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คํ า ป ร า ร ภ

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ปรับปรุงจากค�าบรรยายของข้าพเจ้า
ณ วดัญาณเวศกวนั เมือ่วนัที ่๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ อนัเป็น 
ส่วนหนึ่งของโครงการ “ธรรมตามอ�าเภอใจ” 

ในการบรรยายครั้งนั้นข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะชี้ 
ให้เห็นถึงธรรมของพระพุทธองค์ในภาพกว้าง ดังทราบกัน 
ดีอยู่แล้วว่าพุทธธรรมนั้นเป็นทางสายกลาง ไม่ข้องเกี่ยวกับ 
ความสุดโต่งสองขั้ว ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ พูด 
อีกอย่างคือทางที่ประกอบด้วยธรรม ธรรมทั้งหลายที่รวมกัน 
เป็นทางสายกลางนั้น ล้วนเป็นประโยชน์เกื้อกูล แต่มีสิ่งหนึ่ง 
ที่จะมองข้ามไปไม่ได้ก็คือ ความสมดุลหรือความพอดีในการ 
ปฏิบัติธรรม หากปฏิบัติอย่างไม่สมดุลหรือไม่พอดี ก็อาจ 
เกดิผลเสยีได้ อาท ิศรทัธา กบั ปัญญา หรอื สมาธ ิกบั วริยิะ 
หากหนกัทางใดทางหนึง่มากเกนิไป หรอืหย่อนทางใดทางหนึง่ 
มากเกนิไป การปฏบิตัย่ิอมไม่เกดิผลเท่าทีค่วร หรอือาจท�าให้ 
มปัีญหาตามมา นอกจากธรรมในหมวดอนิทรย์ี ๕ หรอื พละ ๕ 
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แล้ว โพชฌงค์ ๗ ก็ต้องอาศัยความสมดุลในการปฏิบัติ 
เช่นกัน เพื่อให้เกิดความพอดี ระหว่าง ธัมมวิจยะ วิริยะ 
และปีตฝ่ิายหนึง่ กบั ปัสสทัธ ิสมาธ ิและอเุบกขา อกีฝ่ายหนึง่ 
โดยมสีต ิเป็นสิง่ทีช่่วยให้เกดิความสมดลุ ทัง้อนิทรย์ี ๕ และ
โพชฌงค์ ๗

นอกจากความสมดุลของธรรมในแต่ละหมวดแล้ว   
ความสมดุลของธรรมในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภท ก็เป็น 
สิ่งที่ต้องค�านึงเช่นกัน ดังในค�าบรรยายดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ 
จัดกลุ่มเป็นคู่ๆ ที่ต่างเสริมกันและกันให้สมบูรณ์ ดังนั้นจึง 
ควรปฏิบัติควบคู่กัน จะขาดอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้ กล่าวอีก 
นยัหนึง่ ควรปฏบิตัใิห้สมดลุหรอืพอด ีจงึจะเกดิผลดอีย่างแท้จรงิ

คุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ประธานชมรมกัลยาณ- 
ธรรม เห็นว่าค�าบรรยายดังกล่าวมีประโยชน์ ควรเผยแพร่  
จึงขอน�าไปพิมพ์เป็นหนังสือ ข้าพเจ้ายินดีอนุญาต และขอ
อนุโมทนาในกุศลเจตนาที่ประสงค์เผยแพร่สัมมาทัศนะ 
และสมัมาปฏบิตัใิห้กว้างขวาง เพือ่ความเจรญิงอกงามของชวีติ
และเพื่อประโยชน์สุขของสังคมยิ่งๆ ขึ้นไป

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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คํ  า  นํ  า  ข  อ  ง
ช  ม  ร  ม  กั  ล  ย  า  ณ  ธ  ร  ร  ม

ข้าพเจ้าขอประมวลความเข้าใจจากการอ่านหนงัสอืเล่มโปรด 
“ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา” ธรรมนิพนธ์ของ เจ้าประคุณ 
สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยตุโฺต) ในตอนหนึ่งสรปุ 
ได้ว่า “...ก่อนตรสัรู ้พระพทุธเจ้าทรงใช้เวลานานถงึ ๖ ปี ในการ 
แสวงหาสัจธรรม ในที่สุดทรงค้นพบทางสายกลาง เรียกว่า 
มชัฌมิาปฏปิทา และทรงแสดงธรรมทีเ่ป็นกลาง คอื มชัเฌน- 
ธรรมเทศนา ซึ่งทั้งสองส่วนนี้คือลักษณะส�าคัญประการหนึ่ง 
ของพระพทุธศาสนา ส�าหรบัมชัฌมิาปฏปิทานัน้ คอื อรยิมรรค 
มอีงค์ ๘ ซึง่เป็นข้อปฏบิตักิลางๆ ไม่ตงึเกนิไป ไม่หย่อนเกนิไป 
มคีวามพอดทีีจ่ะน�าไปสูจ่ดุหมายแห่งชวีติทีด่งีาม ส่วนมชัเฌน- 
ธรรมเทศนา คอื หลกัธรรมทีเ่รยีกว่า ปฏจิจสมปุบาท ซึง่แสดง 
ความเป็นจรงิกลางๆ ตามเหตปัุจจยั หรอืเป็นกลางตามสภาวะ 
ของมัน 
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อกีทางหนึง่ ทางสายกลาง หมายถงึ ความพอด ีความ 
สมดลุ หรอื ดลุยภาพ ทัง้ในองค์รวมแห่งหมวดธรรมต่างๆ ที่ 
เชือ่มโยงเรยีงร้อยกนั และในรายละเอยีดปลกีย่อยแห่งกลุม่ธรรม 
ในหมวดต่างๆ เพือ่ให้เกดิความเป็นสายกลาง คอื ความพอดี 
ที่จะถึงจุดหมายและที่จะให้ตรงกับความจริง ไม่ให้สุดโต่งไป 
ข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งจะพลาดจากตัวความจริงไปได้ นี้จึงเป็น 
ลักษณะส�าคัญอย่างหนึ่งแห่งพระพุทธศาสนา”

เมื่อได้มาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ไพศาล 
วสิาโล เรือ่ง “ปฏบิตัธิรรมให้ครบคูแ่ละรอบด้าน” ในโครงการ 
“ธรรมตามอ�าเภอใจ” ณ อโุบสถ วดัญาณเวศกวนั อ.สามพราน 
จ.นครปฐม กม็คีวามประทบัใจเหลอืเกนิ สะกดจติใจของข้าพเจ้า 
ให้ตื่นรู้ ปีติอิ่มเอม และเข้าใจภาพรวม ความเชื่อมโยงแห่ง 
การปฏบิตัใิห้ครบถ้วน ถกูต้องตามธรรม ขยายทศันะมมุมอง 
จากบทสรปุข้างต้น ทีท่่านเจ้าประคณุสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ 
ได้นิพนธ์ไว้ มีรายละเอียดชัดเจน ที่ท่านพระอาจารย์ไพศาล 
วสิาโล เรยีงร้อยถ้อยธรรมด้วยภาษาง่ายๆ มตีวัอย่างร่วมสมยั 
ทีเ่หน็ภาพชดั มพีลงัสะดดุความคดิ สะกดิปัญญาให้ตระหนกั 
ถึงความจริงในบริบทต่างๆ ที่เราอาจละเลยและมองข้ามไป 
เปิดใจยอมรบัในสิง่ทีท่่านตแีผ่ความเป็นธรรมทีไ่ม่มคีวามสมดลุ 
ในมิติต่างๆ อย่างไม่อาจปฏิเสธได้เลย
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ความงดงามแห่งธรรมที่ท่านน�ามาอธิบายให้เห็นเป็นคู่ 
มีค่ามาก นับเป็นแผนที่ชีวิตในการปฏิบัติตามทางสายกลาง 
ในหมวดธรรมและในรายละเอยีดปลกีย่อย ช่วยให้เข้าใจภาพรวม 
แห่งดลุยภาพต่างๆ ได้อย่างเป็นรปูธรรม และเป็นคูม่อืในการ 
ตรวจสอบการด�าเนนิชวีติ วธิคีดิ และวถิธีรรมของเราชาวพทุธ 
ทั้งหลายว่า ได้หลงลืม หรือละเลยส่วนส�าคัญที่ควรใส่ใจให้ 
ทัว่ถงึตรงไหนบ้าง เมือ่ได้เรยีบเรยีงต้นฉบบัพระธรรมเทศนานี้ 
จบแล้ว ข้าพเจ้ายิ่งตระหนักในคุณค่าแห่งธรรม และความ 
กตญัญ ูรูส้กึปลืม้ใจ ปีตใินธรรม จนอดจะอทุานในใจไม่ได้ว่า 
“อโห ธมมฺสธุมมฺตา” พระธรรมช่างเป็นธรรมดงีามเลศิล�า้แท้

ข้าพเจ้าจงึกราบขออนญุาตท่านพระอาจารย์เพือ่จดัพมิพ์ 
เป็นหนังสือ ซึ่งท่านเมตตาสละเวลาตรวจงานให้ อีกส่วนที่ 
ส�าคัญคือ ข้าพเจ้าทราบดีว่า ท่านพระอาจารย์ตั้งใจเตรียม 
ธรรมกถาครั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา ถวายมุทิตา 
แด่ท่านเจ้าประคณุสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยตุโฺต) 
ในวันครบรอบ ๘๐ ปีแห่งชาตกาลของท่าน ซึ่งเพิ่งผ่านไป 
ก่อนวันแสดงธรรมนี้เพียงวันเดียว ดังนั้น การท�าหนังสือนี้ 
จึงมีแรงบันดาลใจส�าคัญ ๒ ส่วนคือ เพื่อถวายอาจริยบูชา 
ถวายมทุติาแด่ท่านพระอาจารย์ไพศาล วสิาโล ในวนัครบรอบ 
วันเกิดของท่าน เดือนพฤษภาคมนี้ และร่วมถวายมุทิตาแด่ 
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เจ้าประคณุสมเดจ็ฯ ในวนัคล้ายวนัเกดิ ๘๐ ปีของท่านต้นปีนี้ 
เช่นกนั ซึง่เป็นแรงพลงัส�าคญัทีท่่านพระอาจารย์ไพศาล ตัง้ใจ 
แสดงธรรมประกาศความเป็นปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา 
ของท่านเจ้าประคณุสมเดจ็ฯ ทีย่ากจะหาท่านใดในโลกนีเ้ทยีบได้ 
และที่เหนือกว่านั้น ข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจที่จะให้เพื่อนชาว 
พทุธได้เข้าใจในการปฏบิตัติามทางสายกลางทีม่ดีลุยภาพ และ 
ไม่ละเลยความส�าคญัในคูธ่รรมและบรบิทด้านต่างๆ โดยรอบ 
เพื่อทุกท่านจะได้มีชีวิตที่ราบรื่น งดงามผาสุกด้วยธรรมได้ 
อย่างแท้จริง

ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์แห่งธรรม 
สมดัง่เจตนาและความเมตตาของท่านพระอาจารย์ไพศาล วสิาโล 
และสมดั่งมโนปณิธานแห่งความเสียสละ อุทิศ เพื่อเผยแผ่ 
พระพทุธธรรมให้งดงามและเข้าถงึได้ง่าย ของท่านเจ้าประคณุ 
สมเดจ็ฯ ผ่านกาลอนัยาวนาน ซึง่ส่วนหนึง่ในมโนปณธิานของ 
ท่านนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจส�าคัญและเป็นแสงประทีปธรรม 
ในงานเผยแผ่ธรรมของท่านพระอาจารย์ไพศาล วสิาโล ซึง่เป็น 
อาจารย์ของข้าพเจ้าด้วย งานหนังสือเล่มนี้ จึงมีความหมาย 
ความส�าคัญมาก ในกุศลเจตนาที่ตั้งใจน้อมบูชาพระคุณครู 
“ดวงประทีปธรรม” ที่ส�าคัญยิ่งสองท่าน ซึ่งหาโอกาสบรรจบ 
ร่วมเหตุปัจจัยกันเช่นนี้ได้ยากมาก 
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ชมรมกัลยาณธรรมขอกราบขอบพระคุณ คุณเมตตา 
อุทกะพันธุ์ และ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง 
จ�ากัด (มหาชน) ที่มีน�้าใจกรุณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ 
เป็นธรรมทานครั้งนี้ และขอบคุณศิลปิน กิตติ ปริเมธาชัย 
รวมถึงน�้าใจของทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณค่า 
ยิ่งแห่งธรรมทานนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ยั่งยืนยาวนานแก่พุทธ 
บริษัท รวมถึงเอื้ออ�านวยต่อการเข้าถึงพระพุทธธรรมของ 
ผูใ้ฝ่ธรรมทกุท่านทัว่กนั ขอ “ดวงประทปีธรรม” จงเป็น “แสง 
ประทีปน�าทางชีวิต”ของเหล่าเวไนยสัตว์ ผู้ใคร่ต่อการศึกษา 
และปฏิบัติธรรม ได้มุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ สู่ความสงบสุข คือ 
พระนิพพาน ในอนาคตกาลอันใกล้นี้ เทอญ 

น้อมบูชาคุณครูบาอาจารย์ผู้ประเสริฐด้วยเศียรเกล้า
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม

วิสาขปูรณมี ๒๕๖๒



ส า ร บั ญ

ปฏิบัติธรรม ให้ครบคู่และรอบด้าน

สัจธรรม กับ จริยธรรม

ท�ากิจ กับ ท�าจิต

ประโยชน์ตน กับ ประโยชน์ท่าน

ประโยชน์ขั้นต้น กับ ประโยชน์ขั้นสูง

บุคคล กับ สิ่งแวดล้อม

โลก กับ ธรรม

บูชาบุคคลควรบูชาด้วยการปฏิบัติ

๑๒

๑๗

๒๑

๓๓

๕๑

๕๙

๗๓

๘๓





“ภิกษุท้ังหลาย เม่ือรกัษาตนก็ช่ือว่ารกัษาผู้อ่ืน 
น้ันเป็นอย่างไร ด้วยการหม่ันปฏิบัติธรรม ด้วยการ
เจรญิธรรม ด้วยการท�าให้มากซ่ึงธรรม อย่างนีแ้ล เม่ือ
รกัษาตนก็ช่ือว่ารกัษาผู้อ่ืน

“ภิกษุท้ังหลาย เม่ือรกัษาผู้อ่ืนก็ช่ือว่ารกัษาตน 
น้ันเป็นอย่างไร ด้วยการอดทน ด้วยการไม่เบียดเบียน 
ด้วยเมตตาจิต ด้วยความรกัใครเ่อ็นดู อย่างนีแ้ล เม่ือ
รกัษาผู้อ่ืนก็ช่ือว่ารกัษาตน”

เสทกสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
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ใ ห้ ค ร บ คู่ แ ล ะ ร อ บ ด้ า น
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อาตมารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาแสดงธรรมที่อุโบสถ 
ของวดัญาณเวศกวนั ทีจ่รงิอาตมามโีอกาสมาทีว่ดันีห้ลายครัง้ 
ตั้งแต่เมื่อ ๒๐ กว่าปีที่แล้ว แล้วก็มาเป็นระยะๆ แต่ไม่เคย 
มีโอกาสมาแสดงธรรมที่อุโบสถแห่งนี้เลย ด้วยอานิสงส์ของ 
โครงการ “ธรรมตามอ�าเภอใจ” อาตมาจึงมีโอกาสมาแสดง 
ธรรม ณ ที่แห่งนี้
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หลายท่านคงได้ตดิตามการแสดงธรรมในชดุนีม้าตัง้แต่ 
ครัง้แรกๆ การแสดงธรรมชดุนี ้เรยีกว่า “ธรรมตามอ�าเภอใจ” 
หมายถึง การแสดงธรรมตามใจชอบของวิทยากร ซึ่งก็ย่อม 
มีความหลากหลาย อาตมาก็หวังว่า “ธรรมตามอ�าเภอใจ”
ของอาตมาในวนันี ้จะมส่ีวนท�าให้เกดิ “ใจตามอ�าเภอธรรม”
แก่ผู้ฟังบ้าง หมายความว่า ช่วยน้อมน�าให้จิตใจของทุกท่าน 
มีธรรมะเป็นใหญ่ มีธรรมะเป็นเครื่องก�ากับ หรือน�าพาจิตใจ 
ของทกุท่านให้เกดิความผาสกุ เกดิความเจรญิงอกงามในชวีติ 
การท�าอะไรตามใจชอบนัน้ ไม่ดเีท่ากบัการทีใ่จเรามธีรรมเป็น 
เครือ่งก�ากบั ซึง่อาจจะเรยีกว่าเป็น “ใจตามอ�าเภอธรรม” กไ็ด้

อาตมาอยากจะเริม่ต้นด้วยการชกัชวนให้ทกุท่านในทีน่ี้ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ ตั้งค�าถามกับตัวเองว่า อะไรท�าให้ 
เราเรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธ หรือพูดอีกอย่าง ความเป็น 
ชาวพุทธในความเข้าใจของเราคืออะไร มีความหมายอย่างไร 
ส�าหรบัเรา อาตมาคดิว่าผูค้นส่วนใหญ่ไม่ได้ถามค�าถามนี ้แม้ 
จะเป็นชาวพทุธ แต่ถ้าเราตัง้ค�าถาม แล้วหาค�าตอบได้กจ็ะด ี

หลายคนอาจจะตอบว่า ความเป็นชาวพทุธ กค็อืการมี 
พระรตันตรยัเป็นสรณะ เป็นทีย่ดึเหนีย่วของจติใจ แต่หากว่า 
เรามีพระรัตนตรัย เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เพียงเพื่อให้เรามี 
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ความมั่นคงในจิตใจ เท่านี้คงไม่เพียงพอ การมีพระรัตนตรัย 
เป็นสรณะ น่าจะหมายความรวมไปถงึ การน้อมน�าพระจรยิา 
ของพระพุทธองค์ ค�าสอนของพระองค์ รวมทั้งปฏิปทาและ 
การปฏบิตัขิองพระอรยิสงฆ์ มาเป็นเครือ่งก�ากบั น้อมน�าชวีติ 
ของเรา หรือเพื่อเป็นแบบอย่างแห่งการปฏิบัติของเรา

ความเป็นชาวพทุธจะมคีวามหมาย กต่็อเมือ่เรามคีวาม 
ตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติามค�าสอนของพระพทุธเจ้า ถ้าเราไม่มคีวามคดิ 
ทีจ่ะน�าค�าสอนของพระองค์มาปฏบิตั ิความเป็นชาวพทุธของเรา 
กอ็าจจะสญูเปล่า หรอืได้ประโยชน์ไม่เตม็ที ่แม้มพีระรตันตรยั 
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่หากไม่ปฏิบัติตามค�าสอนของ 
พระองค์ ก็ยากที่จะมีชีวิตที่ผาสุกได้ หรือถึงจะปฏิบัติ แต่ 
ปฏบิตัไิม่มากพอ เมือ่เกดิเหตรุ้าย กเ็สยีศนูย์ อยูร้่อนนอนทกุข์ 
ไม่สามารถแก้ทุกข์ของตนได้

การที่เราจะน�าเอาค�าสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ 
ให้ถูกต้อง และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เราก็ต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในค�าสอนของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงสอนอะไร 
อะไรคอืสิง่ทีเ่รยีกว่า “พระธรรม” ทีพ่ระพทุธองค์ได้ทรงค้นพบ 
และน�ามาแสดง ถ้าหากว่าเราไม่เพยีรพยายามทีจ่ะท�าความเข้าใจ 
ในค�าสอนของพระองค์ การปฏบิตัขิองเรากอ็าจจะคลาดเคลือ่น 
ไม่ถูกต้อง หรือว่าไม่ครบถ้วนก็ได้
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พวกเราคงทราบดีอยู่แล้วว่า เมื่อพระพุทธองค์ก�าลังจะ 
เสด็จปรินิพพาน พระองค์มิได้ทรงมอบหมายให้ท่านใดเป็น 
ศาสดาแทนพระองค์ แต่ทรงบอกคณะสงฆ์ว่า ธรรมวินัยจะ 
เป็นศาสดาแทนพระองค์ ในสมัยพุทธกาล ค�าว่าพุทธศาสนา 
ในความหมายทุกวันนี้ ยังไม่มี มีแต่ค�าว่า ธรรม และ วินัย 
ซึง่รวมกนัแล้วมคีวามหมายใกล้เคยีงกบัพทุธศาสนาในปัจจบุนั 
สารัตถะ หรือแก่นแท้ของพุทธศาสนานี้ กล่าวอย่างสรุปก็มี 
เพียงแค่ ๒ ส่วนคือ ธรรม และ วินัย

พุทธศาสนาแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ธรรม และ วินัย 
ธรรม คือ ความจริงที่พระองค์ค้นพบ และทรงน�ามาแจกแจง 
แสดงเป็นค�าสอน ส่วนวินัย คือ สิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้น 
เพื่อมาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ





ขณะเดียวกัน ธรรม ก็ยังแยกเป็น ๒ ชุด ชุดแรก เป็น 
ค�าสอนเกี่ยวกับสัจธรรม หรือความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ 
หรือกฎธรรมชาติ เรียกสั้นๆ ว่า สัจธรรม อีกชุดหนึ่งคือ 
ค�าสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติ ซึ่งสรุปด้วยค�าว่า จริยธรรม
ธรรมะของพระพุทธเจ้า ที่เราเรียกว่าพุทธธรรมนี้ ถ้าจะสรุป 
ก็มีเพียง ๒ ส่วน คือ สัจธรรม และ จริยธรรม

สัจธรรม ได้แก่ ค�าสอนเกี่ยวกับเรื่องพระไตรลักษณ์ 
ปฏจิจสมปุบาท ขนัธ์ ๕ ส่วนจรยิธรรม ได้แก่ ค�าสอนเกีย่วกบั 
อริยมรรคมีองค์ ๘ หรือไตรสิกขา เป็นต้น

สั จ ธ ร ร ม  กั บ  จ ร ิย ธ ร ร ม
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คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า หัวใจของพุทธศาสนามีเพียง 
ธรรมะเท่านัน้ แต่มองข้ามวนิยัไป และเวลาพดูถงึธรรมะ หรอื 
พุทธธรรม บางทีก็ลืมเรื่องสัจธรรม นึกถึงแต่เรื่องจริยธรรม

พุทธธรรมหรือค�าสอนของพระพุทธเจ้า ในระดับ 
จริยธรรม หรือข้อพึงปฏิบัติ มีมากมาย หลายด้านหลายแง่ 
ว่าโดยเนือ้หาสาระ สามารถสรปุ หรอืจดักลุม่ได้เป็นคู่ๆ  ธรรมะ 
ในแต่ละคู่ ซึ่งมีจุดเน้นหนักแตกต่างกัน ล้วนมีความส�าคัญ 
ที่ควรปฏิบัติควบคู่กัน ไม่ควรละเลยอันใดอันหนึ่ง หรือพูด 
ให้ชัดว่าจะขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ เพราะแม้จะมีจุดเน้นหนัก 
แตกต่างกนั หรือมีความหมายคนละแง่ละด้าน แต่ก็เสริมกัน 
เกื้อกูลกันและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตน และสร้าง 
ความเจริญงอกงามแก่ชีวิตทั้งคู ่ เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราควร 
เรียนรู ้ และท�าความเข้าใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
และครบถ้วน
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ยกตวัอย่างเช่น ค�าสอนของพระพทุธเจ้าเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
หรือจริยธรรมสามารถแบ่งออกเป็น ๑.ท�ากิจ ๒.ท�าจิต อนันี้ 
เป็นค�าสรุปของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต)

“ท�ากิจ” หมายถึงอะไร
ท�ากิจ หมายถึง การท�าหน้าที่ หรือความประพฤติ 

ที่เกี่ยวข้องกับผู ้อื่น รวมทั้งวัตถุสิ่งของ และสิ่งแวดล้อม 
ที่แสดงออกทางกายและวาจา เรียกสั้นๆ ว่า การกระท�า 
ภายนอก ส่วน “ท�าจติ” หมายถงึ การฝึกฝนพฒันาจติ การ 
วางจิตวางใจ จะเรียกว่า เป็น การกระท�าภายใน ก็ได้

ทํ า กิ จ  กั บ  ทํ า จิ ต
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ค�าสอนของพระพทุธเจ้าในระดบัจรยิธรรมม ี๒ ส่วนนี้ 
ควบคู่กันอยู่เสมอ คือ ท�ากิจ และ ท�าจิต ยกตัวอย่างเช่น 
ในโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ชาวพุทธเราคุ้นเคยดี 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ๓ ข้อแรกคือ การไม่ท�าบาปทั้งปวง 
การท�ากศุลให้ถงึพร้อม การช�าระจติของตนให้ผ่องใส ทัง้หมดนี้ 
สรปุแล้วเหลอืเพยีง ๒ ข้อ คอื การท�าด ีกบั การท�าจติ การ 
ไม่ท�าบาปทั้งปวง และการท�ากุศลให้ถึงพร้อม คือ การท�าดี 
ส่วนการช�าระจิตของตนให้ผ่องใส คือ การท�าจิต

การท�าด ีกค็อื การท�ากจินัน่เอง เป็นการท�ากจิต่อผูอ้ืน่ 
เริ่มต้นด้วยการ ไม่เบียดเบียนหรือการไม่ท�าบาป ต่อมาก็มี 
ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล หรือการท�าบุญกุศล ขอให้สังเกตว่า 
ค�าสอนของพระพทุธเจ้าทีเ่ป็นข้อประพฤตปิฏบิตั ิจะม ี๒ ข้อ 
คือท�ากิจ กับท�าจิต ควบคู่กันเสมอ คนที่ไม่เข้าใจ ก็อาจเกิด 
ความสับสนได้

ยกตวัอย่างเช่น เมือ่พระพทุธเจ้าพดูถงึความไม่เทีย่งของ 
สังขาร บางครั้งพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถา ซึ่งบางทีก็เรียกว่า 
คาถาบงัสกุลุตาย เริม่ต้นด้วยข้อความว่า “อนจิจฺา วต สงขฺารา” 
คาถานี้คนไทยคุ้นเคยเพราะได้ยินเสมอเวลาไปงานศพ แปล 
เป็นไทยคอื “สงัขารทัง้หลายไม่เทีย่งหนอ เกดิขึน้แล้วเสือ่มไป 
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เป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความสงบระงับสังขาร 

เหล่านัน้เป็นสขุ” ค�าว่า ความสงบระงบัสงัขาร หมายถงึ การ 
หยุดปรุงแต่ง หรือการปล่อยวาง คาถานี้เราได้ยินกันบ่อย 
พระพุทธเจ้าตรัสคาถานี้เพื่อสอนให้เราปล่อยวาง 

แต่ในบางครั้ง เมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมเกี่ยวกับ 
เรื่องความไม่เที่ยงของสังขาร กลับเน้นการปฏิบัติอีกแง่หนึ่ง 
อย่างเช่น ในปัจฉมิโอวาททีเ่ราคุน้เคยกนัด ี“วยธมมฺา สงขฺารา 
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” แปลว่า “สังขารทั้งหลายมีความ 
เสือ่มไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงท�าความไม่ประมาทให้ 
ถึงพร้อม” หรือบางทีก็แปลว่า “ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ 
ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท”

ความไม่ประมาทนี้หมายถึงอะไร ไม่ได้หมายถึงการ 
ปล่อยวาง แต่หมายถึงการขวนขวาย หมายถึงการเร่งท�ากิจ 
หรือการท�าหน้าที่ที่ควรท�า โดยไม่ปล่อยปละละเลย ดูเผินๆ 
มีความหมายตรงข้ามกับค�าว่าปล่อยวาง ซึ่งคนทั่วไปเข้าใจว่า 
หมายถึงการปล่อยปละละเลย คือไม่ท�าอะไรเลย

บางคนฟังธรรมทั้ง ๒ ข้อแล้ว ไม่เข้าใจว่า ท�าไมพระ 
พทุธเจ้าบางครัง้กท็รงบอกให้ปล่อยวาง แต่บางครัง้กท็รงสอน 
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ให้ขวนขวาย เร่งท�ากจิ ท�าหน้าที ่อย่าประมาท อย่างนีก้แ็ปลว่า 
พระพุทธเจ้าทรงสอนขัดแย้งกัน ใช่ไหม

ค�าตอบคอื ไม่ได้ขดัแย้งเลย คาถาแรก ทีเ่รยีกว่าคาถา 
บงัสกุลุตาย พระองค์ทรงเน้นเรือ่งการปล่อยวาง คอื การท�าจติ 
ให้รูจ้กัปล่อยวาง แต่คาถาที ่๒ ในปัจฉมิโอวาท พระองค์ทรง 
เน้นเรื่องการท�ากิจ ทั้งการท�าจิตและการท�ากิจ เป็นสิ่งส�าคัญ 
ทัง้คู ่และช่วยเสรมิกนั ไม่ได้ขดัแย้งกนั แต่คนทีไ่ม่เข้าใจ กไ็ป 
คิดว่าการปล่อยวาง คือการปล่อยปละละเลย หมายถึง การ 
ไม่ท�ากิจ ที่จริงไม่ใช่

การปล่อยวาง หมายถึง การท�าจิต ซึ่งจ�าเป็นต้องท�า 
ควบคูไ่ปกบัการท�ากจิ เนือ่งจากสิง่ต่างๆ ไม่เทีย่ง เพราะฉะนัน้ 
จึงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ ถ้าไม่อยากทุกข์ จิตใจก็ต้องรู้จักปล่อย 
รูจ้กัวาง แต่ขณะเดยีวกนั เมือ่พจิารณาให้ดจีะพบว่า สิง่ต่างๆ 
ไม่เทีย่งกเ็พราะแปรเปลีย่นไปตามเหตตุามปัจจยั ถ้าเราต้องการ 
ให้ความเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ไปในทางทีด่ ีกต้็องสร้างเหตปัุจจยั 
ในทางที่ส่งเสริมความเจริญ เพราะฉะนั้น ก็ต้องขวนขวาย 
เร่งท�ากิจ อย่างอมืองอเท้าหรือผัดวันประกันพรุ่ง
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คาถา ๒ คาถานี ้ย�า้แก่เราว่า นอกจากท�าจติแล้ว ต้อง 
ท�ากจิด้วย ไม่ได้ขดัแย้งกนั ในเมือ่สิง่ต่างๆ ไม่เทีย่ง ในด้านหนึง่ 
กต้็องท�าใจ ท�าจติไม่ยดึตดิถอืมัน่ แต่ในเวลาเดยีวกนั ในเมือ่ 
สงัขารของเรามแีต่จะเสือ่มไป จะเจบ็ป่วยหรอืล้มตายเมือ่ไหร่ 
ก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้น จึงต้องเร่งท�าหน้าที่ ท�าสิ่งควรท�า หมั่น 
สร้างคณุงามความด ีก่อนทีส่งัขารจะไม่อ�านวย ก่อนทีจ่ะป่วย 
ก่อนที่จะตาย หรือก่อนที่ความเสื่อมจะเกิดขึ้น

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า จะเน้น ๒ อย่าง ควบคู่กัน 
ตลอดเวลา คอื ท�าจติ และ ท�ากจิ ยกตวัอย่างเช่น หลกัธรรม 
เรื่องพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
ทัง้สีข้่อนีเ้ป็นการท�ากจิล้วนๆ แต่เมือ่พระพทุธองค์ทรงสอนเรือ่ง 
พรหมวหิาร ๔ แล้ว กไ็ม่ได้หยดุเพยีงเท่านัน้ พระองค์ทรงสอน 
ธรรมะอีกหมวดหนึ่งควบคู่ไปด้วย คือ สังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ 
ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ซึ่งเป็นเรื่องท�ากิจ 
อย่างไรกต็ามน่าสงัเกตว่าในเมอืงไทย ชาวพทุธรูจ้กัหรอืได้ยนิ 
แต่พรหมวิหาร ๔ แต่สังคหวัตถุ ๔ ส่วนใหญ่ไม่รู้จักหรือ 
ไม่เคยได้ยิน อาจเป็นเพราะชาวพุทธไทยเราเน้นการท�าจิต 
แต่มองข้ามการท�ากิจไป
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พรหมวหิาร ๔ นี ้เป็นค�าสอนส�าหรบัการท�าจติ คอืเรา 
ควรมีเมตตาต่อทุกคน กรุณาเมื่อเห็นเขาประสบทุกข์ และ 
เมือ่เขาได้ด ีประสบความเจรญิ กม็มีทุติา แต่เมือ่เราพยายาม 
ท�าความด ีสร้างประโยชน์ ช่วยเหลอืเกือ้กลูแล้ว ไม่ส�าเรจ็ผล 
ก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใจที่ปกติ คือ อุเบกขา

บางคนเข้าใจไปว่าพระพุทธเจ้าสอนเพียงเท่านี้ ฉะนั้น 
เวลาจะช่วยเหลอืใคร กแ็ค่แผ่เมตตากพ็อแล้ว จนกระทัง่มคีน 
พดูว่า “ชาวพทุธไทยเอาแต่แผ่เมตตาอยูใ่นมุง้” หมายความว่า 
เวลาจะช่วยเหลอืใคร กไ็ด้แต่แผ่เมตตา แต่ทีจ่รงิพระพทุธเจ้า 
ไม่ได้สอนเพียงเท่านั้น เวลาใครเดือดร้อน ก็ให้มีกรุณา แต่ 
เท่านั้นยังไม่พอ ต้องท�ากิจด้วย ก็คือ มีสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ 
ให้ทาน เผือ่แผ่ แบ่งปันช่วยเหลอืด้วยวตัถ ุหรอืพดูจาให้ก�าลงัใจ 
เรียกว่า ปิยวาจา หรือว่าลงมือช่วยเหลือเขา คือ อัตถจริยา 
ส่วน สมานตัตตา คอื การร่วมทกุข์ร่วมสขุ เสมอบ่าเสมอไหล่ 
จะแผ่เมตตาอยูใ่นใจอย่างเดยีวไม่พอ ต้องออกไปช่วยเหลอืเขา 
จะด้วยวตัถสุิง่ของ ด้วยค�าพดู หรอืด้วยน�า้พกัน�า้แรง หรอืด้วย 
การกระท�าก็แล้วแต่

พดูอกีอย่างกค็อืว่า ท�าจติ อย่างเดยีวไม่พอ ต้องท�ากจิ 
ด้วย
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ถ้าเราจับหลักนี้ได้ ก็จะท�าให้การปฏิบัติของเราเจริญ 
งอกงาม เป็นไปอย่างครบถ้วน คอื ด้านในกพ็ฒันา ด้านนอก 
คอื กาย วาจา กเ็จรญิงอกงาม ความสมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่กเ็ป็นไป 
โดยราบรื่น

มีกรณีตัวอย่างอีกกรณีหนึ่ง ที่ชี้ให้เห็นว่า ท�าจิต กับ 
ท�ากิจ นี้ควบคู่กัน เรื่องนี้อยู่ในพรหมชาลสูตร สมัยหนึ่งมี 
พระภิกษุหลายรูปสนทนากันเรื่องที่มีคนมาติเตียนพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบ จึงตักเตือน 
เป็นพระภาษิตว่า

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าอื่นอาจกล่าวติเตียนเรา 

ตเิตยีนพระธรรม หรอืตเิตยีนพระสงฆ์ ท่านทัง้หลายไม่พงึผกู 

อาฆาต ขุ่นเคือง ไม่พอใจในบุคคลเหล่านั้น เพราะถ้าท่าน 

ทั้งหลายโกรธเคือง หรือไม่พอใจในบุคคลที่กล่าวติเตียนเรา 

ติเตียนพระธรรม หรือติเตียนพระสงฆ์นั้น อันตรายเพราะ 

ความโกรธเคืองนั้น ก็จะพึงเป็นของท่านทั้งหลายเอง”

“ถ้าท่านทัง้หลายโกรธเคอืงหรอืไม่พอใจในบคุคลทีก่ล่าว 

ติเตียนเรา ติเตียนพระธรรม หรือติเตียนพระสงฆ์ จะรู้ได้ 

ละหรือว่า ค�าพูดของคนเหล่านั้นถูกหรือผิด”



ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ใ ห้ ค ร บ คู่ แ ล ะ ร อ บ ด้ า น

28

เมื่อภิกษุทั้งหลายตอบว่า ไม่สามารถท�าได้ พระองค์ก็ 
ตรัสต่อว่า

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายพึงชี้แจง เรื่องที่ 

ไม่เป็นจรงิ ให้เหน็ว่าไม่เป็นจรงิ ในข้อทีค่นเหล่าอืน่กล่าวตเิตยีน 

เรา ตเิตยีนพระธรรม หรอืตเิตยีนพระสงฆ์ ให้เขาเหน็ว่าข้อนัน้ 

ไม่จริง ข้อนั้นไม่แท้ ข้อนั้นไม่มีในพวกเรา ข้อนั้นไม่ปรากฏ 

ในพวกเรา ดังนี้”

พทุธภาษติดงักล่าวแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก พระองค์ 
แนะให้ท�าจิต คือรักษาใจไม่ให้อาฆาต ขุ่นเคือง ไม่พอใจใน 
ผู้ที่ต�าหนิ จ้วงจาบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ส่วนที่ ๒ 
พระองค์แนะให้ท�ากิจ คือ ชี้แจงให้เขารู้ว่าค�าพูดเหล่านั้น 
ไม่เป็นจรงิอย่างไร แต่คนส่วนใหญ่พอเจอเหตกุารณ์หรอืได้ยนิ 
ค�าพูดเหล่านี้ มักไม่ท�าจิต คือ โกรธ ไม่พอใจ และเมื่อโกรธ 
แล้วกเ็ลยไม่ท�ากจิ คอื ไม่ชีแ้จงให้เขารูว่้าค�าพดูเหล่านัน้ไม่จรงิ 
อย่างไร หรืออาจท�าสิ่งตรงข้าม คือต่อว่าด่าทอเขา

จากตวัอย่างทีย่กมา จะเหน็ว่าค�าสอนของพระพทุธเจ้า 
ทีเ่ป็นข้อพงึปฏบิตั ิจะม ี๒ ส่วนเสมอ คอื ท�ากจิ และ ท�าจติ 
ในด้านหนึ่งก็ให้ขยันขันแข็ง ท�าความดี สร้างประโยชน์ 
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ช่วยเหลือผู้อื่น หรือชี้แจงความจริง อีกด้านหนึ่งก็ให้รู ้จัก 
รักษาใจให้เป็นปกติ มีจิตใจผ่องใส เป็นกุศล มีเมตตากรุณา 
รวมทั้งรู้จักปล่อยวาง ไม่ยึดติดถือมั่น 

ทีอ่าตมาพดูเช่นนีก้เ็พราะว่า มชีาวพทุธเป็นจ�านวนมาก 
มองว่าพทุธศาสนาสอนแต่เรือ่งการท�ากจิ เช่น เวลามคีนถามว่า 
พทุธศาสนาสอนอะไร พระพทุธเจ้าสอนอะไร หลายคนตอบว่า 
ละชัว่ ท�าด ีจบ อนันัน้คอืการท�ากจิ สิง่ทีห่ายไปคอืการท�าจติ 
แค่ละชั่ว ท�าดี ยังไม่พอ ต้องฝึกจิตให้ผ่องแผ้ว หรือช�าระจิต 
ให้ผ่องใสด้วย แต่หลายคน เมือ่หนัมาสนใจสมาธภิาวนาหรอื 
ที่เรียกกันคุ้นปากว่า “ปฏิบัติธรรม” ก็จะมองว่าพุทธศาสนา 

สอนแต่เรื่องท�าจิต มองข้ามเรื่องการท�ากิจ เจออะไรก็ท�าจิต 

ปล่อยวางอย่างเดยีวเลย สิง่ทีค่วรท�ากไ็ม่ท�า เช่น เวลาเจบ็ป่วย 
ก็ท�าใจปล่อยวาง ไม่ทุกข์ไม่ร้อน อย่างนี้ดีแล้ว แต่ต้องรักษา 
ดแูลร่างกายด้วย เช่น พกัผ่อนให้พอเพยีง ออกก�าลงักายมากขึน้ 
กนิอาหารทีถ่กูสขุลกัษณะ ในท�านองเดยีวกนั เมือ่หลงัคาบ้าน 
รั่ว ใจก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อน แต่ก็ต้องซ่อมด้วย ถ้าซ่อมเองไม่ได้ 
ก็หาคนอื่นมาซ่อม 

หลวงพ่อชา สภุทัโท เคยเล่าว่า มพีระรปูหนึง่ กฏุท่ิาน 
โดนลมพดัเพราะเป็นฤดฝูน หลงัคาหายไปครึง่หนึง่ สมยัก่อน 
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หลงัคากฏุจิะมงุแฝก พระรปูนัน้ ท่านกไ็ม่ได้ท�าอะไรกบัหลงัคา 
เลย ปล่อยให้ฝนรัว่อยูอ่ย่างนัน้ หลวงพ่อชากเ็ลยถามว่า ท�าไม 
ไม่ซ่อมหลังคา ท่านก็บอกว่าผมก�าลังฝึกความไม่ยึดมั่นครับ 
หลวงพ่อชากเ็ลยต�าหนว่ิา “นีเ่ป็นการไม่ยดึมัน่ถอืมัน่โดยไม่ใช้ 
หัวสมอง แทบไม่ต่างกับความวางเฉยของควาย”

ปล่อยวาง ไม่ได้แปลว่าวางเฉย หรอืไม่ท�าอะไร มนัต้อง 
ประกอบด้วยปัญญา ไม่ใช่วางเฉยแบบววัแบบควาย เมือ่หลงัคา 
รั่ว ใจไม่ทุกข์ นั่นดีแล้ว แต่ว่าต้องซ่อม คือต้องท�ากิจด้วย 
ไม่ใช่ท�าจิตอย่างเดียว อันนี้เป็นตัวอย่างว่า ท�าจิตและท�ากิจ 
ต้องควบคู่กัน ไม่ใช่ท�าแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่ใช่เรื่องที่
ท�าแยกกัน หรือท�าคนละทีด้วยซ�้า

ท่านเจ้าประคณุสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ ให้ข้อคดิ 
ทีด่ ีท่านแนะน�าว่าสิง่ทีค่วรท�าคอื “ท�าจติเพือ่ก�ากบัการท�ากจิ”
ท�าจิต คือ ให้มีสติ มีวิริยะ มีฉันทะ เพราะว่าถ้าเราท�าจิตดี 
การท�ากิจก็จะเป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์ ไม่ผันแปร 
คลาดเคลือ่น กลายเป็นการไปท�าสิง่ทีไ่ม่ถกูต้อง กลายเป็นการ 
ทุจริต หรือว่าสร้างความทุกข์ยากให้กับผู้กระท�า
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เราต้องรู้จักท�าจิตเพื่อก�ากับการท�ากิจ ขณะเดียวกัน 
“ก็ใช้การท�ากิจสนับสนุนการท�าจิต” ไม่ว่าเราท�ากิจอะไร ก็ 
เป็นการสนับสนุนการท�าจิตได้ เช่น ฝึกจิตให้มีสติ มีความ 
อดทน เป็นต้น ไม่ว่าเรารดน�้าต้นไม้ หรืออาบน�้า แปรงฟัน 
ท�าครัว กิจเหล่านี้สามารถสนับสนุนการท�าจิตได้ทั้งนั้น คือ 
ท�าให้จิตมีสติ หรือฝึกฝนจิตให้มีความขยัน มีความอดทน 
ปลูกฉันทะให้เกิดขึ้น เป็นเพราะเรามองว่าพุทธศาสนาสอน 
เพยีงบางด้าน คอื ท�าจติ จงึละเลยการท�ากจิ หรอืบางทสีอน 
ให้ท�ากจิ แต่ละเลยการท�าจติ การปฏบิตัขิองชาวพทุธหลายคน 
จึงกลายเป็นไม่ถูกต้อง

ท่านอาจารย์พทุธทาสได้สรปุไว้ดว่ีา ชวีติทีด่ ีคอื ชวีติที่ 
สงบเยน็ เป็นประโยชน์ อนันีก้ส็ะท้อนถงึ ๒ ข้อทีว่่า สงบเยน็ 
เป็นผลจากการท�าจิต และถ้าเราท�ากิจด้วยก็เกิดประโยชน์ 
ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่ต้องท�าจิตและท�ากิจ ก็จะเกิดผลดี คือ 
สงบเย็น และเป็นประโยชน์
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อย่างที่อาตมาบอกว่า ธรรมะในระดับปฏิบัติการ หรือ 
เชิงจริยธรรมนี้ สามารถจะสรุปได้เป็นคู่ๆ นั้น ไม่ได้มีเพียง 
คู่เดียว คือท�ากิจและท�าจิต มองในแง่ลักษณะของการกระท�า 
แบ่งเป็น ๒ ประเภทคอื ท�าจติและท�ากจิ แต่ถ้ามองในแง่ของ 
จุดมุ่งหมาย หรือประโยชน์ ก็มีอีก ๒ ประเภทเหมือนกัน 
ก็คือ ประโยชน์ตน กับ ประโยชน์ท่าน

ประโยชน์ท่าน ในทีน่ี ้กค็อื ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้กบัผูอ้ืน่ 
หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ส่วนรวม ส่วนประโยชน์ตน ก็ 
ครอบคลมุกว้างขวาง ตัง้แต่ ความเป็นอยู ่ความประพฤตทิีด่งีาม 

ป ร ะ โ ย ช น์ ต น  
กั บ  

ป ร ะ โ ย ช น์ ท่ า น
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รวมทัง้ความเจรญิงอกงามในจติใจ ประโยชน์ตน เป็นคนละเรือ่ง 
กับความเห็นแก่ตัว เพราะว่าความเห็นแก่ตัว อาจเป็นการ 
ท�าร้ายตัวเองก็ได้ คนที่เห็นแก่ตัวนั้น ท�าลายประโยชน์ตนได้ 
ง่ายมาก เช่น ผลักให้ไปท�าชั่ว ลักขโมย ทุจริต หรือขี้เกียจ 
อย่างนีไ้ม่ก่อประโยชน์แก่ตนเลย แต่เป็นการบัน่ทอนประโยชน์ 
ตน เกดิโทษแก่ตวัเอง อย่างนีเ้รยีกว่าท�าร้ายตวัเอง ดงัมพีทุธ- 
ภาษิตว่า “คนพาลปัญญาทรามย่อมท�ากับตนเองเหมือนเป็น 
ศัตรู” ในทัศนะของพุทธศาสนา ประโยชน์ตนนี้ เกิดขึ้นจาก 
การทีเ่ราท�าความด ีฝึกฝนพฒันาจติ ช่วยให้เรามคีวามเป็นอยู่ 
ราบรื่น มีชีวิตที่งอกงาม และมีจิตที่ผาสุก

การกระท�าทัง้หลาย เราจะมุง่แต่ประโยชน์ตนอย่างเดยีว 
ไม่ได้ ควรค�านึงถึงประโยชน์ท่านด้วย ประโยชน์ตนและ 
ประโยชน์ท่านควรไปด้วยกนั ดงัจะเหน็ได้ว่า เวลาพระพทุธเจ้า 
ทรงสอนเรือ่งการท�าบญุ ไม่ว่าจะเป็นด้วยการให้ทาน รกัษาศลี 
หรอืภาวนา หรอืด้วยบญุกริยิาวตัถ ุ๑๐ ประการ วตัถปุระสงค์ 
ไม่ใช่เพยีงเพือ่ท�าให้จติใจผ่องใส เป็นกศุล แต่ว่ายงัเป็นประโยชน์ 
ต่อผู ้อื่นด้วย บุญที่แท้ทางพุทธศาสนานี้ จะก่อให้เกิดทั้ง 
ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน เมื่อให้ทาน นอกจากผู้อื่น 
จะได้ประโยชน์จากสิง่ทีเ่ราให้ เช่น เงนิ หรอือาหารแล้ว ยงัเป็น 
การลดความตระหนี่ในตัวเรา ลดความยึดติดถือมั่นในทรัพย์ 
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ศีลก็เช่นกัน การรักษาศีลให้ถูกต้อง เป็นประโยชน์ตนก็คือ 
ท�าให้ไม่มีเรื่องทุกข์ยาก เดือดเนื้อร้อนใจ ลดละโลภ โกรธ 
หลง ขณะเดียวกัน ประโยชน์ท่านก็คือ ลดการเบียดเบียน 
ท�าให้ผู้คนอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น สังคมมีความผาสุก

การท�าความดหีรอืสิง่พงึปฏบิตัใินพทุธศาสนา จะมุง่ทัง้ 
ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอยูต่ลอดเวลา บางคนเข้าใจว่า 
พทุธศาสนาสอนแต่เรือ่งตวัเอง อนันีเ้ป็นความเข้าใจผดิของคน 
ทีห่่างไกลพทุธศาสนา ชาวพทุธเองจ�านวนไม่น้อยกเ็ข้าใจอย่างนัน้ 
ว่า พทุธศาสนาสอนแต่เรือ่งของตวัเอง มุง่แต่ประโยชน์ส่วนตวั 
หรือความผาสุกเฉพาะตัว แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นเลย มี 
ค�าสอนมากมาย ทีเ่ป็นเรือ่งการช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เช่น อตัถจรยิา 
ซึ่งเป็นหนึ่งในสังคหวัตถุ ๔, หลักธรรมที่เรียกว่า สาราณีย- 
ธรรม หรือธรรมที่ยึดเหนี่ยวผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ท่านก็ 
สอนให้มเีมตตาต่อผูอ้ืน่ ไม่ใช่แค่เมตตาในใจ หรอืเมตตาด้วย 
ค�าพดูเท่านัน้ แต่แสดงความเมตตาด้วยการกระท�า บางทท่ีาน 
ใช้ค�าว่า กงิกรณเียส ุทกัขตา แปลว่า การขวนขวายช่วยเหลอื 
ส่วนรวม หลักสาราณียธรรมนี้มีหลายหมวด หมวดหนึ่งเน้น 
ให้มีเมตตามโนกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตากายกรรม อีก 
หมวดหนึ่งระบุไว้เด่นชัดเลย คือการขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่น
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มภีาษติหนึง่ของพระพทุธเจ้าทีต่รสัไว้ว่า “เมือ่รกัษาตน 
ก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่น เมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตน” ภาษิตนี้ 
ชี้ให้เห็นว่า ประโยชน์ตน กับ ประโยชน์ท่าน ไม่ได้แยกกัน 
ที่มาของภาษิตนี้น่าสนใจ พระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสภาษิตนี้ 
ทรงเล่านทิานเป็นอปุมาว่า นกักายกรรมคนหนึง่เรยีกให้ศษิย์ 
ขึน้ไปเลีย้งตวัอยูบ่นล�าไม้ไผ่ ทีต่ัง้ขึน้อยูบ่นต้นคอของอาจารย์ 
จากนัน้กบ็อกลกูศษิย์ว่า “เธอจงรกัษาฉนั ส่วนฉนักจ็ะรกัษาเธอ 
เมือ่เราต่างรกัษาซึง่กนัและกนัอย่างนี ้กจ็ะแสดงศลิปะส�าเรจ็ 

ด้วย จะได้เงินด้วย และจะลงจากไม้ไผ่โดยสวัสดีด้วย”

ลูกศิษย์กลับบอกว่า “ท่านอาจารย์ ท�าอย่างนั้นไม่ได้ 
อาจารย์นั่นแหละจงรักษาตัวเอง ส่วนผมก็จะรักษาตัวผมเอง 

เมื่อเราทั้ง ๒ ฝ่ายต่างระวังรักษาตัวเราไว้ ก็จะแสดงศิลปะ 

ส�าเร็จ จะได้เงินด้วย และลงมาจากไม้ไผ่โดยสวัสดีด้วย”

จากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าที่ลูกศิษย์พูดนั้น ถูกต้อง 
แล้ว แล้วพระองค์ก็สรุปเป็นภาษิตดังที่กล่าวมาแล้ว “เมื่อ 
รกัษาตนกช็ือ่ว่ารกัษาผูอ้ืน่ เมือ่รกัษาผูอ้ืน่กช็ือ่ว่ารกัษาตน” 
แล้วพระองค์ก็ขยายความว่า
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“ภกิษทุัง้หลาย เมือ่รกัษาตนกช็ือ่ว่ารกัษาผูอ้ืน่ นัน้เป็น 
อย่างไร ด้วยการหมั่นปฏิบัติธรรม ด้วยการเจริญธรรม ด้วย 
การท�าให้มากซึ่งธรรม อย่างนี้แล เมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษา 
ผู้อื่น

“ภกิษทุัง้หลาย เมือ่รกัษาผูอ้ืน่กช็ือ่ว่ารกัษาตน นัน้เป็น 
อย่างไร ด้วยการอดทน ด้วยการไม่เบยีดเบยีน ด้วยเมตตาจติ 
ด้วยความรกัใคร่เอน็ด ูอย่างนีแ้ล เมือ่รกัษาผูอ้ืน่กช็ือ่ว่ารกัษา 
ตน”

เหน็ได้ว่า ประโยชน์ตน กบั ประโยชน์ท่าน ไม่ได้แยกกนั 
ถ้าเราท�าโดยเน้นแต่ประโยชน์ตน มองข้ามประโยชน์ท่าน 
ก็ถือว่าเป็นการรักษาตนที่ไม่สมบูรณ์ หลายคนพบว่า เมื่อ 
ไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว ตัวเองก็ได้รับความสุขด้วย จิตอาสา 
หลายคนที่ไปช่วยเหลือเด็กก�าพร้า ไปช่วยเหลือคนชรา ไป 
ปลกูป่า เขาพบว่า นอกจากประโยชน์จะเกดิขึน้กบัส่วนรวมแล้ว 
ตัวเองก็มีความสุข หลายคนที่มีความทุกข์ พบว่าความทุกข์ 
บรรเทาเบาบางลง เมื่อเขาได้ไปช่วยเหลือผู้อื่น

ผู ้หญิงคนหนึ่งสูญเสียสามี ซึ่งตายเพราะมาเลเรีย 
ต่อมาไม่นาน ลกูชายคนเดยีวกต็ายด้วยอบุตัเิหตรุถยนต์ เธอ 
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โศกเศร้ามาก รู้สึกว่าชีวิตเธอไม่เหลืออะไรแล้ว เธอกินไม่ได้ 
นอนไม่หลับ หมดอาลัยตายอยากกับชีวิต ไม่สามารถจะยิ้ม 
ได้อกีต่อไป จนคดิถงึการฆ่าตวัตาย แล้ววนัหนึง่ขณะเดนิกลบั 
บ้าน มแีมวผอมโซตวัหนึง่ เดนิตามมาจนถงึหน้าบ้านของเธอ 
เธอสงสารแมว เพราะข้างนอกอากาศหนาวมาก เธอจงึอุม้แมว 
เข้ามาในบ้าน แล้วกเ็อานมให้แมวกนิ แมวกนินมจนหมดจาน 
แล้วมันก็มีความสุข เข้ามาคลอเคลีย พันแข้งพันขาเธอ เธอ 
อดยิม้ไม่ได้ ตอนนัน้เองเธอฉกุคดิขึน้มาว่า ฉนัไม่ได้ยิม้อย่างนี้ 
มานานหลายเดือนแล้ว ท�าไมวันนี้ฉันยิ้มได้ แล้วเธอก็เลยมี 
ความคิดเกิดขึ้นว่า ถ้าการช่วยเหลือแมวผอมโซตัวนี้ ท�าให้ 
ฉันยิ้มได้ การไปช่วยเหลือคนอื่น ก็น่าจะท�าให้ฉันมีความสุข 
ด้วยเหมือนกัน

วนัรุง่ขึน้ เธออบขนมปังแล้วเอาไปเยีย่มเพือ่นบ้านทีป่่วย 
ปรากฏว่าผูป่้วยมคีวามสขุมาก เธอกพ็ลอยมคีวามสขุด้วย แล้ว 
เธอกพ็บว่า การให้ความสขุแก่ผูอ้ืน่ กท็�าให้เธอมคีวามสขุด้วย 
เช่นกนั หลงัจากนัน้ทกุวนัเธอกอ็อกไปท�าความดเีพือ่ช่วยเหลอื 
ผู้อื่น เธอเล่าว่านับแต่นั้นเธอก็ยิ้มได้ และกลับมามีความสุข 
เหมอืนเดมิ ไม่มคีวามคดิทีจ่ะฆ่าตวัตายอกีเลย เรือ่งของหญงิ 
ผู ้นี้ชี้ว ่า การรักษาผู ้อื่นก็คือการรักษาตน การช่วยเหลือ 
ผู้อื่นก็คือการช่วยตนเองให้มีความสุขด้วย
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ความสัมพันธ์ระหว่างการท�าประโยชน์ตน กับการ 
ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นนั้น ที่จริงก็เป็นหัวใจส�าคัญของ 
วนิยัสงฆ์ ในการประพฤตปิฏบิตัติามพระวนิยัของสงฆ์ มหีลกั 
อยู่ข้อหนึ่งว่า จะต้องนึกถึงส่วนรวมอยู่เสมอ ส่วนรวมที่ว่านี้ 
ได้แก่ หมูส่งฆ์ รวมไปถงึญาตโิยม นีเ้ป็นหลกัการทีก่�ากบัการ 
ประพฤตปิฏบิตัขิองพระ แม้พระเราจะมาบวชเพือ่การพ้นทกุข์ 
ส่วนบคุคล แต่พระวนิยั กก็�ากบัว่าทกุรปูจะต้องให้ความส�าคญั 
กับประโยชน์ของส่วนรวมด้วย ถ้าหากว่าสงฆ์มีกิจที่เร่งด่วน 
หรอืพงึกระท�า แม้ภกิษจุะไปบ�าเพญ็สมาธภิาวนา กไ็ม่ควรจะ 
ละเลยกิจของสงฆ์เหล่านั้น 

ในสมยัพทุธกาล มพีระอรหนัต์และพระอนาคามหีลายรปู 
ที่เข้านิโรธสมาบัติได้ การเข้านิโรธสมาบัติแต่ละครั้งใช้เวลา 
หลายวัน ก่อนจะเข้านิโรธสมาบัติ ท่านจะก�าหนดใจไว้ก่อน 
เลยว่า ในระหว่างเข้านิโรธสมาบัติ ถ้าหากสงฆ์มีสังฆกรรม 
อย่างใดอย่างหนึง่ทีต้่องท�า ท่านจะออกจากสมาบตัทินัท ีโดย 
ไม่รอให้ใครมาเรยีก อนันีเ้ป็นส�านกึของพระ ทีถ่กูปลกูฝังด้วย 
สิง่ทีเ่รยีกว่าพระวินัย ดังนั้นแม้จะท�ากิจส่วนตัวที่ดีงาม เช่น 
บ�าเพ็ญฌานหรือสมาธิ ก็จะไม่ละเลยกิจของส่วนรวม ถือว่า 
กจิของส่วนรวมส�าคัญกว่า
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กจิของส่วนรวม ม ี๒ อย่าง คอื กจิธรุะของเพือ่นร่วม 
คณะ หรือกิจธุระภายในหมู่สงฆ์ แม้เป็นกิจเล็กๆ น้อยๆ 
ของเพือ่นพระ ทีต้่องอาศยัความช่วยเหลอืของหลายคน กค็วร 
ทีพ่ระทกุรปูจะขวนขวายใส่ใจท�าร่วมกนั เช่น การตดัเยบ็จวีร 
ในสมัยก่อน ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของพระหลายรูป 
พระทุกรูปที่อยู่ในวัดนั้น ไม่ว่าจะเป็นพระเถระหรือเจ้าอาวาส 
ก็จ�าต้องช่วยกันท�าให้ส�าเร็จเสร็จสิ้น หากไม่มาร่วม ไม่มา 
ช่วยเหลอื กถ็กูต�าหน ิและเป็นอาบัติ

นอกจากกิจธุระของหมู่คณะแล้ว ที่ส�าคัญกว่านั้นคือ 
กจิการของสงฆ์หรอืกจิการเกีย่วกบัสงฆ์ ทีเ่รยีกว่า สงัฆกรรม 
ซึ่งถือเป็นกิจที่พระทุกรูปต้องเข้าร่วม โดยเฉพาะอย่างเช่น 
การสวด การทานปาตโิมกข์ เรือ่งนีเ้ป็นสิง่ส�าคญัเพราะพระภกิษุ 
ถือว่าเป็นตัวแทนของบุคคลในอุดมคติในพุทธศาสนา ดังนั้น 
ท่านจึงควรให้ความส�าคัญทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน 
ในด้านหนึง่ ท่านกท็�าความเพยีร เจรญิอทิธบิาท ๔ เพือ่ความ 
สิน้ทกุข์ เพือ่ให้เกดิปัญญาเจรญิงอกงาม แต่อกีด้านหนึง่ ท่าน 
ก็มีภาระหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ที่จะละเลย 
หรือมองข้ามไม่ได้
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ในบางยุคบางสมัยที่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับพระศาสนา 
จ�าเป็นต้องช่วยกันรักษาพระศาสนาให้อยู่รอด รวมไปถึงการ 
ช�าระสงฆ์ให้บรสิทุธิ ์รวมทัง้การท�าสงัคายนา เมือ่มเีหตกุารณ์ 
หรอืกจิดงักล่าว พระทกุรปูต้องช่วยเหลอืกนั ไม่นิง่ดดูาย หาก 
ผูใ้ดเพกิเฉย ละเลย ไม่ช่วยเหลอื สงฆ์ย่อมลงโทษได้ ไม่เว้น 
แม้ว่าพระรปูนัน้เป็นพระอรหนัต์ หรอืแม้ว่าสาเหตทุีท่่านไม่ได้ 
เข้าร่วมเพราะไปท�ากจิส่วนตวัทีด่งีาม เช่น เข้าฌานสมาบตัอิยู่ 
ก็ตาม

การใส่ใจกจิส่วนรวม เป็นทัง้หน้าทีต่ามพระวนิยัและ 
เป็นวฒันธรรมของหมูส่งฆ์ แม้ว่าการมาบวชพระ จดุมุง่หมาย 
ส�าคญัคอืการฝึกจติพฒันาตนให้มคีวามเจรญิงอกงาม แต่พทุธ 
ศาสนามองว่าความเจรญิงอกงามของคนๆ หนึง่ ไม่ได้หมายถงึ 
การฝึกตนจนพ้นทุกข์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการช่วยเหลือใส่ใจ 
กิจของส่วนรวมด้วย

ที่อาตมาพูดย�้าเรื่องนี้ ก็เพราะมีชาวพุทธจ�านวนมาก 

สนใจแต่ประโยชน์ส่วนตน แต่ละเลยประโยชน์ส่วนรวม 

ประโยชน์ส่วนรวมที่ว่านี้อาจจะได้แก่ การท�ากิจของหมู่คณะ 
ของชมุชน ไปจนถงึกจิเพือ่สงัคมและประเทศชาต ิมหีลายคน 
เวลาท�าบญุกจ็ะนกึถงึแต่ประโยชน์ตวัเอง ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภ 
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ความมั่งมี หรือความสุข ความสงบในจิตใจ แต่กลับไม่ค�านึง 
ถึงส่วนรวม

เมื่อ ๒ เดือนก่อน อาตมาไปประเทศอินเดีย เพื่อ 
สกัการะสงัเวชนยีสถาน สถานทีแ่ห่งหนึง่ทีไ่ป คอื เขาคชิฌกฏู 
ซึง่มทีีป่ระทบัของพระพทุธเจ้าทีเ่รยีกว่ามลูคนัธกฏุอียูบ่นยอดเขา 
และมถี�า้ของพระโมคคลัลานะ และถ�้าของพระสารบีตุร คณะ 
ของอาตมาไปแต่เช้า อาจจะเป็นคณะแรกๆ ทีไ่ปถงึ เมือ่ไปถงึ 
ก็พบว่า มีขยะอยู่เต็มไปหมด ไม่ใช่ระหว่างทางเท่านั้น แม้ 
กระทัง่ในถ�า้พระสารบีตุร และถ�า้พระโมคคลัลานะ แม้กระทัง่ 
ลานทีอ่ยูใ่กล้ๆ กบัมลูคนัธกฎุ ีทีพ่ระพทุธเจ้าประทบั กม็ขียะ 
มากมาย

จะว่าขยะเหล่านีเ้กดิจากนกัท่องเทีย่วทีน่บัถอืศาสนาอืน่ 
ก็คงไม่ใช่ จริงอยู่ว่ามีนักท่องเที่ยวมากมายที่ไปที่นั่น แต่ขยะ 
ที่เห็น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ขวดน�้า ขวดพลาสติก หรือห่อขนม 
แต่ยงัมห่ีอเทยีน ห่อธปู ขยะเหล่านีค้งไม่ได้มาจากนกัท่องเทีย่ว 
ทั่วๆ ไป แต่ต้องมาจากชาวพุทธที่ไปสักการะ ท�าไมชาวพุทธ 
ทีไ่ปสกัการะบชูาพระพทุธเจ้า จงึไม่รูส้กึตะขดิตะขวงใจทีท่ิง้ขยะ 
ไว้ตรงนัน้ นัน่แสดงว่าอะไร แปลว่าเขาไปสกัการะเพือ่ประโยชน์ 
ส่วนตัว คือเพื่อเอาบุญ เพื่อให้ใจสบาย หรือเพื่อมีโชคมีลาภ 
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แต่กลบัไม่สนใจส่วนรวม คอืไม่สนใจว่าสถานทีต่รงนัน้จะสกปรก 
เพราะการกระท�าของเขาหรือไม่ ไปท�าบุญแล้วสบายใจ แต่ 
สถานที่ตรงนั้นสกปรก มัวหมองอย่างไร ฉันไม่สนใจ 

พฤติกรรมดังกล่าว แสดงว่า เขาสนใจแต่ประโยชน์ 
ส่วนตน ไม่สนใจประโยชน์ส่วนรวม ทัง้ๆ ทีส่ถานทีต่รงนัน้เป็น 
สถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ทีช่าวพทุธทัว่โลกพากนัไปสกัการะ แน่นอน 
ว่า หากเป็นบ้านเขา หรอืห้องพระในบ้านเขา เขาย่อมไม่ทิง้ขยะ 
แบบนั้นแน่ รวมทั้งกล่องธูป กล่องเทียน แต่ท�าไมเขาทิ้งขยะ 
ตรงสถานทีแ่ห่งนัน้ กเ็พราะมนัเป็นทีส่าธารณะ และเนือ่งจาก 
เขาไม่มสี�านกึเรือ่งประโยชน์ส่วนรวม จงึไม่สนใจว่าทีส่าธารณะ 
นั้นจะสกปรกหรือไม่

ไม่ใช่ที่เขาคิชฌกูฏที่เดียว และไม่ใช่ที่อินเดียประเทศ 
เดยีว ทีศ่รลีงักา พม่า รวมทัง้ไทย สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์างพทุธ 
ศาสนา ที่ผู้คนไปสักการะบูชามากมาย มีขยะทั้งนั้น ทุกคน 
ไปเพือ่จะท�าบญุ แล้วพอใจทีไ่ด้ท�าบญุ แต่ไม่สนใจว่า สถานที่ 
ที่ตนไปนั้นจะสกปรกหรือไม่ รวมทั้งไม่สนใจที่จะรักษาความ 
สะอาดด้วย
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อันที่จริงชาวพุทธที่ไปสถานที่เหล่านั้น ในเมื่อตั้งใจไป 
ท�าบญุ นอกจากไม่ทิง้ขยะแล้วควรจะเกบ็ขยะด้วย โดยถอืว่านี้ 
เป็นการท�าบุญอย่างหนึ่งเช่นกัน ถ้ามีส�านึกเรื่องประโยชน์ 
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เมือ่ไปสกัการบชูาพระพทุธเจ้า 
แล้ว รู้สึกจิตใจปลอดโปร่ง อิ่มเอิบ สบายใจ มีความมั่นใจ 
ในโชคลาภที่จะบังเกิดขึ้น ก็ควรใส่ใจสถานที่ตรงนั้นด้วย 
นอกจากไม่ท�าให้สถานทีต่รงนัน้สกปรกแล้ว ยงัควรช่วยรกัษา 
ดแูลให้สะอาด เหน็ขยะกช่็วยเกบ็ ไม่ใช่แค่เดนิผ่านด้วยความ 
สบายใจว่า ฉันได้มาท�าบุญ ได้มากราบพระพุทธเจ้าแล้ว

ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำที่เป็นข้อพึงปฏิบัติ
จะมี ๒ ส่วนเสมอ คือ ท�ำกิจ และ ท�ำจิต

ในด้ำนหนึ่งก็ให้ขยันขันแข็ง 
ท�ำควำมดี สร้ำงประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น 

หรือชี้แจงควำมจริง 
อีกด้ำนหนึ่งก็ให้รู้จักรักษำใจให้เป็นปกติ 

มีจิตใจผ่องใส  เป็นกุศล 
มีเมตตำกรุณำ รวมทั้งรู้จักปล่อยวำง  ไม่ยึดติดถือมั่น
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ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นตัวอย่างว่า เวลานี้ชาวพุทธ 
จ�านวนมาก (ไม่ใช่เฉพาะเมอืงไทยอย่างเดยีว ทีอ่ืน่ด้วย) นกึถงึ 
แต่ประโยชน์ส่วนตน แต่มองข้ามประโยชน์ส่วนรวม เราไม่มี 
ความใส่ใจในสถานที่ที่เป็นสาธารณะ อีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด 
ก็คือ ในหลายส�านัก หลายวัด จะมีคนจ�านวนหนึ่ง ที่สนใจ 
แต่การปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา แต่งานของส่วนรวม 
จะไม่แตะ ไม่ช่วย ไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นงานครัว งาน 
ท�าความสะอาด เพราะเขาคดิว่าถ้าไปช่วยท�างานเหล่านัน้แล้ว 
ใจจะฟุ้งซ่าน จะท�าให้ใจไม่สงบ เขาหวงความสงบในจิตใจ 
จนละเลยหน้าทีต่่อชมุชนทีต่นอยูอ่าศยั กลายเป็นว่ายิง่ปฏบิตัิ 
กย็ิง่มคีวามเหน็แก่ตวัมากขึน้ แทนทีป่ระโยชน์ตนจะเพิม่พนู 
ขึน้ กลบัลดน้อยถอยลง คอืกเิลสเพิม่พนูขึน้ ในทางตรงข้าม 
หากเขารูจ้กัท�าประโยชน์ส่วนรวม จติใจกจ็ะได้รบัการขดัเกลา 
กิเลส หรือความเห็นแก่ตัวก็จะลดน้อยถอยลง

นีค้อืปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัชาวพทุธจ�านวนมาก คอื 
ไม่สนใจว่าสิ่งที่ตัวเองท�า แม้เป็นการท�าบุญ จะส่งผลกระทบ 
อย่างไรต่อส่วนรวม ต่อสถานที่ที่ตนพักอาศัย ไม่ใช่แต่การ 
ทิ้งขยะ หรือการละเลยงานของชุมชนเท่านั้น เมื่อมีปัญหา 
เกิดขึ้นกับสังคม ประเทศชาติ หรือพระศาสนา ชาวพุทธ 
จ�านวนมากก็ไม่สนใจ ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าไป 
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ช่วยเหลือ หรือรับผิดชอบต่อส่วนรวม

เดีย๋วนีอ้ย่าว่าแต่ส่วนรวมทีเ่ป็นประเทศชาต ิหรอืส่วนรวม 
ทีเ่ป็นสงัคม ชมุชนเลย แม้ส่วนรวมทีเ่รยีกว่าครอบครวั ชาวพทุธ 
จ�านวนไม่น้อยกป็ล่อยปละละเลย มนีกัปฏบิตัธิรรมจ�านวนมาก 
ที่ชอบไปท�าบุญหรือไปปฏิบัติธรรม แต่พอกลับมาถึงบ้าน 
กลบัไม่สนใจทีจ่ะช่วยงานบ้าน ทัง้ๆ ทีพ่่อแม่กแ็ก่ชรามากแล้ว 
กลับต้องท�างานบ้านแต่ล�าพัง ท�าอาหารให้ลูกกิน หรือบางที 
กช่็วยซกัผ้ารดีผ้าให้ลกู โดยลกูๆ ไม่ช่วยเลย เมือ่ลกูกลบัจาก 
การท�าบุญหรือปฏิบัติธรรม ก็ขึ้นห้องพักเลย ปล่อยให้พ่อแม่ 
ท�างานบ้านแต่ผู้เดียว

อาตมาคงไม่ทราบเรื่องนี้ถ้าไม่มีคนมาฟ้อง ระยะหลัง 
ได้ยนิเรือ่งท�านองนีม้ากขึน้ อดแปลกใจไม่ได้ว่า มอีย่างนีด้้วย 
หรอื ลกูไปท�าบญุ ไปปฏบิตัธิรรม ไปได้ทัว่ แต่ว่าพ่อแม่ทีบ้่าน 
ท�างานหนกัแค่ไหน กลบัไม่สนใจ ไม่เข้ามาช่วย หรอืแม้กระทัง่ 
พ่อแม่ป่วย ลูกก็ไม่สนใจดูแล เวลามีปฏิบัติธรรมที่ไหน หรือ 
มที�าบญุทีไ่หน ไกลแค่ไหนกไ็ปได้ แต่ถ้าให้มาดแูลพ่อแม่ กลบั 
ปฏิเสธ บอกว่า ขอส่งบุญมาให้แม่แล้วกัน กลับมาถึงบ้าน 
ก็บอกว่า ลูกเอาบุญมาฝากนะแม่ แต่ถ้าจะช่วยแม่ท�างานนี่ 
ไม่ท�า ทัง้ๆ ทีก่ารช่วยพ่อแม่ท�างานกเ็ป็นบญุอย่างหนึง่ ทีจ่รงิ 
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เป็นหน้าที่ด้วยซ�้า อย่างน้อยๆ รับผิดชอบเสื้อผ้าหรืออาหาร 
ของตนกย็งัด ีไม่ต้องให้พ่อแม่มาช่วยท�าอาหารหรอืซกัรดีเสือ้ผ้า 
ให้ตน

พฤติกรรมดังกล่าวแสดงว่า ต้องมีความผิดพลาด 
บางอย่างเกี่ยวกับความเข้าใจและการปฏิบัติของชาวพุทธ 
จ�านวนไม่น้อย โดยเฉพาะเรือ่งความสนใจแต่ประโยชน์ตน 
ละเลยประโยชน์ท่าน โดยทีเ่รือ่งประโยชน์ท่านนี ้ไม่ต้องพดูถงึ 
ระดับพระศาสนา หรือประเทศชาติ แม้ในเรื่องครอบครัว 
ซึง่ใกล้ชดิทีส่ดุ ตอนนีผู้ค้นจ�านวนมากกไ็ม่สนใจแล้ว อนัทีจ่รงิ 
อย่าว่าแต่กิจของครอบครัวเลย แม้กระทั่งกิจต่อพระศาสนา 
กค็วรใส่ใจเช่นกนั ชาวพทุธหากมคีวามเข้าใจทีถ่กูต้องในเรือ่งนี้ 
เวลามปัีญหาอะไรเกดิขึน้กบัพระศาสนา กจ็ะไม่นิง่ดดูาย เวลา 
มปัีญหาอะไรเกดิขึน้กบัสงัคม กจ็ะขวนขวายช่วยเหลอื เพราะ 
ถือว่านั่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง



กำรปล่อยวำง หมำยถึง กำรท�ำจิต 
ซึ่งจ�ำเป็นต้องท�ำควบคู่ไปกับกำรท�ำกิจ 

เนื่องจำกสิ่งต่ำงๆ  ไม่เที่ยง 
เพรำะฉะนั้น จึงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ 

ถ้ำไม่อยำกทุกข์ จิตใจก็ต้องรู้จักปล่อย รู้จักวำง 
แต่ขณะเดียวกัน  เมื่อพิจำรณำให้ดี  จะพบว่ำ 

สิ่งต่ำงๆ ไม่เที่ยง ก็เพรำะแปรเปลี่ยนไปตำมเหตุตำมปัจจัย 
ถ้ำเรำต้องกำรให้ควำมเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปในทำงที่ดี 
ก็ต้องสร้ำงเหตุปัจจัยในทำงที่ส่งเสริมควำมเจริญ 

เพรำะฉะนั้น ก็ต้องขวนขวำยเร่งท�ำกิจ 
อย่ำงอมืองอเท้ำ หรือผัดวันประกันพรุ่ง
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อาตมาได้พูดถึงธรรมะหลายคู ่แล้ว ท�ากิจ และท�าจิต
ประโยชน์ตน และประโยชน์ท่าน ทีจ่รงิประโยชน์ตนนี ้กย็งัแบ่ง 
ออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประโยชน์ขัน้ต้น กบั ประโยชน์ 
ขัน้สงู ประโยชน์ขัน้ต้น ภาษาบาลเีรยีกว่า “ทฏิฐธมัมกิตัถะ” 
ประโยชน์ขั้นสูง เรียกว่า “สัมปรายิกัตถะ” ซึ่งที่จริง รวมถึง 
ประโยชน์สูงสุดหรือ “ปรมัตถะ” ด้วย

ทั้งประโยชน์ขั้นต้นและประโยชน์ขั้นสูงนี้ เป็นสิ่งที่ 
เกื้อกูลกัน จะสนใจแต่อันหนึ่งอันใดไม่ได้ ประโยชน์ขั้นต้น 
ได้แก่ การมสีขุภาพด ีมคีรอบครวัทีด่ ีมมีติรด ีมกีารงานทีด่ี 
มีทรัพย์เลี้ยงตนให้มีความสุข เหล่านี้เป็นประโยชน์ทางโลก 
ที่เห็นได้ชัด ส่วนประโยชน์ขั้นสูง หมายถึง ความสุขทางใจ 

ป ร ะ โ ย ช น์ ขั ้น ต้ น 
กั บ  

ป ร ะ โ ย ช น์ ขั ้น สู ง
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เช่นความอบอุ่นใจเพราะมีศรัทธาในสิ่งดีงาม มีความอิ่มใจ 
เพราะได้ท�าความด ีช่วยเหลอืเอือ้เฟ้ือผูอ้ืน่ มคีวามภาคภมูใิจ 
เพราะด�าเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนใคร 
มีความแกล้วกล้ามั่นใจเพราะมีปัญญาเป็นเครื่องน�าทางชีวิต

นอกจากความอบอุน่ใจ ความอิม่ใจ ความภาคภมูใิจ และ 
ความแกล้วกล้ามัน่ใจแล้ว ยงัมสีิง่ทีป่ระเสรฐิกว่านัน้ ทีเ่รยีกว่า 
ปรมัตถะ ซึ่งรวมอยู่ในประโยชน์ขั้นสูง หรือ สัมปรายิกัตถะ 
ได้แก่ การมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหว เมื่อมีเหตุร้ายมากระทบ 
เจอความพลดัพราก สญูเสยี ถกูต่อว่าด่าทอ เจบ็ป่วย กไ็ม่เป็น 
ทกุข์ รวมทัง้มจีติเกษมศานต์ ผ่องใส สงบเยน็ เป็นอสิระ เข้าถงึ 
ภาวะอันเป็นบรมสุข ได้แก่นิพพานนั่นเอง

คนเรา เมื่อจะมุ่งประโยชน์ส่วนตน ก็ควรให้ได้ทั้ง 
๒ อย่าง คอื ประโยชน์ขัน้ต้น และประโยชน์ขัน้สงู รวมถงึ 
ประโยชน์ขัน้สงูสดุ ทัง้ ๒ ประการเกือ้กลูกนัอย่างมาก กล่าวคอื 
ประโยชน์ขัน้ต้น เช่น การมสีขุภาพด ีการมเีงนิ มงีาน มสีถาน- 
ภาพ มีส่วนช่วยท�าให้เข้าถึงประโยชน์ขั้นสูงขึ้นได้สะดวกขึ้น

ในสมัยพุทธกาล มีชายผู้หนึ่งหิวเพราะไม่ได้กินอาหาร 
แต่กม็าฟังธรรมจากพระพทุธเจ้า แทนทีพ่ระองค์จะทรงแสดง 
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ธรรมเลย กใ็ห้เขาได้กนิอาหารก่อน พอเขาอิม่แล้ว พระองค์จงึ 
ทรงแสดงธรรม เมือ่ทรงแสดงธรรมเสรจ็ ชายผูน้ัน้กบ็รรลธุรรม 
เป็นพระโสดาบัน การที่พระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมให้ชาย 
ผู้นั้นตั้งแต่แรก เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าเขายังหิวอยู่ จิตยัง 
ไม่พร้อมที่จะฟังและพิจารณาธรรมได้ดี ต่อเมื่อหายหิวแล้ว 
จิตจึงพร้อมที่จะฟังธรรม

แน่นอนว่าหลายคนหรอืส่วนใหญ่คงไม่ถงึกบับรรลธุรรม 
เมื่อได้ฟังธรรมขณะท้องอิ่ม แต่ถ้าเรามีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย 
ไม่อดไม่อยาก ไม่หวิโหย การฟังธรรมหรอืปฏบิตัธิรรมของเรา 
ก็เจริญงอกงามได้ง่าย ถ้าเราไม่มีหนี้สิน ไม่ต้องดิ้นรนหาเงิน 
กย่็อมมเีวลาว่างมาฟังธรรมหรอืท�าสมาธภิาวนา ช่วยให้เข้าถงึ 
ประโยชน์ขัน้สงู และเมือ่เราเข้าถงึประโยชน์ขัน้สงู เช่น มจีติ 
ผ่องใส ใจเบกิบาน เข้าถงึความสขุทีป่ระณตี ไม่ลุม่หลงในสขุ 
จากวตัถ ุภาวะเหล่านีย่้อมช่วยให้การแสวงหาประโยชน์ขัน้ต้น 
ของเราเป็นไปอย่างถูกต้อง อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ใช่ 
เอาแต่แสวงหาทรัพย์อย่างไม่รู ้จักหยุด จนเกินความพอดี 
จนเป็นทกุข์ เตม็ไปด้วยความเครยีด หรอืเอาแต่เสพวตัถเุพราะ 
เหน็แก่ความเอรด็อร่อย จนกระทัง่เกดิโรคภยัแก่ร่างกาย หรอื 
หนักกว่านั้นคือ ยอมท�าชั่ว ทุจริต คอร์รัปชั่น ปล้นจี้ เพราะ 
ลุ่มหลงในทรัพย์หรือวัตถุสิ่งเสพ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประโยชน์ 
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หรอืความสขุทางใจ ช่วยให้การแสวงหาประโยชน์ส่วนตนของ 
เราเป็นไปแบบไม่ลุม่หลง ช่วยให้ชวีติไม่เพลนิในความสขุ และ 
ไม่ทุกข์เมื่อสูญเสีย

อย่างไรก็ตาม ชาวพุทธทุกวันนี้ จ�านวนมากทีเดียวที่ 
ละเลยประโยชน์ขั้นสูง หรือประโยชน์ขั้นสูงสุด สนใจแต่ 
ประโยชน์ขั้นต้น โดยที่ประโยชน์ขั้นต้น ก็ถูกลดทอนเหลือ 
เพียงแค่ความมั่งมี ความร�่ารวย หรือการมีเงินทอง เดี๋ยวนี้ 
แม้แต่พระให้พรว่า ขอให้มอีาย ุวรรณะ สขุะ พละ หลายคนก็ 

ไม่ค่อยสนใจ แต่พอพระให้พรว่า ขอให้มีปฏิภาณ ธนสาร 

สมบัติ หูผึ่งเลย ยิ่งประโยชน์ขั้นสูง หรือประโยชน์สูงสุด 
ก็ยิ่งไม่สนใจ

มเีรือ่งเล่าว่า เมือ่สมยัหลวงปูดู่ ่พรหมปัญโญ มชีวีติอยู่ 
มพีระรปูหนึง่เมือ่ครบก�าหนดสกึท่านกม็าหาหลวงปู ่เพือ่ขอให้ 
หลวงปู่พรมน�้ามนต์และให้พร ระหว่างที่หลวงปู่พรมน�้ามนต์ 
พระรูปนี้ก็ก้มกราบ และนึกอธิษฐานในใจ “ขอความมั่งมี 
มหาศาล ขอลาภขอผลพนูทว ีมกีนิมใีช้ไม่รูห้มด จะได้แบ่งไป 
ท�าบุญมากๆ” เมื่อเงยหน้าขึ้นมา ก็เห็นหลวงปู่จ้องหน้า แล้ว 
หลวงปู่ก็บอกว่า “ที่ท่านคิดน่ะมันต�่า คิดให้สูงไว้ไม่ดีหรือ 
แล้วเรื่องที่ท่านคิดน่ะ จะตามมาทีหลัง”
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ที่หลวงปู่บอกว่า “ที่ท่านคิดน่ะมันต�่า” หมายถึงอะไร 
หมายถึง ความอยากร�่ารวย มีเงินมีทองมากๆ ท่านเห็นว่า 
มอีย่างอืน่ทีด่กีว่า ประเสรฐิกว่า นัน่คอื ประโยชน์ขัน้สงู หรอื 
ความสุขทางจิตใจ รวมทั้งธรรม ที่ท�าให้จิตใจมีความสุข พูด 
อกีอย่างคอื อรยิทรพัย์ ท่านจงึเตอืนพระรปูนีว่้า “คดิให้สงูไว้ 
ไม่ดีหรือ”

เวลาไปท�าบุญ ไปขอพรพระ สิ่งที่ชาวพุทธจ�านวนมาก 
อยากจะได้ฟังจากพระ คอื ค�าว่า “รวย รวย รวย” แต่ไม่ได้คดิ 
เลยว่า คนทีร่วยแต่ฆ่าตวัตายกม็าก แม้แต่อาย ุวรรณะ สขุะ 
พละ ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันแห่งความสุข คนที่ฆ่าตัวตาย 
จ�านวนมาก ก็มีสุขภาพดี ไม่ได้เจ็บเลย หลายคนรูปหล่อ 
หน้าตาด ีสะสวย ร�า่รวย เรยีกว่า มปีระโยชน์ขัน้ต้นไม่ขาดแคลน 
แต่เขากย็งัทกุข์ กลดักลุม้จนฆ่าตวัตาย นัน่แปลว่า ประโยชน์ 
ขัน้ต้นนัน้ ไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าให้เรามคีวามสขุอย่างแท้จรงิ มนัเป็น 
แค่พื้นฐานที่จะช่วยให้เกิดความสุขที่ประเสริฐ

ความสขุทีแ่ท้อยูท่ีใ่จ ซึง่จะเกดิขึน้ได้กต่็อเมือ่ เราสร้างสม 
คณุธรรม บ�าเพญ็คณุงามความด ีมศีรทัธา มศีลี มจีาคะ คอื 
ความเสียสละ มีปัญญา มีสติสัมปชัญญะ ความรู้ตัว เหล่านี้ 
คือประโยชน์ขั้นสูง ที่จะน�าไปสู่ประโยชน์ขั้นสูงสุด คือความ 
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สงบเยน็ เป็นอสิระ จติมัน่คง ไม่หวัน่ไหวเมือ่เจอความสญูเสยี 
ไม่ใช่ว่าดใีจเมือ่ได้ลาภ ได้ยศ ได้สขุ ได้สรรเสรญิ แต่พอเสือ่ม 
ลาภ เสือ่มยศ หรอืเมือ่เจอค�าต่อว่าด่าทอ เจอเหตรุ้าย จติใจก็ 
หม่นหมอง คับแค้น โศกเศร้า ร�่าไรร�าพัน ซึ่งเป็นอาการ 
ที่เกิดขึ้นกับผู้คนมากมาย รวมทั้งคนที่ประสบความส�าเร็จ 
มีเงินทองมากมาย

เป็นเพราะชาวพุทธเวลานี้ ละเลยประโยชน์ขั้นสูง 
ไปหมกมุ่นลุ่มหลงกับประโยชน์ขั้นต้น จึงจมอยู่ในความทุกข์ 
หรือหลงไปในทางที่ผิดหรือทางอบายได้ง่าย เพราะประโยชน์ 
ขัน้ต้น นอกจากจะไม่ช่วยให้เกดิความสขุอย่างแท้จรงิแล้ว ยงั 
เจอืไปด้วยทกุข์ คอื ทกุข์เพราะแสวงหา ไหนจะต้องต่อสูแ้ย่งชงิ 
กบัคนอืน่ ครัน้ได้มาแล้ว กย็งัทกุข์เพราะรกัษา คอยดแูลไม่ให้ 
สูญหายหรือเสื่อมเสีย นอกจากนั้นก็ยังทุกข์เมื่อมันสูญเสีย 
หรือสูญหายไป ยังไม่ต้องพูดถึงความสุขที่จืดจางเมื่อได้เสพ 
หรอืได้ใช้ หรอืครอบครองมนัไปนานๆ โดยเฉพาะทรพัย์สมบตัิ 
สถานภาพ ชือ่เสยีงเกยีรตยิศ หรอืแม้แต่คูค่รอง ท�าให้อยากได้ 
ของใหม่ ไม่รู้จบ แต่ไม่ว่าจะดูแลรักษาอย่างไร ในที่สุดมันก็ 
เสือ่มเสยี สญูหายไป พดูง่ายๆ คอื ประโยชน์ขัน้ต้นแม้จะให้ 
ความสขุ แต่กเ็ป็นสขุชัว่คราว แถมด้วยทกุข์ยาวนาน หาก 
ไม่รู้จักเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เช่น ยึดติดถือมั่นหรือลุ่มหลง 
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แต่ถ้าเราใส่ใจกับประโยชน์ขั้นสูง สามารถเข้าถึงประโยชน์ 
ขั้นสูงความลุ่มหลงในประโยชน์ขั้นต้นก็จะลดลง ไม่หลง 
เพลนิจนประมาท หรอืลุม่หลงจนท�าชัว่ หรอืเป็นทกุข์เมือ่เกดิ 
ความสูญเสียพลัดพรากไป

อาตมาพดูมา ๓ คูแ่ล้ว คอื ท�าจติกบัท�ากจิ ประโยชน์ตน 
กบัประโยชน์ท่าน โดยทีป่ระโยชน์ตนกบัประโยชน์ท่าน กต้็อง 
ม ี๒ ส่วน คอื ประโยชน์ขัน้ต้น กบั ประโยชน์ขัน้สงู เมือ่เรา 
จะท�าประโยชน์ให้เกดิขึน้กบัผูอ้ืน่หรอืส่วนรวม กอ็ย่านกึถงึแต่ 
เรือ่งมทีรพัย์ หรอืการมสีขุภาพด ีการมเีงนิ มงีาน ต้องนกึถงึ 
ประโยชน์ขั้นสูงด้วย คือการท�าให้พบความสงบในจิตใจ มี 
ความอบอุน่ใจ เพราะมศีรทัธาในสิง่ดงีาม มคีวามภมูใิจเพราะ 
ช่วยเหลือผู้อื่น ท�าชีวิตให้มีคุณค่า มีความอิ่มใจที่ได้ท�าความ 
ด ีมคีวามซือ่สตัย์สจุรติ อย่างการเลีย้งลกูหรอืสอนศษิย์ กถ็อื 
เป็นการบ�าเพญ็ประโยชน์ท่าน นอกจากช่วยให้ลกูหรอืลกูศษิย์ 
เข้าถึงประโยชน์ขั้นต้น เช่น มีวิชาความรู้ประกอบอาชีพ มี 
การงานทีม่ัน่คงแล้ว ควรช่วยให้เขาเข้าถงึประโยชน์ขัน้สงูด้วย 
คอื มคีณุธรรม มธีรรมช่วยรกัษาใจ ให้อยูเ่ยน็เป็นสขุ มอีรยิ- 
ทรัพย์ ที่ท�าให้เกิดสุขอย่างแท้จริง
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ค�าสอนของพระพุทธเจ้าในระดับจริยธรรม ยังมีอีกคู่หนึ่ง 
กค็อื การให้ความส�าคญัทัง้กบับคุคล และ สิง่แวดล้อม การที่ 
เราจะท�าประโยชน์ตนให้เกิดขึ้น หรือท�าให้ชีวิตจิตใจเจริญ 
งอกงาม ปัจจัยหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือสิ่งแวดล้อม แม้แต่ 
คนที่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรม ตั้งใจมาท�าความเพียร เพื่อให้เกิด 
ประโยชน์ขั้นสูง คือความสงบเย็นในจิตใจ หรือประโยชน์ขั้น 
สงูสดุ คอื การพ้นทกุข์ หรอืนพิพาน สิง่แวดล้อมทีเ่กือ้กลูเป็น 
เรื่องจ�าเป็น ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับสิ่งที่ 
เรยีกว่า สปัปายะ หรอืปัจจยัเกือ้กลูต่อธรรม ผูท้ีจ่ะมาปฏบิตัิ 
ธรรม ต้องค�านงึถงึค�าว่าสปัปายะ ซึง่มอียู ่๗ ข้อ ค�าว่าสปัปายะ 
ในภาษาไทย แปลว่า สบาย แต่ความหมายจริงๆ แปลว่า 
เกื้อกูลหรือเหมาะสม

บุ ค ค ล  กั บ  ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม
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สปัปายะ คอื สิง่ทีเ่กือ้กลูต่อการปฏบิตัธิรรม ใน ๗ ข้อ 
นั้น มี ๔ ข้อ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง เช่น อาวาส- 
สัปปายะ คือสถานที่ที่เหมาะสม โคจรสัปปายะ คือที่เที่ยว 
บิณฑบาตที่เหมาะดี อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านหรือชุมชนที่มี 
อาหารบริบูรณ์ ปุคคลสัปปายะ คือ บุคคลที่เกื้อกูลต่อการ 
ปฏบิตั ิมกีลัยาณมติรหรอืผูท้รงคณุธรรมเป็นทีป่รกึษา รวมทัง้ 
อุตุสัปปายะ หรือดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม ทั้ง ๔ ประการนี้ 
เป็นปัจจยัแวดล้อมทีเ่ราจะมองข้ามไม่ได้ เราจะไปปฏบิตัธิรรม 
ที่ไหน ก็ต้องค�านึงถึงสัปปายะทั้ง ๔ ประการ ไม่นับอีก 
๓ ประการ คอื อาหารทีเ่หมาะสม โภชนสปัปายะ หรอือาหาร 
ทีเ่หมาะสม ภสัสสปัปายะ การพดูคยุทีเ่หมาะกนั และอริยิาปถ- 
สัปปายะ หรืออิริยาบถที่เหมาะกัน

เมือ่พระพทุธเจ้าเสดจ็ออกบรรพชานัน้ ขณะทีย่งัไม่พบ 
หนทางแห่งการตรสัรู ้พระองค์ทรงเหน็สถานทีห่นึง่ รมิแม่น�้า 
เนรัญชรา ทรงประทับใจสถานที่นั้นเพราะทรงเห็นว่าเป็นถิ่น 
รมณีย์ พระองค์ได้ตรัสถึงสถานที่นั้นด้วยภาษาที่งดงามว่า 
“ภมูสิถานถิน่นีเ้ป็นทีร่มณย์ีหนอ มไีพรสณฑ์ร่มรืน่น่าชืน่บาน 

ทัง้มแีม่น�า้ไหลผ่าน น�า้เยน็ชืน่ใจ ชายฝ่ังท่าน�า้กร็าบเรยีบ อกีทัง้ 

โคจรคาม (คอืทีเ่ทีย่วบณิฑบาต) กม็อียูโ่ดยรอบ เป็นสถานที่ 

เหมาะจริงหนอ ที่จะบ�าเพ็ญเพียรส�าหรับกุลบุตรผู้ต้องการ 
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ท�าความเพียร” ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงประทับนั่งตรงนั้น 
แล้วทรงตกลงใจว่า จะท�าความเพียร ณ ที่แห่งนั้น

พระพทุธองค์ แม้ทรงบ�าเพญ็บารมทีัง้ ๑๐ มาจนครบถ้วน 
แต่การตรสัรูข้องพระองค์ส�าเรจ็ขึน้ได้ กต้็องอาศยัสิง่แวดล้อม 
ด้วย พระองค์ทรงเจาะจงเลอืกสถานทีน่ัน้เป็นทีท่�าความเพยีร 
เพราะเป็นที่รมณีย์ คือสงบ สงัด เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูล 
ในคืนที่พระองค์ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ สถานที่ทรงประทับ 
ก็คือใต้ต้นโพธิ์บริเวณนั้น กล่าวได้ว่า การตรัสรู้ของพระองค์ 
เกดิขึน้ได้กเ็พราะกอ็าศยัสิง่แวดล้อมทีเ่กือ้กลู สิง่แวดล้อมนัน้ 
คือที่รมณีย์

การตรัสรู้ของพระพุทธองค์เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึง 
ความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม ที่เกื้อกูลต่อความเจริญงอกงาม 
ในทางจิตใจจนท�าให้เกิดปัญญา คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ที่พระ- 
พทุธเจ้าทกุพระองค์ ตัง้แต่อดตีมาจนถงึปัจจบุนั รวมทัง้อนาคต 
ทุกพระองค์ ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ เช่น พระกกุสันธะตรัสรู้ใต้ต้น 
ซกึใหญ่ พระโกนาคมนะตรสัรูใ้ต้ต้นมะเดือ่ พระกสัสปะตรสัรู้ 
ใต้ต้นไทร หรือต้นนิโครธ พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็ตรัสรู้ 
ใต้ต้นโพธิ ์ส่วนพระศรอีรยิเมตไตรยตรสัรูใ้ต้ต้นกากะทงิ ใคร 
เห็นต้นกากะทิงก็อย่าตัดนะ เพราะว่าอีก ๒๕๐๐ ปีข้างหน้า 
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พระศรีอริยเมตไตรยจะเสด็จมาตรัสรู ้ ท�าไมพระพุทธเจ้า 
ทุกพระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ ก็เพราะต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของ 

สิง่แวดล้อม ทีท่�าให้สงบสงดั เกดิความร่มเยน็ เกือ้กลูต่อการ 

เห็นแจ้งในสัจธรรม

ค�าว่าสิ่งแวดล้อม ไม่ได้หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็น 
ธรรมชาต ิหรอืสิง่แวดล้อมทางกายภาพ เท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึ 
สิ่งแวดล้อมทางสังคม ด้วย ส�าหรับพระสงฆ์ สิ่งแวดล้อมทาง 
สงัคมทีเ่กือ้กลูเกดิขึน้ได้กเ็พราะพระวนิยั สิง่แวดล้อมของพระ 
คอื สงฆ์ หรอื สงัฆะ ซึง่กค็อืหมูพ่ระ สงฆ์ จะเป็นสิง่แวดล้อม 
ที่เหมาะกับความเจริญงอกงามของพระแต่ละรูปได้ ก็เพราะ 
เป็นไปตามพระวินัย หรือมีพระวินัยเป็นที่ตั้ง

อย่างทีอ่าตมาได้พดูตัง้แต่ต้นแล้วว่า พทุธศาสนาประกอบ 
ด้วย ๒ ส่วน ซึง่กค็อื ธรรม และ วนิยั ธรรม หมายถงึค�าสอน 
หรือผลของการปฏิบัติตามค�าสอน ซึ่งเกิดขึ้นภายในและ 
แสดงออกมาสู่การกระท�าภายนอก ขณะเดียวกัน ธรรมจะ 
เจริญงอกงามในตัวบุคคลได้ก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูล 
ส�าหรับพระ สิ่งแวดล้อมดังกล่าวที่ส�าคัญก็คือสงฆ์ สงฆ์จะ 
เกือ้กลูต่อความเจรญิงอกงามของพระแต่ละรปูได้ กต่็อเมือ่สงฆ์ 
หรือสังฆะ มีพระวินัยเป็นพื้นฐานหรือเครื่องก�ากับ
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เวลาพดูถงึพระวนิยั หลายคนจะนกึถงึข้อปฏบิตัส่ิวนตวั 
แต่ทีจ่รงิแล้ว พระวนิยั คอื ระเบยีบแบบแผนแห่งความเป็นอยู่ 
และความประพฤติส่วนบุคคล ขณะเดียวกันก็เป็นระเบียบ 
แบบแผนที่ก�าหนดกิจการของหมู่คณะ พูดง่ายๆ คือ เป็น 
ตัวระบบ หรือสร้างระบบให้กับพระภิกษุ เป็นระบบที่ช่วย 
เกื้อกูลต่อความเจริญงอกงามของตัวบุคคล ถ้าสงฆ์เปรียบ 
เสมือนบ้านหรือตึก วินัยก็คือโครง ถ้าโครงดี บ้านหรือ 

อาคารนั้นก็ดีมั่นคง ใครที่อยู่ในบ้าน หรืออาคารที่ดี แข็งแรง 

มั่นคง ชีวิตก็มีความสุข ท�าการงานต่างๆ ได้สะดวก เจริญ

ก้าวหน้า

พุทธศาสนาให้ความส�าคัญแก่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ 
เกือ้กลูต่อการปฏบิตั ิเพือ่ความเจรญิงอกงามส่วนบคุคล อนันี้ 
ปรากฏชัดในแนวคิดหรือหลักการเกี่ยวกับพระวินัย

ฉะนั้น ถ้าเราศึกษาธรรมและวินัยควบคู่กัน จะพบว่า 
พระพุทธเจ้าทรงให้ความส�าคัญอย่างมากกับการสร้างและ 
สรรหาสิง่แวดล้อมทีเ่กือ้กลู ทัง้สิง่แวดล้อมทางกายภาพทีเ่ป็น 
รมณย์ี คอืเป็นธรรมชาตทิีส่งบ สงดั และสิง่แวดล้อมทางสงัคม 
หรอืหมูค่ณะทีอ่ยูก่นัอย่างเรยีบร้อยโดยมพีระวนิยัเป็นตวัก�ากบั 
สงฆ์ในพุทธศาสนาเป็นเสมือนกับตัวแทนของสังคมอุดมคติ 
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ทีม่ขีึน้เพือ่ส่งเสรมิความเจรญิงอกงามส่วนบคุคล ขณะเดยีวกนั 

กส็ะท้อนแนวคดิของพทุธศาสนาทีม่องว่า ความเจรญิงอกงาม 
ส่วนบุคคลกับสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลนั้น แยกจากกันไม่ได้ จะ 
ต้องไปด้วยกนั แต่นีค้อืสิง่ทีช่าวพทุธจ�านวนไม่น้อยมองข้ามไป 
จึงมองไม่เห็นความส�าคัญของการมีสิ่งแวดล้อมทางสังคม 

ทีเ่กือ้กลูต่อการปฏบิตัธิรรม สดุท้ายกเ็ลยเข้าใจไปว่า การปฏบิตัิ 

ของชาวพุทธเป็นเรื่องเฉพาะตัว หรือเป็นเรื่องส่วนบุคคล ที่ 

ไม่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม

การเข้าใจสาระของพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ 
ขึน้นัน้ นอกจากจะท�าให้เราเหน็ว่าสิง่แวดล้อมทางสงัคม มผีล 
ต่อความเจรญิงอกงามต่อตวับคุคลแล้ว กย็งัชีใ้ห้เหน็ว่าบคุคล 

ก็มีหน้าที่รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี อันนี้ชัดเจนมากหากศึกษา 

เรื่องพระวินัย เพราะพระทุกรูปมีหน้าที่ต้องรักษาพระวินัย 

เอาไว้ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น แต่เพื่อประโยชน์ 

ส่วนรวม เพราะถ้าไม่รักษาพระวินัย ก็เหมือนบ้านที่มีโครง 
ไม่ด ีอ่อนแอ ย่อมพงัลงมาได้ง่าย ท�าให้ทกุคนเดอืดร้อน อนันี้ 
คือผลเสียที่เกิดกับส่วนรวม ขณะเดียวกันก็แน่ชัดอยู่แล้วว่า 
ถ้าไม่ปฏิบัติตามพระวินัย ผลเสียก็จะเกิดกับบุคคลผู้นั้นด้วย 
เช่นกนั ชวีติทีเ่จรญิงอกงามของพระภกิษกุย่็อมเกดิขึน้ได้ยาก 
เพราะวนิยัเป็นเครือ่งฝึกตน ถ้าไม่ปฏบิตัติามพระวนิยั กง่็ายที่ 
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จะถกูกเิลสและความเหน็แก่ตวัครอบง�า แต่จะมองว่าพระวนิยั 
เป็นเครือ่งฝึกตนอย่างเดยีวย่อมไม่พอ ต้องมองว่าพระวนิยั 
เป็นสิ่งสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย

ท่านเจ้าประคณุสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ เรยีกวนิยั 
ว่าเป็น “ระบบชวีติ ระเบยีบสงัคม” ชวีติจะเจรญิงอกงามได้ 
ต้องมรีะบบชวีติและระเบยีบสงัคมทีเ่กือ้กลูด้วย อนันีก้โ็ยงมา 
สู่ประเด็นที่ว่า คนเราจะพัฒนาตน มีชีวิตที่เจริญงอกงาม 
เป่ียมด้วยคณุธรรม ต้องอาศยัสิง่แวดล้อมทีด่ ีแต่นีเ้ป็นสิง่ที่ 
ชาวพุทธเรามองข้ามไป จ�านวนไม่น้อยคิดว่าคนเราจะดีได้ 
อาศัยความเพียรพยายามส่วนบุคคลก็พอแล้ว เช่น อาศัย 
กรรมดีที่ท�าไว้ ไม่ว่าในชาตินี้ หรือชาติที่แล้ว แต่มองข้ามอีก 
ปัจจัยหนึ่ง นั่นคือ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม

ถ้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมใน 
การหล่อหลอมให้คนเป็นคนดี หรือมีชีวิตที่งอกงาม พระองค์ 
ย่อมไม่ทรงสถาปนาสงฆ์โดยมีวินัยเป็นตัวก�ากับ เพื่อให้เป็น 
สิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อความเจริญงอกงามของพระแต่ละรูป 
เราจะพบว่าค�าสอนของพระพุทธเจ้า ให้ความส�าคัญกับเรื่อง 
ของสิ่งแวดล้อมไว้มาก ไม่เพียงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
อนัสงบสงดัเป็นรมณย์ี แต่รวมทัง้สิง่แวดล้อมทางสงัคมทีเ่กือ้กลู 
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เช่น มกีารจดัสรรทรพัยากรทีด่ ีมรีะเบยีบแบบแผนทางสงัคม 
ที่เกื้อกูล ซึ่งช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่งาม รวมทั้งมีศีลธรรม

ในพระสตูรหนึง่ชือ่ว่ากฏูทนัตสตูร พระพทุธเจ้าได้ตรสั 
เล่าถงึพระราชาชือ่พระเจ้ามหาวชิติราช พระองค์ต้องการจะท�า 
มหายัญ หรือการบูชายัญครั้งใหญ่ มีการฆ่าสัตว์จ�านวนมาก 
จึงได้ปรึกษากับพราหมณ์ปุโรหิต พราหมณ์ปุโรหิตได้ท้วงว่า 
การท�ามหายัญในเวลานี้ยังไม่เหมาะ เพราะว่าบ้านเมืองเต็ม 
ไปด้วยโจรผูร้้ายมากมาย จะต้องจดัการกบัปัญหานีก่้อน เมือ่ 
พูดถึงปัญหานี้ พระราชาก็มีความคิดว่า จะต้องใช้อาชญากับ 
โจรผูร้้ายให้มากขึน้ เช่น จบัมาจองจ�า ทรมาน หรอืประหารชวีติ 
พราหมณ์ปโุรหติกท้็วงอกีว่า ท�าเช่นนัน้ไม่ได้ จะยิง่มโีจรผูร้้าย 
มากขึ้น

ปุโรหิตได้เสนอว่าวิธีที่จะท�าให้โจรผู้ร้ายน้อยลง ก็คือ 
๑. แจกพันธุ์พืช และอาหารให้กับชาวนา ชาวไร่อย่างทั่วถึง 
๒. แจกทุนให้พ่อค้าให้ทั่วถึง ๓. แจกเงินเดือน และเบี้ยหวัด 
ให้แก่ขุนนางและเหล่าเจ้าหน้าที่ให้ทั่วถึง พระราชาก็เชื่อและ 
ท�าตาม ปรากฏว่าโจรผู้ร้ายหายไป ผู้คนอยู่อย่างมีความสุข 
ไม่ต้องปิดบ้าน แม้แต่เดก็กย็งัมคีวามสขุ ฟ้อนร�าอยูบ่นอกแม่
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น่าสนใจตรงทีพ่ราหมณ์ปโุรหติไม่ได้แนะน�าว่าให้นมินต์ 
พระมาเทศน์เยอะๆ หรือให้สอนธรรมมากๆ แต่กลับเสนอว่า 
ว่าให้กระจายโภคทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์อาหาร เงินทุน 
เบีย้หวดัให้ทัว่ถงึ พดูง่ายๆ คอืว่า ท�าให้ระบบเศรษฐกจิด ีเมือ่ 
ระบบเศรษฐกิจดี ผู้คนก็จะมีศีลธรรม โจรผู้ร้ายลดน้อยลง 
นีเ่ป็นตวัอย่างของการจดัสรรสิง่แวดล้อมให้ด ีซึง่จะมผีลส่งให้ 
ผู้คนมีศีลธรรมมากขึ้น ปล้นจี้น้อยลง

บ่อยครัง้เวลาเราพดูถงึการท�าให้ผูค้นมศีลีธรรม มคีวาม 
ประพฤตทิีด่งีาม เรามกัจะนกึการใช้กฎหมาย ใช้อ�านาจ หรอื 
ไม่กน็กึถงึแต่การสอนศลีธรรม แต่มองข้ามการท�าสิง่แวดล้อม 
ให้ดี

ในประเทศอังกฤษเคยมีการทดลองที่น่าสนใจ มีถนน 
๒ สาย ทีอ่ยูห่่างกนัไม่ถงึ ๒ กโิลเมตร ทัง้ ๒ สาย มสีภาพ 
คล้ายๆ กนั คอืเป็นย่านคนจน และมอีาชญากรรมมากพอๆ กนั 
ถนนสายหนึง่มกีารดแูลเอาใจใส่อย่างด ีเช่น ท�าความสะอาด 
ทกุวนั เกบ็ขยะทกุชิน้ ลบรอยขดีเขยีนบนก�าแพง มกีารปลกู 
ไม้ดอกตรงขอบถนน และรดน�้าเป็นประจ�า ไฟริมถนนที่แตก 
กไ็ด้รบัการซ่อม รวมทัง้ซ่อมป้ายทีแ่ตกหกัและทาสใีหม่ เขาท�า 
อย่างนี้ตลอดหนึ่งปี หลังจากนั้นเขาน�าสถิติอาชญากรรมของ 
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ถนนทัง้ ๒ สายมาเปรยีบเทยีบกนั ปรากฏว่าถนนสายทีส่ะอาด 
และงดงาม มีอาชญากรรมลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง

อาชญากรรมบนถนนสายแรกลดลงไปเกอืบครึง่ ทัง้ๆ ที่ 
ไม่มตี�ารวจมาลาดตะเวน ไม่มกีารเทศน์ หรอืการสอนศลีธรรม 
ไม่มีการรณรงค์ด้วยค�าขวัญ แต่เพียงท�าสิ่งแวดล้อมให้ดี 
ปรากฏว่า การลกัขโมย ปล้น จี ้ลดลง การทดลองนีช้ีใ้ห้เหน็ว่า 
สิง่แวดล้อมมส่ีวนส�าคญัในการส่งเสรมิศลีธรรมหรอืคณุธรรม 
ของผู้คน อย่างน้อยก็ท�าให้ผู้คนก่ออาชญากรรมน้อยลง ใน 
ทางตรงข้าม ถ้าสิง่แวดล้อมไม่ด ีศลีธรรมของผูค้นกต็กต�า่ได้ 

ประเดน็ดงักล่าวมกีล่าวไว้ในจกักวตัตสิตูรซึง่เป็นพระสตูร 
ทีพ่ดูถงึปัจจยาการทางสงัคม หมายถงึเหตปัุจจยัทีน่�าไปสูปั่ญหา 
ต่างๆ ในสังคม ข้อความตอนหนึ่งกล่าวว่า เมื่อความยากจน 
แพร่ระบาด อทินนาทาน คือการลักขโมย ก็จะแพร่ระบาด 
ท�าให้เกิดการใช้อาวุธ และปาณาติบาตแพร่ระบาด จากนั้น 
มสุาวาท รวมทัง้การส่อเสยีดกแ็พร่ระบาด แล้วการประพฤตผิดิ 
ในกามก็แพร่ระบาดตามมา รวมทั้งการพูดค�าหยาบ พูดจา 
เพ้อเจ้อ จากนั้นความโลภและความคิดร้ายก็จะแพร่ระบาด 
แล้วมิจฉาทิฏฐิก็จะแพร่ระบาดตามมา กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
อกุศลกรรมบถ ตั้งแต่ข้อแรกไปจนถึงข้อสุดท้าย จะเกิดขึ้น 
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อย่างแพร่หลาย เมื่อความยากจนแพร่ระบาด

ข้อความในพระสูตรดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยง 
สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่าคุณธรรมส่วนบุคคลกับคุณภาพ 
ของสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคม หรือทาง 
เศรษฐกิจ

มกีารวจิยัของศาสตราจารย์คนหนึง่ชือ่ Richard Wilkin- 
son เขาได้ศึกษางานวิจัยมากมายที่เกี่ยวกับความเหลื่อมล�้า 
ทางเศรษฐกิจว่า มีผลอย่างไรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และ 
พฤตกิรรมของผูค้น รวมทัง้ปรากฏการณ์ต่างๆ ในสงัคม เขา 
พบว่าประเทศร�่ารวยที่มีความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจน้อย 
เช่น ญี่ปุ่น นอรเวย์ สวีเดน เดนมาร์ค มีปัญหาทางสังคม 
น้อยกว่าประเทศร�่ารวยที่มีความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจมาก 
เช่น สหรัฐ อังกฤษ โปรตุเกส สิงคโปร ์ กล ่าวคือ มี 
อาชญากรรมน้อยกว่าคนตดิคกุน้อยกว่า วยัรุน่ท้องในวยัเรยีน 
น้อยกว่า รวมทั้งผู้คนมีความระแวงกันน้อยกว่า

เขาไม่เพียงศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศร�่ารวย
เท่านัน้ แต่ยงัศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างรฐัต่างๆ ในสหรฐั กไ็ด้ 
ข้อสรปุเหมอืนกนัว่า รฐัทีม่คีวามเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิน้อย 
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มปัีญหาสงัคมน้อยกว่ารฐัทีม่คีวามเหลือ่มล�้าทางเศรษฐกจิมาก 
เช่น อาชญากรรมมีน้อยกว่า คนติดคุกน้อยกว่า เป็นต้น

หนังสือของเขาที่ชื่อว่า The Spirit Level ชี้ให้เห็น 
อย่างชัดเจนว่า ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจมีผลอย่างมาก 
ต่อปัญหาสังคม และพฤติกรรมของผู้คน ทั้งในแง่ศีลธรรม 
สขุภาพ สิง่แวดล้อม และการมส่ีวนร่วมในสงัคม งานชิน้นีเ้ป็น 
การเสรมิย�า้ว่า สภาพสงัคมมผีลต่อพฤตกิรรม และคณุภาพจติ 
ของผู ้คน ซึ่งเชื่อมโยงกับคุณธรรมหรือศีลธรรมของผู ้คน 
เพราะฉะนัน้ ถ้าหากเราต้องการให้ผูค้นมชีวีติทีเ่จรญิงอกงาม 
ประกอบด้วยคณุธรรม เราจะมองข้ามอทิธพิลของสิง่แวดล้อม 
ไม่ได้ อย่างไรกต็ามดงัทีอ่าตมาได้กล่าวแล้วว่าชาวพทุธจ�านวน 
มากมองไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของบุคคลกับ 
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เรามักจะได้ยินผู้คนพูดว่า ถ้าท�าให้ 
คนดแีล้ว สงัคมกจ็ะดไีปด้วย แต่ไม่ได้มองต่อไปว่าถ้าสงัคมไม่ดี 
คนกจ็ะดไีด้ยาก และการท�าให้คนดเีพิม่ขึน้ กย็ิง่เป็นไปได้ยาก 

ถ้าเราตระหนกัถงึความส�าคญัของสงัคมทีม่ต่ีอตวับคุคล 
แล้ว เราก็จะไม่นิ่งดูดายในการท�าให้สังคมหรือสิ่งแวดล้อม 
ดีขึ้น เพราะถือว่าเป็นการส่งเสริมธรรมได้เหมือนกัน ตรงนี้ 
ก็จะมาโยงไปถึงคู่สุดท้าย ที่อาตมาอยากจะน�ามากล่าว
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ดงัได้กล่าวแล้วว่า ท�ากจิกบัท�าจติ ต้องไปด้วยกนั ประโยชน์ 
ส่วนตนกบัประโยชน์ท่านกต้็องไปด้วยกนั โดยทีป่ระโยชน์ตน 
หรอืประโยชน์ท่าน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ขัน้ต้นหรอืประโยชน์ 
ขั้นสูง ก็เกื้อกูลกัน บุคคลกับสิ่งแวดล้อมก็สัมพันธ์กัน

คู่สุดท้ายที่อยู่ในค�าสอนของพระพุทธเจ้าในระดับจริย- 
ธรรมก็คือ “โลก กับ ธรรม” คนทั่วไปมักจะมองว่าโลกกับ 
ธรรม เป็นสิ่งแยกกัน แต่ที่จริงแล้ว ถ้าเราอ่านพระไตรปิฎก 
จะพบว่าค�าสอนของพระองค์ มเีรือ่งโลกๆ เยอะเลย เรือ่งโลกๆ 
หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตทั่วไป หรือประโยชน์ 

โ ล ก  กั บ  ธ ร ร ม
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ขั้นต้น เช่น ค�าสอนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การแบ่ง 
ทรพัย์ การปกครอง แม้กระทัง่การกนิอย่างไรไม่ให้อ้วน หรอื 
การมีอายุยืนยาว เช่น ทรงแนะน�า ให้กินอาหารที่ย่อยง่าย 
รู้จักท�าความสบายให้กับตัวเอง แต่ก็ไม่ท�าความสบายให้มาก 
เกนิไป มศีลี และมกีลัยาณมติร เป็นต้น ค�าสอนเกีย่วกบัเรือ่ง 
ทรพัย์ การท�ามาหากนิ การดแูลสขุภาพ เหล่านีจ้ดัว่าเป็นเรือ่ง 
ทางโลกทั้งนั้น แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอน ไม่ได้สอนแต่เรื่อง 
หลุดพ้นจากทุกข์ หรือสอนธรรมขั้นโลกุตตระเท่านั้น

ถ้าเราตระหนกัว่า โลกกบัธรรมไม่ได้แยกกนั กจ็ะเหน็ว่า 
การท�างานทางโลก กส็ามารถส่งเสรมิธรรมได้ ท�างานทางโลก 
อาจจะหมายถงึ การปรบัปรงุสิง่แวดล้อมให้ด ีมคีวามสงบสงดั 
มธีรรมชาตทิีเ่จรญิตาเจรญิใจ หรอืช่วยให้สงัคมมคีวามเหลือ่มล�า้ 
น้อยลง แม้กระทัง่การสร้างสะพาน การขดุบ่อน�า้ ซึง่เป็นเรือ่ง 
ทางโลก แต่ก็สามารถส่งเสริมธรรมได้

ตัวอย่างที่เด่นชัดในเรื่องนี้คือพระเจ้าอโศก พวกเรา 
คงทราบแล้วว่า นอกจากการส่งเสริมพุทธศาสนา ช�าระสงฆ์ 
ให้บริสุทธิ์แล้ว พระองค์ยังทรงใส่ใจกับการสงเคราะห์ราษฎร 
เช่น สร้างสวน ขดุสระน�า้ ท�าถนนหนทาง สร้างทีพ่กัคนเดนิทาง 
สิ่งเหล่านี้พระองค์ไม่ได้ท�าเพื่อบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขแก่ผู้คน 
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เท่านั้น หากยังทรงมุ่งหวังให้คนประพฤติธรรมด้วย เห็นได้ 
จากจารึกพระเจ้าอโศก ตอนหนึ่งมีข้อความว่า “ที่ข้าฯ ได้ 
ท�าการเช่นนี้ ก็ด้วยจุดมุ่งหมายข้อนี้ คือเพื่อให้ประชาชน 

ทั้งหลายประพฤตปิฏบิตัติามธรรม” เหน็ได้ชดัเลยว่าในทศันะ 
ของพระเจ้าอโศก การปรบัปรงุสิง่แวดล้อม การสงเคราะห์ด้วย 
วตัถ ุสามารถส่งเสริมให้ผู้คนปฏิบัติธรรม แสดงให้เห็นว่า 
โลกกับธรรมไม่ได้แยกกัน

แต่เดี๋ยวนี้ เรามองโลกกับธรรมแยกกัน เช่น ถ้าจะ 
ส่งเสรมิให้คนมธีรรม กต้็องแนะน�าให้ไปปฏบิตัธิรรม ฟังธรรม 
หรือจัดให้มีการเทศนา แสดงธรรมมากๆ แต่เราไม่ได้มองว่า 
การจดัสรรสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นกจิกรรมทางโลกนัน้ส่งเสรมิธรรม 
หรือเป็นการปฏิบัติธรรมได้ ดังพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า “ชน 
เหล่าใดปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน จัดที่บริการน�้าดื่ม 

และบงึบ่อสระน�า้ ให้ทีพ่กัอาศยั บญุของชนเหล่านัน้ย่อมเจรญิ 

งอกงามทั้งคืนทั้งวัน ตลอดทุกเวลา”

การท�างานทางโลกกส่็งเสรมิธรรม ท่านอาจารย์พทุธทาส 
จงึบอกว่า “การท�างานคอืการปฏบิตัธิรรม” การท�างานนีท่้าน 
หมายความรวมถึงการประกอบอาชีพ หรือการท�างานในชีวิต 
ประจ�าวนั ซึง่เป็นงานทางโลก ถ้าเราท�างานทางโลกเป็น เราก็ 
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จะใช้การท�ากจิ ให้มาส่งเสรมิหรอืสนบัสนนุการท�าจติ ท�าให้มสีติ 
ลดความเหน็แก่ตวั ไม่ยดึตดิ ถอืมัน่ ในความส�าเรจ็ ไม่หวัน่ไหว 
ในค�าวิพากษ์วิจารณ์ สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นธรรมะทั้งนั้น

เมือ่เรารูจ้กัท�างานทางโลก เช่น ท�างานอย่างมสีต ิธรรม 
ในใจเรากง็อกงาม อกีทัง้ยงัสามารถส่งเสรมิธรรมให้เกดิขึน้ในใจ 
ของผูค้นด้วย เพยีงแค่เราท�าให้สิง่แวดล้อมเป็นรมณย์ี มต้ีนไม้ 
มคีวามสงบสงดั ไม่ว่าในวดั ในสถานทีส่าธารณะ อาตมาเชือ่ว่า 
ผูค้นจะมคีวามรูส้กึสงบเยน็ และมใีจน้อมเข้าหาธรรม ไม่ใช่แค่ 
สุขภาพจะดีขึ้นเท่านั้น แต่จิตใจยังจะใฝ่ธรรมได้ง่าย เวลาจะ 
ปฏบิตัธิรรม ไม่ว่าการเจรญิสต ิท�าสมาธภิาวนา กท็�าได้ง่ายขึน้ 
สะดวกขึ้น

ถ้ำเรำศึกษำธรรมและวินัยควบคู่กัน 
จะพบว่ำพระพุทธเจ้ำทรงให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำก
กับกำรสร้ำงและสรรหำสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูล 
ทั้งสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพที่เป็นรมณีย์ 

คอืเป็นธรรมชำตทิีส่งบ สงดั 
และสิง่แวดล้อมทำงสงัคม หรอืหมูค่ณะ

ทีอ่ยูก่นัอย่ำงเรยีบร้อย โดยมพีระวนิยัเป็นตวัก�ำกบั
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ฉะนั้น เราอย่ามองข้ามสิ่งที่เราเรียกว่างานทางโลก 
เพราะว่าถ้าเราท�าให้ด ีมนักส่็งเสรมิธรรมได้ พระเจ้าอโศกทรง 
เหน็ความสมัพนัธ์ และความส�าคญัของเรือ่งนี ้มาตัง้ ๒๕๐๐ 
ปีแล้ว ทีจ่รงิคนแต่ก่อนกเ็หน็ข้อนี ้อย่างการท�าบญุ คนสมยัก่อน 
กม็องว่าท�าได้หลายวธิ ีไม่จ�าเป็นต้องมาท�ากบัพระ หรอืท�าทีว่ดั 
แต่ท�ากับชุมชนก็ได้

มฆมานพ เป็นแบบอย่างทีช่าวพทุธพงึปฏบิตั ิเรือ่งราว 
ของมฆมานพ คนไทยสมัยก่อนรู้จักดี เพราะอยู่ในต�านานที่ 
คนไทยสมัยก่อนเรียกว่าก�าเนิดพระอินทร์ เรื่องราวของท่าน 
อยูใ่นคัมภีร์ขั้นอรรถกถา ที่ชาวพุทธน�ามาเล่าสืบต่อกันมา

มฆมานพ เป็นคนทีร่บัผดิชอบต่อส่วนรวม ทีไ่หนสกปรก 
ก็ชอบท�าความสะอาดให้น่าอยู่ ทีแรกก็ท�าลานในหมู่บ้านให้ 
เรียบร้อยน่ารื่นรมย์ ภายหลังก็ไปพัฒนาถนนหนทาง ปรับ 
ทางเข้าหมูบ้่านให้ยานพาหนะเข้าออกได้สะดวก สร้างศาลาขึน้ 
ทีส่ีแ่ยก แล้วกข็ดุสระน�า้ สร้างสะพาน ตอนหลงัท�างานจนค�า่ 
เพือ่นบ้านถามว่าไปท�าอะไรมา เขากต็อบว่า “ไปท�าบญุ ช�าระ 
ทางสวรรค์” ตอนหลงักม็คีนอืน่เหน็ดเีหน็งามด้วย มาร่วมสมทบ 
จนมีถึง ๓๓ คน ภายหลัง มฆมานพได้ชักชวนให้ชาวบ้านมี 
ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่กนั ละเว้นอบายมขุ จนชาวบ้านรกัษาศลี 
ทั้งหมู่บ้าน
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มฆมานพและพวกเมื่อสิ้นชีวิตก็ไปเกิดในสวรรค์ โดย 
มฆมานพได้เป็นท้าวสกักะหรอืพระอนิทร์ เรือ่งราวของมฆมานพ 
อาจเป็นแบบอย่างให้พระเจ้าอโศกบ�าเพ็ญบุญส่งเสริมธรรม 
ด้วยการสร้างสะพาน ขุดบ่อน�้า ดังที่กล่าวมาก็ได้

เพราะฉะนัน้ การท�าบญุจงึไม่ได้หมายความว่าต้องเป็น 
เรื่องศาสนาล้วนๆ การท�าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
แม้เป็นเรือ่งทางโลกกเ็ป็นการท�าบญุเช่นกนั เป็นการส่งเสรมิ 
ธรรมในใจของตนเอง และส่งเสริมธรรมในใจของผู้อื่นที่ได้ 
รับประโยชน์จากการกระท�านั้นๆ ด้วย พระสมัยก่อน ท่าน 
ท�างานทางโลกมาก เช่น สอนวชิาทางโลก สอนวชิาช่าง วาดรปู 
หล่อพระ รักษาคนด้วยสมุนไพร บางทีท่านก็ชวนชาวบ้าน 
พฒันาหมูบ้่าน เวลาชาวบ้านทะเลาะกนั ท่านกช่็วยไกล่เกลีย่ 
ระงบัความขดัแย้ง งานเหล่านีเ้ป็นเรือ่งทางโลกทัง้นัน้ แต่ท่าน 
ก็รู้ว่าการท�าอย่างนั้นเป็นการส่งเสริมธรรม และตัวท่านเองก็ 
ไม่ได้ทิง้ธรรม ท่านกย็งัเจรญิภาวนา และสอนธรรมะให้กบัผูค้น 
ด้วย

สรุปก็คือว่า ในการฝึกฝนเพื่อพัฒนาตน หรือพัฒนา 
บคุคลนัน้ เราต้องท�าควบคูไ่ปกบัการเกือ้กลูผูอ้ืน่ ควบคูไ่ปกบั 
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การสร้างประโยชน์ท่าน รวมทัง้การจดัสรรสิง่แวดล้อมให้เกือ้กลู

อาตมาขอกลับมาเรื่องสิ่งแวดล้อมกันอีกครั้ง 

เรือ่งนีท่้านเจ้าประคณุสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ เขยีน 
ไว้ชดัเจนมาก อาตมาอยากน�าข้อเขยีนของท่านมากล่าวในทีน่ี้ 
เพราะเตือนสติชาวพุทธได้ดีมาก คือท่านเห็นว่า การจัดสรร 
สิง่แวดล้อมให้ดงีามนัน้เป็นสิง่ส�าคญัต่อความเป็นไปของพทุธ 
ศาสนา ท่านยงัย�า้ให้เราเอาสารตัถะของวนิยัมาใช้ เพือ่จดัสรร 
สิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อธรรมของผู้คน 

“ถ้าหลงลืมความหมายที่ลึกซึ้งของวินัย ไม่น�าเอา 

เจตนารมณ์ทางสังคมของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในวินัยมา 

ใช้ปฏิบัติ ไม่น�าเอาสารัตถะของวินัยออกมาจัดด�าเนินการใน 

ด้านวธิกีาร และไม่จดัสรรระเบยีบแบบแผนแห่งความเป็นอยู่ 

และความประพฤติ หรือระบบชีวิตแบบพุทธ ชนิดที่สมสมัย 

ปฏิบัติได้จริง ขึ้นมาเผยแพร่ พร้อมไปกับการแสดงเนื้อหา 

และหลกัการของธรรม กน่็ากลวัว่า พทุธศาสนาจะต้องประสบ 

ภาวการณ์ที่เป็นผลต่อไปนี้ คือ
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- เขตแดนแห่งการปฏบิตัติามหลกัการของพทุธศาสนา 

หรือวงการด�าเนินชวีติแบบพทุธจะรดัตวัแคบเข้า และจะเป็น 

แต่ฝ่ายรบั ไม่ได้เป็นฝ่ายรกุเลย ท�าให้ชมุชนชาวพทุธถอยร่น 

ห่างออกไปจากสงัคมมนษุย์ยิง่ขึน้เรือ่ยๆ เหมอืนหนไีปรวมกนั 

อยู่บนเกาะที่ถูกน�้าล้อมรอบ ขาดจากชาวมนุษย์อื่น

- สภาพแวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะสงัคมจะเปลีย่นไปตาม 

อ�านาจปรงุแต่ง และแรงกระทบจากปัจจยัภายนอกอย่างอืน่ๆ 

โดยที่พุทธศาสนาแทบไม่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ควบคุมได้เลย 

และเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เกื้อกูลต่อ 

การปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา สภาพเช่นนั้นก็ 

จะมีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งอาจจะเป็นไปถึงขั้นที่ 

การปฏบิตัติามหลกัการของพทุธศาสนา ไม่อาจเป็นไปได้เลย 

หากเป็นไปเช่นนั้นก็อาจนับได้ว่าเป็นการปล่อยปละละเลย 

ตกอยู่ในความประมาทอย่างหนึ่งของชาวพุทธเอง”

ข้อความข้างต้นท่านได้เขยีนไว้ในหนงัสอื พทุธธรรม เมือ่ 
เกือบ ๔๐ ปีที่แล้ว แต่ทุกวันนี้อาตมาก็ยังไม่เห็นว่าชาวพุทธ 
ส่วนใหญ่มคีวามตืน่ตวั หรอืตระหนกัในเรือ่งนีเ้ลย เพราะฉะนัน้ 
เราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ท่านเตือนเอาไว้ว่า “อาจเป็นไปถึงขั้นที่ 
การปฏบิตัติามหลกัการของพทุธศาสนาไม่อาจเป็นไปได้เลย...” 

นับวันมีแนวโน้มที่จะปรากฏชัดเจนขึ้น
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อาตมาได้กล่าวมาพอสมควร เพื่อชี้ให้เห็นถึงภาพรวม 
ของค�าสอนของพระพทุธองค์ในระดบัจรยิธรรมว่าประกอบเป็น 
คู่ๆ  ซึง่เราจะมองข้ามแต่ละด้านในแต่ละคูน่ัน้ไม่ได้เลย ต้องท�า 
ควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประโยชน์ตนกับประโยชน์ 
ท่าน การท�ากิจกับการท�าจิต ประโยชน์ขั้นต้นกับประโยชน์ 
ขัน้สงู หรอืขัน้สงูสดุ บคุคลกบัสิง่แวดล้อม โลกกบัธรรม การ 
ปฏบิตัใิห้ครบคูเ่หล่านีต้้องใช้ปัญญา และใช้สตด้ิวย ไม่เช่นนัน้ 
จะเหวีย่งไปทางด้านใดด้านหนึง่ ซึง่กจ็ะท�าให้เกดิผลเสยี หรอื 
อย่างน้อยกท็�าให้การปฏบิตัไิม่ได้ผลเท่าทีค่วร แต่ถ้าเราเข้าใจ 
ในความเป็นคูข่องธรรมะในระดบัจรยิธรรม และน�ามาใช้ปฏบิตัิ 
กับตัวเราเอง อาตมาเชื่อว่า จะเกิดความเจริญงอกงามทั้งแก่ 
ตนเองและส่วนรวม รวมทั้งพระพุทธศาสนาด้วย
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ทั้งหมดที่อาตมากล่าวมา จะว่าไปก็ได้อาศัยสติปัญญาของ 
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์มาเป็นพื้นฐาน 
ไม่ใช่น้อย แม้กระทั่งถ้อยค�า หรือค�าพูด เช่น “ท�าจิต กับ 
ท�ากจิ” กม็าจากงานคดิงานเขยีนของท่าน อย่างไรกต็ามงานคดิ 
งานเขยีนของท่านนัน้มคีวามลุม่ลกึมาก ทีอ่าตมาน�ามาแสดงนี้ 
ค่อนข้างหยาบ แต่ก็คงช่วยให้ทุกท่านได้เห็นอะไรบางอย่าง 
ชัดเจนขึ้น แม้กระนั้นก็อาจมีความผิดพลาด อาตมาก็ขอ 
รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

บู ช า บุ ค ค ล ค ว ร บู ช า
ด้ ว ย ก า ร ป ฏิ บั ติ
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ส่วนตัวของอาตมานั้น นับตั้งแต่เริ่มสนใจและศึกษา 
พุทธศาสนา ก็ได้อาศัยงานเขียนของท่านเจ้าประคุณสมเด็จ 
พระพุทธโฆษาจารย์เป็นพื้นฐานมาโดยตลอด งานเขียนของ 
ท่านมีส่วนอย่างมากทีเดียวที่ท�าให้อาตมาเห็นถึงความลุ่มลึก 
ของพุทธศาสนา ได้เห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่ง 
ประเสริฐอย่างยิ่ง

ในตอนท้ายของหนังสือพุทธธรรม ท่านเจ้าประคุณ 
สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ ได้พดูถงึคณุค่าแห่งธรรม ซึง่ผูท้ีไ่ด้ 
ศึกษาอย่างลึกซึ้งอดประทับใจไม่ได้ พระสาวกสมัยพุทธกาล 
เมื่อศึกษาและปฏิบัติจนเข้าถึงอานิสงส์แห่งธรรมะอย่างลึกซึ้ง 
หลายท่านอุทานด้วยความปีติ อย่างเช่นบางท่านอุทานว่า 
“อโห ธมมฺสธุมมฺตา” แปลว่า “พระธรรมช่างเป็นธรรมดงีาม 
เลิศล�้าแท้” ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ก็ 
กล่าวเช่นกนัว่า เมือ่ได้ศกึษาธรรมะอย่างลกึซึง้แล้ว กเ็กดิความ 
ซาบซึ้งและฉันทะในธรรม ไม่ต่างกับสาวกในสมัยพุทธกาล 
ท่านจงึมคีวามตัง้ใจว่า จะประกาศความดงีามของพระธรรมนี้ 
ให้ผู้คนรับรู้โดยทั่วกัน

อาตมาอยากเชิญชวนท่านทั้งหลาย ให้มาเห็น ให้มา 
ชืน่ชม และซาบซึง้ในความดงีามเลศิล�า้ของพระธรรม อาตมา 
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เชื่อว่า นี่คือความมุ่งมั่นของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ตลอด 
ช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ท�าให้ท่านอุทิศตนเพื่อการสอน 
การเขียน และการผลิตผลงานทางธรรมมากมาย

ดงัได้กล่าวแล้วว่าอาตมาเองได้เหน็ความประเสรฐิเลศิล�า้ 
ของพุทธศาสนา ของพระธรรม แม้จะเพียงเสี้ยวหนึ่งที่ 
พระสาวกได้เหน็ หรอืเสีย้วหนึง่ทีท่่านเจ้าประคณุสมเดจ็ฯ ได้ 
ประจกัษ์ แต่กเ็พราะได้อาศยัผลงานของท่านเจ้าประคณุสมเดจ็ฯ 
เป็นส�าคัญ นอกเหนือจากครูบาอาจารย์ท่านอื่น

เพราะฉะนัน้ การบรรยายในวนันี ้ขอถอืเป็นส่วนหนึง่ 
ของการบชูาคณุท่านเจ้าประคณุสมเดจ็ฯ ซึง่มอีายคุรบ ๘๐ ปี 
เมือ่วานนี ้ทีจ่รงิท่านเจ้าประคณุสมเดจ็ฯ ท่านเน้นย�า้นกัย�า้หนา 
ว่า อย่ามาให้ความส�าคญักบัตวัท่าน เพราะว่าส�าหรบัท่านแล้ว 
“ผูท้ีส่�าคญัทีส่ดุกค็อืพระพทุธเจ้า” และในโอกาสเช่นนี ้ท่าน 
ไม่ประสงค์ทีจ่ะให้ใครมาพดูเชดิชถูงึคณุงามความดขีองท่าน 
ดังที่ลูกศิษย์แต่ละท่านทั้งหลายคงทราบดี

แต่ว่าเราชาวพทุธทัง้หลายย่อมถอืว่าการบชูาบคุคลควร 
บชูา เป็นมงคลอนัสงูสดุ และโอกาสนีก้เ็ป็นโอกาสหนึง่ ทีเ่รา 
สมควรทีจ่ะบชูาบคุคลทีค่วรบชูา อย่างท่านเจ้าประคณุสมเดจ็ 
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พระพุทธโฆษาจารย์ ที่จริงไม่จ�าเป็นต้องเป็นวันนี้ หรือว่า 
วนัไหน แต่ควรจะบ�าเพญ็ทกุวนั และไม่ใช่เพือ่เชดิชทู่านเป็น 
ส่วนตวั เพราะท่านเองกไ็ม่ประสงค์อย่างนัน้ แต่เป็นการเชดิชู 
เพื่อส่งเสริมธรรม ดังนั้น ถ้าเราจะบูชาคุณท่าน ก็ควรบูชา 
ด้วยการปฏบิตัธิรรม ซึง่ควรท�าควบคูก่บัการศกึษาผลงานของ 
ท่าน ถ้าเราอยากจะบชูาคณุท่าน กข็อให้เราศกึษาผลงานของ 
ท่านมากๆ เพือ่เป็นสะพานไปสูธ่รรมของพระพทุธองค์ 

อาตมาเชือ่มัน่ว่าสะพานเส้นนี ้จะพาเราเข้าสูธ่รรมของ 
พระพุทธองค์ได้อย่างถูกต้อง และเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติ 
เพือ่ให้เราได้ประจกัษ์แจ้ง จนสกัวนัหนึง่ เรากจ็ะสามารถอทุาน 
ขึน้มาด้วยความปีตเิช่นกนัว่า อโห ธมมฺสธุมมฺตา “พระธรรม
ช่างเป็นธรรมดีงามเลิศล�้าแท้”
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