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ค�ำอนุโมทนำ

ชมรมกัลยาณธรรมโดยทนัตแพทยห์ญิงอัจฉรา กลิน่สุวรรณ ์

ผู้เป็นประธานชมรม  ได้ขออนุญาตพิมพ์หนังสือเร่ือง “การพัฒนา

ชีวิตด้วยสัมมาทิฏฐิและความคิดที่ถูกต้อง” ข้าพเจ้าอนุญาตด้วย

ความยินดียิ่ง

เรื่อง สัมมาทิฏฐิ  เป็นคำาบรรยายแก่นิสิตมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ณ สำานักงานนิตยสารศุภมิตร  

ส่วน ความคิดที่ถูกต้อง นั้นเป็นส่วนหนึ่งจากเรื่อง สัมมาสังกัปปะ 

ในมรรคมอีงค ์๘ ซึง่ข้าพเจ้าเขียนไวน้านแล้ว สว่นหนึง่เปน็คำาบรรยาย

ทีต่กึเอนกประสงค ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ เมือ่วนัที ่๑๓ ธนัวาคม 

พ.ศ.๒๕๓๖ แก่อาจารย์คณะต่างๆ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ความเห็นที่ถูกต้องและความคิดที่ถูกต้องเป็นส่ิงท่ีสำาคัญ

ในชีวิตมนุษย์  เพราะเขาย่อมดำาเนินชีวิตตามความเห็นและความคิด 

ถ้าเห็นผิดและคิดผดิกจ็ะดำาเนนิชวีติไปในทางทีผ่ดิ  ไปสูอ่นัตรายและ

ทกุขย์ากลำาบาก ถา้เขาคดิถกูและเหน็ถกูกจ็ะดำาเนนิชวีติไปในทางทีด่ ี

ได้พบกับความสุขและความสำาเร็จอันดีงามในชีวิต



ขา้พเจา้ขออนโุมทนาตอ่ชมรมกลัยาณธรรมท่ีมีกุศลฉนัทะ

พิมพ์หนังสือเรื่องนี้  เพื่อประโยชน์อันกว้างขวางแก่คนหมู่มาก  

ขอให้ทุกคนมีความเห็นและความคิดอันถูกต้อง ประสบความสุข 

ความสำาเร็จในชีวิตตามประสงค์

  ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

 

  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕



ค�ำน�ำของชมรมกัลยำณธรรม

จากคำาปรารภของท่านอาจารย์ที่ว่า “ความเห็นที่ถูกต้อง

และความคิดที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำาคัญในชีวิตมนุษย์  เพราะเขาย่อม

ดำาเนินชีวิตตามความเห็นและความคิด ถ้าเห็นผิดและคิดผิดก็จะ

ดำาเนินชีวิตไปในทางท่ีผิด  ไปสู่อันตรายและทุกข์ยากลำาบาก ถ้าเขา

คดิถูกและเหน็ถกูกจ็ะดำาเนินชวีติไปในทางทีด่ ี ได้พบกบัความสขุและ

ความสำาเร็จอันดีงามในชีวิต” จะเห็นได้ว่าความเห็นที่ถูกต้องและ

ความคดิท่ีถูกตอ้งมคีวามสำาคัญมาก จงึเปน็องคส์ำาคญัในอรยิมรรค

มีองค์ ๘  ในส่วนปัญญาสิกขา  ได้แก่ สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเห็นที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐินี้ จะเหมือน

ตวัยาแทรกอยูใ่นมรรคองคอ์ืน่ๆ มรรคทกุองคจ์ะเจรญิกา้วหนา้ไปได้

จะต้องมีสัมมาทิฏฐิผสมรวมอยู่เสมอ

ทา่นอาจารยว์ศนิ อนิทสระไดอ้รรถาธบิายเรือ่งการพฒันา

ชีวติดว้ยสมัมาทฏิฐไิวอ้ยา่งนา่ฟงั มคีวามลกึซึง้และเฉยีบคมในแนวคดิ 

ทัศนะมุมมองท่ีตรงตามธรรมยิ่ง ท่านเปรียบว่า การมีสัมมาทิฏฐิ 

ก็เหมือนการหยิบกุญแจไขห้องมหาสมบัติได้ถูกดอก ย่อมเข้าไปชม

ในหอ้งมหาสมบตัไิดอ้ยา่งงา่ยดาย การเดนิตามมรรค  เมือ่หมนุใจให้

ตรงต่อสัมมาทิฏฐิแล้ว กงล้อแห่งธรรมจักรย่อมหมุนไปตามลำาดับ 

ส่วนเรื่องความคิดที่ถูกต้อง  (สัมมาสังกัปปะ) นั้น ท่านอาจารย์



รวบรวมไว้อย่างกว้างขวางสมบูรณ์ ทั้งหลักธรรมขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริบทต่างๆ ที่สำาคัญของความคิด รวมทั้ง

ทัศนะความเห็นของปวงปราชญ์ที่มีชื่อเสียง

ชมรมกัลยาณธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ 

วศิน อินทสระ ที่เมตตาอนุญาตให้ชมรมฯ  ได้จัดพิมพ์หนังสือการ

พฒันาชวิีตด้วยสมัมาทฏิฐ ิและหวงัวา่ทา่นผูอ้า่นจะไดร้บัประโยชนใ์น

การพฒันาปญัญาแหง่องคม์รรค ตามเจตนารมณข์องทา่นอาจารย ์

และขอบญุกศุลแหง่ธรรมทานนีจ้งบงัเกดิอานภุาพแหง่สรรพสวสัดิ

มงคลกลบัมาอภบิาลรักษาท่านอาจารยใ์หไ้ร้โรคาพาธและอุปทัวนัตราย 

มีความสุขสดชื่นกายสบายใจ ร่มเย็นด้วยธรรมอันเลิศอยู่ทุกวันคืน

  ขออนุโมทนาด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

  ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์

  ประธานชมรมกัลยาณธรรม





สำรบัญ

พัฒนาชีวิตด้วยสัมมาทิฏฐ ิ ๑๑

ตอบคำาถาม  ๒๑

ญาณทัศนะแปลว่ารู้เห็นด้วยตนเอง  ๓๑

สัมมาทิฏฐิเป็นองค์หนึ่งของอริยมรรค  ๓๙

สัมมาทิฏฐิมีสองระดับคือ  ๔๓

ความคิดที่ถูกต้อง (สัมมาสังกัปปะ)  ๖๑

ปริยายเบื้องตำ่า  ๖๓

ปริยายเบื้องสูง  ๘๓
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พัฒนาชีวิต
ด้วยสัมมาทิฏฐิ

บรรยายแก่คณะอาจารย์และนิสิตโครงการปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  (ประสานมิตร)  บรรยาย  ณ ส�านักงานนิตยสารศุภมิตร 

วัดมกุฏกษัตริยาราม  เมื่อวันที ่ ๙  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๔๑





เมือ่ไม่มสีมัมาทิฏฐเิป็นตวันำาหรอืมคีวามเหน็ไม่ถกูต้อง  มี

ความเข้าใจไม่ถกูต้องเสยีแล้วมนักพ็ฒันาไปในทางเสยี  ท่านใช้คำาว่า 

รกโลก  “โลกวัฑฒโน”  ภาษาบาลีท่านใช้ว่า  น  สิยา  โลกวฑฺฒโน 

ไม่ควรเป็นคนรกโลก  ใช้คำาว่าวัฒนะ  ที่เราแปลว่าพัฒนานี่แหละ 

ท่านแปลว่า  “รก”  คือว่าเจริญมีอยู่สองแบบ  เจริญแบบรกกับ

เจริญแบบเรียบร้อย  ท่ีจริงสมัยก่อน  เราไม่ใช้คำาว่า  “พัฒนา” 

เราใช้ว่า  “ภาวนา”  แล้วเพิ่งมาเริ่มใช้  คำาว่า  “พัฒนา”  กันมาก

สมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ขึ้นมาพัฒนาบ้านเมือง  เม่ือก่อนเรา

ใช้คำาว่าภาวนา  พวกเราเคยได้ยินคำาว่าภาวนาบ่อย ๆ

อย่างการพัฒนาของกรงุเทพฯในเวลานี ้ พฒันารกไปหมด

เลย  คือ  พัฒนามาก  รก  ไปไหนไม่ค่อยได้  ผมมาที่นี่คิดว่าจะมา

บรรยายสามโมงเช้า  ผมต้องออกจากบ้านก่อนหกโมงเช้า  เพราะว่า

ถ้าออกเจด็โมงเก้าโมง  คงยงัเดนิทางมาไม่ถงึ  ก็ออกเสยีก่อนหกโมง 

ดกีว่า  มาถงึน่ีสกัหกโมงครึง่  เพราะเป็นท่ีทำางานของผมอยู่แล้ว  มา

นัง่ทำาอะไรต่ออะไรไปเรือ่ย ๆ   เป็นสำานกังานของนิตยสาร “ศุภมิตร” 

ผมเป็นบรรณาธิการอยู่ที่นี่

พัฒนาชีวิตด้วยสัมมาทิฎฐิ
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ถ้าไม่มสีมัมาทิฏฐ ิ ไม่มคีวามเห็นท่ีถูกต้อง  ไม่มคีวามเข้าใจ

ทีถู่กต้องแล้ว  การพฒันากจ็ะพฒันาไปในทางรก  ไม่เรยีบร้อย  มนั

ไม่เป็นภาวนา  รกท้ังกาย  รกทัง้ใจ  รกทัง้ศลีธรรม  ศีลธรรมมนัรก 

เศรษฐกจิตกตำา่ลงมา  มคีนรำา่ร้องกันเซ็งแซ่ให้แก้ปัญหาทางเศรษฐกจิ 

แต่ศีลธรรมมนัตำา่ลงทรุดลง  ค่อย ๆ   ตกตำา่ลงเป็นเวลานาน  ไม่มใีคร

รำ่าร้อง  ไม่ค่อยมีใครร้อง  ให้พร้อม ๆ   กัน  ท่านจะเห็นด้วยกับผม

หรือเปล่าก็ไม่ทราบ  ผมเห็นว่าที่เศรษฐกิจตกตำ่านี้  ศีลธรรมตกตำ่า

มาก่อน  แล้วเศรษฐกิจจึงตกตำ่าตามมา  เพราะว่าคนไปฝึกเรื่องอื่น

กันมาก  แต่ว่าขาดการฝึกที่จะไม่ให้โลภมาก  ไม่ให้โกรธ  ไม่ให้หลง 

ไปฝึกอย่างอื่นกันเยอะเลย  แต่ไม่ค่อยได้รับการฝึกไม่ให้โลภ  ไม่ให้

โกรธ ไม่ให้หลง คนจึงโลภกันมากขึ้น ๆ   สังคมเต็มไปด้วยความโลภ 

ทุกคนบ่ายหน้าไปสูค่วามมัง่คัง่  ทีนีท้รพัย์สนิกไ็ม่พอ  จงึยือ้แย่งกนั 

คดโกงกัน  เกิดจากความไม่มีสัมมาทิฏฐิ  เกิดความเห็นไม่ถูกต้อง 

เห็นผิดไป  คิดว่าเงินทองหรือความม่ังค่ังจะให้ความสุขได้  เป็น

ความเห็นผิดอย่างหนึ่ง

เมื่อก่อนนี้  ท่านผู้อำานวยการคงจะเคยได้ยินว่าสังคมไทย

เราดำาเนินชีวิตตามอริยวัฒนธรรม  คือวัฒนธรรมของพระอริยะ

ซึ่งเป็นต้นแบบ  เป็นแบบให้เราในการดำาเนินชีวิต  เช่นว่า  มักน้อย 

สันโดษ  ใช้น้อย  กินน้อย  แล้วทรัพยากรต่าง ๆ   ก็เหลืออยู่กับ

สงัคมเยอะ  ใครมแีรงทำานาได้เท่าไรทำาไป  มนีาเหลอืเฟือ  ของญาติ

ของพี่น้องให้กัน  เราได้รับต้นแบบจากพระอริยะ  คือพระอรหันต์
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พระโสดาบนั  พระสกทาคาม ี พระอนาคามี  พวกเราซ่ึงเป็นอุบาสก 

อุบาสิกา  เดินตามแบบพระอริยะ  ใช้ชีวิตตามแบบของพระอริยะ 

เบากาย  สบายใจ  ไม่ต้องขวนขวายด้ินรนอะไรมากนัก  หาทรัพย์

ไปสักระยะหนึ่งแล้วเราก็หยุด  หยุดเพื่อจะได้อบรมกาย  อบรมศีล 

อบรมจติ  อบรมปัญญาให้สงบ  แต่มาถึงเวลานี ้ ขอให้ท่านทัง้หลาย 

ซึง่เป็นผูเ้รยีนสงูแล้วได้พจิารณาด้วยว่าเราเดนิตามวฒันธรรมของชาติ 

ทีเ่ราเรยีกว่าเจรญิแล้ว  เรยีกว่า  อารยประเทศ  ซึง่เดนิตามแนวทาง

ของคนมกีเิลส  และเขามุ่งเอาความมัง่คัง่ในชวีติเป็นเป้าหมาย  ไม่ใช่

กินอยู่แต่พอดี  เขาต้องการจะกินอยู่ให้ดีที่สุด  เราก็เลยกระเสือก

กระสนมาก  ถึงกระนัน้บางคนทำางานทัง้ชวีติ  จะมบ้ีานสกัหลงักย็าก 

จะมีที่ดินสักแปลงหนึ่งสำาหรับปลูกบ้านก็ยาก  จะมีรถสักคันหนึ่งก็

ยาก  กเ็พราะเหตทุีว่่าถกูคนทีม่กีำาลงั  มีความสามารถ  มือยาวสาวได้

สาวเอาสาวเอาไปหมดเลย  ทีเ่หลอือยูม่นักแ็พง  แพงท้ังนัน้  ทำาให้ 

มีความเป็นอยู่ยากขึ้น

ทนีีถ้้าคนไทยของเราหันมามสัีมมาทฏิฐ ิ ความเหน็ทีถ่กูต้องตาม

แนวของพระอรยิะ  อรยิวฒันธรรม  ท่ีว่าพออยู ่ พอกนิ สนัโดษ  มักน้อย 

ใช้ชวีติสมถะ  ชวีติกจ็ะเบาสบาย  ง่าย ๆ   แบบ plain living high doing 

อยูอ่ย่างตำา่  ทำาอย่างสูง  คือ  ถ้าเราไปอยูอ่ย่างสงูเสยีแล้ว  มนัไม่ดงึจติ 

เราขึ้นไป  แต่ถ้าเราอยู่อย่างตำ่า  อยู่อย่าง  plain  plain  มันจะดึง 

จติเราให้ไปสูง  แต่ถ้าอยูอ่ย่างสงู  หรหูรา  ฟุ่มเฟือย  อยูอ่ย่างมัง่คัง่ 

จิตมันตกลง  เสมือนไฟได้เชื้อ  มันก็ยิ่งไหม้ใหญ่เลย
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ต้องปรบัทฏิฐขิองคนในสงัคมให้เป็นสมัมาทิฏฐ ิ ให้มคีวาม

คดิเหน็ทีถ่กูต้อง  ตามแนวของพระอริยะทีท่่านได้ประสบความสำาเรจ็

มาแล้วในการดำาเนนิชวีติ  มฉิะนัน้เรากจ็ะพฒันาแบบรก ๆ   ไปเรือ่ย ๆ  

และร้อนไปเรื่อย ๆ   ยิ่งพัฒนายิ่งร้อน  ย่ิงบ้านเมืองพัฒนามากขึ้น 

คนก็ยิง่มกีเิลสมากขึน้  ย่ิงหาความสขุสงบได้น้อยลง  ขาดสมัมาทฏิฐิ 

ไม่มีความเห็นที่ถูกต้องว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรได้  อะไรเป็นส่ิงที่ไม่ 

จำาเป็น  อะไรควรจะเป็นจุดหมายของชีวิต  อะไรคือสิ่งที่ชีวิตควร

แสวงหา  อะไรคือส่ิงที่ไม่จำาเป็น  คือว่าอยู่เท่าที่จำาเป็น  หาเท่า

ที่จำาเป็น  อย่างน้ีก็สบาย  อะไรไม่จำาเป็นให้ตัดออก  และไม่มี 

ปมด้อย  ไม่มีปมเขื่อง  ไม่แข่งขันกับใคร  เราอยู่อย่างที่เราอยู ่

เราเป็นอย่างที่เราเป็น

ถ้าจะถามว่าเรารูไ้ด้อย่างไรว่าความเหน็ของเราถกูต้องเป็น

สมัมาทฏิฐ ิ ขอให้ทราบว่าความถกูต้องต้องตามมาด้วยความสำาเรจ็ 

ความรู้ที่ถูกต้อง  การกระทำาที่ถูกต้อง  ความเข้าใจที่ถูกต้องต้อง 

ตามมาด้วยความสำาเร็จ  เช่น  รถยนต์ของเราเสีย  เราไปให้ช่างแก ้

ถ้าช่างไม่มคีวามรูท้ีถ่กูต้อง  ย่ิงแก้จะยิง่เสยี  ถอดน่ันถอดน่ีเสยีหมดเลย 

ถ้าช่างทีม่คีวามรูถ้กูต้อง  ลองแตะอะไรนิดเดยีว  บางทีเขีย่นดิเดยีว

เครือ่งยนต์ตดิแล้ว  นาฬิกาเราเสยี  เอาไปให้ช่างทีแ่ก้ไม่เป็นจะเสยีหมด 

ทัง้เรอืนเลย  น่ันคือความรูไ้ม่ถูกต้อง  ความเข้าใจไม่ถกูต้อง  มันตามมา

ด้วยความไม่สำาเรจ็ตามทีต้่องการ  แต่ถ้าความรู้ทีถ่กูต้อง จะตามมาด้วย 

ความสำาเรจ็ผลตามท่ีต้องการ  ความเข้าใจทีถ่กูต้องตามมาด้วยการกระทำา 

ทีถู่กต้อง  แล้วมนัจะสำาเรจ็ผลทีเ่ราต้องการ  ดังนัน้เมือ่มสีมัมาทฏิฐ ิ
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ความเหน็ทีถ่กูต้องในเรือ่งของชวีติ  ในเรือ่งความเป็นอยูใ่นเรือ่งต่าง ๆ  

เวลาทีพ่ระสัมมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดงเรือ่งอรยิมรรค  พระองค์จึงแสดง 

เรือ่งสมัมาทฏิฐิไว้เป็นตัวต้น เหมอืนหวัรถจกัร  ปรับทฏิฐเิสยีก่อน  หมนุ 

ทิฏฐิให้ถูกต้อง การปฏิบัติธรรมนี่ไม่ยากครับ  เพียงทำาความเห็นให้

ถูกต้องเสียก่อนเป็นขั้นแรก  ถ้าความเห็นไม่ถูกต้อง  เมื่อปฏิบัติไป

จะยิ่งลำาบากไป  ยุ่งยากสับสนไม่รู้เรื่องเลย

ปัญหาหลายอย่างคล้าย ๆ   เงือ่นกระตกุ  คล้าย ๆ   ขวดเกลยีว 

เงือ่นกระตกุนี ่ ถ้าเรากระตกุเงือ่นถกู  จะหลดุออกมาหมดเลย  เพราะว่า 

เราจบัเงือ่นถกู  นัน่คอืสัมมาทฏิฐ ิ ถ้าจับเงือ่นผดิย่ิงกระตุกย่ิงแน่น  ในทีส่ดุ 

ต้องตดัเลย  กระตุกไม่ออก  มนัมแีค่สมัมาทฏิฐกิบัมจิฉาทฏิฐ ิ พอไปโดน 

เงื่อนมิจฉาทิฏฐิเข้าเท่านั้น  มันหายไปเลย  มันไม่ไปทางที่ควรจะไป 

ขวดเกลยีวหมนุไปทางนี ้ ป๊อกออกมาเลย รนินำา้กนิได้สบาย  นำา้หวาน 

นำ้าผลไม้  พอหมุนเกลียวผิด  ย่ิงหมุนยิ่งไม่ออก  ย่ิงหมุนยิ่งเสีย 

ทั้งเกลียวเสียขวดเสีย  ในที่สุดทุบเลย

ปัญหาชีวิตหลายอย่าง  ปัญหาในสังคมหลายอย่าง  มัน

เป็นอย่างน้ันคอืขาดความเข้าใจทีถ่กูต้อง  ถ้าเข้าใจถกูต้อง  ทำาความ

เข้าใจให้ด ี แก้ไม่ยากเลย  ใน  “มโหสถชาดก”  ท่านอาจารย์ทัง้หลาย 

คงจะได้เคยอ่าน  มันมีเงาของแก้วมณีลงไปอยู่ในสระแล้วพระราชา 

“พระเจ้าวิเทหราช”  ไปปรึกษา  “เสนกบัณฑิต”  บัณฑิตผู้ใหญ่ 

พาพรรคพวกบรวิารไปวดินำา้ใหญ่  เข้าใจว่าแก้วมณอียูใ่นสระ  วดินำา้ 

หมดแล้วแก้วมณีก็ไม่เจอ  โกยโคลนขึ้นมาอีกไม่พบ  พอนำ้าไหล 
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เข้ามาเจิ่งในสระ  ภาพแก้วมณีก็ปรากฏขึ้นอีก  ก็ให้คนวิดนำ้าอีก 

ทำาอยู่อย่างนี้สองสามรอบก็ไม่ได้แก้วมณี  เพราะไม่รู้  เพราะความ

เข้าใจผิด  ในที่สุดไปปรึกษาท่านมโหสถ  ท่านมโหสถไปสำารวจดู

หมดแล้วท่านก็เอาภาชนะนำ้าใหญ่ ๆ   ไปวางไว้ใกล้ ๆ   สระ  ภาพ 

แก้วมณีก็มาปรากฏตรงนี้ด้วยเหมือนกันนี่  มันไม่ได้ปรากฎเฉพาะ

ในสระ  ท่านกใ็ช้ปัญญาพจิารณา  “โยนโิสมนสกิาร”  ท่ีนีม่ต้ีนไม้อยู่

ใกล้ ๆ   อยู่ต้นหนึ่ง  เข้าใจว่าต้องมีอยู่ข้างบน  เงาแสงของมันทอด 

ลงมาข้างล่าง  ให้คนขึ้นไปดูพบแก้วมณีอยู่ในรังอีกา  อีกาไปคาบ

เอาแก้วมณีมาใส่ไว้ในรัง  เงาก็ทอดลงไปในสระนำ้า  เห็นไหมครับ 

ไม่ต้องวิดนำ้า  ไม่ต้องโกยโคลน  ให้คนขึ้นไปบนต้นไม้เอาแก้วมณีลง

มาได้  ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  การใช้ปัญญาที่ถูกต้อง  เหน่ือยน้อย

ได้ผลมาก  The  law  of  the  least  effort  หลักของเศรษฐศาสตร์ 

กฎทีว่่าด้วยการใช้ความพยายามน้อยทีสุ่ด  ให้ผลมากท่ีสดุ  ใช้ความ

พยายามน้อยแต่ได้ผลมากเพราะใช้ปัญญา  สัมมาทฏิฐเิป็นตวัปัญญา 

ถ้าทำาด้วยความโง่  ถึงจะใช้ความเพยีรมาก  กไ็ด้ผลน้อย ถ้าท่านจะขดุทอง 

ท่านกถ็อืจอบเข้า  ขุดไปตัง้แต่หน้าบ้าน  เจอทองท่ีไหนกเ็อาทีน่ัน่  กบัคน 

ทีเ่ขามีเครือ่งมือสำารวจ พอไปเจอ  เอ้า  ทองอยู่ตรงนี ้ เคร่ืองมอืมนับอก 

ขุดตรงนั้น  เขาได้ทอง  ได้มาก  ได้รวดเร็ว

ความเข้าใจทีถ่กูต้อง  ความเห็นทีถ่กูต้องมนัมคีณุ มปีระโยชน์ 

มหาศาล  ในสังคมเรานี้มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องมากมายเหลือเกิน 

ซึ่งจะต้องปรับความเข้าใจกันใหม่ให้ถูกต้องเสียแล้ว  เราจะได้

ไม่ต้องทำาอะไรมาก  เวลาที่เหลือเอาไปนั่งกรรมฐานสักครึ่งวัน 
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ก็ได้  ไปทำาสมถะวิปัสสนาได้  การทำาอะไรให้ถูกต้องทำาให้ไม่ต้อง

ไปเสียเวลากับการแก้ไขความผิด  ท่านสังเกตไหมครับว่า  รัฐบาล

ของเราแต่ละรัฐบาลที่ขึ้นมา  ปัญหาน้ันยังไม่ได้แก้  ปัญหานี้ก็ยัง

ไม่ได้แก้  ขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาทั้งนั้นเลย  แล้วก็ยังแก้ไม่หมด  

ใช้เวลาแก้ปัญหากีปี่กย็งัไม่หมด  แล้วมเีวลาทีไ่หนไปพฒันาบ้านเมอืง 

เราเสยีเวลากบัเรือ่งการแก้ปัญหา  เราไม่มเีวลาเดินหน้าได้เลย  ถูกไหมครบั 

ถ้าเผือ่ท่านไม่มหีนีส้นิ  ท่านได้มาเท่าไหร่เป็นของท่านเท่าน้ัน  แต่ถ้าท่าน 

มหีนีส้นิมากมาย  ท่านได้มาเท่าไหร่  ท่านใช้เท่าไหร่  ท่านต้องใช้หนี้

เท่าไหร่  มนัเสยีไปกบัการใช้หนีม้ากกว่าทีท่่านจะเหลอืใช้เอง  บางคน 

พอวันที่  ๑๕  เงินเดือนหมดแล้ว  เซ็นตลอดเลยตั้งแต่วันที่  ๑๕ 

ไปเซน็ตลอดเลย  พอเงินเดอืนออกมาไปซะแล้ว  เหลืออยูไ่ม่กีบ่าท  จะเอา 

ที่ไหนไปตั้งเนื้อตั้งตัวล่ะครับ  คนที่แต่งงานแล้วได้พ่อบ้านแม่เรือน

เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นโชคดีมหาศาล  ถ้าไปได้พ่อบ้านแม่เรือนที่เป็น 

มจิฉาทฏิฐพิงัยบัเยนิกนัเป็นแถบ ๆ   แก้กัน  ๒๐  ปีไม่หมด  ยงัไม่หาย 

ในที่สุดหย่ากันดีกว่า  อย่าอยู่ด้วยกันเลย





ถาม : ท�าอย่างไรเราจึงจะมีสัมมาทิฏฐิ

ตอบ : มนัมอีงค์ประกอบสองประการด้วยกนันะครับทีจ่ะทำาให้

เราได้สมัมาทฏิฐ ิ เหตทุีใ่ห้ได้มาซึง่สมัมาทฏิฐมิสีองตวั  ปัจจัยภายนอก

ก็คือ  “กัลยาณมิตร”  เราได้กัลยาณมิตร  ซึ่งไม่ใช่เพื่อนอย่างเดียว 

แต่หมายถงึทัง้พ่อแม่  ครูบาอาจารย์  ใครต่อใครทีท่ำาให้เราดำาเนนิชวีติ 

ในทางทีช่อบ  ในทางทีถ่กูต้อง  ให้ดขู้อแปดในเร่ืองสมัมาทิฏฐิ   ปัจจัย

ให้เกดิสมัมาทฏิฐใิช้ภาษาบาลว่ีา  “ปรโตโฆสะ” แปลว่า  เสยีงจากผูอ้ืน่ 

หมายถงึการได้ยนิได้ฟัง  การศึกษาเล่าเรียน  การแนะนำาชกัจูง  การเข้า 

สำานกัทีถ่กูต้อง  เป็นปัจจัยภายนอก  พระพทุธเจ้าตรสัว่า  “อาศยัปัจจยั 

ภายนอกแล้ว  เราตถาคตไม่เห็นปัจจัยใดมีคุณเท่ากับกัลยาณมิตร” 

ถ้าในส่วนโทษก็มี  “ปาปมิตร”  “อาศัยปัจจัยภายนอกแล้ว  ไม่เห็น 

อะไรเป็นโทษเท่ากบัปาปมติร  มติรเลว  มติรชัว่  ถ้าเรามคีวามเหน็

ทีถ่กูต้อง  มคีวามเข้าใจทีถ่กูต้อง  ดำาเนนิชวีติถกูต้องมนัไม่เสยีเวลา

กับเรื่องการแก้ปัญหา

ตอบค�าถาม
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ถ้าอาศัยปัจจัยภายใน  ก็คือ  “โยนิโสมนสิการ”  แปลว่า 

การทำาในใจไว้อย่างแยบคาย  หมายถึงการคดิเป็น  ความคดิถกูต้อง 

คิดอย่างมีระบบ  คิดอย่างมีปัญญา  จึงต้องหมั่นคบกัลยาณมิตร 

และหมัน่มโียนโิสมนสกิาร  จงึจะเป็นเหตใุห้เกดิสมัมาทฏิฐ ิ หากขาด 

สองอย่างนี้ก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิ

มอียูค่นหน่ึงออกเงินให้เขากู ้ ให้ท่านทัง้หลายพจิารณาตามไป 

นะครบั  ออกเงินให้เขากูเ้ป็นล้าน  แล้ววนัหนึง่ถกูโกงไปหมดเลยทัง้ดอก 

ท้ังต้น  ไปซ้ือปืนมาคดิว่า  เอาละ  โกงเราได้  เราก็ยงิมันได้  ทน้ีีก่อน

ทีจ่ะได้ยงิ  แวะไปคุยกบับณัฑติท่านหนึง่ทีน่บัถอื  คิดว่าไหน ๆ   กจ็ะ

ไปยงิเขาแล้ว  ไม่รูจ้ะรอดหรอืไม่รอด  บณัฑติท่านกบ็อกว่า  เออ  คน

เขายอมเสยีเงนิสองล้านสามล้านเพือ่จะได้ออกจากคกุ แล้วคุณนีเ่สยี

เงินไปล้านหน่ึงแล้ว  แล้วยังไปเสียเงินซื้อปืนอีก  แล้วยังจะต้องไป

ตดิคกุอีก  ท่านพดูเท่านี ้ คนน้ันได้คดิ  เออ  จริงของท่าน  คนเขาไป 

ตดิคกุ  เขายอมเสียเงนิสองล้านสามล้านเพือ่ให้ได้ออกจากคุก  ไอ้เรา 

นีอ่ยูน่อกคกุอยูแ่ล้ว  เร่ืองอะไรไปหาเรือ่งเข้าคกุ  เสียเงนิไปล้านหนึง่ 

เสียเงินไปซื้อปืนอีก  ยังต้องแถมติดคุกอีก  จึงล้มเลิกความตั้งใจที่

จะไปยิงเขานี่คือโยนิโสมนสิการ

มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ปริญญาโท  ไปติดคุกอยู่เพราะฆ่าสามี

กลางถนนเลย  ตกลงกันไม่ได้  พูดกันไปพูดกันมาตกลงกันไม่ได้  

ยงิสามี  ตดิคกุอยูย่ีส่บิปี  ระหว่างตดิคกุนัน้ได้ฟังธรรมบ่อย ๆ   เพราะใน

คกุเขาจะเชญิอนศุาสนาจารย์บ้าง  พระบ้าง  ไปอบรม  ได้ยินได้ฟังบ่อย ๆ  
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เกิดโยนิโสมนสิการ  เพราะอาศัยกัลยาณมิตร  ได้ยินได้ฟังพระบ้าง 

อนศุาสนาจารย์บ้าง  ผูรู้้บ้าง  ได้คดิ  เขากอ็ทุานว่า  ถ้าเขาได้ยนิได้ฟัง 

สิง่เหล่านีเ้สยีก่อน  เขาคงไม่มาตดิคกุ  เมือ่ตอนเรยีนอยูใ่นมหาวทิยาลยั

ทัง้ปรญิญาตรปีรญิญาโท  ไม่ค่อยได้ยนิสิง่เหล่านีเ้ลย  เราเรียนแต่

วชิาทีจ่ะไปประกอบอาชพี  แต่วชิาทีจ่ะเป็นประโยชน์กบัการดำาเนนิชวีติ 

จรงิ ๆ   มาก ๆ   ไม่ค่อยได้เรียน  ขาดทัง้กลัยาณมติร  ขาดทัง้โยนโิสมนสกิาร 

เกดิมจิฉาทฏิฐขิึน้มา  แล้วไปกระทำามจิฉากมัมนัตะอกี  คือการฆ่าคน 

เพราะขาดสัมมาทิฏฐิ  เป็นมิจฉาทิฏฐิ

ถาม : ในทางธรรม  “ทิฏฐ”ิ  น่ีแปลว่าความเหน็ทีถ่กูต้อง

หรือคะ  โดยทั่วไปค�าว่า  “ทิฏฐิ”  มีความหมายไม่ค่อยดีเท่าไร

ตอบ : คำาว่า  “ทฏิฐ”ิ  คำาเดยีวแปลว่าความเหน็  อาจจะเป็น 

สัมมาหรือเป็นมิจฉาก็ได ้ แล้วแต่ตัวหน้า

ถาม : มานะต่างกับทิฏฐิอย่างไร

ตอบ : มานะน่ีมไีด้สองสามอย่างนะครบั  มานะในทางเขือ่ง 

คดิว่าเราสงูกว่าเขา  เราเด่นกว่าเขา  เราดีกว่าเขา  อันนีก้เ็ป็นมานะ

ในทางเขื่อง  เป็นปมเขื่องไม่ดี  บางคนก็มานะในทางด้อยคิดว่าเรา

แย่กว่าเขา  เราสู้เขาไม่ได้  เราแย่ไปหมดทุกอย่าง  อันนี้เป็นมานะ

ในทางด้อย  เป็น  inferior  complex  ปมด้อย
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ถาม : การจะดูว่าเรามีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องหรือไม ่ ต้องดู

ที่ผลส�าเร็จ  แสดงว่ามันต้องสัมพันธ์กัน  กระบวนการที่จะน�าไปสู่

สัมมาทิฏฐิคือเราต้องมีเพื่อนดี  มีปัญญา

ตอบ  :  ถูกแล้วครับ  คือสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำา  ถ้าเป็น

ทฏิฐทิีถู่ก  ทฏิฐิเป็นตวันำา  ถ้ามคีวามเหน็ทีถ่กูต้อง  สมัมาสงักปัปะ 

ความดำาริชอบ  ความคิดชอบ  มันจะตามมาด้วย  สัมพันธ์กันไป 

แต่สองตัวนี้จะเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน  สองตัวนี้เป็น 

causation  ไม่ใช่  cause  and  effect  สัมมาสังกัปปะทำาให้เกดิสมัมาทิฏฐ ิ

สมัมาทิฏฐกิท็ำาให้เกดิสมัมาสงักปัปะ  อาศยักนั  แล้วตามมาด้วยสัมมา

วาจา  พดูจาชอบ  ตามด้วยสัมมากัมมนัตะ-กระทำาชอบ, สัมมาอาชวีะ- 

เล้ียงชพีชอบ,  สมัมาวายามะ-พยายามชอบ,  พวกน้ีมนัเป็นลกูขบวน 

สัมมาทิฏฐิเป็นหัวรถจักรนำาขบวนไป

ถาม  :  ในบางกรณี  สัมมาทิฏฐิเป็นหัวรถจักร  แต่อาจมี

บางกรณทีีเ่ขายงัประพฤตใินทางผดิอยู ่ เช่นบางครัง้มคีวามเหน็ถกู 

คบเพือ่นทีด่ี  เพือ่นจะแนะน�าสิง่ที่ดี  อย่างคนนีเ้ขารู้ว่ายาเสพตดิไม่

ดเีมือ่คดิด้วยเหตผุล  แต่พฤตกิรรมของเขายังผดิอยูอ่นันีม้นัขัดแย้ง

ตอบ : คืออย่างนีค้รบั  เหน็ถกู  แต่การกระทำาไม่ถกูคอืยงัทำา 

ไม่ได้ตามทีเ่หน็  ยงัปฏบิตัไิม่ได้ตามทีค่ดิ  แทนทีว่่าตวัอืน่ ๆ   จะตาม

เป็นสัมมา ๆ  ๆ  ๆ   ทั้งหมด  แต่เกิดความขัดแย้งขึ้น  โดยที่ว่าเขาไม่มี
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กำาลงัพอทีจ่ะทำาได้  กำาลงัใจไม่พอ  อย่างตัวอย่างท่ีคณุยกข้ึนมาเรือ่ง

สูบบุหรี่  มีคนเยอะเลยที่รู้ว่าสูบบุหรี่ไม่ดี  เห็นถูกแล้วแต่ทำาไม่ได้ก็

ยังดีนะครับ  ยังดีกว่าคนที่เห็นว่าสูบบุหรี่นี้ดี

ถาม : หมายความว่าต้องขึ้นอยู่กับอะไร

ตอบ : ปัจจยัอืน่ ๆ   แต่ถ้าโดยธรรมดาจะเป็นอย่างน้ัน  ถ้า

เผือ่ไม่มอีะไรขดัขวางมนัจะเป็นอย่างนัน้  มันจะไปตามขบวน  แต่ถ้ามี

อะไรขดัขวางมนัจะเป็นเหตใุห้มอุีปสรรคเกดิขึน้  มนัม ีfactor เพราะว่า

สจัธรรมของโลกเป็น  if-then-law  เป็น  conditionality  ความมเีงือ่นไข

โดยปกติเราเตะฟุตบอลมันจะเข้าโกล์  แต่ถ้ามีคนดักอยู่ที่

หน้าโกล์หลายคน  มนัไม่เข้า  ถ้าทมีของเขาเข้มแขง็มา  เราเตะเท่าไร

มันก็ไม่เข้า  ถ้าทีมเขาอ่อน  เราจะเตะเข้า  นี่คือ  if-then-law  คือ 

conditionality  ความมีเงื่อนไข

ทีค่ณุถามน้ันเข้าหลกั  “รูห้มดแต่อดไม่ได้”  อยูท่ี่การฝึกและ

การพยายามเอาชนะตนเอง  พลังใจ  พลังจิต  บุหรี่เลิกไม่ยากเลย 

ใช้กำาลังใจนิดเดียว  ไม่ได้ใช้กำาลังอะไรมากมาย
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ถาม : ที่เรียนถามนี่คือ  บางคนมีสัมมาทิฏฐิแต่ยังกระท�า

ไม่ถกูต้อง  ความจรงิถ้าได้สัมมาทิฏฐิแล้วมกีระบวนการอะไรสกัอย่าง

ที่จะน�าไปสู่พฤติกรรมที่ถูกต้องได้  ก็น่าจะได้ผลมาก

ตอบ : มคีรบั  มีอยูข้่อหนึง่ครบั  หลกัทีห่นนุสมัมาทฏิฐมิอียู่ 

ด้วยกนั  ๕  ข้อ  ปัจจยัหนนุสมัมาทฏิฐข้ิอ  ๙  ทีค่ณุว่า  ธรรมห้าประการ 

เป็นเครือ่งอดุหนนุสมัมาทิฏฐ ิ ประการแรกคือ  มศีีล ความประพฤตดีิ

งาม  ในการท่ีคนจะประพฤตดิงีามต้องตัง้ใจงดเว้นส่ิงท่ีควรเว้น  ท่ีเรา 

เรยีกว่าสมาทาน  แล้วก็เวรมณ ี “อทนินาทานาเวรมณ”ี  ข้าพเจ้ามี

เจตนางดเว้นจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่ขาไม่ให้  ยัว่ยวนอย่างไรกไ็ม่เอา 

หมืน่หน่ึงก็ไม่เอา  แสนหน่ึงกไ็ม่เอา  ล้านหนึง่กไ็ม่เอา  สบิล้านกไ็ม่เอา 

ย่ีสิบล้านก็ไม่เอา  พลังใจแข็งมาก  ไม่เอา  คนนี้ฝึกแล้วใช่ไหมครับ

เพื่อจะรักษาศีลเอาไว้ให้ได้

ถ้าเป็นศลีปรมตัถบารม ี ยอมเสยีชีวติแต่ไม่ยอมเสยีศีล  นีก็่

มั่นคงแล้ว  และยังมี  การศึกษาสดับตรับฟัง-สุตตะ,  สากัจฉา-

สนทนาอภิปราย  แลกเปล่ียนความคดิเหน็, สมถะ- การทำาใจให้สงบ 

และวิปัสสนา-การทำาปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริง  น่ีเป็น 

องค์ประกอบธรรม  ๕  ประการ  ทีห่นนุสมัมาทฏิฐ ิตรงตามทีค่ณุถาม 

ถ้ามสีิง่เหล่านีพ้รัง่พร้อมบรบิรูณ์  สมัมาทฏิฐจิะไม่มีอะไรมาวอแว  ไม่มี 

อะไรจะมาขัดขวางได้
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ความเหน็ท่ีถกูต้องเป็นกญุแจดอกสำาคญัไขไปสูค่วามจรงิ เหมือน 

ไขกญุแจเข้าไปสูห้่องมหาสมบตัต้ิองหยบิกญุแจถกู  ถ้าหยิบกญุแจผดิแล้ว 

ล่ะก็  ไขไปเถิดไม่ออกหรอก

ความจรงิเป็นสิง่ท่ีทุกคนแสวงหา  แต่จะเข้าถงึได้ด้วยความรูเ้หน็ 

ทีถ่กูต้อง  และเห็นด้วยปัญญาอนัชอบ  ไม่ใช่เพียงแต่ศรทัธาอย่างเดียว 

หรือยึดไว้ด้วยอุปาทาน  เขาเรียกว่า  “สัจจาภินิเวส”  ความจริง 

ที่เรายึดถือไว้ด้วยอุปาทาน  ยึดมั่นด้วยอุปาทานไม่ยอมเปลี่ยน 

เคยถอืกนัมาอย่างนี ้ เคยทำากนัมาอย่างนี ้เคยประพฤตกินัมาอย่างนี ้

ก็ถือกันต่อไป  ทำากันต่อไป  ประพฤติกันต่อไป  แม้จะขัดกับเหตุผล 

ขัดขวางกบัความเป็นจรงิกไ็ม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมเลกิ  อันนี้

เป็นอนัตรายมาก  เรียกว่า  “สัจจาภนิเิวส” dogmatism  ถือหลกัการ 

ที่เคยถือกันมาในกาลามสูตร  พระพุทธเจ้าท่านเตือนเอาไว้ว่า  “มา 

ปรัมปรายะ”  อย่าถือตามที่เคยถือกันมา ต้องพิจารณาดูให้ดี

ท่านเคยฟังนิทานเรื่องลิงปีนเสาไหมครับ  เป็นลักษณะ 

genetic coding เขาต้องการจะทดลองเกีย่วกบั genetic coding กเ็อา

ลงิมา  ๔  ตัวให้มนัปีนเสาขึน้ไป  เสาแบบเสาธง  แล้วมฝัีกบวัอยูข้่างบน 

แขวนกล้วยเอาไว้  เม่ือลิงหิวก็ปีนขึ้นไปต้องการจะกินกล้วย 

เอื้อมมือจะถึงกล้วยอยู่แล้ว  นำ้าฝักบัวก็ราดลงมา  ลิงกลัวนำ้าถอย

กรูดลงมา  ตัวที่สองขึ้นไปก็โดนอีก  ตัวที่สามขึ้นไปก็โดนเหมือนกัน 
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ตัวที่สี่ไม่กล้าขึ้น  เห็นเพื่อนสามตัวเป็นอย่างนั้นแล้วไม่กล้าขึ้น  แต่

แล้วเอาลิงชุดนี้ออกไปสักตัวหนึ่ง  เอาตัวใหม่เข้ามาที่ไม่เคยเห็น

เหตุการณ์นี้  มาถึงเห็นกล้วย  กำาลังหิว  รีบปีนใหญ่เลย  เพื่อน

ร้องเจี๊ยก ๆ  ๆ  ๆ   ใหญ่เลย  เสียงร้องเจี๊ยก ๆ   เป็นสัญญาณที่เขา

รู้กันว่าอันตราย  มันรีบลง  เอาลิงออกไปอีกตัวเอาตัวใหม่เข้ามา 

มันก็ปีน  ตัวอื่นก็ร้องลั่นเลย  มันลงไม่กล้าขึ้น  ทำาอยู่อย่างน้ีจน

ลิงท่ีเห็นเหตุการณ์ที่นำ้ารดลงมาเอาออกไปหมดแล้ว  เหลือแต่ลิงที่

ไม่เคยเห็นนำ้าฝักบัว  แต่มันอาศัยที่เคยทำาอย่างนั้นมาว่าเพื่อนปีน

มันจะร้อง  เพราะฉะนั้นลิงชุดใหม่ที่เข้ามานั้นไม่เคยเห็นเหตุการณ์

อะไรเลย  ไม่เคยเห็นนำ้าเลย  เห็นแต่กล้วยที่อยากจะกิน  แต่ไม่กล้า

ขึ้น  พอเขาเอาฝักบัวออกแล้ว  ถ้าลิงตัวใดกล้าขึ้นไปมันจะได้กิน

กล้วยแต่ไม่กล้าขึน้  น่ีคือความกลวัทีถื่อสบื ๆ   กันมา  บอกเล่ากันมา 

โดยที่ไม่ได้ทดสอบกัน  พระพุทธเจ้าบอกว่า  “มา  ปรัมปรายะ” 

อย่าถือตามความเช่ือทีถ่อืสบื ๆ   กนัมา  อย่าปลงใจเช่ือตามทีถ่อืสบื

กนัมา  มนัต้องทดสอบใหม่  ในสงัคมของเรานีม่เีหตกุารณ์ทีค่ล้าย ๆ  

กบั genetic coding เรือ่งลงิปีนเสานัน้เยอะ  เขาเล่าว่า เขาว่ากนัว่า 

ผูใ้หญ่ท่านสอนไว้โดยเราไม่ได้ทดสอบกนัใหม่เลย  ถือเอาเลย  ถ้าขึน้

บ้านใหม่ไปดฤูกษ์เสยีหน่อย  จะย้ายทีท่ำางานไปดฤูกษ์เสยีหน่อย  ไหน ๆ  

ถอืพทุธท้ังทีไปดูฤกษ์เสยีหน่อย  เขาว่าอย่างน้ันนะ อ้างความเป็นพทุธ 

เสยีด้วย  ทีจ่รงิพุทธปฏเิสธเรือ่งพวกนี ้ พทุธไม่รบัเรือ่งพวกนี ้ แต่พทุธ 

ไม่ได้พดูอย่างนีเ้ลย  พุทธบอกว่ายามด ี ขณะด ี ฤกษ์ด ี เช้าดี  เยน็ด ี

กลางวนัด ี อยู่ทีก่ายดี  วาจาใจด ี เมือ่กายวาจาใจสจุรติตอนเย็น  ตอนเยน็ 

นั้นก็เป็นฤกษ์ดี



29อ.วศิ น  อิ นทสร ะ

ระหว่างศรทัธากบัญาณทศันะ  คนส่วนมากหยดุตวัเองไว้เพยีง 

ศรทัธา  ไม่ก้าวต่อไปยงัญาณทศันะ  ศรทัธาจงึง่อนแง่นคลอนแคลน 

ถกูดงึไปทางโน้นททีางนีท้ ี ถอืมงคลตืน่ข่าวอยูเ่รือ่ย ในทีส่ดุกไ็ม่รูจ้ะ 

เช่ือใคร  ถ้าก้าวไปถึงญาณทัศนะแล้ว  ความรู้สึกว่าไม่รู้จะเชื่อใคร

ย่อมไม่มี  เพราะได้รู้เห็นด้วยตนเองแล้ว





ถ้าผมจะบอกคุณว่าในกระเป๋านี้มีเพชร  แล้วให้คุณเอาไป

รักษาไว้  ให้คุณเคารพบูชา  คุณไม่ได้เปิดดู  คุณเอาไปรักษาไว้ด้วย

เชือ่อาจารย์  ต่อมามคีนบอกว่าผมเป็นเพ่ือนกบัอาจารย์วศนิ  ผมรู้ว่า 

ในกระเป๋าน้ีมแีต่ดนิทรายทัง้นัน้เลย  คุณชกัลงัเลแล้ว  เขาอ้างว่าเขา

เป็นเพื่อนกับอาจารย์วศิน  เมื่อวันก่อนผมเห็นอาจารย์วศินเอาดิน

ทรายใส่กระเป๋าไว้  ตอนผมมอบให้คุณไป  ผมบอกคุณว่าเป็นเพชร 

เป็นทอง  แล้วคุณกไ็ม่เคยเปิดด ู คณุเพยีงเกบ็รกัษาไว้เคารพบชูาใน 

ฐานะที่เป็นของที่อาจารย์ให้  พอเพื่อนของผมมาบอกอย่างนั้น 

คุณลังเลแล้ว  เอ๊ะ  จะเป็นเพชรทองหรือจะเป็นดินทราย  ไม่แน่ใจ 

แต่ถ้าผมย่ืนให้คุณพร้อมทั้งเปิดให้ดู  ในกระเป๋าน้ีมีเพชรเท่าไร 

มทีองเท่าไร  คุณดใูห้เหน็ด้วยตนเอง  แล้วกเ็ก็บรกัษาไว้ใช้ในยามจำาเป็น 

ยามขาดแคลน  เอาไปขาย  ซื้อข้าวกินได้  คุณเห็นด้วยตนเองแล้ว 

วันหลังมีคนมาอ้างว่าเป็นเพื่อนผมว่าในกระเป๋านี้มีแต่ขี้ดินขี้โคลน 

คณุจะไม่เชือ่  เพราะคณุมญีาณทศันะ  คุณได้รูเ้หน็ด้วยตวัคุณเองแล้ว 

แต่ถ้าคณุไม่เปิดดู  ผมไม่ให้คุณเปิดดู  คุณมีแต่ศรัทธาอย่างเดยีว  คณุม ี

ญาณทัศนะ
แปลว่า รู้เห็น
ด้วยตนเอง
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แต่ความเชือ่อาจารย์  คุณไม่ได้รูเ้หน็ด้วยตวัเอง  ความเชือ่ของคณุจะ 

ง่อนแง่นคลอนแคลนเม่ือมีคนมาชกัจงูให้เขว  เพราะฉะนัน้  เราต้อง 

ไปให้ถึงญาณทัศนะ  มีพระธรรมคุณข้อหนึ่งที่ว่า  เอหิปสฺสิโก 

แปลว่า  เรียกให้มาด ู มาดสู ิ come to see, not come to believe 

มาดูให้เห็นสิ  ว่าเป็นอะไร  ดีหรือไม่ดี  เอหิปสฺสิโก  สฺวากฺขาโต 

ภควตา  ธมฺโม  สนฺทิิโก  อกาลิโก  เอหิปสฺสิโก  เรียกให้มาดูได้ 

พสิจูน์ได้ด้วยตนเองว่าเป็นของแท้ ย่ิงพสิจูน์ยิง่เหน็  ถ้าเป็นทองแท้ 

โยนลงกองไฟก็ยิ่งเป็นทองสุกปลั่ง  แต่ถ้าเป็นตะกั่วแล้วมีทองฉาบ

อยู่ข้างนอกล่ะก็  พอโยนลงกองไฟเดี๋ยวก็รู้

ข่าวลือต่าง ๆ   ที่คนเขาเช่ือกัน  เฮโลกันไป  ทำาอะไรกันไป 

พอพิสูจน์เข้าว่าเป็นของปลอม  ต้องการเงิน  ทำาเพื่อประโยชน์ของ

ตน  ไม่ใช่ประโยชน์ของผูท้ีไ่ปหา  ปัญญาอนัชอบทีไ่ด้รบัการพฒันา

ดีแล้วจะไปถึงญาณทัศนะ

ถาม  :  เห็นด้วยกับอาจารย์ที่ว่าควรจะต้องรู้ด้วยตนเอง 

ไม่สงสยั  แต่ในบางกรณเีราจะอธบิายได้อย่างไร  เพราะความสามารถ

ของเรามจี�ากดั  บางอย่างเราไม่เหน็  แต่รู้ว่ามอียูจ่รงิอย่างธรรมชาติ

ในโลกนี ้ อย่างกระแสไฟฟ้า  เรารู้ว่ามจีรงิแม้เราไม่เหน็ตวั  แอฟรกิา

เราไม่เคยไปแต่รู้ว่ามีตรงนี้  เราจะอธิบายได้อย่างไรในเรื่องญาณ

ทัศนะ
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ตอบ : บางเรือ่งเราเชือ่ไปก่อน  เชือ่ท่านผูรู้ไ้ปก่อน  แต่ในขณะที่ 

เชือ่นัน้ต้องไม่มอบกายถวายตวัให้ท้ังหมด  เราต้องพยายามทีจ่ะทดสอบดวู่า 

เรือ่งนีจ้รงิหรอืเทจ็  บางอย่างเราเชือ่ก่อนจะรู ้ บางอย่างเรารูแ้ล้วจงึเชือ่

แต่ถ้าเรือ่งใดทีเ่ราเชือ่  เราต้องพยายามก้าวไปสู่ญาณทศันะ 

ให้รูแ้จ้งเหน็จรงิ  มฉิะนัน้เรากย็อมรบัไว้ในฐานะเป็นความเชือ่ ถ้าใครมาขัด 

เราก็บอกว่าเรื่องนี้เราควรจะเชื่อแม้ยังไม่สามารถรู้ได้ด้วยตนเอง

ถ้าเผ่ือท่านถามผมว่า  “เร่ืองนรกสวรรค์  อาจารย์ว่าอย่างไร 

เรือ่งชาตหิน้าชาตก่ิอน  อาจารย์ว่าอย่างไร”  ผมจะตอบเพยีงว่า  เร่ืองนี้ 

ผมเชือ่  แต่ยังไม่มญีาณทศันะ  เชือ่ตามพระพุทธเจ้าทีว่่ามีอยูใ่นตำารา 

เชื่อตำาราเท่านั้นนะครับ

ถาม : ถ้ามามองในลกัษณะของเรือ่งต่าง ๆ   ซึง่มีอิทธพิลของ 

ดวงจนัทร์  ของพระอาทติย์กมี็อยู ่ มันจะมีความน่าเชือ่มากน้อยเพยีงใด

ตอบ  ถ้าถามความเห็น  ผมไม่เชือ่เรือ่งพวกนี ้ ไม่เกีย่วกนั 

ดวงดาวก็คือดวงดาว  ไม่เกี่ยวอะไรกับวิถีชีวิตของมนุษย์  วิถีชีวิต

ของมนุษย์จะขึ้นอยู่กับการกระทำาของมนุษย ์ ไม่ได้ขึ้นกับดวงดาว

ทางพุทธนี ้ พระพุทธเจ้าท่านเน้นหนัก  ยืนยันอย่างหนัก

ว่าดวงดาวจักทำาอะไรได้  จักทำาอะไรไม่ได้  ขึ้นอยู่กับการกระทำาของ

มนุษย์ทั้งนั้น
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ผมมีหลานคนหน่ึง  เป็นหลานทางฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง  เขา

ไปดูหมอที่จังหวัดปทุมธานี  เป็นหมอพระ  พระดูดวง  แล้วก็ดู

เขาว่า  “คุณเนี่ย  ทำาคุณกับใครไม่ขึ้น  คุณทำาดีไม่ขึ้น”  เขายิ่งกลัว 

ใหญ่เลยครับ  เขาอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างจะไม่มั่นใจตัวเองอยู่

แล้ว เสร็จแล้ว  กลางคืนก็ร้องไห้กรี๊ด ๆ  ๆ   ตกใจกลัว  แม่เขาพามา

หาผม ผมบอกว่า  เอ๊  พระอะไรพูดอย่างนี้  ให้กลับไปใหม่  กลบัไป

ทีป่ทมุฯ ให้ไปถามว่า  ท่านบวชเป็นสาวกของใคร  ถ้าเขาตอบว่าเป็น

สาวกของพระพทุธเจ้า  ให้ถามต่อว่า  พระพุทธเจ้าสอนอย่างนีห้รอื

เปล่า สอนว่าคนทำาดีไม่ได้ด ี ทำาดีไม่ขึ้นมีไหม

เขากลบัไป  ไปถามนะครบั  พระเงยีบ  ไม่ตอบ : แล้วเขาก็

กลบัมาหาผม  ผมบอกว่า  ไม่มีหรอก  ไปเชือ่ทำาไม  ทีหลงัอย่าไปดู

อกีเลย  เราทำาดีต้องได้ด ี ถ้าเราทำาดถูีกต้อง  ถกูกาลเทศะ  ถูกบคุคล 

ต้องทำาขึน้  ถ้าเม่ือไรรูส้กึว่าเราทำาไม่ขึน้  แสดงว่าเราทำาดไีม่ถกู  เรา

ทำาดผิีดพลาดไปแล้ว  ลองสำารวจดใูห้ดว่ีาถกูกาละไหม  ถูกเทศะไหม 

ถูกบุคคลไหม  ถูกอะไรต่ออะไรหลายอย่างไหมที่มันควรจะต้องถูก 

เขาเชื่อผมนะครับ  ต้ังแต่นั้นมาเขาก็ไม่ไปดู  เวลานี้  เขาเป็นผู้ช่วย

อาจารย์ใหญ่อยู่ต่างจังหวัด  ก็ไม่เห็นเป็นอะไร  เรียบร้อย  มันไม่ม ี

กำาลังอะไรที่เหนือกำาลังกรรม  กรรมคือการกระทำาของเรา  ถ้าเรา

เลกิเชือ่เรือ่งพวกนีเ้สยีได้  หายยุง่ไปเยอะเลย  สิง่รงุรงัในชวีติจะถกู

ขจัดออกไปมากมาย
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ถาม : อิทธิพลของพระอาทิตย์พระจันทร ์ มีผลต่อน�้าขึ้น

น�า้ลง  สภาพแวดล้อมของส่ิงต่าง ๆ   ในโลก  กเ็ลยมคีวามเช่ือกนัว่า

น่าจะมีผลต่อชีวิตของเรา

ตอบ  :  อันนี้เป็นจริงทางวิทยาศาสตร์  ทางภูมิศาสตร์ 

เราเห็นกันอยู่แล้ว  มันทดสอบได้เป็นความจริงทางดาราศาสตร์ซึ่ง

ทดสอบได้อยู่แล้ว  แต่ว่าเรื่องที่เขามาพูดถึงชีวิตคนอะไรต่ออะไร 

เนี่ยมันทดสอบไม่ได้  เป็นเพียงแต่สมมติฐานท่ีเล่ือนลอยและส่วน 

มากก็หาผลประโยชน์จากผู้ดู  จากผู้กลัว  ให้ไปทำานั่นทำานี ่ รับช่วง

กนัไปเป็นลูกโซ่  ใหไ้ปทำาสงัฆทาน  ทีน่ั่นมเีครือ่งสังฆทานอยูพ่รอ้ม 

ให้ไปปล่อยปลาทีน่ัน่กม็ปีลาอยูแ่ล้ว  ให้ปล่อยปลาไหล  ปลาไหลก็มอียู ่

ให้ปล่อยเต่า  เต่ากมี็อยู ่ ดหูมอตรงน้ัน  เศรษฐกจิครบวงจร  คนมี 

ความทุกข์อยู่แล้ว  จิตใจยำ่าแย่อยู่แล้ว  ไปซำ้าเติมเขาอีกโดยวิธีนี้

ถาม  :  ขณะนี้มีข่าวแพร่สะพัด  วันก่อนพบเพื่อนท่ีรามฯ 

พวกนักวิจัยใครต่อใคร  พูดกันว่าโลกจะพินาศ  เรื่องน้ีแพร่สะพัด 

ออกไปมาก  คนทีเ่ขยีนเป็นรองศาสตราจารย์  เป็นนกัวทิยาศาสตร์

ด้วย

ตอบ : คือว่าถ้าโลกจะแตกทำาลาย  เราก็ตายพร้อม ๆ   กัน  

กไ็ม่เหน็เป็นไร  ก็ตายกันหมด  กไ็ม่เห็นเป็นไรนี ่ แต่ระหว่างทีเ่รามชีวีติ

อยู ่ ให้อยู่ด้วยความสงบสขุ  อยูด้่วยความเป็นมนษุย์ทีม่คีวามเชือ่มัน่

ในตนเองและมคีวามสงบสขุ  ไม่ใช่อยู่ด้วยความกระวนกระวาย  เร่ือง
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เรอืนกระจกเร่ืองโอโซนทีม่ช่ีองโหว่ทำาให้เราป้องกันอลุตร้าไวโอเลตได้

น้อยลงจากแสงพระอาทติย์  อันนีเ้ป็นเรือ่งของวทิยาศาสตร์  ซึง่ถ้า

เราช่วยกันป้องกัน  มันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้  อันนี้เป็นความจริงที่เรารู้

ได้ด้วยวิทยาศาสตร์

ถอืตามหลกัพระพทุธเจ้าแล้ว  ความจริงบางอย่างไม่ควรพดู 

แม้จะเป็นความจรงิแต่ไม่ควรพดู  เพราะว่าเราต้องพจิารณาหลัก normative 

หากว่ากันตามหลัก positive จะ declare ตามที่เป็นจริง แต่ถ้าเป็น 

normative  มันจะบอกว่าอะไรควรแค่ไหน  what  ought  to  be 

มันควรจะเป็นอย่างไร  เรือ่งนีเ้ร่ืองจริงแต่เราควรพดูไหม  ถ้าพดูแล้ว

ทำาให้อลวนอลเวงวุ่นวายกันไปหมด  พูดทำาไม  ไม่พูดดีกว่า

ผมขอยกตัวอย่างการเมือง  ทุกครั้งที่จะเปลี่ยนแปลงตัว 

นายกฯ  เปล่ียนแปลงทางการเมือง  หมอดจูะออกมากนัสลอนเชยีว 

คนนั้นจะได้เป็น  คนน้ีดวงถึง  คนนั้นไม่ได้  พวกนี้ทำาอันตรายกับ

การเมอืงมาก  เป็นอนัตรายมาก  ถ้าผมมอีำานาจหรอืมหีน้าทีท่ีจ่ะทำา 

ผมจะไม่ให้หมอดอูอกสือ่มวลชน  จะไม่ให้ออกมาเลยทกุช่องเลย  คอื

คณุจะไปดสู่วนตวัทีไ่หนเชญิคณุไป  แต่ถ้าออกมาทางสือ่มวลชนแบบน้ี 

มันก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้นแก่สังคม  คือตัวเองก็เพียงแต่ว่าตำารา

ว่าอย่างนี ้ ถ้าเผือ่ไม่จรงิไปเผาตำารา  ผมให้เผาตำารา  เขาก็มกัจะพูด

อย่างนัน้  เอ๊ะ  เผาตำาราเขาทำาไม  ถงึไม่จรงิเรากไ็ม่เผา  แต่ว่าผลที่

เกดิขึน้แก่สงัคมมนัเป็นผลร้าย  ไม่เคยเป็นผลดี  เพราะฉะน้ัน กอ็ย่า

ไปดูดีกว่า  ใครจะเป็นนายกฯ  ใครจะไม่เป็นนายกฯ  ใครจะเป็นอะไร 
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มันต้องเป็นไปตามวถิทีางนัน่แหละ  ไม่ต้องไปด ู มนัเป็นความงมงาย 

เมือ่สกัครูน่ัง่คยุกบัท่านผู้อำานวยการฯ  ท่านถามว่า  เรือ่งเช่นนีเ้กดิขึน้

ได้อย่างไร  เพราะคนไม่มปัีญญา  เพราะคนงมงาย  ขาดสัมมาทฏิฐ ิ

ความเห็นที่ถูกต้อง  มีความเห็นที่ไม่ถูกต้อง  ความเห็นที่ผิด  แล้ว 

กระจายกันไป  ผลประโยชน์มันเข้ามาด้วยกับความเห็นผิดอันนั้น 

ได้ผลประโยชน์เยอะจากความเห็นผิดนั้น





เราต้องพดูว่า  “มรรคมอีงค์แปด”  เสมอนะครบั  หรอื  “มรรค

ประกอบด้วยองค์แปด”  เราไม่พูดว่ามรรคแปด  ขอให้โปรดจำาไว้

เป็นพิเศษด้วย  เราจะไม่พูดว่ามรรคแปด  เพราะว่ามรรคจริง ๆ   มี

หนึ่งไม่ได้มีแปด  แต่ว่าแปดนั่นคือองค์ประกอบ  แปดนั้นเป็นองค์

ประกอบไม่ใช่ตวัประกอบ  อีกตวัหนึง่คอื  สัมมาญาณ  ญาณ  แปลว่า 

ความรู ้จะเกดิขึน้เมือ่องค์มรรคท้ังแปดนีร้วมกนัแล้ว  คล้าย ๆ   ซเีมนต์ 

เอานำ้า  เอาทราย  เอาหิน  เอาปูน  เอาอะไรมารวมกันแล้วมันเป็น

ซีเมนต์  ประกอบด้วยวัตถุ  ๘  ประการ  เป็นซีเมนต์  พอแยกออก

จากกนั มนักจ็ะมคีณุสมบตัขิองตวัมนัเองพอมารวมกนัมนัจะเปลีย่น

คณุสมบตั ิ เกดิคณุสมบตัใิหม่ขึน้อนัหนึง่  แล้วกเ็ป็นตวัต้น  เป็นตวันำา

เป็นตวันำาอย่างไร  เพราะว่าด้วยสมัมาทฏิฐินัน้เอง  จงึรู้จกั

มจิฉาทฏิฐว่ิาเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ รู้จกัสัมมาทฏิฐว่ิาเป็นสมัมาทฏิฐ ิ ว่าเร่ือย 

ไปทีละตัวนะครับ  จนถึงสัมมาสมาธ ิ รู้จักมิจฉาสมาธิว่าเป็นมิจฉา

สมาธ ิ อ้างท่ีมาไว้ให้ด้วยจากมหาจัตตารีสกสตูร  พระไตรปิฎกเล่ม  ๑๔ 

สัมมาทิฎฐิ
เป็นองค์หน่ึงของ

อริยมรรค
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มรรคมอีงค์แปด  ตวัอริยมรรคคอือะไร  คือสมัมาญาณ ต่อจากสัมมาญาณ 

เป็นสัมมาวิมุติ  รวมเป็น  “สัมมัตตะ  ๑๐”

อรยิมรรคประกอบด้วยองค์แปด  เป็นทางสายกลาง  เป็น 

มชัฌมิาปฏปิทา  เป็นวถิชีวีติของชาวพทุธ  ถ้ามีคนถามว่า  “วิถชีาวพทุธ 

คอือะไร”  “อะไรเป็นวิถชีวีติของชาวพทุธ”  หรอืว่า  “หลกัธรรมอะไรที่

เป็นวถิชีวีติของชาวพทุธ” เราตอบได้เลยครบัว่า  “มรรคมอีงค์แปด”  เป็น 

มัชฌิมาปฏิปทา เป็นทางสายกลาง  เป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธ

มคีนหลายคนพูดว่าการปฏบิตัธิรรมนัน้ยาก  ความจรงิไม่ยาก 

เกนิไป  ถ้าหมนุใจให้ตรง  ทำาความเหน็ให้ตรงต่อคำาสอนของพระพทุธเจ้า 

ให้รูเ้บือ้งต้นก่อนว่าอะไรเป็นสมัมาทฏิฐ ิ อะไรเป็นมิจฉาทฏิฐ ิ เพยีงเท่านี ้

เพียงทำาความเหน็ให้ถกูต้องกเ็ป็นบญุแล้ว น่ีเขาเรยีกว่า  “ทิฏฐชุกุมัม์” 

การทำาความเหน็ให้ตรงเป็นบญุกริยิาวตัถขุ้อหนึง่ในสบิข้อ  พอพูดถึง

ทำาบญุ  คนก็มกัจะนกึถงึเรือ่งทาน  ทีจ่รงิมวีธิทีำาบญุตัง้เยอะ  แม้ไม่มี

เงนิกท็ำาบญุได้เยอะ  อาทิ  รกัษาศลีกไ็ด้  เจรญิภาวนากไ็ด้  อ่อนน้อม

ถ่อมตนกไ็ด้ ช่วยเหลอืผู้อืน่ในกิจทีค่วรช่วยเหลอืกไ็ด้  อนโุมทนาส่วน

บุญก็ได้  ฟังธรรมก็ได้  แสดงความรู้ให้ความรู้ก็ได ้ ทำาความเห็นให้

ถูกต้องก็เป็นบุญ
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ถาม  :  การท�าความเห็นให้ตรงนั้น  เราต้องรู้ตัวเราเอง 

ใช่ไหมเราไม่รู้คนอื่น

ตอบ : ดูพฤติกรรมว่าเขามีความเห็นตรงหรือเปล่า  ให้ดู

พฤติกรรม  ถ้าความเห็นเขาตรง  พฤติกรรมเขาจะตรง  นอกจาก

ว่าเห็นถูกแต่ทำาไม่ได้ตามที่เห็น





ระดับสามัญหรือระดับศีลธรรมและระดับโลกุตรธรรม

คำาบาลไีม่ต้องอ่านกไ็ด้  แปลว่า  สมัมาทิฏฐิท่ียังมอีาสวะเป็น

ส่วนแห่งบุญ  มีวิบากเป็นขันธ ์ คือจะเรียกว่าโลกียสัมมาทิฏฐิ ก็ได้ 

เช่นว่า  เหน็ว่าทำาดไีด้ด ี ทำาชัว่ได้ชัว่  ทำาบญุเป็นบญุ  ทำาบาปเป็นบาป 

นรกมสีวรรค์ม ี มารดาบดิามบีญุคณุ  โลกนีม้โีลกหน้าม ี โอปปาตกิะมี 

เหล่านี้เป็นสัมมาทิฏฐิระดับสามัญ

สัมมาทฏิฐริะดบัสงู  เป็นสัมมาทฏิฐทิีเ่ป็นอรยิะ  ไม่มอีาสวะ 

เป็นโลกุตตระ  เป็นองค์แห่งมรรค  เป็นระดับโลกุตตรธรรม

สมัมาทิฏฐริะดบัสามัญ  เช่นเห็นว่า  การให้ทานมผีล  การ

บวงสรวงมผีล  ดคูำาว่า  “บวงสรวง”  การบวงสรวงทีแ่ปลจากคำาว่า 

“ยิตฺถำ”  น้ี  ผมเห็นว่า  เช่น  การทำาบุญอุทิศให้ผู้ตาย  การทำาบุญ 

อทุศิเทวดา  เทวตาพล ีใน “พทุธธรรม”  ของพระเทพเมธ ี แปล  “ยติถฺำ” 

สัมมาทิฎฐิ
มีสองระดับคือ
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ว่า  การบำาเพ็ญทาน  ใน  “มหิดลธรรม”  หน้า  ๒๗๐  ของท่าน 

พุทธทาสภิกขุ  เอา  “ยิตฺถำ”  “หุตำ”  รวมกันแล้วแปลว่า  การ

บวงสรวงบูชา  เช่น การให้ข้าวนำ้า  เป็นต้น

ผมเคยคุยกับพระบางสำานัก  ท่านไปนั่งกางกลดอยู่ที่หน้า

หอสมุดแห่งชาติ  คนก็มาถาม  :  “ท่านทำาบุญอุทิศให้ผู้ตายได้หรือ

เปล่า  ได้บุญหรือเปล่า  ผู้ตายได้รับไหม”

ท่านตอบว่า  “ได้พระ”  “ทำาบุญด้วยทุเรียน  ทุเรียนก็ไป

อยู่ในกระเพาะพระ  ก็จบแค่นั้น”

ผมกไ็ปนัง่ฟังอยูด้่วย  เลยถามท่านว่า  “ความเห็นอย่างนี้

เป็นคำาสอนของพระพุทธเจ้าหรือเป็นความเห็นของท่าน”

ท่านบอกว่า  “พระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้  มันอยู่ที่ความ

เชื่อด้วย  ถ้าเราเช่ือว่าถึง  ก็ถึง  เราเช่ือว่าไม่ถึงก็ไม่ถึง  ชาติหน้ามี

หรอืไม่ม ี อยูท่ีเ่ราเชือ่  ถ้าเราเชือ่ว่าม ี มนักม็ ี ถ้าเราเช่ือว่าไม่มี  มนั

กไ็ม่มี”  ท่านว่าอย่างนัน้นะ  ผมกบ็อกว่า  “ท่านครบั  ถ้าผมบอกว่า

ผมเชื่อว่าท่านเป็นพระ  ท่านเป็นหรือไม่เป็น”

“เป็นสิ  อาตมาเป็นพระ”

“ถ้าผมเชื่อว่าท่านไม่เป็นพระ  ท่านเป็นหรือไม่เป็น”

“เอ๊ะ  โยมนี่พูดยังไง  ฟังไม่รู้เรื่อง”
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นี ่ คือไปถือเอาความเชือ่ว่าเป็นความจรงิ  มันคนละอย่าง 

บางอย่างนัน้เชือ่กนัมานาน  ถอืกนัมานาน  ยอมรบักนัมานาน ไม่จริงกมี็ 

บางอย่างจรงิกม็ ี ไม่ยอมรับกนัมานานจริงกม็ ี เพราะฉะนัน้ท่านจะ

ไปคิดว่า  ท่านเช่ืออย่างไรนัน้คอืความจรงิไม่ได้ ความจริงกบัความเชือ่ 

มนัคนละอย่าง  บางทีความเชือ่ไปตรงกบัความจริงเข้ากโ็ชคดีไป  หรือ 

ความจริงมาตรงกบัความเชือ่เข้ากโ็ชคดไีป  แต่มีหลายอย่างทีม่นัไม่ตรง 

ความเชื่ออย่างหนึ่งความจริงอย่างหนึ่ง

การให้ทานมผีล  การบวงสรวงมผีล  การบชูามผีล  กรรมดี 

กรรมชั่วมีอยู่  โลกหน้ามี  มารดามีบิดาม ี สมณพราหมณ์ผู้ดำาเนิน

ชอบปฏบิตัชิอบรูโ้ลกน้ีและโลกหน้ามีอยู ่ รวมเป็นสัมมาทฏิฐ ิ ๑๐  นี่ 

เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างสามัญ

ท่ีจริงโลกนีใ้คร ๆ   กเ็หน็อยู ่ แต่ทำาไมจงึบอกว่าโลกหน้าไม่มี 

โลกนี้ไม่ม ี หรือว่าคนที่เชื่อในทางสัมมาทิฏฐิก็ว่าโลกนี้มี  เชื่ออย่าง 

มจิฉาทฏิฐกิว่็าโลกนีไ้ม่ม ี อันนีค้วามหมายมันเป็นว่าคดิว่าไม่ต้องประพฤติ

จรยิธรรมเพือ่โลกน้ี  ทุกส่ิงเกดิข้ึนโดยบงัเอญิ  เป็น accidentalism 

พวกถอืว่าทกุอย่างเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ  ไม่มเีหตไุม่มปัีจจยัไม่ต้องประพฤติ

จรยิธรรมเพือ่โลกนี ้ คณุทำาไปตามสบายของคณุเถดิ  คุณอยากกนิ

อะไรก็กิน  คุณอยากเท่ียวก็เท่ียว  อยากทำาอะไรก็ทำา  คุณไม่ต้อง 

คิดถึงจริยธรรม  แล้วก็ไม่ต้องประพฤติจริยธรรมเพ่ือโลกหน้า 

โลกหน้าไม่มี  ตายแล้วสูญ  เป็นขี้เถ้า  เหมือนกันทุกคน จบแค่นั้น 

nothing remains after death เชื่อว่าไม่มีอะไรเหลือหลังจากตาย 
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ดงัน้ันจงกนิ  จงดืม่  จงเทีย่ว  ให้เพลดิเพลนิ  ให้สนกุสนาน ให้สบาย 

หลังจากตายแล้วก็แล้วกันไป  ไม่มีอะไรเหลือ  ความเชื่อเช่นนี้คือ

พวกลัทธิวัตถนุยิมของอนิเดยี  พวกจารวาก  ซึง่แพร่ไปทางตะวนัตก 

แพร่เข้ามาในประเทศไทยกม็ี  คนเชือ่อย่างนีก้เ็ยอะ ไม่ต้องประพฤติ

จริยธรรมต่อมารดาบิดา  มารดาไม่มีบิดาไม่มี  เกิดมาอย่างนั้นโดย

ธรรมชาต ิ โดยธรรมดา  อนันีเ้ป็นความเหน็ผดิ  อยูใ่นฝ่ายความเหน็ผดิ 

เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ ขอผ่านไปบ้างนะครับ ข้อแปดพูดแล้วนะครบั  ข้อเก้า

พดูแล้ว  ลองมาดขู้อสบิ  คนผูเ้ป็นสมัมาทิฏฐิเกิดมาเพือ่ประโยชน์สขุ

แก่คนหมู่มาก  เพื่อประโยชน์สุขแก่เทวดาและมนุษย ์ เขาทำาบุคคล

เป็นอนัมากให้ออกจากธรรมทีผ่ดิ  คอื  อสัทธรรม  อ่านว่า  อะสดัทำา 

ไม่ออกเสียงตัว  ท.  ดำารงอยู่ในธรรมที่ถูก  ได้คนที่เป็นสัมมาทิฏฐิ

สักคนหนึ่งจะกระจายความเป็นสัมมาทิฏฐิออกไปได้กว้าง

คนเป็นมจิฉาทฏิฐคินหนึง่กก็ระจายความเป็นมจิฉาทฏิฐอิอก

ไปให้แก่คนอื่น  มีลูกก็สร้างความเป็นมิจฉาทิฏฐิให้แก่ลูก  มีหลาน 

สร้างความเป็นมจิฉาทฏิฐใิห้แก่หลาน  แล้วกต่็อ ๆ   กนัไป ถ้าเป็นฝ่าย

สมัมาทฏิฐกิจ็ะต่อ ๆ   กันไป  มันกเ็ป็นประโยชน์แก่โลกเป็นประโยชน์

แกส่งัคม  โดยเฉพาะคนที่มอีทิธพิลต่อครอบครวั  ต่อสงัคมและตอ่

โลกต้องเป็นสมัมาทฏิฐจิงึจะให้ประโยชน์แก่โลกและสงัคม ยืนหยดัเอา

ไว้ด้วยสัมมาทิฏฐิ
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ผมคยุกบัพระบ่อยแทบทกุวนั  พระท่ีมหาวทิยาลยั  ท่านมีปัญหา 

เยอะ  ถามเยอะ  เวลาคุยอะไรขึน้มาท่านจะถามปัญหาเยอะ  ผมยนืยนัว่า 

ให้ท่านยืนหยัดอยู่กับหลักธรรมที่ถูกต้อง  ใครจะว่าอย่างไร  ใครจะ

เป็นอย่างไรก็ตามใจ  จะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็ให้รู้ไป จะจนหรือจะวิบัติจะ

เกิดอะไรก็ให้มันรู้ไป  แต่ว่าต้องยืนหยัดอยู่กับหลักธรรมที่ถูกต้อง 

ยืนอยู่กับฝ่ายที่เป็นสัมมาทิฏฐิ  อะไรจะเกิดข้ึนก็ไม่กลัว  ให้มีความ

กล้าหาญพอที่จะยืนหยัดอยู่กับสิ่งที่ถูกต้อง

ส่วนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดมาเพื่อทุกข์เพื่อโทษแก่คนหมู่

มากทั้งเทวดาและมนุษย์  เขาทำาให้บุคคลเป็นอันมากออกจาก

ธรรมของสัตบุรุษ  ดำารงอยู่ในธรรมของอสัตบุรุษ  คือคำาสอนผิด 

ท่ีพระพุทธเจ้าท่านเปรยีบว่าเหมอืนพรานดกัปลา  เอาไซเอาลอบไปดัก 

ปลาไว้  ไม่ใช่เพือ่ประโยชน์แก่ปลา  แต่เพือ่ประโยชน์แก่คนดกั  เพราะฉะน้ัน 

คนที่สร้างลัทธิมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาแล้วทำาให้คนไปติดในลัทธินั้น  ไม่ใช่

ประโยชน์ของคนทีต่ดิแต่เป็นประโยชน์ของคนดกั  มีคำาสอนทีผ่ดิดกัเอา

ไว้  เราไม่รูว่้าอนัไหนเป็นคำาสอนทีผ่ดิ  อนัไหนเป็นคำาสอนทีถ่กูเพราะ 

เราไม่ได้ศกึษาเรยีนรูเ้สยีหน่อย  เราก็โง่  เอ๊  อนัไหนถกูแน่ อนัไหนผดิแน่ 

คนทีพ่ดูกพ็ระทัง้นัน้นี่  สำานักนัน้ว่าอย่างนัน้  สำานักนีว่้าอย่างนี้  ผูรู้้ 

ทัง้นัน้แต่พดูไม่ตรงกนั  ต้องเรยีนรูเ้สยีหน่อย  คล้าย ๆ   ว่าถ้าท่านไม่มี 

ความรูเ้รือ่งทอง  คนเอาทองเก๊มาขายท่านก็เชือ่  ราคามนัถกูหน่อยก็

อันนีล่้ะ  แต่ถ้าท่านมีความรูเ้รือ่งทองท่านไม่รบั  รูว่้านีม่นัทองเก๊  ถ้าเรา 

ไม่รู้เราก็ถูกหลอก
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พีน้่องชาวไทยนีน่่าสงสารมากนะครับ  มีเรือ่งทีถ่กูหลอกเยอะ 

เมือ่สกัครูม่คีนพดูเรือ่งราหขูึน้มา  นัน่กเ็รือ่งหลอกเหมอืนกนั ได้เงินเยอะ 

วดัทีท่ำาเรือ่งราหไูด้เงนิเยอะในวนันัน้  คนทีส่อนสัจธรรมพดูความจรงิ

ให้ปัญญา  ไม่ได้  แต่คนทีห่ลอก  กลบัได้  คนเชือ่  พอทำาให้เชือ่แล้ว 

เกดิความกลวั  กลวัแล้วต้องเสยีอะไรกเ็สยีไป  ขอให้ได้อะไรสกัอย่าง

หนึง่ให้พออุน่ใจให้หายกลวั  และมกัจะมคีนพดูกนัเสมอว่าคนต้องการ

ที่พึ่งทางใจ  ต้องการเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ  เพราะฉะนั้นก็ไป 

เหนีย่วอนันัน้บ้าง  อนันีบ้้าง  ส่ิงนัน้บ้างสิง่นีบ้้างเพือ่ต้องการเครือ่ง

ยดึเหนีย่วทางใจ  นีค่อืข้ออ้าง  ผมบอกว่าท่ีจรงิเครือ่งยดึเหนีย่วทางใจ 

ที่ถูกต้องที่ดีก็มีอยู ่มากแล้ว  อย่างเช่นพระพุทธ  พระธรรม 

พระสงฆ์  ท่ีดี  ส่ิงบางอย่างนี้มันเหนี่ยวเหมือนกันแต่มันเหน่ียวลง 

ไม่เหน่ียวขึน้  คือทำาให้ใจเราตกลงตำา่ลง  ความเชือ่ทีถ่กูต้อง  ความเห็น 

ที่ถูกต้อง  มันเหนี่ยวเหมือนกันแต่เหนี่ยวขึ้น  เหนี่ยวให้จิตใจเรา

สูงขึ้น  เข้มแข็งขึ้น  ทำาให้มีคุณภาพจิตดีข้ึน  มี  mental  quality 

ดีขึ้น  แล้วก็ม ีmental health สุขภาพจิตดีขึ้น  มี  mental ability 

มีสมรรถภาพจิตดีขึ้น  สามอย่างนี้มันต้องอาศัยกันนะครับ  คนที่มี

สขุภาพจติดแีสดงออกอย่างไร  มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกให้เราเหน็ว่า 

เขามีสขุภาพจติด ี ไม่เครียด  มคีวามสขุ  เขาเป็นคนมคีวามสขุ  หน้าตา

ยิม้แย้มแจ่มใส  คนมีคณุภาพจติด ีmental quality แสดงออกด้วยอะไร 

แสดงออกด้วยคณุธรรมมเีมตตากรุณา  มสีงัคหวตัถ ุ มีพรหมวหิาร 

คนมีสมรรถภาพจิตด ี เรยีกว่า mental  ability แสดงออกโดยการ

สู้งาน  รับผิดชอบ  ไม่ท้อถอยง่าย  มีความบากบั่นมั่นคง  ก้าวไป 

ข้างหน้า  เจออุปสรรคแล้ว  ไม่ถอย  เห็นว่าอุปสรรคเป็นเคร่ือง 
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ทดสอบความสามารถ  อย่างนีเ้ป็นคนมสีมรรถภาพจติด ี สามอย่างน้ี 

ต้องเกื้อกูลกัน

มคีนผูห้นึง่อาศยัทีว่ดัอยูม่าหลายปี  ในทีส่ดุเมือ่เขาไล่ทีจ่รงิ 

ก็กัดฟันทนไปซื้อบ้าน  ซื้อที่ดินผ่อนส่ง  ไม่กี่ปีต่อมาก็เรียบร้อย  ได้

ทั้งบ้านทั้งที่เป็นของตัวเอง  เม่ือย้อนระลึกขึ้นมาก็รู้สึกว่าดีเหมือน

กันนะ  ถ้าเผื่อวัดเขาไม่ไล่ที่  ป่านนี้เราคงยังเช่าที่ดินวัดอยู่จนถึง

ตอนนีถ้งึรุน่หลาน  ตอนน้ีได้ทัง้ทีด่นิทัง้บ้านเป็นของเราเอง  ในเมือ่ 

มันหนีไม่พ้น  ก็คิดว่าเอาล่ะ  ต้องต้อนรับมัน  คือ  true peace of 

mind comes from accepting the worst ความสงบสุขที่แท้จริง

ของดวงจิตมาจากการยอมรับหรือต้อนรับสิ่งที่เลวที่สุด อันนี้ทำาให้

เราจิตใจสงบ  ความสงบท่ีแท้จริงของดวงจิตมาจากการยอมรับ

หรือต้อนรับสิ่งท่ีหนีไม่พ้น  ส่ิงท่ีเลวท่ีสุดแล้วเรายังสู้ได้  รับได้เลย  

อันนี้ไม่เลวเท่าไรหรอก  ยังมีดีอยู่

ถาม : ทีอ่าจารย์ให้สมัภาษณ์  ตอนสุดท้ายทีท่่านอาจารย์

บอกว่า  ส่ิงท่ีส�าคญัทีสุ่ดคอืให้ตระหนกัว่าทุกสิง่เป็นไปตามเหตปัุจจัย 

อยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความสักนิดนึงค่ะ

ตอบ  :  คือ  กรรมนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย  กรรมนี้ไม่ใช่

สิ่งตายตัว  กรรมเป็นส่ิงไม่ตายตัว  กรรมเป็นสังขตธรรมเป็นสิ่งท่ี

ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย  พอเหตุปัจจัยเปล่ียนแปลงกรรมเปลี่ยน  ขึ้น

อยูก่บัเหตปัุจจยั  อย่างนำา้ในแก้วนีน้ะครบั  ตอนนีม้นัเหลว  แต่พอ
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เอาเข้าตูเ้ยน็  เข้าช่องนำา้แข็ง  สกัพกัหน่ึงมันเป็นนำา้แขง็  อันนีค้อืเหตุ

ปัจจัยทำาให้มันเป็นนำ้าแข็ง  พอเอาออกจากตู้เย็นมาวางไว้ในอากาศ

ธรรมดา  มันจะค่อย ๆ   ละลายเป็นนำา้ธรรมดา  แล้วพอเราเอาไปใส่

กาต้ม  มันจะร้อนแล้วกเ็ดอืดแล้วกก็ลายเป็นไอ  ถ้าไม่เอาลงก็จะหมด

ไปเลยคือกลายเป็นไอไปหมดเลย  นี่คือขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของนำ้า

ยถาปจจฺย�  ปวตตฺนตฺ ิ พระพุทธเจ้าท่านตรสัอย่างนัน้ แปลว่า 

ส่ิงทัง้หลายสตัว์ทัง้หลายเป็นไปตามเหตปัุจจยั  คราวนีพ้อมาถงึคน 

ผมเคยตัง้ปัญหาว่า  ว่าโดยธรรมชาติแล้ว  อันนีอ้าจารย์ทัง้หลายคงทราบ 

เพราะอยู่ทางวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย ์

ดีหรอืเลว  มนุษย์ดโีดยธรรมชาต ิ แล้วมาเลวเพราะเหตุปัจจยัภายหลงั 

หรอืว่ามนษุย์มคีวามโน้มเอยีงทีจ่ะเลว  ถ้าเขาด ีดีข้ึนเพราะเหตปัุจจยั

อดุหนนุให้ดี  หรอืว่ามนษุย์ไม่ดไีม่เลว  สุดแล้วแต่เหตปัุจจยั  หรอืว่า

มนุษย์ทั้งดีทั้งเลว  เกิดมาทั้งดีทั้งเลว  แต่เมื่อเกิดมาแล้วอย่างไหน

จะเพิ่มพูนขึ้นอย่างไหนจะลดลงขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย  มีใครจะตอบ

ไหมครับ  ตามความเห็นหรือตามความรู้สึก  ตอบอันสุดท้ายใช่ไหม

ครับ  ใครตอบอันสุดท้ายเป็นการตอบตามหลักพุทธ  ข้อสุดท้าย 

มนุษย์มีทั้งดีทั้งเลวในตัวมาพร้อม ๆ   กัน  เพราะว่ายอมรับในเรื่อง

สงัสารวฏั  เคยเกิดมาหลาย ๆ   ชาติ  แต่ละชาติกส็ัง่สมทัง้ดทีัง้ชัว่มา 

แล้วตดิมาจนถงึชาตนิี ้ พอมาถงึชาตนิีจ้ะดมีากขึน้เลวน้อยลง  หรอื

จะเลวมากขึ้นดีน้อยลง  สุดแล้วแต่การศึกษา  การอบรม  ซ่ึงรวม

เป็นเหตุปัจจัย  รวมเรียกว่าเหตุปัจจัย
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ถาม : เหตุปัจจัยนี้  ที่เราเรียนเราสอนกัน  พ่อแม่จะเป็น

ตัวแรก

ตอบ : ครับ  พ่อแม่เป็นเหตุปัจจัยตัวแรกเลย

ถาม  :  ต่อมาก็จะมีเพื่อนมีโรงเรียนและสังคมในวงกว้าง 

บางครั้ง  เท่าที่เราเห็นมา  สมัยประถมก็จะยังพอดูแลได้  แต่พอโต

ขึ้น  ไปสู่สังคมกว้างมากข้ึนก็เร่ิมเบี่ยงเบนไป  เหมือนกับว่าพอโต

แล้วจะมีเหตุปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้

ตอบ : ใช่ครบั  มเีหตปัุจจยัทีอ่ยูน่อกเหนอืการดูแลของเรา 

แล้วอกีอย่างนะครบั  บุญกศุลหรอืบาป  บุญวาสนาหรอืบาปวาสนาทีเ่ขา 

เคยทำามาติดตวัเขามาน่ันกเ็ป็นเหตปัุจจยัอกีอนัหนึง่ทีค่อยกระตุน้ให้เขา 

มคีวามโน้มเอยีงไปในทางดหีรอืทางเลว  บางคนสอนให้ดง่ีาย สอนให้ 

เลวยาก  เพราะว่าเขามบีญุวาสนา  บางคนมีบาปวาสนามา  เคยได้ยินคำา 

ว่าบาปวาสนาไหมครบั  คือวาสนานีม่สีองอย่าง  ได้แก่ บาปวาสนากับ 

บุญวาสนา

บาปวาสนานัน้คอือยูก่บับาปมานาน  วาสนาแปลว่าอยู่มานาน 

อยูกั่บส่ิงน้ันมานาน  วัน ๆ   ทำาแต่บาปน่ะจติใจกค็ลกุคลอียูก่บับาป ห้าปี 

หกปี  สิบปี  ยีส่บิปี  กท็ำาแต่บาป  จิตใจกค็ลกุคลอียูก่บับาป  เหมอืน 

กับเสือคุ้นป่า  ปลาคุ้นนำ้า
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บางคนกค็ุน้กบับญุ  มีบญุวาสนา  ทำาแต่บุญ  คดิแต่เร่ืองบุญ 

ทำาแต่เรือ่งบุญ  ใจก็คุน้อยูก่บับญุ  กระตุ้นให้ทำาบญุกท็ำาง่าย ใครกระตุน้ 

ให้ทำาบาปก็ทำายาก

บางแห่งพนนักนัด้วยบหุรีซ่องเดยีว  พนนักนัด้วยเหล้าขวดเดยีว 

ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งตึ้ก ๆ  ๆ   มา  ยิงถูกหรือไม่ถูกยิงคนบน

มอเตอร์ไซค์  ถ้าถกูได้เหล้าขวดหนึง่  ดสูบิาปวาสนามนัเยอะ  พอจะ

ให้ทำาบาปนีมั่นทำาง่าย  ถ้าเผ่ือให้พวกเราไปทำา  ทำาได้ไหม  ทำาไม่ได้ เรา

มีบุญวาสนา  บอกให้ไปทำาบญุนีไ่ปทำาง่าย  ให้ทำาบาปทำายาก เพราะ

ฉะนั้นถามว่าความดีกับความชั่วอันไหนทำาได้ยาก  อันไหนทำาได้ง่าย 

ส่วนมากคิดว่าทำาชั่วง่ายทำาดียาก  แต่คำาตอบของพระพุทธเจ้าไม่ได้

ตอบอย่างน้ี  คนดีท�าดีได้ง่ายท�าชัว่ได้ยาก  คนชัว่ท�าชัว่ได้ง่ายท�าดไีด้

ยาก  มันอยู่ที่คน  อยู่ที่ตัวคน  ไม่ใช่อยู่ที่ความดีทำาง่ายหรือทำายาก

ถาม : เป็นเพราะท�ากันมาแต่ชาติก่อน ๆ  หรือเปล่าคะ

ตอบ : มีส่วนครับ  เป็นวาสนามา  เป็นบุญวาสนามา

ถาม : บางคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน  ท�าไมออกมาไม่

เหมือนกัน

ตอบ : กินข้าวหม้อเดียวกัน  พ่อแม่เดียวกัน  บ้านหลังคา

เดียวกันก็ไม่เหมือนกัน
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ถาม : วิธีการที่รวบรวมข้อมูลจากโปรแกรม  เราจะไป

ท�านายว่าผลจะเกดิเป็นอย่างไร  สงสยัว่าวาสนาท่ีอาจารย์พดูถงึน้ัน 

วาสนาจะเป็นอะไรที่ไม่สามารถสรุปได้

ตอบ : อันนี้เป็นทัศนะทางพุทธคือ  ขอให้รับไปพิจารณา

ว่าเป็นทัศนะทางพุทธที่กล่าวไว้อย่างนี้

ถาม : ในสมการจะมีเทอม  effect  ของ  ก.ไก่  effect 

ของข.ไข่  แต่จะเหลืออะไรบางอย่างที่ไม่สามารถบอกได้  อาจารย์

ไม่ได้หมายถึงค่าความผิดพลาดใช่ไหมคะ

ตอบ  :  อันน้ีหมายถึงส่ิงท่ีเหลืออยู่ที่ยังไม่สามารถวิจัยได ้

ต้องรู้ด้วยพุทธญาณถึงจะรู้ได้

ถาม : อีกเร่ืองวิบากกรรม  มนัเป็นสิง่ทีเ่ราสามารถจะหลกี

หนีได้

ตอบ : กรรมไม่ใช่ส่ิงทีต่ายตวั  กรรมสามารถจะเปลีย่นแปลงได้ 

ให้เบาบางได้  ให้เข้มข้นขึ้นได้  แล้วก็ให้หมดไปได้  โดยที่ไม่ได้รับ

อะไรเลย  อันนี้เป็นหลักคำาสอนของพุทธนะครับ  คือที่สอนกันมา

ส่วนมากก็จะสอนกันเพียงครึ่งเดียว  คือสอนว่าเขาทำากรรมต้องได้

รับผลแน่นอน  ท่ีจริงมันเปลี่ยนแปลงได้  ป้องกันได้  หลีกหนีได้ 

เหมอืนทีผ่มเปรยีบเม่ือกีว่้า  เหมือนกบัเรายงิฟตุบอลเข้าโกล์  ถ้าโดย 
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ธรรมดาไม่มอีะไรป้องกนัมนัต้องเข้า  เหมือนว่าทำาดไีด้ด ี ทำาชัว่ได้ชัว่ 

แต่ถ้ามบีางอย่างเข้ามาเป็นตัวแปรมาป้องกนั  ยิงฟตุบอลไม่เข้าโกล์ 

ทำากรรมอย่างนี้แล้วแทนท่ีจะได้รับผลกรรมอย่างนี้มันมีอย่างอื่น

มากั้นเอาไว้  เรามีความดีอย่างอื่นมากั้นเอาไว้กั้นเอาไว้  มันไม่เข้า 

จนอยูไ่ป ๆ   มนักเ็จอืจางลงและหมดแรงไปเอง  เลิกต่อกนั  เขาเรียก

อโหสิกรรม  เลิกกันไป  วิธีการก็คือ  ทำาความดีให้มากขึ้น ๆ   ถ้าพูด

ถงึว่าเรากลวัต่อบาปนะครบั  ทำาความดใีห้มากขึน้ ๆ   จนท่วม  ถ้าเผือ่ 

แก้วเท่านี้  แล้วผมเอาเกลือกำามือหน่ึงมาใส่ในแก้วนี้  จะเค็มมาก

ใช่ไหมครับ  ด่ืมไม่ได้เลย  แต่ถ้าเปลี่ยนภาชนะใหม่ให้ใหญ่ข้ึน 

เป็นโอ่งเป็นอ่างอะไรกแ็ล้วแต่  เกลอืเท่าเดมินะไมเ่พิม่เกลอื  เอานำ้า 

นีเ้ทลงไปในอ่างใหญ่  แล้วเพ่ิมนำา้ลงไป  เพ่ิมนำา้ลงไป  เกลือไม่เพิม่ 

แต่จะไม่เคม็  ดืม่ได้แล้วคราวนีจ้ดืแล้ว  ยิง่เพิม่นำา้ลงไปเท่าไรเรยีกว่า 

drinkable ดื่มได้แล้ว  ตอนแรกมันเป็น undrinkable เค็มมากจน

ดื่มไม่ได้  เหมือนเราทำาความดีเพิ่มขึ้น ๆ   เพ่ือให้ผลแห่งบาปค่อย ๆ  

ถูกละลายไป

ถาม  :  บาปเกิดจากการกระท�า  ท�าความชั่ว  ความเลว 

บาปมีหลายแบบ  ท�าความดีลบล้างบาปได้

ตอบ : ถ้าเป็นความดใีหญ่ ๆ   บาปกรรมจะถกูล้มล้างบญัชี

ได้เลย  ผมขอยกตวัอย่างนะครบั  เช่นว่าเราเคยฆ่าสตัว์  เคยลกัทรพัย์ 

เคยประพฤติผิดในกาม  เคยพูดเท็จ  พูดคำาหยาบ  พูดส่อเสียด 

พูดเพ้อเจ้อ  ดื่มสุราเมรัย  ทำาบาปมันทุกอย่างเลย  ทำาบ่อย ๆ  ด้วย 
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แล้วถ้าไม่มอีะไรป้องกนั  บาปอันนีจ้ะต้องส่งเราสูน่รกหลงัจากเราตาย

แล้ว  เราอยู ่ เรากไ็ม่ค่อยมีความสขุ  แต่ถ้าเราได้สำาเรจ็เป็นโสดาบนั

เมื่อไหร่ผลกรรมอันนี้ล้างบัญชีเลย  ให้ผลไม่ได้เลย  กุศลกรรมคือ

ความเป็นโสดาบันนี้เป็นกรรมที่ยิ่งใหญ่  กุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่จะมา

ป้องกันพวกนี้ได้หมดเลย  ไม่นำาสู่อบาย

ถาม : เหมือนองคุลิมาล

ตอบ  :  ครับ  ใช่ครับ  น่ันเหมือนกัน  จะไปนรกนี่ปิดเลย 

ปิดอบายเลย  ประตไูปอบาย  ๔  ถูกปิดสนิทเลย  นรก  เปรต อสรุกาย 

สตัว์เดรจัฉาน  คณุไม่ต้องห่วงเลย  ไม่ต้องไปแล้ว  บาปกรรมท่ีเคย

ทำามาในตอนต้นเป็นอนัถกูล้างไปหมด  แล้วชวีติทีเ่ป็นอยูท่ีเ่หลอือยู่ 

กม็คีวามทกุข์น้อยทีส่ดุ  มีความสขุมากทีส่ดุ  ทกุข์ไม่เป็น ทกุข์มามนั

จะสปริงออกไปหมดเลย  เหมือนหยาดนำ้าบนใบหญ้าเมื่อเทียบกับ

นำ้าในสระใหญ่  เหมือนฝุ่นธุลีบนปลายเล็บเม่ือเทียบกับฝุ่นจำานวน

มากในโลก  ทรงอุปมาไว้ถึง  ๑๐  ประการด้วยกัน  และทรงสรุปไว้

ทกุตอนว่าการบรรลุธรรมมปีระโยชน์ใหญ่อย่างนี ้ การได้ธรรมจักษุ 

มีประโยชน์มากอย่างนี้  ถ้าเปรียบว่าความทุกข์ของคนในโลกปุถุชน

เหมือนนำ้าในสระใหญ่  ความทุกข์ของผู้บรรลุโสดาปัตติผลเหมือน

หยาดนำ้าเล็ก ๆ   ท่ีเราเอาใบหญ้าจุ่มลงไปในสระแล้วยกขึ้นมา 

นำ้าทีต่ิดใบหญ้าขึ้นมานั่นแหละความทุกข์ของท่านผู้ที่บรรลุโสดาบัน 

น่าเอาไหมน่าเป็นไหม  น่าทึ่งไหม  ชีวิตที่ทุกข์ไม่เป็น
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ถาม : คือความทุกข์น้อยใช่ไหมคะ  อยู่ที่ใจใช่ไหมคะ  แต่

สิง่ทีเ่ราได้รบัตอบแทน  เช่นคนท่ีท�าต่อเรา  เป็นคนละอย่างกบัทีว่่า

เราจะทุกข์หรือไม่  ท่ีเรียนถามท่านอาจารย์ตอนแรกหมายถึงสิ่งที่

เราได้รบั  ไม่ได้หมายถงึจติใจ  อย่างเช่น  แม้เป็นพระอรหันต์  แล้ว

ยงัอาจจะมคีนมาท�าร้าย  อนัเป็นผลจากวบิากกรรม  แต่ความทกุข์

คงจะไม่มี

ตอบ : ตอนนั้นความทุกข์ทางใจของท่านไม่มีแล้ว

ถาม : ที่อาจารยพ์ูดสักครูน่ี้ว่าวิบากกรรมสามารถป้องกัน

ได้ เปลี่ยนแปลงได้  หมายถึงการกระท�าของผู้อื่นที่เราได้รับมาหรือ

หมายถึงระดับจิตใจ

ตอบ  :  หมายถึงระดับจิตใจครับ  คืออาจจะถูกกระทำาได ้

ส่วนมากคนที่ทุกข์อยู่ก็คือทุกข์ระดับจิตใจนั้นเอง

ถาม  :  เกิดความคิดแว๊บขึ้นมาว่าเรามักพูดถึงคนที่ไม่ได้

ท�าความเลว  ผมเคยสัมผัสมาบ้างบางคน  คนที่ท�าความเลวเขาไม่

ได้ทุกข์ใจเหมือนอย่างที่เราคิด

ตอบ : อันนั้นเป็นความเคยชินกระมังครับ
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ถาม : เป็นเฉพาะในกลุ่มคนที่ไม่เคยท�าความเลว  ผมเคย

สัมผัสกับบางคนที่เขาท�าความเลวมาตลอด  เขาไม่เคยคิดว่าเขา

ทุกข์ใจ  เขามีความรู้สึกเฉย ๆ   ไม่คิดว่าเป็นเรื่องเสียหายหรืออะไร

ตอบ : อันนีเ้กีย่วกบัความเคยชนินะครบั  ทำาเสยีจนเคยชนิ 

แต่ไม่ได้หมายความว่าวิบากกรรมเขาจะไม่ได้รับนะครับ  ในโอกาส

ต่อไปข้างหน้าคือช่วงน้ันมันอาจจะยังไม่ถึงเวลา  หรือยังไม่พร้อม 

maturity  ของกรรมยังไม่มี  เขาก็เพลิดเพลินไปก่อนและเขาชินกับ

การทำาความชัว่  คล้าย ๆ   กบัเดก็ทีไ่ม่ประสา  จะเล่นอจุจาระได้  แต่

เราจะรู้สึก  แหมไม่ไหว ๆ   แต่เด็กจะเล่นหน้าตาเฉย  แต่เราที่เป็น

ผู้ใหญ่รู้เรื่องรู้ราวแล้วจะรังเกียจแต่แกไม่  พอแกโตขึ้นรู้เร่ืองราว

แล้วแกก็จะรู้สึกเหมือนเรา  น่ันเป็นเพราะความเคยชิน  เล่นโคลน 

เล่นทรายเหมอืนกนันะครบั  ถ้าเราห้ามเดก็จะร้องใหญ่เลย  ห้ามไม่

ให้เล่นทรายสกปรก  อยู่ที่ความเคยชิน

ถาม : นกึถงึตวัเองว่าสมยัก่อนตอนเดก็ ๆ   ตอนเป็นวยัรุน่ 

เราจะท�าเรื่องบางอย่างซึ่งพ่อแม่ห้าม  แต่เราเห็นว่าไม่ต้องห้ามไม่

เหน็เสยีหาย  แต่พอเรามาถงึอายรุะดบัหน่ึง  เราจึงรูว่้าท่ีท�าไปตอน

นั้นมันเสียหาย



58 สั มมาทิ ฎ ฐิ มี สองร ะดั บ

ตอบ  :  นี่แสดงว่า  maturity  วุฒิภาวะของเรามาถึงเข้า 

เลือ่นชัน้ขึน้ไป  ย่ิงปัญญาจกัษเุราละเอยีดเท่าไร  เรายิง่เหน็ความดี

ได้ละเอยีด  เห็นความชัว่ละเอยีดมากขึน้เท่านัน้  แต่ถ้าย่ิงตามดืบอด

เท่าไรกย็ิง่ไม่เหน็เลย  หลมุอยูข้่างหน้ากม็องไม่เหน็กต็กหลมุ  เพราะ

ตาบอด  สนุกดี  คิดไปเสียอีกว่าตกหลุมสนุกดี

เอาล่ะครับ  ผมคิดว่าเวลาหมดแล้ว  ขอขอบคุณท่าน 

ทั้งหลายที่ได้กรุณาให้เกียรติมาฟังคำาบรรยายในวันนี้  แต่ถ้าไม่มี

สัมมาทิฏฐิแล้วจะพัฒนาไม่ขึ้น  มีสัมมาทิฏฐิแล้วการพัฒนาจะไป

ไดเ้รว็  เพราะเปน็ตวัต้นของการพฒันา  หากมสีมัมาทฏิฐิเสยีอย่าง

หนึ่ง  อย่างอื่นก็จะเบาไปได้มาก  ขอให้ช่วยกันนะครับ

ในการฟังในการสอนเร่ืองอย่างนี ้ ผมถือว่าหนึง่เท่ากบัร้อย 

เหมือนเราปลูกมะม่วงต้นหนึ่งจากเมล็ดเดียว  พอขึ้นเป็นต้นแล้ว

เมื่อมันออกลูก  ลูกมันเป็นพัน  หนึ่งเท่ากับร้อย  หน่ึงเท่ากับพัน

ผมไปสอนหนงัสืออยูท่กุวนัอาทติย์ครบั  มคีนฟังประมาณสกัสบิห้า

คนที่วัดบวรนิเวศฯ  เฉพาะฆราวาส  วัยก็ขนาดนี้  ๗๐,  ๕๐,  ๖๐, 

๔๐, ๓๐  ๒๐  อย่างตำา่ก ็ ๒๐  ไปฟังกันอยูท่กุอาทิตย์  บางคนกบ่็น

ว่าน้อย  เสียดายว่าของดี ๆ   มีคนมาฟังน้อย  ผมบอกว่าไม่เป็นไร 

หนึ่งเท่ากบัร้อย  เพราะว่าจะแตกออกไป  จากหนึง่ของท่านจะแตก

ออกไป  น่ีก็เหมือนกัน  คือว่าถ้าท่านได้รับประโยชน์  ประโยชน์อัน
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นี้ก็จะแผ่ออกไปสู่คนใกล้ชิด  คนใกล้เคียง  ในโอกาสปีใหม่ก็ขอถือ

โอกาสนีอ้วยพรให้ทกุท่านได้มคีวามสขุและประสบความสำาเรจ็ในการ

ศกึษา  ในการงาน ในการดำาเนนิชวีติให้ได้สำาเรจ็สมความประสงค์ทกุ

ประการ  ขอให้โชคดี

ตัวแทนผูร้บัฟังการบรรยาย  :  ในนามคณะอาจารย์และนสิติ 

ขอกราบขอบพระคณุท่านอาจารย์เป็นอย่างยิง่  ทีไ่ด้สละเวลาอนัมค่ีาเป็น

อย่างยิง่  ในการท�างานมาให้ความรูเ้รือ่งสมัมาทฎิฐกิบัการพฒันามนษุย์ 

จากการฟังค�าบรรยายของท่านอาจารย์ผมรู้สึกประทับใจ  ท่านได้

ให้กุญแจที่ถูกต้องมาไขประตูชีวิตของเรา  ให้ได้เข้าใจความหมาย 

ที่ถูกต้องของสัมมาทิฎฐิ  ปัจจัยที่เป็นสิ่งเกื้อหนุนสัมมาทิฎฐิทั้ง

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  ตลอดจนเหตุปัจจัยต่างๆ  ท่ีเป็น

บ่อเกดิความเข้าใจทีถ่กูต้อง  ประทับใจตวัอย่างประกอบค�าบรรยาย

ของท่าน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ท้ังหลายที่เราได้รับวันนี้จะน�า

ไปใช้ในการพัฒนามนุษย์และการท�างานของพวกเราต่อไป  และ 

เป็นประโยชน์อย่างยิง่ทีจ่ะต้อนรับกบัชวีติทีห่นไีม่พ้นภาวะวกิฤตใินขณะ

นีด้้วยจติใจทีส่งบ  ขอกราบขอบพระคณุท่านอาจารย์  ณ  โอกาสนี้





ความคิดที่ถูกต้อง

(สัมมาสังกัปปะ)





ปริยายเบื้องต�่า

กล่าวโดยปริยายเบือ้งต�า่ (เหฏฐมิปรยิาย)  หรือโดยทัว่ไป 

ความดำาริชอบก็คอืความคิดชอบ  (Right Thought)  คดิในทางมคีณุ 

ประโยชน์ทัง้แก่ตนและแก่ผู้อืน่  วางแนวจติของตนไว้ในทางทีจ่ะก่อให้

เกดิประโยชน์  จติวิทยาบอกเราว่าความคดิของคน มอีทิธพิลต่อชวีติ 

จติใจของเขาเป็นอนัมาก  คนคิดอย่างใดบ่อย ๆ   ในท่ีสุดก็จะเป็นอย่าง 

ที่เขาคิด  (All  that  we  are  is  the  result  of  what  we  have 

thought.)  ท้ังน้ีเพราะพลงัจติของเขาน่ันเองผลกัดนัให้เป็นไป  บคุคล 

มีกระแสจิตพุง่แรงไปในทางใด วถิชีวีติของเขาย่อมหนัเหไปทางนัน้ 

ในทางเดียวกนันั้น ยอ่มมีบุคคลเดินอยู่มากด้วยกัน ใครมีกระแส 

ความคดิแรง ย่อมมคีวามพยายามสงู ความพยายามสงูประกอบด้วย 

สตปัิญญาท่ีเขามอียู ่ ย่อมก้าวล�า้หน้าผูท้ีเ่ดินอยู่ในแนวเดยีวกนั หรอื 

ในทางเดียวกนั เหมอืนม้าฝีเท้าด ี สามารถวิง่ล�า้หน้าม้าฝีเท้าไม่ดไีป
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เมือ่เรารูว่้าความคดิของเรามอีทิธพิลต่อการดำาเนนิชวีติ และ 

อนาคตของเรามากอย่างน้ี  ควรหรอืไม่  ท่ีเราจะสร้างความคดิของเรา 

ให้ดี  วางแนวจิตของเราให้ถกูต้อง  เพือ่ให้เข้าใจง่ายและเพือ่ผลในทาง

ปฏบิตัใินชีวิตประจำาวนั  ขอแยกกล่าวเป็นเร่ือง ๆ  พอเป็นแนวทางดังนี้

๑.  ความต้ังใจในทางดี คอืคนทีจ่ะทำาอะไรให้ได้ดนีัน้  เบือ้งแรก 

ต้องมคีวามตัง้ใจเสียก่อน  อันนีห้ลงัจากทีม่คีวามเหน็อนัถกูต้องแล้วว่า 

สิง่นัน้ด ี กเ็ริม่ตัง้ใจ  คนทุกคนต้องมคีวามตัง้ใจ  ถ้าไม่ต้ังใจในทางด ี

กต้็องตัง้ใจในทางช่ัว  แต่ทกุคนยอมรบัว่า  การตัง้ใจในทางดย่ีอมจะดกีว่า 

การตัง้ใจในทางชัว่  พยายามให้กระแสจติของเราพุง่ไปในทางด ี จะมอง 

คนอืน่กพ็ยายามมองให้เหน็แง่ดขีองเขา  ถงึเขาจะมคีวามชัว่อยูบ้่าง

ก็ตาม

ความตัง้ใจในทางดนีี ้ เช่น  ตัง้ใจอยูเ่สมอว่าจะเป็นคนด ี เป็น 

พระด ี เป็นสาม ี หรอืเป็นภรรยาทีด่ ี และตัง้ใจจะทำาความดี  การท่ีเรา 

จะเป็นคนดนีัน้  ไม่ต้องเอาตัวไปเทยีบกบัใคร  และไม่ต้องเอาใครมา

เทียบกับตัว  แต่เราใช้วิธีเทียบกับตัวเราเอง  คือตัวเราวันนี้  กับตัว

เราเมือ่วานนีเ้ป็นอย่างไร  ตัวเราเดอืนนีก้บัเดอืนก่อน  ปีนีกั้บปีก่อน 

เราดขีึน้หรอืเลวลง  หรอืเหมอืนเดมิ  เราอาจเอาเรือ่งหลาย ๆ   เรือ่งที่

เกีย่วข้องกบัตวัเราโดยตรงยกขึน้พจิารณา  เช่น  เศรษฐกิจ  สุขภาพทาง

กาย-ทางจติ  ความรู้  ความสามารถ  มนุษยสมัพนัธ์ ความก้าวหน้า 

ในการงานที่ประสงค์  ฯลฯ
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ความก้าวหน้า-ถอยหลงัของเรือ่งเหล่านัน้อาจกลมกลนืกนั 

หรอืขัดแย้งกันกไ็ด้  ในกรณีทีก่ลมกลนืกนั  ไม่มปัีญหา  แต่ปัญหาจะ

เกิดขึน้แก่เราในกรณทีีม่นัขัดแย้งกนั  ซ่ึงเราจะต้องเลอืกเอาอย่างใด 

อย่างหนึง่  เช่น  ความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิกบัสขุภาพจติ  เมือ่เกดิ 

ขดัแย้งกนัขึน้  พวกท่ียดึปรชัญาชวิีตในแง่วตัถนิุยมจะเลอืกเอาความ

ก้าวหน้าทางเศรษฐกจิ  ยอมให้สขุภาพจติเส่ือม  ส่วนผูย้ดึปรชัญาชวิีต 

ในแง่จตินยิม  จะเลอืกเอาความก้าวหน้าทางสขุภาพจติ  ยอมให้เรือ่ง 

เศรษฐกิจเสื่อมไป  ดังนี้เป็นต้น

การเลอืก  หรอืทางเลอืกนี ้ คนสมยัใหม่เรยีกค่านยิม  (Value) 

คนมจิีตสำานึกให้ค่านยิมในสิง่ใด  ย่อมตค่ีาของสิง่นัน้สงูกว่าอกีสิง่หนึง่ 

หรอืหลายส่ิง  เมือ่จำาเป็นต้องเลอืก  ตัวอย่างเช่น  ก.  มค่ีานยิมทาง 

วชิาการ  ข.  มีค่านยิมทางตำาแหน่ง  ยศศักดิ ์ เมือ่ถงึคราวต้องเลอืกเอา 

อย่างใดอย่างหนึง่โดยไม่มทีางหลกีเลีย่ง  ก.  ย่อมปัดเรือ่งตำาแหน่งและ 

ยศศกัดิท์ิง้ไป  เลือกเอาความก้าวหน้าทางวชิาการ ถ้ามอีกีคนหนึง่คอื 

ค.  ให้ค่านิยมแก่ทรัพย์สินหรือความมั่งคั่ง  ค. ย่อมปัดยศศักดิ์และ

วชิาการทิง้  ยดึเอาทรัพย์สนิไว้,  ท้ัง  ๓  ส่ิงดงักล่าวมา  เป็นการยากท่ีคน 

คนเดียวจะสามารถยึดไว้ได้ทั้งหมด  มนุษย์ในสังคม  โดยเฉพาะใน

สังคมใหญ่ ๆ   จึงมักต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างมาก

ก็ได้เพียง  ๒  อย่าง
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เมือ่ความคดิของบคุคลพุง่ไปทางใด  กระแสจิตของเขาเดนิ

อยูท่างใด  วิถชีวีติของเขากย่็อมเป็นไปทางนัน้  ความคิดเปรียบเหมอืน 

นายท้ายเรอื  ส่วนวิถชีวีติเปรยีบเหมอืนหวัเรอื  พวงมาลยัหมนุไปทางใด 

หวัเรอืย่อมหมนุไปทางนัน้  เปรยีบด้วยรถก็ได้  ความคดิเปรยีบเหมือน

พวงมาลัยรถ  ส่วนวิถีชีวิตเปรียบเหมือนด้านหน้าของรถ

พอจะเหน็ได้แล้วว่า  ความคิดมคีวามสำาคญัเพยีงใด  จึงจำาเป็น 

อย่างยิง่ทีจ่ะต้องตัง้ความคดิไว้ในทางทีด่ทีีช่อบ  วถิชีวีติของคน  การดำาเนิน 

ชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปทันที  ถ้าความคิดของเขาเปลี่ยนไป  ไม่ว่า

ทางดีหรือทางชั่ว

๒.  ความคิดในการต่อสูอ้ปุสรรค  ชวีติทกุชวีติย่อมได้พบ

กบัอปุสรรคมากบ้าง  น้อยบ้าง  ถ้าเติบโตขึน้มีตำาแหน่งยศศกัดิสู์งข้ึน 

อปุสรรคกย่็อมใหญ่ขึน้ตามกนั  งานใหญ่  อปุสรรคก็ใหญ่เหมือนเรือใหญ่ 

ต้องคลื่นใหญ่  คนที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นั้น  ต้องมีความคิดใน

ทางต่อสู้  ท่ีเรียกในภาษาวิชาการว่า  Positive  Thinking  ไม่ใช่ 

คดิในทางเลีย่งหน ี หรอื  Negative  Thinking  เม่ือบคุคลคดิในทางสู้ 

พลงัจตินัน้เองจะช่วยหนนุให้พลงักายพร้อมในการทีจ่ะต่อสู ้ ตวัอย่าง 

สนุขัทีเ่หน็สนุขัอกีตวัหนึง่วางท่าจะกดัมนั  ถ้ามนัคดิสู้  พลังท่ีจะต่อสู้

ย่อมทำาให้ท่าทางของมนัองอาจขึน้  กล้ามเน้ือของมนัแขง็และเหนยีวขึน้ 

แต่ถ้ามันไม่คิดสู้  มันกลัว  พลังที่จะต่อสู้ก็ไม่มี  กล้ามเนื้อหย่อน 

ท่าทางหงอย  บางทีถึงกับคลานเข้าไปหมอบลงต่อหน้าอีกตัวหนึ่ง
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จติวทิยาบอกเราว่า  ความไม่กลัวน้ันมปีระโยชน์แก่กล้ามเนือ้ 

สมอง  และหัวใจของเรามาก  ตรงกนัข้ามกบัความกลวัซึง่จะทำาลายเรา 

ทุกอย่าง

มนุษย์ที่จะต้องต่อสู้  ก็ต้องใช้พลังความคิด  กำาลังใจเป็น

อันมาก  เราจำาเป็นต้องสร้างความคิดในการต่อสู้อุปสรรครอบด้าน 

คนที่ประสบความสำาเร็จรุ่งโรจน์นั้นล้วนเป็นผู้มีกำาลังความคิดแข็ง 

สามารถเอาชนะอปุสรรคได้ทัง้สิน้  เพราะอุปสรรคขวางหน้าผลสำาเรจ็

ทุก ๆ   อย่างอยู ่ เหมือนของดีอยู่ในตู้กระจก  เราจะต้องเปิดกระจก 

หรือทุบกระจกเข้าไปหยิบเอา

ความจรงิอปุสรรคนัน้เป็นเครือ่งทดลองกำาลงัใจ  กำาลงัความ 

สามารถของคน  มันเหมือนเทพธดิาทีม่าในรปูของมารร้าย เม่ือเหน็

เราสู ้ จะแพ้หรอืชนะไม่สำาคญั  ความสำาคญัอยูท่ีเ่ราสู ้เทพธดิากจ็ะเผย

ตัวจริงให้เห็น  ทำาให้เราชื่นใจ

เม่ืออปุสรรคอนัหนกัหน่วงได้ผ่านพ้นไปแล้ว  เหลือไว้แต่ความ 

ทรงจำาในความสำาเรจ็ของเรา  เราจะช่ืนใจไปตลอดชวีติ  เมือ่นกึถงึมนั 

ถ้าไม่สำาเรจ็  ก็เป็นบทเรยีนอนัดยีิง่ของชวีติ  ให้เราได้เรียนรู้ว่าทำาไมเรา

จงึไม่ประสบผลสำาเร็จในเร่ืองนัน้  ทำาให้เราต้องหาข้อบกพร่องของเรา 

ให้ได้  ค้นหาวธีิการใหม่เพือ่ความสำาเรจ็ในก้าวต่อไป  และเพราะบทเรยีน 

แห่งความล้มเหลวอนันัน้เอง  อาจนำาเราไปสูค่วามสำาเรจ็อนัยิง่ใหญ่กว่า 

ดีกว่า  มีคุณค่ามากกว่า
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เพราะฉะนัน้  เม่ือเหน็ทางดแีล้ว  จงึไม่ควรย่อท้อต่ออปุสรรค 

ต้องมคีวามคิดในการต่อสู ้ ความคดิของคนมีความสำาคญัต่อชวีติทัง้

ชีวิตของเขา  เขาจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่ความคิดของเขา

ความส�าคัญของความคิด

เพือ่ให้ท่านได้เหน็ว่า  ความคดิของคนมคีวามสำาคญัต่อตวัเขา 

อย่างไร  ข้าพเจ้าขอนำาแนวคิดของปราชญ์ต่าง ๆ   มาให้ท่านพิจารณา

ขอยกเอาคำาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากล่าวก่อน 

พระองค์ทรงยำา้เรือ่งความสำาคญัของจติหรอืความคดิไว้มากเหลือเกิน

นกัปรัชญาท้ังหลายเมือ่ศกึษาแนวคดิของพระองค์แล้ว  กจ็ดัพระองค์

ไว้ในประเภทนักปรัชญาจิตวาท  หรือจิตนิยม  (Idealist)

คำาสอนของพระองค์ท่าน  ท่ีบ่งบอกถึงความสำาคัญของ

ความคิดมีมากมายด้วยกัน  ขอยกมาเพียงเล็กน้อยดังนี้

๑.  ในคัมภีร์ธรรมบท  (ขทุทกนิกาย  พระไตรปิฎก  ๒๕/๑๕) 

ตรัสไว้ว่า

“มโนปุพฺพงฺคมา  ธมฺมา  มโนเสฏา  มโนมยา

มนสา  เจ  ปทุฏเน  ภาสต ิ วา  กโรติ  วา

ตโต  น�  ทุกฺขมเนฺวต ิ จกฺก�ว  วหโต  ปท�
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สิง่ทัง้หลายท้ังปวงมีความคดิเป็นประธาน  สำาคญัทีค่วามคดิ 

ย่อมสำาเร็จได้ด้วยความคิด  ถ้าคนคิดไม่ดี  ย่อมพูดไม่ดีและทำาไม่ด ี

หลังจากนั้นความทุกข์ก็ตามมา  เหมือนล้อเกวียนตามรอยเท้าโคที่

ลากเกวียนไป”

ดร.ราธกฤษนัน๑  นักปรชัญานามอโุฆษแห่งอนิเดยี  ได้กล่าว

ส่งเสริมพระพุทธภาษิตนี้ไว้ว่า  “ความคิดมีอิทธิพลยิ่งใหญ่ต่อชีวิต

และสงัคมของมวลมนษุย์  ส่ิงทัง้หลายทัง้ปวงทีเ่ราเป็นอยู ่ เป็นผล

แห่งความคิดของเรา  ในปรยิายหนึง่  เป็นความจรงิทีว่่าเราอยูใ่นโลก

แห่งวตัถ ุ แต่กล่าวโดยปริยายทีส่ำาคัญยิง่กว่านัน้  เราอยู่ในโลกแห่ง

ความคดิ  ถ้าเราเปล่ียนความคดิได้  ชวิีตของเรากจ็ะเปลีย่นไป  และ

ลักษณะความเป็นอยู่ของโลกก็จะพลอยเปลี่ยนไปด้วย”

ความหมายของพระพุทธภาษิต  และคำาส่งเสริมของ 

ดร.ราธกฤษนัน  ก็คือ  ความคิดเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดซึ่งมีอิทธิพล

ในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน  เปลี่ยนแปลงสังคมและโลก 

เมื่อความคิดเปลี่ยนไป  การดำาเนินชีวิตของคนย่อมเปลี่ยนไป 

การปลีย่นไปแห่งการดำาเนนิชวีติของคน  ย่อมหมายถึงการเปลีย่นแปลง 

ของสังคม  เม่ือสังคมเปล่ียนไป  โลกก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย  เพราะ

สังคมประกอบขึ้นเป็นโลกมนุษย์

๑ Radhakrishnan : The Dhammapada : Oxford University Press
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ขอยกตัวอย่างสักเล็กน้อย  เม่ือแนวคิดของคนเพ่งเล็งไป 

ในความก้าวหนา้ทางวัตถเุป็นจดุหมายปลายทางของชีวติ  พวกเขา 

ย่อมมุ่งแสวงหาวัตถุเป็นจุดสำาคัญ  เอาวัตถุมาเป็นเครื่องวัดความ 

สำาเร็จแห่งชีวิต  สังคมโลกก็เปลี่ยนแปลงโน้มเอียงไปในทางวัตถุ 

วุน่วายอยูกั่บวตัถุ  แต่ถ้าแนวคดิของคน  (Mental  attitude)  พุง่ไป 

ในทางความเจรญิก้าวหน้าทางจติใจ  พวกเขาย่อมมุ่งไปในทางพฒันา

จิตใจ (Mental Development)  เป็นสำาคญั  แข่งขันกนัพฒันาจติใจ 

ว่าใครจะใจสงูกว่าใคร  คนท่ีจะได้รบัการยกย่องนบัถอืมากทีส่ดุคอื 

คนที่ใจสูงที่สุด ความวุ่นวายย่อมไม่มี เพราะการพัฒนาจิตใจ 

มีความสงบเป็นปัจจัยส�าคัญ

๒.  มีผู้ถามพระพทุธเจ้าว่า  “อะไรนำาโลกไป  อะไรทำาให้โลก

ต้องดิน้รน  สิง่ท้ังปวงตกอยูใ่นอำานาจของอะไร”  พระพทุธเจ้าตรสัตอบ

ว่า  “ความคดินำาโลกไป  ความคิดทำาให้โลกดิน้รน  ส่ิงท้ังปวงตกอยู่ 

ใต้อำานาจของความคิดนั่นแหละ”
๑

อธบิายว่า  โลกจะไปทางไหน  (โลกในทีน่ีห้มายถงึหมูม่นษุย์) 

ก็สุดแล้วแต่ความคิดของมนุษย์จะนำาไป  จะไปทางดีหรือทางชั่ว

ทางสงบหรอืทางวุน่วาย  ทางสงเคราะห์เมตตากันหรอืทางเบยีดเบยีน

กัน  ก็สุดแล้วแต่ผู้นำาโลก  คือความคิดหรือจิตมนุษย์นั่นเอง

๑ เทวตาสังยุต สังยุตตนิกาย ๑๕/๕๔
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โลกคอืหมูม่นษุย์  ดิน้รนกเ็พราะจติดิน้รนหรอืความคดิของเขา 

นัน่เองดิน้รน  พอความคดิของเขาสงบ  โลกก็สงบ  ส่ิงท้ังปวงจึงตกอยู ่

ภายใต้อำานาจแห่งความคดิอย่างแท้จรงิ  ถ้าความคดิของมนษุย์อยูใ่น 

ภาวะที่สงบ  โลกนี้จะสงบลงทันที  ความสุขก็เกิดตามขึ้นมาทันที

เหมือนกัน

๓.  มีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล  คือ  พระรูปหนึ่ง

กราบทลูพระพทุธเจ้าว่า  สิกขาบทบญัญตั ิ คือพระวนิยัและธรรมที่

พระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้นัน้มมีากเหลอืเกนิ  รกัษาให้บรสิทุธิบ์รบิรูณ์

ไม่ไหว  เหยยีดมอืเหยียดเท้าไม่ค่อยได้  ดูจะผดิไปเสยีหมด จะบวชอยู่

ต่อไปไม่ไหวแน่  อยากจะขอลาสึกไปประพฤติธรรมในเพศฆราวาส

พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “ถ้าเธอสามารถรักษาส่ิงส่ิงหนึ่งได้ 

ก็ไม่ต้องรักษาอะไรอื่นอีก  ธรรมและวินัยเป็นอันมาก  เป็นอันเธอ

รักษาได้หมด  และมีความสุขเป็นผลด้วย”  พระรูปนั้นทูลถามว่า 

สิ่งสิ่งนั้นคืออะไร  ตรัสตอบว่า  คือความคิด  ถ้ารักษาความคิดได ้

อย่างอื่นก็เป็นอันรักษาได้หมด  ภิกษุนั้น  รับว่า  พอรักษาได้

ท่านปฏิบัติตามคำาแนะนำาของพระพุทธเจ้า  โดยพยายาม

รกัษาความคดิให้อยูใ่นร่องรอยทีด่ทีีช่อบ  ไม่ช้ากไ็ด้สำาเรจ็อรหัตตผล
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พระพุทธภาษิตที่ยกมา  ๓  เร่ืองนี้พอเป็นตัวอย่าง  ยังมี

อกีมากมายเหลอืเกินทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนให้เหน็ความสำาคญัของ

ความคดิ  ความสำาคญัแห่งความคดินัน้ควรจะเป็นบทเรียนอนัยิง่ใหญ่

ของมนษุย์ทเีดยีว  หมายความว่ามนษุย์ควรจะได้เรยีนรูค้วามสำาคญั

อนัย่ิงใหญ่ของสิง่นีต้ั้งแต่หนุม่สาว  มนัจะเป็นประโยชน์ในการดำาเนนิ

ชวิีตของเขาไปตลอดชาต ิ ช่วยให้เขามคีวามสขุสดชืน่ ช่วยลดทกุข์ที่

มนุษย์ชอบสร้างขึ้นมาหลอกตัวเอง

เจ.  เอ.  แฮดฟีลด์  จิตแพทย์เรืองนามชาวอังกฤษได้เล่า

ไว้ในหนังสือเรื่อง  จิตตานุภาพ (Psychology of Power) ของเขา

ว่า  เขาได้ทดสอบชาย  ๓  คน  เพื่อหาข้อเท็จจริงว่าจิตใจจะทำาให้

กำาลงัทางกายเปลีย่นแปลงไปอย่างไรหรอืไม่  เขาให้ชาย  ๓  คนบบี

เครือ่งวัดกำาลงัแรงของกล้ามเนือ้  (ไดนาโมมเิตอร์)  ให้แรงทีส่ดุเท่า

ที่จะแรงได้  เขาทดสอบ  ๓  วาระ

วาระแรกในห้องทดลองในขณะปกติธรรมดา  ผลปรากฏ

ออกมาว่า  โดยส่วนเฉลี่ยคนหนึ่งบีบได้แรง  ๑๐๑  ปอนด์

พอถงึวาระท่ีสอง  เขาสะกดจติคนท้ัง  ๓  แล้วทดลอง  โดย 

บอกให้พวกเขาทราบว่าเวลาน้ีท้ัง  ๓  คนเป็นผู้อ่อนแอมาก  กำาลัง

อ่อนเพลยีเตม็ท ี แล้วให้บบีไดนาโมมเิตอร์  ปรากฏผลการบีบเฉลีย่ 

แล้วได้คนละ  ๒๙  ปอนด์  น้อยกว่า  ๑  ใน  ๓  ของการทดลอง

ครั้งแรก
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ความจรงิ  ใน  ๓  คนนัน้  คนหน่ึงเป็นนกัมวยทีม่ชีือ่เสยีง 

หลงัจากถกูสะกดจติแล้ว  พอได้ยนินายแพทย์บอกว่าเขาเป็นคนไม่มแีรง 

เขาพูดขึ้นว่ารู้สึกแขนของเขาเล็กจิ๋วคล้ายแขนของเด็กทารก

พอถึงวาระแห่งการทดลองครั้งที่สาม  ขณะที่ชายท้ัง  ๓ 

ถูกสะกดจิตเช่นเดียวกัน  นายแพทย์แฮดฟีลด์บอกคนท้ัง  ๓  ว่า 

พวกเขามีกำาลังแข็งแรงพิเศษทีเดียว  ผลการบีบไดนาโมมิเตอร์คิด

เฉล่ียแล้วคนละ  ๑๔๒  ปอนด์  น่าแปลกจรงิ ๆ   ในขณะที ่ คนทัง้  ๓ 

คดิว่าเขามกีำาลงัแขง็แรงเป็นพเิศษนัน้  กำาลงักายของเขาสงูขึน้กว่า

ในยามที่คิดว่าตนอ่อนเพลียเกือบ  ๕๐๐%

นีค่อืข้อพสิจูน์อย่างหนึง่ให้เหน็ว่า  แนวความคิดมอีำานาจน่า 

พิศวงเพียงใด  มันช่วยเปลี่ยนแปลงพลังกายได้ถึงเกือบ  ๕๐๐%

ชายคนหนึ่งวิตกกังวลมากวิตกโดยไร้เหตุผล  จนเป็น 

โรคประสาทพิการ  ต้องลางานไปพักผ่อน  พ่อได้เขียนหนังสือ 

ไม่กี่ตัวใส่ซองให้เขา  บอกว่าให้เปิดอ่าน  เมื่อเขาไปถึงที่พักผ่อน 

ณ  เมืองชายทะเลอันมีชื่อเสียง  ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย  เขาคงวิตก 

หมกมุ่นอยู่อย่างเดิม  และดูเหมือนจะมากกว่าเก่าเสียอีก  เขาเปิด

จดหมายของพ่อขึน้อ่าน  ข้อความในจดหมายเขียนว่า  “คนคดิในใจ 

เขาว่าเป็นอย่างไร  เขาก็จะเป็นอย่างนั้น  -  As a man thinks in 

his heart, so is he.”
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ทแีรกเขาโกรธพ่อมากทีไ่ม่เข้าใจเขา  แต่ในท่ีสดุเมือ่การพกัผ่อน 

ทีเ่มอืงชายทะเลไม่ช่วยอะไรเขาได้เลย  เขาก็กลับมาทบทวนคำาพดูของพ่อ 

อกีครัง้  อกีครัง้  และอีกคร้ัง...ประกอบกับวันหนึง่เดนิเข้าไปในวดัด้วย 

ความกลุม้ใจ  ได้ยินเสยีงพระ  (ในคริสต์ศาสนา) เทศนาในทำานองเดยีวกบั 

ทีพ่่อสอนอีก  จึงเหน็จรงิว่า  ความทุกข์ความกงัวลทัง้หลายนัน้  เป็นเพราะ 

ความคดิของตนเองสร้างมนัขึน้มาทัง้สิน้  เขากลบับ้านพร้อมด้วยบทเรยีน 

อนัยิง่ใหญ่  คือความสำาคญัแห่งความคดิ  เขาเปล่ียนแนวคดิใหม่  ไม่วิตก 

กังวลหมกมุน่ ทำาใจให้แจ่มใส  มีชวีติผาสกุและรุง่เรอืงดอีย่างทีเ่ขาไม่เคย 

คาดหวงัมาก่อนเลย  แต่น่าอัศจรรย์คอืสิง่ทีเ่คยหวาดกลัวว่าจะเกดิขึน้ 

แก่เขา  จนเขาต้องเป็นโรคประสาทพิการหมดกำาลังน้ัน  ไม่ได้เกิด

ขึ้นแก่เขาเลยแม้สักอย่างเดียว  เขากลัวไปเปล่า ๆ   สร้างภาพลวง

ขึ้นมาหลอกตัวเองเปล่า ๆ

ด้วยเหตุนี้เอง  เอเมอร์สันจึงกล่าวว่า  “มนุษย์เราจะเป็น

อย่างที่เขาคิดตลอดทั้งวัน  -  A man is what he thinks about 

all day long.”

มาร์คุส  ออรีลิยุส  มหาจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันก็

กล่าวไว้ทำานองเดียวกันนี้ว่า  “ชีวิตของเราก็จะเป็นไปตามความคิด

ของเรา  -  Our  life  is  what  our  thoughts  make  it.”

มองตาญ (Montaigne) ปราชญ์ใหญ่ชาวฝรัง่เศสได้แสดง

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.”  และการท่ีจะคิดถึงเหตุการณ์นั้น ๆ   ให้เป็นไปในรูปใด 

ก็สุดแล้วแต่ตัวของเราเอง

ในหนงัสอืเรือ่ง  เป็นไปตามความคดิของตนเอง (As A Man 

Think) โดย  เจมส์  อลัเลน (James Allen) ผูป้ระพนัธ์ได้เขยีนไว้ว่า

“คนเราไม่ติดเน้ือต้องใจสิ่งใดมากไปกว่าตัวของตัวเอง 

เทพเจ้าผูก้ำาหนดโชคชะตาของเราคอืตวัเราเอง  ความสำาเรจ็ทกุประการ 

ของมนุษย์เป็นผลโดยตรงแห่งความคิดของเขาเอง  มนุษย์จะ 

ก้าวหน้าจะได้รับชัยชนะและประสบความสำาเร็จ  ก็โดยการยก 

ความคดิของเขาให้สงูขึน้  (By  Lifting  Up  His  Thoughts)  ผูอ่้อนแอ 

ตำ่าต้อยและประสบความทุกข์ยากก็เนื่องมาจากไม่ยอมยกความคิด

ของตนให้สูงขึ้น”

อย่างไรเรยีกว่า  ยกความคิดของตนให้สงูขึน้  พดูให้สัน้คอื 

ไม่ยอมแพ้แก่อำานาจฝ่ายตำา่  เช่น  ความเกยีจคร้าน  ยกความคดิของ

ตนให้อยู่เหนอือำานาจแห่งความเกยีจคร้าน  เหนืออำานาจแห่งความลงัเล 

ไม่แน่นอน  ตรงกันข้าม  ความคิดของเราจะต้องสูง  และม่ันอยู่ใน

อดุมคต ิ ในทางดี  แน่นอนมัน่คง  ไม่คลอนแคลน  ความคิดของเรา 

ไม่จม  แต่เป็นความคิดที่เฟื่องฟู
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๒ ธรรมบท ขุททกนิกาย ๒๕/๕๒

เรื่องทำานองนี้  พระพุทธเจ้าตรัสไว้เหมือนกัน  เช่น

“คนยงัหนุม่มกีำาลงั  แต่เกยีจคร้าน  ไม่ลกุในกาลท่ีควรลุก  เป็น 

ผู้มคีวามคดิจม  (สำสนนฺสงกฺปปฺมโน)  และเกียจคร้าน  ย่อมไม่พบทาง 

แห่งปัญญา”
๒

คำาว่า  สำสนฺนสงกฺปปฺมโน  -  มคีวามดำารจิม  หรือความคดิ

จมนัน้  คือ  ไม่ได้ยกความคิดขึน้  ไม่รเิริม่ทีจ่ะทำาอะไร  เมือ่ไม่มกีาร

รเิริม่และไม่มคีวามบากบัน่  กไ็ม่มีทางทีจ่ะประสบความสำาเรจ็อะไรได้

ทีว่่าคนเช่นน้ันย่อมไม่พบทางแห่งปัญญาน้ัน  เพราะคนไม่ทำางาน

ปัญญาย่อมไม่เกดิ  ท่ีมอียู่บ้างแล้วกห็ดหายไป  แต่เม่ือทำางาน ย่อมมี

อุปสรรค  อปุสรรคทำาให้คนหาช่องทางเอาชนะอปุสรรค  อาการเช่นนี้ 

แหละก่อให้เกิดปัญญา  เมื่อบ่อยเข้าก็เป็นผู้มากด้วยปัญญา

ศาสตราจารย์  วลิเลยีม  เจมส์  ผูส้งูส่งทางด้านวชิาการในการ 

ปฏิบัติทางจิตวิทยาได้กล่าวไว้ว่า

“เคราะห์กรรมของเรา  เราสามารถเปล่ียนให้เป็นส่ิงน่ารักและ 

เป็นกำาลังใจของเราได้  ด้วยการเปลีย่นแนวคดิจากหวาดกลวัมาเป็น 

การต่อสู้”
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มหาบรุษุอกีท่านหนึง่  คอื  ลนิคอล์น  ได้พูดถงึความสำาคญั

แห่งความคิดไว้ว่า  “คนทุกคนจะมีความสุขได้มากน้อยก็สุดแล้วแต่

ใจของเขาเอง - Most folks are about as happy as they make 

up their minds to be.”

ทำานองเดียวกันนี้  เอเมอร์สัน  กล่าวว่า  “ไม่มีสิ่งใดที่จะ

นำาความสงบสุขมาให ้ นอกจากตัวท่านเอง - Nothing can bring 

you peace but yourself.”

เท่าท่ียกเอาวาทะของปราชญ์ต่าง ๆ   มาเสนอไว้ในทีน่ีเ้พยีง

เลก็น้อยน้ี  กน่็าจะเพยีงพอสำาหรบัให้เราได้มองเหน็ความสำาคญัแห่ง

ความคิด

จริงอยู่สภาพการณ์ภายนอก  เช่น  บ้านเรือน  อาหาร 

และคนย่อมมส่ีวนในความสขุหรอืทกุข์ของเราเหมอืนกนั  แต่ไม่มาก

เท่าความคดิของเรา  ถ้าเราคิดเป็น  ทกุอย่างย่อมแปรสภาพมาเป็น

ประโยชน์แก่เรา  แม้ความปราชยัแห่งชวีติในบางครัง้บางคราว  มนั

ก็จะเป็นเพียงตอนหนึ่งแห่งกีฬาชีวิต  ท้ังเป็นบทเรียนอันล้นค่าใน

การที่จะเสริมสร้างเราให้สูงเด่นยิ่งขึ้น  ขออย่างเดียว  ขอให้เราคิด

ให้เป็น  รู้จักคิด  และคิดให้ชอบ  ให้ถูกทาง  ที่พระพุทธเจ้าทรง

เรียกว่า  “จิต  หรือความคิดที่ตั้งไว้ชอบ”  ความคิดเช่นนั้นย่อมก่อ

ให้เกดิประโยชน์แก่บคุคลผูน้ัน้อย่างประมาณมไิด้  และใคร ๆ   ก็ทำาให้

เขาไม่ได้นอกจากตัวของเขาเอง
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มหาตมะคานธี  กล่าวว่า  “คุณสมบัติเป็นสิ่งซ่อนเร้นมิได้

ย่อมประจักษ์แจ้งอยู่บนใบหน้าแห่งบุคคลผู้เป็นเจ้าของเสมอ”

อธบิายว่าใบหน้าของบุคคล  ย่อมแสดงถงึความคิดภายใน

จิตใจของเขา  พูดอีกอย่างหนึ่งว่า  ความคิดภายในของบุคคล

แสดงออกมาให้เราเห็นทางใบหน้าของเขานั่นเองว่าเป็นคนอย่างไร 

เช่น  ซื่อ  ไว้ใจได้  หรือไม่ซื่อ  ไม่น่าไว้ใจ,  เฉลียวฉลาดหรือโง่ทื่อ 

อย่างที่เรามักได้ยินคนพูดกันอยู่เสมอว่า  คนนั้นหน้าตาท่าทางซื่อ 

คนนี้หน้าตาท่าทางไม่น่าไว้ใจ

ความคิดของเขานั่นเองสร้างใบหน้าและดวงตาของเขาให้

คนอืน่ดอูอกว่าเขาเป็นคนอย่างไร  ความคดิอนัยัง่ยนืของเขา  สร้าง

อุปนิสัยของเขา  อุปนิสัยสร้างวิถีชีวิต  เกี่ยวกับเรื่องน้ีขอนำาคำาใน

ภาษาอังกฤษมาประกอบการพิจารณาดังนี้

Sow a thought, reap an act;

Sow an act, reap a habit;

Sow a habit, reap a character;

Sow a character, reap a destiny.
๓

ความคิดก่อให้เกิดการกระทำา

การกระทำาก่อให้เกิดนิสัย

นิสัยหลอมเข้าเป็นอุปนิสัย

อุปนิสัยสร้างวิถีชีวิตของบุคคล
๓ Christmas Humphreys : Humphreys : Buddhism หน้า ๑๐๒



79อ.วศิ น  อิ นทสร ะ

อธบิายว่า  คนจะเป็นอย่างไร  เป็นอะไร  ดำาเนนิชวีติอย่างไร 

ก็สุดแล้วแต่อุปนิสัยของเขา  อุปนิสัยมาจากนิสัยที่สั่งสมไว้นาน ๆ  

นสัิยมาจากการกระทำาบ่อย ๆ   จนเคยชนิ  (อย่างทีฝ่รัง่เขาว่า Thirty 

times make a habit = ๓๐ คร้ังเป็นนิสยั)  การกระทำามาจากความคิด 

(Thought)  ท่านจะเหน็ว่า  ต้นตอแห่งโชคชะตาหรอืวถิชีวีติคน  กค็อื 

ความคิดของเขานั่นเอง

มหาตมะคานธี  ได้กล่าวไว้อีกว่า  “การเล่าเรียนทุกอย่าง

จะเป็นการเรยีนพระเวท  เรยีนภาษาสนัสกฤต  กรกีหรอืละตนิอย่าง 

ถูกต้อง  ไม่ทำาให้เรามอีะไรดขีึน้มาเลย  ถ้าการเรยีนนัน้ ๆ   ไม่ช่วยทำาให้ 

ใจบรสิทุธิข์ึน้  บัน้ปลายของความรูทุ้กชนิด  ควรจะอยูท่ีก่ารสร้างอุปนสิยั” 

และ  “ความมุง่หมายอนัเดด็เดีย่วของมนษุย์ก็คอื เอาชนะนิสัยเก่า ๆ  

ของตน  เอาชนะความชัว่ทีม่ใีนตน  และคงคืนความดใีห้ไปสูท่างทีถู่ก 

ถ้าศาสนาไม่ได้สอนเราให้สำาเรจ็ผลดงักล่าว  ศาสนานัน้ย่อมไม่ได้สอนอะไร 

ให้แก่เราเลย”

นี้เป็นแนวแห่งความคิดชอบอีกประการหนึง่  คือความคิด 

ในการเอาชนะนิสยัเก่า ๆ   อันช่ัวร้ายของตน  เอาชนะความชัว่ทีม่ใีนตน 

ซ่ึงเป็นการยากมาก  คนแทบทุกคนรูว่้ามอีะไรช่ัวอยู่บ้างในตน  แต่เอาชนะ 

มันไม่ค่อยสำาเรจ็  เพราะเหตหุลายประการทีต่่างกัน  บางทีเป็นเพราะ

เขาคดิเข้าข้างตวัเองอยูเ่สมอ  ถ้าคนอืน่ทำาอย่างนัน้เขาจะเหน็เป็นโทษ

ร้ายแรง  แต่พอตัวเขาเองทำาเข้าบ้าง  ความคิดแบบอคตเิข้าข้างตวัเอง 

กค็อยออกรบัและให้อภยัอยูเ่สมอว่า  เพราะอย่างน้ันอย่างนี ้ จงึเอา 
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ชนะตวัเองไม่ได้  เพราะความคดิเข้าข้างตัวเอง  ถ้าเขาทำาใจเป็นกลาง  ลอง 

สมมตติวัขึน้อกีตวัหนึง่ให้เป็นผูพ้พิากษาการกระทำาของตนเอง  ก็จะได้ 

คำาพพิากษาทีถ่กูต้องเหมาะสม  แต่แล้วเขาจะถอยคนืมายนือยูท่ีค่วามดี 

หรือไม่  นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก

อย่างไรกต็าม  คนท่ีคดิอยูเ่สมอว่าจะเอาชนะตนเองในเรือ่ง

ใด  แม้จะแพ้ครัง้แล้วครัง้เล่า  ถ้าเขาไม่สละความคดินัน้เสยี  กต้็อง

ชนะเข้าวันหนึ่ง  และถ้าเขาสามารถรักษาชัยชนะน้ันไว้ได้  ก็จะเป็น

ชัยชนะที่ถาวรตลอดชีวิต  และจะชนะสืบต่อไปในภพหน้าอีกด้วย







กล่าวโดยปริยายเบื้องสูง (อุปริมปริยาย)  ได้กล่าวถึง

สมัมาสงักปัปะ  โดยเหฏฐมิปริยายหรือปริยายเบือ้งตำา่มาพอสมควร

แล้ว  ต่อไปนี้จะกล่าวถึงสัมมาสังกัปปะโดยปริยายเบื้องสูง  หรือ

อย่างละเอียด  ซึ่งมีพระพุทธพจน์เป็นอุเทศดังนี้

“กตโม  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาสงฺกปฺโป  โย  โข  ภิกฺขเว  เนกฺ

ขมฺมสงฺกปฺโป  อพฺยาปาทสงฺกปฺโป  อวิหึสาสงฺกปฺโป  อย�  วุจฺจติ 

ภิกฺขเว  สมฺมาสงฺกปฺโป”

ปริยายเบื้องสูง
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แปลว่า  “ภกิษทุัง้หลาย  ความดำารชิอบคอือย่างไร  ภกิษ ุ

ทัง้หลาย  คือ  ความดำาริในการออกจากกาม,  ความดำารใินการไม่ปองร้าย, 

ความดำาริในการไม่เบียดเบียน  นี้แลเราเรียกว่า ความดำาริชอบ”

แบ่งเป็น  ๓  หัวข้อ  คือ  ความดำาริในการออกจากกาม 

ความดำาริในการไม่พยาบาท และความดำาริในการไม่เบียดเบียน

๑. ความด�าริในการออกจากกาม  (เนกขัมมสังกัปปะ) 

กามได้กล่าวมาโดยละเอยีดพอสมควรแล้วในข้อสมทุยัอรยิสจั  หาก

ท่านผู้อ่านต้องการ  โปรดอ่านในหนังสือ  ‘อริยสัจ  ๔’  ในที่นั้นได้

กล่าวถึงโทษของกามตณัหา  พร้อมท้ังวธิลีะกามไว้ด้วยแล้ว  ในท่ีนี ้

จะขอกล่าวถงึเรือ่ง  ทำาไมจงึต้องมคีวามดำารใินการออกจากกาม  และ 

คุณของการหลีกออกจากกามเสียได้นั้นเป็นอย่างไร

(ก)  ท�าไมจึงต้องมีความด�าริในการออกจากกาม

เบื้องแรกต้องทราบก่อนว่าอริยมรรคมีองค์  ๘  โดย

อุปริมปริยายนี้  เป็นทางดำาเนินไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง  

เพื่อความดับภพทั้งปวง  ทั้งกามภพ  รูปภพ  และอรูปภพ  การท่ี 

จะพ้นจากกามเป็นต้นนัน้  ต้องมคีวามดำารใินการออกจากกามเสยีก่อน 

ความดำารนิัน้เมือ่เกดิขึน้เนอืง ๆ   (เพราะได้เหน็โทษของกาม  ต้องการ

จะปลกีตนไปเสยีจากกาม)  ย่อมจะชกันำาผู้ดำารใิห้พ้นไปเสยีจากบ่วง

ของกาม  (กามปาสะ)  ซึง่มลีกัษณะคล้องสตัว์ไว้ในกามภพ ให้วนเวยีน 

อยู่ในกามภพ  ต้องสุขบ้าง  ทุกข์บ้าง  ร้องไห้บ้าง  หัวเราะบ้าง 



85อ.วศิ น  อิ นทสร ะ

เพราะกามนัน้เป็นเหตเุป็นปัจจยั  ถ้าคนใดไม่เคยดำารใินการออกจากกามเลย 

มีปกติพัวพันหมกมุน่อยูใ่นกาม  ทีเ่รยีกว่ากามสขัุลลกิานโุยคแล้ว  กเ็ป็น 

การยากทีจ่ะหลุดพ้นออกไปจากบ่วงของกามได้  แม้ผู้มคีวามดำารอิยู่ 

เนอืงนติย์กยั็งยากอยูแ่ล้ว  สมดังทีพ่ระผู้มีพระภาคเจ้าตรสัว่า  “กามา  หิ 

โลเก  น  ห ิ สุปปฺหายา  -  กามในโลกนีม้ใิช่สิง่ทีจ่ะละได้โดยง่ายเลย” 

เมือ่เป็นดงันีจ้ะกล่าวไยกบัผูท้ีไ่ม่มคีวามดำารใินการออกจากกาม  ยิง่หมกมุน่ 

พวัพนัมากเท่าใด อารมณ์แห่งกามกพ็อกพนูหนาแน่นมากขึน้เท่านัน้ 

และพยายามแสวงหาวัตถุกาม  (รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ) 

ใหม่ ๆ   เร่ือยไป  เพือ่มาปรนเปรอความกระหายในกาม  (ปรนเปรอ

กิเลสกาม)  ให้อ้วนพีขึ้น  มีกำาลังมากขึ้น  เรื่องที่จะให้เบื่อกามโดย

วิธีปรนเปรอนั้นไม่มีทางจะเป็นไปได้  พระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องน้ีไว้

เหมือนกันว่า

“น  กหาปณวสฺเสน  ติตฺต ิ กาเมสุ  วิชฺชติ”

“แม้ฝนจะตกลงมาเป็นเงินเป็นทอง  ก็หาทำาให้คนอิ่มใน

กามได้ไม่”

อธิบายว่า  ทรัพย์สมบัติก็เป็นวัตถุกามอย่างหนึ่งของคน 

คนส่วนมากได้เท่าไร  มักไม่ค่อยพอ  มักขยายขอบเขตแห่งความต้องการ 

ออกไปเรือ่ย ๆ   เหมือนไฟได้เชือ้  แม้ฝนจะตกมาเป็นเงินเป็นทองก็หา

สามารถทำาให้คนพอใจได้ไม่  คงต้องแย่งชงิ  รบราฆ่าฟันกนัอกีเพราะ

แย่งเงนิทองน้ันกนั  พระพุทธเจ้าเคยทรงปรารภว่า  “แม้ภเูขาใหญ่สกั 

๒  ภูเขาจะกลายเป็นทองไป  ก็คงไม่พอกบัความต้องการของคนคน 
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เดยีว  บคุคลทราบดังน้ีแล้ว  พึงประพฤตตินอยูใ่นสจุรติ (ไม่พงึทจุรติ

ในการหาทรัพย์)  บุคคลรู้แล้วเห็นแล้วว่าความทุกข์มีมาเพราะกาม 

ทำาไมจึงน้อมใจไปในกามอีกเล่า  เขารู้จักอุปธ ิ (กิเลส)  ว่าเป็นสิ่งที่

ทำาให้ข้องอยู่ในโลกแล้ว  พึงศึกษาปฏิบัติเพื่อนำาอุปธินั้นออกเสีย”
๑

ที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้มีเหตุมาว่า  สมัยหนึ่งพระองค์

ประทบัอยูท่ีก่ระท่อมน้อยในป่าใกล้ภูเขาหมิวันต์  (หมิาลยั)  สมัยนัน้ 

พระราชาทั้งหลายครองราชย์โดยมิได้ตั้งอยู่ในธรรม  เบียดเบียน

ราษฎรให้เดือดร้อน  พระผู้มีพระภาคทรงเห็นมนุษย์ทั้งหลายถูก

เบียดเบียนอยู่เช่นนั้น  จึงทรงดำาริด้วยพระมหากรุณาว่า

“เราสามารถหรือไม่หนอที่จะครองราชย์โดยธรรม  ไม่

เบยีดเบยีนเอง  ไม่ให้คนอ่ืนเบยีดเบยีนกนั  ไม่รบราฆ่าฟันกัน  ไม่ต้องแพ้ 

ต้องชนะกัน  ไม่ให้มีความเศร้าโศกเกิดขึ้นในหมู่ชนอย่างที่เป็นอยู่

เวลานี้”

ตำานานเล่าว่า  เม่ือพระผูม้พีระภาคทรงดำาริดังน้ี  มารผูใ้จบาป 

กเ็ข้ามาเสนอหน้ากราบทลูหนนุให้พระศาสดามอีตุสาหะในการครองราชย์ 

เพราะเหน็ว่าการครองราชย์เป็นทีต่ัง้แห่งความประมาท  เมือ่พระผู้ม ี

พระภาคทรงประมาทอยู ่ มารย่อมได้โอกาสเอาชนะพระองค์ได้  พระศาสดา 

ตรัสถามมารว่า  เห็นอย่างไรจึงสนับสนุนให้ครองราชย์

๑  อรรถกถาธรรมบท ภาค ๗ มารวตัถ ุหน้า ๑๖๔ หรอืทางแห่งความด ี(ของวศนิ อนิทสระ) 
เล่ม ๔ ว่าด้วยเรื่องมาร เรื่องที่ ๘ ในนาควรรควรรณนา
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มารทลูว่า  “พระองค์ทรงมอีทิธบิาท  (คุณธรรมเครือ่งให้

สำาเรจ็ความประสงค์)  ครบบริบรูณ์  หากทรงหวงั  เพยีงแต่น้อมนกึ

เท่านัน้ว่า  ‘ภูเขาหลวงนีจ้งเป็นทองเถิด’  ภูเขาน้ันจะกลายเป็นทอง

ทันที  แม้ข้าพระองค์ก็จะช่วยเหลือพระองค์บ้างในการครองราชย์”

มารในจงัหวะนี ้ ถ้าไม่ใช่มารเป็นตวัเป็นตน  กน่็าจะหมายถงึ 

ความนึกคิดในพระทัยของพระศาสดานั่นเอง  คือทรงนึกคิดไปว่า 

ในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้  ถ้าพระองค์ครองราชย์ก็จะครองได้

โดยธรรม  ไม่เบียดเบียนให้ใครเดือดร้อน  และจะใช้วิธีการไม่ให้คน

เบียดเบียนกัน  แต่แล้วพระองค์ก็หักพระทัยเสียได้

สมพระนาม  ‘ภควา’  =  ผู้มีพระภาค  หรอืพระผูม้ ี ภคธรรม
๒ 

ทรงเป็นใหญ่ในจิตของพระองค์  ไม่ตกอยู่ภายใต้อำานาจแห่งความ

ปรารถนาอันมิใช่ธรรมของพุทธะ  มารที่พระองค์ทรงชนะได้แล้วก็

เป็นอันชนะได้อย่างเด็ดขาด  ไม่ทรงกลับแพ้อีก  ดังนั้นพระองค์จึง

ตรัสกับมารว่า

“ภูเขาทองคำาสกั  ๒  ภูเขากย็งัไม่พอแก่ความต้องการของ

คนคนเดียว...”

๒  ภคธรรม  ๖  คือ  ๑.  อิสริยะ  ความเป็นใหญ่ในจิตของพระองค์  ๒.  ยสะ  ยศ  หมายถึง 
เกยีรตยิศ ๓. สิร ิความงามแห่งองคาพยพ ๔. กา มะ คุณทีพ่ระองค์ทรงปรารถนา ๕. ปยตั
ตะ ความเพียร ๖. ธรรม ทรงมีโลกุตรธรรม (ดู สาระสำาคัญแห่งวิสุทธิมรรค หน้า ๑๐๐ 
โดย วศิน อินทสระ)
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เรือ่งนีน่้าจะสะกดิใจของผู้ท่ีต้องการแก้ปัญหาสงัคมโดยมุ่ง

แต่ทางเศรษฐกจิอย่างเดยีว  ไม่นำาพาต่อจติใจของคนในสงัคมว่าจะ

เป็นอย่างไร  ความจรงิถ้าเราแก้จติใจของคนได้  ปัญหาเรือ่งเศรษฐกจิ

ก็แก้ได้  และแก้ได้ง่ายด้วย  แต่ถ้าแก้ใจของคนไม่ได้  เป็นการยาก

เหลือเกินที่จะให้สังคมสงบเรียบร้อยลงได้  เพราะเร่ืองยุ่งทั้งหลาย

ไปจากใจคนนั่นเอง  จริงอยู่สิ่งแวดล้อมมีส่วนสำาคัญ  แต่ไม่สำาคัญ

เท่าใจเขาเอง

ขอกล่าวถึงเรื่องการหลีกออกจากกามต่อไป

ในสมัยพุทธกาลมีพระสาวกของพระพุทธเจ้าหลายท่าน

ท่ีมีอัธยาศัยน้อมไปในการหลีกออกจากกาม  เช่น  พระมหากัสสป 

เมือ่สมยัเป็นหนุม่ชือ่  ปิปผลิมาณพ  ไม่ปรารถนาเก่ียวข้องด้วยกาม 

เพราะเห็นว่าเป็นภาระ  เป็นความเศร้าหมอง  ต้องนั่งรับบาปที่คน

อืน่ทำาแม้จะแต่งงานแล้วกแ็ยกกนันอนกบัคูค่รอง  ในทีสุ่ดกช็วนกนั

ออกแสวงหาความปลอดโปร่งหลุดพ้นจนได้มาพบกับพระพุทธเจ้า 

ได้บวชสลัดตนออกจากกามอย่างเด็ดขาด-สบาย

พระเรวัต  น้องชายพระสารีบุตรเป็นน้องชายคนสุดท้อง 
๑ 

ญาติ ๆ   เกรงว่าพระสารีบุตรจะชักนำาไปบวชเสียอีก  จึงให้แต่งงาน

เสียแต่เยาว์วัย  หวังว่าจะเป็นเครื่องผูกไว้ในเรือน  ในวันแต่งงาน

ญาติทางฝ่ายหญิงเข้ามาอวยพรว่า  “จงเห็นธรรมที่ยายของเจ้าได้

เห็นแล้ว  จงมีอายุยืนเหมือนยายของเจ้า”
๑  พระสารบีตุรมน้ีองชาย ๓ คน คือ จนุทะ อปุเสนะ และเรวัต น้องสาว ๓ คน คอื จาลา อปุ
จาลา สสีปุปจาลา ด ูอรรถกถาธรรมบท ภาค ๔, อรหนัตวรรค, เรือ่งพระเรวตั หรือ ทาง
แห่งความด ีเล่ม ๒ ว่าด้วยอรหนัตวรรควรรณนา เร่ืองที ่๙
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เรวตักมุารสงสยัว่า  อะไรคอืธรรมท่ียายเหน็แล้ว  คนไหน

คือยายของกุมารีคู่ครองของตน  เขาถามญาติทางฝ่ายหญิง  พวก

ญาตใิห้เขารูจ้กัหญงิแก่อาย ุ ๑๒๐  ปีคนหน่ึง  ซึง่ฟันหัก  ผมหงอก 

หนงัหดเหีย่ว  ตัวตกกระ  หลงัโกง  บอกเรวตัว่านีแ่หละคอืยายของ

กมุารี  เรวตัถามว่า  กมุารขีองเขาต่อไปจะเป็นอย่างนีห้รอืไม่  พวก

ญาติตอบว่า  ถ้าเขาอยู่ไปนานจนแก่อย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้

น้องชายพระสารบุีตรสลดใจว่า  “สรรีะนี ้ แม้จะดงูามในวยัสาว 

แต่ไม่นานนกัชรากม็ากลนืเอาความงามเหล่านัน้ไปเสยีหมดสิน้  พีช่าย 

ของเราคงเหน็อย่างน้ีจงึบวช  ไม่ไยดีด้วยสรรีะอนัไม่ยัง่ยนื มีความเจบ็ 

ความแก่เป็นธรรมดา  เราเองก็ควรจะหนีออกบวช  เพ่ือให้พ้นจาก

วงเวียนชีวิตเสีย  ควรหนีในวันนี้ทีเดียว”

เมื่อพิธีแต่งงานเสร็จแล้ว  พาเจ้าสาวกลับบ้านของเขา

พร้อมด้วยหมู่ญาติทั้งสองฝ่าย  ขณะเดินทางมาด้วยเกวียน  เขา

แกล้งบอกว่าปวดอุจจาระบ่อย ๆ   และต้องลงจากเกวียนบ่อยจน

ญาติไม่สนใจ  ในวาระสุดท้ายเขาบอกพวกญาติให้พาเจ้าสาวล่วง

หน้าไปก่อน  ตัวเขาเองเสร็จธุระแล้วจะตามไป  พวกญาติเชื่อใจจึง

ขับเกวียนพากุมารีล่วงหน้าไปก่อน  เรวัตได้ที  จึงหนีเข้าป่าไปพบ

สำานกัสงฆ์ในป่าจึงขอบวช  ภิกษทุั้งหลายทราบว่าเป็นน้องชายพระ

สารีบุตรจึงให้บวชด้วยความเต็มใจ  เพราะพระสารีบุตรได้เคยสั่งไว้

แล้วว่า  ถ้าน้องชายมาขอบวชจงอนเุคราะห์ให้บวชด้วย  พระสารบีตุร 

คงได้ทราบล่วงหน้าด้วยญาณของท่านแล้ว
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ฝ่ายสาวิกาผู้เป็นภิกษุณีของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีหลาย

ท่านสละกามสุขออกบวช  เช่น  พระอุบลวรรณาเถรีและพระเถรี

มารดาพระกุมารกัสสป  เป็นอาทิ

พระอุบลวรรณาเถรีน้ัน  เป็นบุตรของเศรษฐีชาวเมือง 

สาวัตถี  นางมีผิวงามเหมือนกลีบอุบล  จึงได้ชื่อว่า  อุบลวรรณา 

ความสวยของนางเป็นทีเ่ลือ่งลอื  แต่นางไม่หลงใหลในความสวยงาม 

เมือ่เป็นสาว  พวก  เศรษฐี  คหบดี  เสนาบดี  และอำามาตย์มาสูข่อกนัมาก 

เศรษฐีบิดาของนางเห็นว่า  ไม่อาจเอาใจคนทั้งหมดได้  ต้องการให้

พ้นความยุ่งยาก  จึงถามลูกสาวว่าบวชเสียดีไหม

อบุลวรรณาผู้มบีารมธีรรมมาเตม็ทีแ่ล้ว  พอได้ยินข้อเสนอ

แนะของบิดาก็ดีใจ  รีบตอบตกลงทันที  ไปบวชกับภิกษุณีในเมือง

สาวัตถีนั่นเอง  บวชแล้วไม่นานได้สำาเร็จเป็นพระอรหันต์

อกีท่านหน่ึง  คือ  ภกิษณีุผูเ้ป็นมารดาของพระกมุารกสัสป 

เป็นบตุรเีศรษฐเีหมอืนกนั  แต่อยู่เมืองราชคฤห์  รูปสวย  แต่ไม่เคย

พอใจในการครองเรือน  คือไม่ปรารถนามีคู่ครองเหมือนสตรีสาว

อ่ืน ๆ   เคยขออนุญาตมารดาบดิาหลายครัง้เพือ่ออกบวชเป็นภกิษณุ ี

แต่พ่อแม่ไม่อนุญาตเพราะห่วงลูกสาว  เกรงจะลำาบากและต้องการ

ให้ลูกสาวครองเรือนมีบุตรหลานต่อไป  นางเห็นว่าวิธีน้ันไม่ได้ผล 

เห็นจะต้องยอมแต่งงาน  ทำาตนให้สามีรัก  แล้วค่อยอ้อนวอนสามี

ขอบวช นางตกลงใจอย่างนั้น
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เมือ่แต่งงานแล้วกป็รนนบิตัสิามอีย่างดีจนสามรีกัใคร่นับถอื 

วนัหนึง่  มงีานนกัขตัฤกษ์ในกรงุราชคฤห์  พวกหญงิสาวต่างกต็กแต่ง

ประดบัประดาร่างกายกนัอย่างสวยงามเพือ่ไปเท่ียวชมงาน  แต่ธิดา

เศรษฐีผู้นี้มิได้แต่งกายเลย  คงอยู่อย่างเดิม

สามีสงสัย  จึงถามว่าเหตุไรจึงไม่ประดับตกแต่งเหมือน

หญิงอื่น  นางได้พรรณนาโทษแห่งร่างกายให้สามีฟังว่า  โดยปกติ

เป็นของปฏิกูลไม่สะอาด  มีกล่ินเหม็น  ตกแต่งไปก็อย่างนั้น  ไม่

ทำาให้วเิศษอะไรขึน้มา  เหมือนประดบัหม้อดินท่ีเต็มด้วยมตูรและคูถ

สามถีามว่า  เมือ่มจีติสำานกึอยูอ่ย่างนี ้ ทำาไมจงึไม่บวชเสยี

เมือ่สามเีปิดโอกาสด้วยความจรงิใจเช่นนัน้  นางจงึขออนญุาต 

สามอีอกบวช  แต่เนือ่งจากเวลานัน้พระผูม้พีระภาคเจ้าประทบัอยูท่ีเ่มอืง 

สาวตัถ ี นางอยู่เมอืงราชคฤห์  ทีเ่มอืงราชคฤห์มพีรรคพวกของพระเทวทตั 

ตัง้สำานกัอยู ่ นางไม่ทราบเร่ืองอะไรอ่ืนจงึบวชในสำานกัภกิษณุฝ่ีายของ 

พระเทวทัต

บวชแล้วไม่นาน  ครรภ์ของนางโตขึน้เพราะตดิท้องมาตัง้แต่

ก่อนบวช  แต่นางไม่รู้  พวกภิกษุณีนำาเรื่องไปเรียนให้พระเทวทัต

ทราบ  พระเทวทตักลวัเสยีชือ่  ไม่ทันได้สอบให้รอบคอบ  ไล่ให้นาง

สึกเสีย  แต่ภิกษุณีทั้งหลายไม่นำาพาต่อคำาสั่งของพระเทวทัต คือยัง

เหน็ใจสงสารภกิษณุผีูม้คีรรภ์อยู ่ และเชือ่ว่านางมคีรรภ์มาก่อนบวช
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กลบัจากสำานกัพระเทวทตัแล้ว  ภิกษณุนีัน้เสยีใจมาก  รู้ดี

ดว้ยตนเองวา่พรหมจรรยข์องตนบริสทุธิ์  จึงขอร้องภิกษุณีบางรูป

ให้พาไปเฝ้าพระบรมศาสดา  ณ  เชตวนั  เมอืงสาวตัถ ี ต้องลำาบาก

ด้วยการเดินทางเป็นนักหนา  เพราะจากราชคฤห์ไปสาวัตถี  ไม่ใช่

ระยะใกล้  ไกลถงึ  ๔๕  โยชน์
๓
  ขณะนัน้กำาลงัมคีรรภ์ดว้ย  การเดนิ

ทางก็โดยเกวียนบ้าง  เดินบ้าง

เมือ่มาถงึเชตวนัได้เฝ้าพระศาสดาแล้ว  กราบทลูเรือ่งทัง้ปวง 

ให้ทรงทราบ  พระศาสดาแม้ทรงทราบความจริงด้วยพระญาณของ

พระองค์แล้ว  แต่เพ่ือเปลือ้งคำาตำาหนขิองผูอ้ืน่  จงึรบัสัง่ให้คนสำาคญั

ในเมอืงสาวัตถเีข้าเฝ้า  เช่น  พระเจ้าปเสนทโิกศล อนาถบณิฑกิเศรษฐ ี

นางวสิาขา  เป็นต้น  แล้วทรงมอบหมายให้พระอุบาลผีูเ้ลศิทางวนิยั

เป็นประธานในการพจิารณาว่าภิกษณุนีัน้มคีรรภ์ก่อนบวชหรอืหลงับวช

ท่านประธานขอให้นางวิสาขา  ช่วยตรวจตราดปูลายมอืปลายเท้า 

ท้อง  นบัวนัเดอืนปีทีน่างเข้ามาบวช  รู้ได้ด้วยความรู้ความชำานาญว่า 

นางตั้งครรภ์ก่อนอุปสมบท

เมือ่คณะกรรมการสอบดแูล้วเหน็ว่า  นางเป็นผู้บรสิทุธิห์มด

มลทนิ  จึงกราบทลูให้พระศาสดาทรงทราบ  พระพทุธองค์จงึให้นาง 

อยู่ร่วมกับภิกษุณีทั้งหลายได้ต่อไป

๓ ประมาณ ๗๒๐ กม. ประมาณจากกรุงเทพ ถึง เชียงใหม่
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เมือ่นางคลอดบตุรแล้ว  พระเจ้าปเสนทโิกศลได้ทรงรบัไว้ใน 

พระบรมราชปูถมัภ์  ทรงให้นำาไปเลีย้งไว้อย่างลกูหลวงในราชสำานกั

กุมารนัน้  ต่อมาได้ออกบวชสำาเรจ็อรหตัตผล  มนีามว่าพระกมุารกสัสป
๔
 

ฝ่ายภิกษุณีผู้เป็นมารดาก็ได้สำาเร็จอรหัตตผลเหมือนกัน  แต่สำาเร็จ

ภายหลังพระกุมารกัสสป  เพราะมัวเป็นห่วงลูก  แม้ลูกจะเติบโต

และบวชแล้วก็ตาม

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเอง  ตัง้แต่สมยัเป็นราชกมุาร 

กท็รงมคีวามดำารใินการจะออกจากกามอยูเ่สมอ  แม้เป็นผูห้ากามได้ง่าย 

บรบิรูณ์อยูด้่วยกามวัตถอุนัน่าใคร่น่าปรารถนาแทบทกุอย่าง  แต่ก็ไม่

ทรงตดิในกาม  เป็นผูม้อีธัยาศยัประณตี  ซึง่หาได้ยากในคนทัง้หลาย

อื่น  เหตุที่ทรงมีความดำาริในการออกจากกามนั้น ได้ตรัสเล่าไว้ดังนี้

“เรา
๕
  ตถาคตเคยสงสัยเมือ่ก่อนตรสัรู ้ ว่า  อะไรหนอเป็น 

รสอร่อยในโลก  อะไรเป็นโทษในโลก  อะไรเป็นอบุายเครือ่งออกจากโลก 

ความรูส้กึได้เกิดขึน้แก่เราว่า  สขุโสมนสัท่ีเกดิขึน้  เพราะปรารภโลกนีเ้อง 

เป็นรสอร่อยในโลก  แต่โลกไม่เท่ียง  ทรมาน  มกีารเปลีย่นแปลงไปเป็น 

ธรรมดา  น่ีเองเป็นโทษในโลก  การนำาออกเสยีโดยสิน้เชงิซึง่ความกำาหนดั 

เพราะความเพลินในโลกนี้เอง  เป็นอุบายเครื่องออกจากโลก...”

๔  โปรดดูรายละเอยีดใน อรรถกถาธรรมบท ภาค ๖ อตัตวรรค เร่ือง มารดาของพระกุมารกัสสป 
หรือ ทางแห่งความด ีเล่ม ๓ ว่าด้วยตน เรื่องที ่๔

๕  นัย ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระไตรปิฏก ๒๐/๓๓๒
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รวมความว่า  ทีท่รงดำารอิอกจากกามกเ็พราะทรงเหน็โทษของ 

กามว่าไม่เที่ยง  ทรมาน  มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  การลงทุน

ลงแรงแสวงหากามนั้น  ผลได้ไม่คุ้มเหนื่อย  เป็นไปเพ่ือความทุกข์ 

ความเศร้าหมอง  กังวล  ไม่เป็นไปเพื่อปัญญา  และความรู้แจ้ง

เห็นจริงในชีวิต

(ข)  คุณของการหลีกหนีออกจากกาม

ผู้มีปรีชาญาณได้พิจารณาเห็นโทษของกามตามความ

เป็นจริงแล้ว  ปลีกตนออกจากกาม  คือไม่ให้จิตใจตกอยู่ใต้อำานาจ

ครอบงำาของรูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  และความกำาหนัด

เพลดิเพลนิในอารมณ์ต่าง ๆ   แล้ว  ได้พบกับความสะอาด  สว่าง  สงบ 

ความปลอดโปร่งใจเป็นอย่างยิ่ง  เกษมจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวง 

(โยคกัเขมะ)  ย่อมรู้สกึตนว่าได้ประสบภาวะใหม่  ชวิีตใหม่  อยูใ่นโลก

ใหม่อันเรืองรองด้วยปัญญา  ชุ่มฉำ่าด้วยปีติปราโมชอันเกิดแต่วิเวก 

ได้พบความจริงว่า  โลกใหม่น้ี  ดีกว่า  สะดวกกว่า  มีความสุขกว่า

โลกเก่าเป็นอันมาก  รู้สึกโล่งใจ  โปร่งใจ  เหมือนคนถูกจองจำาแล้ว

พ้นจากเครือ่งจองจำา  คนมหีนีพ้้นจากหนี ้ เป็นโรคร้ายแล้วหายโรค 

มีความเบิกบานใจ  สูงส่งในความนึกคิด

อนึ่ง  ความทุกข์อันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยกาม  แก่บุคคล

ผู้ยังหมกมุ่นพัวพันด้วยกาม  เช่น  ความทุกข์เพราะต้องพลัดพราก

จากบคุคลหรือส่ิงของอนัเป็นทีร่กั  ความรษิยาอนัเกดิขึน้เพราะอาศยั

กาม  ไฟคือโทสะอันเกิดเพราะอาศัยกาม  ความทุกข์อย่างน้ันย่อม
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ไม่มีแก่ผู้ปลีกตนออกจากกามแล้ว  ไม่มีอาลัยในกาม  เพราะมอง

เห็นกามเป็นแดนอันตราย  เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์  โศก  และภัย 

สมจริงดังพระดำารัสของพระบรมศาสดาที่ว่า

“ กามโต  ชายเต  โสโก    กามโต  ชายเต  ภย�

  กามโต  วิปฺปมุตฺตสฺส    นตฺถิ  โสโก  กุโต  ภย�”
๖

แปลว่า  ‘ความโศกและภัยเกิดขึ้นจากกาม  พ้นจากกาม

แล้วความโศกและภัยย่อมไม่มี’

ท�าไมคนส่วนมากจึงไม่มีความด�าริในการออกจากกาม 

แต่กลับพอใจหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกาม

คำาว่า  กาม  ได้กล่าวไว้แล้วว่ามีความหมายกว้าง  คือ 

หมายถึง  ส่ิงอันน่าใคร่น่าปรารถนาทั้งปวง  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น 

รส  และสัมผัส  อันน่าใคร่น่าปรารถนา  (วัตถุกาม)  และความใคร่ 

ความพอใจในรปูเสยีงเป็นต้น  (กเิลสกาม)  ส่ิงเหล่านัน้เป็นโลกามสิ 

กล่าวคอืเหยือ่ของโลก  เคร่ืองล่อของโลก  บ่วงของมาร  พวงดอกไม้

ของมาร  มีอานุภาพล่อให้คนเพลิน  หลงติดอยู ่ แล้วนำาทุกข์มาให้

ภายหลงั  ทำานองเดยีวกบัสิง่เสพตดิให้โทษและการพนนัมนัมอีำานาจ

ยั่วยวนให้เพลิน  ให้คนหลงติดมันแล้วมอบทุกข์โทษให้ในภายหลัง

๖  ขุททกนิกาย ธรรมบท ๒๕/๔๓ หรอื อรรถกถาธรรมบท ภาค ๖ ปิยวรรค เรือ่ง อนติถคินัธกมุาร
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คนส่วนมากไม่ได้ยินได้ฟัง  ไม่ได้ศึกษาคำาสอนของพระอริยเจ้า 

ว่า  กามมีโทษอย่างไร  เขาเรียนรูแ้ต่คำาสอน  คำาแนะนำาชกัชวนของ

ปุถุชนผู้หมกมุ่นอยู่ในกามด้วยกัน  พรรณนาคุณของกาม  ชักชวน

ให้แสวงหากาม  สรรเสริญบคุคลผูม้ัง่คัง่พรัง่พร้อมไปด้วยกาม  คน

ทัง้หลายผูต้กอยูภ่ายใต้อำานาจครอบงำาของสงัคม  กพ็ลอยหมกมุน่

พวัพนัเหน็ดเีหน็งามไปด้วย  พอต้องประสบทุกข์เพราะกามเข้า  กไ็ม่มี 

ญาณหยัง่รูว่้าทกุข์นัน้เพราะกาม  จงึต้องเทีย่วโทษคนนัน้คนนีแ้ล้วปอง

ร้ายกนั  เบยีดเบยีนประหตัประหารกันให้สงัคมวุน่วาย  อย่างทีเ่หน็ 

กันอยู่ทุกวันนี้

อกีพวกหนึง่  แม้ได้ยนิได้ฟังคำาสอนของพระอรยิเจ้า  เหน็โทษ 

ของกามอยู่  แต่ยังไม่อาจปลีกตนออกจากกามได้เพราะเหตุผลอื่น 

เช่น  ภาระความรับผดิชอบในครอบครวับ้าง  กำาลงัใจยงัไม่แขง็พอที่

จะต่อสู้เอาชนะอำานาจของความยั่วยวนได้บ้าง  เห็นแก่ความสุขเล็ก

น้อยอนักามนัน้หยบิยืน่ให้เป็นเหยือ่  เหมอืนเหย่ือทีเ่บด็เก่ียวไว้บ้าง

จงึยงัไม่สามารถปลกีตนออกจากอำานาจครอบงำาของกามได้  เปรยีบ

เหมอืนคนทีเ่ป็นทาสเขา  เห็นโทษของความเป็นทาสแล้วอยากอสิระแต่

กำาลงัไม่พอท่ีจะเป็นอสิระได้  หรอืประเทศทีเ่ป็นเมอืงขึน้เขา  เหน็โทษ 

ของการเป็นเมอืงขึน้เขาและคณุของเสรภีาพอยูอ่ย่างชดัเจน  แต่ยงั

ไม่มีกำาลังพอที่จะถอนตนออกเป็นอิสระได้  จึงต้องตกอยู่ในอำานาจ

ครอบงำาของประเทศที่มีอำานาจเหนือกว่าต่อไป
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ในความเป็นทาสทางใจ  คอืการเป็นทาสของกเิลสนัน้ ผู้ต้องการ 

เสรภีาพจะต้องอาศยัความกล้าหาญเดด็เดีย่ว  กล้าทำาในส่ิงท่ีคนท้ังหลาย 

อืน่ไม่กล้าทำา  กล้าเสยีสละในสิง่ทีค่นทัง้หลายอืน่หวงแหน  นัน่แหละ

จงึจะถอนตนออกมาจากอำานาจครอบงำาของกเิลส  เช่น  กามเป็นต้นได้

ความดำารใินการออกจากกามเป็นมรรคหนึง่ท่ีนำาไปสูค่วาม

หลุดพ้นจากบ่วงกามอันมีลักษณะผูกพันบุคคลไว้ในโลกในภพ  แม้

มันจะผูกหย่อน ๆ   แต่แก้ได้ยากอย่างยิ่ง  มีน้อยคนนักที่จะพ้นไป

จากอำานาจครอบงำาของกาม  แต่ผูพ้้นกม็อียู่  ผูใ้ดพ้นได้  ผูน้ัน้ย่อม

ประจักษ์ด้วยตนเองว่า  สภาวะที่อยู่เหนือกามนั้นเป็นความปลอด

โปร่ง ผาสุก  ร่มเยน็  ห่างจากภัยอนัตราย  สะอาด  สว่าง  และสงบ

ความดำารเินอืง ๆ   ในการออกจากกามน่ีแหละ  ท่ีพระศาสดา

ตรัสเรียกว่า  ‘เนกขัมมสังกัปปะ’

๒. ความด�ารใินการไม่พยาบาท (อพัยาปาทสงักปัปะ)

ก.  ความหมายของความไม่พยาบาท

พยาบาท  คอืความปองร้าย  มุ่งหมายให้ผูอ้ืน่ถงึความพนิาศ 

เช่น  คิดอยู่ในใจว่า  เม่ือไรหนอคนนั้นจะถูกรถชนตาย  ตกนำ้าตาย 

ถูกฆ่าตาย  ทรัพย์สมบัติพินาศฉิบหายเพราะไฟไหม้  หรือถูกปล้น 

อย่างนีแ้หละเรยีกพยาบาท  ความไม่พยาบาท  กค็อืความไม่มุง่ร้าย

ต่อผู้อื่น  ไม่ปรารถนาร้ายต่อเขา  กล่าวอย่างสั้นคือความปรารถนา

ดีต่อเขา  มิฉะนั้นก็ความวางเฉย  (อุเบกขา)  หรือให้อภัยเสีย
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ความพยาบาทไม่เหมือนความโกรธ  และความผูกโกรธ 

(อุปนาหะ)  ความโกรธคือความขุ่นใจ  ส่วนผูกโกรธ  คือความผูก 

ใจเจบ็  แต่ไม่ถึงกบัปองร้าย  เพยีงแต่ผกูโกรธไว้เฉย ๆ   เช่น  ไม่พดู

ด้วย ไม่คบหาสมาคมด้วย  ไม่ทำาร้าย  ไม่ช่วยเหลือ  อยา่งนี้เรียกว่า 

อุปนาหะ

คนทีจ่ะพอใจในความไม่พยาบาทนัน้  เบ้ืองแรกจะต้องพจิารณา 

ให้เห็นโทษของความพยาบาทเสียก่อน

ข.  โทษของความพยาบาท

ความพยาบาทเป็นไฟภายในอย่างหนึง่ทีม่ีอานภุาพเผาลน 

จติใจของผูส้ัง่สมมนัไว้  ยิง่มากเท่าใดกจ็ะเผาเจ้าตวัให้เร่าร้อนมากเท่านัน้ 

เมื่อออกจากตนก็ไปเผาผู้อื่นให้เร่าร้อน  สังคมเร่าร้อน

จรงิอยู่  คนเราย่อมต้องมศีตัรู  หรอือย่างน้อยกม็ผีูไ้ม่ชอบ 

เราบ้าง  อาจเป็นเพราะผลประโยชน์ขดักนั  หรือเพราะกริยิาวาจาท่าทาง 

ของเราไม่ถกูใจเขา  ทำานองเดยีวกบัทีก่ริยิาท่าทางของคนบางคนไม่

ถกูใจเรา  ท้ัง ๆ   ทีว่่าโดยส่วนตวัแล้ว  เขาไม่เคยทำาอะไรให้เราเดอืดร้อน 

เมือ่ความจรงิเป็นอยูอ่ย่างนี ้ เราจงึไม่ควรปล่อยใจของเราให้จงเกลียด 

จงชงัผูอ้ืน่จนถงึพยาบาทปองร้ายเขา  เพราะมันเท่ากบัลงโทษตวัเราเอง 

นำาไฟมาสมุอกเราเอง  ย่ิงเขาทำาเป็นไม่รูไ้ม่เหน็  เขาไม่เดอืดไม่ร้อนด้วยแล้ว 

เราจะยิ่งเดือดร้อนใหญ่  เดือดร้อนไปข้างเดียว
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ก่อนนอนทกุคนืเราควรตัง้ใจให้อภยัทกุสิง่ทกุอย่างและแก่ 

ทุกคน  ทำาเสมือนหนึ่งว่าเราจะไม่ต่ืนขึ้นมาอีก  ความตั้งใจอย่างนี้ 

ทำาให้ใจของเราสงบและเราจะหลบัไปอย่างเป็นสขุ  ต่ืนขึน้พร้อมด้วย 

ความสดชื่น  แจ่มใส  ขอจงท่องจำาไว้ว่า  เมื่อใดเราผูกเวร  เมื่อนั้น 

มองไปทางใดกพ็บแต่ศตัร ู แต่เมือ่ใดใจของเรามีเมตตา  มองไปทาง

ใดก็เจอแต่มิตรไมตรี

เราควรฝังตัวอยู่กับการงานและอดุมคตขิองเราจนไม่มเีวลา 

ไปนกึคดิพยาบาทปองร้ายใคร  ไม่มีเวลาเหลอืเฟือสำาหรบัคดิถึงเรือ่ง 

อันไร้สาระ  งานของเราท่ีจะต้องทำาเพื่อบรรลุถึงอุดมคติก็ไม่มีเวลา 

พอทีจ่ะจ่ายให้อยูแ่ล้ว  จะมีเวลาไหนมานัง่นึกเคยีดแค้นชงิชงัคนน้ัน 

คนนี้

อนึง่  จติใจทีส่ะอาด  ไม่หมกัหมมรงุรงัด้วยความพยาบาท

เคยีดแค้น  ย่อมช่วยแต่งใบหน้าให้มสีง่าราศ ี งาม  น่าเคารพกราบไหว้ 

เป็นเสน่ห์ดึงดูดคนให้มองดูแล้วเกิดความรู้สึกชื่นฉำ่าขึ้นมาในดวงใจ

เพือ่สขุภาพอนามยัของเราเอง  เราควรนำาความปองร้ายผูอ้ืน่ 

ออกไปให้ห่างไกลจากจิตใจของเรา  ปกตภิาพของจติไม่ต้องการสิง่นี ้

เหมอืนปกตภิาพของร่างกายไม่ต้องการอาหารเสยี  หรอืสิง่เสพติดให้

โทษใด ๆ   สังเกตได้ว่า  เม่ืออาหารเสยีเข้าสูร่่างกาย ร่างกายจะมีปฏกิริยิา

ต่อต้านทันที  พยายามให้ออกมาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  เช่น  อาเจียน

หรอืท้องเสยี  ส่วนสิง่เสพตดิให้โทษทัง้หลายเมือ่เข้าสูร่่างกายใหม่ ๆ  
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ร่างกายจะมีปฏิกิริยาต่อต้านเหมือนกัน  แต่พอหลายครั้งเข้าเพราะ

ความดือ้ของคนผูช้อบของอย่างนัน้  ความเคยชินกเ็กดิขึน้แก่ร่างกาย

จึงไปกันได้  เมื่อขาดก็เรียกร้องหาเพราะได้ตกเป็นทาสของสิ่งนั้น

เสียแล้ว

ปกตภิาพของจิตนัน้สะอาดผ่องใส  ไม่ต้องการความเศร้าหมอง 

ใด ๆ   ท้ังสิน้  เพราะฉะนัน้  เมือ่สิง่เศร้าหมองมากระทบจติ  จติจงึมี

อาการด้ินรน  มปีฏิกริยิาโต้ตอบ : ต้องการคายสิง่เศร้าหมองนัน้ออก 

แต่เมือ่สิง่เศร้าหมองนัน้มากระทบบ่อย ๆ   และจิตไม่มกีำาลงัใดมาช่วย

กำาจัดสิง่เศร้าหมอง  จติจงึตกอยูใ่ต้อำานาจของสิง่เศร้าหมองทีเ่รยีกว่า 

“กเิลส”  เม่ือนานเข้ากก็ลายเป็นทาสของความเคยชนิอนันัน้ไป  เช่น 

ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ความริษยาพยาบาท  พวกนี้

ล้วนเป็นสิ่งเศร้าหมองของจิต  เป็นของเสียที่เข้าสู่จิต  ทำาให้จิต

เสียปกติภาพไป  ส่วนคุณธรรมคือ  การให้อภัย  เมตตา  กรุณา 

ความเสยีสละ  ความเหน็แจ้งตามความเป็นจริงในสิง่ทัง้ปวง เหล่านี้

เป็นยาจติ  เป็นเครือ่งฟอกชำาระล้างสิง่เศร้าหมองของจติ เมือ่จติได้

เสพโอสถคอืธรรมสมำา่เสมอและได้คณุภาพปรมิาณพอทีจ่ะกำาจดัโรค

คือกิเลสแล้ว  โอสถคือธรรมนั้นก็จะทำาลายโรคคือกิเลสโดยสิ้นเชิง 

ไม่ให้หวนกลบัมารบกวนจติอกี  จติกจ็ะดำารงอยูอ่ย่างสะอาดผ่องใส 

สงบ  และสว่างตามปกติภาพเดิมของตน

รวมความว่า  ความพยาบาทนั้นเป็นส่ิงที่จิตไม่ต้องการ 

เพราะเป็นของเน่าเสียสำาหรับจิต
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เมื่อเห็นโทษของพยาบาทอย่างนี้แล้ว  จึงดำาริในความไม่

พยาบาทปองร้ายผู้ใด

ค.  คุณของความไม่พยาบาท

ได้กล่าวถึงโทษของความพยาบาทมาแล้วว่านำาความทุกข์ 

ความเดอืดร้อนมาสูต่นและสงัคมอย่างไร  เมือ่ต่างคนต่างคดิพยาบาท

จองเวรกนั  ไม่ให้อภยัในความผดิพลาดของกนัและกนั  เอาไฟพยาบาท

ออกมาเผาลนกนัอยู่  ตนกเ็ดอืดร้อน  คนอืน่กเ็ดอืดร้อน  ญาตพิีน้่อง

ลูกเมียพ่อแม่เพื่อนฝูงพลอยเดือดร้อนกันไปหมด  ความร้อนเหล่า

น้ันต่อเน่ืองถึงกัน  เสมือนเปลวไฟที่เริ่มต้นจากจุดเล็กจุดหนึ่งแล้ว 

เมื่อไม่อาจดับได้  มันก็ลุกลามแผ่เป็นบริเวณกว้างออกไปออกไป 

จนเมืองทั้งเมืองช่วงไปด้วยเปลวเพลิง  นี่ไฟภายนอก  ไฟพยาบาท

อนัเป็นไฟภายในกเ็หมอืนกนั  เมือ่ปล่อยไว้ไม่ดบัเสยี  กลุ็กลามเร่ือย

ไป  เวรไม่ระงับด้วยการจองเวร  แต่ระงับด้วยการไม่จองเวร

ผู้มีปัญญา  เห็นแจ้งดังนี้  จึงดำาริในการไม่พยาบาท  คือ

อยู่ด้วยการให้อภัย-ให้อภัยในชีวิต  ในทรัพย์สิน  และในความรู้สึก

ของผูอ้ืน่  คอืไม่ทำาลายชวีติ  ทรัพย์สนิ  และความรูส้กึของเขา  การ 

ให้อภยัเป็นทานอนัยิง่ใหญ่อย่างหนึง่  ซ่ึงท่านเรยีกว่าอภัยทาน  เป็น

ทางดำาเนินของปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่  เช่น  พระพุทธเจ้า  พระอรหันต

สาวกของพระพุทธเจ้า  พระเยซู  และมหาตมะคานธี  เป็นอาทิ
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คนทกุยคุทกุสมยั  ยอมคุกเข่าลงบชูาสกัการะผูม้ใีจประเสรฐิ 

เช่นองค์พระพุทธเจ้าผู้มีพระทัยบริสุทธิ์  ไม่มีความพยาบาทปอง

ร้ายผู้ใด  แม้ผู้นั้นจะเบียดเบียนพระองค์ปานใดก็ตาม  พระเทวทัต 

นางจญิจมาณวกิา  ช้างนาฬาคริ ี คนแม่นธน ู พวกเดยีรถย์ีนคิรนถ์

ทีพ่ยายามใส่ร้ายพระองค์บ้าง  ความพยาบาทสักนดิหนึง่มไิด้เกดิขึน้

ในพระทยัของพระองค์  ตรงกันข้ามทรงหวงัประโยชน์แก่คนเหล่านัน้ 

ทรงแผ่พระเมตตาให้โดยสมำา่เสมอกนั  ทรงหวังประโยชน์แก่เขาเท่ากบั

ทีท่รงหวงัให้แก่พระราหลุพทุธโอรส  พระองค์ทรงเป็นนกัศาสนาแท้ 

ถ้าทรงเคียดแค้นปองร้ายตอบผูป้องร้าย  พระองค์ชือ่ว่าเดนิตามทาง

ที่โลกียชนทั้งหลายเดินกันอยู่แล้ว  ใครจะเคารพกราบไหว้หรือเห็น

พระคุณเป็นอัศจรรย์  ทรงไม่จองเวรปองร้ายด้วยพระองค์เองและ

ทรงแนะนำาพรำ่าสอนพุทธสาวกให้ดำาเนินเช่นน้ันด้วย  เช่น  ตรัสว่า 

“ถ้ามีโจรใจเหี้ยมเอาเลื่อยมาเลื่อยเธอทั้งหลายให้เป็นท่อนเล็กท่อน

น้อย  ถ้าใจของพวกเธอยังคิดประทุษร้ายในโจรนั้นอยู่  ช่ือว่าไม่ได้

ปฏิบัติตามคำาสอนของเราผู้เป็นศาสดา๑”

นอกจากนี้  ยังตรัสสอนไว้อีกมาก  อาทิ

“ผู้โกรธตอบ  : ชื่อว่าเลวกว่าผู้โกรธทีแรก  ผู้ไม่โกรธตอบ 

ชือ่ว่าชนะสงครามซึง่ชนะได้แสนยาก  ผู้ทีรู่ว่้าคนอืน่เขาโกรธตนแล้ว

ประพฤตตินสงบเสงีย่มอยูไ่ด้  ชือ่ว่าได้ประพฤตเิป็นประโยชน์ทัง้สองฝ่าย 

คือทั้งฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่น
๒
”

๑ นัย กกจูปมสูตร มัชฌินนิกาย มูลปัณณาสก์ ๑๒/๓๕๑
๒  สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ๑๕/๓๒๕
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ในคมัภร์ีวสิทุธมิรรค  ท่านแนะวธิปีราบพยาบาทไว้หลายอย่าง 

ท่านผูป้รารถนาความพสิดารโปรดดจูากวสุิทธิมรรคตอนพรหมวหิาร 

นิทเทสนั้นเถิด

พระเยซ ู ศาสดาครสิต์ศาสนา  ทรงสอนให้รักศตัรขูองท่าน 

มหาตมะคานธี  บุรุษผู้ย่ิงใหญ่ทางอหิงสาสอนให้ทำาประโยชน์แก่

ผู้ปองร้าย

ท่านเหล่านี้ล้วนมีพระทัยและใจสูง  มอบตนไว้กับอุดมคติ

จนไม่มเีวลามาคดิปองร้ายใคร  และความปองร้ายก็ไม่มโีอกาสเข้าไป

มีบทบาทมีอิทธิพลในใจของท่านเหล่านั้นด้วย

กล่าวเฉพาะสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาน้ัน
๓
  “ทรงใช้ความรู้เป็นเครื่อง

คุม้ครองพระองค์ให้คงอยูใ่นความบรสิทุธิท์ัง้ทางพระกาย  ทางพระ

วาจาและทางพระมนสัยัง่ยนืไม่กลบักลาย  เป็นผู้มพีระอธัยาศยัเบกิบาน 

ด้วยพระคุณสมบัติพื้นเดิมของพระองค์  ทรงมีพระอัธยาศัยเผ่ือแผ่ 

มีพระมรรยาทอันงาม  มีพระมนัสไม่ติดในกามคุณ  ถึงเป็นเหตุ

ห่วงใยไม่อาจจาก  มีพระปัญญาพอจะไม่หลงหมกมุ่นอยู่ในกามสุข 

มพีระวริยิะพอจะกล้าหาญบากบัน่เพือ่สำาเรจ็ผลทีท่รงมุง่หมาย  มีพระขนัต ิ

พอจะประคองพระวิริยะมิให้ถอยหลัง  ทรงรักษาสัตย์มั่นคง 

สามารถจะผูกไมตร ี มพีระอธัยาศยัมัน่คงในกจิทีป่ลงพระมนสัจะทำา 
๓  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส : ธรรมคด ีมหามกุฎราชวิทยาลัย 
๒๕๑๔ บทพระพุทธคุณ อรห สมมาสมพุทโธ หน้า ๕
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ไม่จืดจางเร็ว  มีพระเมตตาพอจะพร่าสุขประโยชน์ของพระองค์เพื่อ

ผูอ้ืน่  ทรงรูจ้กัวางพระทยัเป็นกลางไม่ให้ตกไปในฝ่ายความยนิดหีรอื 

ความยินร้าย  ความรู้ของพระองค์อบรมพระคุณเหล่านี้ให้ไพบูลย์  

พระองค์จงึทรงน้อมพระชนม์ของพระองค์เพือ่ทรงบำาเพญ็ประโยชน์ให้

สำาเรจ็แก่สตัว์โลกด้วยอำานาจพระเมตตาพระกรุณา  มพีระมนสัปลอด

โปร่ง  ไม่ติดอยู่ในลาภสักการะในถิ่นฐานหรือในบุคคล  อาจเสด็จ 

ไปไหนไปได้  มีพระอธัยาศยัมัน่คงในอนัจะโปรดสตัว์  ทรงพระอุตสาหะ

อดทนในการเสด็จเที่ยวจาริกและสั่งสอน  กล้าหาญไม่พรั่นพรึงต่อ

อนัตรายอนัจะพงึมแีต่เวไนยผูม้อีธัยาศัยดรุ้าย  อดทนได้ซึง่คำาหยาบ

ช้าของคนเช่นนัน้  ทรงฉลาดรูอ้ธัยาศยัของเวไนยนกิร  และผ่อนปรน 

เทศนาให้ถูกเหมาะ  อนุโลมตามกาลเทศะและอุบัติเหตุ๑  มั่นในศีล

ในธรรมอันจะนำาให้เห็นเป็นตัวอย่าง  รักษาพระมนัสเป็นกลางไม่

อ่อนแอด้วยอำานาจความยินดียินร้าย  อันใคร ๆ   ไม่สามารถล่อหรือ

ขูใ่ห้สมประสงค์  ทรงประพฤติจรงิเป็นทีเ่ชือ่ถอืได้  จึงได้คมุคณะตดิ 

ความรู้อบรมพระคุณเหล่านี้  ย่อมส่งพระองค์ให้เป็นผู้สมควรอย่าง

สูงสุด  คนผู้ควรเป็นที่เคารพนับถือของเขา  อันเขาจะพึงไหว้และ

อ่อนน้อม  ย่อมเป็นผู้มีพื้นมา  คือมีกำาเนิดสูง  มีอายุมาก  หรือมี

คุณธรรม  โดยที่สุดสักอย่างหนึ่ง...”

๑  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า



105อ.วศิ น  อิ นทสร ะ

พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ  ตามท่ียกมานี ้

ชี้ให้เห็นว่า  พระหฤทัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็น

อย่างไร  น่าเคารพกราบไหว้เพียงใด

ความดำาร ิ หรอืความคดิในการไม่พยาบาท  ทำาใจของตนให้

ผ่องใส  มคีวามสุขอยูด้่วยเมตตาธรรม  จะส่งบุคคลผูเ้ช่นนัน้ให้ขึน้สู่

แท่นอภปิชูนียบคุคล  ครุฐานยิบคุคลดงัพรรณนามาฉะนี ้ ความดำาริ

ในการไม่พยาบาทจึงเป็นมรรคหนึ่งไปสู่ความพ้นทุกข์

๓. ความด�าริในการไม่เบียดเบียน (อวิหิงสาสังกัปปะ)

ก.  ความหมาย

ความเบยีดเบยีน  คือการทำาให้ผูอ้ืน่เดอืดร้อนเพือ่ความสขุ 

หรอืเพือ่ประโยชน์ของตน  มสีาเหตมุาจากความโลภบ้าง  ความโกรธบ้าง 

ความหลงบ้าง  ต่างกบัพยาบาทตรงทีว่่า  พยาบาทนัน้เป็นการผกูเวร 

จองเวร  ผูกใจเจบ็  กระทำาตอบแก่ผูท้ีท่ำาตนก่อน  ส่วนความเบียดเบียน 

นัน้อาจทำาได้แม้แก่ผู้ทีไ่ม่เคยทำาอะไรให้ตนเดอืดร้อน เบยีดเบยีนสตัว์ 

เพือ่ความสนุกเพลดิเพลนิกม็ ี เช่น  ยงินก  ตกปลา เพ่ือความเพลดิเพลนิ 

ของตน  เห็นสุนขัเดนิอยูก็่จบัฉวยก้อนดนิก้อนหนิ  ขว้างปาด้วยความ

คะนองมอื  เอาเชือกผกูหางสนุขัแล้วเอาไฟจดุทีป่ลายเชอืกให้ลามไป

ไหม้หางมัน  ทำานองนีเ้รยีกว่าเบยีดเบยีนเพราะคะนองเพือ่ความสนกุ

เพลิดเพลินของตน  ไม่คำานึงถึงความเดือดร้อนของสัตว์อื่น
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พวกชนไก่  กัดปลา  ดกันกมาขายให้เขาปล่อย  ก็จดัอยูใ่น

พวกเบยีดเบยีนเหมอืนกัน  บางคนเล้ียงชพีด้วยการลกัขโมยปล้นเขา 

เมื่อเจ้าทรัพย์ขัดขวางเพราะหวงแหนตามวิสัยของปุถุชนก็ทำาร้าย

ร่างกายถึงชีวิตก็มี  บางคนใครขัดใจหน่อยก็พุ่งเข้าใช้กำาลังทำาร้าย 

มองตากนัชะตาไม่กนิกนักต็รีนัฟันแทงกนั  ยงิกนั  อย่างนีก้เ็บยีดเบยีน

การไม่กระทำาดังกล่าวมา  คือเว้นกระทำาการเบียดเบียน 

 เรียกว่าความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา - Non-Violence) คุณธรรม

ทีป่ระคบัประคอง  อดุหนนุความไม่เบียดเบียนคอื  ความกรณุา  และ 

มทุติา  กล่าวคือหวัน่ใจในความทกุข์ของผูอ้ืน่  สตัว์อ่ืน  ไม่อยากเห็น

เขามีทุกข์  แต่พอใจ  พลอยยินดีในความสุข  ความสมปรารถนา

ของผู้อื่น

ข.  โทษของการเบียดเบียน

โลภ  โกรธ  หลง  เป็นอกศุลมลู  คอืต้นตอหรอืต้นเหตแุห่ง

ความชัว่  บคุคลย่อมเบยีดเบยีนผูอ้ืน่เพราะมโีลภ  หรอืโกรธ หรอืหลง 

อย่างใดอย่างหนึง่อยูใ่นใจ  หรอืเพราะทัง้  ๓  อย่างรวมกัน  เมือ่คดิ 

เบยีดเบยีนเขา  ใจของตนก็เศร้าหมองเร่าร้อน  เป็นทกุข์ประการหนึง่แล้ว 

เมือ่เขาทีถ่กูเบยีดเบยีนทำาตอบเอาบ้าง  ตนกย่็อมเดอืดร้อนเหมอืนกนั 

ลูกเมีย  ญาติพ่ีน้องก็พลอยเดือดร้อนกันอีก  บางทีถึงกับรวมกลุ่ม

เบียดเบียนกัน ทั้งสองฝ่ายต่างก็เดือดร้อนเท่า ๆ  กัน
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นอกจากเบียดเบียนผู้อื่นแล้ว  มนุษย์ยังมีการเบียดเบียน

ตนเอง  ทำาตนเองให้เดอืดร้อนอกีด้วย  เช่น  การติดยาเสพติดให้โทษ 

ทำาลายสขุภาพอนามยัของตน  ความจริงเรือ่งนีไ้ม่เพียงแต่เบยีดเบยีน

ตนเองเท่านัน้  ยงัชือ่ว่าเบยีดเบยีนพ่อแม่ญาตพิีน้่องและเพือ่นทีร่กั

อีกด้วย  เพราะทำาให้คนเหล่านั้นพลอยเดือดร้อน  เฉพาะอย่างยิ่ง

พ่อแม่อาจเดอืดร้อนเพราะการตดิยาเสพตดิของลกูยิง่กว่าตวัผูต้ดิยา 

เสียอีก

ความวิตกกังวล  หมกมุ่นโดยไม่มีเหตุผล  คิดมากไปเอง 

เกรงนั่นเกรงนี่จนดูอะไร ๆ   มันร้ายไปหมด  จนต้องกลายเป็นคน

หวาดผวา  ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง  เป็นโรคประสาทพิการ  นี่ก็

เป็นการเบียดเบียนตนเอง

การมโีลภ  โกรธ  หลง  ริษยา  พยาบาท  มจิฉาทฐิ ิ แล้วไม่รูจ้กั 

ระงับให้บรรเทาเบาบาง  ปล่อยให้มันเผาลนอยู่ในจิตใจ  จนต้อง

กระวนกระวายไม่มอีนัเป็นสขุ  อย่างน้ีกเ็ป็นการเบยีดเบยีนเหมอืนกนั 

การเบยีดเบยีนตนเองกบัการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่นัน้  เมือ่พจิารณาด้วย

ดแีล้ว  จะเห็นว่าแยกกันไม่ออก  คืออนัใดเบยีดเบยีนผูอ้ืน่  อันนัน้ก็

เบียดเบียนตนเองไปด้วย  อันใดเบียดเบียนตนเอง  อันนั้นเป็นการ

เบยีดเบยีนผู้อืน่ไปด้วย  มีผลกระทบกระเทอืนถงึกนัเหมอืนร่างกาย

กับใจ  ในทางตรงกันข้าม  ฝ่ายคณุธรรมอนัใดเกือ้หนนุตนโดยธรรม 

อันนั้นเป็นการช่วยเกื้อหนุนผู้อื่นด้วย  อันใดเกื้อหนุนผู้อื่นโดยธรรม 

อันนั้นเป็นการเกื้อหนุนตนเองไปด้วย
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พดูอย่างสัน้ว่า  การสงเคราะห์ผู้อืน่กเ็ท่ากบัสงเคราะห์ตนเอง 

การเบียดเบียนผู้อื่นเท่ากับการเบียดเบียนตนเอง

ค.  คุณของความไม่เบียดเบียน

ความไม่เบียดเบียนคือความกรุณานั้น  มีคุณอันไพศาล 

ท้ังแก่ตนและแก่ผู้อื่น  ในส่วนตนทำาให้เป็นผู้มีใจอ่อนโยน  เห็นซึ้ง 

ลงไปในทกุข์ของผูอ้ืน่  ความรูส้กึอนันัน้ย่อมฉายออกมาทางใบหน้า 

แววตา  เป็นเสน่ห์ดึงดดูให้ผูอ้ืน่มคีวามรกัใคร่  เคารพนับถอื  มคีวามสขุ 

ความปราโมชเมือ่ได้พบได้เหน็  เป็นแบบฉบับทีป่ระทบัใจ  แม้ผูม้ใีจ

กระด้าง  เมือ่ได้สมัผสักบัความกรณุาของคนเช่นนัน้เข้ากค็ลายความ

กระด้างลง  กลายเป็นผู้มีใจอ่อนโยนควรแก่การปลูกฝังคุณธรรม

อื่น ๆ   ลงไป

ขอยกตัวอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระทัยอัน

เป่ียมด้วยพระกรณุา  สามารถกลับคนร้ายให้กลายเป็นดเีสยีมากมาย 

ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์  เช่น  อาฬวกยักษ์  พระเทวทัต  โจรองคุลิมาล 

เป็นอาท ิ ใครได้เห็นได้เข้าใกล้พระองค์ก็มีความเย็นใจ

มหาตมะคานธี  ผู้ยึดหลักอหิงสาเป็นทางดำาเนิน  มีความ

กรณุาประจำาใจนัน้  ปรากฏว่าเป็นผูม้เีสน่ห์รนุแรงมาก  ทัง้ ๆ   ทีร่ปู 

ก็ไม่งาม  เสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับกายใด ๆ   ที่สวยงามก็ไม่มี
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ท่านเนห์ร ู ผูเ้ป็นทัง้ศษิย์และสหายของท่านคานธ ี ได้พรรณนา 

ให้เราทราบไว้ดังนี้

  “แม้ท่าน  (มหาตมะคานธี)  จะมร่ีางกายบอบบาง  แต่จติใจ 

ของท่านเป็นเหลก็กล้าไม่รูจ้กัจำานนต่ออำานาจใด ๆ   ภายในเครือ่งแต่งกาย 

ผ้าเตี่ยวพันรอบสะเอว  และเปลือยครึ่งท่อน  (บน)  ก็ยังคงไว้ซึ่ง

บคุลกิลกัษณะของความเป็นเจ้าและเป็นกษตัรย์ิ  สามารถโน้มน้าวใจ

คนทั้งหลายให้คล้อยตามคำาสั่งอย่างเต็มอกเต็มใจ  แม้จะเป็นผู้ไม่

ถอืยศถอืศกัด์ิ  แต่เป็นผู้เป่ียมด้วยปณิธานอนัเด็ดเด่ียว บางคราวต้อง

เดนิบทบาทอย่างมหาจกัรพรรด ิ แววตาสงบซึง้  แต่เมือ่จ้องมองผู้

ใดแล้วก็ทะลุลึกเข้าไปในวิถีประสาท  เสียงกังวานแจ่มใสก้องอยู่ใน 

หวัใจของผูฟั้ง  แม้ผูฟั้งจะมีเพียงคนเดยีวหรอืพนัคนกจ็ะต้องหลงใหล

เคลบิเคลิม้ไปตามกระแสจติของท่าน  ท่านสามารถมดัใจคนด้วยถ้อยคำา 

อนันุม่นวล  อำานาจอนัยิง่ใหญ่ของท่านคอืการเอาชนะศตัร ู หรืออย่างน้อย 

ก็ให้ศัตรูวางอาวุธ  ซึ่งบางทีก็กลับกลายเป็นมิตร

“อากัปกิริยาของท่านทุกอิริยาบถ  ล้วนมีความหมายและ

เป็นสง่า  ท่านไม่มีมรรยาทของคนตำ่าช้าแฝงอยู่เลยแม้เท่าปรมาณู

หนึ่งซึ่งตามธรรมดามักจะมีอยู่ในพวกชนชั้นกลางเช่นเรา  เมื่อใดที่

ท่านมคีวามสงบทางใจ  ท่านจะส่งกระแสความสุขนัน้ไปยงัผูอ้ืน่ด้วย

ท่านก้าวไปในชวิีตอนัเต็มไปด้วยความทรมาน  แต่เป็นก้าวทีม่ัน่คงไม่

หวั่นไหวต่ออะไรเลย
๑
”

๑ จากเรื่อง เนห์รู หน้า ๒๙๐ โดย เลียง ไชยกาล
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ได้กล่าวถงึสัมมาสังกปัปะ  ความคิดชอบ  หรือความดำารชิอบ

มาพอสมควร  เป็นแนวแห่งความเข้าใจอันถูกต้อง  และการปฏิบัติ

ชอบในชีวิตประจำาวัน  ตลอดถึงการอบรมตนเองให้ก้าวขึ้นสู่มรรคา

แห่งความหลดุพ้นจากทกุข์ต่าง ๆ   ต้ังแต่อย่างหยาบถงึอย่างละเอียด

สมัมาสงักัปปะเป็นองค์มรรคองค์หนึง่  ทีม่คีวามสำาคญัไม่

น้อยกว่าองค์มรรคอืน่ ๆ   มอีานภุาพกำาจดัทกุข์ก่อให้เกดิสขุประโยชน์

แก่ผู้ปฏิบัติตามสมควรแก่การปฏิบัติ  การอบรมสัมมาสังกัปปะจึง

เทา่กับการพัฒนาตนให้สมบูรณ์  อนัมีความหลดุพน้จากทกุข์ต่าง ๆ  

เป็นผล







การเลือกวิถีชีวิตและ
การคิดในโลกที่สับสน

แนวค�าบรรยาย ณ ตึกอเนกประสงค์ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยการจัดของชมรมคุณภาพชีวิตและสังคม วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๖

เวลา ๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น.
(ผู้ฟังคืออาจารย์คณะต่างๆ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป)





การเลือกวิถีชีวิต
และการคิด

ในโลกที่สับสน

๑. ท�าไมโลกจึงสับสน  คำาว่าโลกในที่นี้หมายถึงหมู่สัตว์

หรือหมู่มนุษย์ที่รวมเรียกว่า  สัตว์โลก  ซ่ึงในทางพุทธศาสนาแบ่ง

ไว้  ๓  ประเภท  คือ

  ก.  โอกาสโลก  หมายถงึพืน้ดนิทีเ่ราอาศยัอยูห่รอืจกัรวาล

ทั้งหมด

  ข.  สังขารโลก  หมายถึงสิง่ปรงุแต่งทีม่ตีามเหตปัุจจยั 

(The World of Formation) สิ่งที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้น

  ค.  สตัว์โลก  หมายถึงหมูส่ตัว์ (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)

คำาว่า  สังขาร  ในภาษาทางศาสนามคีวามหมาย  ๒  อย่าง  คือ

    (๑)  สังขารภายนอก  คือ  สิ่งปรุงแต่งทั้งปวง 

(Compounded Things) หรือสารประกอบทั้งปวง

    (๒)  สงัขารภายใน  คอื  ความคิดปรุงแต่ง;  สภาพ

ปรุงแต่งจติให้ดใีห้ชัว่  กล่าวคือ  กเิลสและคุณธรรม  ตวัอย่างสงัขาร

ที่กล่าวไว้ในขันธ์  ๕

  ทำาไมโลกจงึสบัสน  ทำาไมมนษุย์จงึวุน่วาย  ถ้าตอบตาม

แนวพุทธวิทยาก็น่าจะตอบได้ว่า  เพราะจิตสับสน  เพราะจิตวุ่นวาย 

ทั้งนี้เพราะสิ่งที่นำาโลกก็คือจิต  ตามพระพุทธภาษิตที่ว่า  จิตฺเตน 

นียติ  โลโก  โลกอันจิตย่อมนำาไป  หรือจิตนำาโลกไป  ความคิดหรือ

จิตทำาให้โลกดิ้นรน,  สิ่งทั้งปวงตกอยู่ในอำานาจของจิตน่ันแหละ 

ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงโลก  เปลี่ยนแปลงสังคม  ต้องเปล่ียนแปลง

คนก่อน,  การเปลี่ยนแปลงคนต้องเปลี่ยนที่จิตของเขาก่อน 

ถ้าเปลีย่นความคดิเขาไม่ได้กเ็ปลีย่นแปลงเขาไม่ได้  มองเผิน ๆ   มนุษย์

เราเหมอืนอยูใ่นโลกแห่งวตัถ ุ แต่พอมองลกึลงไป  มนษุย์อยูใ่นโลก

ของความคิด  ความคิดมีอิทธิพลยิ่งใหญ่ต่อวิถีชีวิตของปัจเจกชน

และสังคมของมวลมนุษย์  สังคมจะเปลี่ยนไปถ้าความคิดโดยรวม

ของมนุษย์เปลี่ยนไป
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๒. การคิดหรือความคิดที่ตรงกับค�าว่า สังกัปปะ  หรือ 

Thought ในภาษาองักฤษนัน้เป็นลกัษณะหน่ึงของจติ  เป็นเจตสิกธรรม 

สิ่งที่เกิดกับจิต  อยู่กับจิต  จะอยู่โดยลำาพังไม่ได้

  จิตเป็นธรรมชาตผ่ิองใสและไม่ด ี ไม่ช่ัว  กลบัเป็นเศร้าหมอง 

เพราะมเีจตสกิธรรมอันเศร้าหมองเข้ามาผสม  มีเจตสกิธรรมฝ่ายดี

มาทำาให้ดใีห้ผ่องแผ้วขึน้ตามสภาพเดมิ  สัมมาสงักปัปะ  หรอื Right 

Thought จะเข้ามามบีทบาทสำาคัญมากตรงนีค้อื  ความคดิทีถ่กูต้อง 

ดงีาม  ไม่เป็นไปเพือ่ความเศร้าหมอง  แต่เป็นไปเพ่ือความผ่องแผ้ว

๓. ตวัอย่างความคดิทีเ่ป็นไปเพือ่ความเศร้าหมอง เพือ่

ทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมรรควิภังคสูตร  คือความคิดใน

ทางหมกมุ่นหลงใหลในสิ่งยั่วยวน  ความคิดในทางพยาบาทชิงชัง

ปองร้าย  ความคดิในทางเบยีดเบยีน  ทีต่รงกนัข้ามย่อมเป็นไปเพือ่

ความผ่องแผ้ว  เพ่ือสขุ  คอืความคดิในการปลกีตนออกจากสิง่ยัว่ยวน 

ความคิดในทางเมตตากรุณา  ความคิดในทางไม่เบียดเบียนตนและ

ผู้อื่น  คนเราวันหนึ่ง ๆ   คิดมากไปในทางเบียดเบียนตนเองบ้าง 

ในทางเบียดเบียนผู้อ่ืนบ้าง  บางคนไม่เพียงคิดอย่างเดียว  ทำาด้วย 

ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นมากมายทำาให้โลกสับสนยิ่งขึ้น
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๔. วิถีชีวิตเป็นสิ่งที่เราเลือกได้หรือไม่  ตอบว่าเลือกได ้

เลือกโดยการสร้างแนวคิดให้ถูกต้อง  วิถีชีวิตก็จะดำาเนินไปในทางที่

ถูกต้อง  ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า  “จิตที่ต้ังไว้ถูกย่อมให้คุณให้สมบัติ

ยิ่งกว่าที่มารดาบิดาหรือญาติพี่น้องจะให้ได้  ส่วนจิตที่ตั้งไว้ผิดย่อม

ให้โทษมากกว่าที่โจรและคนมีเวรต่อกันจะพึงทำาแก่กัน”

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  ‘ความคิดก่อให้เกิดการกระทำา

  การกระทำาก่อให้เกิดนิสัย 

  นิสัยหลอมเข้าเป็นอุปนิสัย 

  อุปนิสัยสร้างวิถีชีวิตของบุคคล’

ตามนัยนี้  จะเห็นว่า  คนเราเลือกวิถีชีวิตได้ด้วยการเลือก

คิดเลือกทำา  เหมือนเราเลือกเมล็ดพืชก่อนจะหว่านลงดิน  ถ้าเรา

รู้จักเมล็ดพืชและรู้จักผลของมันดี  เรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าเมล็ดพืชนี้

จะมีผลอย่างไร  เราก็เลือกแต่เมล็ดพืชที่เราต้องการ  เว้นเมล็ดพืช

ที่ไม่ต้องการเสีย
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แต่ในชีวิตจริง  คนเราทำาได้ยาก  เพราะอะไร  เพราะกิเลส

หรืออารมณ์ชั่วคอยบังคับให้ทำาสิ่งที่มีผลเป็นความทุกข์และเรา

พ่ายแพ้แก่มัน  เราพ่ายแพ้ตวัเอง  ทกุครัง้ทีพ่่ายแพ้ตวัเอง  เราเสียใจ 

แต่ถ้ากำาลงัใจเราไม่เพยีงพอ  เผชญิหน้ากนัอกี  เรากแ็พ้อกี  และเรา

ก็เสียใจอีก...เสียใจไปเรื่อย ๆ   จนกว่าจะชนะสิ่งนั้นได้อย่างเด็ดขาด

ถ้าเราสร้างแนวคิดไว้ผิด  วิถีชีวิตจะดำาเนินไปผิดและผิดไป

เรือ่ย ๆ   บางเรือ่งกถ็อนตวัยาก  เช่นผู้ทีอ่ยากรวยเรว็เข้าไปเกีย่วข้อง

กับวงการค้ายาเสพติดให้โทษ  จะเดินหน้าก็มองเห็นแต่ภัยพิบัติ 

ถอยหลงักอ็นัตราย  เหมอืนด้านหน้าเป็นผาชนั  ด้านหลงัเป็นหบุเหว

๕. ความคิดอันตราย ๓ ประเภท

  ๕.๑  ไม่มองด ู ไม่พดูถงึความผดิพลาดของตนเอง  คอย

มองดูและพูดถึงแต่ความผิดพลาดของคนอื่น

ในครอบครัวมักมีปัญหาพ่อ  -  แม่  -  ลูก  ท่านสอนว่า 

ก่อนแต่งงานควรลืมตาทั้ง  ๒  ข้าง  แต่งงานแล้วปิดเสียข้างหนึ่ง 

เพื่อไม่ต้องมองดูข้อผิดพลาดบกพร่องของอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไป 

นอกจากเพื่อปรับปรุงแก้ไขด้วยความสุภาพอ่อนโยนและเห็นใจ

•  พอ่แม่ไมเ่ขา้ใจลกู  ลกูไม่เข้าใจพ่อแม่  ถา้ทกุคนถือเอา

ตนเป็นจดุศูนย์กลางของความถกูต้อง  ย่อมต้องรุกรานเสรภีาพของ

ผู้อื่น  และผู้อื่นก็จะรุกรานเสรีภาพของผู้อื่นต่อ ๆ   กันไป  ต่างคน 
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ต่างกเ็ป็นนรกของกนัและกนัอย่างที ่ ฌอง  ปอล  ซาร์ตร์  นักปรชัญา 

ฝร่ังเศส  กล่าวว่า  “นรกคอืผูอ้ืน่”  (ในบทละครเรือ่ง No Exit =ไม่มี

ทางออก)

ในทีท่ำางาน  มีปัญหาเรือ่งเพือ่นร่วมงาน  นายกบัลูกน้อง...

ในวัดมปัีญหาเรือ่งสมภารกบัพระลูกวัด  เรือ่งพระกบัพระ  เณรกบัเณร 

หรือเดก็วดักบัพระกบัเณร  ตลอดถึงอบุาสกอบุาสกิากบัพระ ดูสบัสน 

ชอบกล  ความคิดมันสับสนก่อน  เรื่องสับสนต่าง ๆ   ก็ตามมา

๕.๒  ท�าผิดจนเป็นนิสัย  เข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนเลวเพราะ

โชคไม่ดี  เพราะชะตาชีวิตกำาหนดมาให้เขาเป็นคนเช่นนั้น  จึงปล่อย 

ไม่ยกตนเองขึ้นจากหล่มเลนแห่งความบกพร่องผิดพลาด

มาถึงตรงนี้  ใคร่จะตั้งปัญหาว่า  สิ่งที่เรียกว่า  ชะตาชีวิต

ของคนเรานั้นมีหรือไม่  ถ้ามีอะไรเป็นตัวกำาหนด  แก้ไขได้หรือไม่

ตอบสัน้ ๆ   ว่า  ม ี มันเป็นร่องรอยของอดตีกรรมทีเ่ราเคย

สัง่สมมา  กรรมของเราน่ันแหละเป็นตวักำาหนด  ท่ีเรยีก  ยถากมัมปูคา 

สัตตา  สตัว์ทัง้หลายเข้าถงึสภาพต่าง ๆ   ตามกรรมของตน  แต่เป็น

สิง่ทีแ่ก้ไขได้โดยการทำากรรมใหม่เพือ่ละลายกรรมเก่า  สร้างกรรมใหม่ 

ทีด่กีว่าเหมอืนคนเคยเป็นหนี ้ เพราะความผดิพลาดบางอย่าง  ต่อมา 

รู้สึกตัวกลับตัวใหม่  ส่ังสมทรัพย์ใช้หนี้เก่าหมด  ยังมีทรัพย์เหลือ
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และเพ่ิมพูนขึ้นอีก  เพราะเว้นขาดจากการทำาผิดเก่า ๆ   สร้างนิสัยดี

งามใหม่ ๆ   ขึ้นมาแทน

ท่านมหาตมะคานธ ี กล่าวว่า  “…บ้ันปลายของความรูท้กุ

ชนิดควรจะอยู่ที่การสร้างอุปนิสัย...ความมุ่งหมายอันเด็ดเดี่ยวของ

มนุษย์กค็อืเอาชนะนสิยั  (อนัไม่ด)ี  เก่า ๆ   ของตน  เอาชนะความชัว่ 

ที่มีในตนและคงคืนความดีให้ไปสู่ทางที่ถูกต้อง...”

๕.๓  ท�าร้ายตนเอง  อ่อนแอ  วิง่หนปัีญหา  ไม่เคยคิดแก้

ปัญหา  คนท่ีมีความรู้  และอาจมีความสามารถ  แต่ไม่ใช้ความรู้

ความสามารถให้สมกับที่มี  ย่อมไม่ได้รับการยกย่องและอาจอยู่ไม่

ได้ในโลกอันสับสนนี้

หญิงคนหนึ่ง  มีลูกออกมาปากแหว่ง  เป็นทุกข์จนคลั่ง 

ฆ่าลกูตายและฆ่าตวัตามไปด้วย  ทัง้ ๆ   ทีห่มอกย็นืยนัว่า  ปากแหว่ง

อย่างนี้  ด้วยความรู้ทางศัลยกรรมของแพทย์สมัยใหม่ ๆ   สามารถ

ทำาให้หายเป็นปกตไิด้  แต่เธอไม่ฟังเสยีงใคร  เธอเป็นทกุข์อย่างหนกั 

เสียใจ  อับอาย  ในที่สุดก็ทำาร้ายตัวเอง  หนีปัญหา  ความจริง

ปัญหาอย่างนี้แก้ไม่ยาก  ถ้าเธออดทนเสียหน่อย  ใจเย็นเสียหน่อย 

ยงัมปัีญหาอ่ืน ๆ   อกีเป็นอนัมากทีเ่ราสามารถแก้ได้ด้วยความอดทน 

มีปัญหาและคิดสู้ปัญหาที่เรียกว่า  Positive  Thinking  เพราะตาม

ความเป็นจริงแล้ว อุปสรรคจะมีมากแค่ไหนก็ยังน้อยกว่าที่เรา

เก็บมาคิดกังวลใจ
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ในพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้าตรัสว่า  คน  ๒  คน 

ทำาความชัว่เหมอืนกนัได้รบัผลไม่เท่ากนั  คนหนึง่ได้รบัมาก  คนหนึง่

ได้รับน้อย  เพราะคน  ๒  คนน้ีต่างกัน  กล่าวคือ  คนที่รับผลมาก

เพราะเป็นผู้ไม่ได้อบรมกาย  ไม่ได้อบรมศีล  ไม่ได้อบรมจิตใจ  ไม่ได้

อบรมปัญญา  มคีณุธรรมน้อย  มจีติใจคบัแคบ  มปีกตอิยูเ่ป็นทกุข์

แม้ด้วยเรือ่งเพยีงเลก็น้อย  (อปปฺทกุขฺวหิาร ี -  คอือะไรนดิอะไรหน่อย 

กเ็ก็บมาทกุข์  มากังวลใจ  เผาตัวเอง  ทำาร้ายตวัเอง)  ส่วนคนทีท่ำาชัว่ 

เหมอืนกนั  แต่ได้รบัผลชัว่น้อยกเ็พราะเป็นคนได้อบรมกาย  อบรมศลี 

อบรมจติ  อบรมปัญญา  มคีณุธรรมมาก  มีจติใจกว้างขวาง  ใจใหญ่ 

(มหตฺตา,  มหาตฺมา)  มีปกติอยู่ด้วยธรรม  มีเมตตาเป็นต้นอันหา

ประมาณมิได้  (อปฺปมาณวิหารี)  คนอย่างนี้ถ้าทำาดีเท่ากันกับคน

แบบข้างต้นย่อมได้ดมีากกว่า  เพราะเคร่ืองรองรบัความดมีมีากกว่า 

(พระไตรปิฎก  ๒๐/๓๒๐/๕๔๐)

ความลบัอย่างหนึง่ของการด�าเนนิชวีติทีด่กีค็อืความฉลาด

และความกล้าหาญที่จะเอาชนะความทุกข์และความผิดพลาด  มี

บางคราวทีเ่ราต้องทิง้ปัญหาไว้ก่อน  แล้วหันไปทำาสาธารณประโยชน์ 

ปล่อยปัญหาที่เหลืออยู่ให้คลี่คลายไปเอง

หวัเราะเยาะตวัเองเสยีบ้าง  สมนำา้หน้าตวัเองเสยีบ้าง  พร้อม 

ด้วยเสยีงหวัเราะเบา ๆ   ของเราเอง  บางคราวจำาเป็นต้องนกึว่าเราเป็นเพยีง 

ตัวตลกตัวหนึ่งของโลกเท่านั้นเอง
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๖. รางวัลอันประเสริฐอย่างหนึ่งในชีวิตของเรา  ถ้า

ทำาได้คือ  ฝึกนิสัยให้เป็นคนหัดคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งที่

พระพทุธเจ้าทรงเรยีกว่า  โยนโิสมนสกิาร  ในทีน้ี่ขอกล่าวถงึมนสกิาร 

๔  อย่างก่อนคือ

  (๑)  อปุายมนสกิาร  พจิารณาโดยอุบายอย่างมรีะบบ

เพื่อให้รู้ความจริง  ให้เข้าถึงสัจจะ  เช่น  เข้าถึงความจริงว่าสิ่งทั้ง

ปวงตกอยู่ภายใต้อำานาจอันเฉียบขาดของความไม่เที่ยง  เป็นทุกข์ 

เป็นอนัตตา  มีอุบายคิดให้เป็นสุขแม้ในเหตุอันน่าจะทุกข์  ปัญญา 

มองหาแง่ดขีองส่ิงร้ายท่ีเกิดขึน้แล้ว  คนเช่นน้ีต้องเป็นคนมปัีญญา 

สมภาษติทีว่่า  ‘ปญญฺาสหโิต  นโร  อธิ  อปิทกุเฺขส ุ สุขาน ิ วนิทฺต ิ - 

ผู้มีปัญญาในโลกนี ้ ย่อมหาความสุขได้แม้ในเหตุที่น่าจะทุกข์’

  (๒)  ปถมนสิการ  คิดถูกทาง  คิดต่อเนื่องเป็นลำาดับ

ตามแนวเหตุผล  แม้ในทางท่ีดีด้วยกันแล้วก็ยังพิจารณาหาทางว่า

ควรจะดำาเนนิทางไหนจงึจะดทีีส่ดุ  เป็นประโยชน์ทีส่ดุ  น่ีคอืการเลอืก

ชีวิต  ซึ่งอยู่ในวิสัยที่เราจะเลือกได้และเหมาะสมแก่ตัวเราตามแนว

ของปรัชญาเอ็กซิสต ์ (Existentialism)

  (๓)  การณมนสกิาร  คิดตามเหต ุ เป็นไปตามอำานาจ

แห่งเหตุ  ไม่ดือ้รัน้ดนัทรุงัในส่ิงอนัไม่สมควร  ยอมรบัผดิเมือ่เหน็ว่า

ได้ทำาผิดไป  ไม่อ้างเหตุผลเข้าข้างตนเองเพื่อให้ตนถูกหรือไถลไป 

ข้าง ๆ  ค ูๆ   คิดยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ (Flexible) ไม่แข็งทื่อตายตัว
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จนไม่คำานึงถึงเหตุผลและความจำาเป็น  ประกอบด้วยคุณคือการ 

ณวสกิตา  (Conditionality  or  If-Then-Law)  สมควรได้รับยกย่องว่า 

เป็นการณวสโิก  ดำาเนินชวีติถกูต้องตามเหตุการณ์อนัควร  แต่ไม่ใช่

อ่อนแอหรือขาดหลักการ

  (๔)  อุปปาทกมนสิการ  คิดในเชิงเร้ากุศลธรรม  ให้

เกิดความเพียรชอบ  ให้หายกลัวในสิ่งที่เคยกลัวหรือในส่ิงอันไม่ 

ควรกลวั  ท้ังนีเ้พือ่ให้เกิดผลอนัพงึประสงค์  พระพทุธเจ้าทรงประทาน

แนวคดิข้อนีแ้ก่พระสาวกเสมอ  ผู้ท้อถอยในความเพยีร  ผูย่้อหย่อน

ในกุศลธรรม  ให้กลับดำาเนินไปพอดีในความเพียรและในกุศลธรรม 

บางทีทรงเล่าเรื่องในอดีตของเขาบ้าง  ของพระองค์เองบ้าง  ที่

เรียกว่า  ‘ชาดก’

มนสิการ  ทั้ง  ๔  น้ี  แตกออกเป็นโยนิโสมนสิการ  ๑๐ 

ประการ  คือ

(๑)  คิดแบบสาวหาเหตปัุจจยั  เช่น  แนวคิดในปฏิจจสมุปบาท

(๒)  คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  เช่น  แนวคดิเรือ่งขนัธ์ ๕

(๓)  คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา  เช่น  คิดเรื่องไตรลักษณ์

(๔)  คิดแบบแก้ปัญหา  เช่น  แนวคดิตามแบบอรยิสจั  ๔

(๕)  คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์  ข้อนี้เก่ียวกับหลักการ

และจุดมุ่งหมาย  (ธรรม  หลักการ,  อรรถ  ความหมายหรือจุด

มุ่งหมาย)  เช่น  เรามีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและ

สังคม เรากม็หีลกัการและวธีิดำาเนนิการไปสูจ่ดุมุง่หมายนัน้  ในพุทธ
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ศาสนามคีำาหนึง่  คือ  ธรรมานุธรรมปฏบิติั  เราแปลกนัมาว่า  การ

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ความหมายก็คือ ปฏิบัติถูกต้อง

ตามหลักการและจุดมุ่งหมายนั่นเอง

(๖)  คิดแบบหาคุณโทษและทางออก  คือ  อะไรเป็นคุณ

ของมนั  อะไรเป็นโทษของมัน  และทางออกจากโทษนัน้มอียูอ่ย่างไร

(๗)  คิดแบบหาคุณค่าแท้คุณค่าเทียม

(๘)  คิดแบบเป็นอุบายเร้าคุณธรรม  (ดังกล่าวแล้วใน

อุปปาทกมนสิการ)

(๙)  คิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน  ตามแนวสติปัฏฐาน

(๑o)  คิดแบบวภัิชชวาท  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 

เสฏฐ˙)  ควรเป็นชีวติทีส่งบและมปีระโยชน์ทีเ่รยีกว่า  Peaceful  and 

Useful Life กฎหมายอาจลดหย่อนผ่อนโทษแก่อาชญากรผู้ประกอบ

อาชญากรรมโดยไม่รู้ว่าตนทำาผิด  แต่ในชีวิตจริงทั่วไป  คนที่ทำาผิด

โดยไม่รู้จะก่อผลเสียหายอย่างมากแก่สังคม  เช่นคนเป็นโรคติดต่อ 

ไม่รู้ว่าตนเป็นโรคติดต่อหรือไม่รู้วิธีป้องกัน  ย่อมแพร่เชื้อได้มาก
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โสกราตสีจงึกล่าวว่า  คนทำาชัว่โดยไม่รูค้วรได้รับโทษเป็น ๒ 

เท่า  หรือ ๒  สถาน  คือ  ๑  ทำาผิด  ๒  โง่เขลา  หรือไม่รู้

ความไม่รู้  หรือ  อวิชชา  เป็นบ่อเกิดแห่งความผิดและ

ความทกุข์นานาประการ  แม้ความรกัซึง่เป็นสิง่อ่อนโยนโดยธรรมชาติ 

ถ้าปราศจากความรู้ก็จะเป็นพิษ  ก่อให้เกิดการทำาผิดมากมายเช่น 

การทำาแท้ง  ริษยา  อาชญากรรม  ฆาตกรรม  จริงอยู่ความรัก

เป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์แต่ต้องประกอบด้วยความรู้  มีความคิดท่ี

ถูกต้อง  ปัญญาเป็นสภาพตรงกันข้ามกับอวิชชา  การเลือกวิถีชีวิต

ทางปัญญาด้วยศีลธรรม  มีความคิดท่ีถูกต้องจึงเป็นการเลือกที่

เหมาะสมที่สุดในโลกอันสับสนนี้
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ความเห็นที่ถูกตองและความคิดที่ถูกตอง

เปนสิ่งที่สำคัญในชีวิตมนุษย เพราะเขายอม

ดำเนินชีวิตตามความเห็นและความคิด 

ถาเห็นผิดและคิดผิดก็จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิด 

ไปสูอันตรายและทุกขยากลำบาก ถาเขาคิดถูก

และเห็นถูกก็จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ดี 

ไดพบกับความสุขและความสำเร็จอันดีงามในชีวิต”


