายใจเข้า - พุท  หายใจออก - โธ  แปลว่า  ได้ท�ากรรมฐานหรือ 
สมาธิอานาปานสติ  ก�าหนดลมหายใจเข้าออก  ท�าพุทธานุสติ 
ไปด้วย  คือก�าหนดลมหายใจเข้าออกก็ดี  พุทโธก็ดี  ถือว่าเป็น 
อารมณ์

ส ม า ธิ ก ถ า 

๒
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ค�าว่า  “อารมณ์”  ในภาษาธรรมะ  หมายถึง  object 
ไม่ใช่  emotion  พอพดูค�าว่า  อารมณ์  ในความรูส้กึของคนทัว่ไป 
ก็รู้สึกว่า  เป็นความรู้สึกที่เทียบกับภาษาอังกฤษว่า  emotion 
เช่นว่า อย่ามายุง่นะ ตอนนีอ้ารมณ์ ไม่ดแีล้ว หมายถงึว่า ไม่สบายใจ 
หรือเกิดโทสะ  หงุดหงิดขึ้นมา  ซึ่งเป็นเจตสิก  เป็น  emotion 
เป็นความรูส้กึอย่างใดอย่างหนึง่  แม้ในทางรกัใคร่กเ็หมอืนกนั  คอื 
เกิดความรู้สึกที่เป็น  emotion

แต่ค�าว่าอารมณ์  ในภาษาทางธรรมะ  โดยเฉพาะใน 
ภาษาทางกรรมฐานหรือสมาธิ  ท่านหมายถึง  object  ในที่นี้ว่า 
เอาลมหายใจเข้า - ออก  เป็นอารมณ์  หรือมีพุทโธเป็นอารมณ์ 
อย่างนีค้อื  object  เป็นวัตถุที่ส�าหรับให้จิตยึดกับสิ่งนั้น  ที่ท่าน 
เปรียบเหมือนว่า  เวลาที่จะฝึกโคหรือลูกโค  เขาเอาเชือกไป 
ผูกกับหลัก  หลักนั้นคือ  object  เชือก  คือ  สติ  เอาไปผูกไว้ 
กับหลัก  คือ  อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของการงานทางจิต  ที่เรียกว่า 
กรรมฐาน

บางแห่งก็เอาแต่ว่า  อารมณ์ในความหมายทางธรรมะ 
เช่นว่า  รปูารมณ์  แปลว่า  อารมณ์  คอื  รปู    อารมณ์  กล่าวคอื  รปู 
เช่นว่า  ตาเห็นรูป  รูปนั้นเป็นอารมณ์อย่างหนึ่ง  สัททารมณ์ 
อารมณ์  คือ  เสียง  หูได้ยินเสียง  จมูกได้กลิ่น  คือ  คันธารมณ์ 
เป็นต้น

เพราะฉะนั้น  โปรดท�าความเข้าใจเกี่ยวกับค�าว่า  อารมณ์ 
ในภาษาธรรมะ  ไม่เหมือน  อารมณ์ในภาษาชาวบ้าน  หรือภาษา 
ทั่วไป  เป็นอย่างนี้ทุกแห่งไป  ถ้าท่านได้ยินค�าว่าอารมณ์  ที่ท่าน 
กล่าว  ธรรมจะหมายถงึอย่างนี ้ เพราะฉะนัน้  ในการท�ากรรมฐาน 
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หรือท�าสมาธิ  พูดให้ถูกต้อง  เรียกว่า  ท�าสมถกรรมฐาน  ไม่ใช่ 
ท�าสมาธิ  สมถะ  แปลว่า  อุบายส�าหรับท�าใจให้สงบ

ค�าว่า  อบุาย  ในภาษาธรรม  ท่านหมายถงึ  กรรมวธิ ี หรอื 
method  หรือวิธีการที่ท�าให้ใจสงบ  ค�าว่า  อุบาย  ในภาษาไทย 
คนจะคิดไปในทางไม่ดี  เช่นนี้  จะวางอุบายอะไร  ท�าอุบายอะไร
ที่จะท�าไม่ดีแล้ว  นี่อุบายในภาษาชาวบ้าน  ไม่เหมือนอุบายใน 
ภาษาธรรมะ  เพราะฉะนัน้  บางทท่ีานผูใ้หญ่ของเราจะพดู  จะใช้ 
ค�าว่า  ภาษาคนและภาษาธรรม  ภาษาคน  คือภาษาธรรมดาๆ 
ของชาวบ้านที่พูดกัน  กับภาษาธรรม  ที่ใช้ในภาษาธรรม  เราใช้ 
ค�าว่า ท�าสมถะ  อุบาย  หรือ  กรรมวิธี  วิธีการที่จะท�าให้ใจสงบ 
แล้วผลทีอ่อกมา  กเ็ป็นสมาธ ิ คอืความตัง้มัน่ของใจ  คนส่วนมาก 
เวลาพูดก็ว่าไปท�าสมาธิ  อนุโลมเข้าใจกันในภาษาชาวบ้านทั่วไป

อารมณ์ของกรรมฐานมีอยู่มาก  อย่างน้อยสมถกรรมฐาน 
มีอารมณ์อยู่ถึง  ๔๐  คือ  กสิณ  ๑๐  เป็นการเพ่ง  กสิณ  ๑๐ 
อสุภ  ๑๐  คือสิ่งที่ไม่งาม  เช่น  ซากศพ  อนุสติ  ๑๐  คือสิ่งที่ 
ควรระลึก  มีพุทธานุสติ  เป็นต้น  พรหมวิหาร  ๔  เมตตา  กรุณา 
มุทิตา  อุเบกขา  รวม  ๓๔  แล้ว  อาหาเรปฏิกูลสัญญา  ๑  คือ 
ความส�าคญัหมายในอาหารว่าเป็นสิง่ปฏกิลู  กไ็ด้ประโยชน์  เวลา 
กินอาหาร  ก็พิจารณาว่าเป็นของปฏิกูล  โดยอาการ  ๘  อย่าง

เรามาท�าสมถกรรมฐานนี ้ ท�าได้ทกุแห่ง  ไม่ว่าจะอยูท่ีไ่หน 
จะอยู่อย่างไร  ท�าได้ทุกแห่ง  ถ้าคนมีความรู้  มีชีวิตอยู่ด้วยสมาธิ 
ด้วยสมถะ  มีชีวิตอยู่ด้วยอารมณ์กรรมฐานตลอดเวลา

นี่ก็รวมเป็น  ๓๕  แล้ว  ต่อไปคือ  จตุธาตุววัฏฐาน  การ 
ก�าหนดธาต ุ๔  ว่า  สิง่ทัง้หลายทัง้ปวง  เป็นแต่เพยีงธาต ุ๔  ไปไหน 
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ใครจะชวนไปไหน  ไปดอูะไร  ไปเทีย่วภเูขา  ไปเทีย่วทะเล  ไปเทีย่ว 
เมืองนั้น  เมืองนี้  พากันไปเที่ยว  ก็ไม่มีอะไรหรอก  มีแต่ดิน  น�้า 
ไฟ  ลม  ต่างกันไปเท่านั้นแหละ  ถ้าจะกล่าวให้ดี  ก็ไม่มีอะไร 
มีแต่  ดิน  น�้า  ไฟ  ลม  ไปดูดิน  น�้า  ไฟ  ลม  ไปที่ไหนก็มีเท่านั้น 
แล้วก็  อรูปฌานอีก  ๔  อรูปกรรมฐาน  ๔  อากาศ  เป็นต้น

กรรมฐาน  บางทีก็ท�ากันเป็นกลุ่มใหญ่  ท�ากันเป็นจ�านวน 
ร้อยจ�านวนพนั  บางแห่งชวนคนไปท�ากนัหลายพนัคน  ไปเป็นกลุม่ 
นี่คือสมาธิตามรูปแบบ

สมาธิโดยเนื้อหาสาระ

สมาธิโดยเนื้อหาสาระ  คือการที่จิตใจตั้งมั่นอยู่ในสิ่งใด 
สิง่หนึง่  ขณะทีท่�า  หรอืพดู  หรอืเขยีน  จะยนื  จะเดนิ  จะนัง่  หรอื 
จะนอนกไ็ด้  มคีนถามเสมอครบัว่า  “อาจารย์นัง่สมาธหิรอืเปล่า ?” 
ผมบอกว่าไม่ค่อยได้นัง่หรอก  เดนิบ้าง  ยนืบ้าง  นอนบ้าง  นัง่บ้าง 
จะให้ไปนั่งแบบทั้งวันทั้งคืน  ไม่ได้ท�า  ท�าสมาธิในอิริยาบถต่างๆ 
นอนกท็�าได้  หลบักใ็ห้หลบัไปกบัสมาธ ิ พอเวลานอนลง  กพ็จิารณา 
ร่างกายว่า  ร่างกายนี ้ ประกอบด้วยธาต ุ ๔  ไม่นานหนอ  จะนอน 
ทับถมแผ่นดิน  เมื่อปราศจากวิญญาณแล้ว  ถูกทิ้งไปเหมือน 
ท่อนไม้ที่ไร้ค่า  สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ  เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป 
เป็นธรรมดา  การสงบสังขารเสียได้  เป็นสุข  เป็นคาถาบังสุกุล 
บังสุกุลเป็นบ้าง  บังสุกุลตายบ้าง
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เวลาพระท่านบังสุกุลคนตาย  ท่านว่า
อนิจฺจา  วตสงฺขารา  สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
อุปฺปาทวยธมฺมิโน  มีความเกิดขึ้นและดับไป
  เป็นธรรมดา
อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฺฌนฺติ  เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
เตสํ  วูปสโม  สุโข  การสงบสังขารเหล่านั้นเสียได้
  เป็นสุข

ไม่ต้องรอให้พระมาบังสุกุล  เราบังสุกุลตัวเราเองเสียก่อน 
ล้มตัวลงนอนก็บังสุกุลได้เลย  ว่าอย่างนี้  หรือจะบังสุกุลเป็นก็ได้

อจิรํ  วตยํ  กาโย  กายนี้ ไม่นานหนอ
ปวี  อธิเสสฺสติ  จักนอนทับถมแผ่นดิน
ฉุฑฺโฑ  อเปตวิญฺญาโณ  ปราศจากวิญญาณแล้ว
นิรตฺถํ  ว  กลิงฺครํ  เป็นสิ่งไร้ค่าเหมือนดั่งท่อนไม้

ท่อนไม้มีค่ากว่า  เขายังเอาท่อนไม้ไปท�าอะไรต่ออะไร 
ได้หลายอย่าง  แต่ร่างกายคนเรา  ตายแล้วท�าอะไรไม่ได้  คนก็ 
รังเกียจ  มีแต่คนเขาเอาไปเผา  นี่คือบังสุกุลเป็น  ไม่ต้องคอยให้ 
พระบังสุกุลก็ได้  บังสุกุลตัวเองเสียก่อน

จากนัน้กบ็งัสกุลุตายตวัเอง อนจิจฺา  วตสงขฺารา...กด็คีรบั 
เรยีกว่า  เข้าวดัโดยไม่ต้องมคีนหาม  เราไปของเราเอง  นีค่อืสมาธิ 
ทัง้นัน้ครบั  ความคดิ  ความอ่าน  ความรูส้กึต่างๆ  อยูก่บัเนือ้กบัตวั 
อยู่กับตัวเราเอง  ท�าแล้วก็สบาย  ปลงได้  สมาธิโดยเนื้อหาก็เป็น
อย่างนี้ครับ

การที่จิตใจมั่นคง  ในการท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  จะเดิน  จะนั่ง 
จะนอน  จะคิด  จะเขียน  จะท�าอะไรก็แล้วแต่  จิตใจมั่นคงกับ 
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สิ่งนั้น  ไม่วอกแวก  ท�าได้  ถ้าเราค�านึงถึงรูปแบบมากเกินไป 
ท�าให้เนื้อหาสาระของสมาธิถูกจ�ากัดให้แคบ  คือ  ต้องอยู่ใน 
ท่านั่งหลับตานิ่งๆ  ซึ่งบางที  ใจก็อาจจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้  แต่ก็ 
ภูมิใจปลื้มใจว่าได้นั่งสมาธิแล้ว

บางคนก็จุดธูปตั้งใจว่า  นั่งพอให้หมดก้านธูป  ธูปหมด 
ก้านหนึ่งแล้วก็เลิก  คอยกังวลว่าธูปหมดหรือยัง  เป็นปลิโพธ 
คอืความกงัวลอย่างหนึง่  มนัเมือ่ย  มนัขบ  คอยด ู เพราะตัง้ใจไว้ว่า 
ให้ได้  ๑  ก้านธปู  คอยลมืตาดบู่อยๆ  ว่าธปูหมดหรอืยงั พอธปูหมด 
ก็ดีใจ  เลิกได้

บางคนก็ตั้งเทียน  ตั้งว่าให้หมดเทียน  พอเทียนหมดก็เลิก 
มันไม่เป็นไปตามธรรมชาติ  คือ  ถ้าเป็นไปตามธรรมชาติ  ก็นั่งไป 
จะนัง่กน็ัง่ไป  จะเลกิเมือ่ไรกเ็ลกิ  อยากนัง่เท่าไรกน็ัง่ไป  อยากเลกิ 
เมือ่ไรกเ็ลกิ  แล้วกไ็ปเดนิจงกรม พจิารณาธรรม  ก�าหนดอริยิาบถ 
อะไรกแ็ล้วแต่  สบายด ี ท�าไมท่านจะต้องปฏบิตัธิรรมให้เดอืดร้อน 
ท�าไมท่านไม่ท�าให้เป็นกิจกรรมชีวิตประจ�าวัน  ที่รู้สึกว่าท�าแล้ว 
สบาย  เราค่อยๆ  แทรกซมึ  ค่อยๆ  ได้  ไปเรือ่ยๆ  จติใจค่อยสงบ 
ค่อยเห็นแจ้ง  เรียกว่า  เป็นสมาธิหรือวิปัสสนาโดยธรรมชาติ 
ท�าโดยธรรมชาต ิ ใครจะชอบท�าโดยรปูแบบอะไร  เข้าท�าเป็นกลุม่ 
เป็นพวก  ก็ตามใจ  ไม่ได้คัดค้าน

ทางปฏิบัติธรรม  ที่เป็น  สุขา  ปฏิปทา  ขิปฺปาภิญฺญา 
ก็มีอยู่  คือ  เป็นทางหนึ่งที่มีอยู่  ปฏิบัติสะดวกสบาย  และรู้ได้ 
รวดเร็วด้วย  ที่ว่ารู้ได้เร็ว  ก็เพราะว่า  เราไม่อยากรู้  เราไม่อยาก 
รู้เร็ว  ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องรู้เมื่อนั้นเมื่อนี้  รู้เมื่อไร  ได้เมื่อไรก็ช่าง 
เหมอืนคนเรยีนหนงัสอื  เรยีนไป  ไม่อยากรูเ้ท่าไรหรอก  จะรูเ้มือ่ไร 
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กช่็าง  ไม่ได้ไปก�าหนดกฎเกณฑ์มากมายอย่างนี ้ บางทจีติใจกไ็ม่ได้ 
ถูกบีบคั้น  จิตใจจะสงบสบาย  อยู่ตามปกติ  ก็เป็นสุข

เบื้องต้นของสมาธิ

มีสุขแล้วก็มีสมาธิ  คนที่ไม่มีความสุข  ท�าสมาธิได้ยาก 
ความสุขเป็นเบื้องต้นของสมาธิ  บางคนมีเรื่องมีปัญหากลุ้มอก 
กลุม้ใจ  มคีวามเดอืดร้อน  มคีนแนะน�าให้ไปท�าสมาธ ิ นัง่ท�าสมาธิ 
ก็วอกไปแวกมา  คิดถึงแต่เรื่องราวต่างๆ  มากมาย  ที่มีปัญหา 
อยู่นั่นแหละ  เมื่อมาถามผม  ผมก็บอกว่า  สุขเป็นเบื้องต้นของ 
สมาธิ  ถ้าใจไม่มีความสุขแล้ว  ใจที่จะเป็นสมาธินั้นท�าได้ยาก 
เพราะฉะนัน้  ให้เหน็แจ้ง  ให้มปัีญญา  รูจ้กัละความทกุข์เสยีก่อน 
ให้จิตใจเราสุขสบาย  ค่อยไปท�าสมาธิ  ไม่มีความกังวล  สมาธิก็ 
เกิดง่าย  ศรัทธา  ปราโมทย์  ปีติ  ปัสสัทธิ  สุข  สมาธิ  จะมากัน 
ตามล�าดับ  ส่วนมากก็จะไปข่มเอา  ไปข่มที่จิต  ข่มเหลือเกิน 
ต้องเป็นสมาธิ  ต้องตั้งมั่น  ท�าไม่ได้  จะตั้งมั่น  ต้องตั้งมั่นเอง 
เป็นก็เป็นเอง

ถ้าค�านงึถงึรปูแบบมากเกนิไป  ท�าให้เนือ้หาสาระของสมาธิ 
จ�ากดัอยูใ่นวงแคบ  ทีว่่าจ�ากดัอยูใ่นวงแคบกค็อื  อยูใ่นท่านัง่  และ 
หลับตานิ่งๆ  ซึ่งใจอาจจะไปอยู ่ที่ไหนก็ไม่รู ้  แต่ผู ้ท�าก็ภูมิใจ 
ปลื้มใจว่าได้นั่งสมาธิแล้ว  คล้ายๆ  กับพระที่ลงปาติโมกข์แล้ว 
บางทกีไ็ม่รูเ้รือ่งเลยแม้แต่น้อย  ว่าผูส้วด - สวดอะไร  ผูฟั้ง - ฟังอะไร 
บางทีบางท่านตัวผู้สวดเอง  ก็ไม่รู้ว่าสวดอะไร  พอสวดเสร็จแล้ว 
ฟังเสรจ็แล้วต่างคนต่างกด็ใีจว่า  ได้ช�าระตนให้บรสิทุธิห์มดจดแล้ว 
จากอาบัติต่างๆ
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ในสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาล  ในอินเดีย  การสวด 
ปาติโมกข์  เป็นภาษามคธ  หรือ  ภาษาบาลี  ซึ่งเป็นภาษาของ 
ผู้สวดและผู้ฟังเอง  ท่านสามารถเข้าใจทุกวรรคทุกตอน  เมื่อ 
จบแต่ละเรือ่ง  จงึมคี�าถามตอนท้ายเรือ่งว่า  ในเรือ่งเหล่านี้ๆ   ท่าน 
บริสุทธิ์หรือ ?  เมื่อทุกรูปในที่ประชุมนิ่งอยู ่  แปลว่า  บริสุทธิ์ 
ผู้สวดปาติโมกข์  ก็จะสวดต่อว่า  ข้าพเจ้าจะจ�าไว้ว่าท่านเป็น 
ผู้บริสุทธิ์  เอวเมตํ  ธารยามิ  เมื่อผู้ฟัง  และผู้สวดต่างไม่รู้เรื่อง 
ด้วยกัน  การท�านั้นเหลืออยู่แต่ในรูปแบบและพิธีกรรม  ถ้าผู้สวด 
และผู้ฟังรู้เรื่องเข้าใจในการสวดเป็นภาษาบาลี  ดีตรงที่ได้รักษา 
ต้นเดิมไว้  และใช้เวลาน้อยกว่าสวดเป็นภาษาไทย  แต่ถึงกระนั้น 
ก็คิดว่าดีกว่าไม่ท�าเสียเลย

ทราบว่าบางวดัท�าปาตโิมกข์แต่ในพรรษา  ๓  เดอืนเท่านัน้ 
นอกพรรษา  ๙  เดอืน  ไม่ได้ท�า  โบสถ์สร้างไว้ด้วยราคาแพง  เป็น 
เงินทั้งหมด  ๒๐  ล้าน  ๓๐  ล้าน  ใช้ประโยชน์ไม่คุ้ม  น่าเสียดาย 
นะครับ  โบสถ์น่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นให้ได้ด้วย  ทราบมาว่า 
ทีต่่างจงัหวดับางจงัหวดั  สร้างพระประธานใหญ่  ราคาถงึ ๒๐  ล้าน 
ท�าไมจะต้องใหญ่โตราคาแพงขนาดนั้น  ในขณะที่ความล�าบาก 
ยากจนของประชาชน  แผ่ไพศาลทั่วประเทศ  เด็กขาดที่เรียน 
ขาดครู  ขาดอาหาร  ขาดเสื้อผ้า  ขาดที่อยู่อาศัยจ�านวนมหึมา 
ทเีดยีว  ให้เขารูจ้กัคดิว่า  อะไรควรท�าอะไรไม่ควรท�าแต่นัน่แหละ 
ครับ  การสร้างคนมองไม่เห็นชัดเจนเหมือนการสร้างวัตถุโบราณ
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วันแม่

วันแม่มีความส�าคัญอย่างไร
คิดว่าได้พูดกันมากแล้วในรายการต่างๆ  พระคุณของแม่ 

เป็นอย่างไร  น่าจะประจกัษ์อยูพ่อสมควร  เรือ่งทีผ่มจะขอเน้นย�้า 
ในที่นี้ก็คือ  ขอให้  พ่อ  แม่  ลูกท�าหน้าที่ของ  พ่อแม่  ของลูก 
ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้  คือคนที่เป็นแม่จะต้องเป็นพร้อมด้วย 
คุณสมบัติของแม่ให้ดีที่สุด  คนที่เป็นพ่อก็ท�าหน้าที่ของพ่อพร้อม 
ด้วยคุณสมบัติของพ่อที่ดีที่สุด  ถ้าไม่มีคุณสมบัติ  ก็ไม่ควรจะ 
เรยีกร้องอะไรจากลกู  พ่อแม่ไม่ควรเรยีกร้องอะไรจากลกู  ถ้าเรา 
ไม่มคีณุสมบตัขิองพ่อแม่  ลกูกเ็หมอืนกนั  ถ้าไม่มคีณุสมบตัขิองลกู 
ก็ไม่ควรจะเรียกร้องอะไรจากพ่อแม่  เพราะฉะนั้น  เราเป็นอะไร 
เป็นแม่  เป็นพ่อ  เป็นลูก  เราควรจะท�าหน้าที่ของพ่อแม่  ของลูก 
ให้สมบูรณ์

หน้าทีข่องพ่อแม่  หรอืมารดาบดิา  ภาษาไทยเราเรยีกพ่อแม่ 
ภาษาบาลีว่า มาตาปิตุโร  มารดาขึ้นก่อน

(๑)  ห้ามลกูไม่ให้ท�าความชัว่  ตวัพ่อแม่เองกต้็องไม่ท�าด้วย 
แม้จะท�าอยูบ้่าง  แต่หน้าทีข่องพ่อแม่ทีห่วงัดต่ีอลกู  กต้็องห้ามลกู 
ไม่ให้ท�าความชั่ว

(๒)  ให้ตัง้อยูใ่นคณุงามความด ี พ่อแม่ต้องเป็นผูน้�าในการ 
ตัง้ตวัอยูใ่นความด ี มเิช่นนัน้แล้วจะสอนลกูยาก  ถ้าพ่อแม่ไม่ตัง้ตน 
อยูใ่นคณุงามความด ี สอนให้ลกูดไีด้ยาก  เพราะว่าไม่เหน็ตวัอย่าง
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(๓)  ให้ศึกษาศิลปวิทยาเท่าที่จะให้ศึกษาได้  เท่าที่ก�าลัง 
ความสามารถจะให้ศกึษาได้  ถ้าไม่มเีงนิทองทีจ่ะเสยีให้เขาศกึษา 
ศิลปวิทยา  เราก็หาทางอื่นที่เป็นศิลปวิทยา  เป็นวิชาชีพที่จะให้ 
เขาเติบโตขึ้นมาเลี้ยงตัวได้  บางคนไม่ต้องเรียนในโรงเรียนสูงๆ 
หรอกครับ  เขาก็เรียนธรรมดา  บางทีไปเรียนหนังสือในชั้นน้อย 
แต่ประสบความส�าเร็จอย่างสูง  เพราะว่าได้ศึกษาศิลปวิทยาใน 
การประกอบอาชพี  ในการด�ารงชวีติ  เรือ่งนีพ่้อแม่กต้็องตระหนกั 

(๔)  หาคู่ครองให้  เวลานี้  เขาหากันเองส่วนมาก  แต่ 
ถงึกระนัน้กส็อดส่องดแูลบ้างตามสมควร  ให้ความคดิ  ความเหน็ 
แนะแนวทางที่จะเลือกคู่ครอง

(๕) มอบทรัพย์สมบัติให้บ้างถ้ามี  ในสมัยที่สมควรจะให้ 
ถ้าไม่มีก็แล้วไป  ลูกเขาก็รู้ว่าพ่อแม่ไม่มี

ถ้าพ่อแม่ท�าหน้าที่ของพ่อแม่ดีแล้ว  หน้าที่ของลูกคือ

(๑)  เลีย้งท่านตอบแทน  ท่านเลีย้งเรามาแล้วเลีย้งท่านตอบ 
การเลี้ยงมี  ๒  อย่างคือ  เลี้ยงด้วยกาย  และเลี้ยงด้วยใจ  เลี้ยง 
ใจท่าน  เลี้ยงกายท่าน  ให้ท่านได้มีความรู้สึกปลื้มใจกับลูก  นี่ก็ 
เรียกเลี้ยงใจ

(๒)  รับท�ากิจของท่าน  หน้าที่อะไรของท่าน  รับช่วยท�า 
กิจธุระ  ดูแลไม่เพิกเฉย  ดูแลเอาใจใส่

(๓)  ด�ารงวงศ์ตระกูล  คนที่จะด�ารงวงศ์ตระกูลได้  ต้อง 
เป็นคนที่มีธรรมส�าหรับจะด�ารงวงศ์ตระกูล  มีธรรมของตระกูล 
เหมือนกับคนที่จะด�ารงชาติเอาไว้ได้  ต้องมีธรรมของชาติ  ผู้ที่จะ 
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ด�ารงวงศ์ตระกูลก็ต้องมีธรรมของตระกูล  อันนี้ต้องหันเข้าหา 
หลักธรรมของตระกูล

(๔) ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี  สมควรจะได้รับมรดก  เพราะ 
ในหน้าที่ของมารดาบิดามีแล้วว่า  มอบทรัพย์มรดกให้ในสมัย 
อันสมควร

เพราะฉะนัน้  ลกูกต้็องปฏบิตัตินให้เป็นคนด ี สมควรทีท่่าน 
จะมอบทรัพย์มรดกให ้ มิเช่นนั้นแล้วทา่นกใ็ห้ดว้ยความไม่เต็มใจ 
ให้ด้วยความรู้สึกเสียไม่ได้  เพราะเห็นว่าเป็นลูกก็ต้องให้  ถ้าลูก 
ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นคนด ี ท่านกเ็ตม็ใจทีจ่ะให้  อ้อนวอนทีจ่ะให้ 
ไม่ใช่ให้ด้วยความไม่เตม็ใจ  ไปอ้อนวอนให้แก่ลกูทีด่ ี เขากไ็ม่อยาก 
ได้อะไรของพ่อแม่  แค่อยากจะให้พ่อแม่อยู่เย็นเป็นสุข  อันนั้น 
ก็เป็นความปลาบปลื้มของเขาแล้ว

(๕)  เมือ่ท่านล่วงลบัไปแล้ว ท�าบญุอทุศิให้ท่านบ้างตาม 
กาลอันสมควร  ทางพุทธศาสนามีความเชื่อเรื่องการเวียนว่าย 
ตายเกิด  ตายแล้วก็เกิดอีก  แล้วก็ไม่รู้หรอกว่าท่านไปเกิดที่ไหน 
แต่ท�าบญุอทุศิให้ท่านไป  เป็นการแสดงความกตญัญกูตเวท ี เผือ่ว่า 
ท่านได้รับก็จะเป็นความดี  หากท่านไม่ได้รับแต่เราได้รับแน่นอน 
อย่างน้อยกเ็ป็นการระลกึถงึท่าน  เราสอนกนัอยูเ่สมอครบั  หน้าที่ 
ของมารดาบดิา  หน้าทีข่องลกู  แต่ไม่ค่อยได้ท�ากนัเท่าไร  บางคน 
ก็ท�าบางคนไม่ค่อยได้ท�า  อ้างนั่นอ้างนี่ไปเรื่อย

มีคนชอบถามผมเสมอว่า  ท�าอย่างไรให้เยาวชนของเรา 
เป็นคนด ี ผมขอน�าเอาค�าตอบของท่านอาจารย์พทุธทาสมาในทีน่ี้ 
ท่านบอกว่า  ต้องให้แม่ดีก่อน  นี้เป็นความจริงอย่างยิ่งนะครับ 
คือเด็กที่พ่อแม่ดี  โอกาสที่จะเสีย  น้อยมากเลย  ส่วนมากจะดี 
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พ่อมีอิทธิพลต่อลูกน้อยกว่าแม่  ถ้าแม่ดีเป็นหลักให้ได้แล้วละก็ 
ลูกมักจะดี  พ่อก็ส�าคัญเหมือนกัน  ไม่ใช่ไม่ส�าคัญ  แต่เทียบแล้ว 
แม่มอีทิธพิลต่อลกูมากกว่า  โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าแม่เป็นคนดด้ีวย 
แม่ต้องดีเสียก่อน

ผมเคยอ่านหนังสือของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ  ท่าน 
เขียนเรื่อง  “มหาบุรุษ”  พูดไว้ตอนหนึ่ง  ผมจ�าไม่ได้หมดทุกตัว 
นะครบั  ยงัไม่ได้เปิดดตูอนนี ้ จ�าแต่ใจความได้  มหาบรุษุแทบทกุคน 
หรือทุกคนที่ได้รับอิทธิพลจากแม่เป็นอันมาก  ในการที่จะท�าให้ 
เขาเป็นคนเช่นไร  เช่นว่า  เป็นคนขยันหมั่นเพียร  เป็นคนบึกบึน 
บากบัน่  สูอ้ปุสรรค  เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน  อะไรต่างๆ  เหล่านี้ 
มักจะได้รับอิทธิพลจากแม่  เพราะฉะนั้น  ถ้าเราอยากให้เยาวชน 
ของเราเป็นคนดี  คนแรกที่จะต้องให้ดีก่อน  คือแม่

เวลานี้  รู ้สึกว่าระดับศีลธรรม  ระดับจริยธรรม  ระดับ 
คณุงามความดต่ีางๆ  ของคนในสงัคมของเรา  ทัง้ผูห้ญงิ  ทัง้ผูช้าย 
ทั้งพ่อ  ทั้งแม่  ตกต�่าลงพอสมควร  ท�าอย่างไรจึงจะได้พัฒนา 
คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นแม่  หรือผู้ที่เป็นพ่อให้ดีขึ้น  และเรื่อง 
เยาวชนหายห่วงได้มากถ้าคุณภาพของพ่อแม่ดี  ลองสังเกต 
ลองส�ารวจดูเด็กเร่ร่อนจรจัด  ที่เที่ยวไปอยู่ตามที่ต่างๆ  ไปจาก 
บ้านแตกทั้งนั้น  พ่อแม่ไม่เป็นหลัก  แต่สร้างความเดือดร้อน 
ให้แก่เด็ก  ความชั่วร้าย  ความผิด  ความเดือดร้อนต่างๆ  มา 
ลงทีเ่ดก็  เพราะว่าผูใ้หญ่ไม่ตัง้อยูใ่นคณุธรรมของผูใ้หญ่  คณุธรรม 
ของพ่อแม่เรื่องนี้ส�าคัญนะครับ

ส�าหรับวันแม่  ผมก็ขอพูดในแนวนี้  อย่ามัวกราบๆ  ไหว้ๆ 
กันอยู่เลย  ขอให้เรามาชักชวนกันท�าหน้าที่ให้สมบูรณ์ดีกว่า
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ไม่ได้ปฏิเสธการเอาดอกมะลิ  เอาพวงมาลัยไปให้แม่  นั่นก็ดี  แต่ 
ไม่ใช่ปีหนึ่งท�าหนหนึ่ง  แล้วก็แล้วไป  สิ่งที่ควรท�ากว่าคือ  ลูกมา 
ท�าหน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่ให้ดีที่สุด  พ่อแม่ท�าหน้าที่ของพ่อแม่ 
ต่อลูกให้ดีที่สุด  ท�าให้เป็นวันแม่ทุกวัน  ไม่จ�าเพาะเจาะจงว่า 
จะต้องเป็นวันที่  ๑๒  สิงหา  เป็นวันแม่ทุกวันส�าหรับลูก  ส�าหรับ 
แม่นั้นก็เป็นวันของลูกทุกวันอยู่แล้ว  แม่คิดถึงลูกทุกวันอยู่แล้ว 
ระลกึถงึ  อยากให้ลกูด ี โดยมากเป็นอย่างนัน้  เพราะฉะนัน้  ขอให้ 
ลูกๆ  ท�าหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุด  เพียงแต่ตั้งใจว่าจะเป็นลูกให้ดี 
ที่สุดเท่าที่จะท�าได้เราก็จะท�าให้พ่อแม่มีความสุข  ผมขอปรารภ
วันแม่เพียงเท่านี้

การปฏิบัติธรรมคืออะไร

การกระท�าต่างๆ  ของพวกเราในสังคมไทยเวลานี้  เรามัก 
จะมุ่งรูปแบบยิ่งกว่าเนื้อหา  ผมขอยกตัวอย่าง  แม้แต่การปฏิบัติ 
ธรรม  เราก็เอารูปแบบไปใส่ให้มีความหมายแคบเข้ามา  เพียง 
ท�าสมถะ  วปัิสสนาเท่านัน้  ความหมายของการปฏบิตัธิรรม  ซึง่ก็ 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรม  อย่างที่เพื่อนฝูงของท่าน 
ถามว่า  ตอนนี้ไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่า  ความหมายของเขาก็คือ 
การไปท�าสมถะ  ท�าสมาธิ  หรือไปท�าวิปัสสนา  นั่นคือการปฏิบัติ 
ธรรม  ซึ่งเป็นความหมายที่แคบมาก  เพียงเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ปฏิบัติธรรม

ความหมายทีแ่ท้จรงิของการปฏบิตัธิรรม คอื การกระท�า 
ที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งหมด ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภาวะใด  เพศใด 
อยู่ในหน้าที่ใด  ท�าหน้าที่นั้น ในภาวะนั้นให้ดีที่สุด  ให้ถูกต้อง 



68

ศีล
สมาธิ

ปัญญา

ที่สุด ให้เป็นธรรมที่สุด  นั่นแหละครับ  คือการปฏิบัติธรรม 
ยกตัวอย่างในระดับใหญ่  ระดับสูง  เช่น กระทรวงมหาดไทย 
เป็นทางเดนิของธรรม  ในสายการปกครอง  เราปกครองให้ดทีีส่ดุ 
ยตุธิรรมทีส่ดุ  ไม่เบยีดเบยีนราษฎร  ไม่มกีารคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ 
ผู้ปกครองทุกระดับ  ตั้งแต่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยลงไป 
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด  จนถึงนายอ�าเภอ  ก�านัน  และผู้ใหญ่บ้าน 
ตัง้อยูใ่นธรรม  เพราะกระทรวงมหาดไทย  เป็นทางเดนิของธรรม 
ในสายการปกครอง  ปกครองให้ดีที่สุด  ต้องมีทศพิธราชธรรม 
กระทรวงยุติธรรมก็เป็นทางเดินของธรรม  สายความยุติธรรม 
กระทรวงทุกกระทรวงเป็นทางเดินของธรรมทั้งนั้น  ต้องเป็น 
ปฏิบัติธรรมทั้งนั้น

เพราะเหตุที่ว่า  คนส่วนมากไม่เห็นความส�าคัญของการ 
ปฏิบัติธรรมในแนวนี้  พอคิดว่าจะปฏิบัติธรรม  ก็นึกถึง  (๑)  ถือ 
ปิ่นโตเข้าวัด  รักษาศีล  (๒)  นั่งสมาธิ  (๓)  ท�าวิปัสสนา  นั่นคือ 
การปฏิบัติธรรมในความหมายของเขา  ซึ่งแคบมากเลย  เวลา 
ประกอบอาชีพก็เป็นอันว่า  ไม่ต้องปฏิบัติ  ท่านมักจะได้ยินเสมอ 
ทีค่นพูดว่า  ผมไม่มเีวลา  ดิฉนัไมม่ีเวลาไปปฏบิัตธิรรม  เพราะมัว 
ประกอบอาชีพอยู่  ที่จริงเขาจะต้องปฏิบัติธรรมในอาชีพนั้นเอง 
ประกอบอาชีพอะไร  ก็ต้องปฏิบัติธรรมในอาชีพนั้น  นั่นแหละ 
คือการปฏิบัติธรรม

พ่อค้าแม่ค้าตัง้ร้านค้าขายด้วยจติคดิว่า  เพือ่เป็นประโยชน์ 
ให้คนอยู่แถบนี้  คนที่อยู่ใกล้เคียงกันนี้จะได้ไม่ต้องไปซื้อของไกล 
เอาก�าไรแต่พอสมควรนิดหน่อย  มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อลูกค้า 
ไม่ขายของปลอม  ไม่ปนปลอมกบัของด ี แล้วขายอย่างของด ี มนัก็ 
เป็นการปฏิบัติธรรม  ลูกค้าก็ไม่ต่อราคาเกินไป  เขาขายเท่าไร 
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ก็ให้เขาได้ก�าไรบ้าง  เราได้อาศัยเขา  เขาอยู่ได้  เราก็ได้รับความ 
สะดวก  ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  นี่คือการปฏิบัติธรรม

มงคลสูตร

สูตรส�าคัญแห่งชีวิตสูตรหนึ่งคือ  มงคลสูตร  พระพุทธองค์ 
ทรงแสดงแนวการปฏิบัติธรรม  ตั้งแต่การไม่คบคนพาล  ให้คบ 
คนด ีบชูาคนทีค่วรบชูา บ�ารงุมารดา - บดิา สงเคราะห์บตุร - ภรรยา 
การสงเคราะห์ญาติ  การให้ทาน  การประพฤติธรรม  เรื่อยขึ้นไป 
ถึง  การเห็นอริยสัจ  จิตใจไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม  เป็นล�าดับ 
สูงๆ  ขึ้นไป  เป็นโลกุตรธรรม  นี่คือแนวของการปฏิบัติธรรม 
ถ้าจะให้สงัคมด ี ให้ครอบครวัด ี ให้คนเป็นคนด ี ต้องปฏบิตัธิรรม 
ในชีวิตประจ�าวัน  ปฏิบัติธรรมตามหน้าที่  ท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด 
ใครมหีน้าทีอ่ะไร ท�าหน้าทีใ่ห้ดทีีส่ดุ  นัน่แหละ  คอืการปฏบิตัธิรรม 
ที่แท้จริง

สมถะ  วิปัสสนานั้น  ก็เป็นการปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่ง  นี่คือ 
ความไม่เข้าใจในวงแคบของชาวพุทธ  ที่ท�าให้การปฏิบัติธรรม 
ของเรานั้นอยู่ในขอบเขตที่จ�ากัด  ในความหมายที่จ�ากัด  ไม่ให้ 
ครอบคลุมไปถึงความดีงามต่างๆ

การทีเ่ราระดมก�าลงัลงไป  เพือ่เว้นความชัว่ให้ได้  หรอืเพือ่ 
ท�าความดีให้ถึงที่สุดนั่นก็เป็นสมาธิ  คือความตั้งใจมั่น  แต่เป็น 
สมาธิโดยเนื้อหาสาระ  ไม่ใช่โดยรูปแบบ  การใช้สติเป็นเครื่องกั้น 
กระแสความทะยานอยากเกนิขอบเขต  ซึง่จะเป็นเหตใุห้ก่อกรรม 
ท�าชั่ว  ก็เป็นจิตตสิกขา  สติ  สมาธิ  อยู่ในหมวดเดียวกัน  คือเป็น 
จิตตสิกขาด้วยกัน
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ในสังคมของเรา  ขาดจิตตสิกขา โดยเนื้อหาสาระอยู่เป็น 
อันมากทีเดียว  เราคงรูปแบบต่างๆ  ไว้มาก  และต่อเติมรูปแบบ 
เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ  แต่เนื้อหาสาระหายไป  รูปแบบนี่ต่อเติมกัน 
มากมายให้วจิติรพสิดาร  อะไรต่างๆ พดูไม่ถกู  แต่รูส้กึว่าพธิรีตีอง 
รูปแบบต่างๆ  เพิ่มพูนวิจิตรพิสดารขึ้นมากเท่าไร  คนก็รู ้สึก 
ว่าขลัง  และไปในทางศักดิ์สิทธิ์  แต่เนื้อหาสาระค่อยๆ  หายไปๆ 
คล้ายๆ  กับผลไม้ที่มีแต่เปลือกมาก  ไม่มีเนื้อ  ประโยชน์น้อย 
ไม่คุ้มกับราคาที่เราซื้อมา

ทางที่ดี  เราควรจะท�าให้สาระมากขึ้น  คือท�าอะไรก็มุ ่ง 
ให้สาระมากขึ้น  สาระมันอยู่ที่ไหน  รูปแบบให้เหลือไว้แต่น้อยๆ 
ก็ได้  เหมือนผลไม้บางชนิดเปลือกบาง  เช่น  ฝรั่ง เราอาจจะ 
รับประทานได้  ทั้งเนื้อทั้งเปลือก  รับประทานได้หมด  เรียกว่า 
เป็นสาระทั้งหมดเลย  การจัดงาน  การจัดการ  การท�าพิธีรีตอง 
ท�ายงัไงให้พธิรีตีอง  คอืเปลอืกน้อยลงให้บางทีส่ดุ  ให้เนือ้หาสาระ 
มากขึน้  คนกจ็ะเข้าหาเนือ้หาสาระ  หมดเปลอืงน้อย  ลงทนุน้อย 
ได้ผลมาก  ถ้าไปมุง่เอาเปลอืกนอก  มุง่เอาพธิกีรรม  มุง่เอาเปลอืก 
มากๆ  มันได้สาระน้อย  เปลือกมาก  ลงทุนมาก  ได้ผลน้อย

พระพุทธพจน์มีดังนี้

“ผูใ้ดเหน็สิง่อนัไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ  เหน็สิง่ทีเ่ป็นสาระ 
ว่าไม่เป็นสาระ  เขามคีวามด�ารผิดิเป็นทางด�าเนนิเสยีแล้ว  จงึไม่มี 
ทางพบสิ่งที่เป็นสาระได้  ส่วนผู้ใดรู้  สิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระ 
สิง่ใดไม่เป็นสาระกไ็ม่เป็นสาระ  เขามคีวามด�ารถิกูเป็นทางด�าเนนิ 
เขาย่อมจะเข้าถึงสิ่งอันเป็นสาระได้”
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นี่แหละครับ  ส�าคัญมากๆ  เลย  คือ  ต้องเห็นให้ถูกต้องว่า 
อะไรเป็นสาระ  อะไรไม่เป็นสาระ  ถ้าเห็นสลับกัน  เสร็จเลย 
ก็ไปถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระมาเป็นสาระ  เสียเวลา  เสียเงินทอง 
เสียอะไรมากมาย  เอาสาระดีกว่า

ข้อความดงักล่าวนี ้ จากพระไตรปิฎก  เล่มที ่ ๒๕  ข้อ  ๑๑ 
คมัภร์ีธรรมบท ปรารภท่านสญัชยั  อาจารย์ของพระสารบีตุร  เมือ่ 
พระสารบีตุรไปพบพระอสัสช ิ แล้วต้องการจะไปเฝ้าพระพทุธเจ้า 
ชวนอาจารย์ไปด้วย  เพื่อจะไปพบสิ่งที่เป็นสาระ  แต่อาจารย์ 
สัญชัยปฏิเสธว่า  ไม่ไป  จะอยู่กับคนโง่  ในโลกนี้  คนโง่มากกว่า 
คนฉลาด  เพราะฉะนั้นจะอยู่กับคนโง่  ท่านอุปติสสะ  คือพระ 
สารีบุตรในเวลาต่อมา  กับท่านโกลิตะ  คือพระมหาโมคคัลลานะ 
พาบริวารไปเฝ้าพระพุทธเจ้า  กราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบ 
พระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า  ผู้ใดเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่า 
เป็นหรือไม่เป็นสาระ  ตามที่กล่าวมาแล้ว  เป็นท�านองว่า  ท่าน 
สัญชัยมองไม่เห็นสิ่งที่เป็นสาระ  มัวยึดอยู่กับอสาระ

ความด�าริเป็นสิ่งส�าคัญ 

ความด�าร ิ ความคดิของคนเรา  ถ้าเป็นความคดิผดิ  ด�ารผิดิ 
เป็นสิ่งน่ากลัว  ความเห็นผิด  พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นยอดโทษ 
ดังพระพุทธพจน์ที่ว ่า  มิจฺฉาทิฏิปรมานิ  ภิกฺขเว  วชฺชานิ 
แปลว่า ภกิษทุัง้หลาย บรรดาโทษทัง้หลาย มมีจิฉาทฏิฐเิป็นอย่างยิง่ 
หมายความว่า  มิจฺฉาทิฏิ  เป็นยอดโทษ  มีโทษมากที่สุด  เมื่อ 
มีความเห็นผิด  มีความด�าริผิด  เป็นทางด�าเนินเสียแล้ว  เขาก็จะ 
เดินไปในทางที่ผิด  เขาจะพบแต่สิ่งที่ผิด  สิ่งที่เป็นอสาระ  ไม่ได้ 
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สาระ  แต่เข้าใจผิดว่านั่นคือสาระ  เพราะความเข้าใจผิด  ยึดผิด 
ก็ได้สิ่งที่เป็นอสาระ  เข้าใจว่าเป็นสาระ

อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบว่า  เหมือนกับคนผู้หนึ่ง 
ต้องการที่จะท�าสัมภาระ  หมายความว่า  ท�าบ้าน  ท�าเรือน 
ท�าเครือ่งไม้สกัอย่างหนึง่ด้วยไม้  แล้วเดนิเข้าไปในป่า  ตัง้ใจจะหา 
แก่นไม้  ไปพบกิ่งไม้  เข้าใจว่าเป็นแก่นไม้  เอามาท�าอะไรไม่ได้ 
ไปเจอเปลอืกไม้  เข้าใจว่าเป็นแก่น  กค็งเอามาท�าสิง่ทีต้่องท�าด้วย 
แก่นไม้ไม่ได้อยู่นั่นเอง  เพราะเขาเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งนั้นเป็นแก่น 
แต่ที่จริงมันไม่ใช่แก่น

แก่นในพุทธศาสนา

ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นแก่นในพุทธศาสนา  มีค�าตอบอยู่ใน 
มหาสาโรปมสูตร  แปลว่า  พระสูตรที่เปรียบด้วยสิ่งที่เป็นสาระ 
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า  “ถ้าเปรียบพรหมจรรย์หรือศาสนาของ 
พระองค์เหมือนกับต้นไม้ทั้งต้นละก็  อะไรเป็นเปลือก  อะไรเป็น 
กระพี้  อะไรเป็นแก่น  ในที่นั้น  พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า  ลาภ 
สักการะชื่อเสียงเป็นผลพลอยได้  เป็นกิ่งใบของต้นไม้  ศีลเป็น 
สะเก็ดของต้นไม้  สมาธิเป็นเปลือก  ปัญญาเป็นกระพี้  กระพี้ 
คือสิ่งที่ติดอยู่กับแก่น  วิมุตติเป็นแก่น  ความหลุดพ้นเป็นแก่น

ถ้าจะถือเอาเป็นแก่นของศาสนาจริงๆ  ก็ต้องเป็นวิมุตติ 
ไม่ใช่เรื่องอื่น  เรื่องอื่นเป็นเพียงตัวประกอบ  อย่างศีล  สมาธิ 
ปัญญา ไม่ใช่แก่น  เป็นพระธรรมทั้งหมด  ที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ 
อย่างมรรคมีองค์  ๘  ไม่ใช่แก่น  แก่นจริงๆ  ของศาสนาพุทธ  คือ 
วิมุตติ ความหลุดพ้น  ถือเอาพระพุทธพจน์เป็นหลัก
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ปรมัตถธรรมคืออะไร

ถ้าจะพูดให้ลึกซึ้ง  ให้ยากก็ยาก  แต่ถ้าจะพูดให้ง่ายก็ง่าย 
อย่างเช่น  คนเป็นสมมติสัจจะ  สมมติว่าคน  ถ้าจะพูดให้เป็น 
ปรมัตถ์  ก็พูดถึงขันธ์  ๕  ประกอบกันเข้า  รูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ  สมมติว่าเป็นคนบ้าง  สัตว์บ้าง  การที่เรารู้จัก 
ขันธ์  ๕  ก็ขันธ์  ๕  นั่นแหละคือ  ปรมัตถธรรมของคน

ถ้าเป็นคน  ก็เป็นเพียงสมมติว่าเป็นคน  เป็นสัตว์  เป็น 
รถยนต์คันหนึ่ง  เราเห็นเป็นรถยนต์  เป็นสมมติ  เป็นบัญญัติแยก 
ย่อยออกมาแล้ว  คือ  แยกมันออกมาให้หมด  ค�าว่ารถยนต์ก็ไม่มี 
เรียกว่ารถยนต์ก็ไม่มี  มันเป็นอย่างอื่นไป  นั่นแหละคือ  ปรมัตถ์ 
ของมัน  อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ยถา  หิ  องฺคสมฺภารา 
โหติ  สทฺโท  รโถ  อิติ  เพราะสัมภาระต่างๆ  มารวมกันเข้าเป็น 
สารประกอบเสียงว่า  รถก็มี  (รโถ  =  รถ)  รถเทียมม้า  อะไร 
ก็แล้วแต่  เอวํ  ขนฺเธสุ  สนฺเตสุ  เมื่อขันธ์ทั้งหลายยังมีอยู่  โหติ 
สตฺโตติ  สมฺมติ  การสมมติว่าสัตว์  คือ  รู้ด้วยกัน  รู้พร้อมกันว่า 
นี้คือสัตว์  อย่างนี้ก็มีอยู่  พอเราแยกออกไปเป็นส่วนต่างๆ  แล้ว 
คนก็ไม่มี
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อาการ ๓๒

คนชอบพูดบอกว่า  ลูกเต้าจะเกิดมา  สวยไม่สวย  อะไร 
ก็ช่างมันเถอะ  ผิวด�าผิวขาวก็ช่างมันเถอะ  ขอให้มีอาการ  ๓๒ 
ครบแล้วกนั  ทกุคนแหละครบั  มคีรบอาการ ๓๒ ทัง้นัน้  ไม่มใีคร 
ไม่ครบหรอก  แต่ทนีี ้ เราพดูผดิ  มคีวามเหน็ผดิ  มคีวามเข้าใจผดิ 
ความหมายของคนทีพ่ดูว่า  ขอให้ออกมาครบอาการ ๓๒ กพ็อแล้ว 
เขาหมายถึงว่า  อย่าให้ตาบอด  อย่าให้หูหนวก  ขออย่าให้แขน 
ด้วนขาด้วนก็พอแล้ว  หมายความว่า  ขอให้มีอวัยวะครบถ้วน
บริบูรณ์

ความจริงนั้น  อาการ  ๓๒  ท่านหมายถึง  ธาตุดินกับ 
ธาตุน�้า  ที่มีอยู่ในตัวคนเท่านั้นเอง  คือ  ผม  ขน  เล็บ  ฟัน  หนัง 
เนื้อ  เอ็น  กระดูก  เยื่อในกระดูก  ม้าม  หัวใจ  ตับ  พังผืด  ไต 
ปอด  ไส้ใหญ่  ไส้น้อย  อาหารใหม่  อาหารเก่า  มันสมอง  เป็น 
ธาตุดินก็มีทุกคน  ธาตุน�้าก็มี  น�้าดี  น�้าเสลด  น�้าเหลือง  น�้าเลือด 
น�้าหนอง  น�้าลาย  เหงื่อ  น�้าตา  น�้าเมือก  น�้าในข้อ  น�้ามูตร 
รวมแล้วเป็น  ๓๒

นี่แหละคืออาการ  ๓๒  ที่พระท่านสวด  เพื่อพิจารณา 
กายคตาสติ  แปลว่า  สติที่เป็นในกาย  เพื่อพิจารณากายว่า 
ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้  ให้เราพิจารณาให้เบื่อหน่าย  นี่คือความ 
เข้าใจไขว้เขวของคนที่ไม่เข้าใจ  พูดโดยความไม่เข้าใจ  พูดด้วย 
ความไม่รู ้  เพราะฉะนั้น  ความเข้าใจผิด  ความคิดผิด  ความ 
ด�าริผิด  จึงเป็นสิ่งน่ากลัว  ความเห็นผิดก็ท�าให้ปฏิบัติผิด  ท�าให้ 
ด�าเนินชีวิตผิด
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เถรส่องบาตร

ในศาสนานี้  มีทั้งส่วนที่เป็นสาระซึ่งเป็นของเดิมแท้  และ 
สิ่งที่เป็นอสาระ  ที่คนภายหลังเสริมต่อเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์ 
บางอย่าง  ด้วยความพอใจบางอย่าง  ด้วยการทีอ่ยากจะท�าบางอย่าง 
เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แล้วก็ควรจะจบเพียงเท่านั้น  คืออาจจะ 
จ�าเป็นในสมัยนั้น  จ�าเป็นต้องท�าเช่นนั้น  พอล่วงกาลล่วงสมัย 
ความจ�าเป็นก็หมดไปแล้ว  แต่คนรุ่นหลังยังท�าต่อๆ  กันมา  ด้วย 
ไม่เข้าใจวตัถปุระสงค์สบืต่อกนัมา  อย่างไม่รูจ้ดุหมาย  ท�าต่อกนัมา 
อย่างมืดบอด 

อย่างที่ท่านชอบพูดถึงเถรส่องบาตร  บางท่านคงทราบ 
บางท่านอาจจะยังไม่ทราบ  ท�าไมถึงเรียกเถรส่องบาตร  ก็ท�า 
ตามๆ กนัมา  ความหมายคอื  ท่านอาจารย์ท่านรูว้นิยั  ท่านฉนัเสรจ็ 
ในบาตร  ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ท่านก็ส่องบาตร  เช็ดบาตรแล้ว 
ท่านกไ็ปส่องกบัดวงตะวนั  ดวู่ามรีรูัว่หรอืไม่  เพราะในวนิยั  ไม่ให้ 
ใช้บาตรที่มีรูรั่ว  ถึงขนาดที่เมล็ดข้าวลอดออกมาได้  เป็นอาบัติ 
ถ้ามีรูรั่วอย่างนั้น  ก็ซ่อมแซมเสีย  ปะเสีย

แต่ลูกศิษย์ไม่รู ้เรื่อง  เห็นอาจารย์ฉันเสร็จก็ส่องบาตร 
กับดวงอาทิตย์  กับแสงแดด  เพื่อจะได้เห็นรู  ลูกศิษย์ก็ส่องบ้าง 
ส่องกันเป็นแถวเลย  อาจารย์ก็ไม่ได้อธิบาย  ลูกศิษย์บางคนถาม 
กันว่า  ส่องท�าไม  ตอบว่าไม่รู้  เห็นอาจารย์ส่องก็ส่องด้วย  แต่ 
ตัวไม่รู้  อย่างนี้เรียกว่า  ท�าแบบเถรส่องบาตร  มันก็ไม่ดี  เราต้อง 
รู้เหตุผลว่า  ท�าไมท�าอย่างนั้น  เมื่อไม่รู้เหตุผล  ท�าอย่างมืดบอด 
ก็กลายเป็นงมงาย  ท�าให้เป็นที่หัวเราะเยาะของคนบางพวกหรือ 
ผู ้รู ้  หรือผู ้ที่ชอบเหตุผล  หรือผู ้ที่ชอบวิจารณ์ท�ากันไปตาม
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ประเพณนียิม  แล้วยงัมาอ้างด้วยว่าเป็นประเพณดีงีาม  กท็�ากนัไป 
สิ้นเปลืองกันไป  หมดเปลืองกันไป  เดือดร้อนกันไป  เพราะเหตุ 
ไม่รู้ความจ�าเป็น  ไม่รู้ความประสงค์  ไม่รู้สาระ

ส่วนที่เป็นอสาระมากมายที่ท่วมท้นสิ่งที่เป็นสาระ  ถ้า 
เหลือไว้แต่สิ่งที่เป็นสาระ  มันก็ไม่มีอะไรเท่าไร  ถ้าเป็นไปเพื่อ 
ความงมงาย  มไีว้เพือ่ผลประโยชน์  หาลาภผล  หาชือ่เสยีง  ไม่ใช่ 
เพือ่รกัษาพระศาสนาทีเ่ป็นเนือ้แท้  ซึง่อ�านวยประโยชน์แก่มหาชน 
จริงๆ  ไม่ใช่เอาประโยชน์จากมหาชน  เพิ่มพูนบารมีเฉพาะตน

น่าตระหนกันะครบั ว่าท�าอย่างไร และคดิจะท�าอะไร ให้เป็น 
ประโยชน์แก่มหาชนจริงๆ  ไม่คิดแต่จะเอาประโยชน์จากมหาชน 
มาเพิ่มพูนบารมีเฉพาะตน  เราจะได้ศาสนาที่บริสุทธิ์  ศาสนาที่ 
เป็นประโยชน์แก่มหาชนจริงๆ  ไม่ใช่เพื่อเพิ่มพูนบารมีเฉพาะตัว 
มันเป็นสิ่งที่น่าละอาย  คิดไปแล้วเป็นสิ่งที่น่าละอาย

เนื่องจากคนส่วนมากในสังคมของเรา  ติดในรูปแบบ 
ส�านักต่างๆ  ที่ได้ชื่อว่า  เป็นส�านักสมาธิวิปัสสนา  บางส�านักจึง 
สร้างรูปแบบต่างๆ  ขึ้นมา  ยิ่งวิจิตรพิสดารมากเท่าใด  ยิ่งจะ 
เรียกร้องความสนใจได้มากเท่านั้น  ชื่อเสียง  เกียรติคุณ  ลาภ 
สกัการะ  กห็ลัง่ไหลมาสูส่�านกั  แล้วกร็�า่รวยขึน้เรือ่ยๆ  พวกบรษิทั 
บริวาร  ผู้หนักในลาภยศก็ห้อมล้อม  เชิดชู  โฆษณาชวนเชื่อ  ให้ 
กว้างขวางออกไป  เพราะเป็นที่มาแหล่งลาภผลของพวกตน

ผูท้ีเ่ป็นเช่นนัน้  ในคมัภร์ีบาล ี คมัภร์ีทางศาสนา  เรยีกสมณะ 
เช่นนั้นว่า  สมณกุฎุมพี  คือสมณะที่ร�่ารวยอย่างเศรษฐี  อย่าง 
คฤหัสถ์  อย่างกุฎุมพี  พวกบริษัทบริวาร  ผู้หนักในลาภสักการะ 
ห้อมล้อม  เชิดชู  ได้ผลประโยชน์  โฆษณาชวนเชื่อให้กว้างขวาง 
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ออกไป  เป็นทางมาแห่งลาภผล  หนักเข้า  หาได้ไม่ทันใจ  ไม่ทัน 
ความโลภที่วิ่งออกหน้าไปก่อนแล้ว  ก็ต้องใช้ชีวิตหลอกลวง 
โดยเอาส�านักสมาธิวิปัสสนาออกหน้า  หาลาภผลอยู่เบื้องหลัง 
ชาวบ้านผู้ไม่รู้เรื่องพาซื่อ  จึงเข้าไปติดบ่วงที่ลวงไว้เสียมากมาย 
แม้จะรู้ภายหลังว่าตัวหลงผิดเสียแล้ว  แต่เพราะกลัวจะเสียหน้า 
จึงช่วยกันพิทักษ์ปกป้อง  อย่างไรก็ปกป้องเอาไว้ก่อน  แล้วค่อย 
ถอนตัวภายหลัง

ท่านลองคิดดู  เสือที่ต้องการล่าเหยื่อ  มันจะหมอบอยู่ 
อย่างเงียบๆ  พอได้จังหวะ  จึงกระโจนตะครุบเหยื่ออย่างแม่นย�า 
นักพรตนักบวชบางพวกบางคน  ก็เป็นเช่นนั้น  ต้องการเหยื่อ 
คือลาภสักการะ  ชื่อเสียง  ความนับถือ  แสร้งท�าตน  เป็นคน 
สงบเสงีย่ม  เพือ่จะหลอกลวง  ให้คนทัง้หลายตายใจ  มไิด้ค�านงึถงึ 
พระพทุธพจน์เลย  ทีว่่า ผูมุ้ง่ความสงบ พงึละเหยือ่ของโลกเสยี 
โลกามสิ ํปชเห สนตฺเิปกโฺข  อนัทีจ่รงิแล้ว  ความสงบสขุของจติใจ 
เป็นตัวแท้ที่เข้าถึงศาสนา  มากกว่ารูปแบบทางจริยธรรม  หรือ 
รูปแบบทางสมาธิ

ขอได้โปรดจ�าข้อความนี้ไว้สักหน่อย  อันนี้เป็นการขอร้อง

ในการปฏบิตัศิาสนานัน้  เราต้องมคีวามซือ่สตัย์ต่อพระศาสดา 
ซือ่สตัย์ต่อพระพทุธเจ้า  เราต้องเปลีย่นแปลงจติใจส่วนลกึ  อนัเป็น 
ที่ซ่อนเร้นของตัณหาอุปาทานให้ได้  เราจะพบกับความสงบสุข 
อันแท้จริงด้วยอาการอย่างนี้  ด้วยลักษณะอย่างนี้  มิเช่นนั้น 
เราก็จะพบแต่ความสงบสุขแบบเด็กๆ  คือเดี๋ยวก็หัวเราะ  เดี๋ยวก็
ร้องไห้  เดี๋ยวก็ทะเลาะกัน  เดี๋ยวก็ตีกัน
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นอกจากนี ้ ถ้าเรายงัเปลีย่นแปลงจติใจส่วนลกึของเราไม่ได้ 
แล้ว  แม้จะให้ทาน  รักษาศีล  เจริญภาวนา  อะไรก็ตาม  ก็จะ 
เป็นที่อาศัยของตัณหาไปเสียหมด  ตัณหา  อุปาทาน  ทั้งแผ่  ทั้ง 
แฝงซ่อนเร้นเข้ามา  ในทาน  ในศีล  ในภาวนา  นั้นแหละ  ท�าให้ 
มผีลออกมาเป็นสลีพัพตปรามาส สลีพัพตปุาทาน  แปลง่ายๆ  ว่า 
ความงมงาย  ชวนกันงมงายโดยไม่รู้ตัว  เป็นอวิชชาไปอีก  เมื่อ 
ตัณหานุสัย  ยังไม่ถูกจ�ากัด  ทุกข์ก็เกิดขึ้นบ่อยๆ  เหมือนต้นไม้ 
ที่รากยังมั่นคงอยู่  แม้ถูกตัดก้าน  รานกิ่ง  มันก็ยังงอกขึ้นได้อีก

(พุทธภาษิตในพระไตรปิฎกเล่มที่  ๒๕  ข้อ  ๓๔)

ผมพดูมาด้วยความปรารถนาด ี ด้วยความหวงัดต่ีอส่วนรวม 
ต่อศาสนา  ต่อพุทธบริษัท  ถ้าจะมีอะไรเกินเลยไปบ้าง  แรงไป 
บ้าง  ขออภยั  แต่แน่ใจอยูอ่ย่างหนึง่ว่า  มคีวามบรสิทุธิใ์จเป็นทีต่ัง้

ธรรมสมาธิ - จิตตสมาธิ - วิปัสสนาสมาธิ 

จะพูดถึงสมาธิ  ๓  ขั้น  คือ
ขณิกสมาธิ  สมาธิชั่วขณะ
อุปจารสมาธิ  สมาธิเฉียดฌาน 

แต่มีสมาธิที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้  ปรากฏในพระไตรปิฎก 
เล่ม  ๑๘  หน้า  ๔๒๙  ข้อ  ๖๖๕  เรื่องธรรมชาติของท่านผู้ที่ 
บ�าเพญ็คณุงามความด ี อย่างเช่นว่า  ผูท้ีป่ระพฤตกิศุลกรรมบถ ๑๐ 
คือ  กายสุจริต  ๓  วจีสุจริต  ๔  มโนสุจริต  ๓  ประพฤติกุศล 
กรรมบถ  ๑๐  ให้บริบูรณ์แล้ว  มีปีติ  ปราโมทย์  ได้สุข  ได้สมาธิ 
โดยธรรมชาติ  โดยไม่ต้องไปนั่ง  ไม่ต้องไปท�าอะไร 
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พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับบุคคลผู้หนึ่ง  ที่ท่านเรียกชื่อว่า 
คามนิ  หรือคามนี  อันนี้  เรียกว่า  ธรรมสมาธิ  แปลว่า  สมาธิที่ 
ได้จากการปฏิบัติธรรม  ได้จากการประพฤติกุศลกรรมบถ  กุศล 
สุจริต  เมื่อได้ธรรมสมาธิแล้ว  สิ่งที่จะได้ต่อไป  คือ  จิตสมาธิ 
หมายถึง  จิตตั้งมั่น  จิตมั่นคง  มีลักษณะที่มั่นคงในคุณธรรม 
ในคุณงามความดี  นี้เรียกว่า  จิตตสมาธิ

มีสมาธิอีกชนิดหนึ่ง  ที่จะเกิดขึ้นแก่ท่านผู้เจริญวิปัสสนา 
แม้จะไม่ได้ท�าสมาธโิดยตรง  แต่เจรญิวปัิสสนา  วธิเีจรญิวปัิสสนา 
ท�าอย่างไร  เอาไว้พดูกนัในปัญญากถากไ็ด้  เพราะเป็นหมวดปัญญา 
เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยปัญญา  เป็นกลุ่มของปัญญา  วิปัสสนา-
สมาธิที่ได้จากการเจริญวิปัสสนา  บางท่านอาจสงสัยว่า  เมื่อ 
เจริญวิป ัสสนา  จะได้สมาธิหรือไม่  เมื่อเจริญวิป ัสสนาไป 
ความสงบใจจะเกดิขึน้  ด้วยความสงบจติ  ในลกัษณะทีเ่ป็นขณกิะ 
บ้าง  เป็นอปุจาระบ้าง  อนันีแ้หละครบัคอื  วปัิสสนาสมาธ ิ สมาธิ 
ทีไ่ด้จากการเจรญิวปัิสสนา  มฉิะนัน้แล้ว  คนทีเ่ป็นวปัิสสนายานกิ 
คือเจริญวิปัสสนาล้วนๆ  ก็จะขาดมรรคมีองค์  ๘  ที่เรียกว่า 
สัมมาสมาธิ  ที่จริงท่านไม่ขาด  แต่ท่านจะได้สมาธิแบบนี้
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ตัณหานุสัย

คือตัณหาที่แฝงเร้นอยู ่ในจิตส่วนลึกของเขา  มีตัณหา 
อกีชนดิหนึง่  ทีซ่่านออกไปทางตา  ห ู จมกู  แล่นออกไปรบัอารมณ์ 
ทางตา  ห ู จมกู  ลิน้  กาย  อนันีเ้รยีก  วสิตัตกิาตณัหา  (วสิตัตกิา 
แปลว่า  ซ่านออกไป)  เมื่อตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  กระทบกับรูป 
เสียง  กลิ่น  รส  เป็นต้น  เรียกว่า  รูปตัณหา  ตัณหาในรูป  สัทท- 
ตัณหา  ตัณหาในกลิ่น  ตัณหาในรส  ตัณหาในโผฏฐัพพะ  ตัณหา 
ในธมัมารมณ์  มีธรรมตัณหา  ไม่ใช่ตัณหาในธรรมะนะครับ  ไมใ่ช่ 
อยากเรยีนธรรมะ  หรอือยากได้ธรรม  แต่เป็นตณัหาในธมัมารมณ์

ธัมมารมณ์  คือสิ่งที่ใจคิด  เป็น mind  object  อย่างเช่น 
เมื่อเช้าเห็นดอกกุหลาบสวย  ลองไปดมดู  รู ้สึกหอม  เวลานี้ 
ไม่ได้เหน็ดอกกหุลาบแล้ว  และไม่ได้ดมแล้ว  แต่ความรูส้กึ  พอนกึ 
ขึน้ทไีร  นกึถงึดอกกหุลาบ  ยงัรูส้กึถงึรปูของมนั  รูส้กึถงึกลิน่หอม 
ของมนั  อย่างนีค้อืธมัมารมณ์  สิง่ทีใ่จคดิ  เป็นอดตีบ้าง  เป็นปัจจบุนั 
บ้าง  เป็นอนาคตบ้าง  เป็นธรรมตัณหา

เพราะวสิตัตกิาตณัหา  เป็นตณัหาในอายตนะทัง้  ๖ นัน่เอง 
นี้เป็นตัณหาในภาคใช้งาน  คล้ายๆ  ว่าจะต้องเป็นเครื่องมือของ 
ตณัหา  ส่วนตณัหานสุยั  เป็นตณัหาภาคบญัชาการ ตณัหาภาค 
บัญชาการนี้แหละ  ที่จะต้องละด้วยวิปัสสนา  เรียกอีกค�าหนึ่งว่า 
วัฏฏมูลกาตัณหา  แปลว่า  ตัณหาที่เป็นมูลของวัฏฏทุกข์  หมาย 
ความว่า  ถ้ายงัมตีณัหาอย่างนีอ้ยู ่ วฏัฏทกุข์กย็งัต้องมอียู ่ ยงัต้อง 
เวยีนว่ายตายเกดิอยู ่ ยกตวัอย่างเช่น  เหมอืนเราเหน็น�้าในตุม่  ใส 
สะอาด  พอมองลึกลงไป  เห็นหนูตายตัวหนึ่ง  เหมือนจิตส่วนลึก 
ของเรายังไม่บริสุทธิ์  จิตส่วนลึกยังมีกิเลสอยู่ลึกๆ  ที่เรียกว่า 
อนุสัย  นั่นแหละครับ
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เมือ่จติส่วนลกึของเรายงัไม่บรสิทุธิ ์ เรากไ็ม่อาจก�าจดัทกุข์ 
ในชวีติให้หมดสิน้ไปได้  ทกุข์ย่อมจะเกดิขึน้บ่อยๆ  วปัิสสนาปัญญา 
จะเป็นตวัล้วงลกึลงไปในจติส่วนลกึของเรา  เอาส่วนชัว่ต่างๆ  ออก 
คล้ายๆ  เราเอามือไปตักหนูตายขึ้นมาเสียจากก้นตุ่ม  แล้วทิ้งไป 
เปลี่ยนน�้าใหม่  ซึ่งไม่มีเชื้อโรคแพร่อยู่  น�้านั้นก็สะอาดบริสุทธิ์ 
อย่างแท้จริง  ดื่มได้โดยไม่เป็นอันตราย  ไม่เกิดทุกข์ต่อไปอีก

ปัญญาจึงท�าให้ชีวิตบริสุทธิ์  อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
ปญญฺาย ปรสิชุฌฺต ิบคุคลจะบรสิทุธิด้์วยปัญญา พจิารณาต่อไป 
นะครับว่า  กิเลสทุกตัวเป็นส่าเชื้อของทุกข์ ปัญหาในวัด  ปัญหา 
ในบ้าน  ในสงัคม  ในโลก  ลดลงไม่ได้  เพราะมนษุย์ไม่เหน็ภยัของ 
กเิลส  ไม่ได้ลดกเิลสลง  จติตสกิขา  คอื  การศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบั 
เรือ่งจติ  ปัญญาสกิขา  การอบรมปัญญาในทางธรรมมน้ีอยเกนิไป 
ไม่พอทีจ่ะสกดักัน้กระแสกเิลส  ทีบ่่าท่วมท้นมาจากทกุทศิในโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  มหาสมุทร  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ 
นี่แหละ  ที่ไม่ได้รับการควบคุม

ในที่บางแห่ง  พระพุทธเจ้าตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่า 
“ภกิษทุัง้หลาย ค�าว่า  สมทุร นี ้ ไม่ใช่อย่างอืน่  สมทุร คอื  ตา 
หู จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นี่เอง  เป็นมหาสมุทร”  รูป  เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ์  เป็นมหาสมุทรที่ลึกมาก  เป็นกระแส 
กิเลสท�าให้เกิดกระแสกิเลสขึ้นมา  ท่วมท้นมาจากทุกทิศ  สมาธิ 
ของเราที่เป็นจิตตสิกขา  ก็เป็นในรูปแบบเสียมากกว่าการใช้ใน 
ชีวิตจริงกับเหตุการณ์จริง

จะสังเกตได้ว่า  พอมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น  เราแก้ปัญหา 
ไม่ได้  เราไม่มกี�าลงัใจในการต่อสู ้ ท้อแท้  และอ่อนแอ  ยิง่ในยคุนี้ 
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ท่านจะเหน็คนท้อแท้และอ่อนแอ  ฆ่าตวัตายกนักม็าก  จติวปิลาส 
ทฏิฐวิปิลาส ท�าอะไรกว็ปิลาสไปมาก  เพราะพอเจอเหตกุารณ์จรงิ 
เข้า  เราแก้ปัญหาไม่ได้  เราไม่มกี�าลงัใจในการต่อสู ้ เพราะการ 
อบรมสมาธิของเรา  เป็นไปโดยรูปแบบ มากกว่าที่จะน�ามาใช้ 
ในชีวิตจริง

เอาสมาธิมาใช้ในชีวิตจริง

ท�าอย่างไรให้คนเอาสมาธิมาใช้ในชีวิตจริง  ให้เป็นคน 
มัน่คง  เข้มแขง็ทางจติใจ  ต่อสูไ้ด้  เวลามอีปุสรรค  มปัีญหา  หรอื 
พบความวิบัติ  มีก�าลังใจในการที่จะต่อสู้

ความดี  ๔  อย่าง  คือ 
(๑)  ขยันหมั่นเพียร 
(๒)  ได้ทรัพย์แล้วรู้จักแบ่งปัน
(๓)  เมื่อประสบความส�าเร็จ  ไม่ร่าเริง  ไม่หลงระเริงไปกับ

ความส�าเร็จนั้น  คงสงบเสงี่ยมอยู่ได้ 
(๔)  เมื่อประสบความวิบัติ  มีความทุกข์  ก็มีก�าลังใจที่จะ

ต่อสู้ 
นี่คือความดี  ๔  อย่าง  เป็นข้อความจากอินทรียชาดก 

เป็นลาภ  เป็นสิ่งที่ดี  ส�าหรับชีวิตของคน

พูดถึงการศึกษาเล่าเรียนของเรา  ทั้งทางวัดและทางบ้าน 
มุ่งเอาประกาศนียบัตร  มุ่งเอาปริญญา  ในการหาเงิน  มุ่งความ 
ส�าเร็จในการรับใช้กิเลส  สนองตัณหา  รับใช้กิเลส  มากกว่า 
รบัใช้ธรรม  ไม่ได้คดิทีจ่ะรบัใช้ธรรม  มใีครบ้างทีค่ดิจะรบัใช้ธรรม 
คิดว่ามีค่อนข้างจะน้อยเต็มที  ก็เรียนไปเพื่อจะสนองมุ่งความ 
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ส�าเร็จในการรับใช้กิเลสมากกว่ารับใช้ธรรม  จึงกลายเป็นเรียน 
เพื่องาน  งานก็เพื่อเงิน  เอาเงินเพื่อจะปรนเปรอตัวเอง  สนอง 
ตัณหาให้ได้ยิ่งๆ  กว่าคนอื่น  ยิ่งกว่าใครๆ  เป็นการสนองมานะ 
ความทะนงตน  ยึดมั่นในทิฏฐิ  หรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอย่าง 
ตายตัว  เป็นการสนองทิฏฐิ  ไม่มีการยืดหยุ่น

เช่น  เหน็ว่า  ท�างานต้องได้เงนิ  ได้เงนิเพือ่แสวงหาความสขุ 
ลองตั้งปัญหาดูว่า  ในเมื่อเราต้องการความสุข  ท�าไมเราไม่หา 
ความสุขจากการท�างานเสียเลย  คือจากงานไปสู่ความสุขเลย 
หาความสขุจากการท�างาน  ผมไม่ได้ปฏเิสธนะครบัว่าเงนิไม่ส�าคญั 
เงนิส�าคญั  แต่อย่าให้ความส�าคญักบัมนัมากเกนิไป  ทีผ่่านมาและ 
เป็นอยู ่ คนเราให้ความส�าคญักบัเงนิมากเกนิไป  ให้ความส�าคญักบั 
งานน้อยเกนิไป  ไม่ได้หาความสขุจากการท�างาน  ถ้าท�างานกร็ูส้กึ 
เป็นทกุข์  จะหาความสขุต้องไปหาจากการใช้เงนิ  จากการเทีย่วเตร่ 
เฮฮา  สนุกสนาน  กินเหล้า  เข้าบาร์  จากการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย 
ฟุ่มเฟือย  จึงจะมีความสุข

ถ้าจะพักผ่อน  ก็ต้องพักผ่อนด้วยการไปเที่ยวชายทะเล 
เทีย่วภเูขา  ถ้าอยูส่งบๆ  อยูก่บับ้าน  อ่านหนงัสอืให้สบาย  ไม่เป็น 
การพกัผ่อน  ทฏิฐแิบบนี ้ ทีเ่ป็นการสิน้เปลอืงมาก  การท่องเทีย่ว 
เป็นการยั่วยุให้นักท่องเที่ยวมาใช้เงิน  คือจะล้วงกระเป๋าของเขา 
อย่างเดยีว  เขาจะมาท�าอะไรเสยีหายในสงัคม  ในบ้าน  ในเมอืงไทย 
ไม่ค่อยได้คดิหรอกว่า  จะมคีวามเสยีหายอะไรเกดิขึน้ในบ้านเมอืง 
จากการท่องเที่ยว  เขาอยากเล่นการพนัน  ก็ตั้งบ่อนการพนันขึ้น 
เขาอยากให้มีโสเภณี  ก็หาโสเภณีให้  เขาอยากให้มีอะไรก็มี 
เพื่ออยากจะได้เงินของเขา  นั่นแหละคือท�างานเพื่อสนองตัณหา 
ไม่ใช่เพื่อสนองธรรม  เท่าที่เป็นๆ  กันอยู ่  ท�าให้สังคมตกต�่า 
สับสน  วุ่นวาย  น่าคิดทีเดียว
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ปปัญจธรรม

ตัณหา  มานะ และทิฏฐิ  ๓  ตัวนี้  เรียกว่า ปปัญจธรรม 
ธรรมที่ท�าให้เนิ่นช้า  เป็น  Mental  diffusion  แปลว่า  อกุศล 
ทีท่�าให้เนิน่ช้า  ขดัขวางไม่ให้เข้าถงึความจรงิ ท�าให้เขวออกนอกทาง 
ที่ถูกต้อง  ลองคิดดูนะครับว่า  การศึกษาของเรา  มุ่งเพิ่มกิเลส 
เท่าไร  มุง่ลดกเิลสเท่าไร  มุง่เพือ่ขดัเกลาตนเองเท่าไร  ผมจงึกล่าว 
ว่า  จิตตสิกขาของเรา  และปัญญาสิกขาของเราน้อยเกินไป 
ไม่พอต้านทานอกศุล  บาปธรรม  ความชัว่ต่างๆ  ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม

เราต้องเพิ่มส่วนนี้และเพิ่มอย่างถูกต้องนะครับ  สร้าง 
อุดมคติขึ้นมาใหม่  เรียนเพื่อรู้สิ่งนั้นจริงๆ  เราจะได้มีคนรู้จริง 
มากขึน้  ชวีติเพือ่งานและงานเพือ่ธรรม  คอืท�างานเพือ่บชูาธรรม 
เรียกว่า  ธรรมยาคะ  ท�างานเพื่อบูชาธรรม  เพื่อขัดเกลาอุปนิสัย 
จติใจให้ดขีึน้ๆ  จะเรยีกว่า  เพือ่พฒันากไ็ด้  เพราะฉะนัน้ จะต้อง
สร้างอุดมคติกันใหม่  ถ้าเรียนก็เรียนเพื่อรู้จริง  จะได้มีคนรู้จริง 
ไม่ใช่รู้แบบขอไปที  ขอให้ได้ประกาศนียบัตร  ขอให้ได้ปริญญา 
กพ็อแล้ว  ถ้าอย่างนัน้  พอไปท�างานท�าการกท็�าไม่ได้เพราะไม่รูจ้รงิ 
และเราไม่ได้ใช้ชวีติเพือ่งาน  ไม่ได้ท�างานเพือ่ธรรม  แต่เพือ่สิง่อืน่ 
ถ้าท�างานเพือ่ธรรม  หรอืมชีวีติเพือ่การงาน  และท�างานเพือ่ธรรม 
ก็จะได้หมดทุกอย่าง  และไม่ใช่เราคนเดียว  จะได้กันหมด  ทั้ง 
สงัคม  ทัง้ประเทศ  ถ้าเราท�างานเพือ่อามสิ  กจ็ะเสยีหมด  เพราะ 
ต่างคนต่างมุ่งไปทางนั้น  เพื่อเสียกันหมด ไม่ใช่เสียที่เราคนเดียว
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บุญกุศลที่สูงสุด

บคุคลทีม่ตีน ได้พฒันาให้สมบรูณ์นัน่แหละ  คอื  บญุกศุลที่ 
สดูสดุ  ถ้าถามว่าอะไรคอืบญุกศุลทีส่งูสดุ  กต็อบว่า  ตนทีพ่ฒันา 
ให้สมบูรณ์แล้วนั่นเอง  คือบุญกุศลที่สูงสุด  ไม่ต้องไปแสวงหา 
บุญที่ใดอีก  พอพูดเช่นนั้น  กลายเป็นว่าบุญเขตของผู้ต้องการ 
บุญ  คือ ท�าตนให้เป็นบุญเสียเอง  เป็นทักขิไนยบุคคลเสียเอง 
แปลว่า  ได้พบแก่นสารของพทุธศาสนา  เพราะเหตวุ่าได้พบแก่นสาร 
ในชวีติของตนเอง  โดยอาศยัพทุธศาสนาเป็นทางด�าเนนิ ผูน้ัน้ได้ 
ท�าตวัของตวัเองเป็นบญุเขต  เขตแห่งบญุ ตวัตนของเขาส�าเรจ็ 
ไปด้วยบญุ  เป็นคนมบีญุ  ได้เหน็คณุค่าอนัแท้จรงิของชวีติและ 
ของพุทธศาสนา  ถ้ามิเช่นนั้นแล้ว  เราก็ไม่เห็นคุณค่าของชีวิต 
และของพุทธศาสนา

เรานับถือศาสนากันไปตามรูปแบบ  ตามประเพณีนิยม 
โดยไม่เห็นสาระที่แท้จริงของพุทธศาสนา  เมื่อไม่ได้ปฏิบัติตาม 
หลักของพุทธศาสนา  เราก็ไม่เห็นคุณค่าแท้จริงของชีวิต  เพราะ 
ฉะนั้น  ขอให้เราช่วยกันเปลี่ยนสังคมไทย ให้เป็นธรรมิกสังคม 
สังคมที่มีธรรมอย่างแท้จริง  มีธรรมอยู่กับเนื้อกับตัว  ฝังลึกอยู่ใน 
จติใจ  ทัง้ส่วนทีเ่ป็นจติส�านกึ  (Concious mind)  และส่วนทีเ่ป็น 
จิตไร้ส�านึก  (Unconcious mind)  ไม่ใช่มีธรรมอยู่แต่ในฐิติกาล 
ฐติกิรรม ในความขลงั  ในศกัดิส์ทิธิ ์ ในอทิธฤิทธิป์าฏหิารย์ิ  ซึง่กใ็ห้ 
ค�าตอบอันชัดเจนไม่ได้  ส่วนมากก็เหลวไหล  หลอกลวงมากกว่า
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ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น

ถ้าหากมบีางกรณทีีเ่ป็นจรงิ  กอ็ย่าหวงัพึง่เลยครบั  เพราะ 
เป็นสิง่ชัว่คราว  นอกจากนีย้งัท�าให้เราเสพตดิ  ต้องเสพอยูเ่รือ่ยๆ 
และเสพมากขึ้นเรื่อยๆ  พึ่งตัวเองดีกว่าครับ  พึ่งตัวเอง พึ่งธรรม 
เพราะพึ่งแล้ว  จะได้มีความสุข  มีความสงบ  ไม่วุ่นวาย  มีความ 
มัน่ใจในตนเองสงู  (Self  confidence)  เป็นความหมายทีแ่ท้จรงิ 
ของศรัทธาในพุทธศาสนา  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีปัญญา 
น�ามาก่อน  ในที่สุดปัญญานี้ก็จะเข้าไปแทนที่ศรัทธาทั้งหมด 
จนผู้นั้นมีคุณสมบัติใหม่เกิดขึ้นในตัว  ที่เรียกว่า อสัทโธ  หมาย 
ความว่า  ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น  เพราะได้เห็นความจริงด้วยตนเองแล้ว 
เป็นผู้รู้สัจจะ  เป็นผู้เข้าถึงสัจจะ  เป็น สัจจานุโพธโก  แปลว่า 
ผู้รู้สัจจะ  ผู้เข้าถึงสัจจะ  เป็นสัจจานะปัตติโก  เข้าถึงสัจจะ  ได้ 
เข้าถึงพระพุทธคุณข้อที่ว่า  สันทิฏฐิโก  เอหิปัสสิโก  เห็นได้เอง 
เหน็ในปัจจบุนั  เรยีกให้คนอืน่มาด ู มาพสิจูน์ได้  (come  to  see, 
not  come  to  belive)  ไม่ใช่เรียกให้มาเชื่อ  ไม่ต้องมาเชื่อ 
แต่ให้มาดูก่อน

คล้ายๆ  กับว่า  เรามีทองแท้  มีเพชรแท้  เปิดถุงให้เขาดู 
บอกแต่เพียงว่า  ในถุงนี้มีของดี  เอาไปบูชา  เอาไปเป็นของ 
ศักดิ์สิทธิ์  เขาเอาไปบูชา  และไม่เปิดดู  แต่เชื่อผู้ให้ว่าให้ของดี 
ของศักดิ์สิทธิ์ไปเคารพบูชา  ต่อมาถ้ามีใครสักคนมาบอกว่า 
ในถุงนั้นไม ่ใช ่เงิน  ไม ่ใช ่ทอง  หรือเพชรอะไรหรอก  เป็น 
ดินธรรมดา  เป็นก้อนกรวดธรรมดา  เราก็ชักลังเลแล้วว่า  จะใช่ 
หรอืเปล่า  ทีเ่รารบัมานีไ้ม่ได้เปิดด ู มนัจะใช่เพชร  เป็นทอง  เป็น 
เงิน  หรือว่าเป็นดินธรรมดา  หรือก้อนกรวดธรรมดา  ถ้าลังเล 
แบบนี้  ก็ไม่แน่ใจ  เอ๊ะ !  เป็นอะไรกันแน่ ?  ยิ่งคนพูดชักชวนไป 



อ. วศิน อินทสระ

87

ในทางนั้น  ในทางว่า  ไม่ใช่เพชร  ไม่ใช่ทอง  ใช้ศิลปะในการพูด 
ยิ่งชักชวนได้ง่าย  เพราะเราไม่ได้เห็นเอง  ถ้าได้เห็นกับตาของ 
ตนเอง  กส็ามารถจะโต้เถยีงได้ว่า  ไม่ใช่อย่างทีเ่ขาพดู  เพราะเรา 
ได้เห็นเองแล้ว

เพราะฉะนั้น  คนที่นับถือพุทธศาสนา  บางทีก็แกว่งไป 
แกว่งมา  นบัถอืตามนัน้บ้าง  แล้วแต่คนจะชกัชวนไป ทีเ่ป็นอย่างนี้ 
ก็เพราะว่าไม่ได้เห็นพระธรรมคุณ  ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจนเห็นธรรม 
หรืออยู่กับธรรม  บางทีก็ได้ของเทียมไป  และเก็บรักษาเอาไว้ 
เพราะคดิว่าในนัน้เป็นของด ี เพราะฉะนัน้  นัน่เป็นการโรยยาพษิ 
ลงไปในจิตใจของประชาชน  ไม่เป็นผลดีแก่ใคร  ไม่เป็นผลดีแก่ 
พระศาสนาด้วย

ถ้าคดิจะรกัษาพทุธศาสนา  ด้วยการให้ธรรมปลอม  ทีท่่าน 
เรียกว่า  สัทธรรมปฏิรูป  เพื่อผลทางวัตถุ  เพื่อให้วัตถุเจริญขึ้น 
แล้ว  อย่าท�าดีกว่า  เพราะสิ่งเหล่านั้น  รักษาพระศาสนาไม่ได้ 
รักษาพระสงฆ์ก็ไม่ได้ด้วย  มีแต่จะท�าลายศาสนธรรม  และ 
พระสงฆ์ที่แท้จริงให้พินาศไป  เหลืออยู่แต่ธรรมปลอม ซึ่งไม่ใช่ 
ของพระพุทธเจ้า  เหลือพระสงฆ์  ก็เป็นแต่เพียงในรูปแบบ  ไม่มี 
คุณสมบัติภายใน  อันเป็นสังฆคุณ  คือ  สุปฏิปันโน  ปฏิบัติดี 
ปฏบิตัไิม่ชัว่ อชุปุฏปัินโน  ปฏบิตัติรง  ปฏบิตัไิม่คด ญายปฏปัินโน 
ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์  ไม่ใช่เพื่อเพิ่มทุกข์  สามีจิปฏิปันโน 
ปฏิบัติสมควร  สมควรแก่ความเป็นสมณะ

ถ้ามแีต่รปูแบบ  ไม่มคีณุสมบตัภิายใน  อนัเป็นสงัฆคณุแล้ว 
จะรักษาศาสนาได้อย่างไร  เมื่อพระสงฆ์ไม่มีสังฆคุณเสียแล้ว 
สถานภาพของอุบาสก  อุบาสิกา  จะตกต�่าลงไปอีก  อุบาสก 
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อบุาสกิา  คอืชาวพทุธทีเ่ป็นฆราวาสทัง้หมดจะตกต�า่ลงอกี  เพราะ 
การชักน�าของพระสงฆ์ให้เขวออกไปนอกทาง  จะท�าอะไร  ก็มุ่ง 
ผลเป็นเงินเป็นทอง  เป็นสิ่งตอบแทน  โดยไม่ได้ค�านึงว่า  การนั้น 
เป็นการท�าลายศาสนธรรมเพยีงใด  ถ้าการกระท�านัน้  เพือ่ลาภยศ 
ชื่อเสียงก็พอใจแล้ว  การพูดธรรมะนั้นดีครับ  แต่อย่าลืมว่า 
ตัวธรรมที่แท้จริง อยู่ที่การได้รู ้เห็นความจริงต่างๆ  อย่าง 
ถกูต้องแจ่มแจ้งอยูใ่นใจของเรา  อนันีท่้านเรยีกว่า ญาณทสัสนะ 
ผู้ธ�ารงศาสนา  ผู้เผยแผ่ศาสนา  จึงจ�าเป็นต้องมีศาสนาในตัว 
เสียก่อน แล้วแผ่ออกไปด้วยเมตตาต่อผู้อื่น  ที่ควรจะได้รับ 
สิ่งที่ประเสริฐนี้บ้าง  ได้ลิ้มรสของธรรมด้วยตนเองแล้ว  รู ้ว่า 
เป็นสิ่งเลิศ  เป็นสิ่งที่พึ่งได้  จึงได้ชักน�าให้คนทั้งหลายมาอยู ่ 
ใต้ร่มธงแห่งธรรม  ชักน�าให้ถือเอาธรรมเป็นที่พึ่ง

อย่างที่พระพุทธเจ้าบรมศาสดาของเรา  ทรงได้ชักน�ามา 
แล้วว่า “ท่านทัง้หลาย จงมตีนและมธีรรมเป็นทีพ่งึเถดิ  อย่าได้ 
มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย”  แม้แต่พระองค์เอง  ก็ยังไม่ชักชวนให้เป็น 
ที่พึ่ง  ชักชวนให้พึ่งตนและพึ่งธรรม  การพึ่งธรรม  โดยย่อคือการ 
พึง่ศลี  พึง่สมาธ ิ พึง่ปัญญา  ในชวีติประจ�าวนักพ็ยายามอบรมศลี 
อบรมสมาธิ  อบรมปัญญาให้มีอยู่เสมอ  ก็จะได้ธรรมที่อบรมแล้ว 
เป็นที่พึ่ง  พระตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทาง  ผู้ชี้ทาง  ศีล  สมาธิ 
ปัญญาต้องท�าเอง  ความเพยีรต้องท�าเอง  ความดต่ีางๆ  ต้องท�าเอง 
ใครท�าแทนไม่ได้  พระพทุธเจ้า  พระธรรม พระสงฆ์  ท�าแทนไม่ได้ 
ต้องท�าเอง

มพีระพทุธภาษติบางข้อ  ทีก่ล่าวถงึสมาธว่ิา  เป็นสิง่ทีด่เีลศิ 
เป็นสิ่งที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า  อันเป็นธรรมสัจจะ  หมายความว่า 
ไม่ใช่เป็นความจริงสากล  เป็นอุทานของพระโพธิสัตว์  ที่ท่าน 
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ไปเห็นฤๅษีนั่งเข้าฌาน  สงบ  แล้วท่านเปล่งอุทานออกมาว่า 
น สมาธ ิปโร  อตถฺ ิ อสมฺ ึ โลเก ปรมหฺ ิ จ น ปร ํ น จ อตตฺานํ 
วิหึสติ  สมาหิโต

(จากสีลวิมังสชาดก  ในจตุกกนิบาต  พระไตรปิฎกเล่ม  ๒๗) 

มีเรื่องว่า  พระโพธิสัตว์เป็นราชปุโรหิต  ผู้สอนธรรมแก่ 
พระราชา  วันหนึ่งต้องการทดลองศีล  ลองหยิบเงินของหลวงไป 
วนัละน้อย  คนรกัษาเงนิกเ็กรงใจ  เพราะเป็นราชปโุรหติ  จงึไม่พดู 
อะไร  วันหนึ่งเหลือทนแล้ว  ก็จับไปถวายพระราชา  ราชปุโรหิต 
ท่านกบ็อกว่า  ท่านไม่ได้ตัง้ใจทีจ่ะขโมยทรพัย์  แต่ท่านต้องการจะ 
ทดลองว่า  ทีเ่ขานบัถอืเราเพราะอะไร  เพราะเรามคีณุงามความดี 
หรือเพราะเราเป็นราชปุโรหิต  ตกลงว่าท่านพิสูจน์หรือทดสอบ 
ได้ว่า  เพราะคุณงามความดีของท่าน  เขาจึงนับถือ 

ท่านต้องการจะท�าคณุงามความดยีิง่ๆ  ขึน้ไป  ท่านกเ็ลยขอ 
ลาออกจากราชปโุรหติ  ไปบ�าเพญ็เพยีรในป่า  คนืนัน้ท่านเดนิออก 
จากบ้านของท่าน  กไ็ปเจอนกตวัหนึง่  ได้เนือ้มาชิน้หนึง่  นกตวัอืน่ 
ก็ตามจิกตามตี  เพราะต้องการจะแย่งเนื้อ  พอนกตัวไหนได้เนื้อ 
ก็ถูกตี  มีนกตัวอื่นมารุมตี  เพื่อจะเอาชิ้นเนื้อ  ตัวไหนปล่อยเนื้อ 
เสียก็สบาย  ไม่ถูกตี  ท่านสลดใจว่า  คนที่มีลาภ  มีสิ่งของ  ก็ถูก 
แย่งถูกชิง  ดีแล้วที่เราไม่มีอะไร  ของเหล่านี้เป็นอันตราย

คืนนั้นท่านไปพักที่บ้านของคนผู้หนึ่ง  หญิงคนใช้  (ทาสี) 
ท�างานให้นายเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ไปนั่งคอยเพราะนัดหมายกับ 
ผูช้ายคนหนึง่ให้มาหาตอนกลางคนื  กค็อยแล้วคอยอกี  ไม่ปรากฏ 
ว่าผู้ชายมา  ยามที่หนึ่งก็แล้ว  ยามที่สองก็แล้ว  พอถึงยามที่สาม 
ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ต้องการที่จะคอยอีกแล้ว  นั่งหลับสนิทสบายอยู่ 
ตรงนั้นเอง  เพราะไม่หวัง
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ท่านจึงกล่าวในที่นั้นว่า  ความหวังในกิเลสทั้งหลาย  เป็น 
ทุกข์  ความไม่หวัง  เป็นสุข 

สุขา  นิราสา  สุปติ    อาสา  ผลวตี  สุขา 
อาส�  นิราส�  กตฺวาน    สุข�  สุปติ  ปิงฺคลา 

เป็นข้อความในชาดกนางสาวปิงคลา  หญิงคนใช้  รอชาย 
คนหนึ่งที่นัดหมายเอาไว้  นั่งรออยู่ถึง  ๒  ชั่วยาม  ชายนั้นก็ไม่มา 
พอยามที่  ๓  นางก็หมดหวัง  นางจึงได้หลับเป็นสุข  ณ  ที่นั้นเอง 
เวลาเรารอใครสักคนหนึ่ง  ท่านก็รู ้ว่ามันกระวนกระวาย  พอ 
ไม่หวังก็เป็นสุข

รุ่งขึ้น  พระโพธิสัตว์ก็เดินต่อไป  ไปเห็นฤๅษีนั่งเข้าฌานอยู่ 
ท่านรู้สึกว่านี้เป็นความสุข  จึงเปล่งอุทานว่า  ธรรมะอื่นที่ยิ่งกว่า 
สมาธินั้น  ไม่มีทั้งโลกนี้และโลกหน้า  เพราะว่าผู้ที่ใจมั่นคงแล้ว 
ย่อมจะไม่เบียดเบียนตน  และไม่เบียดเบียนผู้อื่น  ผู้มีจิตใจมั่นคง 
คือ  สมาหิโต  น  สมาธิ  ปโร  อตฺถิ  ธรรมอื่นยิ่งกว่าสมาธิไม่มี 
อันนี้เป็นเพียงค�าอุทานของพระโพธิสัตว์  ซึ่งได้ไปเห็นเหตุการณ์ 
อย่างนั้นเข้า  เห็นเป็นความสงบ

สมาธ ิ หมายถงึ ความสงบ  นะครบั  จงึเปล่งอทุานออกมา 
อันนี้ถือเป็นสากลไม่ได้  เพราะถ้าถือตามหลักพุทธศาสนาแล้ว 
ปัญญาเป็นสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่สูงสุด  ปญฺญุตฺตรา  ปัญญาเป็น 
คุณธรรมที่สูงสุด  เพราะอาศัยปัญญา  บุคคลก็ตัดกิเลสได้ 
ละกิเลสได้  เป็นบุคคลสูงสุดได้  สมาธิตัดกิเลสไม่ได้  เป็นแต่ 
เพียงควบคุมกิเลสได้  เพราะฉะนั้น  เวลาอ่านสุภาษิต  หรือพุทธ- 
ศาสนสุภาษิตในพุทธศาสนา  ต้องดูที่ไปที่มา  ไม่อย่างนั้น  ถ้าเอา 
ธรรมแหล่งที่มาของสุภาษิตนั้น  ก็จะไม่เข้าใจความที่แท้จริง 
นี่เรื่องของสมาธินะครับ



“ท่านทั้งหลาย 

จงมีตนและมีธรรมเป็นที่พึงเถิด

อย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย”





๓
ปั ญ ญ า ก ถ า



ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นแก่นในพทุธศาสนา 
มีค�าตอบอยู่ใน มหาสาโรปมสูตร แปลว่า 
พระสตูรทีเ่ปรยีบด้วยสิง่ทีเ่ป็นสาระ พระพทุธ- 
เจ้าท่านตรัสว่า “ถ้าเปรียบพรหมจรรย์หรือ 
ศาสนาของพระองค์เหมือนกับต้นไม้ทั้งต้น 
ละก็ อะไรเป็นเปลือก อะไรเป็นกระพี้ อะไร 
เป็นแก่น ในที่นั้น พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า 
ลาภสักการะชื่อเสียงเป็นผลพลอยได้ เป็น 
กิง่ใบของต้นไม้ ศลีเป็นสะเกด็ของต้นไม้ สมาธิ 
เป็นเปลอืก ปัญญาเป็นกระพี ้กระพีค้อืสิง่ที่ 
ตดิอยูก่บัแก่น วมิตุตเิป็นแก่น ความหลดุพ้น 
เป็นแก่น







ปัญญาคืออะไร

ตามตัวอักษร ปัญญา  แปลว่า  ความรอบรู้  ความเข้าใจ 
ความสามารถทีจ่ะวนิจิฉยัเหตกุารณ์  ถ้าจะกล่าวโดยย่อม ี ๒  อย่าง 
คือ 

(๑)  โลกยีปัญญา  ปัญญาอย่างไกลๆ  ปัญญาทางโลก  คอื 
ความรู้ความเข้าใจในวิชาการต่างๆ  ที่เป็นฝ่ายโลก  เช่น  ความรู้ 
ในเทคโนโลยต่ีางๆ  ปัญญาทีเ่ป็นของโลกยีชน  ไม่ใช่ของโลกตุรชน 
ไม่ใช่ของพระอริยะ  เป็นปัญญาของปุถุชน  ไม่ใช่ของอริยชน

(๒)  โลกุตรปัญญา  ความรู้ความเข้าใจในทางธรรมของ 
ท่านผู้เป็นโลกุตรชน  หรืออริยชน  พระปัญญาที่ท�าให้พ้นจาก 
โลกียธรรมโดยตรง  ก็คือ  ปัญญาของท่านที่เป็นพระอริยบุคคล 
ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป  เรียกว่า  โลกุตรปัญญา  ปัญญาอย่าง 

ปั ญ ญ า ก ถ า

๓
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หลังนี้มีความส�าคัญในการที่จะท�าให้บุคคลพ้นทุกข์ได้มากที่สุด 
หรือโดยสิ้นเชิง  ส�าหรับปัญญาที่เป็นโลกียะ  ถึงจะมีมากอย่างไร 
ไม่สามารถที่จะข้ามพ้นจากความทุกข์ได้  ยังคงต้องอยู่ในวังวน 
ของความทุกข์  เพราะว่ายังมีกิเลสอันเป็นเหตุให้ก่อกรรม  เมื่อ 
ก่อกรรมต่อไป  กรรมดีบ้าง  กรรมไม่ดีบ้าง  ก็ยังวนเวียนอยู่ใน 
สังสารวัฏ  ท�าให้เกิดความทุกข์ต่อไป

เพราะฉะนั้น  ในการสนทนากันเรื่องปัญญาในทางธรรม 
จะเน้นไปในโลกตุรปัญญาหรอืววิฏัฏปัญญา  ปัญญาทีท่�าให้พ้นจาก 
วัฏฏะ  พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด  เห็นโทษของการเวียนว่าย 
ตายเกิด  ไม่ชื่นชมยินดีต่อการเกิดใหม่  เพราะการเกิดใหม่คือ 
ทุกข์ใหม่  ตามมาด้วย

แหล่งเกิดของปัญญา

พูดถึงแหล่งเกิดของปัญญา  ๒  อย่าง

ประการที่  (๑)  สชาติกปัญญา  ปัญญาที่ติดตัวมาแต่ 
ก�าเนดิ  อนันีเ้นือ่งมาจาก  ปัญญาบารมใีนชาตก่ิอน ตวัอย่างปัญญา 
ของพระมโหสถบัณฑิต  ท่านมีปัญญาสามารถแก้ปัญหาต่างๆ 
ได้ทะลุปรุโปร่งมาตั้งแต่อายุยังน้อย  เป็นสชาติปัญญา  ปัญญาที่ 
ติดตัวมาแต่ก�าเนิด  สมัยใหม่เรียกว่า  I.Q.  (Intelligence 
Quotient)  ท่านที่มี  I.Q.  สูง  มีระดับสติปัญญาสูง

ประการที่  (๒)  โยคปัญญา  ปัญญาที่ได้จากการกระท�า 
ภายหลัง  มีทางมาเป็น  ๓  ทาง  คือ
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(๒.๑)  สุตมยปัญญา  ได้จากการศึกษาเล่าเรียน  การ 
สดับตรับฟัง  การค้นคว้าหาความรู้ 

(๒.๒)  จินตามยปัญญา  ปัญญาที่ได้จากการไตร่ตรอง 
ขบคิดหาเหตุผล  สาวผลไปหาเหตุ  รู้ผลแล้วสาวไปหาเหตุ  รู้เหตุ 
กค็ะเนถงึผลได้ว่า  เมือ่เป็นอย่างนี ้ ผลอะไรจะเกดิขึน้ต่อไป  แปลว่า 
รู้เหตุผล

(๒.๓) ภาวนามยปัญญา  ปัญญาทีไ่ด้จากการอบรมฝึกฝน 
จากการลงมือปฏิบัติ  การทดลองกระท�าให้เห็นจริง  เรียกว่า 
ภาวนามยปัญญา 

อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านมักทรงสอนพุทธบริษัทเสมอว่า 
ภาวิตา  พหุลีกตา  อบรมให้มาก ท�าให้มาก  ต้องการรู้สิ่งใด 
ต้องการเชี่ยวชาญในสิ่งใด  ต ้องการจะแตกฉานในสิ่งใด 
ให้ภาวิตา  พหุลีกตา  อบรมให้มาก  ท�าให้มาก  ในเรื่องนั้น

ทางปรัชญาตะวันตก  ได้ให้แหล่งเกิดของปัญญาเอาไว้ 
เป็น  ๓  แหล่ง  เหมือนกัน  คือ

ประการแรก  เขาใช้ค�าว่า  Empirical  Knowledge
ความรู้หรือปัญญาที่ได้จากประสาทสัมผัส  ประสาทสัมผัส  คือ 
ตาดู  หูฟัง  เป็นการใช้อายตนะ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ให้ 
เป็นประโยชน์ในการศึกษา  ในการเรียนรู้  ในการที่จะท�าให้เกิด 
ปัญญา อนันีเ้ทยีบได้กบั สตุมยปัญญา  ปัญญาของทางพทุธศาสนา

ประการที ่ ๒  เรยีก Rational Knowledge  ความรูห้รอื 
ปัญญาที่ได้จากเหตุผล  ได้จากการพิจารณาเหตุผลไตร่ตรอง 
ขบคิดหาเหตุผล  อันนี้เทียบได้กับ  จินตามยปัญญา
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ประการที่  ๓  Intuitive  Knowledge  ความรู้  หรือ 
ปัญญาที่ได้จาก  ญาณพิเศษ  (Intuition)  เป็นแบบเดียวกับ 
ภาวนามยปัญญา  ในปริยายหนึ่ง  และมีปริยายอื่นอีก

ค�าว่า  Intuitive  หรือ  Intuition  มีค�าแปลหลายอย่าง 
แล้วแต่วิชาที่มีค�านี้เข้าไปเกี่ยวข้อง  บางทีแปลว่า  อัชฌัตติก- 
ญาณ ญาณภายใน  ดเูหมอืนปรชัญาภาษาไทยจะใช้ค�านี ้ รูข้ึน้มา 
จากข้างใน  รูข้ึน้มาจากการอบรม  ฝึกฝนภายใน  ถ้าเทยีบกบัทาง 
พุทธศาสนา  ก็จะเป็นความรู ้พิเศษที่ได้จากการฝึกฝนอบรม 
ทางจติ  เช่น  เป็น  Supernatural  เหนอืธรรมชาต ิ เหนอืธรรมดา 
ในเรื่องการได้สดับตรับฟัง  การได้ขบคิด  การได้อบรมฝึกฝน 
เป็นแหล่งเกิดของปัญญาที่ดีมาก  ใครที่จะมีปัญญา  ก็ไม่พ้น 
จากสิ่งเหล่านี้ไปได้

มีข้อคิดอีกอย่างหนึ่งที่นักปราชญ์ท่านให้ความคิดเอาไว้ว่า 
คนที่อ่านมาก  ฟังมาก  ท�าให้มีความรู้กว้างขวาง  คนที่คิดมาก 
คิดลึกซึ้ง  ถ้าหมั่นตริตรอง  ขบคิดหาเหตุผลมา  ก็จะท�าให้ 
เป็นคนลึกซึ้ง  มีความรู ้ลึกซึ้งเพราะความคิด  ถ้าเขียนมาก 
ท�าให้แม่นย�า  เขียนบ่อยๆ  ไปเห็นอะไรเข้าก็เขียนเอาไว้  บันทึก 
เอาไว้  จดแล้วก็จ�า  เขียนบ่อยๆ  ท�าให้แม่นย�า  อ่านมากท�าให้ 
ความรู้กว้างขวาง  คิดมาก  ท�าให้ได้เห็นจริง  ได้เห็นอย่างถ่องแท้ 
อย่างทีโ่บราณว่า  สบิปากว่าไม่เท่าตาเหน็  สบิตาเหน็ไม่เท่ามอืคล�า 
สบิมอืคล�าไม่เท่าช�านาญ พอคลกุคลกีบัสิง่ใดมาก  กม็คีวามช�านาญ 
ในสิง่นัน้  จะเกดิความเข้าใจทีล่กึซึง้  สามารถจะบอกอะไรได้อย่าง 
ถ่องแท้  และเป็นจริง  เพราะความช�านาญ
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หมอบางคนทีร่กัษาโรคบางอย่างอยูเ่ป็นประจ�า  รกัษาโรค 
ชนิดนั้นเป็นประจ�า  เมื่อคนไข้เดินเข้ามา  บางทีเขารู้แล้วว่าเป็น 
โรคนั้นหรือไม่เป็น  ยังไม่ได้เอามือคล�า  ยังไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไร 
เพยีงเหน็คนไข้เดนิเข้ามาเท่านัน้  กร็ูแ้ล้วว่า  คนไข้เป็นโรคนัน้หรอืไม่ 
เป็นเพราะความช�านาญ  ได้ผ่านประสบการณ์มาก  ได้พบคนที่
เป็นโรคชนิดนั้นมามาก

เพราะฉะนัน้  ถ้าต้องการให้มปัีญญา  ต้องใช้เหตทุีจ่ะท�าให้ 
เกิดปัญญา  หมั่นสดับตรับฟัง  ศึกษาเล่าเรียน  เรียนมาก  สะสม 
ต�ารามาก  ค้นคว้ามาก  สามารถจะหยิบได้ว่าต้องการเรื่องอะไร 
จะหยิบได้จากที่ไหน  จะหยิบได้ทันท่วงที  ให้ไตร่ตรองขบคิดหา 
เหตุผลของสิ่งนั้นๆ  น�ามาเทียบเคียง  ระหว่างสิ่งนั้นกับสิ่งนั้น 
สิง่นีก้บัสิง่นีเ้ป็นอย่างไร  ถ้าเป็นอย่างนัน้ได้ไหม  ท�าไมจงึต้องเป็น 
อย่างนั้น ท�าไม ต้องมีไว้เสมอ  ส�าหรับคนที่ต้องการจะมีความรู้ 
ท�าไมจึงต้องเป็นอย่างนั้น  ไม่เป็นได้ไหม  เป็นอย่างโน้นได้ไหม 
ไม่ใช่เรียนๆ  อ่านๆ  ไป  เขาว่ายังไงก็เชื่อไปตามนั้น  อย่างนั้นก็ 
มคีวามรูต้ามหนงัสอื  แต่กไ็ม่แตกฉาน  ไม่ลกึซึง้  ถ้าหดับนัทกึด้วย 
เขียนด้วย  จะท�าให้แม่นย�าขึ้น

ลักษณะของปัญญา

ปัญญามีลักษณะตัดให้ขาด  คือตัดสินปัญหาได้  ตัดสินได้ 
ว่าอะไรควรเอาไว้  อะไรควรทิง้ไป  โยนโิสมนสกิาร  การท�าไว้ในใจ 
โดยแยบคาย  หรอืโดยอบุายทีแ่ยบคาย  อบุายนี ่ ไม่ใช่เล่ห์เหลีย่ม 
นะครับ  อุบาย คือ วิธีการ  (Method)  โยนิโสมนสิการ จะมี 
ลกัษณะยกขึน้ๆ  ปัญญาจะมลีกัษณะตดัให้ขาด  ท่านเปรยีบไว้ว่า 
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เหมอืนชาวนาทีเ่กีย่วข้าว  รวบกอข้าวด้วยมอืข้างหนึง่  แล้วยกขึน้ 
ตดัด้วยมอือกีข้างหนึง่  ในการตดักเิลสกเ็หมอืนกนั  ผูบ้�าเพญ็เพยีร 
ควบคุมไว้ด้วยโยนิโสมนสิการ  แล้วตัดกิเลสด้วยปัญญา

บางทีสติปัญญาก็มาด้วยกัน  สติน�าเรื่องราวนั้นๆ  มาเพื่อ 
ให้ปัญญาได้พิจารณา  ปัญญาเป็นตัวจักร  เป็นเหมือนตาไว้ดู 
ไว้พจิารณาสต ิ เหมอืนกบัมอืทีด่งึสิง่นัน้ๆ  มาให้ใกล้  เพือ่ให้ปัญญา 
ได้พจิารณาโดยชดัเจน  สตกิบัปัญญา  มกัไปด้วยกนัเสมอ  อย่างที่ 
โบราณเรามักพูดว่า  คนนี้มีสติปัญญาดี  คนนี้มีสติปัญญาไม่ดี 
คนนีม้สีตมิาก  ปัญญาน้อย  คนนีม้ปัีญญามาก  สตน้ิอย  ไม่ทราบ 
เป็นไปได้หรือเปล่า  เพราะธรรมดา  สติปัญญามักจะไปด้วยกัน 
เพราะฉะนัน้  ถ้ามสีตน้ิอย  ปัญญากค็งจะน้อยไปด้วย  ทนีีก้พ็ดูไป 
ตามที่คนอยากจะพูดก็พูดกันไป  แต่ว่าถ้ามีสติน้อย  ก็น่าจะ 
มีปัญญาน้อย  มีสติมาก  ก็น่าจะมีปัญญามากด้วย

ธรรม  ๕  อย่าง  มีศรัทธา  เป็นต้น  ปัญญาเป็นตัวสุดท้าย 
ท่านเรยีกพละบ้าง  อนิทรย์ีบ้าง  ทีเ่รยีกว่าพละ  กใ็นความหมายว่า 
เป็นก�าลังในการบรรลุธรรม  การบรรลุอะไร  ประสบความส�าเร็จ 
ในสิง่ใดสิง่หนึง่  หรอืว่าบรรลถุงึคณุเบือ้งสงูขึน้ไป  ทนีีห้วัข้อธรรม 
เดยีวกนันี ้ ท่านกเ็รยีกว่าอนิทรย์ีบ้าง  เพราะว่าเป็นใหญ่ในหน้าที่ 
ของตน  เช่นว่า  ศรัทธา  เมื่อเกิดขึ้นก็จะเป็นใหญ่  ในความเชื่อ 
ในสิง่ทีค่วรเชือ่  และจะก�าจดัอสทัธยิะ  แปลว่า  ความไม่เชือ่ในสิง่ 
ควรเชื่อ  ศรัทธามีหน้าที่จะก�าจัดสิ่งเหล่านี้เสีย  วิริยะเกิดขึ้นจะ 
ก�าจัดโกสัชชะ  โกสัชชะ  แปลว่า  ความเกียจคร้าน

เพราะฉะนั้น  แต่ละองค์ธรรมเป็นอินทรีย์  ในฐานะที่ว่า 
ท�าหน้าที ่ ตา  ห ู จมกู  ลิน้  กาย  ใจ  ตา  เป็นใหญ่ในการด ู เอาหู 
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มาดูแทนไม่ได้  หูเป็นใหญ่ในการฟัง  เอาตาไปฟังแทนก็ไม่ได้ 
จมกู - ในการดม  ลิน้ - ในการสมัผสั  กาย - ในการถกูต้องเยน็ร้อน 
อ่อนแขง็  หรอืโผฏฐพัพะ  สิง่ทีก่ายจะพงึถกูต้องได้  อนันีก้เ็ป็นใหญ่ 
ในหน้าที่ของตัว

อินทรีย์บางแห่ง  แปลว่า  ความพร้อม  อย่างเช่นว่า  พระ- 
พุทธเจ้าทรงรอคอยให้อินทรีย์ของภิกษุนั้นแก่กล้าก่อน  อินทรีย์ 
ในทีน่ี ้ หมายถงึความพร้อม  (Maturity)  เพราะฉะนัน้  ค�าแต่ละค�า 
ถ้ามาในทีต่่างแห่งกนั  ความหมายกจ็ะเปลีย่นไปบ้าง  แล้วแต่บรบิท 
ข้อความใกล้เคียงที่นั้นๆ  เพราะฉะนั้น  ภาษาธรรมะก็ต้องท�า 
ความเข้าใจให้ดีเหมือนกัน  มิเช่นนั้นก็จะสับสน  ตีกันยุ่งไปหมด

เมื่อแต่ละอย่างท�าหน้าที่ของตนสมบูรณ์  ไม่บกพร่องแล้ว 
ท�าให้เกดิก�าลงัขึน้  คล้ายๆ กบัอวยัวะทกุส่วนของร่างกาย ท�าหน้าที่ 
ของตนสมบรูณ์  ไม่บกพร่อง  ไม่เจบ็ป่วย  หรอืพกิาร  ท�าให้ร่างกาย 
มกี�าลงัแขง็แรงด ี ถ้าจะพดูอกีอย่างหนึง่  ทีอ่นิทรย์ีทัง้  ๕  รวมกนั 
แล้วเป็นพละ  ท�าให้จติใจมกี�าลงัในการก�าจดัอกศุลและเจรญิกศุล 
คล้ายๆ  นิว้ของเรา  ๕  นิว้  ถ้ากางออกแล้วแยกกนั  มนักท็�าหน้าที่ 
ของมันได้ตามหน้าที่  พอเอานิ้วทั้ง  ๕  นิ้วมารวมกัน  เป็นก�าปั้น 
เป็นหมัด  มีพลังแรงที่จะชกท�าลายล้างคู่ต่อสู้  ถ้าแยกกันเป็นนิ้ว 
ก็ไม่มีพลัง  ไม่มีก�าลัง  พอรวมกันมันจึงมีก�าลัง

ธรรมะ ๕  อย่างนีเ้ป็นอนิทรย์ี  ในฐานะทีเ่ป็นใหญ่ในหน้าที่ 
ของตัว  เมื่อรวมกันก็เป็นพละ  ให้มีก�าลัง  ในการที่จะก�าจัดฝ่าย 
ที่เป็นข้าศึก  อันนี้คือเหตุผลที่ในโพธิปักขิยธรรม  ๓๗  ประการ 
มธีรรม  ๒  หมวดคอื  อนิทรย์ี  ๕  พละ  ๕  หวัข้อธรรมเหมอืนกนั 
ทัง้  ๕  อย่าง  แต่ท่านจดัเป็น ๒ หมวด อนิทรย์ีหมวดหนึง่  พละ ๕ 
หมวดหนึ่ง
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คุณธรรมสูงสุด

พทุธศาสนาถอืเอาปัญญาเป็นคณุธรรมสงูสดุ  ซึง่จะน�าไปสู่ 
จดุมุง่หมายสงูสดุ  คอืความหลดุพ้น  (วมิตุต)ิ  ตวัปัญญาไม่ได้เป็น 
จดุมุง่หมายสงูสดุ  เป็นแต่เพยีงเครือ่งมอืชิน้สดุท้ายเท่านัน้  ในการ 
ปฏิบัติโดยทั่วไป  จึงเริ่มต้นจากศีล  คือการรักษา ควบคุม  กาย 
วาจา  ให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดี  คล้ายๆ  ต้นไม้ที่ยังเล็ก  ต้องมีไม้ 
หรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งล้อมไว้ก่อน  หรือใช้หลักกับเชือก 
ผกูตดิไว้  เพือ่ไม่ให้ล้มเมือ่มลีมแรง  เปรยีบอกีอย่างหนึง่  เหมอืนกบั 
สตัว์เลีย้งทีย่งัเลก็  ซึง่เจ้าของจะต้องล้อมคอกไว้ก่อน  เพือ่ป้องกนั 
ไม่ให้ตกหล่มเลน  ตกบ่อ  หรอืเป็นเหยือ่ของสตัว์ร้ายโดยง่าย  เมือ่ 
ต้นไม้หรือสัตว์เติบโตแข็งแรงดีแล้ว  ก็ปล่อยได้  ไม่เป็นอันตราย

คนก็เป็นเช่นเดียวกัน  แม้ว่าจะมีศีลดีแล้ว  ก็ต้องประคับ- 
ประคองตนไว้ด้วยความไม่ประมาท  ต้องรกัษาจติด้วยสตอิยูเ่สมอ 
เช่น  ระวังใจไม่ให้ติดในสิ่งที่ชวนให้ติด  ไม่ให้ขัดเคืองในสิ่งที่ชวน 
ให้ขัดเคือง  ไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่ชวนให้ลุ่มหลงมัวเมา

ท่านจะสงัเกตว่า  ตอนก�าลงัจะก้าวเข้าสูแ่ดนของสมาธ ิ คอื 
ความสงบมัน่คงของดวงจติ  ซึง่เป็นอปุกรณ์ส�าคญัของการใช้ปัญญา 
เหมือนเรามองดูวัตถุในน�้าที่ใสนิ่ง  ก็จะเห็นได้ชัด  หรือการมอง 
สิง่ใดสิง่หนึง่ทีอ่ยูข้่างทาง ขณะรถวิง่  กบัขณะทีร่ถหยดุนิง่  จะมอง 
เห็นชัดเจนได้ไม่เท่ากัน  คล้ายกับในการใช้ปัญญาก็เหมือน  ถ้า 
จิตสงบ  ย่อมใช้ปัญญาได้ดี  แต่เมื่อจิตบริสุทธิ์  สะอาด  สงบ 
ตั้งมั่น  ก็จะใช้ปัญญาได้ดี  ปัญญาที่ใช้บ่อยๆ  จะท�าให้เฉียบคม 
ว่องไว  พอกพูนมากขึ้น  เป็นปัจจัยให้ศีลและสมาธิดีขึ้นด้วย  ทั้ง 
๓ อย่างนี ้ อาศัยกันและกัน  ท�าให้ชีวิตบริสุทธิ์
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ที่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบว่า  ศีลกับปัญญา  อาศัยกัน 
เหมือนอาศัยมือล้างมือ  อาศัยเท้าล้างเท้า  คือเวลาที่มือข้างหนึ่ง 
ของเราเปื้อน  หรือทั้งสองมือเปื้อน  ก็อาศัยมือนั้นแหละล้างมือ 
ถ้าเท้าเปื้อน  ถ้าเราจะไม่ใช้มือ  ก็เอาเท้านั้นแหละถูกันไปมา 
เท้าก็จะสะอาดได้

พุทธวิธีในการสอน

พุทธวิธีในการสอนของพระพุทธเจ้า แก่มวลพุทธบริษัท 
ก็เพื่อให้พุทธบริษัทขึ้นถึงยอดแห่งคุณธรรม  คือ ปัญญา

พิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยตนเอง  จนกระทั่งเป็นที่พึ่งแก่ตัว 
ได้  ไม่ต้องเชื่อถือแม้แต่ถ้อยค�าของสมณะ  อย่างข้อความใน 
พระไตรปิฎกเล่ม  ๒๑  ข้อ  ๑๑๗  ว่า น จ ปน สมณวจนเหตปิุ 
คจฉฺต ิ แปลว่า  ไม่ต้องเชือ่ถอื  แม้แต่ถ้อยค�าของสมณะ  ทีไ่ม่ต้อง 
เชื่อถือ  เพราะเห็นแจ้งด้วยตนเอง

คนโดยทัว่ไป จะมสีมณะ นกับวช หรอืศาสดา ทีเ่ป็นทีเ่คารพ 
นับถือของตนๆ  ท่านพูดอย่างใดก็จะเชื่ออย่างนั้น  แต่ผู้ที่ฝึกจิต 
แล้ว  มีปัญญาเข้าถึงธรรม  หรือความจริงด้วยตนเองแล้ว  ก็จะ 
เชือ่มัน่ด้วยตนเองว่า  อะไรเป็นอะไร  ได้เห็นแจ้งด้วยตนเองแล้ว 
ไม่ต้องตกลงใจเชื่อผู้อื่น อันเป็นเพียงศรัทธาในตัวบุคคล  คือ 
ท่านพูดอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้น  แต่เมื่อได้มีประสบการณ์ตรง 
ด้วยตนเองแล้ว  กไ็ม่ต้องศรทัธาเชือ่ในตวับคุคล  แต่เชือ่ความจรงิ

ดงันัน้ในกาลามสตูร พระพทุธองค์จงึได้แสดงไว้ในข้อสดุท้าย 
ว่า  อย่าได้เชื่อถือเพราะเห็นว่า  ผู้นี้คือสมณะของเรา  ครูของเรา 
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หรือศาสดาของเรา มา  สมโณ  ครุ  ท่านทั้งหลายอย่าได้รับเชื่อ 
โดยเหน็ว่าสมณะผูน้ีค้อืครขูองเรา  ไม่สกัแต่ว่าเป็นครขูองเรา  แม้ 
เวลานี้ถ้าท่านสังเกตดู  แม้ในเมืองไทยเราเอง  ไม่ต้องกล่าวถึง 
ในอินเดียสมัยพระพุทธเจ้า  ในเมืองไทยเอง ยึดเอาค�าสอน 
ของครูเป็นส�าคัญ  ไม่ค่อยได้ไต่ไปหาต้นตอ  เช่น  พระไตรปิฎก 
หรือคัมภีร์  ทางพุทธศาสนาที่ท่านผู้รู้ได้รจนาเอาไว้ด้วยความรู้ 
ที่ถูกต้อง มักจะเชื่อสมณะผู้นี้ว่าเป็นครูของเรา  ท่านพูดอย่างไร 
ก็เชื่อไปอย่างนั้น  ท่านอาจจะพูดผิดก็ได้ ในเมื่อเรายังไม่เข้าถึง 
ความจรงิ  และมบ่ีอยๆ  ทีพ่ดูผดิ  เพราะฉะนัน้  ท่านจะต้องศกึษา 
หาความรู้ด้วยตนเองด้วย และฟังท่านผู้รู ้ด้วย  ฟังสมณะด้วย 
ฟังครูบาอาจารย์ด้วย  แล้วน�าไปเทียบเคียงกับความรู้ที่เชื่อถือ 
ได้  เช่น  พระไตรปิฎก

เวลานีม้ผีูป้ระกาศศาสนามากมาย  ทางทวีกีม็ ี ทางวทิยกุม็ี 
หนังสือพิมพ์ก็มี  ทางหนังสือที่เป็นเล่มก็มี  ท่านจะตัดสินได้ 
อย่างไร  รู้ได้อย่างไร ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด  ผู้ใดพูดถูก  ผู้ใด 
พูดผิด อย่างนี้ก็ค่อนข้างจะยาก  นอกจากว่าท่านจะมีความรู้ 
ของท่านเอง  เข้าถึงความจริงด้วยตนเอง  ผู้ที่อบรมปัญญา  ถ้าได้ 
เห็นธรรมแม้เพียงขั้นพระโสดาบัน  ที่จัดเป็นขั้นต้นแห่งผู้เข้าสู่ 
กระแสธรรม จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งขึ้นมา  คือไม่ต้องมีผู้อื่น 
เป็นปัจจัยในค�าสอนของพระศาสดา 

ท่านใช้ค�าว่า  อปรปจฺจยา  สตฺถุสาสเน  เพราะได้เห็นเอง 
ได้รูเ้อง  ได้เข้าใจเอง  ได้ซาบซึง้เอง  ได้ผ่านสิง่นัน้ๆ  มาด้วยตนเอง 
มตีนเป็นพยานได้  (Self  evident)  ตวันีแ้หละ เป็นพยานว่าได้ท�า 
มาแล้ว  ได้ปฏิบัติมาแล้ว  ได้ประพฤติมาแล้ว  ได้ประพฤติสิ่งนี้ๆ 
มาแล้ว  มันมีโทษมีคุณอย่างไร ก็ได้เห็นมาด้วยตนเองแล้ว 
ก็มีความเชื่อมั่นด้วยความที่เข้าถึงสิ่งนั้นจริงๆ
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นอกจากนี้ก็จะเป็นคนที่มีทุกข์น้อย  มีปกติอยู่เป็นสุขด้วย 
ธรรมทีห่าประมาณมไิด้  อย่างทีพ่ระพทุธองค์ทรงเปรยีบความทกุข์ 
ของพระโสดาบัน  แม้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้น  ความทุกข์ของ 
พระโสดาบัน  เหมือนกับหยาดน�้าที่ติดอยู่บนใบหญ้า  ถ้าเปรียบ 
ความทุกข์ของปุถุชนคนทั้งหลายทั่วไป  เหมือนกับน�้าในบึงใหญ่ 
ในสระใหญ่  ความทุกข์ของพระโสดาบันเหมือนกับหยาดน�้าบน 
ใบหญ้า จุ่มลงไปในสระในบึง  แล้วดึงขึ้นมา  หยาดน�้าที่ติดบน 
ใบหญ้า  นัน่แหละคอืความทกุข์ของพระโสดาบนั  ยงัมทีกุข์อยูบ้่าง 
แต่น้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับทุกข์ของปุถุชน

น่าเป็น  น่าได้  น่าถึง  เพราะถึงแล้ว  ได้แล้ว  ท�าให้มีทุกข์ 
อย่างนี้  เพราะฉะนั้น  ตอนสุดท้ายของเรื่องนี้  พระพุทธเจ้าจึง 
ตรัสว่าการเห็นธรรม  การรู้ธรรม  การเข้าถึงธรรม  มีอานิสงส์ 
มากอย่างนี ้ เพราะฉะนัน้  ควรหรอืไม่ ทีจ่ะเป็นผูม้ปัีญญาขวนขวาย 
เพื่อจะได้เป็นโสดาบัน

แต่คนเราส่วนมาก  ที่เป็นพุทธบริษัท  มักจะยอมแพ้ตั้งแต่ 
ต้น บอกว่าเราไม่ไหว  เราเป็นไม่ได้  เราสูไ้ม่ไหว  เราละกเิลสไม่ได้ 
ลองนึกย้อนดูว่า  ท่านที่เป็นพระอริยบุคคล  ตั้งแต่พระโสดาบัน 
ขึ้นไป  เดิมท่านก็ไม่ได้เป็นมาแต่ก�าเนิด  ท่านก็เป็นด้วยความ 
เพยีรพยายาม  ด้วยความส�ารวมระวงั  ท่านมาเป็นภายหลงั  ท่าน 
มาจากปุถุชนคนธรรมดานั่นแหละ  ท่านใช้ความเพียรพยายาม 
ท่านใช้ปัญญา ใช้โยนิโสมนสิการ  รู ้จักไตร่ตรอง  รู ้จักขบคิด 
รู้จักว่า  อะไรควรยึดไว้  อะไรควรทิ้งไป  ในที่สุดท่านก็มีอัตภาพ 
ทีเ่บา  มปีกตอิยูเ่ป็นสขุด้วยธรรมอนัหาประมาณมไิด้ อปปฺมาณ-
วิหารี
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ถ้าเป็นคนที่ไม่เข้าถึงธรรม  ไกลธรรม  จะเป็นคนมีปกติ 
อยู่เป็นทุกข์แม้ด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อย  อปฺปมาณทุกฺขวิหารี 
ไม่ได้แปลว่ามปีกตอิยูด้่วยทกุข์น้อยนะครบั  แต่แปลว่า  มปีกตอิยู่ 
เป็นทกุข์แม้เรือ่งเลก็น้อย  อะไรนดิหน่อยกเ็กบ็มาเป็นทกุข์เป็นร้อน 
เก็บมาเศร้าโศกเสียใจ  เก็บมาเดือดร้อนไปหมด  อันนี้เป็นคน 
อีกแบบหนึ่ง  ซึ่งตรงกันข้ามกับลักษณะของพระโสดาบันหรือ 
พระอริยบุคคล

แม้จะเป็นพระโสดาบนั  เป็นผูม้ทีกุข์น้อย  มปีกตอิยู ่ เป็นสขุ 
ด้วยธรรมทีห่าประมาณมไิด้  เช่น  เมตตา  กรณุา  มทุติา  อเุบกขา 
เพราะฉะนั้น  จุดมุ่งหมายที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพุทธบริษัท 
ก็เพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง  ดังข้อความในพระไตรปิฎก 
เล่ม  ๒๐  อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต  ข้อ  ๕๖๔  มีใจความว่า 
“พระพุทธองค์ทรงสอนพุทธบริษัท  เพื่อให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริง 
ในสิ่งที่ควรรู้  ควรเห็น”  อะไรที่ไม่ควรรู้ควรเห็น  ก็ไม่ต้องสอน 
ไม่ต้องพดูเรือ่งทีจ่ะต้องรูม้เียอะแยะไปหมดเลยในโลกนี ้ แต่อะไร 
ที่ไม่ควรรู้  ไม่ควรเห็นก็ไม่ต้องไปรู้  ไม่ต้องไปเห็น  ไม่ต้องไป 
สนใจมันหรอก

อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “สิ่งที่เรารู้แล้วแต่ไม่ได้สอน 
เหมอืนใบไม้บนต้นไม้ทัง้หมดในป่า  แต่สิง่ทีเ่รารูแ้ล้วน�ามาสอน 
เธอทั้งหลายเหมือนกับใบไม้ในก�ามือของเรานี้”  เพราะเหตุใด 
เพราะว่าสิ่งเหล่านั้น  ไม่จ�าเป็นต้องรู้  สิ่งที่เราสอนคือสิ่งที่จ�าเป็น 
ต้องรู ้ เพือ่ความระงบัดบัทกุข์  ทรงสอนเพือ่ให้ผูฟั้งรูแ้จ้งเหน็จรงิ 
ในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น  อะไรควรรู้ควรเห็น ก็ให้รู้ให้เห็น  อะไร 
ไม่ควรรู ้ ไม่ควรเห็น ก็ไม่ต้องพูด
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คล้ายๆ  ครูที่ฉลาด  ก็จะสอนเด็กเท่าที่ควรจะรู้  จะเห็น 
ไม่ใช่ตามใจที่ครูอยากจะรู้อยากจะเห็น  อยากให้นักเรียนรู้ว่า 
เรารู้อะไร  ต้องเอาใจใส่ให้เด็กได้รู้ในสิ่งที่เด็กควรรู้ควรเห็น  หรือ 
พ่อแม่ ถึงแม้จะมีสตางค์มากมาย  ก็ให้ลูกเท่าที่ลูกควรจะได้รับ 
ไม่ท�าให้ลูกเสียคนด้วยเงินทอง ที่คิดว่าตัวมีมากมาย  ให้ลูกเพื่อ 
จะอวดเศรษฐใีห้ลกู  เพือ่จะอวดว่าตวัมัง่ม ี ให้ลกูเสยีคนด้วยเงนิที่ 
พ่อแม่ปรนเปรอให้  แต่ก็ไม่ใช่เบียดเบียนกรอเหนียวแน่นจนลูก 
เดอืดร้อน  อนันัน้คอืพ่อแม่ทีฉ่ลาด  ต้องเลีย้งลกูตามความจ�าเป็น 
เท่าที่ลูกควรจะมี  ไม่ใช่ตามที่ตัวอยากให้ลูกอยู่ดีกินดีมากเกินไป 
เพราะเด็กก็เสีย

ถ้าให้แร้นแค้นเกินไปด้วยความเหนียวแน่น  อย่างใน 
อรรถกถาธรรมบท  ที่ชอบพูดถึงเศรษฐีขี้เหนียวที่ไม่เคยให้ 
อะไรแก่ใคร  อทินนปุพพกะ  แม้กับลูกของตัวเองก็เหนียวแน่น 
เหลือเกิน  เจ็บไข้ได้ป่วยให้ไปหาหมอก็ไม่ไปรักษากับหมอ  พอดี 
พอร้ายลูกเจ็บหนักลง  ในที่สุดลูกตายลง  อย่างนี้เกินไป  เพราะ 
ฉะนั้น  พระศาสดา  พระพุทธเจ้าของเรา ท่านเป็นผู้ที่ฉลาดใน 
การแสดงธรรม  ธรรมเทศนาโกศล  ท่านจึงสอนให้ผู ้ฟังรู ้แจ้ง 
เห็นจริง  ในส่วนที่ควรรู้ควรเห็น  อะไรไม่ควรรู้ควรเห็นก็ไม่ต้องรู้

มคีนเคยถามพระองค์ว่า  ชาตหิน้ามหีรอืเปล่า  พระพทุธเจ้า 
ตรสัว่า  ทีจ่รงิคนทีม่าคยุกบัเราในเรือ่งนี ้ ควรจะได้ปพุเพนวิาสา- 
นุสสติญาณบ้าง  คือ  ควรจะระลึกชาติได้บ้าง สักชาติสองชาติ 
ถึงมาถามเรื่องนี้  หมายความว่า  มีพื้นฐานจะได้คุยกันสนุก  คุย 
รู้เรื่อง  ไม่มีพื้นฐานเลย  ไม่รู้เรื่องเอาเลย  มาถามเรื่องชาติหน้า 
มีหรือเปล่า  ชาติก่อนมีหรือเปล่า  พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า 
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คนที่มาถามเรื่องนี้  ควรจะระลึกชาติได้บ้าง  สักชาติสองชาติ 
ก็พอจะโยงถึงได้  หรืออ้างถึงได้อย่างนี้  แต่ว่าไม่รู้เรื่องเอาเลย 
ไม่มีพื้นฐานเลย  เหมือนเราไม่มีความรู้พื้นทางใดทางหนึ่ง  แต่ 
ไปถามเรือ่งสงูๆ  แล้วจะให้ผูต้อบตอบว่าอย่างไร  ตอบแล้วคนฟัง 
ก็ไม่รู้เรื่อง  ท�านองนั้น

มีตัวอย่างพระบางรูป  เช่น  พระมาลุงกยะ  ในจูฬมาลุงก- 
โยวาทสูตร  มัชฌิมนิกาย  มาทูลพระพุทธเจ้า  ขอให้ทรงตอบ 
ปัญหาว่า  โลกเที่ยงหรือไม่เที่ยง  โลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุด  ชีวะ 
กบั สรรีะ  เป็นอนัเดยีวกนัหรอืเปล่า  สตัว์นัน้ตายแล้วเป็นอย่างไร 
มีอยู่หรือไม่มี  หรือมีอยู่ด้วย  ไม่มีอยู่ด้วย  มีอยู่ก็ไม่ใช่  ไม่มีอยู่ 
ก็ไม่ใช่  พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า  รู้ไปท�าไม  เรื่องพวกนี้รู้ไปท�าไม 
รู้แล้วหมดทุกข์ไหม  พระมาลุงกยะทูลว่า  ถ้าหากไม่ทรงตอบ 
ก็จะไม่อยู่แล้ว

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า  ตอนมาบวช  ก็ไม่ได้ชวนให้ 
มาบวช  และก็ไม่ได้สัญญากันไว้ว่าเมื่อบวชแล้วจะตอบปัญหา 
เหล่านีใ้ห้  เพราะฉะนัน้  ถ้าจะสกึกส็กึเถอะ  หรอืเธอจะดิน้ตายไป 
ต่อหน้าต่อตากจ็ะไม่ตอบให้  ปัญหา ๑๐  ข้อนีเ้รยีกว่า อนัตคาหกิ- 
ทฏิฐ ิ แปลว่า ทฏิฐทิีเ่ป็นทีส่ดุ  เป็นพวก metaphysic  อภปิรชัญา 
ซึ่งในสมัยพระพุทธเจ้า ท่านไม่เข้าไปยุ่งกับพวกเหล่านี้  ท่าน 
สอนจริยธรรมเพื่อให้สังคมอยู่เป็นสุข  สอนโลกุตรธรรมเพื่อให้ 
คนพ้นจากโลก  พ้นจากการเวยีนว่ายตายเกดิ  หมดเรือ่งหมดราว 
กันไป

พระพุทธเจ้าทรงอุปมาเปรียบเทียบว่า  ความทุกข์มันเผา 
อยู่ตลอดวันตลอดเวลา  มาสนใจกับเรื่องการดับทุกข์จะไม่ดีกว่า 
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หรือ  คล้ายๆ  กับคนที่ถูกลูกศรมาเสียบ  แล้วมีคนมายิง  ยิง 
มาจากทิศไหน  ลูกศรท�าด้วยอะไร  ไม่ต้องไปสืบหรอก  มัวไปสืบ 
ให้รู้ก่อนว่า  ลูกศรท�าด้วยอะไร  ใครเป็นคนยิง  ยิงมาจากทิศไหน 
พู่ลูกศรสีด�าหรือสีขาว  มัวสืบอันนั้นเสียก่อน  มิเช่นนั้นไม่ให้ถอน 
ลูกศร นี้ก็ตายเปล่า

เพราะฉะนัน้  ปัญหาเฉพาะหน้าทีเ่ผชญิอยูค่อื  ปัญหาเรือ่ง 
ทุกข์กับการดับทุกข์  ให้สนใจเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เป็นพิเศษ 
ปัญหาอภปิรชัญา  เรือ่งโลกเทีย่ง  โลกไม่เทีย่ง  โลกมทีีส่ดุ  ไม่มทีีส่ดุ 
อย่าไปสนใจเลย  รู้ไปก็เท่านั้นแหละ  รู้ไปก็ไม่ได้ดิบได้ดี  ไม่ได้ 
แก้ปัญหาอะไร  พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้นะครับ

ที่อ้างพระไตรปิฎก  อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต  เล่ม  ๒๐ 
ข้อ  ๕๖๕  อันนี้  หมายถึง  พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ถ้าท่านผู้ฟัง 
ที่ฟังอยู ่แล้วตามไปดู  แต่ถ้าดูพระไตรปิฎกภาษาไทยเล่มจะ 
ไม่ตรงกัน เช่น  ฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัย  ซึ่งมีอรรถกถา 
ด้วย เล่มจะไม่ตรงกัน  ถ้าเปิดดูเล่ม  ๒๐  ก็จะไม่เจอข้อความ 
พวกนี้  ถ้าเป็นพระไตรปิฎก  ฉบับของกรมการศาสนา  ๔๕  เล่ม 
ปกสนี�า้เงนิ ให้ดทูีข้่อ  ไม่ต้องดทูีห่น้า  เล่มตรงกนั  เช่น  เล่ม  ๒๐ 
ก็ตรงกัน แต่หน้าจะไม่ตรง  เพราะฉะนั้น  ในที่นี้จึงอ้างข้อเอาไว้ 
เคยได้ยินว่าบางท่านตามไปดูก็ไม่พบข้อความที่กล่าว

จึงกราบเรียนให้ทราบว่า  พระไตรปิฎกภาษาบาลีทั้งหมด 
เลย  ถ้าผมอ้างพระไตรปิฎกทีไ่หน  เล่มนัน้  ข้อนัน้  กค็อืภาษาบาลี 
ไม่ใช่ฉบับภาษาไทย  อันนี้ขอเรียนให้ทราบไว้  เผื่อท่านตามไปดู
จะได้ไม่เข้าใจผดิ  ว่าผมอ้างผดิ  ตามทีม่ผีูเ้ล่าให้ฟัง  เมือ่วนัอาทติย์ 
ที่ผ่านมาแล้วนี้เองครับ  ขอแจ้งให้ทราบในที่นี้ด้วย
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ประการที่  (๒)  พระพุทธเจ้าทรงสอน  เพื่อให้ผู้ฟังตรอง 
ตามแล้วเห็นจริงได้  ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผล  ที่ผู้ฟังตรอง 
ตามแล้วเห็นจริงได้  อันนี้ท�าให้เราได้ความคิดว่า  พระธรรม 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้านี้  ไม่ยากเกินไป  จนตรองตามแล้วมอง 
ไม่เหน็  หรอืไม่ยากเกนิไปจนไม่ต้องคดิกเ็หน็ได้  ต้องคดินดิหน่อย 
ไม่ยากเกินไป  จนคิดแล้วตรองตามแล้วไม่เห็น  บางทีพระพุทธ- 
เจ้าท่านตรสัอะไรๆ  ไปแล้ว  จะตรสัถามผูฟั้งให้ใช้ปัญญาพจิารณา 
ตรองตาม  อย่างเช่น  ในอนตัตลกัขณสตูร  พระพทุธเจ้าทรงแสดง 
เรือ่งอนตัตาว่า  รปู  เวทนา  สญัญา  สงัขาร  วญิญาณ  คอืขนัธ์  ๕ 
เป็นอนตัตา  ถ้าเป็นอนตัตาแล้ว  เราจะหวงัได้ว่าจงเป็นเช่นนีเ้ถดิ 
อย่าเป็นอย่างนัน้เลยกไ็ม่ได้  บงัคบัไม่ได้  มนัเป็นไปตามเหตปัุจจยั

แล้วพระองค์ก็ตรัสถามปัญจวัคคีย์เพื่อจะให้ตรองตาม 
ให้เห็นจริงด้วยตนเอง  และตอบพระองค์ว่าเห็นอย่างไร  เช่น 
ในตอนที่  ๒  ของอนัตตลักขณสูตร  ที่พระพุทธเจ้าตรัสถาม 
พระปัญจวคัคย์ีว่า ต ํก ึมญญฺถ ภกิขเฺว รปู นจิจฺ ํ วา อนจิจฺ ํวาติ 
ภิกษุทั้งหลาย  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  เที่ยง 
หรอืไม่เทีย่ง  พระปัญจวคัคย์ีตอบว่า  ไม่เทีย่งพระเจ้าข้า  ตรสัถาม 
ต่อไปว่า  สิง่ใดไม่เทีย่ง  สิง่นัน้เป็นทกุข์หรอืเป็นสขุเล่า  ทลูตอบว่า 
เป็นทุกข์พระเจ้าข้า  ตรัสต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์  มีความ 
แปรปรวนเป็นธรรมดา  ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้น  เอตํ  มม 
นั่นเป็นเรา  เอโสหมสฺมิ  เราเป็นนั่น  เอโส  เม  อตฺตา  นั่นเป็น 
ตวัตนของเรา  พระปัญจวคัคย์ีกท็ลูตอบว่า  ไม่ควรเลยพระเจ้าข้า 
อย่างนี้เป็นต้น
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เป็นการทรงสอนให้ใช้ปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรอง 
ค�าสอนของพระองค์  ในขณะนั้นเลยทีเดียวว่าเธอเห็นอย่างไร 
ตํ  กึ  มญฺญถ  ภิกฺขเว  รูป  นิจฺจํ  วา  อนิจฺจํ  วาต ิ รูปเที่ยงหรือ 
ไม่เที่ยง  ลองคิดดูสิว่า  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
เที่ยงหรือไม่เที่ยง  อย่างนี้เป็นต้น  ทรงสอนให้ผู้ฟังตรองตามแล้ว 
เห็นจริง  ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผล  ที่ผู้ฟังตรองตามให้เห็น 
ได้ด้วยตนเอง

เพราะฉะนั้น  เราต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองนิดหน่อย  จึงจะ 
เห็นความสุขุมลุ่มลึกของพระธรรมของพระพุทธเจ้า  เกิดรสขึ้น 
จะได้รับรสแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า  แล้วจะรู้สึกว่าไม่มีรสใด 
เสมอด้วยรสธรรม  รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทัง้ปวง สพพฺรส ํ ธมมฺ- 
รโส  ชินาติ  สพฺพรตึ  ธมฺมรติ  ชินาติ  ความยินดีในธรรม 
ย่อมชนะความยนิดทีัง้ปวง  เพราะยนิดแีล้วสงบเยอืกเยน็  เป็นสขุ 
มีจิตใจที่สงบเยือกเย็น  มีทุกข์น้อย 

ท�าอย่างไรทุกข์จึงจะไม่เกิดขึ้น

ท�าอย่างไรทุกข์จึงจะไม่เกิดขึ้น  หรือความทุกข์เก่าที่มีอยู่ 
จะหมดไป  ด้วยวิธีการอย่างไร  และความทุกข์ใหม่จะไม่เกิดขึ้น 
ส่วนมากทีเ่หน็ถามๆ  กนั  กไ็ม่ได้ถามอย่างนี ้ มกัจะถามเรือ่งการ 
ทอดกฐนิ  ทอดผ้าป่า  ถวายสงัฆทานไปอย่างนัน้  ตามเรือ่งในวทิยุ 
ที่ถามกัน  ถ้ามีผู้มาคอยอยู่และถามเรื่องความทุกข์  การดับทุกข์ 
อย่างนี้ก็รู ้สึกว่าเป็นค�าถามที่ตรงกับหลักการของพระพุทธเจ้า 
หรือพุทธศาสนา
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บางที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุทั้งหลาย  ทั้งในกาล 
ก่อนและบัดนี้  เราสอนแต่เรื่องทุกข์และการดับทุกข์เท่านั้น 
มีคนบางคนแย้งว่า  พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้ามากมาย 
๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ์  พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ๔๕  เล่ม 
อรรถกถาอีกมากมาย  คิดเป็นหน้าหนังสือได้  ๒  หมื่นกว่าหน้า 
เฉพาะพระไตรปิฎก  มแีต่สอนเรือ่งทกุข์และความดบัทกุข์เท่านัน้ 
หรือ

ผมตอบไปว่า  เปรียบเหมือนโรงพยาบาล  มีเรื่องมากมาย 
มกีจิกรรมมากมาย  มแีพทย์  มพียาบาล  มเีครือ่งมอืแพทย์  มยีาม 
คนงาน  สารพดัอย่าง  มตีกึ  มห้ีองมากมาย  สิง่เหล่านัน้เพือ่อะไร 
สิ่งเหล่านั้น  มีไว้เพื่อการดับโรค  การเรียนของนักเรียนแพทย์ 
ของหมอ  เพื่อดูว่าอะไรเป็นโรค  โรคเป็นอย่างไร  เหตุให้เกิดโรค 
เป็นอย่างไร  จะดบัโรคนัน้ได้อย่างไร  แม้จะมเีรือ่งอืน่ๆ  มากมาย 
แต่เรือ่งส�าคญัมอียู ่ ๒  เรือ่ง  คอื  โรค  กบั  การดบัโรค  ท�าอย่างไร 
โรคที่มีอยู่  จะดับหมดไป

ประการที ่ (๑)  ทรงแสดงธรรมมคีณุเป็นอศัจรรย์  สามารถ 
ยังผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับผลตามสมควรแห่งก�าลังการปฏิบัติของ 
ตนๆ  และก้าวขึน้สูร่ะดบัสงูสดุ  เป็นอดุมชวีติ  ค�าว่า  “อศัจรรย์” 
แปลมาจากค�า  “ปาฏหิารย์ิ”  ก้าวขึน้สูร่ะดบัสงูสดุ  เป็นอดุมชวีติ 
หรืออุดมชีวิต  ในพระสูตร  ใช้ค�าว่า สปฺปาฏิหาริยํ  ธมฺมํ  เทเสติ 
โน อปปฺาฏหิารยิ ํ พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมมปีาฏหิารย์ิ 
ไม่ได้ทรงแสดงธรรมที่ไม่ได้ปาฏิหาริย์ 

ข้อแรก  เขาเรียกว่า อภิญญายธรรมเทศนา  ข้อหนึ่งที่ว่า 
ทรงสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น อภิญญายธรรม 
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เทศนา อภญิญฺาย  โข  โส ภควา  ธมมฺ ํ เทเสต ิ โน อนภญิญฺาย 
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  ทรงแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง 
ไม่ใช่ทรงแสดงธรรมเพื่อความไม่รู้ไม่เห็น

ข้อที ่ ๒  นัน้  ทรงสอนว่า  ให้ผูฟั้งตรองตามและเหน็จรงิได้ 
ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผล  ที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ 
ด้วยตนเอง  สนิทานธรรมเทศนา  มีต้นเงื่อน  ต้นเหตุ  มีนิทาน 
ไม่ได้หมายถงึ  นทิานในภาษาไทยทีเ่ป็นเรือ่งเล่าอะไร  หมายความ 
ว่ามีเหตุ  มีที่ไปที่มา  มีเหตุผล  สนิทานํ  ธมฺมํ  เทเสติ  โน 
อนิทานํ  ทรงแสดงธรรม  มีนิทาน  มีเหตุ  มีผล  มีที่ไปที่มา 
มีต้นเหตุ  ไม่ใช่ทรงแสดงธรรมอย่างไม่มีเหตุผลพูดถึง

ข้อที ่ ๓  ทีว่่าแสดงธรรมมคีณุเป็นอศัจรรย์  มปีาฏหิารย์ิใน 
ศาสนานี้ ท่านแสดงปาฏิหาริย์ไว้  ๓  อย่าง  คือ

อิทธิปาฏิหาริย์  การแสดงฤทธิ์ต่างๆ  เช่น  อภิญญา  ๕ 
ก็เกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์ต ่างๆ  มากมาย  โดยที่เป็นฤทธิ์โดยตรง 
เรียก  อิทธิวิธิ  หรืออิทธวิธะ  แสดงฤทธิ์ต่างๆ  ได้ตามที่ต้องการ 
คนเดียวท�าเป็นหลายคน  หลายคนท�าเป็นคนเดียว  ด�าดิน 
เหาะเหินเดินอากาศ  เดินบนน�้า  เหมือนเดินบนดิน  นี่เรียกว่า 
อิทธิปาฏิหาริย์

อาเทสนาปาฏหิารย์ิ ดกัใจคนได้  รูใ้จ  ใครคดิอย่างไร  รูใ้จ 
คนอื่น

อนุศาสนีปาฏิหาริย์  (อนุศาสนี  แปลว่า  พร�่าสอน)  ค�า 
สั่งสอนที่เป็นอัศจรรย์  สามารถยังผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับผลตาม 
สมควรแก่ก�าลัง  แห่งการปฏิบัติของตน  ก้าวขึ้นสู่ระดับสูง  เป็น 
อุดมชีวิต  หรืออุดมชีวิต  อันนี้เป็นอนุศาสนีปาฏิหาริย์
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นีแ้หละคอืทีพ่ระพทุธเจ้าทรงพร�า่สอน  ทรงนยิมปาฏหิารย์ิ 
อย่างที ่ ๓  อนศุาสนปีาฏหิารย์ิ  ส�าหรบั  ๒  อย่างแรก  คอื  อทิธ-ิ 
ปาฏหิารย์ิกด็ ี อาเทสนาปาฏหิารย์ิกด็ ี ไม่ทรงสรรเสรญิ  ไม่ทรงนยิม 
เหน็ว่านกัเล่นกลกท็�าได้  คนทีม่วีชิาบางอย่างกท็�าได้  เป็นต้น  ไม่ทรง 
แนะน�า  ไม่ทรงชกัชวน  ให้หมกมุน่อยูใ่นปาฏหิารย์ิ  ๒  อย่างแรก 
แต่ให้มาสนใจในอนศุาสนปีาฏหิารย์ิ  ค�าสอนทีส่ามารถปฏบิตัติาม 
แล้วได้รับผลจริง

สมมตมิพีระสกัองค์หนึง่  เหาะมาจากจงัหวดัไหนกแ็ล้วแต่ 
เหาะมาลงทีส่นามหลวง คนกไ็ปดกูนัใหญ่เลย แล้วกลบับ้านวพิากษ์ 
วิจารณ์พระเหาะได้  อีกหน่อยเวลาท่านไปพักอยู่ที่ไหน  คนก็ไป 
หาท่านให้เหาะให้ดู  ทีนี้ท่านก็จะไม่มีเวลาเป็นของตนเอง  มีแต่ 
คนจะไปดูท่านเหาะ  เสร็จแล้วตัวเองได้ประโยชน์อะไรบ้างที่จะ 
ไปดูพระเหาะ  ดูเรือเหาะก็ได้  ภาษาทางต่างจังหวัดเรียกเรือบิน 
เครื่องบินพาคนเหาะไปได้ตั้งเยอะแยะไปหมดเลย  ๒๐๐ - ๓๐๐ 
คน  ก็พาเหาะไปได้  ไม่ใช่แต่คนเดียว

นีค่อือทิธปิาฏหิารย์ิของวทิยาศาสตร์  ด�าดนิกไ็ด้  ด�าน�า้กไ็ด้ 
เรอืด�าน�า้เยอะแยะไปอย่างนี ้ ไปดแูล้วได้ประโยชน์อะไร  นอกจาก 
จะฮือฮาไป  เฮกันไป  ท�าให้พระผู้ที่เหาะได้ไม่มีเวลาเป็นของ 
ตนเอง  แล้วยังต้องเหาะให้คนดู  พระพุทธเจ้าจึงห้ามให้แสดง 
อิทธิปาฏิหาริย์  ถ้าแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ก็เป็นอาบัติ
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เรื่องเกวัฏฏะ

เรื่องบุตรคหบดีชื่อเกวัฏฏะ  ที่ไปขอให้พระผู้มีพระภาค 
ทรงแสดงปาฏิหาริย์  มีเรื่องในพระสูตรบางพระสูตร  มีคนไป 
ขอร้องให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์  พระพุทธเจ้าบอกว่า 
ท�าไมจะต้องแสดงปาฏิหาริย์ด้วย  (ในเกวัฏฏสูตร  พระไตรปิฎก 

ภาษาบาลี  เล่ม  ๙  ข้อ  ๓๐๘ - ๓๕๐)  เป็นเรื่องที่มีคนไปขอร้องให้ 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์  แต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธ 

คราวหนึ่งประทับอยู่ที่สวนมะม่วง  เศรษฐีคนหนึ่งที่เมือง 
นาลนัทา  มบีตุรของคหบดคีนหนึง่  ชือ่เกวฏัฏะ  เข้าไปเฝ้า  ขอให้ 
พระองค์  หรือภิกษุสักรูปหนึ่งแสดงอิทธิปาฏิหาริย์  เพื่อว่า 
ชาวเมืองนาลันทาจะได้เลื่อมใสพระผู ้มีพระภาคมากยิ่งขึ้น 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า  มิได้เคยแสดงธรรมเป็นท�านองชักชวนภิกษุ 
ทัง้หลาย  ให้แสดงปาฏหิารย์ิแก่คฤหสัถ์  แต่เกวฏัฏะกย็งัคงกราบทลู 
เช่นนัน้อกีตัง้  ๒  ครัง้ว่า  เพือ่ประชาชนชาวนาลนัทา  ซึง่เลือ่มใส 
พระผู้มีพระภาคมากอยู่แล้ว  จะได้เลื่อมใสมากขึ้น  มิได้จ�ากัดว่า 
พระพุทธองค์ต้องทรงแสดงเอง  เพียงแต่ว่า  ขอให้ภิกษุรูปใด 
รูปหนึ่งแสดงเท่านั้น

พระพทุธเจ้าตรสัว่ามปีาฏหิารย์ิอยู ่ ๓  อย่าง  ตรสัว่า  ทรง 
รังเกียจปาฏิหาริย์อยู่  ๒  อย่าง  เพราะคนทั้งหลายผู้ไม่เลื่อมใส 
จะค่อนขอดได้ว่า  การแสดงฤทธิ์นั้น  ท�าได้เพราะวิชาอย่างหนึ่ง 
เรยีก คนัธาร ี สมยันัน้เขาเรยีนวชิาประเภทนีก้นั  ส่วนการทายใจ 
ทีเ่รยีก  อาเทสนานัน้  กเ็พราะมวีชิา  เรยีก  มณกิา  ซึง่คนในสมยั 
พระองค์นิยมใช้กันอยู่  ทรงสรรเสริญนิยมอนุศาสนีปาฏิหาริย์ 
เพราะได้ความส�าเร็จประโยชน์ได้จริงแก่ผู้ปฏิบัติตน



118

ศีล
สมาธิ

ปัญญา

ต่อจากนัน้ทรงแสดงศลี ๓ ชัน้  คอื จลุศลี  ศลีน้อย มชัฌมิ- 
ศีล  ศีลท่ามกลาง  และมหาศีล  ศีลใหญ่  และฌาน  ๔  วิชชา  ๘ 
แก่เกวฏัฏะ  ให้เหน็ว่า  การได้ส�าเรจ็สิง่เหล่านีเ้ป็นอย่างไร  จะดกีว่า 
ปาฏหิารย์ิไหม  พระองค์ได้รูแ้จ้งมาอย่างไร  แต่กไ็ม่ทรงสรรเสรญิ 
ปาฏิหาริย์  ๒  อย่างข้างต้น  ตรัสเล่าให้เกวัฏฏะฟังต่อไปว่า 
เรื่องเคยมีมาแล้ว  ภิกษุสาวกของพระองค์นี้เอง

มีภิกษุรูปหนึ่ง  เกิดความคิดขึ้นมาว่า  มหาภูตรูป  ๔  คือ 
ดนิ  น�า้  ไฟ  ลม  ย่อมดบัไม่เหลอืในทีใ่ดหนอ  เธอเข้าสมาธชินดิที่ 
จิตตั้งมั่นแล้ว  รู้ทางไปเทวโลกได้  ก็ไปเทวโลก  เที่ยวถามเทวดา 
ต่างๆ  ชั้นจาตุมหาราช  ไปถึงชั้นพรหม  ดึงแขนภิกษุนั้นออกไป 
พูดกันสองต่อสอง  ไม่ให้ใครได้ยิน  ท้าวมหาพรหมกระซิบว่า 
เทวดาชั้นพรหมเหล่านี้  อย่าเข้าใจว่าท่านเองรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง 
ทีจ่รงิปัญหาทีภ่กิษนุัน้ถาม  ท่านไม่รู ้ ภกิษอุยูก่บัพระผูม้พีระภาค- 
เจ้า  ท�าไมจึงไม่ทูลถามปัญหานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าเล่า

ภิกษุนั้นได้สติ  จึงกลับจากพรหมโลก  มาเฝ้าพระองค์ 
ทูลถามปัญหานั้น  พระพุทธองค์ได้กล่าวเป็นเชิงอุปมากับเธอว่า 
พวกพ่อค้าเดินเรือทะเล  เขาน�านกหาฝั่งติดเรือไปด้วย  เรียก 
ตีรทัสส ี เมื่อไปไกลจนมองไม่เห็นฝั่งอยากเห็นฝั่ง  อยากรู้ว่าฝั่ง 
ที่ใกล้ที่สุดอยู่ทิศใด  เขาก็จะปล่อยนกหาฝั่งไป  นกนั้นเที่ยวบิน 
หาฝ่ัง  ถ้าเจอฝ่ังกจ็ะไม่กลบัมาหาเรอื  กลบัมาส�านกัของพระองค์ 
พระพุทธเจ้าตรัสเล่าอย่างนี้ครับ

เรือ่งอนศุาสนปีาฏหิารย์ิ  และโยงมาถงึเรือ่งภกิษรุปูหนึง่ที่ 
พระพทุธเจ้าตรสัเล่าให้เกวฏัฏะ  ผูท้ีต้่องการให้พระองค์ทรงแสดง 
อทิธปิาฏหิารย์ิ  เพือ่ให้ชาวเมอืงนาลนัทาเลือ่มใสยิง่ขึน้  พระพทุธ- 
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องค์ทรงปฏิเสธ  และตรัสว่าเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์  คนที่มีวิชา 
อย่างหนึง่  เรยีก  คนัธาร ี กท็�าได้  หรอื  อาเทสนาปาฏหิารย์ิ  การ 
ดกัใจเป็นอศัจรรย์  คนทีม่วีชิาอย่างหนึง่  ทีเ่รยีกว่า  มณกิา  กท็�าได้ 
เหมือนกัน  เพราะฉะนั้น  ไม่ต้องการจะให้พระภิกษุแสดงอิทธิ- 
ปาฏิหาริย์  เป็นต้น  พระองค์เองก็ไม่ทรงโปรด

ตรัสเล่าให้เกวัฏฏะฟังว่า  เรื่องเคยมีมาในหมู่ภิกษุสาวก 
ของพระองค์  มภีกิษรุปูหนึง่คดิขึน้ว่า  มหาภตูรปู  ๔  คอื  ดนิ  น�้า 
ไฟ  ลม  ย่อมดบัไม่เหลอืในทีใ่ด  และเข้าสมาธชินดิทีเ่มือ่จติตัง้มัน่ 
แล้วรูท้างไปเทวโลกได้  กเ็ทีย่วไปถามเทวดาต่างๆ  ไปจนถงึพรหม 
พระพรหม  ท่านก็ไม่รู้  แต่ได้บอกว่า  ท่านอยู่ใกล้พระพุทธเจ้า 
ท�าไมไม่ทูลถามปัญหานั้น 

นกหาฝั่ง

พระพุทธเจ้าก็กล่าวตรัสเป็นเชิงอุปมากับภิกษุรูปนั้นว่า 
พ่อค้าทีเ่ดนิเรอืทางทะเล  จะน�านกหาฝ่ังตดิเรอืไปด้วย  นกชนดินี้ 
เรยีกว่า ตรีทสัส ีเหน็ฝ่ัง หรอืหาฝ่ัง เมือ่ไปกลางทะเล มองไม่เหน็ฝ่ัง 
อยากรูว่้า  ฝ่ังอยูท่างไหน  เขาจะปล่อยนกไป  นกบนิไปพบฝ่ังทาง 
ทศิใด  มนักจ็ะไม่กลบัมา  ถ้าไม่พบฝ่ัง  นกจะกลบัมาทีเ่รอือย่างเดมิ 
ภกิษรุปูนัน้กเ็ป็นเหมอืนนกหาฝ่ัง  เทีย่วถามอะไรต่ออะไร  กบัใคร 
ต่อใคร เมือ่ไม่ได้รบัค�าตอบเป็นทีพ่อใจ กก็ลบัมาหาพระผูม้พีระภาค- 
เจ้า  เหมือนนกที่กลับมาหาเรือ

อ่านเรือ่งนีท้�าให้คดิว่า  พทุธบรษิทัไทยในเมอืงเรา  มจี�านวน 
ไม่น้อยที่เป็นนกหาฝั่ง  คือในการเริ่มต้นที่จะเข้าหาพุทธศาสนา 
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สนใจพทุธศาสนา  ต้องการศกึษาพทุธศาสนา  กไ็ม่รูจ้ะท�าอย่างไร 
ส่วนมากจะไปในทางอิทธิปาฏิหาริย์  รู้ว่าใครที่มีอะไรแปลกๆ  มี 
ปาฏหิารย์ิอะไรกแ็ห่กนัไปหา  ใครทีรู่ข่้าวว่าพระภกิษรุปูใดมท่ีาทาง 
ว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ไปนมัสการ  สักการบูชากันมากมาย  บางทีก็ไม่ได้ 
รบัค�าสอน  จงึเทีย่วไปส�านกัต่างๆ  ลองผดิลองถกูไปเรือ่ยๆ  ไปตาม 
ส�านกัต่างๆ  แล้วแต่ทีค่ดิว่าจะสนองความอยาก หรอืความต้องการ 
สนองความอยากรู้อะไรได้

ก็เป็นคล้ายๆ  นกหาฝั่ง  ถ้ายังไม่เจอค�าสอนที่แท้จริง  ที่ 
ถกูต้องของพระพทุธเจ้ากย็งัเทีย่วแสวงหาอยูต่่อไป ทีจ่รงิกอ็ยูใ่กล้ๆ 
หมายความว่า  ถ้าแสวงหาส�านักของพระพุทธเจ้าก็คงพบตั้งแต่ 
ต้นๆ หมายความว่าศกึษาและสดบัค�าสอนของพระพทุธเจ้าโดยตรง 
เมื่อได้พบแล้วก็ไม่ต้องเที่ยวเร่ร่อนหาอีกต่อไป  ได้พบส�านักของ 
พระพุทธเจ้า  ได้ฟังค�าสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง  ไม่ต้องฟัง 
ค�าสอนของผูน้ัน้  ผูน้ี ้ คนนัน้  คนนี ้ ไปยดึตดิอยูก่บัอาจารย์บางคน 
บางพวก  เพราะพุทธบริษัท  มักเป็นอย่างนั้นระยะแรกๆ  เที่ยว 
แสวงหา  เหมือนนกหาฝั่ง

มีผู้ศึกษาธรรมบางท่านเล่าให้ฟังเหมือนกันว่า  เมื่อก่อนนี้ 
เขาเป็นเหมอืนนกหาฝ่ัง  เทีย่วไปตามทีต่่างๆ  แล้วแต่เขาบอก  เขา 
เล่าลือว่าที่นั้นดี  ที่นี้ดี  ที่โน้นดี  ก็ไปกันเป็นกลุ่มๆ  ไปแสวงหา 
ไม่ได้ว่าอะไรนะครบั  และไม่น่าจะโทษเขา  เพราะเขาไม่รู ้ ไปตาม 
เสียงเล่าลือ  เมื่อไม่ได้รับความพอใจ  ก็แสวงหาต่อไป  จนกว่าจะ 
ได้รับความพอใจถึงที่สุด  เอาละตรงนี้ล่ะ  ได้พบสิ่งที่แท้จริง 
หรือพบค�าสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง  อะไรอย่างนี้ก็หยุดได้ 
เหมือนนกหาฝั่ง  เคยเล่าให้ใครต่อใครฟังว่า  ตอนนี้ไม่ได้เป็นนก 
หาฝ่ังแล้ว  เพราะฉะนัน้ หากท่านจะไปศกึษาพทุธศาสนาทีไ่หน 
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อย่างไรก็แล้วแต่  ไม่มีใครว่า  ขอให้พินิจพิจารณาให้ดีว่าใช่ 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า  หรือว่าค�าสอนของใคร

พระพุทธองค์ท่านก็ทรงแนะน�า  ภิกษุรูปนั้นที่เล ่าให้ 
นายเกวฏัฏะฟัง  ตรสัแนะน�าภกิษทุีถ่ามมหาภตูรปู  ๔  คอื  ดนิ  น�า้ 
ไฟ  ลม  ย่อมดบัไม่เหลอืในทีใ่ด  ตรสัแนะว่า  ปัญหาอย่างนีไ้ม่ควร 
ถามอย่างนัน้  จะมลีกัษณะอย่างนีน้ะครบั  คอืว่าถ้าใครตัง้ค�าถาม 
ไม่ถกู  พระองค์ท่านจะบอกให้ตัง้ค�าถามเสยีใหม่  ตัง้ค�าถามอย่างนี้ 
ยงัตัง้ไม่ถกู  ตัง้ค�าถามอย่างนี ้ ถ้าจะตอบ  กไ็ม่ตรงตามทีมุ่ง่หมาย

เพราะฉะนัน้  ตัง้ค�าถามเสยีใหม่  คอืแต่งค�าถามให้โดยไม่ว่า 
คนถามนัน้ตัง้ค�าถาม  ควรจะตัง้ค�าถามเสยีใหม่ว่า มหาภตูรปู ๔ 
คือ  ดิน  น�้า  ไฟ  ลม  ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ใด  ต้องใช้ค�าว่าตั้งอยู่ 
ไม่ได้ในทีใ่ด  ทีภ่กิษถุามคอืมหาภตูรปูย่อมดบัไม่เหลอืในทีส่ดุ  แต่ 
พอพระองค์ท่านแก้ให้ใหม่ว่า  มหาภูตรูป  คือ  ดิน  น�้า  ไฟ  ลม 
ตัง้อยูไ่ม่ได้ในทีใ่ด  และอปุาทายรปู  เช่น  ส ี กลิน่  รส  ย่อมตัง้อยู่ 
ไม่ได้ในที่ใด  นามและรูป  ย่อมดับไม่เหลือในที่ใด  ถ้าจะถามว่า 
ดับโดยไม่เหลืออะไร  ควรจะถามนามและรูป  ย่อมดับไม่เหลือ 
ในที่ใด  ต้องถามอย่างนี้

พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่า  เมื่อตั้งปัญหาอย่างนี้  จะได้ 
ค�าตอบดงันี ้ คอื  ธรรมชาตอิย่างหนึง่ซึง่รูแ้จ้ง  (อนันีท่้านใช้ค�าว่า 
วิญญาณัง)  แสดงไม่ได้เป็นอนันตะ  มีรัศมีโดยรอบ  ดิน น�้า
ไฟ ลม  ไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาตินี้  นี้คือพระนิพพาน  ซึ่งผมจะ 
อธิบายเพิ่มเติมต่อไป  อุปาทายรูปก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาตินี้  นาม 
และรูปดับไม่เหลือในธรรมชาตินี้ เหมือนกัน  ค่อนข้างยาก 
สักหน่อยครับ
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ผมขออธิบายเพิ่มเติม - ธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งรู้แจ้ง  ค�านี้ 
ท่านใช้ค�าว่า  วิญญานํ  อนิทสฺสํน  แสดงให้ดูไม่ได้  ถ้าแสดงให้ดู 
ได้  จะเป็น นิทสฺนนํ คือนิทรรศการนั่นเอง อนนฺตํ  ไม่มีที่สิ้นสุด 
ไม่พร่อง  ไม่เต็ม  ไม่มีขอบเขต  เมื่อวิญญาณัง  ในที่นี้หมายถึง 
นพิพาน เพราะฉะนัน้ ค�าอย่างนีม้คีวามหมายพเิศษ (ค�าว่า วญิญาณ 
ตรงนี้  ท่านหมายถึงนิพพาน  แสดงให้ดูไม่ได้)  ต้องรู้แจ้ง  ต้อง 
เข้าถึงด้วยตนเอง

พระพุทธเจ้าตรัสในที่บางแห่งว่า  น  ปูรตฺตํ  น  อูนตฺตํ 
ไม่พร่อง  แม้จะมภีกิษเุป็นอนัมากเข้าสูอ่นปุาทเิสสนพิพานมากแล้ว 
แต่นพิพานกไ็ม่เคยพร่องไม่เคยเตม็  มรีศัมโีดยรอบ  สพพฺโต ปภํ 
ผ่องใสโดยชอบธรรม  อรรถกถาได้อธบิายเป็น ปปํ  แปลว่า  ท่าลง 
ในทีน่ี ้ หมายถงึท่าลงโดยรอบ  เปรยีบเหมอืนสระใหญ่ทีเ่ป็นวงกลม 
มีปริมณฑลเป็นวงกลม  ใครจะลงทางไหนก็ลงได้  ลงสู่สระนั้น 
ไปดืม่  ไปอาบ  ไปตกัน�า้ในสระได้  ไม่ใช่ทางลงทางเดยีว  แต่ลงได้ 
โดยรอบ  (สพพฺโต ปปํ)  มกีรรมฐานมากมายทีจ่ะท�าให้พทุธบรษิทั 
ลงสู ่นิพพานได้โดยรอบ  ใครถนัดจะลงทางไหนก็ลงทางนั้น 
ไม่บงัคบักะเกณฑ์กนัว่า  ต้องเป็นทางนีท้ีฉ่นัลงเท่านัน้  ทางอืน่ลง 
ไม่ได้ 

ในสมัยพุทธกาล  บางคนฟังเทศน์ทีเดียวก็ส�าเร็จแล้ว 
บางคนกไ็ปนัง่ภาวนาประเดีย๋วหนึง่กส็�าเรจ็แล้ว  มข้ีอความอยูใ่น 
วมิตุตายตนสตูร  บางคนกส็�าเรจ็ด้วยการฟัง  บางคนกส็�าเรจ็ด้วย 
การสาธยาย บางคนกส็�าเรจ็ด้วยวธิกีารมากมาย  คอื สพพฺโต ปปํ 
มีทางลงโดยรอบ
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ดิน  น�้า  ไฟ  ลม  ไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาตินี้  คือพระนิพพาน 
พระนิพพานไม่มี  ดิน  น�้า  ไฟ  ลม  อุปาทายรูปก็ตั้งอยู ่ไม่ได้ 
ในธรรมชาต ินีค้อืพระนพิพาน นามรปูย่อมดบัไม่เหลอืในธรรมชาตนิี้ 
นามและรูปก็ดับไม่เหลือในนิพพานนี้  เป็น อนุปาทิเสสนิพพาน 
คือดับขันธ์ไปแล้ว

ข้อความต่อไปว่า  เพราะวิญญาณดับ  นามรูปย่อมดับ 
ไม่เหลอืในธรรมชาตนิีเ้หมอืนกนั  วญิญาณตวันีก้บัวญิญาณตวัต้น 
ไม่เหมือนกันนะครับ  วิญญาณตัวนี้คือวิญญาณที่เรารู้จัก  ได้แก่ 
จักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ  กาย- 
วิญญาณ  มโนวิญญาณนั่นแหละ  หรือว่าปฏิสนธิวิญญาณ  อะไร 
แล้วแต่  ท�าหน้าที่อย่างไร  ถ้าท�าหน้าที่อย่างไร  ก็เรียกไปตามที่ 
ท�าหน้าที่อย่างนั้น  เรียกตามแหล่งที่เกิดวิญญาณ  เหมือนกับไฟ 
เกิดจากแกลบ  เรียกไฟแกลบ  เกิดจากไม้  เรียกไฟไม้  ไฟที่เกิด 
จากเหล็ก  เรียกว่าไฟเหล็ก  เรียกไปตามเชื้อ  หรือแหล่งที่เกิด 
คอืไฟนัน่แหละ  วญิญาณกเ็ช่นกนั  เกดิทางตา  เรยีกจกัขวุญิญาณ 
ทางห ู เรยีกโสตวญิญาณ ท�าหน้าทีป่ฏสินธ ิ เรยีกปฏสินธวิญิญาณ 
ท�าหน้าทีจ่ตุเิคลือ่นไหวภพเก่า  เรยีกจตุวิญิญาณ อนันีค้อืพระพทุธ- 
ภาษิต  ที่ตรัสกับภิกษุผู้ฟังรูปนั้นที่ถามปัญหานั้น

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นี้จบ  เกวัฏฏะ 
ผู้อยากให้พระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์  ก็พอใจชื่นชมต่อพระ 
พทุธภาษติ  ชืน่ชมต่อพระผูม้พีระภาคเจ้า  แล้วกล็ากลบัไป  คอืว่า 
เขาได้สิ่งที่ดีกว่าแล้ว  เขาก็ไม่สนใจอิทธิปาฏิหาริย์

คติในพระสูตรนี้มีมาก  คือ  คนส่วนมากชอบฤทธิ์เดช 
อิทธิปาฏิหาริย์  อยากให้พระแสดงฤทธิ์  เห็นเป็นของแปลก 
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มหัศจรรย์  เป็นที่นิยมนับถือ  พระหรือคนเช่นนั้น  ว่าเก่งกล้า 
สามารถ  ลาภสักการะและชื่อเสียงก็มักจะไหลมาสู่บุคคลเช่นนั้น 
แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญ  ไม่ทรงนิยม  ตรัสว่านักเล่นกล 
ก็ท�าได้  และไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์  ทรงนิยมและสรรเสริญ 
อนุศาสนีปาฏิหาริย์  เกี่ยวกับค�าสอน  ชี้บาป  ชี้บุญ  ชี้คุณ  ชี้โทษ 
ประโยชน์  มิใช่ประโยชน์ดีกว่า  ประเสริฐกว่า  เพราะบุคคล 
น�าไปปฏิบัติแล้วได้ประโยชน์จริง  ท�าให้ชีวิตราบรื่น  สงบสุข 
ได้จรงิ  พระพทุธศาสนาของเรายัง่ยนืมาได้จนถงึทกุวนันี ้ กเ็พราะ 
ความอัศจรรย์แห่งค�าสอนของพระพุทธเจ้านี่เอง

ขอย�้าเรื่องนี้อีกนิดหนึ่งนะครับ  เรื่องพุทธบริษัทที่นับถือ 
พทุธศาสนาบางคนบางพวก  กเ็ทีย่วแสวงหาค�าตอบข้อทีต่นสงสยั 
ไปทั่วทุกทิศ  แต่ก็ไม่ได้ค�าตอบที่ตนพอใจ  ไปส�านักนั้นก็แล้ว 
ไปส�านักนี้ก็แล้ว  ส�านักโน้นก็แล้ว  ก็ยังจับหลักไม่ได้  เหมือน 
นกหาฝั่ง

ในที่สุดก็กลับมาสู ่พุทธส�านัก  คือ  กลับมาศึกษาหลัก 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเอาจริงเอาจัง  และอย่างมีระบบ 
จึงจับหลักได้  และได้รับความพอใจ  สงบ  และหยุดได้  บางที 
ค�าตอบหรือผู้ให้ค�าตอบได้  ก็อยู่ใกล้ตัวนั่นเอง  แต่มองผ่านไป 
เหมือนภิกษุที่อยู่ในส�านักของพระพุทธเจ้า  ไม่ทูลถามข้อสงสัย 
ของตนกับพระพุทธเจ้า  เที่ยวไล่ถามเทวดา  ถามพรหม  ไม่มีใคร 
ตอบได้  เรื่องนี้น่าสนใจ

เรื่องที่ผมจะน�ามาเล่าประกอบในเรื่องของอนุศาสนี- 
ปาฏิหาริย์ก็มีเพียงเท่านี้ครับ  ทีนี้พูดต่อเรื่องปัญญา  อยู ่ใน 
ปัญญากถา  อนุศาสนีปาฏิหาริย์ท�าให้เกิดปัญญา  อันนี้เป็น 
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คณุธรรมทีส่งูสดุ  มพีทุธภาษติกล่าวไว้ว่า  ผูฉ้ลาดทัง้หลายกล่าวว่า 
ปัญญาประเสรฐิทีส่ดุ  ดจุดวงจนัทร์ในหมูด่าว  นกัปราชญ์ผูม้ชีวีติ 
อยู่ด้วยปัญญาที่ประเสริฐที่สุด  ดังนี้เป็นต้นครับ 

เพราะฉะนัน้  ปัญญาเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญัอย่างใหญ่หลวง 
เราเคยชักชวนพุทธบริษัทเน้นในเรื่องทาน  เรื่องศีล  เมื่อมาถึง 
เวลานีค้ดิว่า  เป็นการสมควรอย่างยิง่  ทีจ่ะชกัน�าบคุคลให้ด�าเนนิ 
สูปั่ญญา  ขึน้มาถงึปัญญา  คนมปัีญญาจะอยูอ่ย่างสงบในยามทกุข์ 
เป็นอานิสงส์ที่อบรมปัญญาได้ดีแล้ว  และใช้ชีวิตของคนดี  และ 
คนมปัีญญา  ตระหนกัอยูเ่สมอว่าไม่มอีะไรร้ายแรง  ถ้าเรารูส้กึว่า 
ไม่ร้ายแรง  เมือ่เรามปัีญญาดแีล้ว  ปัญญาจะท�าหน้าทีข่องมนัเอง 
คล้ายกบัเราเอาเชือ้ใส่ลงไปในกองไฟ  เราไม่ต้องขอร้องให้ไหม้เชือ้ 
ก็ได้  ไฟมันไหม้เอง  มันท�าหน้าที่ของมันเอง

ผ้าจ�าน�าพรรษา

มีคนโทรศัพท์มาถามเรื่อง  ผ้าจ�าน�าพรรษา  เรื่อง  การ 
ออกพรรษา  เรื่องการปวารณาพรรษา  ผมไม่ได้พูดถึงเลย 
มาเปิดวิทยุฟังดู  ก็มีการพูดกันเยอะแล้ว  แทบจะทุกรายการ 
มีคนหนึ่งโทรศัพท์มาถามเรื่องผ้าจ�าน�าพรรษา  ว่าคือผ้าอะไร 
ผ้าจ�าน�าพรรษา  เป็นผ้าที่ทายกเอาไปถวายพระเมื่อออกพรรษา 
แล้วถวายหลงัจากปวารณาแล้ว  คอืหลงัวนัออกพรรษาแล้ว  เรยีก 
ผ้าจ�าน�าพรรษา  แปลมาจากค�าบาลีว่า  วัสสาวาสิกสาฎก

ท่านจ�าให้ดนีะครบั  ส�าหรบัผ้าทีถ่วายก่อนเข้าพรรษา  หรอื 
ในวันเข้าพรรษา  คือ  ถวายได้ก่อน  ๑  เดือน  ก่อนเข้าพรรษา 
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ตั้งแต่กลางเดือน  ๗  ไปถึงกลางเดือน  ๘  เรียกว่า  ผ้าอาบน�้าฝน 
ใช้ภาษาทางวินัยว่า  วัสสิกสาฎก  ผ้าจ�าน�าพรรษาที่ถวาย 
หลังออกพรรษา  เรียก  วัสสาวาสิกสาฎก  เรียกไม่เหมือนกัน

ที่น่าตกใจก็คือ  มีคนบอกว่า  ไปถวายผ้าจ�าน�าพรรษาไว้ 
ก่อนเข้าพรรษา  อันนี้ก็กลับกันแล้วนะครับ  เมื่อออกพรรษาแล้ว 
ต้องเอาของไปถวายอกี  ไปถวายพระกไ็ด้  คล้ายๆ  ไปถ่าย  เพราะ 
ไปถวายผ้าจ�าน�าในพรรษา  ต้องไปถ่ายออก  ถ้าไม่ถ่ายก็จะ 
ท�ามาค้าไม่ขึน้  ค้าขายไม่ขึน้  ค้าขายจะขาดทนุ  ไม่ได้ก�าไร  อนันี้ 
หลอกลวง  ถ้ารู้แล้วพูดก็แปลว่าหลอกลวง  ถ้าไม่รู้แล้วพูด  ก็พูด 
ด้วยความเขลา  พูดด้วยความไม่รู้  วัดไม่ใช่โรงรับจ�าน�า  ผมบอก 
คนทีโ่ทรศพัท์มาว่า  วดัไม่ใช่โรงรบัจ�าน�าทีเ่ราเอาของเข้าโรงจ�าน�า 
แล้วจะต้องไปถ่ายคืน  วัดไม่ใช่อย่างนั้น  และไม่ถูกต้องด้วย

ผ้าอาบน�า้ฝนทีถ่วายก่อนเข้าพรรษา  หรอืในวนัเข้าพรรษา 
คือวันขึ้น  ๑๕  ค�่า  เดือน  ๘  หรือก่อนเข้าพรรษาได้  ๑  เดือน 
ท่านเรยีกว่า  ผ้าอาบน�า้ฝน  พระพทุธเจ้าทรงอนญุาต  หลงัพรรษา 
กเ็ป็น  ผ้าจ�าน�าพรรษา  อนันีม้เีงือ่นไขอนัหนึง่ว่า  ถ้ายงัไม่ทนัออก
พรรษา ทรงอนญุาตให้รบัผ้าทีม่ผีูถ้วายก่อนออกพรรษา ๑๐  วนั 
เรียก  อัจเจกจีวร  แปลว่า  จีวรรีบด่วน  หรือผ้ารีบด่วน

เช่นว่า  ยังไม่ทันออกพรรษา  ทายกต้องการจะถวายผ้า 
จ�าน�าพรรษา หรือผ้าวัสสาวาสิกสาฎก  ถวายส�าหรับพระที่อยู่ 
จ�าพรรษาครบ  ๓  เดือน  แล้วในวัดนั้น  แต่เขามีเหตุจ�าเป็นที่อยู่ 
ถงึออกพรรษาไม่ได้  เขาจ�าเป็นต้องเดนิทางไปต่างจงัหวดั  เดนิทาง 
ไปต่างประเทศ  จ�าเป็นต้องเดนิทางไปทีไ่กล  ไม่สามารถจะกลบัมา 
อีกในระยะเวลานั้น  ก็ทรงอนุญาตให้ถวายได้  ๑๐  วัน  ก่อน 
ออกพรรษา 
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กรณีพิเศษอันนี้เรียก  อัจเจกจีวร  แปลว่า  จีวรรีบด่วน 
ในกรณีเช่นว่า  ทหารต้องไปในกองทัพออกศึก  ทหารต้องถวาย 
ก่อนออกพรรษา  ๑๐  วนั  หรอืคนไข้เจบ็ไข้ได้ป่วย  คนเฒ่าคนแก่ 
คนเจบ็ป่วยไม่แน่ใจในชวีติ  ว่าชวีติของตวัจะอยูไ่ด้ถงึวนัออกพรรษา 
หรอืเปล่า  กข็อถวายผ้าก่อน  เป็นผ้าจ�าน�าพรรษาเป็นพวกอจัเจก- 
จีวร  แปลว่า  จีวรรีบด่วน  อย่างนี้นะครับ

ขอให้ชาวพุทธเราท�าความเข้าใจให้ดีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ 
จะได้ท�าได้ถูกต้อง  ถ้าไม่ถูกต้อง  ยังสงสัย  ก็ถามท่านผู้รู ้  แต่ 
ควรเป็นผูท้ีรู่จ้รงิสกัหน่อยนะครบั  ไม่ใช่รูงู้ๆ   ปลาๆ  สะเปะสะปะ 
อะไรไป  ซึ่งท�าให้ไขว้เขว  เห็นผิดตกอกตกใจกันไปว่า  ถวายผ้า 
จ�าน�าพรรษาไว้ก่อนพรรษาแล้ว  ซึ่งเรียกผิดด้วยนะครับ  พอ 
ออกพรรษาแล้วไม่ได้เอาอะไรไปถวายคนื  ไม่ได้ถ่าย  กจ็ะแปลว่า 
เอาไปถวายซ�า้  มเิช่นนัน้กจ็ะท�ามาหากนิไม่ขึน้  ขายไม่ขึน้  พดูกนั 
ไปอย่างนั้น  คนก็ตกใจหมด  เป็นเหตุให้เกิดความไขว้เขว  สับสน 
ไม่ถูกต้อง  อันนี้น่าสงสาร  เพราะควรท�าความเข้าใจกันให้ดี 
ท�าความเข้าใจกันเสียใหม่ว่าอะไรเป็นอะไร

อยู่อย่างสงบในยามทุกข์ 
ใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์ในยามสุข 

นั่นคือวิถีชีวิตของคนดี  ตระหนักอยู ่เสมอว่าไม่มีอะไร 
ร้ายแรง  ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ร้ายแรง  นี้ตอนหนึ่ง  อีกตอนหนึ่งได้พูด 
ไว้ว่า  เมือ่เรามปัีญญาแล้ว  ได้อบรมให้ปัญญาเกดิขึน้แล้ว  ปัญญา 
จะท�าหน้าทีข่องมนัเอง  เหมอืนเอาเชือ้ใส่ลงในกองไฟ  เราไม่ต้อง 
ขอร้องให้ไฟไหม้เชื้อก็ได้  ไฟมันท�าหน้าที่ของมันเอง  ไหม้เชื้อ 
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ของมนัเอง  ไม่ต้องขอร้อง  ไม่ต้องวงิวอน  ถ้าเรามปัีญญาถกูต้องแล้ว 
ปัญญาจะท�าหน้าที่ของมันเอง  จะวินิจฉัยเองว่าอะไรถูกอะไรผิด 
อะไรถกูต้อง  อะไรไม่ถกูต้อง ทีก่ล่าวมานี ้ กต้็องเป็น สมัมาปัญญา 
ปัญญาทีถ่กูต้อง  ไม่ใช่มจิฉาปัญญา  ปัญญาทีผ่ดิ  มจิฉาปัญญาจะ 
ท�าให้คนเลวได้มาก ท�าชัว่ได้มาก  เช่นเดยีวกนั  คนทีม่ภีมูปัิญญาสงู 
มักมีก�าลังใจที่แข็งแกร่งด้วย 

คนที่มีภูมิปัญญาสูง  มักมีก�าลังใจแข็งแกร่งด้วยในการ 
เอาชนะความชั่ว  ด�าเนินอยู่ในทางแห่งความดี  ในกรณีที่อบรม 
ปัญญานั้นให้อยู่ในสัมมาปัญญาแล้ว  ชีวิตของบุคคลเช่นนั้นจึง 
สงบสุข  และสว่างไสว  รุ่งเรือง  กว่าคนธรรมดา  มีตัวอย่างเยอะ 
คนที่มีภูมิปัญญาสูง  และมีก�าลังใจที่แข็งแกร่ง 

เดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของท่านมหาตมคานธี  ดูเหมือน 
เป็นวนัที ่ ๒  ตลุาคม  ถ้าท่านมชีวีติอยูเ่วลานีก้อ็าย ุ ๑๒๙ - ๑๓๐ ปี 
ตั้งแต่ท่านเกิดมาจนถึงปีนี้  ท่านเป็นผู ้มีภูมิปัญญาสูง  และ 
มกี�าลงัใจทีแ่ขง็แกร่งมาก  ยากทีใ่ครจะท�าให้หวัน่ไหวคลอนแคลน 
ในสิ่งที่ท่านปักใจลงไปแล้วว่า  เป็นสิ่งที่ถูกต้อง  และต้องท�า

ชีวิตของคนอย่างนี้  เป็นชีวิตที่สงบสุข  และสว่างไสว 
รุ่งเรืองกว่าคนธรรมดา  คนพวกนี้เป็นประเภทดวงดาว  โคจร 
ไปตามวิถีทางของตน  ไม่ใช่เป็นบุคคลประเภทใบไม้ร่วง  ซึ่ง 
แล้วแต่ลมจะพัดไป  ส่วนคนที่มีภูมิปัญญาต�่า  ก็มักมีก�าลังใจ 
ที่อ่อนแอ  รวนเร  ไม่สามารถด�าเนินชีวิตอย่างมั่นคงด้วยตนเอง 
มักจะปล่อยตนให้ขึ้นกับสิ่งแวดล้อม  สุดแล้วแต่สิ่งแวดล้อม 
จะชักจูงไป  ถ้าเขาได้สิ่งแวดล้อมที่เลว  เขาจะเอาตัวไม่รอด 
โดยทั่วไป  สิ่งแวดล้อมในสังคมของเรามักจะจูงไปในทางเลวกว่า 
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ไปในทางที่ดี  มนุษย์ที่มีก�าลังใจอ่อนแอ  รวนเร  จึงไม่อาจ 
ต้านทานได้  เหมือนดินที่พร้อมจะเหลวเมื่อถูกน�้า

เมื่อเป็นอย่างนี้  การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนปัญญา  จึงเป็นสิ่ง 
จ�าเป็นในชีวิตของมนุษย์  เพราะปัญญาและการศึกษาเล่าเรียน 
การได้ยนิได้ฟังมาก  เป็นสิง่อาศยักนั  แล้วกจ็ะพฒันาชวีติให้ดขีึน้ 
อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ปญฺญาว  สุตฺวินิจฺฉินี  ปัญญา 
เป็นเครื่องวินิจฉัย  สุตะ  คือสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง  สุตฺตํ  ปญฺญาย 
วฑฒฺต ิ การได้ศกึษาเล่าเรยีนท�าให้ปัญญาเจรญิขึน้  มนักจ็ะอาศยั 
ซึ่งกันและกัน

ถ้าเราพดูกนัตามความเป็นจรงิ  มนษุย์เราควรจะมแีกนหลกั 
ทางจิตใจที่มั่นคง  ไม่ใช่ด�าเนินชีวิตไปตามสิ่งแวดล้อมเสมอ 
ไม่ใช่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร  จะด�าเนินชีวิตไปอย่างนั้น  ไม่ใช่ 
ท�าตนให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมโดยประการทั้งปวง 
ควรมีแกนหลักทางจิตใจที่มั่นคง  อันนี้ภาษาทางวิชาการเรียก 
Spiritual  Backbone  แกนหลักทางจิตใจมั่นคง  คล้ายๆ  เป็น 
กระดูกสันหลังทางจิตใจที่มั่นคง  เปลี่ยนแปลงได้ยาก  ไม่ว่าโลก 
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  เพราะภายในส่วนลึกของจิตใจต้อง 
มศีลีธรรม  ต้องมสีตปัิญญาทีม่ัน่คง  มจีติใจทีค่งความเป็นมนษุย์ไว้ 
ถ้าเป็นเช่นนี้  แม้สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเลว  ก็จะ 
ไม่ท�าให้คนนั้นเป็นคนเลวไปด้วย

บางทีท่านสังเกตดูนะครับ  เวลาที่เขาจับอาชญากรได้ 
โดยเฉพาะอาชญากรทางเพศ  จะอ้างอย่างนัน้อย่างนี ้ เป็นเพราะ 
ถูกยั่วยวน  นุ่งกระโปรงสั้นบ้าง  ยั่วยวนเขาบ้าง  อะไรท�านองนั้น 
ก็ท�าไมคนอื่นเขาจึงไม่ท�า  ไม่ใช่ว่าเขาเห็นอยู่คนเดียว  คนอื่นก็ 
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เห็นคนที่นุ่งกระโปรงสั้น  คนอื่นเขาก็เห็นท�าไมเขาไม่ท�า  ท�าไม 
เขาไม่ฉุดคร่าอนาจาร  แต่ท�าไมตัวเองถึงท�า  เพราะตัวเองไม่มี 
แกนหลกัทางจติใจทีม่ัน่คง  คอยทีจ่ะเบีย่งเบนไปตามสิง่แวดล้อม 
สิ่งที่ยั่วยวนท�านองนั้น  ในโลกก็มีคนจ�านวนมากที่เขาไม่ท�า 
มิใช่ว ่าคนทุกคนเมื่ออยู ่ในเหตุการณ์อย่างนั้นแล้ว  จะต้อง 
ท�าเหมือนตัว  เขาไม่ท�าอันนี้  อยู่ที่แกนหลักของจิตใจของคน 
ว่าได้มีหลักจิตใจอยู่อย่างไร  อย่าเอาไปอ้างเลย  ยิ่งในทางจริย 
ศาสตร์  ท่านยิ่งไม่ยอมใหญ่  ไม่ยอมให้คนเอาสิ่งแวดล้อมมาอ้าง 
เพื่อจะได้ท�าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

การศึกษาที่ดี  ต้องมุ ่งสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่แท้จริง 
แต่น่าเสียดายการศึกษาที่ท�าอยู่  ส่วนมากในปัจจุบัน  มุ่งไปใน 
ทางให้คนจบแล้ว  ไปหาเงิน  ไปหาชื่อเสียง  หาความสุขจาก 
การปรนเปรอตนเอง  ที่ส�าคัญคือ  ฉลาดที่จะเอาเปรียบผู ้อื่น 
การศึกษาเลยกลายเป็นเครื่องมือของบริโภคนิยม  เครื่องมือ 
ของคนฉลาดแกมโกง  บางทีก็เพราะเราตามใจเด็ก  เลี้ยงเด็ก 
ให้สบายเกินไป  นิสัยชอบความสบายก็ติดไปถึงเป็นเด็กหนุ่ม 
เป็นผูใ้หญ่  ท�าให้ลกูของผูม้อีนัจะกนิ  และลกูคนรวย  มพีฤตกิรรม 
แปลกๆ  อย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ 
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สถานสอนศาสนาแห่งแรก

สภาพบ้านเป็นสถานที่ส�าคัญที่สุด  ในการบ่มความดีงาม 
ให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนเรา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเด็ก  และ 
รวมทั้งผู้ใหญ่ด้วย  คนที่อยู่ในบ้านที่อบอุ่น  ผาสุก  น้อยคนนัก 
ที่จะเสียคน  ค�าว่า  “อบอุ่น  ผาสุก”  เราอย่าตีความตื้นเกินไป 
นะครับว่า  เพียงแต่ว่าได้รับความรักจากพ่อแม่  พี่น้อง  อาหาร 
การกินสมบูรณ์  มีเสื้อผ้าอาภรณ์เหลือใช้  มีบ้านหรูหรา  มีรถใช้ 
อย่างดี  ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ  อบอุ่นผาสุก  ไม่ใช่เพียงอย่างนั้น 
แต่ต้องหมายรวมถึง  ความมั่นคงทางจิตใจ  (Spiritual  Back- 
bone)  ความมีคุณธรรมประจ�าใจ  อย่างยากที่สิ่งแวดล้อมจะดึง 
ไปได้  ซึง่ภาษาของพระพทุธเจ้าเรยีกว่า  อตมัมยตา  (Uncondi- 
tionality)  ไม่มอีะไรท�าให้โยกโคลงหวัน่ไหวได้  ไม่มอีะไรปรงุแต่ง 
ให้เปลี่ยนแปลงไปได้  อย่างที่ผมเปรียบให้ฟังวันก่อน  เหมือน 
มะพร้าวทีเ่ราเอามาเคีย่วให้เป็นน�า้มนัมะพร้าวแล้ว  อย่างไรมนัก็ 
ไม่เปลีย่นแปลงกลบัไปเป็นมะพร้าวอกีแล้ว

สมมติว่า  ท่านไปซื้อของให้บริษัทที่ท่านท�างานอยู่  ผู้ขาย 
บอกว่าจะให้ท่าน  ๒๐%  ท่านจะรับไหม  ถ้าท่านรับ  แสดงว่า 
ท่านยังรวนเร  หวั่นไหว  พร้อมที่จะถูกหลอกลวง  ถูกล่อให้ 
เป็นไปตามสิ่งแวดล้อมที่มายั่ว  จิตใจท่านยังไม่มั่นคง  ถ้าท่าน 
ไม่ยอมรบั  เมือ่เขาให้  ๒๐%  ท่านบอกว่าถ้าจะให้  ๒๐%  กล็ดให้ 
บริษัทก็แล้วกัน  รับเงินเดือนของบริษัทอยู่แล้ว  อย่างนี้แสดงว่า 
ท่านมัน่คง  ท่านเป็นคนมจีติใจทีม่คีณุธรรมประจ�าใจ  มคีวามมัน่คง 
ทางจิตใจไว้ใจได้  และเชื่อถือได้
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บ้านควรจะให้การศึกษาศาสนาที่ถูกต้องแก่เด็ก  ตั้งแต่ 
เขาเป็นเด็กเล็กๆ  มาเลยทีเดียว  อย่างน้อยก็ให้เขาได้ยินได้ฟัง 
ศาสนา  ให้ได้ยนิได้ฟังธรรมะ  รูเ้รือ่งบ้าง  ไม่รูเ้รือ่งบ้าง  กช่็างเถอะ 
แต่ได้ยินได้ฟังไว้ก ่อน  เพราะอะไรที่เด็กได้ยินได้ฟังตั้งแต่ 
อายุยังน้อย  จะเข้าไปฝังลึกอยู่ในอุปนิสัยใจคอของเด็ก  เข้าไป 
ฝังลึกอย่างที่สุภาษิตในหิโตปเทศบอกว่า  “การสอนศาสนา” 
หรอืวชิาแก่เดก็ตัง้แต่ยงัน้อยยงัเลก็  เหมอืนกบัการเขยีนลวดลาย 
ในหม้อดินที่ยังหมาดอยู่  ถ้ายังหมาดอยู่  จะเขียนลวดลายอะไร 
ลงไปมันก็ติดมาก  เขียนได้สวยงาม  ถ้ายังไม่ได้เปียกอยู่มาก 
มันเละ  เรายังเขียนไม่ได้  ถ้าแห้งแข็งเสียแล้ว  ก็เขียนไม่ได้ 
เหมือนกัน”  ฉะนั้น  การสอนศาสนาแก่เด็กตั้งแต ่ยังเล็ก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่  ในครอบครวัศาสนาจะเข้าถงึส่วนลกึของเดก็ 
หรอืของมนษุย์ทัว่ไป  โครงสร้างทางศลีธรรมของจติใจ  ทีม่ศีาสนา 
เป็นสิ่งหล่อหลอมให้เกิดขึ้น  ท�าลายลงได้ยาก

ผมขอพูดว่า  ศาสนาที่สอนในบ้าน  ที่สอนให้เด็กเข้าใจ 
ศาสนาต้องเป็นศาสนาที่ถูกต้อง  เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้า 
ไม่ใช่เป็นศาสนาของคนใดคนหนึง่  ลทัธขิองผูใ้ดผูห้นึง่  ทีม่าแอบองิ 
หรืออ้างอิงเอาศาสนาของพระพุทธเจ้า 

ผมขออภัยที่จะเล่าเรื่องนิดหน่อย  เป็นเรื่องส่วนตัว  เมื่อ 
ลูกชายคนโต  เรียนอยู ่ชั้นประถม  ๓  หรือ  ๔  จ�าไม่ได้แม่น 
ก่อนสอบ  เขาได้มาบอกผมว่า  ครูที่โรงเรียนขอให้หาเหรียญ 
หลวงพ่อ  (บอกชื่อมาด้วย)  ให้แขวนไปในวันสอบ  จะได้มี 
สติปัญญาดี  สอบได้คะแนนดี  เขาเล่าให้ฟังอย่างนั้น  เขามา 
ขอคุณพ่อว่า  มีเหรียญหลวงพ่อองค์นั้นหรือเปล่า  ผมก็บอกว่า 
แขวนได้  ให้แขวนหลวงพ่อขยัน  แขวนหลวงพ่อรอบคอบ 
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แขวนหลวงพ่อไม่รีบร้อน  หลวงพ่อมีสติปัญญา  ฝึกฝนสติปัญญา 
และความขยันและรอบคอบ  ให้แขวนอันนั้นแหละ แล้วเขา 
ก็ไปโรงเรียนโดยไม่ได้แขวนเหรียญหลวงพ่ออะไร  ปรากฏว่า 
สอบได้คะแนนดีพอสมควรแก่สติปัญญาของเขา

สมมตว่ิาให้เหรยีญหลวงพ่ออย่างทีว่่านัน้ไปจรงิๆ  เขาแขวน 
แล้ว  เกิดสอบได้คะแนนดีพอสมควร  ก็จะมีอุปาทานยึดมั่นว่า 
ที่เขาสอบได้คะแนนดีขนาดนี้  ก็เพราะเหรียญหลวงพ่อนั้น 
ช่วยให้เขาสอบได้  อุปาทานนี้จะฝังอยู่ในจิตใจของเขาตลอดไป 
เวลาจะไปท�าอะไรก็ต้องมีเหรียญ  มีอะไรต่างๆ  เป็นเครื่องอุ่นใจ
ของเขา

เชื่อกรรม แก้กรรม

แต่ทางพระพทุธศาสนาสอนให้เราเชือ่มัน่ในตวัเอง  สอนให้ 
ท�าด้วยตัวเอง  ที่จริงการที่เขาได้คะแนนน้อย  คะแนนมาก  เขา 
ก็ท�าด้วยตัวของเขาเอง  ถ้าเขาเกิดสอบตกขึ้นมาจะว่าอย่างไร 
ถ้าแขวนเหรียญแล้ว  หรือถ้าแขวนเหรียญหลวงพ่อรูปนั้นกัน 
ทุกคนทั้งห้อง  ก็คงจะสอบได้คะแนนเท่ากันหมด

ถ้าโดยเหตผุลกค็วรเป็นอย่างนั้น  แต่มันไม่ไดเ้ปน็อยา่งนัน้ 
จะเป็นอย่างไร  ก็ขึ้นกับสติปัญญาของเด็กแต่ละคน  ที่จะท�าได้ 
นี่คือข้อความที่ผมบอกว่า  พ่อแม่ปู่ย่าตายายจะต้องมีศาสนา 
ทีถ่กูต้องเสยีก่อน จะท�าให้เดก็ถงึศาสนาทีถ่กูต้อง  และเขากล้าหาญ 
เผชญิหน้าต่อความยุง่ยากล�าบากด้วยจติใจทีม่ัน่คง  ไม่คลอนแคลน 
อย่างเช่นคนทั่วไปที่เป็นกัน  ไม่ต้องเสียเวลา  ไม่ต้องเสียเงิน 
ไปกับความเชื่อถือ  ไร้ประโยชน์  การกระท�าของตนเอง ขอให้ 
เชื่อกรรมคือการกระท�าของมนุษย์
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ฝรั่งที่นับถือพุทธศาสนาบางคน  ศึกษาพุทธศาสนาอย่างดี 
แล้วกล่าวออกมาอย่างภาคภมูใิจว่า  เป็นศาสนาทีเ่ป็น Self  do 
it  religion  เป็นศาสนาทีส่อนให้บคุคลท�าด้วยตนเอง  ไม่มกีาร 
อ้อนวอน  ให้มีความขยันหมั่นเพียร  ช่วยเหลือตนเอง  สอนให้มี 
จรยิธรรมในการท�างาน ทีเ่ขาเรยีกในทางตะวนัตกว่า Work  Ethics 
จริยธรรมในการท�างาน  ถ้าเรามีจริยธรรมในการท�างาน  การ 
ท�างานในวงของผูใ้หญ่  หรอืในวงของเดก็  กจ็ะดขีึน้กว่าทีเ่ป็นอยู่ 
ในเวลานี ้ ไม่ได้ต้องการให้คนไปอ้อนวอนสิง่ใดสิง่หนึง่  แต่ต้องการ 
ให้เราท�าด้วยตวัเอง  ด้วยความขยนัหมัน่เพยีร  ด้วยเรีย่วแรงก�าลงั 
ทั้งหมด  ด้วยความบากบั่นพยายาม

ส�าหรบัผูใ้หญ่  โดยเฉพาะผูส้งูอาย ุ กต้็องขวนขวายพยายาม 
เพือ่ความสิน้กรรม  โดยผ่านทางการสิน้กเิลส  พระพทุธเจ้าของเรา 
ได้พระนามระบือไปทั่วโลกว่า  เป็นผู้สิ้นกรรมเพราะสิ้นกิเลส 
มีพระบาลีในพระไตรปิฎกเล่ม  ๒๕  ข้อ  ๔๒๔  ว่า  สพฺพกมฺมขย� 
ปตฺโต  วิมุตฺโต  อุปธิกฺขเย  พระพุทธเจ้าได้บรรลุถึงความสิ้นไป 
แห่งกรรมทั้งปวง  และหลุดพ้นไป  เพราะได้สิ้นอุปธิ  สิ้นกิเลส 
ทั้งปวง

พูดถึงอันนี้  ก็นึกถึงพิธีตัดกรรมในสังคมของเรา  มีคนที่ 
มีบาป  มีเคราะห์  รู้สึกตัวว่ามีเคราะห์  รู้สึกชีวิตไม่ค่อยราบรื่น 
ไม่สบาย  และรู้ข่าวว่าที่วัดไหนมีการตัดกรรม  ท่านก็ไปท�าพิธี 
ตดักรรม  ซือ้ข้าวซือ้ของไปถวายสงัฆทาน  แล้วกต็ดักรรม  เคยไป 
ดูเขาตัดกรรมเหมือนกัน  ไม่ได้ไปตัดเอง  แต่ไปดูเขาตัดกรรม 
พระกน็ัง่  แล้วเหวีย่งผ้าขาวผนืใหญ่  ไปคลมุผูท้ีน่ัง่อยูใ่นบรเิวณนัน้ 
แล้วกว่็า กมมฺส ฺ โกมหฺ ิ กมมฺทายาโท...  อะไรท�านองนี ้ ว่าเรือ่ยไป 
แล้วก็ไปถึงค�าว่า  ตสฺส  ทายาโท  ภวิสฺสามิ  หรือ  ภวิสฺสนฺติ  จะ 
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ต้องมีกรรมเป็นของของตน  หยุดอยู ่แค่ค�าว่า  ตัสสะ  ถือว่า 
ตดักรรมแล้ว  ถ้าตดักรรมได้ด้วยเหตเุพยีงเท่านีก้ด็สีคิรบั  เรากท็�า 
กรรมอะไรๆ  ต่ออะไรไว้นานๆ  กไ็ปท�าพธิีเสยีทีหนึ่ง  ไปตดักรรม 
ได้เสียทีหนึ่ง

มนัตดัไม่ได้  การตดักรรมท�าได้อย่างเดยีวคอื  เว้นกรรมชัว่ 
ที่เคยท�า  ก็หยุดเสีย  แล้วท�ากรรมดีให้มากขึ้น  ให้เบาบางลง 
ท�าให้น้อยลง  อย่าท�าบ่อยๆ  พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ปาปญฺเจ 
ปุริโส กยิรา  ถ้าคนพึงท�าบาป  ก็อย่าท�าบาปนั้นบ่อยๆ  ท่านว่า 
อย่างนั้น  อย่าท�าบ่อยๆ  นานๆ  ครั้งหนึ่ง  ผลมันก็น้อยหน่อย 
แต่ถ้าจะท�าบุญ ปุญฺญญฺเจ  ปุริโส  กยิรา  กยิราเถนํ  ปุนปฺปุนํ
จะท�าบุญก็ให้ท�าบ่อยๆ  ให้ท�าติดต่อ  ไม่ขาดสาย  คล้ายน�้าไหล 
ไม่ขาดสาย  มนัเตม็ตุม่ได้เรว็  ยกตวัอย่างเช่น  คนกนิเหล้า  ถ้ากนิ 
ทกุวนั  และกนิวนัละมากๆ  ไม่เท่าไรกเ็หน็ผลชัว่ของมนั  เหน็พษิ 
ของมัน  แต่ถ้าเดือนหนึ่งกินหนหนึ่งและแก้วเดียว  แล้วทาน 
กบัแกล้มเข้าไปเยอะ  มนักไ็ม่เป็นอะไรเท่าไร  แต่ถ้าเว้นได้เดด็ขาด 
ไม่กินเลยก็ดี  เพราะฉะนั้น  ถ้าท�าชั่วก็อย่าท�าบ่อยๆ  ถ้าท�าดี 
ให้ท�าบ่อยๆ  นี่คือวิธีตัดกรรม

กรรมในพทุธศาสนา ตามพระพทุธพจน์ม ี ๔  อย่าง  คอื
กรรมด�า  ได้แก่  ทจุรติ  ให้ผลด�า  มวีบิากด�า  คอืให้ผลเป็น 

ความทุกข์
กรรมขาว  คือ  สุจริต  ให้ผลเป็นวิบากขาว  ให้ผลเป็น 

ความสุข

กรรมทั้งด�าทั้งขาว  หมายความว่าทั้งบาป  ทั้งบุญ  ท�า 
คละกันไป  ท�าบาปบ้าง  ท�าบุญบ้าง  คละเคล้ากันไป  ผลออกมา 
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มวีบิากเป็นสขุบ้างเป็นทกุข์บ้าง  ในสงัคมมนษุย์เรา  มวีบิาก  เป็นสขุ 
บ้าง  เป็นทุกข์บ้าง  มีบางท่านบอกว่า  เอาบาปเป็นทุน  เอาบุญ 
เป็นก�าไร  เฉพาะบางเรื่องนะครับ  ไม่ใช่คลุมหมดทุกเรื่อง 
อย่างว่าชาวประมง  เขาจ�าเป็นต้องหาปลามากนิมาขาย  เสรจ็แล้ว 
เขาก็มาท�าบุญบ้าง  มาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ท�าบุญให้ทานกันบ้าง 
อันนี้เรียกว่า  เอาบาปเป็นทุน  เอาบุญเป็นก�าไรบ้าง  เขาจ�าเป็น 
ต้องท�าเช่นนั้น  แต่ถ้าไปคอร์รัปชั่น  กินบ้านกินเมือง  แล้วก็ไป 
ท�าบุญท�าทาน  เพื่อจะเอาบุญเป็นก�าไร  อย่างนี้ไม่ได้  ท�าบาป 
อย่างอื่นโดยไม่จ�าเป็น  โดยคิดว่าเอาบาปเป็นทุน  เอาบุญมาเป็น 
ก�าไร  อย่างนี้ไม่ได้  มันไม่ใช่ได้ทุกเรื่องไป  ได้เฉพาะบางเรื่องที่ 
จ�าเป็นเท่านั้น  มีเรื่องที่ต้องคุยกันพอสมควร  ทั้งบาป  ทั้งด�าขาว

กรรมไม่ด�าไม่ขาว  ได้แก่  เจตนาในการกระท�า  ในการทีจ่ะ 
ละทัง้กรรมด�าและกรรมขาว  หมายความว่า  มุง่หน้าไปสูน่พิพาน 
ไม่เอาทั้งผลดีและผลชั่วที่เป็นโลกียะ  ที่เป็นอาสวะ  ท่านเรียก 
ในค�าบาลว่ีา  โอปธกิ ํ ปญุญฺ ํบญุทีม่ขีนัธ์เป็นผล  ขนัธ์คอืขนัธ์  ๕ 
ต้องเกิดแล้วเกิดเล่า  ท�าบุญที่ต้องเกิดแล้วเกิดอีก  บุญซึ่งมีขันธ์ 
เป็นผลบุญซึ่งมีกิเลสเป็นผล  ไม่ใช่กรรมไม่ด�าไม่ขาว

อีกอันหนึ่งคือ  อโนปธิกํ  ปุญฺญํ บุญที่ไม่มีอุปธิ  หรือว่า 
มุ่งตรงไปสู่การดับกิเลส  การเจริญมรรคมุ่งไปสู่ความสิ้นกิเลส 
ไม่มุ่งให้สงบ  ไม่มุ่งให้รวย  ไม่มุ่งให้เกิดในชาติหน้า  ขอให้เป็น 
อย่างนัน้อย่างนี ้ เรยีกว่า  กรรมไม่ด�าไม่ขาว  เจตนาในการกระท�า 
กรรมเพื่อจะละทิ้งกรรมด�าและกรรมขาว  เพราะคนมีบาปก็ทุกข์ 
ไปตามประสาคนมีบาป  คนมีบุญก็ทุกข์ไปตามประสาคนมีบุญ 
เพราะฉะนั้น  ไม่เอาทั้งบุญทั้งบาป  ก็คือเอาสันติ  ความสงบ 
ความสงบ  คือ  มุ่งเอานิพพาน
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พูดไปถึงนิพพาน  ก็ต้องเจริญปัญญานะครับ  การที่จะถึง 
นพิพาน  ต้องเจรญิปัญญาผูม้ปัีญญา  หรอืวปัิสสนา  หรอืวปัิสสนา 
ปัญญา  จึงจะละกรรมทั้งกรรมด�าและกรรมขาวได้

ธรรมส�าหรับผู้สูงอายุ

ส�าหรบัผูส้งูอายตุ้องขวนขวายพยายาม  เพือ่ความสิน้กรรม 
โดยผ่านทางการสิ้นกิเลส  เพราะพระพุทธเจ้าของเราได้พระนาม 
ระบือไปว่า  เป็นผู้สิ้นกรรม  สิ้นกิเลส  ได้พูดถึงเรื่องกรรม  ๔ 
อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เอง  คือ 

๑.  กรรมด�า  มีวิบากด�า  กรรมชั่วมีผลเป็นทุกข์
๒.  กรรมขาว  มีวิบากขาว  กรรมดีมีผลเป็นสุข
๓.  กรรมทั้งด�าทั้งขาว  มีผลทั้งด�าทั้งขาว  มีผลทั้งทุกข์ 

ทั้งสุข  คละกัน

๔.  กรรมไม่ด�าไม่ขาว  มีผลไม่ด�าไม่ขาว  หมายความว่า 
เจตนาในการที่จะละกรรม  ทั้งกรรมด�าและกรรมขาว  ทั้งบุญ 
ทัง้บาป  เมือ่ไปถงึทีส่ดุแล้ว  ท่านกส็อนให้ละทัง้กรรมด�ากรรมขาว 
คือละทั้งบุญทั้งบาป  อย่างข้อความที่ว ่า  ปุญฺญปาปปหีโน 
ผูล้ะได้ทัง้  บญุและบาป  ซึง่เป็นคณุบท หรอืเป็นบทขยายอนัหนึง่ 
ของพระอรหันต์  เป็นผู้ละได้ทั้งบุญและบาป  ไม่เอาทั้งบุญและ 
บาป  ผู ้มีบุญก็ทุกข์ตามประสาคนมีบุญ  คนมีบาปก็ทุกข์ไป 
ตามประสาคนมบีาป  เอาความสงบ  สนัต ิ คอื  นพิพาน  แต่ไม่ได้ 
หมายความว่า  ท่านไม่ได้ท�าความดีเพื่อผู้อื่นนะครับ  ท่านก็ท�า 
ความดีเพื่อผู้อื่น  แต่ตัวท่านเองไม่เอา  ไม่เอาแล้ว  ไม่เอาทั้งดี 
ทั้งชั่ว  แต่ท่านก็ยังท�าความดี  บ�าเพ็ญกรณียกิจเพื่อผู ้อื่นอยู ่ 
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ด้วยความกรุณา  เป็นไปด้วยความกรุณา 

กรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จริงๆ  ก็มีอย่างนี้  ให้เรา 
สนใจ  ในเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้น

ส�าหรับกรรม  ๑๒  ที่ศึกษาเล่าเรียนกัน  และได้ยินได้ฟัง 
กันโดยทั่วไป  ในเรื่องกรรม  ๑๒  นั้น  มีในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
ไม่ใช่พระพุทธพจน์  เป็นปกรณ์พิเศษ  ซึ่งพระพุทธโฆษะ  หรือ 
พระพทุธโฆษาจารย์  ผูร้จนาไว้  เป็นหนงัสอืทีด่มีาก  อธบิายธรรมะ 
ที่ดีมาก  ตอนที่ท่านอธิบายถึง  กังขาวิตรณสุทธิ  ในวิสุทธิมรรค 
ภาคที ่ ๓  หน้า  ๒๒๓ พดูถงึเรือ่ง  กรรม ๑๒  เอาไว้ด้วยความย่อ 
ว่า  ผู้ใดที่รู้แจ้งในเรื่องกรรม  ข้ามความสงสัยในเรื่องกรรมเสียได้ 
อย่างน้อยก็เป็นจุลโสดาบัน  หมายความถึงโสดาบันน้อย

ความจริงตอนนี้ก�าลังพูดถึงเรื่องปัญญาอยู่  ปัญญากถา 
โยงมาถึงความเข้าใจเรื่องกรรม  ท�าให้เราเข้าใจชีวิตดีขึ้น  เป็น 
ปัญญาในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต  ขอให้เรามาช่วยกัน 
ท�าให้ศาสนาเป็นเหมือนวิธีการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายความว่าเป็นเรื่องของความรู้  ให้เรามีความรู้และการลงมือ 
กระท�าด้วยตนเอง  รู ้และลงมือกระท�าด้วยตนเอง  ที่เล่าว่า 
นักปราชญ์บางท่านทางตะวันตก  พูดถึงศาสนาพุทธ  ว่าเป็น 
Self - do - it - religion  เป็นศาสนาที่เราต้องท�าเอง  ไม่มีการ 
ขอร้องอ้อนวอน 

ถ้าใครจะช่วยกใ็ห้ช่วยตวัเอง  สิง่ศกัดิส์ทิธิล์กึลบัอะไรต่างๆ 
ช่วยไม่ได้  ให้เราท�าศาสนาให้เหมือนกับ  วิธีการวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของความรู้ว่ามันคืออะไร 
นี่คืออะไร  เทคโนโลยี  เป็นเรื่องของการกระท�า  ลงมือกระท�า 
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คือให้เราเอาศาสนามาใช้ประโยชน์ให้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน 
ไม่ใช่เพื่อรู้  หรือรู้เพื่อสนองความอยาก  อยากมีอยากเป็น  ไม่ใช่ 
อย่างนั้น  แต่ว่าให้เราเอาความรู้มาใช้ในชีวิตประจ�าวัน  ความรู้ 
ทางศาสนา  มนัแขวนเติง่อยู ่ แขวนอยูก่บัความรูเ้พื่อความรู้  มันก็ 
ไม่มีประโยชน์อะไร  ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร

พูดถึงเรื่องระบบความรู ้  มากมายก่ายกองเต็มไปหมด 
ไม่รู้ว่าตั้งกี่กระบุง  ไม่ต้องตั้งกี่เกวียนเสร็จแล้วพอถาม  ว่าจะให้ 
ท�าอย่างไร  ก็ไม่รู ้จะให้ท�าอย่างไร  อย่างนั้นก็ไม่สมบูรณ์  ผม 
ยกตัวอย่างมาเสมออาจจะหลายครั้งด้วย  ขอพูดซ�้าอีกทีว่า  เรา 
มีอาหารกระป๋อง  แต่ไม่มีเครื่องมือเปิดกระป๋อง  หรือมีเครื่องมือ 
เปิดแต่ไม่รู ้วิธีเปิด  ก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์นั่นเอง  เพราะฉะนั้น 
ขอให้เราใช้ปัญญา  เอาศาสนามาใช้ให้ถกูต้อง  จะได้ประโยชน์กบั 
ชีวิตประจ�าวัน  ไม่ใช่ศาสนาก็คือศาสนา  แต่ว่าในชีวิตประจ�าวัน 
เราไม่ได้ใช้อะไรเกีย่วกบัศาสนา  อย่างนัน้กท็�าศาสนาให้เป็นหมนั 
ประโยชน์กม็น้ีอยหรอืเกอืบจะไม่มเีลย  ถ้าเป็นการลงทนุกข็าดทนุ

เน้นว่า  ปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุดในบรรดาคุณธรรมเพื่อ 
ชีวิตที่ดีทั้งหลาย  ปัญญาเป็นแสงสว่างที่แท้จริงในโลก  อย่าง 
พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า  ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต  ปัญญาเป็น 
แสงสว่างในโลก  มันเป็นแสงสว่างของใจ  ถ้าไม่มีปัญญาก็มืด 
การด�าเนินชีวิตก็ด�าเนินไปอย่างมืดๆ  เหมือนคนเดินอยู่ในที่มืด 
จะไม่เห็นว่าเป็นทางที่ปลอดภัย  เต็มไปด้วยอันตราย  เป็นหลุม 
เป็นบ่อเป็นเหว  บางคนแบกอสรพิษอยู่ก็ไม่รู้  เพราะขาดปัญญา
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เสนกบัณฑิต

ผมมีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสั้นๆ  จะเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่าง 
ทีจ่รงิเรือ่งค่อนข้างยาว  แต่สรปุให้สัน้เพือ่ให้กระชบัเข้า  มพีราหมณ์ 
ผู้หนึ่ง  เที่ยวขอทานตามค�าขอร้องของภรรยา  ให้เป็นขอทาน 
เพื่อจะได้เงินมาจ้างคนรับใช้ที่จะท�างานบ้าน  ขอให้สามีที่ 
ค่อนข้างชราแล้วออกไปขอเงินขอทอง  เร่ขอทาน  เพื่อจะได้เงิน 
มาจ้างคนรับใช้ไปหลายวัน  ก็ได้เงินมาพอสมควร  ตามชาดก 
บอกว่า  ๗๐๐  กหาปณะ  (หนึ่งกหาปณะ  เท่ากับ  ๔  บาท) 
เดนิทางกลบับ้าน  เพือ่น�าเงนิมอบให้ภรรยาสาว  ภรรยาสาวได้มา 
จากพ่อที่เป็นหนี้พราหมณ์ชราคนนี้ที่ไปเที่ยวขอทานแล้วน�าเงิน 
มาฝากเอาไว้  กลับมาทวงเอาเงินก็ใช้ไปหมดแล้ว  จึงยกลูกสาว 
ใช้หนี้  ลูกสาวไม่ได้รักผู้ชายคนนี้

ระหว่างทางนั่งพักใต้ร่มไม้  ประสงค์ที่จะกินอาหารแห้ง 
ที่ภรรยาเตรียมให้  เป็นข้าวสัตตุผงในถุงเพียงเล็กน้อย  ก็วางถุง 
เอาไว้ใต้ต้นไม้  แล้วก็ลงไปตักน�้าที่ริมล�าธาร  เมื่อกลับขึ้นมา 
ก็ไม่ได้คิดอะไร  รวบปากถุงแบกใส่บ่า  ขณะนั้นเอง  ได้ยินเสียง 
จากต้นไม้  ในชาดกเล่าว่า  รุกขเทวดาที่อยู ่ที่ต้นไม้เตือนว่า 
ถ้าท่านพักในระหว่างทาง  วันนี้ท่านต้องตาย  ถ้าไปถึงบ้าน 
ภรรยาต้องตาย  ก็มีเสียงออกมาอย่างนี้  พราหมณ์ได้ยินเรื่อง 
ก็ตกใจ  เพราะถ้าพักในระหว่างทางเราต้องตาย  ถ้าไปถึงบ้าน
ภรรยาก็ต้องตาย

มาถึงที่แห่งหนึ่งใกล้ประตูเมืองพาราณสี  เห็นคนมา 
ชุมนุมกันมากจึงเข้าไปดู  เห็นว่าท่านบัณฑิตผู้หนึ่งก�าลังจะแสดง 
ธรรมแก่คนทั้งหลาย  ท่านบัณฑิตผู ้นี้คือ  เสนกบัณฑิต  เป็น 
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พระโพธิสัตว์ก�าลังแสดงธรรมอยู่  ใครๆ  ก็ชื่นชมยินดีกับการ 
แสดงธรรมของพระโพธิสัตว์  ซึ่งไพเราะเพราะพริ้ง  พร้อมทั้ง 
อรรถและพยัญชนะ  ให้สาธุการกันเป็นระยะๆ  พราหมณ์  ไปยืน 
ร้องไห้ข้างท้ายของคนอื่น

ท่านเสนกบัณฑิตเห็นอย่างนั้นได้ทักถามขึ้นว่า  ท�าไมจึง 
มาร้องไห้อยู่  พราหมณ์ก็เล่าให้ฟัง  ท่านบัณฑิตบอกให้พราหมณ์ 
วางถุงลง  ให้เอาไม้ยาวแหย่เข้าไปในถุง  ปรากฏว่ามีงูพิษเลื้อย 
ออกมา  เป็นงูเห่าตัวใหญ่เลื้อยออกมา  พราหมณ์คนนี้ได้แบก 
ความตายมาบนบ่าของตนตลอดเวลาทีเ่ดนิทางโดยทีไ่ม่รูต้วั  งเูห่า 
กก็ล้าหาญเหลือเกิน  ไม่กระดุกกระดิกเลย

ท่านบณัฑติกช็ีแ้จงให้พราหมณ์หายข้องใจ  ขณะทีท่่านวาง 
ถุงไว้ใต้ต้นไม้  และลงไปตักน�้าดื่มที่ริมธารนั้น  อสรพิษก็คง 
ได้กลิน่อาหาร  จงึเลือ้ยเข้าไปในถงุ  กนิอาหารในถงุ  ถ้าพราหมณ์ 
พกัในระหว่างทาง  พราหมณ์กค็งจะต้องล้วงมอืเข้าไปหยบิอาหาร 
ในถุง  งูพิษก็จะกัดถึงตาย  ถ้ากลับไปถึงบ้าน  ภรรยาสาวผู้โลภ 
ในทรพัย์กจ็ะรบีล้วงมอืลงไปค้นทรพัย์  งพูษิกจ็ะกดัภรรยาถงึตาย

ลองคิดดู  เพียงแต่เขาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้  ท่านบัณฑิตก็ 
สามารถจะแทงทะลตุลอด มนียัน์ตาทีเ่ฉยีบคม มปัีญญาทีเ่ฉยีบคม 
เหมือนมองเห็นว่า  เหตุการณ์มันควรจะเป็นอย่างไร  จึงรู้ได้ด้วย 
ปัญญา  ท่านบณัฑติรูส้ิง่นีด้้วยปัญญา  ท่านบอกว่า  ไม่ใช่ด้วยก�าลงั 
ของชาตติระกลู  หรอืไม่ใช่ด้วยก�าลงัของญาต ิ หรอืของอะไร  แต่ 
ด้วยก�าลังของปัญญา  นี่คือท่านผู้มีปัญญา  เพราะฉะนั้น  ท่าน 
บัณฑิตได้ช่วยพราหมณ์ผู้น่าสงสารพ้นจากทุกข์และมรณภัยได้ 
ก็ด้วยปัญญา
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โดยเหตุนี้  นักปราชญ์จึงได้กล่าวไว้ว่า  ผู้ฉลาดทั้งหลาย 
กล่าวว่า  ปัญญานั้นเองประเสริฐที่สุด  ดุจดวงจันทร์  แม้จะ 
มดีวงเดยีวกม็แีสงสว่างกว่าดวงดาวทัง้ท้องฟ้า  อนันีเ้ท่าทีป่รากฏ 
แก่สายตาของโลกเรา  ศีลก็ดี  สิริคือมิ่งขวัญ  หรือความมีเสน่ห์ 
กด็ ี เป็นสิง่ทีค่ล้อยตามผูม้ปัีญญา  ตดิตามผูม้ปัีญญา  เพราะฉะนัน้ 
ปัญญาจึงเป็นรัตนะของคน  เป็นแก้วของคน  จึงได้ส่งเสริมให้มี 
การเพิ่มพูนขึ้น  จะได้ไม่ถูกหลอก  แม้ว่าจะอยู่ในฐานะอย่างไร 
ก็เป็นคนที่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ด้วยก�าลังแห่งปัญญา

ยือคุงย้ายภูเขา

ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกนิดนะครับ  เป็นเรื่องทางญี่ปุ่น  คน 
ญีปุ่น่เป็นคนเขยีน ชือ่ นคิคะโย นวิาโน  นานมาแล้ว  มคีนหนึง่ชือ่ 
ยือคุง  เป็นคนจีน  เป็นคนแก่ที่โง่เขลา  มีชีวิตอยู่บนเนินเขาสูง 
ยากล�าบาก  อยู่ระหว่างภูเขาไตซิงและหว่างหู  วันหนึ่งเขาเรียก 
ทุกคนในครอบครัวมาเสนอให้ทุกคนรวมก�าลังกัน  เพื่อมีก�าลัง 
เข้มแข็ง  ท�าการเคลื่อนย้ายภูเขา  ทุกคนเห็นด้วย  เริ่มขุดดิน 
ทันที  ทุบหินแล้วก็ขนดิน  ก้อนหินทั้งหมดไป  ทิ้งทะเลโปโห่ 
ทีต้่องใช้เวลาเดนิทางถงึ  ๑  ปี  ระหว่างภเูขากบัทะเล  ระหว่างทาง 
ยือคุงผ่านที่อยู่ของชิเขา  หรือชิเซา  ชายแก่ผู้ฉลาดได้บอกเขาว่า 
เขาคงจะมีอายุไม่ยืนยาวนัก  หมายถึง  ยือคุงมีร่างกายที่อ่อนแอ 
ไม่ใช ่คนแข็งแรงอะไร  งานที่ เขาท�าก็จะเป็นการสูญเปล่า 
เสียเวลาเปล่า
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ยือคุงตอบว่า  คนปราดเปรียวทั้งหลายเช่นท่าน  ล้วนมี 
ความเห็นเช่นนี้ทั้งนั้น  แต่ความส�าเร็จอาจไม่เกิดในช่วงชีวิตของ 
ข้าพเจ้า  ถ้าลูกหลาน  ลูกของหลาน  เหลนของหลาน  เหลนของ 
เหลน  จะท�างานนี้ต่อไปไม่หยุด  ด้วยความขยันหมั่นเพียร  ก็จะ 
บรรลุจุดหมายปลายทางในวันหนึ่งข้างหน้า  มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน 
คือจะไม่มีภูเขางอกขึ้นมาแทนภูเขาเก่า

เทวดา  ๒  ตน  ที่สิงสถิตอยู่ที่ภูเขาทั้ง  ๒  แห่ง  ได้ยินค�านี้ 
รู้ถึงความตั้งใจของยือคุง  เป็นสัญญาณบอกว่า  ที่สิงสถิตของ 
เทวดาพังแน่นอน  เทวดาจึงขอให้จอมเทพในสวรรค์  (Emperor 
of  Heaven)  ท้าวสักกะจอมเทพช่วยเหลือ  ท้าวสักกะเห็นใจ 
เทวดา  แต่กเ็คารพจติใจแน่วแน่ของยอืคงุ  จงึมเีทวบญัชาให้เทวดา 
ที่มีพลังย้ายภูเขาไปไว้ในที่ห่างไกลเพื่อความปลอดภัย

ชือ่ยอืคงุ  ชายชราผูโ้ง่เขลานีน้ะครบั  ไม่ทราบว่าเป็นถ้อยค�า 
ที่ประชดประชันหรือไม่  ที่จริงแล้วเขามีสติปัญญา  มองเห็นว่า 
สิง่ทีน่่าจะสญูเสยีก�าลงัเปล่า  แต่ถ้ามองในระยะเวลาแล้ว  เหน็ว่า 
มคีวามส�าคญัอย่างยิง่  คอืมวีสิยัทศัน์กว้างไกล ยาวไกล การยนืหยดั 
ด้วยความเพียรพยายาม  หรือความบากบั่นที่แท้จริง  อยู่เหนือ 
การทนทุกข์ในปัจจุบัน  ยือคุงเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาที่ลุ่มลึก
ประเภทหนึ่ง

อันนี้โปรดจ�าไว้ให้ดี  ยือคุงเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาที่ 
ลุม่ลกึประเภทหนึง่  บคุคลประเภทยอืคงุนี ้ มคีวามสามารถมัน่คง 
ที่จะด�าเนินชีวิตไปให้ประสบความส�าเร็จ ด้วยการตระหนักรู้ว่า 
งานของเขาจะน�าไปสูค่วามหมายนรินัดร  โดยไม่สนใจประโยชน์ 
ผิวเผิน  หรือประโยชน์เฉพาะหน้าจะเป็นอย่างไร  คนส่วนมาก 
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จะมองแต่ประโยชน์เฉพาะหน้า  ถ้ามองไม่เห็นประโยชน์ 
เฉพาะหน้า  จะไม่ท�า

แต่คนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  บางทีดูเหมือนว่าตอนนี้จะ 
ไม่ได้อะไร  แต่อนาคตอันยาวไกลจะได้สิ่งที่ดีงาม  สิ่งเหล่านี้ 
เป็นสิ่งที่เรียกว่า  Paradox  ดูเหมือนว่าจะน่าหัวเราะเยาะใน 
ระยะเวลาที่ก�าลังท�าอยู่  คนที่สายตาสั้นก็จะมองไม่เห็น  คล้าย 
นกกระจาบ  จะมองอย่างนกอินทรีย์ได้อย่างไร  นกกระจอก 
จะมองอย่างนกเหยี่ยวก็ไม่ได้  ท�านองนั้น

ข้อความเรื่องยือคุงนี้  เอามาจากหนังสือชีวิตที่สมบูรณ์ 
(Meaningful  Life)  ซึ่งนิคคะโย  นิวาโน  ชาวญี่ปุ่นเป็นคนเขียน 
แปลเป็นอังกฤษ  โดยริชารด์  แอล.เกจ  แปลเป็นภาษาไทย  โดย 
พระมหาสมนกึ  กมพฺวุณโฺณ  นกัศกึษาปรญิญาเอก  มหาวทิยาลยั 
ปัญจาบ อนิเดยี  เวลานีก้�าลงัศกึษาปรญิญาเอก  อยูท่ีม่หาวทิยาลยั 
ปัญจาบ  เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งทีแ่สดงถงึปัญญาและความเพยีร  ซึง่ต้อง 
เป็นของมาคู่กัน  ถ้าหากมีแต่ปัญญา  ไม่มีความเพียร  มันก็ใช้ 
ไม่ค่อยได้เท่าไร  มคีวามเพยีรแต่ขาดปัญญา  กจ็ะใช้ความเพยีรไป 
โดยทีเ่สยีประโยชน์เสยีมากกว่า  ต้องมปัีญญาแทงทะลดุ้วย  เล่าป่ี 
รวบรวมบ้านเมืองได้มากมาย  เพราะอาศัยกุนซือผู ้มีปัญญา 
เช่นขงเบ้ง  ปัญญาเป็นสิ่งมีความส�าคัญเป็นอันมาก
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ใช้ปัญญาน�าชีวิต

ปัญญาเป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่งในสังคมของเรา  เพราะ 
สังคมของเราใช้ศรัทธาเป็นตัวน�าชีวิต  ท�าอะไรไปด้วยศรัทธา 
ไม่ค่อยจะใช้ปัญญาเท่าที่ควร  จึงอยากจะขอเน้นเรื่องปัญญา 
ให้มากสักหน่อย  จึงพูดเรื่องปัญญาค่อนข้างมาก  ขอเน้นย�้าว่า 
ปัญญาเป็นคุณธรรมที่สูงสุดของพุทธศาสนา  ถ้าได้ปัญญาแล้ว 
กจ็ะได้ทกุอย่างในชวีติ  จนถงึกบัพระเถระบางท่านในพทุธศาสนา 
ที่เป็นพระอรหันต์แล้วเคยเป็นกษัตริย์มาก่อน  อย่างพระมหา- 
กปัปินเถระ  ท่านได้เปล่งอทุานออกมาว่า “สิน้ทรพัย์แต่มปัีญญา 
กพ็ออยูไ่ด้  แต่ถ้าไม่มปัีญญา แม้จะมทีรพัย์  กไ็ม่ขอมชีวีติอยู”่ 
อย่างนี้เป็นต้น  แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่รักปัญญา

ทางชีวิตเดินยากกว่าทางธรรมดาหลายเท่า  ซึ่งเราต้องใช้ 
ปัญญาเป็นไฟส่องทาง  ส�าหรับการเดินทางชีวิต  ชีวิตมีความ 
ซับซ้อนกว่าทางธรรมดามากทีเดียว  การเดินทางธรรมดา  เรา 
ยังต้องศึกษาเรียนรู้ว่า  เราจะต้องไปอย่างไร  กลับอย่างไรจึงจะ 
สะดวก  คนที่รู ้ทาง  ย่อมเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยกว่า 
ผูไ้ม่รูท้าง  ทางชวีติกท็�านองเดยีวกนันะครบั  คนมคีวามรูเ้กีย่วกบั 
ชีวิต  วิถีชีวิต  ก็รู้ว่าอะไรผิด  อะไรถูก  อะไรดี  อะไรชั่ว  แล้วก็ 
อะไรควรท�า  อะไรไม่ควรท�า  คือมีระยะอยู่ในวิถีชีวิตของเรา 
แต่ละคน  แต่ละคนพยายามปฏิบัติตามที่รู ้  จะน�าชีวิตไปสู ่ 
ความสงบได้มากกว่าอีกอย่างหนึ่ง  ถ้าเปรียบการเดินทางชีวิต 
เหมือนกับการเดินเรือ  นายเรือที่มีความรู้และความช�านาญทาง 
ก็จะน�าเรือไปได้ปลอดภัยกว่านายเรือที่ไม่มีความรู้และช�านาญ 
ทาง  นาวาชีวิตก็เป็นท�านองเดียวกัน
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การศกึษาให้รูเ้พือ่เพิม่พนูปัญญา  และพยายามปฏบิตัติาม 
ที่รู ้นั้น  ด้วยก�าลังใจที่เข้มแข็ง  มุ่งไปข้างหน้า  ไม่ท้อถอยง่าย 
น�าปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์  ไม่น�าปัญญาไปใช้ในทางที่ให้ 
เกดิโทษ  เป็นเรือ่งส�าคญัส�าหรบัชวีติมาก  ชวีติของเราอยูข้่างหน้า 
ท�าไมจะต้องทุกข์กับเรื่องที่ผ่านมาแล้ว  เหมือนมีอะไรฝังอยู่ในใจ 
ถอนไม่ออก  ดึงไม่ออก  เหมือนกับลูกศรเสียบอยู่ในใจจนดึง 
ไม่ออก  มคีวามทกุข์กบัเรือ่งความหลงั  กบัเรือ่งอดตี  ชวีติของเรา 
อยู่ข้างหน้า  อย่าลืม  ท�าไมเราจะต้องมาทุกข์กับเรื่องที่ผ่านมา 
แล้ว  ช่างมันเถอะ

เราไม่น�าปัญญาใช้ในทางที่จะให้เกิดโทษ  น�าปัญญามา 
ใช้ในทางให้เกดิประโยชน์  เพิม่พนูปัญญา  ปัญญาเป็นสิง่ทีเ่พิม่พนู 
เกยีรตยิศ  ชือ่เสยีง  ตามพระพทุธภาษติทีว่่า ปญญฺา กติตฺสิโิลก- 
วฑฺฒนี  ปัญญาท�าให้เจริญด้วยเกียรติและชื่อเสียง  ท�าให้คน 
มีฐานะต�่าต ้อยมาก่อน  ก้าวขึ้นสู ่ฐานะที่สูงขึ้นในสังคมได้ 
มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทั่วไปที่คนมีฐานะสูงแต่ก�าเนิดแล้ว  เช่นว่า 
เกิดในตระกูล  มีทรัพย์สมบัติ  มีเกียรติยศ  ชื่อเสียงอยู ่แล้ว 
มีปัญญาเพิ่มขึ้นด้วย  ปัญญาจะช่วยเสริมให้เด่นยิ่งขึ้น  คล้ายๆ 
กบัแหวนทอง  หรอืเหมอืนแหวนทองได้เพชรมาเป็นหวั  กด็ยีิง่ขึน้

คนมีปัญญาในโลกนี้  เขาจะหาความสุขได้  แม้ในฐานะที่ 
น่าจะทุกข์อีกอย่างหนึ่ง  บรรดาความอิ่มทั้งหลาย  ความอิ่มด้วย 
ปัญญาประเสริฐที่สุด  เพราะผู้อิ่มด้วยปัญญา  ย่อมไม่เดือดร้อน 
เพราะกาม  ผู้อิ่มด้วยปัญญาเท่านั้น  ตัณหาท�าเขาไว้ในอ�านาจ 
ไม่ได้  จากพระไตรปิฎก  เล่ม  ๒๗  หน้า  ๓๒๙  ท่านสรรเสรญิคณุ 
แห่งปัญญาเอาไว้
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เรื่องของกาม  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฎฐัพพะ  เป็น 
เครื่องเหนี่ยวจิตใจของคนในโลกไว้มากทีเดียว  ท�าให้คนตัดไม่ได้ 
ไม่สามารถจะดึงใจออกมาจากสิ่งนั้นได้  กลายเป็นกามุปาทาน 
เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ให้ความสุข  ไม่มีสิ่งอื่นที่จะให้ความสุขยิ่งกว่า 
อันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดไป  จริงอยู ่  มันเป็นเสน่ห์ของโลก 
ท�าคนไว้ในอ�านาจได้มาก  แต่ลองนึกดูนะครับ  คนที่พอใจและ 
ติดเหยื่อของโลก  ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้  ปริมาณเท่าใด 
น่าสงสารเพียงใด  น่าช่วยเหลือเพียงใด 

ถึงอย่างไร  ก็ขอให้ส�านึกเสมอว่า  สิ่งนั้นเป็นความสุขที่ยัง 
หยาบอยู่  แต่จะมีใครสักกี่คนในโลก  ที่สามารถคายเหยื่อออกมา 
ได้  เหมอืนกบัปลาทีฉ่ลาดรอบรู ้ และถ้ายิง่ฉลาดไปกว่านัน้  กร็ูว่้า 
อันใดเป็นเหยื่อ  อันใดเป็นเบ็ด  ถ้าจะกินก็กินเหยื่อ  แต่ไม่ให้ 
ติดเบ็ด  เลือกกินเฉพาะเหยื่อที่ไม่มีเบ็ด  ก็สามารถรักษาตัวให้ 
ปลอดภัยโดยตลอด  อันนี้ต้องใช้ปัญญา

ความก�าหนดัในกามทีโ่ดยปกตทิ�าคนไว้ในอ�านาจ  กามาสวะ 
เป็นอาสวะอย่างหนึ่งที่หมักหมมในจิต  สัตว์โลกยากที่จะละ 
และปลดเปลื้องได้  ทั้งนี้ก็เพราะว่ามันมีความสุขเล็กๆ  น้อยๆ 
เป็นเหยื่อล่อให้หลง  และเป็นหลุมพรางให้ก้าวไปเพื่อจะได้ 
ติดหล่มนั่นเอง  ยากที่จะถอนตนขึ้นมา  แล้วก็ต่อไปให้พ้นได้ 
ส�าหรบัผูท้ีส่�าเหนยีกถงึโทษของกาม  แล้วกพ็ยายามออกจากกาม 
คือสิ่งยั่วยวน  ยังออกไม่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  เช่น  พันธกรณี 
ทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิชอบ  หรอืก�าลงัใจยงัไม่พอ  เป็นต้น  กไ็ม่น่า 
วิตกครับ  เพราะถึงอย่างไร  คนพวกนี้ก็ต้องออกไปได้วันหนึ่ง 
เมื่อพันธกรณีสิ้นสุดลง  หรืออบรมจิตและปัญญาจนก�าลังใจ 
และก�าลังปัญญาเพียงพอแล้ว
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แต่คนที่ไม่เคยส�าเหนียกรู้ถึงสิ่งยั่วยวน  ศึกษาเรียนรู้แต่ 
คุณของสิ่งยั่วยวน  ได้ยินได้ฟังแต่กถา  คือถ้อยค�าอันเป็นเหตุให้ 
เกิดกระหาย  สิ่งยั่วยวนเริงแรงขึ้น  มีกิจกรรมที่ยั่วยุ  สิ่งยั่วยวน 
อยู่ไม่เว้นวัน  การศึกษา  การท�างาน  การเกี่ยวข้องในสังคม  ก็ 
ล้วนแต่มุง่เอาความส�าเรจ็ทางสิง่ยัว่ยวนเป็นผลมุง่หมาย  ในฐานะ 
ทีเ่ป็นความส�าเรจ็ของชวีติ  อย่างนีแ้ล้วละก ็ จะออกจากสิง่ยัว่ยวน 
ไปได้อย่างไร  ก็คงจะต้องยึดมั่น  เอาสิ่งยั่วยวนเป็นจุดหมาย 
ปลายทางของชีวิตต่อไป

ในขณะที่ก�าลังแสวงหาอยู่นั้น  ดวงจิตของเขาจะถูกเฆี่ยน 
ด้วยแส้  คือความผิดหวัง  ขมขื่น  ด้วยน�้าตาครั้งแล้วครั้งเล่า 
ถึงกระนั้นเขาก็ยังกระเสือกกระสน  หาสิ่งยั่วยวนอยู ่ต ่อไป 
อานภุาพของกามปุาทาน  คอืการยดึมัน่ว่าสิง่ยัว่ยวนเหล่านีแ้หละ 
เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอันแท้จริง  บางคราวพระพุทธเจ้าก็ 
ตรสัว่า  สิง่ยัว่ยวนเป็นบ่วง  ทีท่รงเรยีกว่า  กามปาสะ  คอืบ่วงกาม 
มีลักษณะผูกคล้องสัตว์ทั้งหลายไว้ในภพ  ให้เวียนว่ายตายเกิด 
อยู่ในสังสารวัฏ  ไม่มีที่สิ้นสุด 

การผูกมัดของสิ่งยั่วยวน  มีลักษณะผูกหย่อนๆ  แต่แก้ได้ 
ยากมากทีเดียว  ผู้ที่ต้องการจะแก้  ต้องใช้ก�าลังใจมาก  ต้องใช้ 
ก�าลังสมาธิอย่างแรง  เพราะแก้ไม่ได้ด้วยวิธีธรรมดา  เหมือนปม 
บางอย่างทีแ่ก้ได้ยาก  มนัยุง่ไปหมด  ต้องใช้ดาบฟัน  ภาษาองักฤษ 
เรยีกปมชนดินีว่้า  Gordian  Knot  อย่างทีพ่ระเจ้าอเลก็ซานเดอร์ 
มหาราชทรงกระท�า  มีเรื่องเล่าไว้อย่างนี้นะครับ

Gordian  Knot  นีเ้ป็นปมกษตัรย์ิ  Gordian  แห่งไฟรเกยี 
ผกูไว้  ในสมยัโบราณกล่าวกนัว่า  ถ้าใครแก้ปมนีไ้ด้จะได้เป็นใหญ่ 
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ในเอเชยี  อเลก็ซานเดอร์มหาราชทรงใช้ดาบของพระองค์ตดัปมนี้ 
ไม่แก้  แต่ใช้ดาบฟันปมนี้เลย  ต่อมาค�าว่า  “ตัดกอร์เดี้ยนน๊อต” 
กลายเป็นส�านวน  (idiom)  หมายความว่า  การแก้ปัญหายุ่งยาก 
โดยฉับพลัน  ด้วยการใช้ก�าลัง  บางครั้งก็ใช้ค�าว่าหักดิบในภาษา 
ไทย  ในการนี้เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของสิ่งต่างๆ 
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิต  เห็นทั้งคุณและโทษ  และทางออก 
เอาไว้ด้วย

อย่างทีพ่ระพทุธเจ้าท่านตรสัว่า  อาทนีวทสสาว ี พจิารณา 
เหน็โทษ นสิสฺรณปญโฺญ ปรภิญุชฺต ิ เข้าไปเกีย่วข้องใช้สอยต่างๆ 
ด้วยการพิจารณาเห็นโทษ  และพิจารณาในการที่จะหาทาง 
ออกจากสิ่งนั้น  ก็ให้นึกว่าต้องใช้ปัญญาให้เห็นอาทีนวะ  ให้ 
เห็นโทษ  และนิสสรณะ  การสลัดออก  มีอุบายในการที่จะออก 
มีโกศล  หรือปัญญา  ๓  อย่าง  คือ

๑.  อายโกศล  รู้ว่าอะไรเป็นความเจริญ
๒.  อปายโกศล  รู้ว่าอะไรเป็นความเสื่อม
๓.  อุปายโกศล  มีอุบาย  ฉลาดในอุบาย  ที่จะหลีกเลี่ยง 

ความเสื่อม  ด�าเนินไปในทางแห่งความเจริญ  อันนี้เรียกว่า  เป็น 
ผู้มีปัญญา

คนทีม่ปัีญญาในโลกนี ้ ถงึอย่างไรๆ  เขากม็ชีวีติอยูไ่ด้อย่าง 
สงบสขุ  และสบายกว่าคนทีไ่ร้ปัญญา  คนมปัีญญาแล้ว  กไ็ม่มใีคร 
อยากกลับไป  ไม่มีปัญญาอีก  เป็นคนโง่ที่มีความสุข  หรือเป็น 
คนฉลาดที่ทุกข์บ้าง  จะเลือกเอาอะไรก็แล้วแต่จะเลือกเอา  แต่ 
โดยมาก  คนโง่กไ็ม่ค่อยจะมคีวามสขุ  อย่างทีโ่ซเครตสี  นกัปราชญ์ 
ของกรกีสมยัโบราณบอกว่า  มคีวามสขุอย่างหมเูอาไหม กบัมคีวาม
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ทกุข์อย่างคน  จะเอาอย่างไหน  มีความสุขเกินๆ  แล้วก็นอนกลิ้ง 
ไปกลิ้งมา  ในที่สุดก็ถูกเชือด  เพราะมีความสุขอย่างหมู  กับมี 
ความทุกข์อย่างคน  จะเอาอย่างไหน

ถ้าเป็นคนอย่างเราๆ  ก็บอกว่าสุขอย่างหมูไม่เอา  เอา 
ความทุกข์อย่างคนดีกว่า  ทุกข์บ้าง  แต่ก็ยังมีอะไรที่ดีกว่าหมู 
ตั้งหลายอย่าง  แม้เราจะต้องท�ามาหากิน  แม้เราจะต้องดิ้นรน 
บ้าง  ผจญปัญหาต่างๆ  บ้างก็ไม่เป็นไร  ปัญหาอุปสรรคท�าให้เรา 
ฉลาดขึน้  ท�าให้คนมปัีญญาขึน้  อปุสรรคต่างๆ  ท�าให้คนฉลาดขึน้ 
ความทุกข์ท�าให้คนคิด  ความคิดท�าให้คนฉลาด  ความฉลาด 
ท�าให้คนท�าถูก  การกระท�าถูกท�าให้คนมีความสุข

พอมาถงึความสขุทีต้่องระวงั  ถ้ามคีวามสขุแล้ว  ใช้ความสขุ 
นั้นเป็นฐานให้ท�าความดีต่อไป  จะท�าให้มีปัญญาต่อไป  ท�าให้ 
มีความสุขต่อไป  ท�าให้ได้สิ่งที่ดีๆ  ต่อไป  แต่ถ้าพอได้รับความสุข 
แล้วประมาท  เพราะคนส่วนมาก  พอได้รบัความสขุแล้วประมาท 
พอประมาทแล้วก็เวียนไปหาความทุกข์อีก  ความประมาทท�าให้ 
คนท�าความผิด  การท�าความผิดท�าให้มีทุกข์  ความทุกข์ท�าให้ 
คนคิดต่อไปจะเวียนใหม่อีก  คือความคิดท�าให้คนฉลาด  ความ 
ฉลาดท�าให้คนท�าถูก  ท�าถูกท�าให้คนมีความสุข 

พอถึงตรง  ความสุข  ต้องระวัง  ได้ความสุขแล้ว  ไม่เมา 
ในความสขุ  ตามวสิยัของคนมปัีญญา  เวลาประสบทกุข์กอ็ยูอ่ย่าง 
สงบได้  เอาความทุกข์มาเรียนเป็นบทเรียนเสีย  เวลามีความสุข 
ก็เอาความสุขนั้น  เป็นฐานรองรับที่จะบ�าเพ็ญคุณงามความดี 
ต่อไป  อย่างนี้เรียกว่า  เป็นวิสัยของคนมีปัญญา
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เรื่องของปัญญาเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในชีวิตของ 
คนและในระบบคุณธรรม  เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า  ปัญญา 
เป็นคุณธรรมที่สูงสุด  ถ้าปราศจากปัญญาหรือความรู้หรือวิชชา 
เสียแล้ว  คนทั้งหลายก็จะเที่ยวไปเหมือนควายตาบอดที่เที่ยวไป 
ในป่า  จะถูกเรียวหนามเกี่ยวเอา  ขูดเอา  ตกหล่ม  ตกเหวไม่รู้ 
แต่ถ้ามีปัญญาก็จะเหมือนคนตาดี  ถ้าเปรียบเหมือนควายตาดี 
เพราะตะกี้เปรียบเหมือนควายตาบอด  ถ้าเป็นควายตาดี  ก็พอ 
รู้ว่าอะไรเป็นเรียวหนาม  อะไรเป็นหล่มเป็นบ่อ  พอหลีกเลี่ยง 
อะไรได้บ้าง

เพราะฉะนัน้  ถ้าไม่มปัีญญาเป็นเครือ่งรกัษาตน  ไม่มปัีญญา 
แทงทะลุเบื้องหลังของปรากฏการณ์แบบนิพเพธิกปัญญาแล้ว 
เราก็จะอยู่ในโลกด้วยความโง่งม  ด้วยโมหะ  ท�าให้ท�าความผิด 
มากขึ้น  ท�าให้ท�าความชั่วมากขึ้น

ผมขอจบปัญญากถาในคืนนี้  ด้วยข้อความที่ว่า
กมฺมํ  วิชฺชา  จ  ธมฺโม  จ    สีลํ  ชีวิตมุตฺตมํ
เอเตน มจฺจา  สุชฺฌนฺติ    น  โคตฺเตน  ธเนน  วา

ชีวิตที่ดีที่สุดของบุคคลนั้น  จะต้องประกอบด้วยการงาน 
ความรู ้ หรอื  ปัญญา  ศลีธรรม  สิง่นีแ้หละท�าให้เป็นชวีติทีด่ทีีส่ดุ 
หรอืชวีติเป็นสิง่สงูสดุ  สตัว์ทัง้หลาย  (บคุคลทัง้หลาย)  จะบรสิทุธิ์ 
ได้กด้็วยธรรมเหล่านี ้ ไม่ใช่ด้วยโคตร  หรอืด้วยทรพัย์  เพราะฉะนัน้ 
ขอให ้พุทธศาสนิกชน  หรือผู ้ที่ต ้องการบริสุทธิ์อยู ่ ในโลก 
เป็นผู้ประกอบไปด้วยการงาน  วิชชาความรู้  หรือปัญญา  และ 
ศีลธรรม  ก็จะได้ประสบชีวิตที่สูงสุดตามต้องการ  ไม่ใช่เพราะ 
ทรัพย์หรือเพราะโคตร



เมตตากรุณา แม้ตัวเดียวนี้ มีเมตตาต่อผู้อื่น มีเมตตา 

ต่อตวัเอง กลวัความทกุข์แก่ผูอ้ืน่ ไม่ต้องการให้ความทกุข์ 

เกิดแก่ผู้อื่น อย่างนี้ ศีลกี่ข้อก็รักษาได้ นอกจากนี้ ก็มีสติ 

สมัปชญัญะ สจัจะ ความอดทนต่ออารมณ์ทีม่ายัว่ยวนต่างๆ 

อันนี้ก็เป็นธรรมทั้งนั้น



มนุษย์เราต้องการพ้นทุกข์กันทุกคน  แต่เมื่อไม่รู้ทาง  เขาจะ 
พ้นทุกข์ไปได้อย่างไร  เมื่อทางอันถูกต้อง  และด�าเนินตามทางนั้น 
ทุกข ์จึงจะลดลง  ทุกข ์ลดลงมากเท ่าใด  สุขก็ เพิ่มมากขึ้นตาม 
สัดส่วน  โดยนัยนี้  เราไม่ต้องแสวงหาสุขก็ได้  เพียงแต่ท�าอย่างไร 
ให้ทุกข์ลดลงก็พอแล้ว  ชีวิตจะด�าเนินสู ่ความสะอาด  สงบ  และ 
สว ่าง  ได ้ เห็นความงามแห ่งชีวิตซึ่ งมีศีล  สมาธิ   และป ัญญา 
เป็นเครื่องประดับอันล�้าเลิศ  เราจะรู ้สึกว่า  ชีวิตมีค่าขึ้น  เมื่อมี 
ธรรมเพิ่มขึ้น  คุณค่าทางวัตถุ  เป็นสิ่งที่เจือด้วยอันตราย  แต่คุณค่า 
ทางธรรมเป็นคุณค่าที่บริสุทธิ์และปลอดภัย

www.kanlayanatam.com
Facebook : kanlayanatam




