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ค�ำอนุโมทนา
ชมรมกัลยาณธรรมโดยทันตแพทย์หญิงอัจฉรา กลิน่ สุวรรณ์
ผู้เป็นประธานชมรม ได้ขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรื่อง “การพัฒนา
ชีวิตด้วยสัมมาทิฏฐิและความคิดที่ถูกต้อง” ข้าพเจ้าอนุญาตด้วย
ความยินดียิ่ง
เรื่อง สัมมาทิฏฐิ เป็นคำ�บรรยายแก่นิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ณ สำ�นักงานนิตยสารศุภมิตร
ส่วน ความคิดที่ถูกต้อง นั้นเป็นส่วนหนึ่งจากเรื่อง สัมมาสังกัปปะ
ในมรรคมีองค์ ๘ ซึง่ ข้าพเจ้าเขียนไว้นานแล้ว ส่วนหนึง่ เป็นคำ�บรรยาย
ทีต่ กึ เอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๓๖ แก่อาจารย์คณะต่างๆ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ความเห็นที่ถูกต้องและความคิดที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำ�คัญ
ในชีวิตมนุษย์ เพราะเขาย่อมดำ�เนินชีวิตตามความเห็นและความคิด
ถ้าเห็นผิดและคิดผิดก็จะดำ�เนินชีวติ ไปในทางทีผ่ ดิ ไปสูอ่ นั ตรายและ
ทุกข์ยากลำ�บาก ถ้าเขาคิดถูกและเห็นถูกก็จะดำ�เนินชีวติ ไปในทางทีด่ ี
ได้พบกับความสุขและความสำ�เร็จอันดีงามในชีวิต

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาต่อชมรมกัลยาณธรรมทีม่ กี ศุ ลฉันทะ
พิมพ์หนังสือเรื่องนี้ เพื่อประโยชน์อันกว้างขวางแก่คนหมู่มาก
ขอให้ทุกคนมีความเห็นและความคิดอันถูกต้อง ประสบความสุข
ความสำ�เร็จในชีวิตตามประสงค์

ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

ค�ำน�ำของชมรมกัลยาณธรรม
จากคำ�ปรารภของท่านอาจารย์ที่ว่า “ความเห็นที่ถูกต้อง
และความคิดที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำ�คัญในชีวิตมนุษย์ เพราะเขาย่อม
ดำ�เนินชีวิตตามความเห็นและความคิด ถ้าเห็นผิดและคิดผิดก็จะ
ดำ�เนินชีวิตไปในทางที่ผิด ไปสู่อันตรายและทุกข์ยากลำ�บาก ถ้าเขา
คิดถูกและเห็นถูกก็จะดำ�เนินชีวติ ไปในทางทีด่ ี ได้พบกับความสุขและ
ความสำ�เร็จอันดีงามในชีวิต” จะเห็นได้ว่าความเห็นที่ถูกต้องและ
ความคิดทีถ่ กู ต้องมีความสำ�คัญมาก จึงเป็นองค์ส�ำ คัญในอริยมรรค
มีองค์ ๘ ในส่วนปัญญาสิกขา ได้แก่ สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเห็นที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐินี้ จะเหมือน
ตัวยาแทรกอยูใ่ นมรรคองค์อนื่ ๆ มรรคทุกองค์จะเจริญก้าวหน้าไปได้
จะต้องมีสัมมาทิฏฐิผสมรวมอยู่เสมอ
ท่านอาจารย์วศิน อินทสระได้อรรถาธิบายเรือ่ งการพัฒนา
ชีวติ ด้วยสัมมาทิฏฐิไว้อย่างน่าฟัง มีความลึกซึง้ และเฉียบคมในแนวคิด
ทัศนะมุมมองที่ตรงตามธรรมยิ่ง ท่านเปรียบว่า การมีสัมมาทิฏฐิ
ก็เหมือนการหยิบกุญแจไขห้องมหาสมบัติได้ถูกดอก ย่อมเข้าไปชม
ในห้องมหาสมบัตไิ ด้อย่างง่ายดาย การเดินตามมรรค เมือ่ หมุนใจให้
ตรงต่อสัมมาทิฏฐิแล้ว กงล้อแห่งธรรมจักรย่อมหมุนไปตามลำ�ดับ
ส่วนเรื่องความคิดที่ถูกต้อง (สัมมาสังกัปปะ) นั้น ท่านอาจารย์

รวบรวมไว้อย่างกว้างขวางสมบูรณ์ ทั้งหลักธรรมขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริบทต่างๆ ที่สำ�คัญของความคิด รวมทั้ง
ทัศนะความเห็นของปวงปราชญ์ที่มีชื่อเสียง
ชมรมกัลยาณธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์
วศิน อินทสระ ที่เมตตาอนุญาตให้ชมรมฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือการ
พัฒนาชีวติ ด้วยสัมมาทิฏฐิ และหวังว่าท่านผูอ้ า่ นจะได้รบั ประโยชน์ใน
การพัฒนาปัญญาแห่งองค์มรรค ตามเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์
และขอบุญกุศลแห่งธรรมทานนีจ้ งบังเกิดอานุภาพแห่งสรรพสวัสดิ
มงคลกลับมาอภิบาลรักษาท่านอาจารย์ให้ไร้โรคาพาธและอุปทั วันตราย
มีความสุขสดชื่นกายสบายใจ ร่มเย็นด้วยธรรมอันเลิศอยู่ทุกวันคืน
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บรรยายแก่คณะอาจารย์และนิสิตโครงการปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) บรรยาย ณ ส�ำนักงานนิตยสารศุภมิตร
วัดมกุฏกษัตริยาราม เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑

พัฒนาชีวิตด้วยสัมมาทิฎฐิ

เมือ่ ไม่มสี มั มาทิฏฐิเป็นตัวน�ำหรือมีความเห็นไม่ถกู ต้อง มี
ความเข้าใจไม่ถกู ต้องเสียแล้วมันก็พฒ
ั นาไปในทางเสีย ท่านใช้ค�ำว่า
รกโลก “โลกวัฑฒโน” ภาษาบาลีท่านใช้ว่า น สิยา โลกวฑฺฒโน
ไม่ควรเป็นคนรกโลก ใช้ค�ำว่าวัฒนะ ที่เราแปลว่าพัฒนานี่แหละ
ท่านแปลว่า “รก” คือว่าเจริญมีอยู่สองแบบ เจริญแบบรกกับ
เจริญแบบเรียบร้อย ที่จริงสมัยก่อน เราไม่ใช้ค�ำว่า “พัฒนา”
เราใช้ว่า “ภาวนา” แล้วเพิ่งมาเริ่มใช้ ค�ำว่า “พัฒนา” กันมาก
สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ขึ้นมาพัฒนาบ้านเมือง เมื่อก่อนเรา
ใช้ค�ำว่าภาวนา พวกเราเคยได้ยินค�ำว่าภาวนาบ่อย ๆ
อย่างการพัฒนาของกรุงเทพฯในเวลานี้ พัฒนารกไปหมด
เลย คือ พัฒนามาก รก ไปไหนไม่ค่อยได้ ผมมาที่นี่คิดว่าจะมา
บรรยายสามโมงเช้า ผมต้องออกจากบ้านก่อนหกโมงเช้า เพราะว่า
ถ้าออกเจ็ดโมงเก้าโมง คงยังเดินทางมาไม่ถงึ ก็ออกเสียก่อนหกโมง
ดีกว่า มาถึงนีส่ กั หกโมงครึง่ เพราะเป็นทีท่ �ำงานของผมอยูแ่ ล้ว มา
นัง่ ท�ำอะไรต่ออะไรไปเรือ่ ย ๆ เป็นส�ำนักงานของนิตยสาร “ศุภมิตร”
ผมเป็นบรรณาธิการอยู่ที่นี่
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ถ้าไม่มสี มั มาทิฏฐิ ไม่มคี วามเห็นทีถ่ กู ต้อง ไม่มคี วามเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องแล้ว การพัฒนาก็จะพัฒนาไปในทางรก ไม่เรียบร้อย มัน
ไม่เป็นภาวนา รกทัง้ กาย รกทัง้ ใจ รกทัง้ ศีลธรรม ศีลธรรมมันรก
เศรษฐกิจตกต�ำ่ ลงมา มีคนร�ำ่ ร้องกันเซ็งแซ่ให้แก้ปญ
ั หาทางเศรษฐกิจ
แต่ศลี ธรรมมันตำ�่ ลงทรุดลง ค่อย ๆ ตกตำ�่ ลงเป็นเวลานาน ไม่มใี คร
ร�่ำร้อง ไม่ค่อยมีใครร้อง ให้พร้อม ๆ กัน ท่านจะเห็นด้วยกับผม
หรือเปล่าก็ไม่ทราบ ผมเห็นว่าที่เศรษฐกิจตกต�่ำนี้ ศีลธรรมตกต�่ำ
มาก่อน แล้วเศรษฐกิจจึงตกต�่ำตามมา เพราะว่าคนไปฝึกเรื่องอื่น
กันมาก แต่ว่าขาดการฝึกที่จะไม่ให้โลภมาก ไม่ให้โกรธ ไม่ให้หลง
ไปฝึกอย่างอื่นกันเยอะเลย แต่ไม่ค่อยได้รับการฝึกไม่ให้โลภ ไม่ให้
โกรธ ไม่ให้หลง คนจึงโลภกันมากขึ้น ๆ สังคมเต็มไปด้วยความโลภ
ทุกคนบ่ายหน้าไปสูค่ วามมัง่ คัง่ ทีนที้ รัพย์สนิ ก็ไม่พอ จึงยือ้ แย่งกัน
คดโกงกัน เกิดจากความไม่มีสัมมาทิฏฐิ เกิดความเห็นไม่ถูกต้อง
เห็นผิดไป คิดว่าเงินทองหรือความมั่งคั่งจะให้ความสุขได้ เป็น
ความเห็นผิดอย่างหนึ่ง
เมื่อก่อนนี้ ท่านผู้อ�ำนวยการคงจะเคยได้ยินว่าสังคมไทย
เราด�ำเนินชีวิตตามอริยวัฒนธรรม คือวัฒนธรรมของพระอริยะ
ซึ่งเป็นต้นแบบ เป็นแบบให้เราในการด�ำเนินชีวิต เช่นว่า มักน้อย
สันโดษ ใช้น้อย กินน้อย แล้วทรัพยากรต่าง ๆ ก็เหลืออยู่กับ
สังคมเยอะ ใครมีแรงท�ำนาได้เท่าไรท�ำไป มีนาเหลือเฟือ ของญาติ
ของพี่น้องให้กัน เราได้รับต้นแบบจากพระอริยะ คือพระอรหันต์

อ.วศิน อินทสระ
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พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พวกเราซึง่ เป็นอุบาสก
อุบาสิกา เดินตามแบบพระอริยะ ใช้ชีวิตตามแบบของพระอริยะ
เบากาย สบายใจ ไม่ต้องขวนขวายดิ้นรนอะไรมากนัก หาทรัพย์
ไปสักระยะหนึ่งแล้วเราก็หยุด หยุดเพื่อจะได้อบรมกาย อบรมศีล
อบรมจิต อบรมปัญญาให้สงบ แต่มาถึงเวลานี้ ขอให้ทา่ นทัง้ หลาย
ซึง่ เป็นผูเ้ รียนสูงแล้วได้พจิ ารณาด้วยว่าเราเดินตามวัฒนธรรมของชาติ
ทีเ่ ราเรียกว่าเจริญแล้ว เรียกว่า อารยประเทศ ซึง่ เดินตามแนวทาง
ของคนมีกเิ ลส และเขามุง่ เอาความมัง่ คัง่ ในชีวติ เป็นเป้าหมาย ไม่ใช่
กินอยู่แต่พอดี เขาต้องการจะกินอยู่ให้ดีที่สุด เราก็เลยกระเสือก
กระสนมาก ถึงกระนัน้ บางคนท�ำงานทัง้ ชีวติ จะมีบา้ นสักหลังก็ยาก
จะมีที่ดินสักแปลงหนึ่งส�ำหรับปลูกบ้านก็ยาก จะมีรถสักคันหนึ่งก็
ยาก ก็เพราะเหตุทวี่ า่ ถูกคนทีม่ กี �ำลัง มีความสามารถ มือยาวสาวได้
สาวเอาสาวเอาไปหมดเลย ทีเ่ หลืออยูม่ นั ก็แพง แพงทัง้ นัน้ ท�ำให้
มีความเป็นอยู่ยากขึ้น
ทีนถี้ า้ คนไทยของเราหันมามีสมั มาทิฏฐิ ความเห็นทีถ่ กู ต้องตาม
แนวของพระอริยะ อริยวัฒนธรรม ทีว่ า่ พออยู่ พอกิน สันโดษ มักน้อย
ใช้ชวี ติ สมถะ ชีวติ ก็จะเบาสบาย ง่าย ๆ แบบ plain living high doing
อยูอ่ ย่างตำ 
�่ ท�ำอย่างสูง คือ ถ้าเราไปอยูอ่ ย่างสูงเสียแล้ว มันไม่ดงึ จิต
เราขึ้นไป แต่ถ้าเราอยู่อย่างต�่ำ  อยู่อย่าง plain plain มันจะดึง
จิตเราให้ไปสูง แต่ถา้ อยูอ่ ย่างสูง หรูหรา ฟุม่ เฟือย อยูอ่ ย่างมัง่ คัง่
จิตมันตกลง เสมือนไฟได้เชื้อ มันก็ยิ่งไหม้ใหญ่เลย
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ต้องปรับทิฏฐิของคนในสังคมให้เป็นสัมมาทิฏฐิ ให้มคี วาม
คิดเห็นทีถ่ กู ต้อง ตามแนวของพระอริยะทีท่ า่ นได้ประสบความส�ำเร็จ
มาแล้วในการด�ำเนินชีวติ มิฉะนัน้ เราก็จะพัฒนาแบบรก ๆ ไปเรือ่ ย ๆ
และร้อนไปเรื่อย ๆ ยิ่งพัฒนายิ่งร้อน ยิ่งบ้านเมืองพัฒนามากขึ้น
คนก็ยงิ่ มีกเิ ลสมากขึน้ ยิง่ หาความสุขสงบได้นอ้ ยลง ขาดสัมมาทิฏฐิ
ไม่มีความเห็นที่ถูกต้องว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรได้ อะไรเป็นสิ่งที่ไม่
จ�ำเป็น อะไรควรจะเป็นจุดหมายของชีวิต อะไรคือสิ่งที่ชีวิตควร
แสวงหา อะไรคือสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น คือว่าอยู่เท่าที่จ�ำเป็น หาเท่า
ที่จ�ำเป็น อย่างนี้ก็สบาย อะไรไม่จ�ำเป็นให้ตัดออก และไม่มี
ปมด้อย ไม่มีปมเขื่อง ไม่แข่งขันกับใคร เราอยู่อย่างที่เราอยู่
เราเป็นอย่างที่เราเป็น
ถ้าจะถามว่าเรารูไ้ ด้อย่างไรว่าความเห็นของเราถูกต้องเป็น
สัมมาทิฏฐิ ขอให้ทราบว่าความถูกต้องต้องตามมาด้วยความส�ำเร็จ
ความรู้ที่ถูกต้อง การกระท�ำที่ถูกต้อง ความเข้าใจที่ถูกต้องต้อง
ตามมาด้วยความส�ำเร็จ เช่น รถยนต์ของเราเสีย เราไปให้ช่างแก้
ถ้าช่างไม่มคี วามรูท้ ถี่ กู ต้อง ยิง่ แก้จะยิง่ เสีย ถอดนัน่ ถอดนีเ่ สียหมดเลย
ถ้าช่างทีม่ คี วามรูถ้ กู ต้อง ลองแตะอะไรนิดเดียว บางทีเขีย่ นิดเดียว
เครือ่ งยนต์ตดิ แล้ว นาฬิกาเราเสีย เอาไปให้ชา่ งทีแ่ ก้ไม่เป็นจะเสียหมด
ทัง้ เรือนเลย นัน่ คือความรูไ้ ม่ถกู ต้อง ความเข้าใจไม่ถกู ต้อง มันตามมา
ด้วยความไม่ส�ำเร็จตามทีต่ อ้ งการ แต่ถา้ ความรูท้ ถี่ กู ต้อง จะตามมาด้วย
ความส�ำเร็จผลตามทีต่ อ้ งการ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องตามมาด้วยการกระท�ำ
ทีถ่ กู ต้อง แล้วมันจะส�ำเร็จผลทีเ่ ราต้องการ ดังนัน้ เมือ่ มีสมั มาทิฏฐิ
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ความเห็นทีถ่ กู ต้องในเรือ่ งของชีวติ ในเรือ่ งความเป็นอยูใ่ นเรือ่ งต่าง ๆ
เวลาทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเรือ่ งอริยมรรค พระองค์จงึ แสดง
เรือ่ งสัมมาทิฏฐิไว้เป็นตัวต้น เหมือนหัวรถจักร ปรับทิฏฐิเสียก่อน หมุน
ทิฏฐิให้ถูกต้อง การปฏิบัติธรรมนี่ไม่ยากครับ เพียงท�ำความเห็นให้
ถูกต้องเสียก่อนเป็นขั้นแรก ถ้าความเห็นไม่ถูกต้อง เมื่อปฏิบัติไป
จะยิ่งล�ำบากไป ยุ่งยากสับสนไม่รู้เรื่องเลย
ปัญหาหลายอย่างคล้าย ๆ เงือ่ นกระตุก คล้าย ๆ ขวดเกลียว
เงือ่ นกระตุกนี่ ถ้าเรากระตุกเงือ่ นถูก จะหลุดออกมาหมดเลย เพราะว่า
เราจับเงือ่ นถูก นัน่ คือสัมมาทิฏฐิ ถ้าจับเงือ่ นผิดยิง่ กระตุกยิง่ แน่น ในทีส่ ดุ
ต้องตัดเลย กระตุกไม่ออก มันมีแค่สมั มาทิฏฐิกบั มิจฉาทิฏฐิ พอไปโดน
เงื่อนมิจฉาทิฏฐิเข้าเท่านั้น มันหายไปเลย มันไม่ไปทางที่ควรจะไป
ขวดเกลียวหมุนไปทางนี้ ป๊อกออกมาเลย รินน�ำ้ กินได้สบาย น�ำ้ หวาน
น�้ำผลไม้ พอหมุนเกลียวผิด ยิ่งหมุนยิ่งไม่ออก ยิ่งหมุนยิ่งเสีย
ทั้งเกลียวเสียขวดเสีย ในที่สุดทุบเลย
ปัญหาชีวิตหลายอย่าง ปัญหาในสังคมหลายอย่าง มัน
เป็นอย่างนัน้ คือขาดความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ถ้าเข้าใจถูกต้อง ท�ำความ
เข้าใจให้ดี แก้ไม่ยากเลย ใน “มโหสถชาดก” ท่านอาจารย์ทงั้ หลาย
คงจะได้เคยอ่าน มันมีเงาของแก้วมณีลงไปอยู่ในสระแล้วพระราชา
“พระเจ้าวิเทหราช” ไปปรึกษา “เสนกบัณฑิต” บัณฑิตผู้ใหญ่
พาพรรคพวกบริวารไปวิดน�ำ้ ใหญ่ เข้าใจว่าแก้วมณีอยูใ่ นสระ วิดนำ�้
หมดแล้วแก้วมณีก็ไม่เจอ โกยโคลนขึ้นมาอีกไม่พบ พอน�้ำไหล
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เข้ามาเจิ่งในสระ ภาพแก้วมณีก็ปรากฏขึ้นอีก ก็ให้คนวิดน�้ำอีก
ท�ำอยู่อย่างนี้สองสามรอบก็ไม่ได้แก้วมณี เพราะไม่รู้ เพราะความ
เข้าใจผิด ในที่สุดไปปรึกษาท่านมโหสถ ท่านมโหสถไปส�ำรวจดู
หมดแล้วท่านก็เอาภาชนะน�้ำใหญ่ ๆ ไปวางไว้ใกล้ ๆ สระ ภาพ
แก้วมณีก็มาปรากฏตรงนี้ด้วยเหมือนกันนี่ มันไม่ได้ปรากฎเฉพาะ
ในสระ ท่านก็ใช้ปญ
ั ญาพิจารณา “โยนิโสมนสิการ” ทีน่ มี่ ตี น้ ไม้อยู่
ใกล้ ๆ อยู่ต้นหนึ่ง เข้าใจว่าต้องมีอยู่ข้างบน เงาแสงของมันทอด
ลงมาข้างล่าง ให้คนขึ้นไปดูพบแก้วมณีอยู่ในรังอีกา อีกาไปคาบ
เอาแก้วมณีมาใส่ไว้ในรัง เงาก็ทอดลงไปในสระน�้ำ  เห็นไหมครับ
ไม่ต้องวิดน�้ำ  ไม่ต้องโกยโคลน ให้คนขึ้นไปบนต้นไม้เอาแก้วมณีลง
มาได้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง การใช้ปัญญาที่ถูกต้อง เหนื่อยน้อย
ได้ผลมาก The law of the least effort หลักของเศรษฐศาสตร์
กฎทีว่ า่ ด้วยการใช้ความพยายามน้อยทีส่ ดุ ให้ผลมากทีส่ ดุ ใช้ความ
พยายามน้อยแต่ได้ผลมากเพราะใช้ปญ
ั ญา สัมมาทิฏฐิเป็นตัวปัญญา
ถ้าท�ำด้วยความโง่ ถึงจะใช้ความเพียรมาก ก็ได้ผลน้อย ถ้าท่านจะขุดทอง
ท่านก็ถอื จอบเข้า ขุดไปตัง้ แต่หน้าบ้าน เจอทองทีไ่ หนก็เอาทีน่ นั่ กับคน
ทีเ่ ขามีเครือ่ งมือส�ำรวจ พอไปเจอ เอ้า ทองอยูต่ รงนี้ เครือ่ งมือมันบอก
ขุดตรงนั้น เขาได้ทอง ได้มาก ได้รวดเร็ว
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ความเห็นทีถ่ กู ต้องมันมีคณ
ุ มีประโยชน์
มหาศาล ในสังคมเรานี้มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องมากมายเหลือเกิน
ซึ่งจะต้องปรับความเข้าใจกันใหม่ให้ถูกต้องเสียแล้ว เราจะได้
ไม่ต้องท�ำอะไรมาก เวลาที่เหลือเอาไปนั่งกรรมฐานสักครึ่งวัน
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ก็ได้ ไปท�ำสมถะวิปัสสนาได้ การท�ำอะไรให้ถูกต้องท�ำให้ไม่ต้อง
ไปเสียเวลากับการแก้ไขความผิด ท่านสังเกตไหมครับว่า รัฐบาล
ของเราแต่ละรัฐบาลที่ขึ้นมา ปัญหานั้นยังไม่ได้แก้ ปัญหานี้ก็ยัง
ไม่ได้แก้ ขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาทั้งนั้นเลย แล้วก็ยังแก้ไม่หมด
ใช้เวลาแก้ปญ
ั หากีป่ กี ย็ งั ไม่หมด แล้วมีเวลาทีไ่ หนไปพัฒนาบ้านเมือง
เราเสียเวลากับเรือ่ งการแก้ปญ
ั หา เราไม่มเี วลาเดินหน้าได้เลย ถูกไหมครับ
ถ้าเผือ่ ท่านไม่มหี นีส้ นิ ท่านได้มาเท่าไหร่เป็นของท่านเท่านัน้ แต่ถา้ ท่าน
มีหนีส้ นิ มากมาย ท่านได้มาเท่าไหร่ ท่านใช้เท่าไหร่ ท่านต้องใช้หนี้
เท่าไหร่ มันเสียไปกับการใช้หนีม้ ากกว่าทีท่ า่ นจะเหลือใช้เอง บางคน
พอวันที่ ๑๕ เงินเดือนหมดแล้ว เซ็นตลอดเลยตั้งแต่วันที่ ๑๕
ไปเซ็นตลอดเลย พอเงินเดือนออกมาไปซะแล้ว เหลืออยูไ่ ม่กบี่ าท จะเอา
ที่ไหนไปตั้งเนื้อตั้งตัวล่ะครับ คนที่แต่งงานแล้วได้พ่อบ้านแม่เรือน
เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นโชคดีมหาศาล ถ้าไปได้พ่อบ้านแม่เรือนที่เป็น
มิจฉาทิฏฐิพงั ยับเยินกันเป็นแถบ ๆ แก้กนั ๒๐ ปีไม่หมด ยังไม่หาย
ในที่สุดหย่ากันดีกว่า อย่าอยู่ด้วยกันเลย

ตอบค�ำถาม

ถาม : ท�ำอย่างไรเราจึงจะมีสัมมาทิฏฐิ
ตอบ : มันมีองค์ประกอบสองประการด้วยกันนะครับทีจ่ ะท�ำให้
เราได้สมั มาทิฏฐิ เหตุทใี่ ห้ได้มาซึง่ สัมมาทิฏฐิมสี องตัว ปัจจัยภายนอก
ก็คือ “กัลยาณมิตร” เราได้กัลยาณมิตร ซึ่งไม่ใช่เพื่อนอย่างเดียว
แต่หมายถึงทัง้ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ใครต่อใครทีท่ �ำให้เราด�ำเนินชีวติ
ในทางทีช่ อบ ในทางทีถ่ กู ต้อง ให้ดขู อ้ แปดในเรือ่ งสัมมาทิฏฐิ  ปัจจัย
ให้เกิดสัมมาทิฏฐิใช้ภาษาบาลีวา่ “ปรโตโฆสะ” แปลว่า เสียงจากผูอ้ นื่
หมายถึงการได้ยนิ ได้ฟงั การศึกษาเล่าเรียน การแนะน�ำชักจูง การเข้า
ส�ำนักทีถ่ กู ต้อง เป็นปัจจัยภายนอก พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อาศัยปัจจัย
ภายนอกแล้ว เราตถาคตไม่เห็นปัจจัยใดมีคุณเท่ากับกัลยาณมิตร”
ถ้าในส่วนโทษก็มี “ปาปมิตร” “อาศัยปัจจัยภายนอกแล้ว ไม่เห็น
อะไรเป็นโทษเท่ากับปาปมิตร มิตรเลว มิตรชัว่ ถ้าเรามีความเห็น
ทีถ่ กู ต้อง มีความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ด�ำเนินชีวติ ถูกต้องมันไม่เสียเวลา
กับเรื่องการแก้ปัญหา
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ถ้าอาศัยปัจจัยภายใน ก็คือ “โยนิโสมนสิการ” แปลว่า
การท�ำในใจไว้อย่างแยบคาย หมายถึงการคิดเป็น ความคิดถูกต้อง
คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีปัญญา จึงต้องหมั่นคบกัลยาณมิตร
และหมัน่ มีโยนิโสมนสิการ จึงจะเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิ หากขาด
สองอย่างนี้ก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิ
มีอยูค่ นหนึง่ ออกเงินให้เขากู้ ให้ทา่ นทัง้ หลายพิจารณาตามไป
นะครับ ออกเงินให้เขากูเ้ ป็นล้าน แล้ววันหนึง่ ถูกโกงไปหมดเลยทัง้ ดอก
ทัง้ ต้น ไปซือ้ ปืนมาคิดว่า เอาละ โกงเราได้ เราก็ยงิ มันได้ ทีนกี้ อ่ น
ทีจ่ ะได้ยงิ แวะไปคุยกับบัณฑิตท่านหนึง่ ทีน่ บั ถือ คิดว่าไหน ๆ ก็จะ
ไปยิงเขาแล้ว ไม่รจู้ ะรอดหรือไม่รอด บัณฑิตท่านก็บอกว่า เออ คน
เขายอมเสียเงินสองล้านสามล้านเพือ่ จะได้ออกจากคุก แล้วคุณนีเ่ สีย
เงินไปล้านหนึ่งแล้ว แล้วยังไปเสียเงินซื้อปืนอีก แล้วยังจะต้องไป
ติดคุกอีก ท่านพูดเท่านี้ คนนัน้ ได้คดิ เออ จริงของท่าน คนเขาไป
ติดคุก เขายอมเสียเงินสองล้านสามล้านเพือ่ ให้ได้ออกจากคุก ไอ้เรา
นีอ่ ยูน่ อกคุกอยูแ่ ล้ว เรือ่ งอะไรไปหาเรือ่ งเข้าคุก เสียเงินไปล้านหนึง่
เสียเงินไปซื้อปืนอีก ยังต้องแถมติดคุกอีก จึงล้มเลิกความตั้งใจที่
จะไปยิงเขานี่คือโยนิโสมนสิการ
มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ปริญญาโท ไปติดคุกอยู่เพราะฆ่าสามี
กลางถนนเลย ตกลงกันไม่ได้ พูดกันไปพูดกันมาตกลงกันไม่ได้
ยิงสามี ติดคุกอยูย่ สี่ บิ ปี ระหว่างติดคุกนัน้ ได้ฟงั ธรรมบ่อย ๆ เพราะใน
คุกเขาจะเชิญอนุศาสนาจารย์บา้ ง พระบ้าง ไปอบรม ได้ยนิ ได้ฟงั บ่อย ๆ
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เกิดโยนิโสมนสิการ เพราะอาศัยกัลยาณมิตร ได้ยินได้ฟังพระบ้าง
อนุศาสนาจารย์บา้ ง ผูร้ บู้ า้ ง ได้คดิ เขาก็อทุ านว่า ถ้าเขาได้ยนิ ได้ฟงั
สิง่ เหล่านีเ้ สียก่อน เขาคงไม่มาติดคุก เมือ่ ตอนเรียนอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
ทัง้ ปริญญาตรีปริญญาโท ไม่คอ่ ยได้ยนิ สิง่ เหล่านีเ้ ลย เราเรียนแต่
วิชาทีจ่ ะไปประกอบอาชีพ แต่วชิ าทีจ่ ะเป็นประโยชน์กบั การด�ำเนินชีวติ
จริง ๆ มาก ๆ ไม่คอ่ ยได้เรียน ขาดทัง้ กัลยาณมิตร ขาดทัง้ โยนิโสมนสิการ
เกิดมิจฉาทิฏฐิขนึ้ มา แล้วไปกระท�ำมิจฉากัมมันตะอีก คือการฆ่าคน
เพราะขาดสัมมาทิฏฐิ เป็นมิจฉาทิฏฐิ
ถาม : ในทางธรรม “ทิฏฐิ” นีแ่ ปลว่าความเห็นทีถ่ กู ต้อง
หรือคะ โดยทั่วไปค�ำว่า “ทิฏฐิ” มีความหมายไม่ค่อยดีเท่าไร
ตอบ : ค�ำว่า “ทิฏฐิ” ค�ำเดียวแปลว่าความเห็น อาจจะเป็น
สัมมาหรือเป็นมิจฉาก็ได้ แล้วแต่ตัวหน้า
ถาม : มานะต่างกับทิฏฐิอย่างไร
ตอบ : มานะนีม่ ไี ด้สองสามอย่างนะครับ มานะในทางเขือ่ ง
คิดว่าเราสูงกว่าเขา เราเด่นกว่าเขา เราดีกว่าเขา อันนีก้ เ็ ป็นมานะ
ในทางเขื่อง เป็นปมเขื่องไม่ดี บางคนก็มานะในทางด้อยคิดว่าเรา
แย่กว่าเขา เราสู้เขาไม่ได้ เราแย่ไปหมดทุกอย่าง อันนี้เป็นมานะ
ในทางด้อย เป็น inferior complex ปมด้อย
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ถาม : การจะดูว่าเรามีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องหรือไม่ ต้องดู
ที่ผลส�ำเร็จ แสดงว่ามันต้องสัมพันธ์กัน กระบวนการที่จะน�ำไปสู่
สัมมาทิฏฐิคือเราต้องมีเพื่อนดี มีปัญญา
ตอบ : ถูกแล้วครับ คือสัมมาทิฏฐิเป็นตัวน�ำ  ถ้าเป็น
ทิฏฐิทถี่ กู ทิฏฐิเป็นตัวน�ำ  ถ้ามีความเห็นทีถ่ กู ต้อง สัมมาสังกัปปะ
ความด�ำริชอบ ความคิดชอบ มันจะตามมาด้วย สัมพันธ์กันไป
แต่สองตัวนี้จะเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน สองตัวนี้เป็น
causation ไม่ใช่ cause and effect สัมมาสังกัปปะท�ำให้เกิดสัมมาทิฏฐิ
สัมมาทิฏฐิกท็ �ำให้เกิดสัมมาสังกัปปะ อาศัยกัน แล้วตามมาด้วยสัมมา
วาจา พูดจาชอบ ตามด้วยสัมมากัมมันตะ-กระท�ำชอบ, สัมมาอาชีวะเลีย้ งชีพชอบ, สัมมาวายามะ-พยายามชอบ, พวกนีม้ นั เป็นลูกขบวน
สัมมาทิฏฐิเป็นหัวรถจักรน�ำขบวนไป
ถาม : ในบางกรณี สัมมาทิฏฐิเป็นหัวรถจักร แต่อาจมี
บางกรณีทเี่ ขายังประพฤติในทางผิดอยู่ เช่นบางครัง้ มีความเห็นถูก
คบเพือ่ นทีด่ ี เพือ่ นจะแนะน�ำสิง่ ที่ดี อย่างคนนีเ้ ขารู้วา่ ยาเสพติดไม่
ดีเมือ่ คิดด้วยเหตุผล แต่พฤติกรรมของเขายังผิดอยูอ่ นั นีม้ นั ขัดแย้ง
ตอบ : คืออย่างนีค้ รับ เห็นถูก แต่การกระท�ำไม่ถกู คือยังท�ำ
ไม่ได้ตามทีเ่ ห็น ยังปฏิบตั ไิ ม่ได้ตามทีค่ ดิ แทนทีว่ า่ ตัวอืน่ ๆ จะตาม
เป็นสัมมา ๆ ๆ ๆ ทั้งหมด แต่เกิดความขัดแย้งขึ้น โดยที่ว่าเขาไม่มี
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ก�ำลังพอทีจ่ ะท�ำได้ ก�ำลังใจไม่พอ อย่างตัวอย่างทีค่ ณ
ุ ยกขึน้ มาเรือ่ ง
สูบบุหรี่ มีคนเยอะเลยที่รู้ว่าสูบบุหรี่ไม่ดี เห็นถูกแล้วแต่ท�ำไม่ได้ก็
ยังดีนะครับ ยังดีกว่าคนที่เห็นว่าสูบบุหรี่นี้ดี
ถาม : หมายความว่าต้องขึ้นอยู่กับอะไร
ตอบ : ปัจจัยอืน่ ๆ แต่ถา้ โดยธรรมดาจะเป็นอย่างนัน้ ถ้า
เผือ่ ไม่มอี ะไรขัดขวางมันจะเป็นอย่างนัน้ มันจะไปตามขบวน แต่ถา้ มี
อะไรขัดขวางมันจะเป็นเหตุให้มอี ปุ สรรคเกิดขึน้ มันมี factor เพราะว่า
สัจธรรมของโลกเป็น if-then-law เป็น conditionality ความมีเงือ่ นไข
โดยปกติเราเตะฟุตบอลมันจะเข้าโกล์ แต่ถ้ามีคนดักอยู่ที่
หน้าโกล์หลายคน มันไม่เข้า ถ้าทีมของเขาเข้มแข็งมา เราเตะเท่าไร
มันก็ไม่เข้า ถ้าทีมเขาอ่อน เราจะเตะเข้า นี่คือ if-then-law คือ
conditionality ความมีเงื่อนไข
ทีค่ ณ
ุ ถามนัน้ เข้าหลัก “รูห้ มดแต่อดไม่ได้” อยูท่ กี่ ารฝึกและ
การพยายามเอาชนะตนเอง พลังใจ พลังจิต บุหรี่เลิกไม่ยากเลย
ใช้ก�ำลังใจนิดเดียว ไม่ได้ใช้ก�ำลังอะไรมากมาย
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ถาม : ที่เรียนถามนี่คือ บางคนมีสัมมาทิฏฐิแต่ยังกระท�ำ
ไม่ถกู ต้อง ความจริงถ้าได้สมั มาทิฏฐิแล้วมีกระบวนการอะไรสักอย่าง
ที่จะน�ำไปสู่พฤติกรรมที่ถูกต้องได้ ก็น่าจะได้ผลมาก
ตอบ : มีครับ มีอยูข่ อ้ หนึง่ ครับ หลักทีห่ นุนสัมมาทิฏฐิมอี ยู่
ด้วยกัน ๕ ข้อ ปัจจัยหนุนสัมมาทิฏฐิขอ้ ๙ ทีค่ ณ
ุ ว่า ธรรมห้าประการ
เป็นเครือ่ งอุดหนุนสัมมาทิฏฐิ ประการแรกคือ มีศลี ความประพฤติดี
งาม ในการทีค่ นจะประพฤติดงี ามต้องตัง้ ใจงดเว้นสิง่ ทีค่ วรเว้น ทีเ่ รา
เรียกว่าสมาทาน แล้วก็เวรมณี “อทินนาทานาเวรมณี” ข้าพเจ้ามี
เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิง่ ของทีเ่ ขาไม่ให้ ยัว่ ยวนอย่างไรก็ไม่เอา
หมืน่ หนึง่ ก็ไม่เอา แสนหนึง่ ก็ไม่เอา ล้านหนึง่ ก็ไม่เอา สิบล้านก็ไม่เอา
ยี่สิบล้านก็ไม่เอา พลังใจแข็งมาก ไม่เอา คนนี้ฝึกแล้วใช่ไหมครับ
เพื่อจะรักษาศีลเอาไว้ให้ได้
ถ้าเป็นศีลปรมัตถบารมี ยอมเสียชีวติ แต่ไม่ยอมเสียศีล นีก่ ็
มั่นคงแล้ว และยังมี การศึกษาสดับตรับฟัง-สุตตะ, สากัจฉาสนทนาอภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น, สมถะ- การท�ำใจให้สงบ
และวิปัสสนา-การท�ำปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริง นี่เป็น
องค์ประกอบธรรม ๕ ประการ ทีห่ นุนสัมมาทิฏฐิ ตรงตามทีค่ ณ
ุ ถาม
ถ้ามีสงิ่ เหล่านีพ้ รัง่ พร้อมบริบรู ณ์ สัมมาทิฏฐิจะไม่มอี ะไรมาวอแว ไม่มี
อะไรจะมาขัดขวางได้
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ความเห็นทีถ่ กู ต้องเป็นกุญแจดอกส�ำคัญไขไปสูค่ วามจริง เหมือน
ไขกุญแจเข้าไปสูห่ อ้ งมหาสมบัตติ อ้ งหยิบกุญแจถูก ถ้าหยิบกุญแจผิดแล้ว
ล่ะก็ ไขไปเถิดไม่ออกหรอก
ความจริงเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนแสวงหา แต่จะเข้าถึงได้ดว้ ยความรูเ้ ห็น
ทีถ่ กู ต้อง และเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ไม่ใช่เพียงแต่ศรัทธาอย่างเดียว
หรือยึดไว้ด้วยอุปาทาน เขาเรียกว่า “สัจจาภินิเวส” ความจริง
ที่เรายึดถือไว้ด้วยอุปาทาน ยึดมั่นด้วยอุปาทานไม่ยอมเปลี่ยน
เคยถือกันมาอย่างนี้ เคยท�ำกันมาอย่างนี้ เคยประพฤติกนั มาอย่างนี้
ก็ถือกันต่อไป ท�ำกันต่อไป ประพฤติกันต่อไป แม้จะขัดกับเหตุผล
ขัดขวางกับความเป็นจริงก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมเลิก อันนี้
เป็นอันตรายมาก เรียกว่า “สัจจาภินเิ วส” dogmatism ถือหลักการ
ที่เคยถือกันมาในกาลามสูตร พระพุทธเจ้าท่านเตือนเอาไว้ว่า “มา
ปรัมปรายะ” อย่าถือตามที่เคยถือกันมา ต้องพิจารณาดูให้ดี
ท่านเคยฟังนิทานเรื่องลิงปีนเสาไหมครับ เป็นลักษณะ
genetic coding เขาต้องการจะทดลองเกีย่ วกับ genetic coding ก็เอา
ลิงมา ๔ ตัวให้มนั ปีนเสาขึน้ ไป เสาแบบเสาธง แล้วมีฝกั บัวอยูข่ า้ งบน
แขวนกล้วยเอาไว้ เมื่อลิงหิวก็ปีนขึ้นไปต้องการจะกินกล้วย
เอื้อมมือจะถึงกล้วยอยู่แล้ว น�้ำฝักบัวก็ราดลงมา ลิงกลัวน�้ำถอย
กรูดลงมา ตัวที่สองขึ้นไปก็โดนอีก ตัวที่สามขึ้นไปก็โดนเหมือนกัน
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ตัวที่สี่ไม่กล้าขึ้น เห็นเพื่อนสามตัวเป็นอย่างนั้นแล้วไม่กล้าขึ้น แต่
แล้วเอาลิงชุดนี้ออกไปสักตัวหนึ่ง เอาตัวใหม่เข้ามาที่ไม่เคยเห็น
เหตุการณ์นี้ มาถึงเห็นกล้วย ก�ำลังหิว รีบปีนใหญ่เลย เพื่อน
ร้องเจี๊ยก ๆ ๆ ๆ ใหญ่เลย เสียงร้องเจี๊ยก ๆ เป็นสัญญาณที่เขา
รู้กันว่าอันตราย มันรีบลง เอาลิงออกไปอีกตัวเอาตัวใหม่เข้ามา
มันก็ปีน ตัวอื่นก็ร้องลั่นเลย มันลงไม่กล้าขึ้น ท�ำอยู่อย่างนี้จน
ลิงที่เห็นเหตุการณ์ที่น�้ำรดลงมาเอาออกไปหมดแล้ว เหลือแต่ลิงที่
ไม่เคยเห็นน�้ำฝักบัว แต่มันอาศัยที่เคยท�ำอย่างนั้นมาว่าเพื่อนปีน
มันจะร้อง เพราะฉะนั้นลิงชุดใหม่ที่เข้ามานั้นไม่เคยเห็นเหตุการณ์
อะไรเลย ไม่เคยเห็นน�้ำเลย เห็นแต่กล้วยที่อยากจะกิน แต่ไม่กล้า
ขึ้น พอเขาเอาฝักบัวออกแล้ว ถ้าลิงตัวใดกล้าขึ้นไปมันจะได้กิน
กล้วยแต่ไม่กล้าขึน้ นีค่ อื ความกลัวทีถ่ อื สืบ ๆ กันมา บอกเล่ากันมา
โดยที่ไม่ได้ทดสอบกัน พระพุทธเจ้าบอกว่า “มา ปรัมปรายะ”
อย่าถือตามความเชือ่ ทีถ่ อื สืบ ๆ กันมา อย่าปลงใจเชือ่ ตามทีถ่ อื สืบ
กันมา มันต้องทดสอบใหม่ ในสังคมของเรานีม่ เี หตุการณ์ทคี่ ล้าย ๆ
กับ genetic coding เรือ่ งลิงปีนเสานัน้ เยอะ เขาเล่าว่า เขาว่ากันว่า
ผูใ้ หญ่ทา่ นสอนไว้โดยเราไม่ได้ทดสอบกันใหม่เลย ถือเอาเลย ถ้าขึน้
บ้านใหม่ไปดูฤกษ์เสียหน่อย จะย้ายทีท่ �ำงานไปดูฤกษ์เสียหน่อย ไหน ๆ
ถือพุทธทัง้ ทีไปดูฤกษ์เสียหน่อย เขาว่าอย่างนัน้ นะ อ้างความเป็นพุทธ
เสียด้วย ทีจ่ ริงพุทธปฏิเสธเรือ่ งพวกนี้ พุทธไม่รบั เรือ่ งพวกนี้ แต่พทุ ธ
ไม่ได้พดู อย่างนีเ้ ลย พุทธบอกว่ายามดี ขณะดี ฤกษ์ดี เช้าดี เย็นดี
กลางวันดี อยูท่ กี่ ายดี วาจาใจดี เมือ่ กายวาจาใจสุจริตตอนเย็น ตอนเย็น
นั้นก็เป็นฤกษ์ดี
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ระหว่างศรัทธากับญาณทัศนะ คนส่วนมากหยุดตัวเองไว้เพียง
ศรัทธา ไม่กา้ วต่อไปยังญาณทัศนะ ศรัทธาจึงง่อนแง่นคลอนแคลน
ถูกดึงไปทางโน้นทีทางนีท้ ี ถือมงคลตืน่ ข่าวอยูเ่ รือ่ ย ในทีส่ ดุ ก็ไม่รจู้ ะ
เชื่อใคร ถ้าก้าวไปถึงญาณทัศนะแล้ว ความรู้สึกว่าไม่รู้จะเชื่อใคร
ย่อมไม่มี เพราะได้รู้เห็นด้วยตนเองแล้ว

ญาณทัศนะ
แปลว่า รู้เห็น
ด้วยตนเอง

ถ้าผมจะบอกคุณว่าในกระเป๋านี้มีเพชร แล้วให้คุณเอาไป
รักษาไว้ ให้คุณเคารพบูชา คุณไม่ได้เปิดดู คุณเอาไปรักษาไว้ด้วย
เชือ่ อาจารย์ ต่อมามีคนบอกว่าผมเป็นเพือ่ นกับอาจารย์วศิน ผมรูว้ า่
ในกระเป๋านีม้ แี ต่ดนิ ทรายทัง้ นัน้ เลย คุณชักลังเลแล้ว เขาอ้างว่าเขา
เป็นเพื่อนกับอาจารย์วศิน เมื่อวันก่อนผมเห็นอาจารย์วศินเอาดิน
ทรายใส่กระเป๋าไว้ ตอนผมมอบให้คุณไป ผมบอกคุณว่าเป็นเพชร
เป็นทอง แล้วคุณก็ไม่เคยเปิดดู คุณเพียงเก็บรักษาไว้เคารพบูชาใน
ฐานะที่เป็นของที่อาจารย์ให้ พอเพื่อนของผมมาบอกอย่างนั้น
คุณลังเลแล้ว เอ๊ะ จะเป็นเพชรทองหรือจะเป็นดินทราย ไม่แน่ใจ
แต่ถ้าผมยื่นให้คุณพร้อมทั้งเปิดให้ดู ในกระเป๋านี้มีเพชรเท่าไร
มีทองเท่าไร คุณดูให้เห็นด้วยตนเอง แล้วก็เก็บรักษาไว้ใช้ในยามจ�ำเป็น
ยามขาดแคลน เอาไปขาย ซื้อข้าวกินได้ คุณเห็นด้วยตนเองแล้ว
วันหลังมีคนมาอ้างว่าเป็นเพื่อนผมว่าในกระเป๋านี้มีแต่ขี้ดินขี้โคลน
คุณจะไม่เชือ่ เพราะคุณมีญาณทัศนะ คุณได้รเู้ ห็นด้วยตัวคุณเองแล้ว
แต่ถา้ คุณไม่เปิดดู ผมไม่ให้คณ
ุ เปิดดู คุณมีแต่ศรัทธาอย่างเดียว คุณมี

32

ญาณทัศนะแปลว่ารู้เห็นด้วยตนเอง

แต่ความเชือ่ อาจารย์ คุณไม่ได้รเู้ ห็นด้วยตัวเอง ความเชือ่ ของคุณจะ
ง่อนแง่นคลอนแคลนเมือ่ มีคนมาชักจูงให้เขว เพราะฉะนัน้ เราต้อง
ไปให้ถึงญาณทัศนะ มีพระธรรมคุณข้อหนึ่งที่ว่า เอหิปสฺสิโก
แปลว่า เรียกให้มาดู มาดูสิ come to see, not come to believe
มาดูให้เห็นสิ ว่าเป็นอะไร ดีหรือไม่ดี เอหิปสฺสิโก สฺวากฺขาโต
ภควตา ธมฺโม สนฺทิิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก เรียกให้มาดูได้
พิสจู น์ได้ดว้ ยตนเองว่าเป็นของแท้ ยิง่ พิสจู น์ยงิ่ เห็น ถ้าเป็นทองแท้
โยนลงกองไฟก็ยิ่งเป็นทองสุกปลั่ง แต่ถ้าเป็นตะกั่วแล้วมีทองฉาบ
อยู่ข้างนอกล่ะก็ พอโยนลงกองไฟเดี๋ยวก็รู้
ข่าวลือต่าง ๆ ที่คนเขาเชื่อกัน เฮโลกันไป ท�ำอะไรกันไป
พอพิสูจน์เข้าว่าเป็นของปลอม ต้องการเงิน ท�ำเพื่อประโยชน์ของ
ตน ไม่ใช่ประโยชน์ของผูท้ ไี่ ปหา ปัญญาอันชอบทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
ดีแล้วจะไปถึงญาณทัศนะ
ถาม : เห็นด้วยกับอาจารย์ที่ว่าควรจะต้องรู้ด้วยตนเอง
ไม่สงสัย แต่ในบางกรณีเราจะอธิบายได้อย่างไร เพราะความสามารถ
ของเรามีจำ� กัด บางอย่างเราไม่เห็น แต่รวู้ า่ มีอยูจ่ ริงอย่างธรรมชาติ
ในโลกนี้ อย่างกระแสไฟฟ้า เรารูว้ า่ มีจริงแม้เราไม่เห็นตัว แอฟริกา
เราไม่เคยไปแต่รู้ว่ามีตรงนี้ เราจะอธิบายได้อย่างไรในเรื่องญาณ
ทัศนะ
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ตอบ : บางเรือ่ งเราเชือ่ ไปก่อน เชือ่ ท่านผูร้ ไู้ ปก่อน แต่ในขณะที่
เชือ่ นัน้ ต้องไม่มอบกายถวายตัวให้ทงั้ หมด เราต้องพยายามทีจ่ ะทดสอบดูวา่
เรือ่ งนีจ้ ริงหรือเท็จ บางอย่างเราเชือ่ ก่อนจะรู้ บางอย่างเรารูแ้ ล้วจึงเชือ่
แต่ถา้ เรือ่ งใดทีเ่ ราเชือ่ เราต้องพยายามก้าวไปสูญ
่ าณทัศนะ
ให้รแู้ จ้งเห็นจริง มิฉะนัน้ เราก็ยอมรับไว้ในฐานะเป็นความเชือ่ ถ้าใครมาขัด
เราก็บอกว่าเรื่องนี้เราควรจะเชื่อแม้ยังไม่สามารถรู้ได้ด้วยตนเอง
ถ้าเผือ่ ท่านถามผมว่า “เรือ่ งนรกสวรรค์ อาจารย์วา่ อย่างไร
เรือ่ งชาติหน้าชาติกอ่ น อาจารย์วา่ อย่างไร” ผมจะตอบเพียงว่า เรือ่ งนี้
ผมเชือ่ แต่ยงั ไม่มญ
ี าณทัศนะ เชือ่ ตามพระพุทธเจ้าทีว่ า่ มีอยูใ่ นต�ำรา
เชื่อต�ำราเท่านั้นนะครับ
ถาม : ถ้ามามองในลักษณะของเรือ่ งต่าง ๆ ซึง่ มีอทิ ธิพลของ
ดวงจันทร์ ของพระอาทิตย์กม็ อี ยู่ มันจะมีความน่าเชือ่ มากน้อยเพียงใด
ตอบ ถ้าถามความเห็น ผมไม่เชือ่ เรือ่ งพวกนี้ ไม่เกีย่ วกัน
ดวงดาวก็คือดวงดาว ไม่เกี่ยวอะไรกับวิถีชีวิตของมนุษย์ วิถีชีวิต
ของมนุษย์จะขึ้นอยู่กับการกระท�ำของมนุษย์ ไม่ได้ขึ้นกับดวงดาว
ทางพุทธนี้ พระพุทธเจ้าท่านเน้นหนัก ยืนยันอย่างหนัก
ว่าดวงดาวจักท�ำอะไรได้ จักท�ำอะไรไม่ได้ ขึ้นอยู่กับการกระท�ำของ
มนุษย์ทั้งนั้น
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ผมมีหลานคนหนึ่ง เป็นหลานทางฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง เขา
ไปดูหมอที่จังหวัดปทุมธานี เป็นหมอพระ พระดูดวง แล้วก็ดู
เขาว่า “คุณเนี่ย ท�ำคุณกับใครไม่ขึ้น คุณท�ำดีไม่ขึ้น” เขายิ่งกลัว
ใหญ่เลยครับ เขาอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างจะไม่มั่นใจตัวเองอยู่
แล้ว เสร็จแล้ว กลางคืนก็ร้องไห้กรี๊ด ๆ ๆ ตกใจกลัว แม่เขาพามา
หาผม ผมบอกว่า เอ๊ พระอะไรพูดอย่างนี้ ให้กลับไปใหม่ กลับไป
ทีป่ ทุมฯ ให้ไปถามว่า ท่านบวชเป็นสาวกของใคร ถ้าเขาตอบว่าเป็น
สาวกของพระพุทธเจ้า ให้ถามต่อว่า พระพุทธเจ้าสอนอย่างนีห้ รือ
เปล่า สอนว่าคนท�ำดีไม่ได้ดี ท�ำดีไม่ขึ้นมีไหม
เขากลับไป ไปถามนะครับ พระเงียบ ไม่ตอบ : แล้วเขาก็
กลับมาหาผม ผมบอกว่า ไม่มหี รอก ไปเชือ่ ท�ำไม ทีหลังอย่าไปดู
อีกเลย เราท�ำดีตอ้ งได้ดี ถ้าเราท�ำดีถกู ต้อง ถูกกาลเทศะ ถูกบุคคล
ต้องท�ำขึน้ ถ้าเมือ่ ไรรูส้ กึ ว่าเราท�ำไม่ขนึ้ แสดงว่าเราท�ำดีไม่ถกู เรา
ท�ำดีผดิ พลาดไปแล้ว ลองส�ำรวจดูให้ดวี า่ ถูกกาละไหม ถูกเทศะไหม
ถูกบุคคลไหม ถูกอะไรต่ออะไรหลายอย่างไหมที่มันควรจะต้องถูก
เขาเชื่อผมนะครับ ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่ไปดู เวลานี้ เขาเป็นผู้ช่วย
อาจารย์ใหญ่อยู่ต่างจังหวัด ก็ไม่เห็นเป็นอะไร เรียบร้อย มันไม่มี
ก�ำลังอะไรที่เหนือก�ำลังกรรม กรรมคือการกระท�ำของเรา ถ้าเรา
เลิกเชือ่ เรือ่ งพวกนีเ้ สียได้ หายยุง่ ไปเยอะเลย สิง่ รุงรังในชีวติ จะถูก
ขจัดออกไปมากมาย
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ถาม : อิทธิพลของพระอาทิตย์พระจันทร์ มีผลต่อน�้ำขึ้น
น�ำ้ ลง สภาพแวดล้อมของสิง่ ต่าง ๆ ในโลก ก็เลยมีความเชือ่ กันว่า
น่าจะมีผลต่อชีวิตของเรา
ตอบ : อันนี้เป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์
เราเห็นกันอยู่แล้ว มันทดสอบได้เป็นความจริงทางดาราศาสตร์ซึ่ง
ทดสอบได้อยู่แล้ว แต่ว่าเรื่องที่เขามาพูดถึงชีวิตคนอะไรต่ออะไร
เนี่ยมันทดสอบไม่ได้ เป็นเพียงแต่สมมติฐานที่เลื่อนลอยและส่วน
มากก็หาผลประโยชน์จากผู้ดู จากผู้กลัว ให้ไปท�ำนั่นท�ำนี่ รับช่วง
กันไปเป็นลูกโซ่ ให้ไปท�ำสังฆทาน ทีน่ ั่นมีเครือ่ งสังฆทานอยูพ่ ร้อม
ให้ไปปล่อยปลาทีน่ นั่ ก็มปี ลาอยูแ่ ล้ว ให้ปล่อยปลาไหล ปลาไหลก็มอี ยู่
ให้ปล่อยเต่า เต่าก็มอี ยู่ ดูหมอตรงนัน้ เศรษฐกิจครบวงจร คนมี
ความทุกข์อยู่แล้ว จิตใจย�่ำแย่อยู่แล้ว ไปซ�้ำเติมเขาอีกโดยวิธีนี้
ถาม : ขณะนี้มีข่าวแพร่สะพัด วันก่อนพบเพื่อนที่รามฯ
พวกนักวิจัยใครต่อใคร พูดกันว่าโลกจะพินาศ เรื่องนี้แพร่สะพัด
ออกไปมาก คนทีเ่ ขียนเป็นรองศาสตราจารย์ เป็นนักวิทยาศาสตร์
ด้วย
ตอบ : คือว่าถ้าโลกจะแตกท�ำลาย เราก็ตายพร้อม ๆ กัน
ก็ไม่เห็นเป็นไร ก็ตายกันหมด ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ แต่ระหว่างทีเ่ รามีชวี ติ
อยู่ ให้อยูด่ ว้ ยความสงบสุข อยูด่ ว้ ยความเป็นมนุษย์ทมี่ คี วามเชือ่ มัน่
ในตนเองและมีความสงบสุข ไม่ใช่อยูด่ ว้ ยความกระวนกระวาย เรือ่ ง
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เรือนกระจกเรือ่ งโอโซนทีม่ ชี อ่ งโหว่ท�ำให้เราป้องกันอุลตร้าไวโอเลตได้
น้อยลงจากแสงพระอาทิตย์ อันนีเ้ ป็นเรือ่ งของวิทยาศาสตร์ ซึง่ ถ้า
เราช่วยกันป้องกัน มันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้ อันนี้เป็นความจริงที่เรารู้
ได้ด้วยวิทยาศาสตร์
ถือตามหลักพระพุทธเจ้าแล้ว ความจริงบางอย่างไม่ควรพูด
แม้จะเป็นความจริงแต่ไม่ควรพูด เพราะว่าเราต้องพิจารณาหลัก normative
หากว่ากันตามหลัก positive จะ declare ตามที่เป็นจริง แต่ถ้าเป็น
normative มันจะบอกว่าอะไรควรแค่ไหน what ought to be
มันควรจะเป็นอย่างไร เรือ่ งนีเ้ รือ่ งจริงแต่เราควรพูดไหม ถ้าพูดแล้ว
ท�ำให้อลวนอลเวงวุ่นวายกันไปหมด พูดท�ำไม ไม่พูดดีกว่า
ผมขอยกตัวอย่างการเมือง ทุกครั้งที่จะเปลี่ยนแปลงตัว
นายกฯ เปลีย่ นแปลงทางการเมือง หมอดูจะออกมากันสลอนเชียว
คนนั้นจะได้เป็น คนนี้ดวงถึง คนนั้นไม่ได้ พวกนี้ท�ำอันตรายกับ
การเมืองมาก เป็นอันตรายมาก ถ้าผมมีอ�ำนาจหรือมีหน้าทีท่ จี่ ะท�ำ 
ผมจะไม่ให้หมอดูออกสือ่ มวลชน จะไม่ให้ออกมาเลยทุกช่องเลย คือ
คุณจะไปดูสว่ นตัวทีไ่ หนเชิญคุณไป แต่ถา้ ออกมาทางสือ่ มวลชนแบบนี้
มันก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้นแก่สังคม คือตัวเองก็เพียงแต่ว่าต�ำรา
ว่าอย่างนี้ ถ้าเผือ่ ไม่จริงไปเผาต�ำรา ผมให้เผาต�ำรา เขาก็มกั จะพูด
อย่างนัน้ เอ๊ะ เผาต�ำราเขาท�ำไม ถึงไม่จริงเราก็ไม่เผา แต่วา่ ผลที่
เกิดขึน้ แก่สงั คมมันเป็นผลร้าย ไม่เคยเป็นผลดี เพราะฉะนัน้ ก็อย่า
ไปดูดีกว่า ใครจะเป็นนายกฯ ใครจะไม่เป็นนายกฯ ใครจะเป็นอะไร
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มันต้องเป็นไปตามวิถที างนัน่ แหละ ไม่ตอ้ งไปดู มันเป็นความงมงาย
เมือ่ สักครูน่ งั่ คุยกับท่านผูอ้ �ำนวยการฯ ท่านถามว่า เรือ่ งเช่นนีเ้ กิดขึน้
ได้อย่างไร เพราะคนไม่มปี ญ
ั ญา เพราะคนงมงาย ขาดสัมมาทิฏฐิ
ความเห็นที่ถูกต้อง มีความเห็นที่ไม่ถูกต้อง ความเห็นที่ผิด แล้ว
กระจายกันไป ผลประโยชน์มันเข้ามาด้วยกับความเห็นผิดอันนั้น
ได้ผลประโยชน์เยอะจากความเห็นผิดนั้น

สัมมาทิฎฐิ
เป็นองค์หนึ่งของ
อริยมรรค
เราต้องพูดว่า “มรรคมีองค์แปด” เสมอนะครับ หรือ “มรรค
ประกอบด้วยองค์แปด” เราไม่พูดว่ามรรคแปด ขอให้โปรดจ�ำไว้
เป็นพิเศษด้วย เราจะไม่พูดว่ามรรคแปด เพราะว่ามรรคจริง ๆ มี
หนึ่งไม่ได้มีแปด แต่ว่าแปดนั่นคือองค์ประกอบ แปดนั้นเป็นองค์
ประกอบไม่ใช่ตวั ประกอบ อีกตัวหนึง่ คือ สัมมาญาณ ญาณ แปลว่า
ความรู้ จะเกิดขึน้ เมือ่ องค์มรรคทัง้ แปดนีร้ วมกันแล้ว คล้าย ๆ ซีเมนต์
เอาน�้ำ  เอาทราย เอาหิน เอาปูน เอาอะไรมารวมกันแล้วมันเป็น
ซีเมนต์ ประกอบด้วยวัตถุ ๘ ประการ เป็นซีเมนต์ พอแยกออก
จากกัน มันก็จะมีคณ
ุ สมบัตขิ องตัวมันเองพอมารวมกันมันจะเปลีย่ น
คุณสมบัติ เกิดคุณสมบัตใิ หม่ขนึ้ อันหนึง่ แล้วก็เป็นตัวต้น เป็นตัวน�ำ
เป็นตัวน�ำอย่างไร เพราะว่าด้วยสัมมาทิฏฐินนั้ เอง จึงรูจ้ กั
มิจฉาทิฏฐิวา่ เป็นมิจฉาทิฏฐิ รูจ้ กั สัมมาทิฏฐิวา่ เป็นสัมมาทิฏฐิ ว่าเรือ่ ย
ไปทีละตัวนะครับ จนถึงสัมมาสมาธิ รู้จักมิจฉาสมาธิว่าเป็นมิจฉา
สมาธิ อ้างทีม่ าไว้ให้ดว้ ยจากมหาจัตตารีสกสูตร พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔

40

สัมมาทิฎฐิเป็นองค์หนึ่ งของอริยมรรค

มรรคมีองค์แปด ตัวอริยมรรคคืออะไร คือสัมมาญาณ ต่อจากสัมมาญาณ
เป็นสัมมาวิมุติ รวมเป็น “สัมมัตตะ ๑๐”
อริยมรรคประกอบด้วยองค์แปด เป็นทางสายกลาง เป็น
มัชฌิมาปฏิปทา เป็นวิถชี วี ติ ของชาวพุทธ ถ้ามีคนถามว่า “วิถชี าวพุทธ
คืออะไร” “อะไรเป็นวิถชี วี ติ ของชาวพุทธ” หรือว่า “หลักธรรมอะไรที่
เป็นวิถชี วี ติ ของชาวพุทธ” เราตอบได้เลยครับว่า “มรรคมีองค์แปด” เป็น
มัชฌิมาปฏิปทา เป็นทางสายกลาง เป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธ
มีคนหลายคนพูดว่าการปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ยาก ความจริงไม่ยาก
เกินไป ถ้าหมุนใจให้ตรง ท�ำความเห็นให้ตรงต่อค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ให้รเู้ บือ้ งต้นก่อนว่าอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิ อะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิ เพียงเท่านี้
เพียงท�ำความเห็นให้ถกู ต้องก็เป็นบุญแล้ว นีเ่ ขาเรียกว่า “ทิฏฐุชกุ มั ม์”
การท�ำความเห็นให้ตรงเป็นบุญกิรยิ าวัตถุขอ้ หนึง่ ในสิบข้อ พอพูดถึง
ท�ำบุญ คนก็มกั จะนึกถึงเรือ่ งทาน ทีจ่ ริงมีวธิ ที �ำบุญตัง้ เยอะ แม้ไม่มี
เงินก็ท�ำบุญได้เยอะ อาทิ รักษาศีลก็ได้ เจริญภาวนาก็ได้ อ่อนน้อม
ถ่อมตนก็ได้ ช่วยเหลือผูอ้ นื่ ในกิจทีค่ วรช่วยเหลือก็ได้ อนุโมทนาส่วน
บุญก็ได้ ฟังธรรมก็ได้ แสดงความรู้ให้ความรู้ก็ได้ ท�ำความเห็นให้
ถูกต้องก็เป็นบุญ
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ถาม : การท�ำความเห็นให้ตรงนั้น เราต้องรู้ตัวเราเอง
ใช่ไหมเราไม่รู้คนอื่น
ตอบ : ดูพฤติกรรมว่าเขามีความเห็นตรงหรือเปล่า ให้ดู
พฤติกรรม ถ้าความเห็นเขาตรง พฤติกรรมเขาจะตรง นอกจาก
ว่าเห็นถูกแต่ท�ำไม่ได้ตามที่เห็น

สัมมาทิฎฐิ
มีสองระดับคือ

ระดับสามัญหรือระดับศีลธรรมและระดับโลกุตรธรรม
ค�ำบาลีไม่ตอ้ งอ่านก็ได้ แปลว่า สัมมาทิฏฐิทยี่ งั มีอาสวะเป็น
ส่วนแห่งบุญ มีวิบากเป็นขันธ์ คือจะเรียกว่าโลกียสัมมาทิฏฐิ ก็ได้
เช่นว่า เห็นว่าท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่ ท�ำบุญเป็นบุญ ท�ำบาปเป็นบาป
นรกมีสวรรค์มี มารดาบิดามีบญ
ุ คุณ โลกนีม้ โี ลกหน้ามี โอปปาติกะมี
เหล่านี้เป็นสัมมาทิฏฐิระดับสามัญ
สัมมาทิฏฐิระดับสูง เป็นสัมมาทิฏฐิทเี่ ป็นอริยะ ไม่มอี าสวะ
เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค เป็นระดับโลกุตตรธรรม
สัมมาทิฏฐิระดับสามัญ เช่นเห็นว่า การให้ทานมีผล การ
บวงสรวงมีผล ดูค�ำว่า “บวงสรวง” การบวงสรวงทีแ่ ปลจากค�ำว่า
“ยิตฺถํ” นี้ ผมเห็นว่า เช่น การท�ำบุญอุทิศให้ผู้ตาย การท�ำบุญ
อุทศิ เทวดา เทวตาพลี ใน “พุทธธรรม” ของพระเทพเมธี แปล “ยิตถฺ ”ํ
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ว่า การบ�ำเพ็ญทาน ใน “มหิดลธรรม” หน้า ๒๗๐ ของท่าน
พุทธทาสภิกขุ เอา “ยิตฺถํ” “หุตํ” รวมกันแล้วแปลว่า การ
บวงสรวงบูชา เช่น การให้ข้าวน�้ำ  เป็นต้น
ผมเคยคุยกับพระบางส�ำนัก ท่านไปนั่งกางกลดอยู่ที่หน้า
หอสมุดแห่งชาติ คนก็มาถาม : “ท่านท�ำบุญอุทิศให้ผู้ตายได้หรือ
เปล่า ได้บุญหรือเปล่า ผู้ตายได้รับไหม”
ท่านตอบว่า “ได้พระ” “ท�ำบุญด้วยทุเรียน ทุเรียนก็ไป
อยู่ในกระเพาะพระ ก็จบแค่นั้น”
ผมก็ไปนัง่ ฟังอยูด่ ว้ ย เลยถามท่านว่า “ความเห็นอย่างนี้
เป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเป็นความเห็นของท่าน”
ท่านบอกว่า “พระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้ มันอยู่ที่ความ
เชื่อด้วย ถ้าเราเชื่อว่าถึง ก็ถึง เราเชื่อว่าไม่ถึงก็ไม่ถึง ชาติหน้ามี
หรือไม่มี อยูท่ เี่ ราเชือ่ ถ้าเราเชือ่ ว่ามี มันก็มี ถ้าเราเชือ่ ว่าไม่มี มัน
ก็ไม่ม”ี ท่านว่าอย่างนัน้ นะ ผมก็บอกว่า “ท่านครับ ถ้าผมบอกว่า
ผมเชื่อว่าท่านเป็นพระ ท่านเป็นหรือไม่เป็น”
“เป็นสิ อาตมาเป็นพระ”
“ถ้าผมเชื่อว่าท่านไม่เป็นพระ ท่านเป็นหรือไม่เป็น”
“เอ๊ะ โยมนี่พูดยังไง ฟังไม่รู้เรื่อง”
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นี่ คือไปถือเอาความเชือ่ ว่าเป็นความจริง มันคนละอย่าง
บางอย่างนัน้ เชือ่ กันมานาน ถือกันมานาน ยอมรับกันมานาน ไม่จริงก็มี
บางอย่างจริงก็มี ไม่ยอมรับกันมานานจริงก็มี เพราะฉะนัน้ ท่านจะ
ไปคิดว่า ท่านเชือ่ อย่างไรนัน้ คือความจริงไม่ได้ ความจริงกับความเชือ่
มันคนละอย่าง บางทีความเชือ่ ไปตรงกับความจริงเข้าก็โชคดีไป หรือ
ความจริงมาตรงกับความเชือ่ เข้าก็โชคดีไป แต่มหี ลายอย่างทีม่ นั ไม่ตรง
ความเชื่ออย่างหนึ่งความจริงอย่างหนึ่ง
การให้ทานมีผล การบวงสรวงมีผล การบูชามีผล กรรมดี
กรรมชั่วมีอยู่ โลกหน้ามี มารดามีบิดามี สมณพราหมณ์ผู้ด�ำเนิน
ชอบปฏิบตั ชิ อบรูโ้ ลกนีแ้ ละโลกหน้ามีอยู่ รวมเป็นสัมมาทิฏฐิ ๑๐ นี่
เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างสามัญ
ทีจ่ ริงโลกนีใ้ คร ๆ ก็เห็นอยู่ แต่ท�ำไมจึงบอกว่าโลกหน้าไม่มี
โลกนี้ไม่มี หรือว่าคนที่เชื่อในทางสัมมาทิฏฐิก็ว่าโลกนี้มี เชื่ออย่าง
มิจฉาทิฏฐิกว็ า่ โลกนีไ้ ม่มี อันนีค้ วามหมายมันเป็นว่าคิดว่าไม่ตอ้ งประพฤติ
จริยธรรมเพือ่ โลกนี้ ทุกสิง่ เกิดขึน้ โดยบังเอิญ เป็น accidentalism
พวกถือว่าทุกอย่างเกิดขึน้ โดยบังเอิญ ไม่มเี หตุไม่มปี จั จัยไม่ตอ้ งประพฤติ
จริยธรรมเพือ่ โลกนี้ คุณท�ำไปตามสบายของคุณเถิด คุณอยากกิน
อะไรก็กิน คุณอยากเที่ยวก็เที่ยว อยากท�ำอะไรก็ท�ำ  คุณไม่ต้อง
คิดถึงจริยธรรม แล้วก็ไม่ต้องประพฤติจริยธรรมเพื่อโลกหน้า
โลกหน้าไม่มี ตายแล้วสูญ เป็นขี้เถ้า เหมือนกันทุกคน จบแค่นั้น
nothing remains after death เชื่อว่าไม่มีอะไรเหลือหลังจากตาย
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ดังนัน้ จงกิน จงดืม่ จงเทีย่ ว ให้เพลิดเพลิน ให้สนุกสนาน ให้สบาย
หลังจากตายแล้วก็แล้วกันไป ไม่มีอะไรเหลือ ความเชื่อเช่นนี้คือ
พวกลัทธิวตั ถุนยิ มของอินเดีย พวกจารวาก ซึง่ แพร่ไปทางตะวันตก
แพร่เข้ามาในประเทศไทยก็มี คนเชือ่ อย่างนีก้ เ็ ยอะ ไม่ตอ้ งประพฤติ
จริยธรรมต่อมารดาบิดา มารดาไม่มีบิดาไม่มี เกิดมาอย่างนั้นโดย
ธรรมชาติ โดยธรรมดา อันนีเ้ ป็นความเห็นผิด อยูใ่ นฝ่ายความเห็นผิด
เป็นมิจฉาทิฏฐิ ขอผ่านไปบ้างนะครับ ข้อแปดพูดแล้วนะครับ ข้อเก้า
พูดแล้ว ลองมาดูขอ้ สิบ คนผูเ้ ป็นสัมมาทิฏฐิเกิดมาเพือ่ ประโยชน์สขุ
แก่คนหมู่มาก เพื่อประโยชน์สุขแก่เทวดาและมนุษย์ เขาท�ำบุคคล
เป็นอันมากให้ออกจากธรรมทีผ่ ดิ คือ อสัทธรรม อ่านว่า อะสัดท�ำ
ไม่ออกเสียงตัว ท. ด�ำรงอยู่ในธรรมที่ถูก ได้คนที่เป็นสัมมาทิฏฐิ
สักคนหนึ่งจะกระจายความเป็นสัมมาทิฏฐิออกไปได้กว้าง
คนเป็นมิจฉาทิฏฐิคนหนึง่ ก็กระจายความเป็นมิจฉาทิฏฐิออก
ไปให้แก่คนอื่น มีลูกก็สร้างความเป็นมิจฉาทิฏฐิให้แก่ลูก มีหลาน
สร้างความเป็นมิจฉาทิฏฐิให้แก่หลาน แล้วก็ตอ่ ๆ กันไป ถ้าเป็นฝ่าย
สัมมาทิฏฐิกจ็ ะต่อ ๆ กันไป มันก็เป็นประโยชน์แก่โลกเป็นประโยชน์
แก่สงั คม โดยเฉพาะคนที่มอี ทิ ธิพลต่อครอบครัว ต่อสังคมและต่อ
โลกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิจงึ จะให้ประโยชน์แก่โลกและสังคม ยืนหยัดเอา
ไว้ด้วยสัมมาทิฏฐิ
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ผมคุยกับพระบ่อยแทบทุกวัน พระทีม่ หาวิทยาลัย ท่านมีปญ
ั หา
เยอะ ถามเยอะ เวลาคุยอะไรขึน้ มาท่านจะถามปัญหาเยอะ ผมยืนยันว่า
ให้ท่านยืนหยัดอยู่กับหลักธรรมที่ถูกต้อง ใครจะว่าอย่างไร ใครจะ
เป็นอย่างไรก็ตามใจ จะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็ให้รู้ไป จะจนหรือจะวิบัติจะ
เกิดอะไรก็ให้มันรู้ไป แต่ว่าต้องยืนหยัดอยู่กับหลักธรรมที่ถูกต้อง
ยืนอยู่กับฝ่ายที่เป็นสัมมาทิฏฐิ อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่กลัว ให้มีความ
กล้าหาญพอที่จะยืนหยัดอยู่กับสิ่งที่ถูกต้อง
ส่วนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดมาเพื่อทุกข์เพื่อโทษแก่คนหมู่
มากทั้งเทวดาและมนุษย์ เขาท�ำให้บุคคลเป็นอันมากออกจาก
ธรรมของสัตบุรุษ ด�ำรงอยู่ในธรรมของอสัตบุรุษ คือค�ำสอนผิด
ทีพ่ ระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าเหมือนพรานดักปลา เอาไซเอาลอบไปดัก
ปลาไว้ ไม่ใช่เพือ่ ประโยชน์แก่ปลา แต่เพือ่ ประโยชน์แก่คนดัก เพราะฉะนัน้
คนที่สร้างลัทธิมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาแล้วท�ำให้คนไปติดในลัทธินั้น ไม่ใช่
ประโยชน์ของคนทีต่ ดิ แต่เป็นประโยชน์ของคนดัก มีค�ำสอนทีผ่ ดิ ดักเอา
ไว้ เราไม่รวู้ า่ อันไหนเป็นค�ำสอนทีผ่ ดิ อันไหนเป็นค�ำสอนทีถ่ กู เพราะ
เราไม่ได้ศกึ ษาเรียนรูเ้ สียหน่อย เราก็โง่ เอ๊ อันไหนถูกแน่ อันไหนผิดแน่
คนทีพ่ ดู ก็พระทัง้ นัน้ นี่ ส�ำนักนัน้ ว่าอย่างนัน้ ส�ำนักนีว้ า่ อย่างนี้ ผูร้ ู้
ทัง้ นัน้ แต่พดู ไม่ตรงกัน ต้องเรียนรูเ้ สียหน่อย คล้าย ๆ ว่าถ้าท่านไม่มี
ความรูเ้ รือ่ งทอง คนเอาทองเก๊มาขายท่านก็เชือ่ ราคามันถูกหน่อยก็
อันนีล้ ะ่ แต่ถา้ ท่านมีความรูเ้ รือ่ งทองท่านไม่รบั รูว้ า่ นีม่ นั ทองเก๊ ถ้าเรา
ไม่รู้เราก็ถูกหลอก
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พีน่ อ้ งชาวไทยนีน่ า่ สงสารมากนะครับ มีเรือ่ งทีถ่ กู หลอกเยอะ
เมือ่ สักครูม่ คี นพูดเรือ่ งราหูขนึ้ มา นัน่ ก็เรือ่ งหลอกเหมือนกัน ได้เงินเยอะ
วัดทีท่ �ำเรือ่ งราหูได้เงินเยอะในวันนัน้ คนทีส่ อนสัจธรรมพูดความจริง
ให้ปญ
ั ญา ไม่ได้ แต่คนทีห่ ลอก กลับได้ คนเชือ่ พอท�ำให้เชือ่ แล้ว
เกิดความกลัว กลัวแล้วต้องเสียอะไรก็เสียไป ขอให้ได้อะไรสักอย่าง
หนึง่ ให้พออุน่ ใจให้หายกลัว และมักจะมีคนพูดกันเสมอว่าคนต้องการ
ที่พึ่งทางใจ ต้องการเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ เพราะฉะนั้นก็ไป
เหนีย่ วอันนัน้ บ้าง อันนีบ้ า้ ง สิง่ นัน้ บ้างสิง่ นีบ้ า้ งเพือ่ ต้องการเครือ่ ง
ยึดเหนีย่ วทางใจ นีค่ อื ข้ออ้าง ผมบอกว่าทีจ่ ริงเครือ่ งยึดเหนีย่ วทางใจ
ที่ถูกต้องที่ดีก็มีอยู่มากแล้ว อย่างเช่นพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ที่ดี สิ่งบางอย่างนี้มันเหนี่ยวเหมือนกันแต่มันเหนี่ยวลง
ไม่เหนีย่ วขึน้ คือท�ำให้ใจเราตกลงตำ�่ ลง ความเชือ่ ทีถ่ กู ต้อง ความเห็น
ที่ถูกต้อง มันเหนี่ยวเหมือนกันแต่เหนี่ยวขึ้น เหนี่ยวให้จิตใจเรา
สูงขึ้น เข้มแข็งขึ้น ท�ำให้มีคุณภาพจิตดีขึ้น มี mental quality
ดีขึ้น แล้วก็มี mental health สุขภาพจิตดีขึ้น มี mental ability
มีสมรรถภาพจิตดีขึ้น สามอย่างนี้มันต้องอาศัยกันนะครับ คนที่มี
สุขภาพจิตดีแสดงออกอย่างไร มีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกให้เราเห็นว่า
เขามีสขุ ภาพจิตดี ไม่เครียด มีความสุข เขาเป็นคนมีความสุข หน้าตา
ยิม้ แย้มแจ่มใส คนมีคณ
ุ ภาพจิตดี mental quality แสดงออกด้วยอะไร
แสดงออกด้วยคุณธรรมมีเมตตากรุณา มีสงั คหวัตถุ มีพรหมวิหาร
คนมีสมรรถภาพจิตดี เรียกว่า mental ability แสดงออกโดยการ
สู้งาน รับผิดชอบ ไม่ท้อถอยง่าย มีความบากบั่นมั่นคง ก้าวไป
ข้างหน้า เจออุปสรรคแล้ว ไม่ถอย เห็นว่าอุปสรรคเป็นเครื่อง
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ทดสอบความสามารถ อย่างนีเ้ ป็นคนมีสมรรถภาพจิตดี สามอย่างนี้
ต้องเกื้อกูลกัน
มีคนผูห้ นึง่ อาศัยทีว่ ดั อยูม่ าหลายปี ในทีส่ ดุ เมือ่ เขาไล่ทจี่ ริง
ก็กัดฟันทนไปซื้อบ้าน ซื้อที่ดินผ่อนส่ง ไม่กี่ปีต่อมาก็เรียบร้อย ได้
ทั้งบ้านทั้งที่เป็นของตัวเอง เมื่อย้อนระลึกขึ้นมาก็รู้สึกว่าดีเหมือน
กันนะ ถ้าเผื่อวัดเขาไม่ไล่ที่ ป่านนี้เราคงยังเช่าที่ดินวัดอยู่จนถึง
ตอนนีถ้ งึ รุน่ หลาน ตอนนีไ้ ด้ทงั้ ทีด่ นิ ทัง้ บ้านเป็นของเราเอง ในเมือ่
มันหนีไม่พ้น ก็คิดว่าเอาล่ะ ต้องต้อนรับมัน คือ true peace of
mind comes from accepting the worst ความสงบสุขที่แท้จริง
ของดวงจิตมาจากการยอมรับหรือต้อนรับสิ่งที่เลวที่สุด อันนี้ท�ำให้
เราจิตใจสงบ ความสงบที่แท้จริงของดวงจิตมาจากการยอมรับ
หรือต้อนรับสิ่งที่หนีไม่พ้น สิ่งที่เลวที่สุดแล้วเรายังสู้ได้ รับได้เลย
อันนี้ไม่เลวเท่าไรหรอก ยังมีดีอยู่
ถาม : ทีอ่ าจารย์ให้สมั ภาษณ์ ตอนสุดท้ายทีท่ า่ นอาจารย์
บอกว่า สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือให้ตระหนักว่าทุกสิง่ เป็นไปตามเหตุปจั จัย
อยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความสักนิดนึงค่ะ
ตอบ : คือ กรรมนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย กรรมนี้ไม่ใช่
สิ่งตายตัว กรรมเป็นสิ่งไม่ตายตัว กรรมเป็นสังขตธรรมเป็นสิ่งที่
ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย พอเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงกรรมเปลี่ยน ขึ้น
อยูก่ บั เหตุปจั จัย อย่างนำ�้ ในแก้วนีน้ ะครับ ตอนนีม้ นั เหลว แต่พอ
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เอาเข้าตูเ้ ย็น เข้าช่องนำ�้ แข็ง สักพักหนึง่ มันเป็นน�ำ้ แข็ง อันนีค้ อื เหตุ
ปัจจัยท�ำให้มันเป็นน�้ำแข็ง พอเอาออกจากตู้เย็นมาวางไว้ในอากาศ
ธรรมดา มันจะค่อย ๆ ละลายเป็นน�ำ้ ธรรมดา แล้วพอเราเอาไปใส่
กาต้ม มันจะร้อนแล้วก็เดือดแล้วก็กลายเป็นไอ ถ้าไม่เอาลงก็จะหมด
ไปเลยคือกลายเป็นไอไปหมดเลย นี่คือขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของน�้ำ
ยถาปจฺจยํ  ปวตฺตนฺติ พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนัน้ แปลว่า
สิง่ ทัง้ หลายสัตว์ทงั้ หลายเป็นไปตามเหตุปจั จัย คราวนีพ้ อมาถึงคน
ผมเคยตัง้ ปัญหาว่า ว่าโดยธรรมชาติแล้ว อันนีอ้ าจารย์ทงั้ หลายคงทราบ
เพราะอยู่ทางวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์
ดีหรือเลว มนุษย์ดโี ดยธรรมชาติ แล้วมาเลวเพราะเหตุปจั จัยภายหลัง
หรือว่ามนุษย์มคี วามโน้มเอียงทีจ่ ะเลว ถ้าเขาดี ดีขนึ้ เพราะเหตุปจั จัย
อุดหนุนให้ดี หรือว่ามนุษย์ไม่ดไี ม่เลว สุดแล้วแต่เหตุปจั จัย หรือว่า
มนุษย์ทั้งดีทั้งเลว เกิดมาทั้งดีทั้งเลว แต่เมื่อเกิดมาแล้วอย่างไหน
จะเพิ่มพูนขึ้นอย่างไหนจะลดลงขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย มีใครจะตอบ
ไหมครับ ตามความเห็นหรือตามความรู้สึก ตอบอันสุดท้ายใช่ไหม
ครับ ใครตอบอันสุดท้ายเป็นการตอบตามหลักพุทธ ข้อสุดท้าย
มนุษย์มีทั้งดีทั้งเลวในตัวมาพร้อม ๆ กัน เพราะว่ายอมรับในเรื่อง
สังสารวัฏ เคยเกิดมาหลาย ๆ ชาติ แต่ละชาติกส็ งั่ สมทัง้ ดีทงั้ ชัว่ มา
แล้วติดมาจนถึงชาตินี้ พอมาถึงชาตินจี้ ะดีมากขึน้ เลวน้อยลง หรือ
จะเลวมากขึ้นดีน้อยลง สุดแล้วแต่การศึกษา การอบรม ซึ่งรวม
เป็นเหตุปัจจัย รวมเรียกว่าเหตุปัจจัย
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ถาม : เหตุปัจจัยนี้ ที่เราเรียนเราสอนกัน พ่อแม่จะเป็น
ตัวแรก
ตอบ : ครับ พ่อแม่เป็นเหตุปัจจัยตัวแรกเลย
ถาม : ต่อมาก็จะมีเพื่อนมีโรงเรียนและสังคมในวงกว้าง
บางครั้ง เท่าที่เราเห็นมา สมัยประถมก็จะยังพอดูแลได้ แต่พอโต
ขึ้น ไปสู่สังคมกว้างมากขึ้นก็เริ่มเบี่ยงเบนไป เหมือนกับว่าพอโต
แล้วจะมีเหตุปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้
ตอบ : ใช่ครับ มีเหตุปจั จัยทีอ่ ยูน่ อกเหนือการดูแลของเรา
แล้วอีกอย่างนะครับ บุญกุศลหรือบาป บุญวาสนาหรือบาปวาสนาทีเ่ ขา
เคยท�ำมาติดตัวเขามานัน่ ก็เป็นเหตุปจั จัยอีกอันหนึง่ ทีค่ อยกระตุน้ ให้เขา
มีความโน้มเอียงไปในทางดีหรือทางเลว บางคนสอนให้ดงี า่ ย สอนให้
เลวยาก เพราะว่าเขามีบญ
ุ วาสนา บางคนมีบาปวาสนามา เคยได้ยนิ ค�ำ
ว่าบาปวาสนาไหมครับ คือวาสนานีม่ สี องอย่าง ได้แก่ บาปวาสนากับ
บุญวาสนา
บาปวาสนานัน้ คืออยูก่ บั บาปมานาน วาสนาแปลว่าอยูม่ านาน
อยูก่ บั สิง่ นัน้ มานาน วัน ๆ ท�ำแต่บาปน่ะจิตใจก็คลุกคลีอยูก่ บั บาป ห้าปี
หกปี สิบปี ยีส่ บิ ปี ก็ท�ำแต่บาป จิตใจก็คลุกคลีอยูก่ บั บาป เหมือน
กับเสือคุ้นป่า ปลาคุ้นน�้ำ
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บางคนก็คนุ้ กับบุญ มีบญ
ุ วาสนา ท�ำแต่บญ
ุ คิดแต่เรือ่ งบุญ
ท�ำแต่เรือ่ งบุญ ใจก็คนุ้ อยูก่ บั บุญ กระตุน้ ให้ท�ำบุญก็ท�ำง่าย ใครกระตุน้
ให้ท�ำบาปก็ท�ำยาก
บางแห่งพนันกันด้วยบุหรีซ่ องเดียว พนันกันด้วยเหล้าขวดเดียว
ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งตึ้ก ๆ ๆ มา ยิงถูกหรือไม่ถูกยิงคนบน
มอเตอร์ไซค์ ถ้าถูกได้เหล้าขวดหนึง่ ดูสบิ าปวาสนามันเยอะ พอจะ
ให้ท�ำบาปนีม่ นั ท�ำง่าย ถ้าเผือ่ ให้พวกเราไปท�ำ  ท�ำได้ไหม ท�ำไม่ได้ เรา
มีบญ
ุ วาสนา บอกให้ไปท�ำบุญนีไ่ ปท�ำง่าย ให้ท�ำบาปท�ำยาก เพราะ
ฉะนั้นถามว่าความดีกับความชั่วอันไหนท�ำได้ยาก อันไหนท�ำได้ง่าย
ส่วนมากคิดว่าท�ำชั่วง่ายท�ำดียาก แต่ค�ำตอบของพระพุทธเจ้าไม่ได้
ตอบอย่างนี้ คนดีทำ� ดีได้งา่ ยท�ำชัว่ ได้ยาก คนชัว่ ท�ำชัว่ ได้งา่ ยท�ำดีได้
ยาก มันอยู่ที่คน อยู่ที่ตัวคน ไม่ใช่อยู่ที่ความดีท�ำง่ายหรือท�ำยาก
ถาม : เป็นเพราะท�ำกันมาแต่ชาติก่อน ๆ หรือเปล่าคะ
ตอบ : มีส่วนครับ เป็นวาสนามา เป็นบุญวาสนามา
ถาม : บางคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน ท�ำไมออกมาไม่
เหมือนกัน
ตอบ : กินข้าวหม้อเดียวกัน พ่อแม่เดียวกัน บ้านหลังคา
เดียวกันก็ไม่เหมือนกัน
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ถาม : วิธีการที่รวบรวมข้อมูลจากโปรแกรม เราจะไป
ท�ำนายว่าผลจะเกิดเป็นอย่างไร สงสัยว่าวาสนาทีอ่ าจารย์พดู ถึงนัน้
วาสนาจะเป็นอะไรที่ไม่สามารถสรุปได้
ตอบ : อันนี้เป็นทัศนะทางพุทธคือ ขอให้รับไปพิจารณา
ว่าเป็นทัศนะทางพุทธที่กล่าวไว้อย่างนี้
ถาม : ในสมการจะมีเทอม effect ของ ก.ไก่ effect
ของข.ไข่ แต่จะเหลืออะไรบางอย่างที่ไม่สามารถบอกได้ อาจารย์
ไม่ได้หมายถึงค่าความผิดพลาดใช่ไหมคะ
ตอบ : อันนี้หมายถึงสิ่งที่เหลืออยู่ที่ยังไม่สามารถวิจัยได้
ต้องรู้ด้วยพุทธญาณถึงจะรู้ได้
ถาม : อีกเรือ่ งวิบากกรรม มันเป็นสิง่ ทีเ่ ราสามารถจะหลีก
หนีได้
ตอบ : กรรมไม่ใช่สงิ่ ทีต่ ายตัว กรรมสามารถจะเปลีย่ นแปลงได้
ให้เบาบางได้ ให้เข้มข้นขึ้นได้ แล้วก็ให้หมดไปได้ โดยที่ไม่ได้รับ
อะไรเลย อันนี้เป็นหลักค�ำสอนของพุทธนะครับ คือที่สอนกันมา
ส่วนมากก็จะสอนกันเพียงครึ่งเดียว คือสอนว่าเขาท�ำกรรมต้องได้
รับผลแน่นอน ที่จริงมันเปลี่ยนแปลงได้ ป้องกันได้ หลีกหนีได้
เหมือนทีผ่ มเปรียบเมือ่ กีว้ า่ เหมือนกับเรายิงฟุตบอลเข้าโกล์ ถ้าโดย
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ธรรมดาไม่มอี ะไรป้องกันมันต้องเข้า เหมือนว่าท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่
แต่ถา้ มีบางอย่างเข้ามาเป็นตัวแปรมาป้องกัน ยิงฟุตบอลไม่เข้าโกล์
ท�ำกรรมอย่างนี้แล้วแทนที่จะได้รับผลกรรมอย่างนี้มันมีอย่างอื่น
มากั้นเอาไว้ เรามีความดีอย่างอื่นมากั้นเอาไว้กั้นเอาไว้ มันไม่เข้า
จนอยูไ่ ป ๆ มันก็เจือจางลงและหมดแรงไปเอง เลิกต่อกัน เขาเรียก
อโหสิกรรม เลิกกันไป วิธีการก็คือ ท�ำความดีให้มากขึ้น ๆ ถ้าพูด
ถึงว่าเรากลัวต่อบาปนะครับ ท�ำความดีให้มากขึน้ ๆ จนท่วม ถ้าเผือ่
แก้วเท่านี้ แล้วผมเอาเกลือก�ำมือหนึ่งมาใส่ในแก้วนี้ จะเค็มมาก
ใช่ไหมครับ ดื่มไม่ได้เลย แต่ถ้าเปลี่ยนภาชนะใหม่ให้ใหญ่ขึ้น
เป็นโอ่งเป็นอ่างอะไรก็แล้วแต่ เกลือเท่าเดิมนะไม่เพิม่ เกลือ เอาน�้ำ
นีเ้ ทลงไปในอ่างใหญ่ แล้วเพิม่ นำ�้ ลงไป เพิม่ นำ�้ ลงไป เกลือไม่เพิม่
แต่จะไม่เค็ม ดืม่ ได้แล้วคราวนีจ้ ดื แล้ว ยิง่ เพิม่ นำ�้ ลงไปเท่าไรเรียกว่า
drinkable ดื่มได้แล้ว ตอนแรกมันเป็น undrinkable เค็มมากจน
ดื่มไม่ได้ เหมือนเราท�ำความดีเพิ่มขึ้น ๆ เพื่อให้ผลแห่งบาปค่อย ๆ
ถูกละลายไป
ถาม : บาปเกิดจากการกระท�ำ  ท�ำความชั่ว ความเลว
บาปมีหลายแบบ ท�ำความดีลบล้างบาปได้
ตอบ : ถ้าเป็นความดีใหญ่ ๆ บาปกรรมจะถูกล้มล้างบัญชี
ได้เลย ผมขอยกตัวอย่างนะครับ เช่นว่าเราเคยฆ่าสัตว์ เคยลักทรัพย์
เคยประพฤติผิดในกาม เคยพูดเท็จ พูดค�ำหยาบ พูดส่อเสียด
พูดเพ้อเจ้อ ดื่มสุราเมรัย ท�ำบาปมันทุกอย่างเลย ท�ำบ่อย ๆ ด้วย
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แล้วถ้าไม่มอี ะไรป้องกัน บาปอันนีจ้ ะต้องส่งเราสูน่ รกหลังจากเราตาย
แล้ว เราอยู่ เราก็ไม่คอ่ ยมีความสุข แต่ถา้ เราได้ส�ำเร็จเป็นโสดาบัน
เมื่อไหร่ผลกรรมอันนี้ล้างบัญชีเลย ให้ผลไม่ได้เลย กุศลกรรมคือ
ความเป็นโสดาบันนี้เป็นกรรมที่ยิ่งใหญ่ กุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่จะมา
ป้องกันพวกนี้ได้หมดเลย ไม่น�ำสู่อบาย
ถาม : เหมือนองคุลิมาล
ตอบ : ครับ ใช่ครับ นั่นเหมือนกัน จะไปนรกนี่ปิดเลย
ปิดอบายเลย ประตูไปอบาย ๔ ถูกปิดสนิทเลย นรก เปรต อสุรกาย
สัตว์เดรัจฉาน คุณไม่ตอ้ งห่วงเลย ไม่ตอ้ งไปแล้ว บาปกรรมทีเ่ คย
ท�ำมาในตอนต้นเป็นอันถูกล้างไปหมด แล้วชีวติ ทีเ่ ป็นอยูท่ เี่ หลืออยู่
ก็มคี วามทุกข์นอ้ ยทีส่ ดุ มีความสุขมากทีส่ ดุ ทุกข์ไม่เป็น ทุกข์มามัน
จะสปริงออกไปหมดเลย เหมือนหยาดน�้ำบนใบหญ้าเมื่อเทียบกับ
น�้ำในสระใหญ่ เหมือนฝุ่นธุลีบนปลายเล็บเมื่อเทียบกับฝุ่นจ�ำนวน
มากในโลก ทรงอุปมาไว้ถึง ๑๐ ประการด้วยกัน และทรงสรุปไว้
ทุกตอนว่าการบรรลุธรรมมีประโยชน์ใหญ่อย่างนี้ การได้ธรรมจักษุ
มีประโยชน์มากอย่างนี้ ถ้าเปรียบว่าความทุกข์ของคนในโลกปุถุชน
เหมือนน�้ำในสระใหญ่ ความทุกข์ของผู้บรรลุโสดาปัตติผลเหมือน
หยาดน�้ำเล็ก ๆ ที่เราเอาใบหญ้าจุ่มลงไปในสระแล้วยกขึ้นมา
น�้ำทีต่ ิดใบหญ้าขึ้นมานั่นแหละความทุกข์ของท่านผู้ที่บรรลุโสดาบัน
น่าเอาไหมน่าเป็นไหม น่าทึ่งไหม ชีวิตที่ทุกข์ไม่เป็น
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ถาม : คือความทุกข์น้อยใช่ไหมคะ อยู่ที่ใจใช่ไหมคะ แต่
สิง่ ทีเ่ ราได้รบั ตอบแทน เช่นคนทีท่ ำ� ต่อเรา เป็นคนละอย่างกับทีว่ า่
เราจะทุกข์หรือไม่ ที่เรียนถามท่านอาจารย์ตอนแรกหมายถึงสิ่งที่
เราได้รบั ไม่ได้หมายถึงจิตใจ อย่างเช่น แม้เป็นพระอรหันต์ แล้ว
ยังอาจจะมีคนมาท�ำร้าย อันเป็นผลจากวิบากกรรม แต่ความทุกข์
คงจะไม่มี
ตอบ : ตอนนั้นความทุกข์ทางใจของท่านไม่มีแล้ว
ถาม : ที่อาจารย์พูดสักครูน่ ี้ว่าวิบากกรรมสามารถป้องกัน
ได้ เปลี่ยนแปลงได้ หมายถึงการกระท�ำของผู้อื่นที่เราได้รับมาหรือ
หมายถึงระดับจิตใจ
ตอบ : หมายถึงระดับจิตใจครับ คืออาจจะถูกกระท�ำได้
ส่วนมากคนที่ทุกข์อยู่ก็คือทุกข์ระดับจิตใจนั้นเอง
ถาม : เกิดความคิดแว๊บขึ้นมาว่าเรามักพูดถึงคนที่ไม่ได้
ท�ำความเลว ผมเคยสัมผัสมาบ้างบางคน คนที่ท�ำความเลวเขาไม่
ได้ทุกข์ใจเหมือนอย่างที่เราคิด
ตอบ : อันนั้นเป็นความเคยชินกระมังครับ
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ถาม : เป็นเฉพาะในกลุ่มคนที่ไม่เคยท�ำความเลว ผมเคย
สัมผัสกับบางคนที่เขาท�ำความเลวมาตลอด เขาไม่เคยคิดว่าเขา
ทุกข์ใจ เขามีความรู้สึกเฉย ๆ ไม่คิดว่าเป็นเรื่องเสียหายหรืออะไร
ตอบ : อันนีเ้ กีย่ วกับความเคยชินนะครับ ท�ำเสียจนเคยชิน
แต่ไม่ได้หมายความว่าวิบากกรรมเขาจะไม่ได้รับนะครับ ในโอกาส
ต่อไปข้างหน้าคือช่วงนั้นมันอาจจะยังไม่ถึงเวลา หรือยังไม่พร้อม
maturity ของกรรมยังไม่มี เขาก็เพลิดเพลินไปก่อนและเขาชินกับ
การท�ำความชัว่ คล้าย ๆ กับเด็กทีไ่ ม่ประสา จะเล่นอุจจาระได้ แต่
เราจะรู้สึก แหมไม่ไหว ๆ แต่เด็กจะเล่นหน้าตาเฉย แต่เราที่เป็น
ผู้ใหญ่รู้เรื่องรู้ราวแล้วจะรังเกียจแต่แกไม่ พอแกโตขึ้นรู้เรื่องราว
แล้วแกก็จะรู้สึกเหมือนเรา นั่นเป็นเพราะความเคยชิน เล่นโคลน
เล่นทรายเหมือนกันนะครับ ถ้าเราห้ามเด็กจะร้องใหญ่เลย ห้ามไม่
ให้เล่นทรายสกปรก อยู่ที่ความเคยชิน
ถาม : นึกถึงตัวเองว่าสมัยก่อนตอนเด็ก ๆ ตอนเป็นวัยรุน่
เราจะท�ำเรื่องบางอย่างซึ่งพ่อแม่ห้าม แต่เราเห็นว่าไม่ต้องห้ามไม่
เห็นเสียหาย แต่พอเรามาถึงอายุระดับหนึง่ เราจึงรูว้ า่ ทีท่ ำ� ไปตอน
นั้นมันเสียหาย

58

สัมมาทิฎฐิมีสองระดับ

ตอบ : นี่แสดงว่า maturity วุฒิภาวะของเรามาถึงเข้า
เลือ่ นชัน้ ขึน้ ไป ยิง่ ปัญญาจักษุเราละเอียดเท่าไร เรายิง่ เห็นความดี
ได้ละเอียด เห็นความชัว่ ละเอียดมากขึน้ เท่านัน้ แต่ถา้ ยิง่ ตามืดบอด
เท่าไรก็ยงิ่ ไม่เห็นเลย หลุมอยูข่ า้ งหน้าก็มองไม่เห็นก็ตกหลุม เพราะ
ตาบอด สนุกดี คิดไปเสียอีกว่าตกหลุมสนุกดี
เอาล่ะครับ ผมคิดว่าเวลาหมดแล้ว ขอขอบคุณท่าน
ทั้งหลายที่ได้กรุณาให้เกียรติมาฟังค�ำบรรยายในวันนี้ แต่ถ้าไม่มี
สัมมาทิฏฐิแล้วจะพัฒนาไม่ขึ้น มีสัมมาทิฏฐิแล้วการพัฒนาจะไป
ได้เร็ว เพราะเป็นตัวต้นของการพัฒนา หากมีสมั มาทิฏฐิเสียอย่าง
หนึ่ง อย่างอื่นก็จะเบาไปได้มาก ขอให้ช่วยกันนะครับ
ในการฟังในการสอนเรือ่ งอย่างนี้ ผมถือว่าหนึง่ เท่ากับร้อย
เหมือนเราปลูกมะม่วงต้นหนึ่งจากเมล็ดเดียว พอขึ้นเป็นต้นแล้ว
เมื่อมันออกลูก ลูกมันเป็นพัน หนึ่งเท่ากับร้อย หนึ่งเท่ากับพัน
ผมไปสอนหนังสืออยูท่ กุ วันอาทิตย์ครับ มีคนฟังประมาณสักสิบห้า
คนที่วัดบวรนิเวศฯ เฉพาะฆราวาส วัยก็ขนาดนี้ ๗๐, ๕๐, ๖๐,
๔๐, ๓๐ ๒๐ อย่างตำ�่ ก็ ๒๐ ไปฟังกันอยูท่ กุ อาทิตย์ บางคนก็บน่
ว่าน้อย เสียดายว่าของดี ๆ มีคนมาฟังน้อย ผมบอกว่าไม่เป็นไร
หนึ่งเท่ากับร้อย เพราะว่าจะแตกออกไป จากหนึง่ ของท่านจะแตก
ออกไป นี่ก็เหมือนกัน คือว่าถ้าท่านได้รับประโยชน์ ประโยชน์อัน
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นี้ก็จะแผ่ออกไปสู่คนใกล้ชิด คนใกล้เคียง ในโอกาสปีใหม่ก็ขอถือ
โอกาสนีอ้ วยพรให้ทกุ ท่านได้มคี วามสุขและประสบความส�ำเร็จในการ
ศึกษา ในการงาน ในการด�ำเนินชีวติ ให้ได้ส�ำเร็จสมความประสงค์ทกุ
ประการ ขอให้โชคดี
ตัวแทนผูร้ บั ฟังการบรรยาย : ในนามคณะอาจารย์และนิสติ
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้สละเวลาอันมีคา่ เป็น
อย่างยิง่ ในการท�ำงานมาให้ความรูเ้ รือ่ งสัมมาทิฎฐิกบั การพัฒนามนุษย์
จากการฟังค�ำบรรยายของท่านอาจารย์ผมรู้สึกประทับใจ ท่านได้
ให้กุญแจที่ถูกต้องมาไขประตูชีวิตของเรา ให้ได้เข้าใจความหมาย
ที่ถูกต้องของสัมมาทิฎฐิ ปัจจัยที่เป็นสิ่งเกื้อหนุนสัมมาทิฎฐิทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ตลอดจนเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เป็น
บ่อเกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ประทับใจตัวอย่างประกอบค�ำบรรยาย
ของท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ทั้งหลายที่เราได้รับวันนี้จะน�ำ
ไปใช้ในการพัฒนามนุษย์และการท�ำงานของพวกเราต่อไป และ
เป็นประโยชน์อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อนรับกับชีวติ ทีห่ นีไม่พน้ ภาวะวิกฤติในขณะ
นีด้ ว้ ยจิตใจทีส่ งบ ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ณ โอกาสนี้

ความคิดที่ถูกต้อง
(สัมมาสังกัปปะ)

ปริยายเบื้องต�่ำ

กล่าวโดยปริยายเบือ้ งต�ำ 
่ (เหฏฐิมปริยาย) หรือโดยทัว่ ไป
ความด�ำริชอบก็คอื ความคิดชอบ (Right Thought) คิดในทางมีคณ
ุ
ประโยชน์ทงั้ แก่ตนและแก่ผอู้ นื่ วางแนวจิตของตนไว้ในทางทีจ่ ะก่อให้
เกิดประโยชน์ จิตวิทยาบอกเราว่าความคิดของคน มีอทิ ธิพลต่อชีวติ
จิตใจของเขาเป็นอันมาก คนคิดอย่างใดบ่อย ๆ ในทีส่ ดุ ก็จะเป็นอย่าง
ที่เขาคิด (All that we are is the result of what we have
thought.) ทัง้ นีเ้ พราะพลังจิตของเขานัน่ เองผลักดันให้เป็นไป บุคคล
มีกระแสจิตพุง่ แรงไปในทางใด วิถชี วี ติ ของเขาย่อมหันเหไปทางนัน้
ในทางเดียวกันนั้น ย่อมมีบุคคลเดินอยู่มากด้วยกัน ใครมีกระแส
ความคิดแรง ย่อมมีความพยายามสูง ความพยายามสูงประกอบด้วย
สติปญ
ั ญาทีเ่ ขามีอยู่ ย่อมก้าวล�ำ้ หน้าผูท้ เี่ ดินอยูใ่ นแนวเดียวกัน หรือ
ในทางเดียวกัน เหมือนม้าฝีเท้าดี สามารถวิง่ ล�ำ้ หน้าม้าฝีเท้าไม่ดไี ป
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เมือ่ เรารูว้ า่ ความคิดของเรามีอทิ ธิพลต่อการด�ำเนินชีวติ และ
อนาคตของเรามากอย่างนี้ ควรหรือไม่ ทีเ่ ราจะสร้างความคิดของเรา
ให้ดี วางแนวจิตของเราให้ถกู ต้อง เพือ่ ให้เข้าใจง่ายและเพือ่ ผลในทาง
ปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำวัน ขอแยกกล่าวเป็นเรือ่ ง ๆ พอเป็นแนวทางดังนี้
๑. ความตัง้ ใจในทางดี คือคนทีจ่ ะท�ำอะไรให้ได้ดนี นั้ เบือ้ งแรก
ต้องมีความตัง้ ใจเสียก่อน อันนีห้ ลังจากทีม่ คี วามเห็นอันถูกต้องแล้วว่า
สิง่ นัน้ ดี ก็เริม่ ตัง้ ใจ คนทุกคนต้องมีความตัง้ ใจ ถ้าไม่ตงั้ ใจในทางดี
ก็ตอ้ งตัง้ ใจในทางชัว่ แต่ทกุ คนยอมรับว่า การตัง้ ใจในทางดียอ่ มจะดีกว่า
การตัง้ ใจในทางชัว่ พยายามให้กระแสจิตของเราพุง่ ไปในทางดี จะมอง
คนอืน่ ก็พยายามมองให้เห็นแง่ดขี องเขา ถึงเขาจะมีความชัว่ อยูบ่ า้ ง
ก็ตาม
ความตัง้ ใจในทางดีนี้ เช่น ตัง้ ใจอยูเ่ สมอว่าจะเป็นคนดี เป็น
พระดี เป็นสามี หรือเป็นภรรยาทีด่ ี และตัง้ ใจจะท�ำความดี การทีเ่ รา
จะเป็นคนดีนนั้ ไม่ตอ้ งเอาตัวไปเทียบกับใคร และไม่ตอ้ งเอาใครมา
เทียบกับตัว แต่เราใช้วิธีเทียบกับตัวเราเอง คือตัวเราวันนี้ กับตัว
เราเมือ่ วานนีเ้ ป็นอย่างไร ตัวเราเดือนนีก้ บั เดือนก่อน ปีนกี้ บั ปีกอ่ น
เราดีขนึ้ หรือเลวลง หรือเหมือนเดิม เราอาจเอาเรือ่ งหลาย ๆ เรือ่ งที่
เกีย่ วข้องกับตัวเราโดยตรงยกขึน้ พิจารณา เช่น เศรษฐกิจ สุขภาพทาง
กาย-ทางจิต ความรู้ ความสามารถ มนุษยสัมพันธ์ ความก้าวหน้า
ในการงานที่ประสงค์ ฯลฯ
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ความก้าวหน้า-ถอยหลังของเรือ่ งเหล่านัน้ อาจกลมกลืนกัน
หรือขัดแย้งกันก็ได้ ในกรณีทกี่ ลมกลืนกัน ไม่มปี ญ
ั หา แต่ปญ
ั หาจะ
เกิดขึน้ แก่เราในกรณีทมี่ นั ขัดแย้งกัน ซึง่ เราจะต้องเลือกเอาอย่างใด
อย่างหนึง่ เช่น ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจกับสุขภาพจิต เมือ่ เกิด
ขัดแย้งกันขึน้ พวกทีย่ ดึ ปรัชญาชีวติ ในแง่วตั ถุนยิ มจะเลือกเอาความ
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ยอมให้สขุ ภาพจิตเสือ่ ม ส่วนผูย้ ดึ ปรัชญาชีวติ
ในแง่จติ นิยม จะเลือกเอาความก้าวหน้าทางสุขภาพจิต ยอมให้เรือ่ ง
เศรษฐกิจเสื่อมไป ดังนี้เป็นต้น
การเลือก หรือทางเลือกนี้ คนสมัยใหม่เรียกค่านิยม (Value)
คนมีจติ ส�ำนึกให้คา่ นิยมในสิง่ ใด ย่อมตีคา่ ของสิง่ นัน้ สูงกว่าอีกสิง่ หนึง่
หรือหลายสิง่ เมือ่ จ�ำเป็นต้องเลือก ตัวอย่างเช่น ก. มีคา่ นิยมทาง
วิชาการ ข. มีคา่ นิยมทางต�ำแหน่ง ยศศักดิ์ เมือ่ ถึงคราวต้องเลือกเอา
อย่างใดอย่างหนึง่ โดยไม่มที างหลีกเลีย่ ง ก. ย่อมปัดเรือ่ งต�ำแหน่งและ
ยศศักดิท์ งิ้ ไป เลือกเอาความก้าวหน้าทางวิชาการ ถ้ามีอกี คนหนึง่ คือ
ค. ให้ค่านิยมแก่ทรัพย์สินหรือความมั่งคั่ง ค. ย่อมปัดยศศักดิ์และ
วิชาการทิง้ ยึดเอาทรัพย์สนิ ไว้, ทัง้ ๓ สิง่ ดังกล่าวมา เป็นการยากทีค่ น
คนเดียวจะสามารถยึดไว้ได้ทั้งหมด มนุษย์ในสังคม โดยเฉพาะใน
สังคมใหญ่ ๆ จึงมักต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างมาก
ก็ได้เพียง ๒ อย่าง

66

ปริยายเบื้ องต�่ ำ

เมือ่ ความคิดของบุคคลพุง่ ไปทางใด กระแสจิตของเขาเดิน
อยูท่ างใด วิถชี วี ติ ของเขาก็ยอ่ มเป็นไปทางนัน้ ความคิดเปรียบเหมือน
นายท้ายเรือ ส่วนวิถชี วี ติ เปรียบเหมือนหัวเรือ พวงมาลัยหมุนไปทางใด
หัวเรือย่อมหมุนไปทางนัน้ เปรียบด้วยรถก็ได้ ความคิดเปรียบเหมือน
พวงมาลัยรถ ส่วนวิถีชีวิตเปรียบเหมือนด้านหน้าของรถ
พอจะเห็นได้แล้วว่า ความคิดมีความส�ำคัญเพียงใด จึงจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องตัง้ ความคิดไว้ในทางทีด่ ที ชี่ อบ วิถชี วี ติ ของคน การด�ำเนิน
ชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปทันที ถ้าความคิดของเขาเปลี่ยนไป ไม่ว่า
ทางดีหรือทางชั่ว
๒. ความคิดในการต่อสูอ้ ปุ สรรค ชีวติ ทุกชีวติ ย่อมได้พบ
กับอุปสรรคมากบ้าง น้อยบ้าง ถ้าเติบโตขึน้ มีต�ำแหน่งยศศักดิส์ งู ขึน้
อุปสรรคก็ยอ่ มใหญ่ขนึ้ ตามกัน งานใหญ่ อุปสรรคก็ใหญ่เหมือนเรือใหญ่
ต้องคลื่นใหญ่ คนที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นั้น ต้องมีความคิดใน
ทางต่อสู้ ที่เรียกในภาษาวิชาการว่า Positive Thinking ไม่ใช่
คิดในทางเลีย่ งหนี หรือ Negative Thinking เมือ่ บุคคลคิดในทางสู้
พลังจิตนัน้ เองจะช่วยหนุนให้พลังกายพร้อมในการทีจ่ ะต่อสู้ ตัวอย่าง
สุนขั ทีเ่ ห็นสุนขั อีกตัวหนึง่ วางท่าจะกัดมัน ถ้ามันคิดสู้ พลังทีจ่ ะต่อสู้
ย่อมท�ำให้ทา่ ทางของมันองอาจขึน้ กล้ามเนือ้ ของมันแข็งและเหนียวขึน้
แต่ถ้ามันไม่คิดสู้ มันกลัว พลังที่จะต่อสู้ก็ไม่มี กล้ามเนื้อหย่อน
ท่าทางหงอย บางทีถึงกับคลานเข้าไปหมอบลงต่อหน้าอีกตัวหนึ่ง
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จิตวิทยาบอกเราว่า ความไม่กลัวนัน้ มีประโยชน์แก่กล้ามเนือ้
สมอง และหัวใจของเรามาก ตรงกันข้ามกับความกลัวซึง่ จะท�ำลายเรา
ทุกอย่าง
มนุษย์ที่จะต้องต่อสู้ ก็ต้องใช้พลังความคิด ก�ำลังใจเป็น
อันมาก เราจ�ำเป็นต้องสร้างความคิดในการต่อสู้อุปสรรครอบด้าน
คนที่ประสบความส�ำเร็จรุ่งโรจน์นั้นล้วนเป็นผู้มีก�ำลังความคิดแข็ง
สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ทงั้ สิน้ เพราะอุปสรรคขวางหน้าผลส�ำเร็จ
ทุก ๆ อย่างอยู่ เหมือนของดีอยู่ในตู้กระจก เราจะต้องเปิดกระจก
หรือทุบกระจกเข้าไปหยิบเอา
ความจริงอุปสรรคนัน้ เป็นเครือ่ งทดลองก�ำลังใจ ก�ำลังความ
สามารถของคน มันเหมือนเทพธิดาทีม่ าในรูปของมารร้าย เมือ่ เห็น
เราสู้ จะแพ้หรือชนะไม่ส�ำคัญ ความส�ำคัญอยูท่ เี่ ราสู้ เทพธิดาก็จะเผย
ตัวจริงให้เห็น ท�ำให้เราชื่นใจ
เมือ่ อุปสรรคอันหนักหน่วงได้ผา่ นพ้นไปแล้ว เหลือไว้แต่ความ
ทรงจ�ำในความส�ำเร็จของเรา เราจะชืน่ ใจไปตลอดชีวติ เมือ่ นึกถึงมัน
ถ้าไม่ส�ำเร็จ ก็เป็นบทเรียนอันดียงิ่ ของชีวติ ให้เราได้เรียนรูว้ า่ ท�ำไมเรา
จึงไม่ประสบผลส�ำเร็จในเรือ่ งนัน้ ท�ำให้เราต้องหาข้อบกพร่องของเรา
ให้ได้ ค้นหาวิธกี ารใหม่เพือ่ ความส�ำเร็จในก้าวต่อไป และเพราะบทเรียน
แห่งความล้มเหลวอันนัน้ เอง อาจน�ำเราไปสูค่ วามส�ำเร็จอันยิง่ ใหญ่กว่า
ดีกว่า มีคุณค่ามากกว่า
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เพราะฉะนัน้ เมือ่ เห็นทางดีแล้ว จึงไม่ควรย่อท้อต่ออุปสรรค
ต้องมีความคิดในการต่อสู้ ความคิดของคนมีความส�ำคัญต่อชีวติ ทัง้
ชีวิตของเขา เขาจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่ความคิดของเขา
ความส�ำคัญของความคิด
เพือ่ ให้ทา่ นได้เห็นว่า ความคิดของคนมีความส�ำคัญต่อตัวเขา
อย่างไร ข้าพเจ้าขอน�ำแนวคิดของปราชญ์ตา่ ง ๆ มาให้ทา่ นพิจารณา
ขอยกเอาค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากล่าวก่อน
พระองค์ทรงยำ�้ เรือ่ งความส�ำคัญของจิตหรือความคิดไว้มากเหลือเกิน
นักปรัชญาทัง้ หลายเมือ่ ศึกษาแนวคิดของพระองค์แล้ว ก็จดั พระองค์
ไว้ในประเภทนักปรัชญาจิตวาท หรือจิตนิยม (Idealist)
ค�ำสอนของพระองค์ท่าน ที่บ่งบอกถึงความส�ำคัญของ
ความคิดมีมากมายด้วยกัน ขอยกมาเพียงเล็กน้อยดังนี้
๑. ในคัมภีรธ์ รรมบท (ขุททกนิกาย พระไตรปิฎก ๒๕/๑๕)
ตรัสไว้ว่า
“มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา
มนสา เจ ปทุฏฺเน
ตโต นํ  ทุกฺขมเนฺวติ

มโนเสฏฺา มโนมยา
ภาสติ วา กโรติ วา
จกฺกํว วหโต ปทํ
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สิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงมีความคิดเป็นประธาน ส�ำคัญทีค่ วามคิด
ย่อมส�ำเร็จได้ด้วยความคิด ถ้าคนคิดไม่ดี ย่อมพูดไม่ดีและท�ำไม่ดี
หลังจากนั้นความทุกข์ก็ตามมา เหมือนล้อเกวียนตามรอยเท้าโคที่
ลากเกวียนไป”
ดร.ราธกฤษนัน๑ นักปรัชญานามอุโฆษแห่งอินเดีย ได้กล่าว
ส่งเสริมพระพุทธภาษิตนี้ไว้ว่า “ความคิดมีอิทธิพลยิ่งใหญ่ต่อชีวิต
และสังคมของมวลมนุษย์ สิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงทีเ่ ราเป็นอยู่ เป็นผล
แห่งความคิดของเรา ในปริยายหนึง่ เป็นความจริงทีว่ า่ เราอยูใ่ นโลก
แห่งวัตถุ แต่กล่าวโดยปริยายทีส่ �ำคัญยิง่ กว่านัน้ เราอยูใ่ นโลกแห่ง
ความคิด ถ้าเราเปลีย่ นความคิดได้ ชีวติ ของเราก็จะเปลีย่ นไป และ
ลักษณะความเป็นอยู่ของโลกก็จะพลอยเปลี่ยนไปด้วย”
ความหมายของพระพุทธภาษิต และค�ำส่งเสริมของ
ดร.ราธกฤษนัน ก็คือ ความคิดเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดซึ่งมีอิทธิพล
ในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน เปลี่ยนแปลงสังคมและโลก
เมื่อความคิดเปลี่ยนไป การด�ำเนินชีวิตของคนย่อมเปลี่ยนไป
การปลีย่ นไปแห่งการด�ำเนินชีวติ ของคน ย่อมหมายถึงการเปลีย่ นแปลง
ของสังคม เมื่อสังคมเปลี่ยนไป โลกก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย เพราะ
สังคมประกอบขึ้นเป็นโลกมนุษย์

๑

Radhakrishnan : The Dhammapada : Oxford University Press
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ขอยกตัวอย่างสักเล็กน้อย เมื่อแนวคิดของคนเพ่งเล็งไป
ในความก้าวหน้าทางวัตถุเป็นจุดหมายปลายทางของชีวติ พวกเขา
ย่อมมุ่งแสวงหาวัตถุเป็นจุดส�ำคัญ เอาวัตถุมาเป็นเครื่องวัดความ
ส�ำเร็จแห่งชีวิต สังคมโลกก็เปลี่ยนแปลงโน้มเอียงไปในทางวัตถุ
วุน่ วายอยูก่ บั วัตถุ แต่ถา้ แนวคิดของคน (Mental attitude) พุง่ ไป
ในทางความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจ พวกเขาย่อมมุง่ ไปในทางพัฒนา
จิตใจ (Mental Development) เป็นส�ำคัญ แข่งขันกันพัฒนาจิตใจ
ว่าใครจะใจสูงกว่าใคร คนทีจ่ ะได้รบั การยกย่องนับถือมากทีส่ ดุ คือ
คนที่ใจสูงที่สุด ความวุ่นวายย่อมไม่มี เพราะการพัฒนาจิตใจ
มีความสงบเป็นปัจจัยส�ำคัญ
๒. มีผถู้ ามพระพุทธเจ้าว่า “อะไรน�ำโลกไป อะไรท�ำให้โลก
ต้องดิน้ รน สิง่ ทัง้ ปวงตกอยูใ่ นอ�ำนาจของอะไร” พระพุทธเจ้าตรัสตอบ
ว่า “ความคิดน�ำโลกไป ความคิดท�ำให้โลกดิน้ รน สิง่ ทัง้ ปวงตกอยู่
๑
ใต้อ�ำนาจของความคิดนั่นแหละ”
อธิบายว่า โลกจะไปทางไหน (โลกในทีน่ หี้ มายถึงหมูม่ นุษย์)
ก็สุดแล้วแต่ความคิดของมนุษย์จะน�ำไป จะไปทางดีหรือทางชั่ว
ทางสงบหรือทางวุน่ วาย ทางสงเคราะห์เมตตากันหรือทางเบียดเบียน
กัน ก็สุดแล้วแต่ผู้น�ำโลก คือความคิดหรือจิตมนุษย์นั่นเอง

๑

เทวตาสังยุต สังยุตตนิกาย ๑๕/๕๔
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โลกคือหมูม่ นุษย์ ดิน้ รนก็เพราะจิตดิน้ รนหรือความคิดของเขา
นัน่ เองดิน้ รน พอความคิดของเขาสงบ โลกก็สงบ สิง่ ทัง้ ปวงจึงตกอยู่
ภายใต้อ�ำนาจแห่งความคิดอย่างแท้จริง ถ้าความคิดของมนุษย์อยูใ่ น
ภาวะที่สงบ โลกนี้จะสงบลงทันที ความสุขก็เกิดตามขึ้นมาทันที
เหมือนกัน
๓. มีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล คือ พระรูปหนึ่ง
กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า สิกขาบทบัญญัติ คือพระวินยั และธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นนั้ มีมากเหลือเกิน รักษาให้บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์
ไม่ไหว เหยียดมือเหยียดเท้าไม่คอ่ ยได้ ดูจะผิดไปเสียหมด จะบวชอยู่
ต่อไปไม่ไหวแน่ อยากจะขอลาสึกไปประพฤติธรรมในเพศฆราวาส
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ถ้าเธอสามารถรักษาสิ่งสิ่งหนึ่งได้
ก็ไม่ต้องรักษาอะไรอื่นอีก ธรรมและวินัยเป็นอันมาก เป็นอันเธอ
รักษาได้หมด และมีความสุขเป็นผลด้วย” พระรูปนั้นทูลถามว่า
สิ่งสิ่งนั้นคืออะไร ตรัสตอบว่า คือความคิด ถ้ารักษาความคิดได้
อย่างอื่นก็เป็นอันรักษาได้หมด ภิกษุนั้น รับว่า พอรักษาได้
ท่านปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของพระพุทธเจ้า โดยพยายาม
รักษาความคิดให้อยูใ่ นร่องรอยทีด่ ที ชี่ อบ ไม่ชา้ ก็ได้ส�ำเร็จอรหัตตผล
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พระพุทธภาษิตที่ยกมา ๓ เรื่องนี้พอเป็นตัวอย่าง ยังมี
อีกมากมายเหลือเกินทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นความส�ำคัญของ
ความคิด ความส�ำคัญแห่งความคิดนัน้ ควรจะเป็นบทเรียนอันยิง่ ใหญ่
ของมนุษย์ทเี ดียว หมายความว่ามนุษย์ควรจะได้เรียนรูค้ วามส�ำคัญ
อันยิง่ ใหญ่ของสิง่ นีต้ งั้ แต่หนุม่ สาว มันจะเป็นประโยชน์ในการด�ำเนิน
ชีวติ ของเขาไปตลอดชาติ ช่วยให้เขามีความสุขสดชืน่ ช่วยลดทุกข์ที่
มนุษย์ชอบสร้างขึ้นมาหลอกตัวเอง
เจ. เอ. แฮดฟีลด์ จิตแพทย์เรืองนามชาวอังกฤษได้เล่า
ไว้ในหนังสือเรื่อง จิตตานุภาพ (Psychology of Power) ของเขา
ว่า เขาได้ทดสอบชาย ๓ คน เพื่อหาข้อเท็จจริงว่าจิตใจจะท�ำให้
ก�ำลังทางกายเปลีย่ นแปลงไปอย่างไรหรือไม่ เขาให้ชาย ๓ คนบีบ
เครือ่ งวัดก�ำลังแรงของกล้ามเนือ้ (ไดนาโมมิเตอร์) ให้แรงทีส่ ดุ เท่า
ที่จะแรงได้ เขาทดสอบ ๓ วาระ
วาระแรกในห้องทดลองในขณะปกติธรรมดา ผลปรากฏ
ออกมาว่า โดยส่วนเฉลี่ยคนหนึ่งบีบได้แรง ๑๐๑ ปอนด์
พอถึงวาระทีส่ อง เขาสะกดจิตคนทัง้ ๓ แล้วทดลอง โดย
บอกให้พวกเขาทราบว่าเวลานี้ทั้ง ๓ คนเป็นผู้อ่อนแอมาก ก�ำลัง
อ่อนเพลียเต็มที แล้วให้บบี ไดนาโมมิเตอร์ ปรากฏผลการบีบเฉลีย่
แล้วได้คนละ ๒๙ ปอนด์ น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของการทดลอง
ครั้งแรก
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ความจริง ใน ๓ คนนัน้ คนหนึง่ เป็นนักมวยทีม่ ชี อื่ เสียง
หลังจากถูกสะกดจิตแล้ว พอได้ยนิ นายแพทย์บอกว่าเขาเป็นคนไม่มแี รง
เขาพูดขึ้นว่ารู้สึกแขนของเขาเล็กจิ๋วคล้ายแขนของเด็กทารก
พอถึงวาระแห่งการทดลองครั้งที่สาม ขณะที่ชายทั้ง ๓
ถูกสะกดจิตเช่นเดียวกัน นายแพทย์แฮดฟีลด์บอกคนทั้ง ๓ ว่า
พวกเขามีก�ำลังแข็งแรงพิเศษทีเดียว ผลการบีบไดนาโมมิเตอร์คิด
เฉลีย่ แล้วคนละ ๑๔๒ ปอนด์ น่าแปลกจริง ๆ ในขณะที่ คนทัง้ ๓
คิดว่าเขามีก�ำลังแข็งแรงเป็นพิเศษนัน้ ก�ำลังกายของเขาสูงขึน้ กว่า
ในยามที่คิดว่าตนอ่อนเพลียเกือบ ๕๐๐%
นีค่ อื ข้อพิสจู น์อย่างหนึง่ ให้เห็นว่า แนวความคิดมีอ�ำนาจน่า
พิศวงเพียงใด มันช่วยเปลี่ยนแปลงพลังกายได้ถึงเกือบ ๕๐๐%
ชายคนหนึ่งวิตกกังวลมากวิตกโดยไร้เหตุผล จนเป็น
โรคประสาทพิการ ต้องลางานไปพักผ่อน พ่อได้เขียนหนังสือ
ไม่กี่ตัวใส่ซองให้เขา บอกว่าให้เปิดอ่าน เมื่อเขาไปถึงที่พักผ่อน
ณ เมืองชายทะเลอันมีชื่อเสียง ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย เขาคงวิตก
หมกมุ่นอยู่อย่างเดิม และดูเหมือนจะมากกว่าเก่าเสียอีก เขาเปิด
จดหมายของพ่อขึน้ อ่าน ข้อความในจดหมายเขียนว่า “คนคิดในใจ
เขาว่าเป็นอย่างไร เขาก็จะเป็นอย่างนั้น - As a man thinks in
his heart, so is he.”
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ทีแรกเขาโกรธพ่อมากทีไ่ ม่เข้าใจเขา แต่ในทีส่ ดุ เมือ่ การพักผ่อน
ทีเ่ มืองชายทะเลไม่ชว่ ยอะไรเขาได้เลย เขาก็กลับมาทบทวนค�ำพูดของพ่อ
อีกครัง้ อีกครัง้ และอีกครัง้ ...ประกอบกับวันหนึง่ เดินเข้าไปในวัดด้วย
ความกลุม้ ใจ ได้ยนิ เสียงพระ (ในคริสต์ศาสนา) เทศนาในท�ำนองเดียวกับ
ทีพ่ อ่ สอนอีก จึงเห็นจริงว่า ความทุกข์ความกังวลทัง้ หลายนัน้ เป็นเพราะ
ความคิดของตนเองสร้างมันขึน้ มาทัง้ สิน้ เขากลับบ้านพร้อมด้วยบทเรียน
อันยิง่ ใหญ่ คือความส�ำคัญแห่งความคิด เขาเปลีย่ นแนวคิดใหม่ ไม่วติ ก
กังวลหมกมุน่ ท�ำใจให้แจ่มใส มีชวี ติ ผาสุกและรุง่ เรืองดีอย่างทีเ่ ขาไม่เคย
คาดหวังมาก่อนเลย แต่นา่ อัศจรรย์คอื สิง่ ทีเ่ คยหวาดกลัวว่าจะเกิดขึน้
แก่เขา จนเขาต้องเป็นโรคประสาทพิการหมดก�ำลังนั้น ไม่ได้เกิด
ขึ้นแก่เขาเลยแม้สักอย่างเดียว เขากลัวไปเปล่า ๆ สร้างภาพลวง
ขึ้นมาหลอกตัวเองเปล่า ๆ
ด้วยเหตุนี้เอง เอเมอร์สันจึงกล่าวว่า “มนุษย์เราจะเป็น
อย่างที่เขาคิดตลอดทั้งวัน - A man is what he thinks about
all day long.”
มาร์คุส ออรีลิยุส มหาจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันก็
กล่าวไว้ท�ำนองเดียวกันนี้ว่า “ชีวิตของเราก็จะเป็นไปตามความคิด
ของเรา - Our life is what our thoughts make it.”
มองตาญ (Montaigne) ปราชญ์ใหญ่ชาวฝรัง่ เศสได้แสดง
ความเห็นไว้เหมือนกันว่า “มนุษย์ไม่ปวดร้าวอะไรนักต่อเหตุการณ์
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ที่เกิดขึ้น แต่ปวดร้าวเพราะเอามาคิดต่างหาก – A man is not
hurt so much by what happens as by what opinion of what
happens.” และการที่จะคิดถึงเหตุการณ์นั้น ๆ ให้เป็นไปในรูปใด
ก็สุดแล้วแต่ตัวของเราเอง
ในหนังสือเรือ่ ง เป็นไปตามความคิดของตนเอง (As A Man
Think) โดย เจมส์ อัลเลน (James Allen) ผูป้ ระพันธ์ได้เขียนไว้วา่
“คนเราไม่ติดเนื้อต้องใจสิ่งใดมากไปกว่าตัวของตัวเอง
เทพเจ้าผูก้ �ำหนดโชคชะตาของเราคือตัวเราเอง ความส�ำเร็จทุกประการ
ของมนุษย์เป็นผลโดยตรงแห่งความคิดของเขาเอง มนุษย์จะ
ก้าวหน้าจะได้รับชัยชนะและประสบความส�ำเร็จ ก็โดยการยก
ความคิดของเขาให้สงู ขึน้ (By Lifting Up His Thoughts) ผูอ้ อ่ นแอ
ต�่ำต้อยและประสบความทุกข์ยากก็เนื่องมาจากไม่ยอมยกความคิด
ของตนให้สูงขึ้น”
อย่างไรเรียกว่า ยกความคิดของตนให้สงู ขึน้ พูดให้สนั้ คือ
ไม่ยอมแพ้แก่อ�ำนาจฝ่ายต�ำ 
่ เช่น ความเกียจคร้าน ยกความคิดของ
ตนให้อยูเ่ หนืออ�ำนาจแห่งความเกียจคร้าน เหนืออ�ำนาจแห่งความลังเล
ไม่แน่นอน ตรงกันข้าม ความคิดของเราจะต้องสูง และมั่นอยู่ใน
อุดมคติ ในทางดี แน่นอนมัน่ คง ไม่คลอนแคลน ความคิดของเรา
ไม่จม แต่เป็นความคิดที่เฟื่องฟู
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เรื่องท�ำนองนี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้เหมือนกัน เช่น
“คนยังหนุม่ มีก�ำลัง แต่เกียจคร้าน ไม่ลกุ ในกาลทีค่ วรลุก เป็น
ผูม้ คี วามคิดจม (สสํ นฺนสงฺกปฺปมโน) และเกียจคร้าน ย่อมไม่พบทาง
๒
แห่งปัญญา”
ค�ำว่า สสํ นฺนสงฺกปฺปมโน - มีความด�ำริจม หรือความคิด
จมนัน้ คือ ไม่ได้ยกความคิดขึน้ ไม่รเิ ริม่ ทีจ่ ะท�ำอะไร เมือ่ ไม่มกี าร
ริเริม่ และไม่มคี วามบากบัน่ ก็ไม่มที างทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จอะไรได้
ทีว่ า่ คนเช่นนัน้ ย่อมไม่พบทางแห่งปัญญานัน้ เพราะคนไม่ท�ำงาน
ปัญญาย่อมไม่เกิด ทีม่ อี ยูบ่ า้ งแล้วก็หดหายไป แต่เมือ่ ท�ำงาน ย่อมมี
อุปสรรค อุปสรรคท�ำให้คนหาช่องทางเอาชนะอุปสรรค อาการเช่นนี้
แหละก่อให้เกิดปัญญา เมื่อบ่อยเข้าก็เป็นผู้มากด้วยปัญญา
ศาสตราจารย์ วิลเลียม เจมส์ ผูส้ งู ส่งทางด้านวิชาการในการ
ปฏิบัติทางจิตวิทยาได้กล่าวไว้ว่า
“เคราะห์กรรมของเรา เราสามารถเปลีย่ นให้เป็นสิง่ น่ารักและ
เป็นก�ำลังใจของเราได้ ด้วยการเปลีย่ นแนวคิดจากหวาดกลัวมาเป็น
การต่อสู้”
๒
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มหาบุรษุ อีกท่านหนึง่ คือ ลินคอล์น ได้พดู ถึงความส�ำคัญ
แห่งความคิดไว้ว่า “คนทุกคนจะมีความสุขได้มากน้อยก็สุดแล้วแต่
ใจของเขาเอง - Most folks are about as happy as they make
up their minds to be.”
ท�ำนองเดียวกันนี้ เอเมอร์สัน กล่าวว่า “ไม่มีสิ่งใดที่จะ
น�ำความสงบสุขมาให้ นอกจากตัวท่านเอง - Nothing can bring
you peace but yourself.”
เท่าทีย่ กเอาวาทะของปราชญ์ตา่ ง ๆ มาเสนอไว้ในทีน่ เี้ พียง
เล็กน้อยนี้ ก็นา่ จะเพียงพอส�ำหรับให้เราได้มองเห็นความส�ำคัญแห่ง
ความคิด
จริงอยู่สภาพการณ์ภายนอก เช่น บ้านเรือน อาหาร
และคนย่อมมีสว่ นในความสุขหรือทุกข์ของเราเหมือนกัน แต่ไม่มาก
เท่าความคิดของเรา ถ้าเราคิดเป็น ทุกอย่างย่อมแปรสภาพมาเป็น
ประโยชน์แก่เรา แม้ความปราชัยแห่งชีวติ ในบางครัง้ บางคราว มัน
ก็จะเป็นเพียงตอนหนึ่งแห่งกีฬาชีวิต ทั้งเป็นบทเรียนอันล้นค่าใน
การที่จะเสริมสร้างเราให้สูงเด่นยิ่งขึ้น ขออย่างเดียว ขอให้เราคิด
ให้เป็น รู้จักคิด และคิดให้ชอบ ให้ถูกทาง ที่พระพุทธเจ้าทรง
เรียกว่า “จิต หรือความคิดที่ตั้งไว้ชอบ” ความคิดเช่นนั้นย่อมก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่บคุ คลผูน้ นั้ อย่างประมาณมิได้ และใคร ๆ ก็ท�ำให้
เขาไม่ได้นอกจากตัวของเขาเอง
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มหาตมะคานธี กล่าวว่า “คุณสมบัติเป็นสิ่งซ่อนเร้นมิได้
ย่อมประจักษ์แจ้งอยู่บนใบหน้าแห่งบุคคลผู้เป็นเจ้าของเสมอ”
อธิบายว่าใบหน้าของบุคคล ย่อมแสดงถึงความคิดภายใน
จิตใจของเขา พูดอีกอย่างหนึ่งว่า ความคิดภายในของบุคคล
แสดงออกมาให้เราเห็นทางใบหน้าของเขานั่นเองว่าเป็นคนอย่างไร
เช่น ซื่อ ไว้ใจได้ หรือไม่ซื่อ ไม่น่าไว้ใจ, เฉลียวฉลาดหรือโง่ทื่อ
อย่างที่เรามักได้ยินคนพูดกันอยู่เสมอว่า คนนั้นหน้าตาท่าทางซื่อ
คนนี้หน้าตาท่าทางไม่น่าไว้ใจ
ความคิดของเขานั่นเองสร้างใบหน้าและดวงตาของเขาให้
คนอืน่ ดูออกว่าเขาเป็นคนอย่างไร ความคิดอันยัง่ ยืนของเขา สร้าง
อุปนิสัยของเขา อุปนิสัยสร้างวิถีชีวิต เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอน�ำค�ำใน
ภาษาอังกฤษมาประกอบการพิจารณาดังนี้
Sow a thought, reap an act;
Sow an act, reap a habit;
Sow a habit, reap a character;
๓
Sow a character, reap a destiny.
ความคิดก่อให้เกิดการกระท�ำ
การกระท�ำก่อให้เกิดนิสัย
นิสัยหลอมเข้าเป็นอุปนิสัย
อุปนิสัยสร้างวิถีชีวิตของบุคคล
๓
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อธิบายว่า คนจะเป็นอย่างไร เป็นอะไร ด�ำเนินชีวติ อย่างไร
ก็สุดแล้วแต่อุปนิสัยของเขา อุปนิสัยมาจากนิสัยที่สั่งสมไว้นาน ๆ
นิสยั มาจากการกระท�ำบ่อย ๆ จนเคยชิน (อย่างทีฝ่ รัง่ เขาว่า Thirty
times make a habit = ๓๐ ครัง้ เป็นนิสยั ) การกระท�ำมาจากความคิด
(Thought) ท่านจะเห็นว่า ต้นตอแห่งโชคชะตาหรือวิถชี วี ติ คน ก็คอื
ความคิดของเขานั่นเอง
มหาตมะคานธี ได้กล่าวไว้อีกว่า “การเล่าเรียนทุกอย่าง
จะเป็นการเรียนพระเวท เรียนภาษาสันสกฤต กรีกหรือละตินอย่าง
ถูกต้อง ไม่ท�ำให้เรามีอะไรดีขนึ้ มาเลย ถ้าการเรียนนัน้ ๆ ไม่ชว่ ยท�ำให้
ใจบริสทุ ธิข์ นึ้ บัน้ ปลายของความรูท้ กุ ชนิด ควรจะอยูท่ กี่ ารสร้างอุปนิสยั ”
และ “ความมุง่ หมายอันเด็ดเดีย่ วของมนุษย์กค็ อื เอาชนะนิสยั เก่า ๆ
ของตน เอาชนะความชัว่ ทีม่ ใี นตน และคงคืนความดีให้ไปสูท่ างทีถ่ กู
ถ้าศาสนาไม่ได้สอนเราให้ส�ำเร็จผลดังกล่าว ศาสนานัน้ ย่อมไม่ได้สอนอะไร
ให้แก่เราเลย”
นี้เป็นแนวแห่งความคิดชอบอีกประการหนึง่ คือความคิด
ในการเอาชนะนิสยั เก่า ๆ อันชัว่ ร้ายของตน เอาชนะความชัว่ ทีม่ ใี นตน
ซึง่ เป็นการยากมาก คนแทบทุกคนรูว้ า่ มีอะไรชัว่ อยูบ่ า้ งในตน แต่เอาชนะ
มันไม่คอ่ ยส�ำเร็จ เพราะเหตุหลายประการทีต่ า่ งกัน บางทีเป็นเพราะ
เขาคิดเข้าข้างตัวเองอยูเ่ สมอ ถ้าคนอืน่ ท�ำอย่างนัน้ เขาจะเห็นเป็นโทษ
ร้ายแรง แต่พอตัวเขาเองท�ำเข้าบ้าง ความคิดแบบอคติเข้าข้างตัวเอง
ก็คอยออกรับและให้อภัยอยูเ่ สมอว่า เพราะอย่างนัน้ อย่างนี้ จึงเอา
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ชนะตัวเองไม่ได้ เพราะความคิดเข้าข้างตัวเอง ถ้าเขาท�ำใจเป็นกลาง ลอง
สมมติตวั ขึน้ อีกตัวหนึง่ ให้เป็นผูพ้ พิ ากษาการกระท�ำของตนเอง ก็จะได้
ค�ำพิพากษาทีถ่ กู ต้องเหมาะสม แต่แล้วเขาจะถอยคืนมายืนอยูท่ คี่ วามดี
หรือไม่ นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก
อย่างไรก็ตาม คนทีค่ ดิ อยูเ่ สมอว่าจะเอาชนะตนเองในเรือ่ ง
ใด แม้จะแพ้ครัง้ แล้วครัง้ เล่า ถ้าเขาไม่สละความคิดนัน้ เสีย ก็ตอ้ ง
ชนะเข้าวันหนึ่ง และถ้าเขาสามารถรักษาชัยชนะนั้นไว้ได้ ก็จะเป็น
ชัยชนะที่ถาวรตลอดชีวิต และจะชนะสืบต่อไปในภพหน้าอีกด้วย

ปริยายเบื้องสูง

กล่าวโดยปริยายเบื้องสูง (อุปริมปริยาย) ได้กล่าวถึง
สัมมาสังกัปปะ โดยเหฏฐิมปริยายหรือปริยายเบือ้ งตำ�่ มาพอสมควร
แล้ว ต่อไปนี้จะกล่าวถึงสัมมาสังกัปปะโดยปริยายเบื้องสูง หรือ
อย่างละเอียด ซึ่งมีพระพุทธพจน์เป็นอุเทศดังนี้
“กตโม จ ภิกฺขเว สมฺมาสงฺกปฺโป โย โข ภิกฺขเว เนกฺ
ขมฺมสงฺกปฺโป อพฺยาปาทสงฺกปฺโป อวิหึสาสงฺกปฺโป อยํ  วุจฺจติ
ภิกฺขเว สมฺมาสงฺกปฺโป”
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แปลว่า “ภิกษุทงั้ หลาย ความด�ำริชอบคืออย่างไร ภิกษุ
ทัง้ หลาย คือ ความด�ำริในการออกจากกาม, ความด�ำริในการไม่ปองร้าย,
ความด�ำริในการไม่เบียดเบียน นี้แลเราเรียกว่า ความด�ำริชอบ”
แบ่งเป็น ๓ หัวข้อ คือ ความด�ำริในการออกจากกาม
ความด�ำริในการไม่พยาบาท และความด�ำริในการไม่เบียดเบียน
๑. ความด�ำริในการออกจากกาม (เนกขัมมสังกัปปะ)
กามได้กล่าวมาโดยละเอียดพอสมควรแล้วในข้อสมุทยั อริยสัจ หาก
ท่านผู้อ่านต้องการ โปรดอ่านในหนังสือ ‘อริยสัจ ๔’ ในที่นั้นได้
กล่าวถึงโทษของกามตัณหา พร้อมทัง้ วิธลี ะกามไว้ดว้ ยแล้ว ในทีน่ ี้
จะขอกล่าวถึงเรือ่ ง ท�ำไมจึงต้องมีความด�ำริในการออกจากกาม และ
คุณของการหลีกออกจากกามเสียได้นั้นเป็นอย่างไร
(ก) ท�ำไมจึงต้องมีความด�ำริในการออกจากกาม
เบื้องแรกต้องทราบก่อนว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ โดย
อุปริมปริยายนี้ เป็นทางด�ำเนินไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
เพื่อความดับภพทั้งปวง ทั้งกามภพ รูปภพ และอรูปภพ การที่
จะพ้นจากกามเป็นต้นนัน้ ต้องมีความด�ำริในการออกจากกามเสียก่อน
ความด�ำรินนั้ เมือ่ เกิดขึน้ เนือง ๆ (เพราะได้เห็นโทษของกาม ต้องการ
จะปลีกตนไปเสียจากกาม) ย่อมจะชักน�ำผูด้ �ำริให้พน้ ไปเสียจากบ่วง
ของกาม (กามปาสะ) ซึง่ มีลกั ษณะคล้องสัตว์ไว้ในกามภพ ให้วนเวียน
อยู่ในกามภพ ต้องสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ร้องไห้บ้าง หัวเราะบ้าง
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เพราะกามนัน้ เป็นเหตุเป็นปัจจัย ถ้าคนใดไม่เคยด�ำริในการออกจากกามเลย
มีปกติพวั พันหมกมุน่ อยูใ่ นกาม ทีเ่ รียกว่ากามสุขลั ลิกานุโยคแล้ว ก็เป็น
การยากทีจ่ ะหลุดพ้นออกไปจากบ่วงของกามได้ แม้ผมู้ คี วามด�ำริอยู่
เนืองนิตย์กย็ งั ยากอยูแ่ ล้ว สมดังทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสว่า “กามา หิ
โลเก น หิ สุปปฺ หายา - กามในโลกนีม้ ใิ ช่สงิ่ ทีจ่ ะละได้โดยง่ายเลย”
เมือ่ เป็นดังนีจ้ ะกล่าวไยกับผูท้ ไี่ ม่มคี วามด�ำริในการออกจากกาม ยิง่ หมกมุน่
พัวพันมากเท่าใด อารมณ์แห่งกามก็พอกพูนหนาแน่นมากขึน้ เท่านัน้
และพยายามแสวงหาวัตถุกาม (รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ)
ใหม่ ๆ เรือ่ ยไป เพือ่ มาปรนเปรอความกระหายในกาม (ปรนเปรอ
กิเลสกาม) ให้อ้วนพีขึ้น มีก�ำลังมากขึ้น เรื่องที่จะให้เบื่อกามโดย
วิธีปรนเปรอนั้นไม่มีทางจะเป็นไปได้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องนี้ไว้
เหมือนกันว่า
“น กหาปณวสฺเสน ติตฺติ กาเมสุ วิชฺชติ”
“แม้ฝนจะตกลงมาเป็นเงินเป็นทอง ก็หาท�ำให้คนอิ่มใน
กามได้ไม่”
อธิบายว่า ทรัพย์สมบัติก็เป็นวัตถุกามอย่างหนึ่งของคน
คนส่วนมากได้เท่าไร มักไม่คอ่ ยพอ มักขยายขอบเขตแห่งความต้องการ
ออกไปเรือ่ ย ๆ เหมือนไฟได้เชือ้ แม้ฝนจะตกมาเป็นเงินเป็นทองก็หา
สามารถท�ำให้คนพอใจได้ไม่ คงต้องแย่งชิง รบราฆ่าฟันกันอีกเพราะ
แย่งเงินทองนัน้ กัน พระพุทธเจ้าเคยทรงปรารภว่า “แม้ภเู ขาใหญ่สกั
๒ ภูเขาจะกลายเป็นทองไป ก็คงไม่พอกับความต้องการของคนคน
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เดียว บุคคลทราบดังนีแ้ ล้ว พึงประพฤติตนอยูใ่ นสุจริต (ไม่พงึ ทุจริต
ในการหาทรัพย์) บุคคลรู้แล้วเห็นแล้วว่าความทุกข์มีมาเพราะกาม
ท�ำไมจึงน้อมใจไปในกามอีกเล่า เขารู้จักอุปธิ (กิเลส) ว่าเป็นสิ่งที่
๑
ท�ำให้ข้องอยู่ในโลกแล้ว พึงศึกษาปฏิบัติเพื่อน�ำอุปธินั้นออกเสีย”
ที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้มีเหตุมาว่า สมัยหนึ่งพระองค์
ประทับอยูท่ กี่ ระท่อมน้อยในป่าใกล้ภเู ขาหิมวันต์ (หิมาลัย) สมัยนัน้
พระราชาทั้งหลายครองราชย์โดยมิได้ตั้งอยู่ในธรรม เบียดเบียน
ราษฎรให้เดือดร้อน พระผู้มีพระภาคทรงเห็นมนุษย์ทั้งหลายถูก
เบียดเบียนอยู่เช่นนั้น จึงทรงด�ำริด้วยพระมหากรุณาว่า
“เราสามารถหรือไม่หนอที่จะครองราชย์โดยธรรม ไม่
เบียดเบียนเอง ไม่ให้คนอืน่ เบียดเบียนกัน ไม่รบราฆ่าฟันกัน ไม่ตอ้ งแพ้
ต้องชนะกัน ไม่ให้มีความเศร้าโศกเกิดขึ้นในหมู่ชนอย่างที่เป็นอยู่
เวลานี้”
ต�ำนานเล่าว่า เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคทรงด�ำริดงั นี้ มารผูใ้ จบาป
ก็เข้ามาเสนอหน้ากราบทูลหนุนให้พระศาสดามีอตุ สาหะในการครองราชย์
เพราะเห็นว่าการครองราชย์เป็นทีต่ งั้ แห่งความประมาท เมือ่ พระผูม้ ี
พระภาคทรงประมาทอยู่ มารย่อมได้โอกาสเอาชนะพระองค์ได้ พระศาสดา
ตรัสถามมารว่า เห็นอย่างไรจึงสนับสนุนให้ครองราชย์
 อรรถกถาธรรมบท ภาค ๗ มารวัตถุ หน้า ๑๖๔ หรือทางแห่งความดี (ของวศิน อินทสระ)
เล่ม ๔ ว่าด้วยเรื่องมาร เรื่องที่ ๘ ในนาควรรควรรณนา
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มารทูลว่า “พระองค์ทรงมีอทิ ธิบาท (คุณธรรมเครือ่ งให้
ส�ำเร็จความประสงค์) ครบบริบรู ณ์ หากทรงหวัง เพียงแต่นอ้ มนึก
เท่านัน้ ว่า ‘ภูเขาหลวงนีจ้ งเป็นทองเถิด’ ภูเขานัน้ จะกลายเป็นทอง
ทันที แม้ข้าพระองค์ก็จะช่วยเหลือพระองค์บ้างในการครองราชย์”
มารในจังหวะนี้ ถ้าไม่ใช่มารเป็นตัวเป็นตน ก็นา่ จะหมายถึง
ความนึกคิดในพระทัยของพระศาสดานั่นเอง คือทรงนึกคิดไปว่า
ในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้ ถ้าพระองค์ครองราชย์ก็จะครองได้
โดยธรรม ไม่เบียดเบียนให้ใครเดือดร้อน และจะใช้วิธีการไม่ให้คน
เบียดเบียนกัน แต่แล้วพระองค์ก็หักพระทัยเสียได้
๒

สมพระนาม ‘ภควา’ = ผูม้ พี ระภาค หรือพระผูม้ ี ภคธรรม
ทรงเป็นใหญ่ในจิตของพระองค์ ไม่ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจแห่งความ
ปรารถนาอันมิใช่ธรรมของพุทธะ มารที่พระองค์ทรงชนะได้แล้วก็
เป็นอันชนะได้อย่างเด็ดขาด ไม่ทรงกลับแพ้อีก ดังนั้นพระองค์จึง
ตรัสกับมารว่า
“ภูเขาทองค�ำสัก ๒ ภูเขาก็ยงั ไม่พอแก่ความต้องการของ
คนคนเดียว...”
๒ ภคธรรม ๖ คือ ๑. อิสริยะ ความเป็นใหญ่ในจิตของพระองค์ ๒. ยสะ ยศ หมายถึง
เกียรติยศ ๓. สิริ ความงามแห่งองคาพยพ ๔. กา มะ คุณทีพ่ ระองค์ทรงปรารถนา ๕. ปยัต
ตะ ความเพียร ๖. ธรรม ทรงมีโลกุตรธรรม (ดู สาระส�ำคัญแห่งวิสุทธิมรรค หน้า ๑๐๐
โดย วศิน อินทสระ)
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เรือ่ งนีน้ า่ จะสะกิดใจของผูท้ ตี่ อ้ งการแก้ปญ
ั หาสังคมโดยมุง่
แต่ทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ไม่น�ำพาต่อจิตใจของคนในสังคมว่าจะ
เป็นอย่างไร ความจริงถ้าเราแก้จติ ใจของคนได้ ปัญหาเรือ่ งเศรษฐกิจ
ก็แก้ได้ และแก้ได้ง่ายด้วย แต่ถ้าแก้ใจของคนไม่ได้ เป็นการยาก
เหลือเกินที่จะให้สังคมสงบเรียบร้อยลงได้ เพราะเรื่องยุ่งทั้งหลาย
ไปจากใจคนนั่นเอง จริงอยู่สิ่งแวดล้อมมีส่วนส�ำคัญ แต่ไม่ส�ำคัญ
เท่าใจเขาเอง
ขอกล่าวถึงเรื่องการหลีกออกจากกามต่อไป
ในสมัยพุทธกาลมีพระสาวกของพระพุทธเจ้าหลายท่าน
ที่มีอัธยาศัยน้อมไปในการหลีกออกจากกาม เช่น พระมหากัสสป
เมือ่ สมัยเป็นหนุม่ ชือ่ ปิปผลิมาณพ ไม่ปรารถนาเกีย่ วข้องด้วยกาม
เพราะเห็นว่าเป็นภาระ เป็นความเศร้าหมอง ต้องนั่งรับบาปที่คน
อืน่ ท�ำแม้จะแต่งงานแล้วก็แยกกันนอนกับคูค่ รอง ในทีส่ ุดก็ชวนกัน
ออกแสวงหาความปลอดโปร่งหลุดพ้นจนได้มาพบกับพระพุทธเจ้า
ได้บวชสลัดตนออกจากกามอย่างเด็ดขาด-สบาย
๑

พระเรวัต น้องชายพระสารีบุตรเป็นน้องชายคนสุดท้อง
ญาติ ๆ เกรงว่าพระสารีบุตรจะชักน�ำไปบวชเสียอีก จึงให้แต่งงาน
เสียแต่เยาว์วัย หวังว่าจะเป็นเครื่องผูกไว้ในเรือน ในวันแต่งงาน
ญาติทางฝ่ายหญิงเข้ามาอวยพรว่า “จงเห็นธรรมที่ยายของเจ้าได้
เห็นแล้ว จงมีอายุยืนเหมือนยายของเจ้า”
 พระสารีบตุ รมีนอ้ งชาย ๓ คน คือ จุนทะ อุปเสนะ และเรวัต น้องสาว ๓ คน คือ จาลา อุป
จาลา สีสปุ ปจาลา ดู อรรถกถาธรรมบท ภาค ๔, อรหันตวรรค, เรือ่ งพระเรวัต หรือ ทาง
แห่งความดี เล่ม ๒ ว่าด้วยอรหันตวรรควรรณนา เรือ่ งที่ ๙
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เรวัตกุมารสงสัยว่า อะไรคือธรรมทีย่ ายเห็นแล้ว คนไหน
คือยายของกุมารีคู่ครองของตน เขาถามญาติทางฝ่ายหญิง พวก
ญาติให้เขารูจ้ กั หญิงแก่อายุ ๑๒๐ ปีคนหนึง่ ซึง่ ฟันหัก ผมหงอก
หนังหดเหีย่ ว ตัวตกกระ หลังโกง บอกเรวัตว่านีแ่ หละคือยายของ
กุมารี เรวัตถามว่า กุมารีของเขาต่อไปจะเป็นอย่างนีห้ รือไม่ พวก
ญาติตอบว่า ถ้าเขาอยู่ไปนานจนแก่อย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้
น้องชายพระสารีบตุ รสลดใจว่า “สรีระนี้ แม้จะดูงามในวัยสาว
แต่ไม่นานนักชราก็มากลืนเอาความงามเหล่านัน้ ไปเสียหมดสิน้ พีช่ าย
ของเราคงเห็นอย่างนีจ้ งึ บวช ไม่ไยดีดว้ ยสรีระอันไม่ยงั่ ยืน มีความเจ็บ
ความแก่เป็นธรรมดา เราเองก็ควรจะหนีออกบวช เพื่อให้พ้นจาก
วงเวียนชีวิตเสีย ควรหนีในวันนี้ทีเดียว”
เมื่อพิธีแต่งงานเสร็จแล้ว พาเจ้าสาวกลับบ้านของเขา
พร้อมด้วยหมู่ญาติทั้งสองฝ่าย ขณะเดินทางมาด้วยเกวียน เขา
แกล้งบอกว่าปวดอุจจาระบ่อย ๆ และต้องลงจากเกวียนบ่อยจน
ญาติไม่สนใจ ในวาระสุดท้ายเขาบอกพวกญาติให้พาเจ้าสาวล่วง
หน้าไปก่อน ตัวเขาเองเสร็จธุระแล้วจะตามไป พวกญาติเชื่อใจจึง
ขับเกวียนพากุมารีล่วงหน้าไปก่อน เรวัตได้ที จึงหนีเข้าป่าไปพบ
ส�ำนักสงฆ์ในป่าจึงขอบวช ภิกษุทั้งหลายทราบว่าเป็นน้องชายพระ
สารีบุตรจึงให้บวชด้วยความเต็มใจ เพราะพระสารีบุตรได้เคยสั่งไว้
แล้วว่า ถ้าน้องชายมาขอบวชจงอนุเคราะห์ให้บวชด้วย พระสารีบตุ ร
คงได้ทราบล่วงหน้าด้วยญาณของท่านแล้ว
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ฝ่ายสาวิกาผู้เป็นภิกษุณีของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีหลาย
ท่านสละกามสุขออกบวช เช่น พระอุบลวรรณาเถรีและพระเถรี
มารดาพระกุมารกัสสป เป็นอาทิ
พระอุบลวรรณาเถรีนั้น เป็นบุตรของเศรษฐีชาวเมือง
สาวัตถี นางมีผิวงามเหมือนกลีบอุบล จึงได้ชื่อว่า อุบลวรรณา
ความสวยของนางเป็นทีเ่ ลือ่ งลือ แต่นางไม่หลงใหลในความสวยงาม
เมือ่ เป็นสาว พวก เศรษฐี คหบดี เสนาบดี และอ�ำมาตย์มาสูข่ อกันมาก
เศรษฐีบิดาของนางเห็นว่า ไม่อาจเอาใจคนทั้งหมดได้ ต้องการให้
พ้นความยุ่งยาก จึงถามลูกสาวว่าบวชเสียดีไหม
อุบลวรรณาผูม้ บี ารมีธรรมมาเต็มทีแ่ ล้ว พอได้ยนิ ข้อเสนอ
แนะของบิดาก็ดีใจ รีบตอบตกลงทันที ไปบวชกับภิกษุณีในเมือง
สาวัตถีนั่นเอง บวชแล้วไม่นานได้ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์
อีกท่านหนึง่ คือ ภิกษุณผี เู้ ป็นมารดาของพระกุมารกัสสป
เป็นบุตรีเศรษฐีเหมือนกัน แต่อยูเ่ มืองราชคฤห์ รูปสวย แต่ไม่เคย
พอใจในการครองเรือน คือไม่ปรารถนามีคู่ครองเหมือนสตรีสาว
อืน่ ๆ เคยขออนุญาตมารดาบิดาหลายครัง้ เพือ่ ออกบวชเป็นภิกษุณี
แต่พ่อแม่ไม่อนุญาตเพราะห่วงลูกสาว เกรงจะล�ำบากและต้องการ
ให้ลูกสาวครองเรือนมีบุตรหลานต่อไป นางเห็นว่าวิธีนั้นไม่ได้ผล
เห็นจะต้องยอมแต่งงาน ท�ำตนให้สามีรัก แล้วค่อยอ้อนวอนสามี
ขอบวช นางตกลงใจอย่างนั้น
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เมือ่ แต่งงานแล้วก็ปรนนิบตั สิ ามีอย่างดีจนสามีรกั ใคร่นบั ถือ
วันหนึง่ มีงานนักขัตฤกษ์ในกรุงราชคฤห์ พวกหญิงสาวต่างก็ตกแต่ง
ประดับประดาร่างกายกันอย่างสวยงามเพือ่ ไปเทีย่ วชมงาน แต่ธดิ า
เศรษฐีผู้นี้มิได้แต่งกายเลย คงอยู่อย่างเดิม
สามีสงสัย จึงถามว่าเหตุไรจึงไม่ประดับตกแต่งเหมือน
หญิงอื่น นางได้พรรณนาโทษแห่งร่างกายให้สามีฟังว่า โดยปกติ
เป็นของปฏิกูลไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น ตกแต่งไปก็อย่างนั้น ไม่
ท�ำให้วเิ ศษอะไรขึน้ มา เหมือนประดับหม้อดินทีเ่ ต็มด้วยมูตรและคูถ
สามีถามว่า เมือ่ มีจติ ส�ำนึกอยูอ่ ย่างนี้ ท�ำไมจึงไม่บวชเสีย
เมือ่ สามีเปิดโอกาสด้วยความจริงใจเช่นนัน้ นางจึงขออนุญาต
สามีออกบวช แต่เนือ่ งจากเวลานัน้ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับอยูท่ เี่ มือง
สาวัตถี นางอยูเ่ มืองราชคฤห์ ทีเ่ มืองราชคฤห์มพี รรคพวกของพระเทวทัต
ตัง้ ส�ำนักอยู่ นางไม่ทราบเรือ่ งอะไรอืน่ จึงบวชในส�ำนักภิกษุณฝี า่ ยของ
พระเทวทัต
บวชแล้วไม่นาน ครรภ์ของนางโตขึน้ เพราะติดท้องมาตัง้ แต่
ก่อนบวช แต่นางไม่รู้ พวกภิกษุณีน�ำเรื่องไปเรียนให้พระเทวทัต
ทราบ พระเทวทัตกลัวเสียชือ่ ไม่ทนั ได้สอบให้รอบคอบ ไล่ให้นาง
สึกเสีย แต่ภิกษุณีทั้งหลายไม่น�ำพาต่อค�ำสั่งของพระเทวทัต คือยัง
เห็นใจสงสารภิกษุณผี มู้ คี รรภ์อยู่ และเชือ่ ว่านางมีครรภ์มาก่อนบวช
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กลับจากส�ำนักพระเทวทัตแล้ว ภิกษุณนี นั้ เสียใจมาก รูด้ ี
ด้วยตนเองว่าพรหมจรรย์ของตนบริสทุ ธิ์ จึงขอร้องภิกษุณีบางรูป
ให้พาไปเฝ้าพระบรมศาสดา ณ เชตวัน เมืองสาวัตถี ต้องล�ำบาก
ด้วยการเดินทางเป็นนักหนา เพราะจากราชคฤห์ไปสาวัตถี ไม่ใช่
๓
ระยะใกล้ ไกลถึง ๔๕ โยชน์ ขณะนัน้ ก�ำลังมีครรภ์ดว้ ย การเดิน
ทางก็โดยเกวียนบ้าง เดินบ้าง
เมือ่ มาถึงเชตวันได้เฝ้าพระศาสดาแล้ว กราบทูลเรือ่ งทัง้ ปวง
ให้ทรงทราบ พระศาสดาแม้ทรงทราบความจริงด้วยพระญาณของ
พระองค์แล้ว แต่เพือ่ เปลือ้ งค�ำต�ำหนิของผูอ้ นื่ จึงรับสัง่ ให้คนส�ำคัญ
ในเมืองสาวัตถีเข้าเฝ้า เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล อนาถบิณฑิกเศรษฐี
นางวิสาขา เป็นต้น แล้วทรงมอบหมายให้พระอุบาลีผเู้ ลิศทางวินยั
เป็นประธานในการพิจารณาว่าภิกษุณนี นั้ มีครรภ์กอ่ นบวชหรือหลังบวช
ท่านประธานขอให้นางวิสาขา ช่วยตรวจตราดูปลายมือปลายเท้า
ท้อง นับวันเดือนปีทนี่ างเข้ามาบวช รูไ้ ด้ดว้ ยความรูค้ วามช�ำนาญว่า
นางตั้งครรภ์ก่อนอุปสมบท
เมือ่ คณะกรรมการสอบดูแล้วเห็นว่า นางเป็นผูบ้ ริสทุ ธิห์ มด
มลทิน จึงกราบทูลให้พระศาสดาทรงทราบ พระพุทธองค์จงึ ให้นาง
อยู่ร่วมกับภิกษุณีทั้งหลายได้ต่อไป
๓

ประมาณ ๗๒๐ กม. ประมาณจากกรุงเทพ ถึง เชียงใหม่
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เมือ่ นางคลอดบุตรแล้ว พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทรงรับไว้ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ทรงให้น�ำไปเลีย้ งไว้อย่างลูกหลวงในราชส�ำนัก
๔
กุมารนัน้ ต่อมาได้ออกบวชส�ำเร็จอรหัตตผล มีนามว่าพระกุมารกัสสป
ฝ่ายภิกษุณีผู้เป็นมารดาก็ได้ส�ำเร็จอรหัตตผลเหมือนกัน แต่ส�ำเร็จ
ภายหลังพระกุมารกัสสป เพราะมัวเป็นห่วงลูก แม้ลูกจะเติบโต
และบวชแล้วก็ตาม
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง ตัง้ แต่สมัยเป็นราชกุมาร
ก็ทรงมีความด�ำริในการจะออกจากกามอยูเ่ สมอ แม้เป็นผูห้ ากามได้งา่ ย
บริบรู ณ์อยูด่ ว้ ยกามวัตถุอนั น่าใคร่นา่ ปรารถนาแทบทุกอย่าง แต่กไ็ ม่
ทรงติดในกาม เป็นผูม้ อี ธั ยาศัยประณีต ซึง่ หาได้ยากในคนทัง้ หลาย
อื่น เหตุที่ทรงมีความด�ำริในการออกจากกามนั้น ได้ตรัสเล่าไว้ดังนี้
๕

“เรา ตถาคตเคยสงสัยเมือ่ ก่อนตรัสรู้ ว่า อะไรหนอเป็น
รสอร่อยในโลก อะไรเป็นโทษในโลก อะไรเป็นอุบายเครือ่ งออกจากโลก
ความรูส้ กึ ได้เกิดขึน้ แก่เราว่า สุขโสมนัสทีเ่ กิดขึน้ เพราะปรารภโลกนีเ้ อง
เป็นรสอร่อยในโลก แต่โลกไม่เทีย่ ง ทรมาน มีการเปลีย่ นแปลงไปเป็น
ธรรมดา นีเ่ องเป็นโทษในโลก การน�ำออกเสียโดยสิน้ เชิงซึง่ ความก�ำหนัด
เพราะความเพลินในโลกนี้เอง เป็นอุบายเครื่องออกจากโลก...”

๔

 โปรดดูรายละเอียดใน อรรถกถาธรรมบท ภาค ๖ อัตตวรรค เรือ่ ง มารดาของพระกุมารกัสสป
หรือ ทางแห่งความดี เล่ม ๓ ว่าด้วยตน เรื่องที่ ๔
๕
 นัย ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระไตรปิฏก ๒๐/๓๓๒
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รวมความว่า ทีท่ รงด�ำริออกจากกามก็เพราะทรงเห็นโทษของ
กามว่าไม่เที่ยง ทรมาน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การลงทุน
ลงแรงแสวงหากามนั้น ผลได้ไม่คุ้มเหนื่อย เป็นไปเพื่อความทุกข์
ความเศร้าหมอง กังวล ไม่เป็นไปเพื่อปัญญา และความรู้แจ้ง
เห็นจริงในชีวิต
(ข) คุณของการหลีกหนีออกจากกาม
ผู้มีปรีชาญาณได้พิจารณาเห็นโทษของกามตามความ
เป็นจริงแล้ว ปลีกตนออกจากกาม คือไม่ให้จิตใจตกอยู่ใต้อ�ำนาจ
ครอบง�ำของรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และความก�ำหนัด
เพลิดเพลินในอารมณ์ตา่ ง ๆ แล้ว ได้พบกับความสะอาด สว่าง สงบ
ความปลอดโปร่งใจเป็นอย่างยิ่ง เกษมจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวง
(โยคักเขมะ) ย่อมรูส้ กึ ตนว่าได้ประสบภาวะใหม่ ชีวติ ใหม่ อยูใ่ นโลก
ใหม่อันเรืองรองด้วยปัญญา ชุ่มฉ�่ำด้วยปีติปราโมชอันเกิดแต่วิเวก
ได้พบความจริงว่า โลกใหม่นี้ ดีกว่า สะดวกกว่า มีความสุขกว่า
โลกเก่าเป็นอันมาก รู้สึกโล่งใจ โปร่งใจ เหมือนคนถูกจองจ�ำแล้ว
พ้นจากเครือ่ งจองจ�ำ  คนมีหนีพ้ น้ จากหนี้ เป็นโรคร้ายแล้วหายโรค
มีความเบิกบานใจ สูงส่งในความนึกคิด
อนึ่ง ความทุกข์อันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยกาม แก่บุคคล
ผู้ยังหมกมุ่นพัวพันด้วยกาม เช่น ความทุกข์เพราะต้องพลัดพราก
จากบุคคลหรือสิง่ ของอันเป็นทีร่ กั ความริษยาอันเกิดขึน้ เพราะอาศัย
กาม ไฟคือโทสะอันเกิดเพราะอาศัยกาม ความทุกข์อย่างนั้นย่อม

อ.วศิน อินทสระ

95

ไม่มีแก่ผู้ปลีกตนออกจากกามแล้ว ไม่มีอาลัยในกาม เพราะมอง
เห็นกามเป็นแดนอันตราย เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ โศก และภัย
สมจริงดังพระด�ำรัสของพระบรมศาสดาที่ว่า
“ กามโต ชายเต โสโก 	
กามโต วิปฺปมุตตฺ สฺส 	

กามโต ชายเต ภยํ
๖
นตฺถิ โสโก กุโต ภยํ”

แปลว่า ‘ความโศกและภัยเกิดขึ้นจากกาม พ้นจากกาม
แล้วความโศกและภัยย่อมไม่มี’
ท�ำไมคนส่วนมากจึงไม่มีความด�ำริในการออกจากกาม
แต่กลับพอใจหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกาม
ค�ำว่า กาม ได้กล่าวไว้แล้วว่ามีความหมายกว้าง คือ
หมายถึง สิ่งอันน่าใคร่น่าปรารถนาทั้งปวง คือ รูป เสียง กลิ่น
รส และสัมผัส อันน่าใคร่น่าปรารถนา (วัตถุกาม) และความใคร่
ความพอใจในรูปเสียงเป็นต้น (กิเลสกาม) สิง่ เหล่านัน้ เป็นโลกามิส
กล่าวคือเหยือ่ ของโลก เครือ่ งล่อของโลก บ่วงของมาร พวงดอกไม้
ของมาร มีอานุภาพล่อให้คนเพลิน หลงติดอยู่ แล้วน�ำทุกข์มาให้
ภายหลัง ท�ำนองเดียวกับสิง่ เสพติดให้โทษและการพนันมันมีอ�ำนาจ
ยั่วยวนให้เพลิน ให้คนหลงติดมันแล้วมอบทุกข์โทษให้ในภายหลัง
๖

 ขทุ ทกนิกาย ธรรมบท ๒๕/๔๓ หรือ อรรถกถาธรรมบท ภาค ๖ ปิยวรรค เรือ่ ง อนิตถิคนั ธกุมาร
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คนส่วนมากไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ไม่ได้ศกึ ษาค�ำสอนของพระอริยเจ้า
ว่า กามมีโทษอย่างไร เขาเรียนรูแ้ ต่ค�ำสอน ค�ำแนะน�ำชักชวนของ
ปุถุชนผู้หมกมุ่นอยู่ในกามด้วยกัน พรรณนาคุณของกาม ชักชวน
ให้แสวงหากาม สรรเสริญบุคคลผูม้ งั่ คัง่ พรัง่ พร้อมไปด้วยกาม คน
ทัง้ หลายผูต้ กอยูภ่ ายใต้อ�ำนาจครอบง�ำของสังคม ก็พลอยหมกมุน่
พัวพันเห็นดีเห็นงามไปด้วย พอต้องประสบทุกข์เพราะกามเข้า ก็ไม่มี
ญาณหยัง่ รูว้ า่ ทุกข์นนั้ เพราะกาม จึงต้องเทีย่ วโทษคนนัน้ คนนีแ้ ล้วปอง
ร้ายกัน เบียดเบียนประหัตประหารกันให้สงั คมวุน่ วาย อย่างทีเ่ ห็น
กันอยู่ทุกวันนี้
อีกพวกหนึง่ แม้ได้ยนิ ได้ฟงั ค�ำสอนของพระอริยเจ้า เห็นโทษ
ของกามอยู่ แต่ยังไม่อาจปลีกตนออกจากกามได้เพราะเหตุผลอื่น
เช่น ภาระความรับผิดชอบในครอบครัวบ้าง ก�ำลังใจยังไม่แข็งพอที่
จะต่อสู้เอาชนะอ�ำนาจของความยั่วยวนได้บ้าง เห็นแก่ความสุขเล็ก
น้อยอันกามนัน้ หยิบยืน่ ให้เป็นเหยือ่ เหมือนเหยือ่ ทีเ่ บ็ดเกีย่ วไว้บา้ ง
จึงยังไม่สามารถปลีกตนออกจากอ�ำนาจครอบง�ำของกามได้ เปรียบ
เหมือนคนทีเ่ ป็นทาสเขา เห็นโทษของความเป็นทาสแล้วอยากอิสระแต่
ก�ำลังไม่พอทีจ่ ะเป็นอิสระได้ หรือประเทศทีเ่ ป็นเมืองขึน้ เขา เห็นโทษ
ของการเป็นเมืองขึน้ เขาและคุณของเสรีภาพอยูอ่ ย่างชัดเจน แต่ยงั
ไม่มีก�ำลังพอที่จะถอนตนออกเป็นอิสระได้ จึงต้องตกอยู่ในอ�ำนาจ
ครอบง�ำของประเทศที่มีอ�ำนาจเหนือกว่าต่อไป
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ในความเป็นทาสทางใจ คือการเป็นทาสของกิเลสนัน้ ผูต้ อ้ งการ
เสรีภาพจะต้องอาศัยความกล้าหาญเด็ดเดีย่ ว กล้าท�ำในสิง่ ทีค่ นทัง้ หลาย
อืน่ ไม่กล้าท�ำ  กล้าเสียสละในสิง่ ทีค่ นทัง้ หลายอืน่ หวงแหน นัน่ แหละ
จึงจะถอนตนออกมาจากอ�ำนาจครอบง�ำของกิเลส เช่น กามเป็นต้นได้
ความด�ำริในการออกจากกามเป็นมรรคหนึง่ ทีน่ �ำไปสูค่ วาม
หลุดพ้นจากบ่วงกามอันมีลักษณะผูกพันบุคคลไว้ในโลกในภพ แม้
มันจะผูกหย่อน ๆ แต่แก้ได้ยากอย่างยิ่ง มีน้อยคนนักที่จะพ้นไป
จากอ�ำนาจครอบง�ำของกาม แต่ผพู้ น้ ก็มอี ยู่ ผูใ้ ดพ้นได้ ผูน้ นั้ ย่อม
ประจักษ์ด้วยตนเองว่า สภาวะที่อยู่เหนือกามนั้นเป็นความปลอด
โปร่ง ผาสุก ร่มเย็น ห่างจากภัยอันตราย สะอาด สว่าง และสงบ
ความด�ำริเนือง ๆ ในการออกจากกามนีแ่ หละ ทีพ่ ระศาสดา
ตรัสเรียกว่า ‘เนกขัมมสังกัปปะ’
๒. ความด�ำริในการไม่พยาบาท (อัพยาปาทสังกัปปะ)
ก. ความหมายของความไม่พยาบาท
พยาบาท คือความปองร้าย มุง่ หมายให้ผอู้ นื่ ถึงความพินาศ
เช่น คิดอยู่ในใจว่า เมื่อไรหนอคนนั้นจะถูกรถชนตาย ตกน�้ำตาย
ถูกฆ่าตาย ทรัพย์สมบัติพินาศฉิบหายเพราะไฟไหม้ หรือถูกปล้น
อย่างนีแ้ หละเรียกพยาบาท ความไม่พยาบาท ก็คอื ความไม่มงุ่ ร้าย
ต่อผู้อื่น ไม่ปรารถนาร้ายต่อเขา กล่าวอย่างสั้นคือความปรารถนา
ดีต่อเขา มิฉะนั้นก็ความวางเฉย (อุเบกขา) หรือให้อภัยเสีย
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ความพยาบาทไม่เหมือนความโกรธ และความผูกโกรธ
(อุปนาหะ) ความโกรธคือความขุ่นใจ ส่วนผูกโกรธ คือความผูก
ใจเจ็บ แต่ไม่ถงึ กับปองร้าย เพียงแต่ผกู โกรธไว้เฉย ๆ เช่น ไม่พดู
ด้วย ไม่คบหาสมาคมด้วย ไม่ท�ำร้าย ไม่ช่วยเหลือ อย่างนี้เรียกว่า
อุปนาหะ
คนทีจ่ ะพอใจในความไม่พยาบาทนัน้ เบือ้ งแรกจะต้องพิจารณา
ให้เห็นโทษของความพยาบาทเสียก่อน
ข. โทษของความพยาบาท
ความพยาบาทเป็นไฟภายในอย่างหนึง่ ทีม่ ีอานุภาพเผาลน
จิตใจของผูส้ งั่ สมมันไว้ ยิง่ มากเท่าใดก็จะเผาเจ้าตัวให้เร่าร้อนมากเท่านัน้
เมื่อออกจากตนก็ไปเผาผู้อื่นให้เร่าร้อน สังคมเร่าร้อน
จริงอยู่ คนเราย่อมต้องมีศตั รู หรืออย่างน้อยก็มผี ไู้ ม่ชอบ
เราบ้าง อาจเป็นเพราะผลประโยชน์ขดั กัน หรือเพราะกิรยิ าวาจาท่าทาง
ของเราไม่ถกู ใจเขา ท�ำนองเดียวกับทีก่ ริ ยิ าท่าทางของคนบางคนไม่
ถูกใจเรา ทัง้ ๆ ทีว่ า่ โดยส่วนตัวแล้ว เขาไม่เคยท�ำอะไรให้เราเดือดร้อน
เมือ่ ความจริงเป็นอยูอ่ ย่างนี้ เราจึงไม่ควรปล่อยใจของเราให้จงเกลียด
จงชังผูอ้ นื่ จนถึงพยาบาทปองร้ายเขา เพราะมันเท่ากับลงโทษตัวเราเอง
น�ำไฟมาสุมอกเราเอง ยิง่ เขาท�ำเป็นไม่รไู้ ม่เห็น เขาไม่เดือดไม่รอ้ นด้วยแล้ว
เราจะยิ่งเดือดร้อนใหญ่ เดือดร้อนไปข้างเดียว
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ก่อนนอนทุกคืนเราควรตัง้ ใจให้อภัยทุกสิง่ ทุกอย่างและแก่
ทุกคน ท�ำเสมือนหนึ่งว่าเราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก ความตั้งใจอย่างนี้
ท�ำให้ใจของเราสงบและเราจะหลับไปอย่างเป็นสุข ตืน่ ขึน้ พร้อมด้วย
ความสดชื่น แจ่มใส ขอจงท่องจ�ำไว้ว่า เมื่อใดเราผูกเวร เมื่อนั้น
มองไปทางใดก็พบแต่ศตั รู แต่เมือ่ ใดใจของเรามีเมตตา มองไปทาง
ใดก็เจอแต่มิตรไมตรี
เราควรฝังตัวอยูก่ บั การงานและอุดมคติของเราจนไม่มเี วลา
ไปนึกคิดพยาบาทปองร้ายใคร ไม่มเี วลาเหลือเฟือส�ำหรับคิดถึงเรือ่ ง
อันไร้สาระ งานของเราที่จะต้องท�ำเพื่อบรรลุถึงอุดมคติก็ไม่มีเวลา
พอทีจ่ ะจ่ายให้อยูแ่ ล้ว จะมีเวลาไหนมานัง่ นึกเคียดแค้นชิงชังคนนัน้
คนนี้
อนึง่ จิตใจทีส่ ะอาด ไม่หมักหมมรุงรังด้วยความพยาบาท
เคียดแค้น ย่อมช่วยแต่งใบหน้าให้มสี ง่าราศี งาม น่าเคารพกราบไหว้
เป็นเสน่ห์ดึงดูดคนให้มองดูแล้วเกิดความรู้สึกชื่นฉ�่ำขึ้นมาในดวงใจ
เพือ่ สุขภาพอนามัยของเราเอง เราควรน�ำความปองร้ายผูอ้ นื่
ออกไปให้หา่ งไกลจากจิตใจของเรา ปกติภาพของจิตไม่ตอ้ งการสิง่ นี้
เหมือนปกติภาพของร่างกายไม่ตอ้ งการอาหารเสีย หรือสิง่ เสพติดให้
โทษใด ๆ สังเกตได้วา่ เมือ่ อาหารเสียเข้าสูร่ า่ งกาย ร่างกายจะมีปฏิกริ ยิ า
ต่อต้านทันที พยายามให้ออกมาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น อาเจียน
หรือท้องเสีย ส่วนสิง่ เสพติดให้โทษทัง้ หลายเมือ่ เข้าสูร่ า่ งกายใหม่ ๆ
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ร่างกายจะมีปฏิกิริยาต่อต้านเหมือนกัน แต่พอหลายครั้งเข้าเพราะ
ความดือ้ ของคนผูช้ อบของอย่างนัน้ ความเคยชินก็เกิดขึน้ แก่รา่ งกาย
จึงไปกันได้ เมื่อขาดก็เรียกร้องหาเพราะได้ตกเป็นทาสของสิ่งนั้น
เสียแล้ว
ปกติภาพของจิตนัน้ สะอาดผ่องใส ไม่ตอ้ งการความเศร้าหมอง
ใด ๆ ทัง้ สิน้ เพราะฉะนัน้ เมือ่ สิง่ เศร้าหมองมากระทบจิต จิตจึงมี
อาการดิน้ รน มีปฏิกริ ยิ าโต้ตอบ : ต้องการคายสิง่ เศร้าหมองนัน้ ออก
แต่เมือ่ สิง่ เศร้าหมองนัน้ มากระทบบ่อย ๆ และจิตไม่มกี �ำลังใดมาช่วย
ก�ำจัดสิง่ เศร้าหมอง จิตจึงตกอยูใ่ ต้อ�ำนาจของสิง่ เศร้าหมองทีเ่ รียกว่า
“กิเลส” เมือ่ นานเข้าก็กลายเป็นทาสของความเคยชินอันนัน้ ไป เช่น
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความริษยาพยาบาท พวกนี้
ล้วนเป็นสิ่งเศร้าหมองของจิต เป็นของเสียที่เข้าสู่จิต ท�ำให้จิต
เสียปกติภาพไป ส่วนคุณธรรมคือ การให้อภัย เมตตา กรุณา
ความเสียสละ ความเห็นแจ้งตามความเป็นจริงในสิง่ ทัง้ ปวง เหล่านี้
เป็นยาจิต เป็นเครือ่ งฟอกช�ำระล้างสิง่ เศร้าหมองของจิต เมือ่ จิตได้
เสพโอสถคือธรรมสม�ำ่ เสมอและได้คณ
ุ ภาพปริมาณพอทีจ่ ะก�ำจัดโรค
คือกิเลสแล้ว โอสถคือธรรมนั้นก็จะท�ำลายโรคคือกิเลสโดยสิ้นเชิง
ไม่ให้หวนกลับมารบกวนจิตอีก จิตก็จะด�ำรงอยูอ่ ย่างสะอาดผ่องใส
สงบ และสว่างตามปกติภาพเดิมของตน
รวมความว่า ความพยาบาทนั้นเป็นสิ่งที่จิตไม่ต้องการ
เพราะเป็นของเน่าเสียส�ำหรับจิต
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เมื่อเห็นโทษของพยาบาทอย่างนี้แล้ว จึงด�ำริในความไม่
พยาบาทปองร้ายผู้ใด
ค. คุณของความไม่พยาบาท
ได้กล่าวถึงโทษของความพยาบาทมาแล้วว่าน�ำความทุกข์
ความเดือดร้อนมาสูต่ นและสังคมอย่างไร เมือ่ ต่างคนต่างคิดพยาบาท
จองเวรกัน ไม่ให้อภัยในความผิดพลาดของกันและกัน เอาไฟพยาบาท
ออกมาเผาลนกันอยู่ ตนก็เดือดร้อน คนอืน่ ก็เดือดร้อน ญาติพนี่ อ้ ง
ลูกเมียพ่อแม่เพื่อนฝูงพลอยเดือดร้อนกันไปหมด ความร้อนเหล่า
นั้นต่อเนื่องถึงกัน เสมือนเปลวไฟที่เริ่มต้นจากจุดเล็กจุดหนึ่งแล้ว
เมื่อไม่อาจดับได้ มันก็ลุกลามแผ่เป็นบริเวณกว้างออกไปออกไป
จนเมืองทั้งเมืองช่วงไปด้วยเปลวเพลิง นี่ไฟภายนอก ไฟพยาบาท
อันเป็นไฟภายในก็เหมือนกัน เมือ่ ปล่อยไว้ไม่ดบั เสีย ก็ลกุ ลามเรือ่ ย
ไป เวรไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่ระงับด้วยการไม่จองเวร
ผู้มีปัญญา เห็นแจ้งดังนี้ จึงด�ำริในการไม่พยาบาท คือ
อยู่ด้วยการให้อภัย-ให้อภัยในชีวิต ในทรัพย์สิน และในความรู้สึก
ของผูอ้ นื่ คือไม่ท�ำลายชีวติ ทรัพย์สนิ และความรูส้ กึ ของเขา การ
ให้อภัยเป็นทานอันยิง่ ใหญ่อย่างหนึง่ ซึง่ ท่านเรียกว่าอภัยทาน เป็น
ทางด�ำเนินของปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ เช่น พระพุทธเจ้า พระอรหันต
สาวกของพระพุทธเจ้า พระเยซู และมหาตมะคานธี เป็นอาทิ
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คนทุกยุคทุกสมัย ยอมคุกเข่าลงบูชาสักการะผูม้ ใี จประเสริฐ
เช่นองค์พระพุทธเจ้าผู้มีพระทัยบริสุทธิ์ ไม่มีความพยาบาทปอง
ร้ายผู้ใด แม้ผู้นั้นจะเบียดเบียนพระองค์ปานใดก็ตาม พระเทวทัต
นางจิญจมาณวิกา ช้างนาฬาคิรี คนแม่นธนู พวกเดียรถียน์ คิ รนถ์
ทีพ่ ยายามใส่รา้ ยพระองค์บา้ ง ความพยาบาทสักนิดหนึง่ มิได้เกิดขึน้
ในพระทัยของพระองค์ ตรงกันข้ามทรงหวังประโยชน์แก่คนเหล่านัน้
ทรงแผ่พระเมตตาให้โดยสม�ำ่ เสมอกัน ทรงหวังประโยชน์แก่เขาเท่ากับ
ทีท่ รงหวังให้แก่พระราหุลพุทธโอรส พระองค์ทรงเป็นนักศาสนาแท้
ถ้าทรงเคียดแค้นปองร้ายตอบผูป้ องร้าย พระองค์ชอื่ ว่าเดินตามทาง
ที่โลกียชนทั้งหลายเดินกันอยู่แล้ว ใครจะเคารพกราบไหว้หรือเห็น
พระคุณเป็นอัศจรรย์ ทรงไม่จองเวรปองร้ายด้วยพระองค์เองและ
ทรงแนะน�ำพร�่ำสอนพุทธสาวกให้ด�ำเนินเช่นนั้นด้วย เช่น ตรัสว่า
“ถ้ามีโจรใจเหี้ยมเอาเลื่อยมาเลื่อยเธอทั้งหลายให้เป็นท่อนเล็กท่อน
น้อย ถ้าใจของพวกเธอยังคิดประทุษร้ายในโจรนั้นอยู่ ชื่อว่าไม่ได้
ปฏิบัติตามค�ำสอนของเราผู้เป็นศาสดา๑”
นอกจากนี้ ยังตรัสสอนไว้อีกมาก อาทิ
“ผู้โกรธตอบ : ชื่อว่าเลวกว่าผู้โกรธทีแรก ผู้ไม่โกรธตอบ
ชือ่ ว่าชนะสงครามซึง่ ชนะได้แสนยาก ผูท้ รี่ วู้ า่ คนอืน่ เขาโกรธตนแล้ว
ประพฤติตนสงบเสงีย่ มอยูไ่ ด้ ชือ่ ว่าได้ประพฤติเป็นประโยชน์ทงั้ สองฝ่าย
๒
คือทั้งฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่น ”
๑
๒

นัย กกจูปมสูตร มัชฌินนิกาย มูลปัณณาสก์ ๑๒/๓๕๑
 สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ๑๕/๓๒๕
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ในคัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรค ท่านแนะวิธปี ราบพยาบาทไว้หลายอย่าง
ท่านผูป้ รารถนาความพิสดารโปรดดูจากวิสทุ ธิมรรคตอนพรหมวิหาร
นิทเทสนั้นเถิด
พระเยซู ศาสดาคริสต์ศาสนา ทรงสอนให้รกั ศัตรูของท่าน
มหาตมะคานธี บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทางอหิงสาสอนให้ท�ำประโยชน์แก่
ผู้ปองร้าย
ท่านเหล่านี้ล้วนมีพระทัยและใจสูง มอบตนไว้กับอุดมคติ
จนไม่มเี วลามาคิดปองร้ายใคร และความปองร้ายก็ไม่มโี อกาสเข้าไป
มีบทบาทมีอิทธิพลในใจของท่านเหล่านั้นด้วย
กล่าวเฉพาะสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
๓
พระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนานั้น “ทรงใช้ความรู้เป็นเครื่อง
คุม้ ครองพระองค์ให้คงอยูใ่ นความบริสทุ ธิท์ งั้ ทางพระกาย ทางพระ
วาจาและทางพระมนัสยัง่ ยืนไม่กลับกลาย เป็นผูม้ พี ระอัธยาศัยเบิกบาน
ด้วยพระคุณสมบัติพื้นเดิมของพระองค์ ทรงมีพระอัธยาศัยเผื่อแผ่
มีพระมรรยาทอันงาม มีพระมนัสไม่ติดในกามคุณ ถึงเป็นเหตุ
ห่วงใยไม่อาจจาก มีพระปัญญาพอจะไม่หลงหมกมุ่นอยู่ในกามสุข
มีพระวิรยิ ะพอจะกล้าหาญบากบัน่ เพือ่ ส�ำเร็จผลทีท่ รงมุง่ หมาย มีพระขันติ
พอจะประคองพระวิริยะมิให้ถอยหลัง ทรงรักษาสัตย์มั่นคง
สามารถจะผูกไมตรี มีพระอัธยาศัยมัน่ คงในกิจทีป่ ลงพระมนัสจะท�ำ
๓

 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส : ธรรมคดี มหามกุฎราชวิทยาลัย
๒๕๑๔ บทพระพุทธคุณ อรห สมมาสมพุทโธ หน้า ๕
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ไม่จืดจางเร็ว มีพระเมตตาพอจะพร่าสุขประโยชน์ของพระองค์เพื่อ
ผูอ้ นื่ ทรงรูจ้ กั วางพระทัยเป็นกลางไม่ให้ตกไปในฝ่ายความยินดีหรือ
ความยินร้าย ความรู้ของพระองค์อบรมพระคุณเหล่านี้ให้ไพบูลย์
พระองค์จงึ ทรงน้อมพระชนม์ของพระองค์เพือ่ ทรงบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้
ส�ำเร็จแก่สตั ว์โลกด้วยอ�ำนาจพระเมตตาพระกรุณา มีพระมนัสปลอด
โปร่ง ไม่ติดอยู่ในลาภสักการะในถิ่นฐานหรือในบุคคล อาจเสด็จ
ไปไหนไปได้ มีพระอัธยาศัยมัน่ คงในอันจะโปรดสัตว์ ทรงพระอุตสาหะ
อดทนในการเสด็จเที่ยวจาริกและสั่งสอน กล้าหาญไม่พรั่นพรึงต่อ
อันตรายอันจะพึงมีแต่เวไนยผูม้ อี ธั ยาศัยดุรา้ ย อดทนได้ซงึ่ ค�ำหยาบ
ช้าของคนเช่นนัน้ ทรงฉลาดรูอ้ ธั ยาศัยของเวไนยนิกร และผ่อนปรน
เทศนาให้ถูกเหมาะ อนุโลมตามกาลเทศะและอุบัติเหตุ๑ มั่นในศีล
ในธรรมอันจะน�ำให้เห็นเป็นตัวอย่าง รักษาพระมนัสเป็นกลางไม่
อ่อนแอด้วยอ�ำนาจความยินดียินร้าย อันใคร ๆ ไม่สามารถล่อหรือ
ขูใ่ ห้สมประสงค์ ทรงประพฤติจริงเป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ จึงได้คมุ คณะติด
ความรู้อบรมพระคุณเหล่านี้ ย่อมส่งพระองค์ให้เป็นผู้สมควรอย่าง
สูงสุด คนผู้ควรเป็นที่เคารพนับถือของเขา อันเขาจะพึงไหว้และ
อ่อนน้อม ย่อมเป็นผู้มีพื้นมา คือมีก�ำเนิดสูง มีอายุมาก หรือมี
คุณธรรม โดยที่สุดสักอย่างหนึ่ง...”

๑

 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
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พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ตามที่ยกมานี้
ชี้ให้เห็นว่า พระหฤทัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็น
อย่างไร น่าเคารพกราบไหว้เพียงใด
ความด�ำริ หรือความคิดในการไม่พยาบาท ท�ำใจของตนให้
ผ่องใส มีความสุขอยูด่ ว้ ยเมตตาธรรม จะส่งบุคคลผูเ้ ช่นนัน้ ให้ขนึ้ สู่
แท่นอภิปชู นียบุคคล ครุฐานิยบุคคลดังพรรณนามาฉะนี้ ความด�ำริ
ในการไม่พยาบาทจึงเป็นมรรคหนึ่งไปสู่ความพ้นทุกข์
๓. ความด�ำริในการไม่เบียดเบียน (อวิหิงสาสังกัปปะ)
ก. ความหมาย
ความเบียดเบียน คือการท�ำให้ผอู้ นื่ เดือดร้อนเพือ่ ความสุข
หรือเพือ่ ประโยชน์ของตน มีสาเหตุมาจากความโลภบ้าง ความโกรธบ้าง
ความหลงบ้าง ต่างกับพยาบาทตรงทีว่ า่ พยาบาทนัน้ เป็นการผูกเวร
จองเวร ผูกใจเจ็บ กระท�ำตอบแก่ผทู้ ที่ �ำตนก่อน ส่วนความเบียดเบียน
นัน้ อาจท�ำได้แม้แก่ผทู้ ไี่ ม่เคยท�ำอะไรให้ตนเดือดร้อน เบียดเบียนสัตว์
เพือ่ ความสนุกเพลิดเพลินก็มี เช่น ยิงนก ตกปลา เพือ่ ความเพลิดเพลิน
ของตน เห็นสุนขั เดินอยูก่ จ็ บั ฉวยก้อนดินก้อนหิน ขว้างปาด้วยความ
คะนองมือ เอาเชือกผูกหางสุนขั แล้วเอาไฟจุดทีป่ ลายเชือกให้ลามไป
ไหม้หางมัน ท�ำนองนีเ้ รียกว่าเบียดเบียนเพราะคะนองเพือ่ ความสนุก
เพลิดเพลินของตน ไม่ค�ำนึงถึงความเดือดร้อนของสัตว์อื่น
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พวกชนไก่ กัดปลา ดักนกมาขายให้เขาปล่อย ก็จดั อยูใ่ น
พวกเบียดเบียนเหมือนกัน บางคนเลีย้ งชีพด้วยการลักขโมยปล้นเขา
เมื่อเจ้าทรัพย์ขัดขวางเพราะหวงแหนตามวิสัยของปุถุชนก็ท�ำร้าย
ร่างกายถึงชีวิตก็มี บางคนใครขัดใจหน่อยก็พุ่งเข้าใช้ก�ำลังท�ำร้าย
มองตากันชะตาไม่กนิ กันก็ตรี นั ฟันแทงกัน ยิงกัน อย่างนีก้ เ็ บียดเบียน
การไม่กระท�ำดังกล่าวมา คือเว้นกระท�ำการเบียดเบียน
เรียกว่าความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา - Non-Violence) คุณธรรม
ทีป่ ระคับประคอง อุดหนุนความไม่เบียดเบียนคือ ความกรุณา และ
มุทติ า กล่าวคือหวัน่ ใจในความทุกข์ของผูอ้ นื่ สัตว์อนื่ ไม่อยากเห็น
เขามีทุกข์ แต่พอใจ พลอยยินดีในความสุข ความสมปรารถนา
ของผู้อื่น
ข. โทษของการเบียดเบียน
โลภ โกรธ หลง เป็นอกุศลมูล คือต้นตอหรือต้นเหตุแห่ง
ความชัว่ บุคคลย่อมเบียดเบียนผูอ้ นื่ เพราะมีโลภ หรือโกรธ หรือหลง
อย่างใดอย่างหนึง่ อยูใ่ นใจ หรือเพราะทัง้ ๓ อย่างรวมกัน เมือ่ คิด
เบียดเบียนเขา ใจของตนก็เศร้าหมองเร่าร้อน เป็นทุกข์ประการหนึง่ แล้ว
เมือ่ เขาทีถ่ กู เบียดเบียนท�ำตอบเอาบ้าง ตนก็ยอ่ มเดือดร้อนเหมือนกัน
ลูกเมีย ญาติพี่น้องก็พลอยเดือดร้อนกันอีก บางทีถึงกับรวมกลุ่ม
เบียดเบียนกัน ทั้งสองฝ่ายต่างก็เดือดร้อนเท่า ๆ กัน
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นอกจากเบียดเบียนผู้อื่นแล้ว มนุษย์ยังมีการเบียดเบียน
ตนเอง ท�ำตนเองให้เดือดร้อนอีกด้วย เช่น การติดยาเสพติดให้โทษ
ท�ำลายสุขภาพอนามัยของตน ความจริงเรือ่ งนีไ้ ม่เพียงแต่เบียดเบียน
ตนเองเท่านัน้ ยังชือ่ ว่าเบียดเบียนพ่อแม่ญาติพนี่ อ้ งและเพือ่ นทีร่ กั
อีกด้วย เพราะท�ำให้คนเหล่านั้นพลอยเดือดร้อน เฉพาะอย่างยิ่ง
พ่อแม่อาจเดือดร้อนเพราะการติดยาเสพติดของลูกยิง่ กว่าตัวผูต้ ดิ ยา
เสียอีก
ความวิตกกังวล หมกมุ่นโดยไม่มีเหตุผล คิดมากไปเอง
เกรงนั่นเกรงนี่จนดูอะไร ๆ มันร้ายไปหมด จนต้องกลายเป็นคน
หวาดผวา ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นโรคประสาทพิการ นี่ก็
เป็นการเบียดเบียนตนเอง
การมีโลภ โกรธ หลง ริษยา พยาบาท มิจฉาทิฐิ แล้วไม่รจู้ กั
ระงับให้บรรเทาเบาบาง ปล่อยให้มันเผาลนอยู่ในจิตใจ จนต้อง
กระวนกระวายไม่มอี นั เป็นสุข อย่างนีก้ เ็ ป็นการเบียดเบียนเหมือนกัน
การเบียดเบียนตนเองกับการเบียดเบียนผูอ้ นื่ นัน้ เมือ่ พิจารณาด้วย
ดีแล้ว จะเห็นว่าแยกกันไม่ออก คืออันใดเบียดเบียนผูอ้ นื่ อันนัน้ ก็
เบียดเบียนตนเองไปด้วย อันใดเบียดเบียนตนเอง อันนั้นเป็นการ
เบียดเบียนผูอ้ นื่ ไปด้วย มีผลกระทบกระเทือนถึงกันเหมือนร่างกาย
กับใจ ในทางตรงกันข้าม ฝ่ายคุณธรรมอันใดเกือ้ หนุนตนโดยธรรม
อันนั้นเป็นการช่วยเกื้อหนุนผู้อื่นด้วย อันใดเกื้อหนุนผู้อื่นโดยธรรม
อันนั้นเป็นการเกื้อหนุนตนเองไปด้วย
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พูดอย่างสัน้ ว่า การสงเคราะห์ผอู้ นื่ ก็เท่ากับสงเคราะห์ตนเอง
การเบียดเบียนผู้อื่นเท่ากับการเบียดเบียนตนเอง
ค. คุณของความไม่เบียดเบียน
ความไม่เบียดเบียนคือความกรุณานั้น มีคุณอันไพศาล
ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น ในส่วนตนท�ำให้เป็นผู้มีใจอ่อนโยน เห็นซึ้ง
ลงไปในทุกข์ของผูอ้ นื่ ความรูส้ กึ อันนัน้ ย่อมฉายออกมาทางใบหน้า
แววตา เป็นเสน่หด์ งึ ดูดให้ผอู้ นื่ มีความรักใคร่ เคารพนับถือ มีความสุข
ความปราโมชเมือ่ ได้พบได้เห็น เป็นแบบฉบับทีป่ ระทับใจ แม้ผมู้ ใี จ
กระด้าง เมือ่ ได้สมั ผัสกับความกรุณาของคนเช่นนัน้ เข้าก็คลายความ
กระด้างลง กลายเป็นผู้มีใจอ่อนโยนควรแก่การปลูกฝังคุณธรรม
อื่น ๆ ลงไป
ขอยกตัวอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระทัยอัน
เปีย่ มด้วยพระกรุณา สามารถกลับคนร้ายให้กลายเป็นดีเสียมากมาย
ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ เช่น อาฬวกยักษ์ พระเทวทัต โจรองคุลิมาล
เป็นอาทิ ใครได้เห็นได้เข้าใกล้พระองค์ก็มีความเย็นใจ
มหาตมะคานธี ผู้ยึดหลักอหิงสาเป็นทางด�ำเนิน มีความ
กรุณาประจ�ำใจนัน้ ปรากฏว่าเป็นผูม้ เี สน่หร์ นุ แรงมาก ทัง้ ๆ ทีร่ ปู
ก็ไม่งาม เสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับกายใด ๆ ที่สวยงามก็ไม่มี
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ท่านเนห์รู ผูเ้ ป็นทัง้ ศิษย์และสหายของท่านคานธี ได้พรรณนา
ให้เราทราบไว้ดังนี้
“แม้ทา่ น (มหาตมะคานธี) จะมีรา่ งกายบอบบาง แต่จติ ใจ
ของท่านเป็นเหล็กกล้าไม่รจู้ กั จ�ำนนต่ออ�ำนาจใด ๆ ภายในเครือ่ งแต่งกาย
ผ้าเตี่ยวพันรอบสะเอว และเปลือยครึ่งท่อน (บน) ก็ยังคงไว้ซึ่ง
บุคลิกลักษณะของความเป็นเจ้าและเป็นกษัตริย์ สามารถโน้มน้าวใจ
คนทั้งหลายให้คล้อยตามค�ำสั่งอย่างเต็มอกเต็มใจ แม้จะเป็นผู้ไม่
ถือยศถือศักดิ์ แต่เป็นผูเ้ ปีย่ มด้วยปณิธานอันเด็ดเดีย่ ว บางคราวต้อง
เดินบทบาทอย่างมหาจักรพรรดิ แววตาสงบซึง้ แต่เมือ่ จ้องมองผู้
ใดแล้วก็ทะลุลึกเข้าไปในวิถีประสาท เสียงกังวานแจ่มใสก้องอยู่ใน
หัวใจของผูฟ้ งั แม้ผฟู้ งั จะมีเพียงคนเดียวหรือพันคนก็จะต้องหลงใหล
เคลิบเคลิม้ ไปตามกระแสจิตของท่าน ท่านสามารถมัดใจคนด้วยถ้อยค�ำ
อันนุม่ นวล อ�ำนาจอันยิง่ ใหญ่ของท่านคือการเอาชนะศัตรู หรืออย่างน้อย
ก็ให้ศัตรูวางอาวุธ ซึ่งบางทีก็กลับกลายเป็นมิตร
“อากัปกิริยาของท่านทุกอิริยาบถ ล้วนมีความหมายและ
เป็นสง่า ท่านไม่มีมรรยาทของคนต�่ำช้าแฝงอยู่เลยแม้เท่าปรมาณู
หนึ่งซึ่งตามธรรมดามักจะมีอยู่ในพวกชนชั้นกลางเช่นเรา เมื่อใดที่
ท่านมีความสงบทางใจ ท่านจะส่งกระแสความสุขนัน้ ไปยังผูอ้ นื่ ด้วย
ท่านก้าวไปในชีวติ อันเต็มไปด้วยความทรมาน แต่เป็นก้าวทีม่ นั่ คงไม่
๑
หวั่นไหวต่ออะไรเลย ”
๑

จากเรื่อง เนห์รู หน้า ๒๙๐ โดย เลียง ไชยกาล
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ได้กล่าวถึงสัมมาสังกัปปะ ความคิดชอบ หรือความด�ำริชอบ
มาพอสมควร เป็นแนวแห่งความเข้าใจอันถูกต้อง และการปฏิบัติ
ชอบในชีวิตประจ�ำวัน ตลอดถึงการอบรมตนเองให้ก้าวขึ้นสู่มรรคา
แห่งความหลุดพ้นจากทุกข์ตา่ ง ๆ ตัง้ แต่อย่างหยาบถึงอย่างละเอียด
สัมมาสังกัปปะเป็นองค์มรรคองค์หนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญไม่
น้อยกว่าองค์มรรคอืน่ ๆ มีอานุภาพก�ำจัดทุกข์กอ่ ให้เกิดสุขประโยชน์
แก่ผู้ปฏิบัติตามสมควรแก่การปฏิบัติ การอบรมสัมมาสังกัปปะจึง
เท่ากับการพัฒนาตนให้สมบูรณ์ อันมีความหลุดพ้นจากทุกข์ต่าง ๆ
เป็นผล

การเลือกวิถีชีวิตและ
การคิดในโลกที่สับสน

แนวค�ำบรรยาย ณ ตึกอเนกประสงค์ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยการจัดของชมรมคุณภาพชีวิตและสังคม วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
เวลา ๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น.
(ผู้ฟังคืออาจารย์คณะต่างๆ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป)

การเลือกวิถีชีวิต
และการคิด
ในโลกที่สับสน

๑. ท�ำไมโลกจึงสับสน ค�ำว่าโลกในที่นี้หมายถึงหมู่สัตว์
หรือหมู่มนุษย์ที่รวมเรียกว่า สัตว์โลก ซึ่งในทางพุทธศาสนาแบ่ง
ไว้ ๓ ประเภท คือ
ก. โอกาสโลก หมายถึงพืน้ ดินทีเ่ ราอาศัยอยูห่ รือจักรวาล
ทั้งหมด
ข. สังขารโลก หมายถึงสิง่ ปรุงแต่งทีม่ ตี ามเหตุปจั จัย
(The World of Formation) สิ่งที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้น
ค. สัตว์โลก หมายถึงหมูส่ ตั ว์ (The World of Beings)
ในโลกทั้งปวงทั้ง ๓๑ ภูมิ (อบายภูมิ ๔ มนุษย์ ๑ เทวดา ๖
พรหม ๒๐)
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(วิสุทธิมรรค ๑/๒๖๒, ที.อ. ๑/๒๑๕, ม.อ. ๒/๒๖๙)
ค�ำว่า สังขาร ในภาษาทางศาสนามีความหมาย ๒ อย่าง คือ
		 (๑) สังขารภายนอก คือ สิ่งปรุงแต่งทั้งปวง
(Compounded Things) หรือสารประกอบทั้งปวง
		 (๒) สังขารภายใน คือ ความคิดปรุงแต่ง; สภาพ
ปรุงแต่งจิตให้ดใี ห้ชวั่ กล่าวคือ กิเลสและคุณธรรม ตัวอย่างสังขาร
ที่กล่าวไว้ในขันธ์ ๕
ท�ำไมโลกจึงสับสน ท�ำไมมนุษย์จงึ วุน่ วาย ถ้าตอบตาม
แนวพุทธวิทยาก็น่าจะตอบได้ว่า เพราะจิตสับสน เพราะจิตวุ่นวาย
ทั้งนี้เพราะสิ่งที่น�ำโลกก็คือจิต ตามพระพุทธภาษิตที่ว่า จิตฺเตน
นียติ โลโก โลกอันจิตย่อมน�ำไป หรือจิตน�ำโลกไป ความคิดหรือ
จิตท�ำให้โลกดิ้นรน, สิ่งทั้งปวงตกอยู่ในอ�ำนาจของจิตนั่นแหละ
ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงโลก เปลี่ยนแปลงสังคม ต้องเปลี่ยนแปลง
คนก่อน, การเปลี่ยนแปลงคนต้องเปลี่ยนที่จิตของเขาก่อน
ถ้าเปลีย่ นความคิดเขาไม่ได้กเ็ ปลีย่ นแปลงเขาไม่ได้ มองเผิน ๆ มนุษย์
เราเหมือนอยูใ่ นโลกแห่งวัตถุ แต่พอมองลึกลงไป มนุษย์อยูใ่ นโลก
ของความคิด ความคิดมีอิทธิพลยิ่งใหญ่ต่อวิถีชีวิตของปัจเจกชน
และสังคมของมวลมนุษย์ สังคมจะเปลี่ยนไปถ้าความคิดโดยรวม
ของมนุษย์เปลี่ยนไป
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๒. การคิดหรือความคิดที่ตรงกับค�ำว่า สังกัปปะ หรือ
Thought ในภาษาอังกฤษนัน้ เป็นลักษณะหนึง่ ของจิต เป็นเจตสิกธรรม
สิ่งที่เกิดกับจิต อยู่กับจิต จะอยู่โดยล�ำพังไม่ได้
จิตเป็นธรรมชาติผอ่ งใสและไม่ดี ไม่ชวั่ กลับเป็นเศร้าหมอง
เพราะมีเจตสิกธรรมอันเศร้าหมองเข้ามาผสม มีเจตสิกธรรมฝ่ายดี
มาท�ำให้ดใี ห้ผอ่ งแผ้วขึน้ ตามสภาพเดิม สัมมาสังกัปปะ หรือ Right
Thought จะเข้ามามีบทบาทส�ำคัญมากตรงนีค้ อื ความคิดทีถ่ กู ต้อง
ดีงาม ไม่เป็นไปเพือ่ ความเศร้าหมอง แต่เป็นไปเพือ่ ความผ่องแผ้ว
๓. ตัวอย่างความคิดทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความเศร้าหมอง เพือ่
ทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมรรควิภังคสูตร คือความคิดใน
ทางหมกมุ่นหลงใหลในสิ่งยั่วยวน ความคิดในทางพยาบาทชิงชัง
ปองร้าย ความคิดในทางเบียดเบียน ทีต่ รงกันข้ามย่อมเป็นไปเพือ่
ความผ่องแผ้ว เพือ่ สุข คือความคิดในการปลีกตนออกจากสิง่ ยัว่ ยวน
ความคิดในทางเมตตากรุณา ความคิดในทางไม่เบียดเบียนตนและ
ผู้อื่น คนเราวันหนึ่ง ๆ คิดมากไปในทางเบียดเบียนตนเองบ้าง
ในทางเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง บางคนไม่เพียงคิดอย่างเดียว ท�ำด้วย
ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นมากมายท�ำให้โลกสับสนยิ่งขึ้น
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๔. วิถีชีวิตเป็นสิ่งที่เราเลือกได้หรือไม่ ตอบว่าเลือกได้
เลือกโดยการสร้างแนวคิดให้ถูกต้อง วิถีชีวิตก็จะด�ำเนินไปในทางที่
ถูกต้อง ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “จิตที่ตั้งไว้ถูกย่อมให้คุณให้สมบัติ
ยิ่งกว่าที่มารดาบิดาหรือญาติพี่น้องจะให้ได้ ส่วนจิตที่ตั้งไว้ผิดย่อม
ให้โทษมากกว่าที่โจรและคนมีเวรต่อกันจะพึงท�ำแก่กัน”
คริสต์มัส ฮัมฟรีย์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Buddhism
หน้า ๑๐๒ (ในหัวข้อเรื่องกรรมและสังสารวัฏ) ว่า
Sow a thought, reap an act;
Sow an act, reap a habit;
Sow a habit, reap a character;
Sow a character, reap a destiny.
แปลว่า ‘ความคิดก่อให้เกิดการกระท�ำ
การกระท�ำก่อให้เกิดนิสัย
นิสัยหลอมเข้าเป็นอุปนิสัย
อุปนิสัยสร้างวิถีชีวิตของบุคคล’
ตามนัยนี้ จะเห็นว่า คนเราเลือกวิถีชีวิตได้ด้วยการเลือก
คิดเลือกท�ำ  เหมือนเราเลือกเมล็ดพืชก่อนจะหว่านลงดิน ถ้าเรา
รู้จักเมล็ดพืชและรู้จักผลของมันดี เรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าเมล็ดพืชนี้
จะมีผลอย่างไร เราก็เลือกแต่เมล็ดพืชที่เราต้องการ เว้นเมล็ดพืช
ที่ไม่ต้องการเสีย
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แต่ในชีวิตจริง คนเราท�ำได้ยาก เพราะอะไร เพราะกิเลส
หรืออารมณ์ชั่วคอยบังคับให้ท�ำสิ่งที่มีผลเป็นความทุกข์และเรา
พ่ายแพ้แก่มนั เราพ่ายแพ้ตวั เอง ทุกครัง้ ทีพ่ า่ ยแพ้ตวั เอง เราเสียใจ
แต่ถา้ ก�ำลังใจเราไม่เพียงพอ เผชิญหน้ากันอีก เราก็แพ้อกี และเรา
ก็เสียใจอีก...เสียใจไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะสิ่งนั้นได้อย่างเด็ดขาด
ถ้าเราสร้างแนวคิดไว้ผิด วิถีชีวิตจะด�ำเนินไปผิดและผิดไป
เรือ่ ย ๆ บางเรือ่ งก็ถอนตัวยาก เช่นผูท้ อี่ ยากรวยเร็วเข้าไปเกีย่ วข้อง
กับวงการค้ายาเสพติดให้โทษ จะเดินหน้าก็มองเห็นแต่ภัยพิบัติ
ถอยหลังก็อนั ตราย เหมือนด้านหน้าเป็นผาชัน ด้านหลังเป็นหุบเหว
๕. ความคิดอันตราย ๓ ประเภท
๕.๑ ไม่มองดู ไม่พดู ถึงความผิดพลาดของตนเอง คอย
มองดูและพูดถึงแต่ความผิดพลาดของคนอื่น
ในครอบครัวมักมีปัญหาพ่อ - แม่ - ลูก ท่านสอนว่า
ก่อนแต่งงานควรลืมตาทั้ง ๒ ข้าง แต่งงานแล้วปิดเสียข้างหนึ่ง
เพื่อไม่ต้องมองดูข้อผิดพลาดบกพร่องของอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไป
นอกจากเพื่อปรับปรุงแก้ไขด้วยความสุภาพอ่อนโยนและเห็นใจ
• พ่อแม่ไม่เข้าใจลูก ลูกไม่เข้าใจพ่อแม่ ถ้าทุกคนถือเอา
ตนเป็นจุดศูนย์กลางของความถูกต้อง ย่อมต้องรุกรานเสรีภาพของ
ผู้อื่น และผู้อื่นก็จะรุกรานเสรีภาพของผู้อื่นต่อ ๆ กันไป ต่างคน
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ต่างก็เป็นนรกของกันและกันอย่างที่ ฌอง ปอล ซาร์ตร์ นักปรัชญา
ฝรัง่ เศส กล่าวว่า “นรกคือผูอ้ นื่ ” (ในบทละครเรือ่ ง No Exit =ไม่มี
ทางออก)
ในทีท่ �ำงาน มีปญ
ั หาเรือ่ งเพือ่ นร่วมงาน นายกับลูกน้อง...
ในวัดมีปญ
ั หาเรือ่ งสมภารกับพระลูกวัด เรือ่ งพระกับพระ เณรกับเณร
หรือเด็กวัดกับพระกับเณร ตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกากับพระ ดูสบั สน
ชอบกล ความคิดมันสับสนก่อน เรื่องสับสนต่าง ๆ ก็ตามมา
๕.๒ ท�ำผิดจนเป็นนิสัย เข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนเลวเพราะ
โชคไม่ดี เพราะชะตาชีวิตก�ำหนดมาให้เขาเป็นคนเช่นนั้น จึงปล่อย
ไม่ยกตนเองขึ้นจากหล่มเลนแห่งความบกพร่องผิดพลาด
มาถึงตรงนี้ ใคร่จะตั้งปัญหาว่า สิ่งที่เรียกว่า ชะตาชีวิต
ของคนเรานั้นมีหรือไม่ ถ้ามีอะไรเป็นตัวก�ำหนด แก้ไขได้หรือไม่
ตอบสัน้ ๆ ว่า มี มันเป็นร่องรอยของอดีตกรรมทีเ่ ราเคย
สัง่ สมมา กรรมของเรานัน่ แหละเป็นตัวก�ำหนด ทีเ่ รียก ยถากัมมูปคา
สัตตา สัตว์ทงั้ หลายเข้าถึงสภาพต่าง ๆ ตามกรรมของตน แต่เป็น
สิง่ ทีแ่ ก้ไขได้โดยการท�ำกรรมใหม่เพือ่ ละลายกรรมเก่า สร้างกรรมใหม่
ทีด่ กี ว่าเหมือนคนเคยเป็นหนี้ เพราะความผิดพลาดบางอย่าง ต่อมา
รู้สึกตัวกลับตัวใหม่ สั่งสมทรัพย์ใช้หนี้เก่าหมด ยังมีทรัพย์เหลือ
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และเพิ่มพูนขึ้นอีก เพราะเว้นขาดจากการท�ำผิดเก่า ๆ สร้างนิสัยดี
งามใหม่ ๆ ขึ้นมาแทน
ท่านมหาตมะคานธี กล่าวว่า “…บัน้ ปลายของความรูท้ กุ
ชนิดควรจะอยู่ที่การสร้างอุปนิสัย...ความมุ่งหมายอันเด็ดเดี่ยวของ
มนุษย์กค็ อื เอาชนะนิสยั (อันไม่ด)ี เก่า ๆ ของตน เอาชนะความชัว่
ที่มีในตนและคงคืนความดีให้ไปสู่ทางที่ถูกต้อง...”
๕.๓ ท�ำร้ายตนเอง อ่อนแอ วิง่ หนีปญ
ั หา ไม่เคยคิดแก้
ปัญหา คนที่มีความรู้ และอาจมีความสามารถ แต่ไม่ใช้ความรู้
ความสามารถให้สมกับที่มี ย่อมไม่ได้รับการยกย่องและอาจอยู่ไม่
ได้ในโลกอันสับสนนี้
หญิงคนหนึ่ง มีลูกออกมาปากแหว่ง เป็นทุกข์จนคลั่ง
ฆ่าลูกตายและฆ่าตัวตามไปด้วย ทัง้ ๆ ทีห่ มอก็ยนื ยันว่า ปากแหว่ง
อย่างนี้ ด้วยความรู้ทางศัลยกรรมของแพทย์สมัยใหม่ ๆ สามารถ
ท�ำให้หายเป็นปกติได้ แต่เธอไม่ฟงั เสียงใคร เธอเป็นทุกข์อย่างหนัก
เสียใจ อับอาย ในที่สุดก็ท�ำร้ายตัวเอง หนีปัญหา ความจริง
ปัญหาอย่างนี้แก้ไม่ยาก ถ้าเธออดทนเสียหน่อย ใจเย็นเสียหน่อย
ยังมีปญ
ั หาอืน่ ๆ อีกเป็นอันมากทีเ่ ราสามารถแก้ได้ดว้ ยความอดทน
มีปัญหาและคิดสู้ปัญหาที่เรียกว่า Positive Thinking เพราะตาม
ความเป็นจริงแล้ว อุปสรรคจะมีมากแค่ไหนก็ยังน้อยกว่าที่เรา
เก็บมาคิดกังวลใจ

122

การเลือกวิถีชีวิตและการคิดในโลกที่ สับสน

ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสว่า คน ๒ คน
ท�ำความชัว่ เหมือนกันได้รบั ผลไม่เท่ากัน คนหนึง่ ได้รบั มาก คนหนึง่
ได้รับน้อย เพราะคน ๒ คนนี้ต่างกัน กล่าวคือ คนที่รับผลมาก
เพราะเป็นผู้ไม่ได้อบรมกาย ไม่ได้อบรมศีล ไม่ได้อบรมจิตใจ ไม่ได้
อบรมปัญญา มีคณ
ุ ธรรมน้อย มีจติ ใจคับแคบ มีปกติอยูเ่ ป็นทุกข์
แม้ดว้ ยเรือ่ งเพียงเล็กน้อย (อปฺปทุกขฺ วิหารี - คืออะไรนิดอะไรหน่อย
ก็เก็บมาทุกข์ มากังวลใจ เผาตัวเอง ท�ำร้ายตัวเอง) ส่วนคนทีท่ �ำชัว่
เหมือนกัน แต่ได้รบั ผลชัว่ น้อยก็เพราะเป็นคนได้อบรมกาย อบรมศีล
อบรมจิต อบรมปัญญา มีคณ
ุ ธรรมมาก มีจติ ใจกว้างขวาง ใจใหญ่
(มหตฺตา, มหาตฺมา) มีปกติอยู่ด้วยธรรม มีเมตตาเป็นต้นอันหา
ประมาณมิได้ (อปฺปมาณวิหารี) คนอย่างนี้ถ้าท�ำดีเท่ากันกับคน
แบบข้างต้นย่อมได้ดมี ากกว่า เพราะเครือ่ งรองรับความดีมมี ากกว่า
(พระไตรปิฎก ๒๐/๓๒๐/๕๔๐)
ความลับอย่างหนึง่ ของการด�ำเนินชีวติ ทีด่ กี ค็ อื ความฉลาด
และความกล้าหาญที่จะเอาชนะความทุกข์และความผิดพลาด มี
บางคราวทีเ่ ราต้องทิง้ ปัญหาไว้กอ่ น แล้วหันไปท�ำสาธารณประโยชน์
ปล่อยปัญหาที่เหลืออยู่ให้คลี่คลายไปเอง
หัวเราะเยาะตัวเองเสียบ้าง สมนำ�้ หน้าตัวเองเสียบ้าง พร้อม
ด้วยเสียงหัวเราะเบา ๆ ของเราเอง บางคราวจ�ำเป็นต้องนึกว่าเราเป็นเพียง
ตัวตลกตัวหนึ่งของโลกเท่านั้นเอง
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๖. รางวัลอันประเสริฐอย่างหนึ่งในชีวิตของเรา ถ้า
ท�ำได้คือ ฝึกนิสัยให้เป็นคนหัดคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งที่
พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า โยนิโสมนสิการ ในทีน่ ขี้ อกล่าวถึงมนสิการ
๔ อย่างก่อนคือ
(๑) อุปายมนสิการ พิจารณาโดยอุบายอย่างมีระบบ
เพื่อให้รู้ความจริง ให้เข้าถึงสัจจะ เช่น เข้าถึงความจริงว่าสิ่งทั้ง
ปวงตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจอันเฉียบขาดของความไม่เที่ยง เป็นทุกข์
เป็นอนัตตา มีอุบายคิดให้เป็นสุขแม้ในเหตุอันน่าจะทุกข์ ปัญญา
มองหาแง่ดขี องสิง่ ร้ายทีเ่ กิดขึน้ แล้ว คนเช่นนีต้ อ้ งเป็นคนมีปญ
ั ญา
สมภาษิตทีว่ า่ ‘ปญฺญาสหิโต นโร อิธ อปิทกุ เฺ ขสุ สุขานิ วินทฺ ติ ผู้มีปัญญาในโลกนี้ ย่อมหาความสุขได้แม้ในเหตุที่น่าจะทุกข์’
(๒) ปถมนสิการ คิดถูกทาง คิดต่อเนื่องเป็นล�ำดับ
ตามแนวเหตุผล แม้ในทางที่ดีด้วยกันแล้วก็ยังพิจารณาหาทางว่า
ควรจะด�ำเนินทางไหนจึงจะดีทสี่ ดุ เป็นประโยชน์ทสี่ ดุ นีค่ อื การเลือก
ชีวิต ซึ่งอยู่ในวิสัยที่เราจะเลือกได้และเหมาะสมแก่ตัวเราตามแนว
ของปรัชญาเอ็กซิสต์ (Existentialism)
(๓) การณมนสิการ คิดตามเหตุ เป็นไปตามอ�ำนาจ
แห่งเหตุ ไม่ดอื้ รัน้ ดันทุรงั ในสิง่ อันไม่สมควร ยอมรับผิดเมือ่ เห็นว่า
ได้ท�ำผิดไป ไม่อ้างเหตุผลเข้าข้างตนเองเพื่อให้ตนถูกหรือไถลไป
ข้าง ๆ คู ๆ คิดยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ (Flexible) ไม่แข็งทื่อตายตัว
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จนไม่ค�ำนึงถึงเหตุผลและความจ�ำเป็น ประกอบด้วยคุณคือการ
ณวสิกตา (Conditionality or If-Then-Law) สมควรได้รบั ยกย่องว่า
เป็นการณวสิโก ด�ำเนินชีวติ ถูกต้องตามเหตุการณ์อนั ควร แต่ไม่ใช่
อ่อนแอหรือขาดหลักการ
(๔) อุปปาทกมนสิการ คิดในเชิงเร้ากุศลธรรม ให้
เกิดความเพียรชอบ ให้หายกลัวในสิ่งที่เคยกลัวหรือในสิ่งอันไม่
ควรกลัว ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดผลอันพึงประสงค์ พระพุทธเจ้าทรงประทาน
แนวคิดข้อนีแ้ ก่พระสาวกเสมอ ผูท้ อ้ ถอยในความเพียร ผูย้ อ่ หย่อน
ในกุศลธรรม ให้กลับด�ำเนินไปพอดีในความเพียรและในกุศลธรรม
บางทีทรงเล่าเรื่องในอดีตของเขาบ้าง ของพระองค์เองบ้าง ที่
เรียกว่า ‘ชาดก’
มนสิการ ทั้ง ๔ นี้ แตกออกเป็นโยนิโสมนสิการ ๑๐
ประการ คือ
(๑) คิดแบบสาวหาเหตุปจั จัย เช่น แนวคิดในปฏิจจสมุปบาท
(๒) คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ เช่น แนวคิดเรือ่ งขันธ์ ๕
(๓) คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา เช่น คิดเรื่องไตรลักษณ์
(๔) คิดแบบแก้ปญ
ั หา เช่น แนวคิดตามแบบอริยสัจ ๔
(๕) คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ ข้อนี้เกี่ยวกับหลักการ
และจุดมุ่งหมาย (ธรรม หลักการ, อรรถ ความหมายหรือจุด
มุ่งหมาย) เช่น เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและ
สังคม เราก็มหี ลักการและวิธดี �ำเนินการไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายนัน้ ในพุทธ
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ศาสนามีค�ำหนึง่ คือ ธรรมานุธรรมปฏิบตั ิ เราแปลกันมาว่า การ
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ความหมายก็คือ ปฏิบัติถูกต้อง
ตามหลักการและจุดมุ่งหมายนั่นเอง
(๖) คิดแบบหาคุณโทษและทางออก คือ อะไรเป็นคุณ
ของมัน อะไรเป็นโทษของมัน และทางออกจากโทษนัน้ มีอยูอ่ ย่างไร
(๗) คิดแบบหาคุณค่าแท้คุณค่าเทียม
(๘) คิดแบบเป็นอุบายเร้าคุณธรรม (ดังกล่าวแล้วใน
อุปปาทกมนสิการ)
(๙) คิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน ตามแนวสติปัฏฐาน
(๑o) คิดแบบวิภชั ชวาท คือ แยกประเด็นปัญหา ไม่มอง
ปัญหาด้านเดียว
๗. ชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดเป็นชีวิตที่ดีที่สุด ศีลธรรมเป็น
วิถีชีวิตที่ดีที่สุด (The simplest life is the best life, morality
is the best way of life. - สุภาษิตทางจริยศาสตร์) มีผู้เคยถาม
พระพุทธเจ้าว่า ชีวิตอย่างไรเป็นชีวิตที่ดีที่สุด พระพุทธเจ้าตรัส
ตอบว่า ผู้อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ดีที่สุด (ปญฺญาชีวึ ชีวิตมาหุ
เสฏฺ˙) ควรเป็นชีวติ ทีส่ งบและมีประโยชน์ทเี่ รียกว่า Peaceful and
Useful Life กฎหมายอาจลดหย่อนผ่อนโทษแก่อาชญากรผูป้ ระกอบ
อาชญากรรมโดยไม่รู้ว่าตนท�ำผิด แต่ในชีวิตจริงทั่วไป คนที่ท�ำผิด
โดยไม่รู้จะก่อผลเสียหายอย่างมากแก่สังคม เช่นคนเป็นโรคติดต่อ
ไม่รู้ว่าตนเป็นโรคติดต่อหรือไม่รู้วิธีป้องกัน ย่อมแพร่เชื้อได้มาก
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โสกราตีสจึงกล่าวว่า คนท�ำชัว่ โดยไม่รคู้ วรได้รบั โทษเป็น ๒
เท่า หรือ ๒ สถาน คือ ๑ ท�ำผิด ๒ โง่เขลา หรือไม่รู้
ความไม่รู้ หรือ อวิชชา เป็นบ่อเกิดแห่งความผิดและ
ความทุกข์นานาประการ แม้ความรักซึง่ เป็นสิง่ อ่อนโยนโดยธรรมชาติ
ถ้าปราศจากความรู้ก็จะเป็นพิษ ก่อให้เกิดการท�ำผิดมากมายเช่น
การท�ำแท้ง ริษยา อาชญากรรม ฆาตกรรม จริงอยู่ความรัก
เป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์แต่ต้องประกอบด้วยความรู้ มีความคิดที่
ถูกต้อง ปัญญาเป็นสภาพตรงกันข้ามกับอวิชชา การเลือกวิถีชีวิต
ทางปัญญาด้วยศีลธรรม มีความคิดที่ถูกต้องจึงเป็นการเลือกที่
เหมาะสมที่สุดในโลกอันสับสนนี้

ความเห็นที่ถูกตองและความคิดที่ถูกตอง
เปนสิ่งที่สำคัญในชีวิตมนุษย เพราะเขายอม
ดำเนินชีวิตตามความเห็นและความคิด
ถาเห็นผิดและคิดผิดก็จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิด
ไปสูอันตรายและทุกขยากลำบาก ถาเขาคิดถูก
และเห็นถูกก็จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ดี
ไดพบกับความสุขและความสำเร็จอันดีงามในชีวิต”

