
ปที่  ๓  ฉบับที่ ๓๓  เดื อน  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑

ฉบับ



ปัญญา : แทงตลอดสภาวะตามความเป็นจริง ส่องให้เห็นอารมณ์ชัด ไม่หลง มีสมาธิเป็นฐาน

คุณหญิงกีรติ,
(ข้างหลังภาพ  ของ ศรีบูรพา)

ปปัญจา

รักชั้น ?

ความรักน้ี  ตรองให้ดี  มีส่ีชั้น   ราคะฝัน  ได้แนบกาย  แบบชายหญิง

รักแบบมิตร  เมตตาชิด  สนิทจริง  สามรักย่ิง  ศรัทธาเสริม  เพ่ิมปัญญา

สี่คือรัก  เอ่อล้น  จนพ้นรัก   เพราะรู้จัก  รักวิเวก  อุเบกขา

เกิดรักธรรม  บริกรรม  ภาวนา   รักสูงค่า  เพราะรู้จัก  รักให้เป็น...

รักของฉัน  ตั้งอยู่  ข้างหลังภาพ  ไม่อาจหาบ  เอาออกไป  ให้ใครเห็น

รักของฉัน  อยู่หลังภพ  สงบเย็น  รักฉันเป็น  รักในรู้  อยู่นิรันดร์ ฯ

รัก ๔ แบบ

ราคะ : ยึดติดอารมณ์ ติดข้อง ไม่ยอมปล่อย ยินดีในธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ (เครื่องผูก)

  เอาเขามาเป็นเครื่องมือท�าให้เรามีความสุข มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ หวงแหน

เมตตา : เป็นไปในการเกือ้กูล ปรารถนาด ีหวงัให้เขาเป็นสขุ ก�าจดัความพยาบาท ท�าให้ร่มเยน็ แผ่ไปได้ไม่มปีระมาณ

ศรัทธา : เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ผ่องใสแล่นน�าหน้า ไม่ขุ่นมัวน้อมใจเชื่อ เกิดจากการได้ฟังพระสัทธรรม

ฉันทะ : ปรารถนาที่จะท�า แสวงหาอารมณ์ ต้องการอารมณ์ เป็นฉันทะอิทธิบาท จุดเริ่มของกิจกรรมฐาน

  (รักแบบแรก เป็นอกุศล ให้ผลเป็นทุกข์ รักสามแบบที่เหลือ เป็นกุศล ให้ผลเป็นสุข)



ฉบับที่ ๓๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑เปิดเล่ม
	 วารสารโพธิยาลัยฉบับเดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	
ฉบับนี้	เป็นฉบับ	‘ความรักแนวพุทธ’	ที่เลือกหัวข้อนี้ 
เพราะเป็นฉบับประจ�าเดือนกุมภาพันธ์	 ซ่ึงในทาง 
สากลถอืว่าเป็นเดอืนแห่งความรกั		เนือ่งจากวนัที	่	๑๔		 
ในเดือนนี้	ถือกันว่าเป็นวันแห่งความรัก	ซึ่งกลายเป็น 
วันส�าคัญของคนไทยไปด้วย	 มีความเคลื่อนไหวต่างๆ 
ในสังคม	 เช่น	 หนุ่มสาวนัดพบกัน	 โดยถือว่าเป็นวัน 
พิเศษที่จะแสดงความรักต่อกัน	มีการให้ของขวัญเป็น 
ดอกกุหลาบแดง	ช็อคโกแลต	ฯลฯ
	 ท้ังหมดล้วนเป็นสิ่งที่เป็นไปในสังคมฝรั่งและ 
ผูน้บัถอืคริสตศาสนา	แต่ในสงัคมไทยทีป่ระชากรส่วน 
ใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน	 ก็มีการเฉลิมฉลองเทศกาล 
วาไลนไทน์อย่างแพร่หลาย	 กว้างขวาง	 ราวกับไม่ใช ่
ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน 
เป็นท่ีน่าสังเกตว่า	 การฉลองที่เอิกเกริกเช่นนี้	 ไม่เกิด 
ข้ึน	 ในประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทอื่นๆ 
ทั้งประเทศเมียนมาร์	และประเทศศรีลังกา
	 ด้วยเหตุนี้	 โพธิยาลัยจึงจัดท�าฉบับ	 ‘ความรัก 
แนวพทุธ’	น้ีขึน้มา	เพือ่แสดงให้เหน็ว่า	พระพทุธศาสนา 
ของเราก็มีค�าสอนเก่ียวกับความรักด้วยเหมือนกัน 
และค�าสอนนัน้เป็นอย่างไร		มีความแตกต่างกับค�าสอน
ศาสนาอื่นๆ	อย่างไร
	 เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือพระ
นิพพาน	 เพราะฉะนั้น	 ความรักที่ถูกต้อง	 เหมาะควร 
ในพระพุทธศาสนา	 ย่อมต้องเกื้อกูลกับการไปสู่พระ 
นพิพาน	ไม่ใช่วนอยูก่บัการเวยีนว่ายตายเกดิ	ความรกั
ต้องเป็นสิ่งที่ยกระดับจิตใจ	ให้ไปสู่ความดีงาม	ความ
สะอาดหมดจด	 ที่ช่วยขัดเกลาจิตวิญญาณให้สูงข้ึน 
จนสามารถเข้าถึงกระแสพระนิพพานได้ในที่สุด
	 พระพุทธองค์ทรงมีความรักต่อปวงสัตว์เสมอ
เหมือนกันหมด	 ทรงมีจิตปรารถนาดีที่ยิ่งใหญ่	 ชนิด
ไม่มีประมาณ	ทรงสละพระองค์	พระชนม์ชีพ	เพื่อเปิด 
โอกาสให้เหล่าเวไนยสัตว์มีโอกาสพบกับประโยชน์
สูงสุดในชีวิตนี้	คือ	พระนิพพาน
	 หากสนใจรายละเอียดเรื่องความรักแนวพุทธ	ที่
ละเอียดลึกซึ้ง	ขอเชิญอ่านคอลัมน์	วิสัชนาธรรม กับ

พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร	ซึ่งท่านได้
ให้อรรถาธิบายเรื่องความรักไว้	 โดยให้รายละเอียด
ท่ีมาจากพระไตรปิฎก	ต้ังแต่ความรักของปุถชุน	จนถึง 
ความรักของพระพทุธเจ้า	และพระโพธิสตัว์	ว่ามคีวาม 
แตกต่างกันอย่างไร	 ที่น่าสนใจที่สุดก็คือ	 หากรักเป็น	
ความรักนั้นก็จะเป็นบาทฐานของการปฏิบัติภาวนา	
ช่วยให้การปฏิบัติภาวนาเจริญก้าวหน้า	 จนถึงขั้น 
บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้
	 นอกจากคอลัมน์วิสัชนาธรรมดังกล่าวแล้ว 
ก็อยากเชิญชวนให้อ่านบทความที่มีความต่อเนื่อง 
สัมพันธ์กัน	 อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 โดยท่าน 
ผูเ้ขียนทัง้สามไม่ได้นดัหมายกนัมาก่อน	แต่สิง่ทีป่รากฏ 
ขึ้นคือ	 บทความทั้งสามต่างมีเนื้อหาส่งเสริมกันอย่าง 
ลงตัว	เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องความรักในแนวพุทธ
ให้กระจ่างและชัดเจนย่ิงข้ึน	สองบทความน้ัน	คือ	ชีวิต 
กับความรัก	 เขียนโดย	 ท่านอาจารย์วศิน	 อินทสระ	 
นักเขียนหนังสือแนวธรรมะ	 ท่ีเปรียบเหมือนอัญมณ ี
เม็ดงามแห่งบรรณพิภพ	 ที่เมตตามอบบทความนี้ 
ให้แก่โพธิยาลัย	 และบทความเรื่อง	 เรียนรู้ที่จะรัก
ตนเองก่อนรกัคนอ่ืน	เขียนโดย	พุทธสาวิกา	ท่ีน�าเสนอ 
ประเด็นเร่ืองการรักตนเอง	 ซึ่งพระพุทธองค์ทรง 
สรรเสริญว่า	 เป็นสิ่งที่ควรท�าเหนือสิ่งอื่นใด	 เพราะ 
ตนย่อมเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน	 ตนควรมีตนท่ีพึ่งได้	 จึงจะ 
เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้
	 อีกเรื่องหนึ่งที่น่าอ่านเป็นอย่างยิ่ง	คือ	บทความ 
ของพระไพศาล	 วิสาโล	 เติมเต็มชีวิตด้วยความรัก 
เป็นบทความที่อ่านง่าย	 แต่มีความหมายล�้าลึกชวน 
พินิจ	เป็นเสมือนเส้นผมบังภูเขาส�าหรับคนทั่วไป	เป็น 
ประสบการณ์ที่ท่านได้พบเจอ	 และรวบรวมมาเป็น 
อุทาหรณ์สอนใจ	 ที่จะช่วยขจัดปัดเป่าปมปัญหาชีวิต 
ของทุกชีวิตท่ีประสบปัญหาต่างๆ	 ท่ีมีสาเหตุมาจาก 
การขาดความรักหรือการรักไม่เป็น
	 ในฉบับยังพรั่งพร้อมด้วยบทความดีๆ	 ที่กล้าที่ 
จะบอกว่าดีทุกเร่ือง	โดยในฉบบัน้ี	เราได้เร่ิมเร่ืองชดุคือ 
จะมีต่อกัน	๔	ตอน	เขียนโดยท่านธีรปัญโญ	นักเขียน 
ประจ�าของเรา	ทีเ่ราภาคภมูใิจมาก	เพราะท่านมแีนวคดิ 



ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ

พระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบริหาร
พนิตา		อังจันทรเพ็ญ

panitaang@gmail.com
รองบรรณาธิการ

ทพญ.	อัจฉรา	กลิ่นสุวรรณ์
Acharak7153@gmail.com

ประสานงาน
พระครูประคุณสรกิจ	

(พระมหาการุณย์	กุสลนนฺโท)
pk.krun21@gmail.com

กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�านักงาน	:	วัดจากแดง
๑๖	หมู่	๖	ถ.เพชรหึงษ์	

ซ.เพชรหึงษ์	๑๐	
ต.ทรงคนอง	อ.พระประแดง	
จ.สมุทรปราการ	๑๐๑๓๐
โทรศัพท์.	๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒

พิมพ์ครั้งที่	๑	:	เมษายน	๒๕๖๑	
จ�านวน	๕,๐๐๐	เล่ม	

ปก
ครรลองธรรม

ภาพ :	อ.ปัญญา	วิจินธนสาร
ศิลปินแห่งชาติ	สาขาทัศนศิลป์

พ.ศ.	๒๕๕๗
ออกแบบ	:	พระครูวินัยธร	ชัยยศ

พุทฺธิวโร
 เครดิตภาพ

มนตรี	ศิริธรรมปิติ,	เขมา	เขมะ,	
และขอขอบคุณเจ้าของภาพ
จากทาง	Internet	ทุกท่าน

ศิลปกรรม
สหมิตรกรุ๊ปทีม

อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
โดยคุณพัชรพิมล	ยังประภากร	
ประธานกรรมการสินค้าแบรนด์	

‘สุวิมล’
จัดพิมพ์โดย

สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
โทร.	๐๒	๙๐๓	๘๒๕๗-๙

 วารสารโพธิยาลัยจัดพิมพ์ด้วยปัจจัยบริจาค 
ของท่านผู้มีจิตศรัทธา	 โดยเลือกใช้กระดาษถนอม 
สายตา	 เปี่ยมด้วยคุณค่าทางปัญญาเพื่อแจกเป็น
ธรรมทานและบริจาคไปตามห้องสมุดต่างๆ	 หาก
ท่านอ่านจบแล้ว	 ต้องการแบ่งปันธรรมทาน	 โปรด
ส่งต่อให้ท่านอ่ืนที่เห็นคุณค่า	 หรือมอบให้สถาบัน	
ห้องสมุด	 วัด	 หรือสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ	 เป็นต้น	
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางปัญญาอย่างกว้างขวางแก่
ผู้ใฝ่ธรรมต่อไป

	 หากท่านผู้อ่านมีความประสงค์จะติดต่อ 
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย	 หรือต้องการ 
แสดงความเห็น	 ติชม	 หรือค�าแนะน�าใดๆ	 กรุณา 
ติดต ่อได ้ที่อี เมล	 pk.krun21@gmail .com 
(พระครูประคุณสรกิจ	 หรือพระมหาการุณย	์ 
กสุลนนโฺท)	หรอืเขยีนจดหมายส่งถงึ	ทพญ.อจัฉรา	
กลิ่นสุวรรณ์	 ชมรมกัลยาณธรรม	 เลขที่	 ๑๐๐ 
ถ.ประโคนชัย	ต.ปากน�้า	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	
๑๐๒๗๐	หรืออีเมล	acharak7153@gmail.com

สารบัญที่สร้างสรรค์อยู่เสมอ	รับรองว่า 
ไม่มีซ�้าในที่อื่น	แม้แต่คณะผู้จัด 
ท�าเอง	ก็ยงัคอยตามว่า	ในคราว 
นี	้	ท่านจะน�าเสนอเรือ่งอะไรหนอ 
เพราะเราไม่อาจจะคาดเดาได้ 
เลย	คราวนี้ก็เช่นกัน	ท่านเขียน
เร่ือง	ธรรมะ ๓๓ ตอน มฆมาณพ 
เป็นเรื่องที่พัวพันกับตัวเลข	๓๓ 
ในพระพุทธศาสนา	 เล่าเรื่อง 
เกีย่วกบัมฆมานพว่ามาเป็นพระ 
อินทร์ได้อย่างไร	 และยังมีข้อ
สงัเกตชวนคิดมากมาย	เหน็ไหม
ว่า	น่าติดตามเพียงไหน
	 นี่ คื อ ค ว า ม พิ เ ศ ษ ข อ ง 
วารสารโพธิยาลัย	 รวมถึงบท 
ความที่ ตีพิมพ ์ต ่อเนื่องเป ็น 
ตอนๆ	 เช่น	 เร่ืองพระอุปคุต	 
เป็นต้น	 ก็มีเน้ือหาท่ีพรั่งพร้อม
ด้วยสาระ	 ที่หาอ่านที่ไหนไม่ได้ 
เรื่องชุด	พระอุปคุตเถระ	 โดย 
วิเทศทัยย์	 ก�าลังสนุก	 เป็นการ 
ค้นคว้าของนักวิชาการทางพระ 
พุทธศาสนา	 ท่ีมีดีกรีการศึกษา 
ระดบัดษุฎบีณัฑติ		สาขาพระพทุธ 
ศาสนาจากประเทศศรีลังกา
	 ความรกัเป็นธรรมชาตขิอง 
สิง่มชีวีติ	แต่จะมสีกักีค่นทีเ่ข้าใจ 
ความรัก	และปฏบิตัต่ิอความรกั
อย่างถกูต้อง	เหมาะควร	และก่อ
ให้เกดิกศุลแก่ตนและผูอ่ื้น	อ่าน
โพธิยาลัยฉบับนี้	แล้วจะค้นพบ
ค�าตอบทีไ่ด้แสดงไว้ในบทความ
ต่างๆ	 ท่ีเราคัดสรรมาน�าเสนอ 
แก่ท่านด้วยความปรารถนาดี 
หวงัว่าท่านผูอ่้านจะได้รบัสารัตถ 
ประโยชน์สมความตั้งใจของ
คณะผู้จัดท�า

	 	 คณะผู้จัดท�า

a	วิสัชนาธรรม	:	ความรักแนวพุทธ
	 พอจ.มหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร..................	๓
a	ธรรมปริทัศน์	:	ยอดอุบาสิกา	ธัมมกถึก	ตอน	๒
	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)......๙
a	พระธรรมเทศนา	:	ความรักที่แท้จริง
	 พระอาจารย์ชยสาโร.....................................๑๖
a	ธรรมกถา	:	เติมเต็มชีวิตด้วยความรัก
	 พระไพศาล	วิสาโล.......................................๒๓
a	ธรรมร�าลึก	:	อาจริยบูชา	๑๐๐	ปี	
	 พระโพธญิาณเถร	-	สุวณัณฉายา....................๒๙
a	ปัญญาปริทัศน์	:	ธรรมะ	๓๓	(ตอน	๑)		
	 มฆมาณพ	-	ธรีปัญโญ.....................................๓๒
a	ปัญญารัตนะ	:	ชีวิตกับความรัก
	 วศิน	อินทสระ	.............................................๔๒
a	สัมโมทนียกถา	:	โทษเขา	เราทุกข์
	 สวุณัณฉายา.................................................๕๑
a	ทันโลก	รู้ธรรม	:	เสือไม่ด�าเท่าใจ
	 ปฏริปูเทสการก............................................๕๔
a	เรื่องชุดพุทธบริษัท	:	เรียนรู้ที่จะรักตนเอง
	 ก่อนรกัคนอืน่	-	พทุธสาวิกา...........................๕๗
a	มองเทศ	-	มองไทย	:	พระอุปคุตเถระ	ตอน	๓
	 วเิทศทยัย์.....................................................๖๐
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วิสัชนาธรรม

พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ความรักแนวพุทธ
ปุจฉา	 :	วารสารฉบับเดือนกุมภาพันธ์	ขอกราบเรียน
สัมภาษณ์เรื่องความรักแนวพุทธ	 ก่อนอื่น	 มีค�าไหน
บ้างเจ้าค่ะ	ที่มีความหมายถึงความรัก	และใช้ในความ
หมายที่ต่างกันอย่างไรเจ้าคะ

วิสัชนา	:	ต้องแบ่งเป็น	ความรักทางโลก	กับ	ความรัก 
ทางธรรม	 เปมะ	 แปลว่า	 ความรัก	 ใช้ค�าว่า	 เมตตา
ก็ได้	ถ้าใช้เปมะ	จะเน้น	๒	อย่าง	คือ	ตัณหาเปมะ	กับ 
เคหสิตเปมะ	 แต่ถ้าเมตตา	 จะเน้นเร่ืองสิ่งที่เป็นกุศล	
มีแต่คิดจะให้

ปจุฉา	:	แต่ละค�าใช้ในความหมายต่างกนัอย่างไรเจ้าคะ

วิสัชนา	:	ตัณหาเปมะ	คือรักของหนุ่มสาว	ส่วน	เคห- 
สิตเปมะ	 เป็นความรักที่อาศัยเรือน	 อาจจะเป็นคน 
อยู่ในบ้านเดียวกัน	ญาติพี่น้อง	ตัณหาเปมะนั้น	อาศัย
ตัณหาราคะ	 เช่น	 ความรักของแม่ที่มีต่อลูก	 ก็อาศัย
ตัณหาเปมะส่วนหนึ่ง	 และมีเมตตาเปมะด้วย	 คือ
เมตตา	 ไม่ได้หวังอะไรตอบแทน	 แต่ถ้าเป็น	 ตัณหา- 
เปมะ	กับ	เคหสิตเปมะ	ก็หวังสิ่งตอบแทน		อย่างแรก
เจือด้วยราคะ	 อย่างหลังคืออาศัยอยู่เรือนเดียวกัน	
แบบญาติกัน	หรือเพื่อนที่รักใคร่สนิทสนม			

ปจุฉา	:	เกีย่วข้องเป็นมนษุย์ด้วยกนัเท่านัน้หรอืเจ้าคะ		
ถ้าเรารักสตัว์เลีย้ง		จดัเป็นความรักประเภทไหนเจ้าคะ

วสิชันา	:	ถ้ารกัสตัว์เลีย้ง	จดัเป็น	ตณัหาเปมะก็ได้	เคห- 
สิตะเปมะก็ได้	 (สัตว์ท่ีอยู่ในบ้าน)	 เมตตาเปมะก็ได้ 
บางคนเอาสัตว์มาเลี้ยง	 ตอนหลัง	 ไม่ถูกใจ	 ร�าคาญ 
ก็เอาไปท้ิง	 อย่างนี้ก็ไม่มีเมตตาเปมะ	 ไม่ใช่ความรัก
แบบที่มีเมตตา	

ปุจฉา	:	ความรักเกิดจากเหตุอะไรบ้างเจ้าคะ

วิสัชนา	:	"ปุพเพวะ สันนิวาเสนะ ปัจจุปปันนะหิเตนะ 
วา เอวันตัง ชะยะเต เปมัง อุปะลัง วะ ยะโส ธะเก" 
แปลว่า	"ความรักเกิดได้ด้วยเหตุ	๒	ประการ	คือ	(๑) 
เคยอยูร่่วมเรยีงเคยีงกนัมาก่อน	แบบทีเ่รยีกว่าบพุเพ-
สันนิวาส	กับ	(๒)	ได้ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันในปัจจุบัน
ชาตินี้	 เหมือนกับดอกบัว	 (อุบล)	 เกิดได้ด้วยเหตุ	 ๒	
ประการ	คือ	น�้า	และเปือกตม"	นี้เป็นตัณหาเปมะ	แต่
ถ้าเคหสติเปมะ	กอ็าจจะเคยท�าบญุร่วมกนัมา	แล้วมา
เกิดร่วมพ่อแม่เดียวกัน	อยู่บ้านเดียวกัน	ส่วนเมตตา- 
เปมะ	(เราใช้เมตตาเลย)	เป็นรกัทีป่รารถนาให้คนอืน่ม ี
ความสุข	ไม่ต้องการสิ่งใดๆ	จากเขา
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ปุจฉา	:	โยมได้ยินมาว่า	“ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข”์	จริง
ไหมเจ้าคะ

วสิชันา	:		ถ้ารกันัน้เป็น	ตณัหาเปมะ	หรอื	เคหสติเปมะ 
ที่ใดมีรัก	 ที่นั่นมีทุกข์แน่นอน	 มีพุทธพจน์ว่า	 เปมโต 
ชายเต โสโก เปมโต ชายเต ภยํ ความเศร้าโศก	เกิด
ขึ้นเพราะตัณหาเปมะ	ภัย	 เกิดขึ้นเพราะตัณหาเปมะ 
ก็คือ	 ความรักเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าโศกและภัย
ต่างๆ	 เปมโต วิปฺปมุตฺตสฺส	 ถ้าบุคคลมีจิตหลุดพ้น 
จากกามคุณอารมณ์	สิ้นตัณหาเปมะแล้ว	นตถิ โสโก 
ก็จะไม่มีความเศร้าโศก	กุโต ภย	ํก็จะไม่มีพิษภัย
	 ตัวอย่าง	 มีภิกษุณีรูปหนึ่งที่ลูกชายตัวเองก็บวช 
ก่อน	สดุท้ายลกูชายบรรลเุป็นพระอรหนัต์	แต่แม่กย็งั
ยึดมั่นว่า	นี่	ลูกชายของเรา	ความรักที่ผูกพันในเรือน
ก็คือรักลูกนั่นแหละ	 แม่จึงไปบวชเป็นภิกษุณีเพราะ
อยากได้เห็นลูกชายใกล้ชิด	 พระอรหันต์ที่เป็นพระ
ลูกชายท่านมีปัญญา	 คิดว่าจะท�าอย่างไรให้โยมแม ่
ตัดใจได้	ทั้งๆ	ที่โยมแม่รักลูก	เป็นเคหสิตเปมะ	ไม่ใช่
ตณัหาเปมะ		แต่ความรกัความหวงัดนีัน้กลบัเป็นตวักัน้ 
ไม่ให้แม่บรรลุธรรม	 พระอรหันต์ลูกชายจึงใช้อุบาย 
ขับไล่ไสส่ง	บอกแม่ให้ไปให้พ้น

ปุจฉา	:	เรื่องของพระกุมารกัสสปะใช่ไหมเจ้าคะ

วิสชันา	:	ใช่	พอลกูพดูค�านี	้แม่กเ็ลยเสยีใจมาก	ตัดใจได้
เลย	ไปต้ังใจภาวนาจริงจงั	ต่อมากไ็ด้บรรลธุรรมช้ันสงู		

ปุจฉา	:	ถึงจะเป็นความรักของแม่	ก็อาจจะทุกข์ได้	ถ้า
ไม่ใช่เมตตาจริงๆ	ใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 เจริญพร	 เรียกว่าความรักอาศัยเรือน	ไม่ใช่
หนุม่รกัสาว	แต่เป็นพ่อแม่รกัลกู	แต่หลายคนกจ็ะเป็น
แบบนี้	เป็นห่วงลูก	เรียกว่า	เคหสิตเปมะ	จะทุกข์แบบ
น้อยใจ	เสียใจ	เศร้าใจ	แต่ถ้าเป็นตัณหาเปมะ	รักด้วย
ตณัหา	จะทกุข์มากกว่า	บางทกี	็แค้น	อาฆาต	พยาบาท	
อาจถึงฆ่ากันได้ด้วยเพราะความรักนั้น

ปจุฉา	:		ฟังอย่างนี	้	โยมเหน็ว่าความรกันีอ้นัตรายมาก	
พระอาจารย์เจ้าคะ		แล้วพระพทุธเจ้าท่านทรงสรรเสรญิ
ความรักแบบไหน	 อย่างไหนที่จะเป็น	ความรักแบบ 
ผู้รู้ ที่เราจะฉลาดรัก

วิสัชนา	:	ความรักแบบผู้รู้ก็คือ	เมตตา	พระพุทธองค์
สรรเสริญเมตตา	 อันเป็นความรักท่ีเป็นสากล	 ถ้าเรา
สวดมนต์บทเมตตาใหญ่	 รักด้วยเมตตานี้มีประโยคท่ี
เป็นค�าพดูออกมา	๕๒๘	ประโยค	คอืแผ่เมตตาไปในทิศ
ท้ังสบิ	นัน้คอืเป็นรักทีบ่ริสทุธิท่ี์พระพทุธเจ้าสรรเสริญ	
เมตตาท่ีไม่อาศยัเรือน		ไม่อาศยัตณัหา	แต่เป็นเมตตาท่ี
ต้องอาศยัจติท่ีเป็นกุศล	ปรารถนาให้ทุกคนมคีวามสขุ

ปุจฉา	 :	 หมายถึงเราต้องเอาความสุขความเจริญของ 
ผู้รับเป็นที่ตั้ง	ไม่ใช่ปากบอกว่าเราเมตตา	แต่ว่าท�าทุก 
อย่างเพ่ือสนองความต้องการของตน	 สนองตัณหา 
ของตน	อันนี้เป็นความเข้าใจผิดใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 เจริญพร	 เช่นพ่อแม่หวังดีต่อลูก	 อยากให ้
ลูกเป ็นอย่างนั้นอย่างนี้ 	 อันนั้นคือเมตตาเปมะ 
แต่ถ้าลูกไม่ได้เป็นดังท่ีหวัง	 พ่อแม่ก็ทุกข์	 นั้นก็คือ 
เคหสิตเปมะ	กับ	ตัณหาเปมะ	สองอย่างนี้มันมีความ 
หวังอยู่	จึงท�าให้เกิดทุกข์

ปุจฉา	 :	 ดูเหมือนความรักของคนเราจะปะปนกันไป	
มีท้ังเมตตา	 มีท้ังราคะ	 แล้วมีหมวดธรรมไหนบ้าง	 ท่ี
เป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้เราสามารถพัฒนาความรัก 
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ให้เป็นแบบมีเมตตาที่สูงส่งบริสุทธิ์	 และน�ามาช่วย
พัฒนาตนเองและสังคมได้มากขึ้นเจ้าค่ะ

วิสัชนา	:	หลักของสาราณียธรรม*	และ	พรหมวิหาร	
๔	 หรือ	 อัปปมัญญาภาวนา	 ที่ดีที่สุดส�าหรับการช่วย
สังคมก็คือ	มี	สาราณียธรรม	ได้แก่	 เมตตากายกรรม	
เมตตาวจีกรรม	 และเมตตามโนกรรม	 คือจะท�า	 จะ
พูด	 จะคิด	 ก็มีเมตตาทั้งต่อหน้าและลับหลัง	 จะเป็น
ประโยชน์แก่สังคมมาก	 คือไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอก	
สงัคมได้ประโยชน์มากจากการมเีมตตากนั	ถ้ามเีมตตา
จากสาราณียธรรมและเมตตาพรหมวิหาร	 ถ้าเมตตา
ในลักษณะอย่างน้ีเป็นไปได้	 โดยอาศัยพื้นฐานเมตตา
บารมีของพระโพธิสัตว์	และจุดเริ่มต้นที่จะรักใครเป็น	
คอืต้องรกัตวัเองให้เป็นให้ได้ก่อน	พระพทุธองค์จงึเริม่
สอนให้แผ่เมตตาให้คนแรก	คือให้ตัวเราเอง	เจริญพร

ปุจฉา	 :	 กราบสาธุเจ้าค่ะ	 พวกเราเป็นชาวพุทธ 
พระพุทธเจ้าสอนเราให้มีความรักแบบเมตตา	 โยม 
ไม่แน่ใจว่า	 ศาสนาทุกศาสนา	 สอนให้เมตตากัน 
เหมือนพระพุทธเจ้าสอนไหมเจ้าคะ

วสิชันา	:	ทกุศาสนาก็สอนเรือ่งเมตตา	แต่เขาไม่ได้สอน
ลกึซึง้เหมอืนพระพทุธศาสนา	คอื	เขาแค่มเีมตตาแบบ
ตัณหาเปมะ	 เคหสิตเปมะ	 รักแบบพื้นฐาน	 รักแบบ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน	 แต่เมตตาที่จะเป็นฐานเข้าไปถึง
ตติยฌาน	และเป็นฐานส�าหรับการเจริญวิปัสสนา	จน

บรรลุได้ถึงขั้นอนาคามี	ศาสนาอื่นเขาไม่สอน	มีแต่ใน
พระพุทธศาสนา	นอกจากนี้	ก่อนที่จะเจริญวิปัสสนา	
พระพทุธเจ้าสอนให้เจรญิเมตตากรรมฐานก่อน		เมตตา 
กรรมฐานถือว่าเป็นหนึ่งในสมถกรรมฐาน	ที่เป็นตัว 
ปรับพื้นฐานจิต	(อารักขกรรมฐาน**)	ก่อนที่จะเจริญ
วิปัสสนากรรมฐานให้ได้ผลดี
	 แม้แต่ชาวพุทธเราเอง	 ศึกษาพุทธศาสนากันก็
จริง	สอนให้แผ่เมตตาก็ท�าได้	แต่เรายังเข้าไม่ถึงความ
เมตตาท่ีลึกซึ้ง	 อย่างเช่นกรณียเมตตสูตร	 สูตรเดียว
นี้	ก่อนที่จะแผ่เมตตา	คนที่ปรารถนาสันตบทคือพระ
นิพพาน	ต้องมีคุณสมบัติ	๑๕	ข้อ	แล้วจึงแผ่เมตตาได้	
แล้วจะได้ตติยฌาน	จากนัน้กอ็าศยัตัวนีเ้ป็นฐานเจริญ
วปัิสสนา	แล้วอาจจะได้บรรลถุงึขัน้อนาคามี	ไปเกดิใน
ชั้นสุทธาวาสได้เลย	โดยอาศัยเมตตากรรมฐาน

*สาราณียธรรม ๖	 คือ	 ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง,	 ธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกัน,	 หลักการอยู่ร่วมกัน	 ๑.	 เมตตากายกรรม 
ต้ังเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์	 ทั้งต่อหน้าและลับหลัง	 คือ	 ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ	 แสดงกิริยา 
อาการสุภาพ	เคารพนับถือกัน	ทั้งต่อหน้าและลับหลัง	๒.	เมตตาวจีกรรม	ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์	ทั้งต่อหน้าและลับหลัง	คือ	
ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์	สั่งสอน	แนะน�าตักเตือนด้วยความหวังดี	กล่าววาจาสุภาพ	แสดงความเคารพนับถือกัน	ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง	๓.	 เมตตามโนกรรม	ตั้งเมตตามโนกรรม	ในเพื่อนพรหมจรรย์	ทั้งต่อหน้าและลับหลัง	คือตั้งจิตปรารถนาดี	คิดท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
แก่กัน	มองกันในแง่ดี	มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน	๔.	สาธารณโภค	ีได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน	คือ	เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม	แม้เป็น
ของเล็กน้อย	ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว	น�ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน	ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน	๕.	สีลสามัญญตา	มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับ
เพือ่นพรหมจรรย์ทัง้หลาย	ทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั	คอื	มคีวามประพฤตสุิจริตดงีาม	ถูกต้องตามระเบยีบวนัิย	ไม่ท�าตนให้เป็นท่ีน่ารังเกียจของ 
หมู่คณะ	๖.	ทิฏฐิสามัญญตา	มีทิฏฐิดีงามเสมอกันในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย	ทั้งต่อหน้าและลับหลัง	คือ	มีความเห็นชอบร่วมกัน	ในข้อที่
เป็นหลักการส�าคัญที่จะน�าไปสู่ความหลุดพ้น	สิ้นทุกข์	หรือขจัดปัญหา
	 ธรรม	๖	ประการนี	้มคีณุคอื	เป็น	สารณยีะ	(ท�าให้เป็นทีร่ะลึกถงึ)	เป็น	ปิยกรณ์	(ท�าให้เป็นทีร่กั)	เป็น	ครกุรณ์	(ท�าให้เป็นทีเ่คารพ)	เป็นไป 
เพื่อ	ความสงเคราะห์	(ความกลมกลืนเข้าหากัน)	เพื่อ	ความไม่วิวาท		เพื่อ	ความสามัคคี		และ	เอกีภาพ	(ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)
                                      (คัดย่อมาจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
**จตุรารักขกรรมฐาน	 คือกรรมฐานที่ใช้ปรับพื้นจิตก่อนเจริญวิปัสสนา	 มี	 ๔	 อย่าง	 ๑	 พุทธานุสสติ	 ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย	 
๒.	เจริญเมตตา	๓.	อสุภะ	๔.	มรณสติ
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ปุจฉา	:	ลึกซึ้งมากเจ้าค่ะ	แล้วความรักต้นแบบ	ที่น่า
สรรเสรญิ	ทีช่าวพทุธควรเดนิตามรอย		ขอความเมตตา
พระอาจารย์กรุณายกตัวอย่างเจ้าค่ะ

วิสัชนา	 :	 ความรักของพระพุทธเจ้า	 เป็นตัวอย่าง 
ที่ดีที่สุด	ทรงรักพระราหุลและพระเทวทัต	เท่าๆ	กัน	
ทั้งในสุขิตสัตว์	 และทุกขิตสัตว์	 พระพุทธองค์ทรง
เมตตาได้เสมอกัน	บางครั้งเรารักเมตตาคนอื่น	สัพเพ	
สัตตา	 ได้	 แต่สุดท้าย	 เราก็มักจะมาเลือก	 คนนั้นได ้
คนน้ีไม่ได้	 มักจะมีบางคนที่เรารู้สึกว่าเมตตาไม่ได ้
คือ	 เมตตาพรหมวิหารเรายังไม่มีจริง	 ผู้ที่จะมีเมตตา
จริงๆ	 อย่างพระพุทธเจ้าจึงหายากมาก	 การฝึกใจ
ให้มีเมตตา	 ต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นพื้นฐาน	
จากวัตถุทาน	พัฒนาไปสู่อภัยทาน	 ถ้าวัตถุทานให้ได้ 
แต่อภัยทานให้ไม่ได้	 เมตตาก็ไม่เกิด	 ดังนั้น	 ต้องให้
อภัยทานได้	เมตตาจึงจะเจริญ
	 เมตตาที่เป็นพื้นฐาน	 เราก็ต้องฝึกกันไป	 แต่ใน 
กรณียเมตตสตูร  จะเป็นเมตตาขัน้สงู		เจรญิตตยิฌาน 
ได้	 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ	 ๑๕	 ข้อ	 คือ	 ๑.	สักโก –  
อาจหาญ,	๒.	อุช	ู-	ตรง,	๓.	สุหุช	ู-	ซื่อตรง,	๔.	สุวะโจ	-	 
ว่าง่าย,	๕.	มทุ	ุ-	อ่อนโยน,	๖.	อะนะตมิาน	ี-	ไม่เย่อหยิง่,	 
๗.	 สันตุสสะโก	 -	 สันโดษ,	 ๘.	 สุภะโร	 -	 เลี้ยงง่าย, 
๙.	 อัปปะกิจโจ -	 มีกิจน้อย,	 ๑๐.	สัลละหุกะวุตติ	 -	 
ประพฤติตนเบากายเบาใจ,	 ๑๑.	 สันตินทฺริโย	 -	 
มีอินทรีย์สงบ,	 ๑๒.	 นิปะโก	 -	 มีปัญญารักษาตน,	 
๑๓.	อัปปะคัพโภ	 -	 ไม่คะนองกายวาจา,	๑๔.	กุเลส ุ
อะนะนุคิทโธ	 -	 ไม่พัวพันในสกุลทั้งหลาย	 และ	๑๕.	
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร 

อุปะวะเทยยุง	 -	 ติเตียนผู้อื่นด้วยสิ่งใด	 ไม่ควรท�า 
สิ่งนั้นแม้เพียงเล็กน้อย	 คุณสมบัติครบ	๑๕	 ข้อแล้ว
จึงจะแผ่เมตตา	 คือก่อนมีเมตตาต้องมีฐาน	 ๑๕	 
อย่างนั้นก่อน	 แล้วแผ่เมตตาไป	 จึงจะถึงเมตตาฌาน	
ดังนั้น	 เมตตา	มีตั้งแต่	พ่อแม่เมตตาลูก,	 เมตตาที่แผ่
ไปในสตัว์ทัง้ปวง,	เมตตาของพระโพธสิตัว์	และเมตตา
ที่เป็นเมตตากรรมฐาน	เมตตาฌาน
	 เมตตาบริสุทธิ์จริงๆ	เริ่มจากความรักของพ่อแม่ 
ที่มีต่อลูก	เรียกว่า	เคหสิตเปมะ	แต่เมตตาที่สูงกว่านั้น
คอื	ไม่หวงัสิง่ตอบแทน	จะไม่หวงัผลว่า	คนท่ีเราเมตตา
จะดีหรือไม่ดี	แต่เรามเีมตตาต่อเขาแล้วกจ็บ	ถ้าไปดูใน
ลกัขณาทจิตกุะของเมตตา	ต้องมขีนัต	ิอดทน	เหน็คณุ
ของขันติ	คุณของการให้อภัย	จึงเกิดเมตตา	ต้องเห็น 
โทษของความโกรธ	 ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า	 แล้ว
ต้องมีขันติบารมี	 เห็นคุณของคนที่เราจะโกรธ	 ความ
เมตตาจึงเกิดขึ้น

ปจุฉา	:	ต้องค�านงึถงึเร่ืองกฎแห่งกรรมประกอบไปด้วย	
คอืมอีเุบกขา	ตามทีพ่ระอาจารย์เคยสอนใช่ไหมเจ้าคะ

วสิชันา	:	ใช่	ถ้าไปถงึกฎแห่งกรรมคอืเข้าใจถงึอเุบกขา
แล้ว	คือ	เมตตา	เป็นอันดับแรก	กรุณาเป็นอันดับที่	๒		
มุทิตา	เป็นอันดับที่	๓	และ	๔	อุเบกขา	ถ้าพิจารณา
เรื่องกฎแห่งกรรมก็เป็นลักษณะของอุเบกขาพรหม- 
วิหาร	เราปรารถนาดีต่อเขาแล้ว	เราท�าหน้าที่ของเรา
ครบแล้ว		เขาจะดหีรอืไม่ด	ี	เป็นเร่ืองกรรมของเขาแล้ว	 
เราไม่ใช่เป็นผู้ดลบันดาล	เราเป็นเพียงผู้ให้	ผู้เสริม

ปุจฉา	:	โยมเข้าใจแล้วว่าความรักของพระพุทธเจ้าคือ
ความเมตตาที่บริสุทธิ์	 แต่โยมอยากทราบความแตก
ต่างระหว่างความรักของพระพุทธเจ้า	 พระโพธิสัตว	์
และพระพรหม	มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 พระโพธิสัตว์รักเมตตาเพื่อพระโพธิญาณ		
แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้รักเพื่อพระโพธิญาณแล้ว	 เป็น
อนันตะ	 พระองค์มีพระกรุณาดุจห้วงมหรรณพ	 และ
พรหมวิหาร	 ๔	 ดุจห้วงมหรรณพ	 เมตตาไม่มีที่สุด
เลย	 ระหว่างพระเทวทัตกับพระราหุล	 พระองค์รัก
ใคร่เสมอกันเลย	 ไม่ทรงปรารถนาอะไรตอบแทนเลย 
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พระมหากรุณาธิคุณเป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญที่สุด	
พระพุทธองค์มีแต่ให้	แต่พระโพธิสัตว์ยังหวัง	ท่านยัง
เป็นปุถุชนแต่บ�าเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า	 ยัง
หวังโน่นหวังนี่	 ยังหวังโพธิญาณ	 ยังหวังให้ประเทศ 
ชาติสงบสุข	 ยังหวังให้ญาติสงบสุข	 เพราะฉะนั้น	
กิเลสยังมีอยู่	 บางครั้งยังไปอบาย	 ยังตกนรกอยู่	 เช่น 
ก่อนจะมาเป็นพระเตมย์ีใบ้	พระองค์ยงัตกนรกมาก่อน

ปุจฉา	 :	 แจ่มแจ้งนักเจ้าค่ะ	 แล้วรักแบบพระพรหม 
เป็นอย่างไรเจ้าค่ะ

วิสัชนา	:	พระพรหมก็เหมือนกัน	พระพรหมก็ยังเป็น
ปุถุชน	 แต่ถ้าพระพรหมที่เป็นอริยะ	 เช่น	 พระพรหม 
ชั้นสุทธาวาสก็ไม่มีปัญหา	 ไม่มีอคติ	 แต่ถ้าเป็นพรหม
ธรรมดา	พรหมปุถุชน	 ก็ยังมีโอกาสมีอคติ	 มีล�าเอียง 
ถงึจะมเีมตตาต่อสตัว์โลก	แต่สตัว์โลกไหนไม่เกีย่วข้อง
กับเรา	ไม่มีคุณประโยชน์อะไรกับเรา	พระพรหมนั้นก็
ล�าเอียงเป็นเรื่องปกติ	เพราะความเป็นปุถุชน

ปุจฉา	 :	 อ้าว...พระพรหมมีพรหมวิหาร	 นึกว่าท่าน 
จะไม่ล�าเอียงเจ้าค่ะ

วิสัชนา	:	ก่อนที่จะมาเป็นพรหมก็ยังมีพรหมวิหารอยู่	
ได้ฌานตอนนั้น	 อคติไม่แทรกแซง	 จึงมาเป็นพรหม	
แต่สุดท้ายแล้วก็ยังเป็นปุถุชน	 ยังถูกอ�านาจของอคติ
เข้ามาแทรกแซงได้	 เช่น	ถ้าเราไปดูในบทสวดพาหุงฯ 
ตอนที่พกาพรหมมาทูลถามพระพุทธเจ้า	 จะเห็นว่า 
พระพรหมก็มีทิฏฐิมานะ	มีอคติ	เพราะเขาเป็นมิจฉา- 
ทิฏฐิ	ถ้าเป็นพรหมสัมมาทิฏฐิก็ไม่มีปัญหา	เจริญพร

ปุจฉา	 :	 ถ้าตกจากพรหมลงมา	 มีโอกาสลงไป 
อบายภูมิได้ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 ได้สิ	 เพราะพรหมก็ยังเป็นปุถุชนอยู่	 แต่ถ้า 
เป็นพรหมสัมมาทิฏฐิ	 พรหมอริยะ	 ก็ไม่ไปอบายภูม	ิ
เจริญพร

ปุจฉา	 :	 โยมเข้าใจเร่ืองเมตตาลึกซึ้งข้ึนเยอะเจ้าค่ะ		
โยมคิดว่าคนท่ีมีปัญหาต้องทุกข์เร่ืองความรัก	 เพราะ
เขายงัเข้าไม่ถึงความหมายของเมตตาจรงิๆ	คนจ�านวน
มากบอกว่าตวัเองมเีมตตา	แต่เวลาแผ่เมตตากว่็า		“ขอ
ให้สัตว์ท้ังปวงจงเป็นสุข ยกเว้น..ไอ้คนข้างบ้าน” 
คือเรามักจะมีใครสักคนท่ีเราเว้นไว้	 เราจะแก้นิสัยนี้
ได้อย่างไรเจ้าคะ	?

วิสัชนา	 :	แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจค�าว่าเมตตา	สิ่งแรก
เลย	ก่อนจะแผ่เมตตา	ต้องนึกถึงว่า	ทุกคนเป็นเพื่อน
ทุกข์	 เป็นเพ่ือนทุกข์ในฐานะท่ี	 การเกิดก็เป็นทุกข์ 
เขาทุกข์	 เราก็ทุกข์	 การแก่ก็เป็นทุกข์	 เราทุกข์	 เขาก็
ทุกข์	การเจ็บ	เราก็เจ็บ	เขาก็เจ็บ	การตาย	เราและเขา 
ก็ต้องตาย	 เป็นความทุกข์	 เขาก็พลัดพราก	 เราก็ต้อง
พลัดพราก	 การอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ถูกกัน	 ก็เป็นทุกข์
เหมือนกัน	ปรารถนาสิ่งใดและไม่ได้ดังหวังก็ทุกข์เช่น 
กัน	มีขันธ์		๕	ก็เป็นทุกข์	ดังนั้น	ก่อนที่จะแผ่เมตตา		
มองให้เป็นเพือ่นทุกข์ยาก	และปรารถนาให้เขามคีวาม
สขุ	ทุกคนเป็นเพ่ือนของเราท้ังหมด	สตัว์ท้ังหลายท่ีเป็น 
เพ่ือนทุกข์		ต้องเผชิญความยากล�าบากมาด้วยกนั	ทุกข์ 
ในฐานะเพือ่นทกุข์กนั		ถ้าคนเคยล�าบากมาด้วยกนัจะ
ท�าให้มเีมตตาต่อกนัง่ายขึน้		และจรงิใจปรารถนาดต่ีอ 
กันได้ง่าย	อยากให้เขาพ้นจากทุกข์	ถ้าเรามองอย่างนี้	
ขณะแผ่เมตตา	จะไม่เลือกที่รักมักที่ชัง	

ปุจฉา	:	คือเราต้องเข้าใจให้ถึงความจริงตรงนี้ก่อน	ฟัง
ดแูล้วเหมอืนว่า	การมเีมตตาแล้วเป็นผลดกีบัผู้ทีไ่ด้รบั
เมตตา	แล้วเราผู้เมตตาเขา	มีข้อดีอะไรบ้างเจ้าค่ะ	?

วสิชันา	:		คนทีเ่มตตาเขาได้คอื		๑)		ได้เจรญิเมตตาพรหม 
วหิาร		๒)		ได้เจริญเมตตาบารม	ี	๓)		ได้เจริญเมตตาฌาน 
ถ้าเจรญิเมตตาบารม	ี	คอืปรารถนาให้คนอืน่มคีวามสขุ 
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โดยที่ตนเองปรารถนาดีกับคนอื่น	ท�าดีกับคนอื่น	เรา 
ไม่ได้ปรารถนาอะไรจากเขา	 เวลามีเมตตา	จะมองว่า
เขาคือเพื่อนทุกข์เพื่อนยากของเรา	 หรือคนที่เรารู้จัก
ไหมหรอืเป็นอะไรกบัเราไหม	เรามองเหน็แค่นี	้แต่พระ
โพธิสัตว์จะมองสัตว์โลกทั้งมวลเป็นเพื่อนทุกข์	 เพื่อน
ยากทั้งหมดเลย	มีความปรารถนาดี	อยากช่วยให้เขา
ทั้งหลายพ้นทุกข์ทั้งปวงได้	 นอกจากนี้ลองดูอานิสงส์
ของเมตตา*	ท่านกล่าวไว้มี	๑๑	ประการ	

ปุจฉา	 :	 โยมอยากให้พระอาจารย์เมตตาช่วยขยาย
ความพระพุทธภาษิตที่ว่า	 รักอื่นเสมอด้วยรักตนไม่มี	
คอืไม่ว่าจะมองไปทางไหน		ไม่มใีครทีเ่ป็นรกัยิง่กว่าตน

วิสัชนา	:	นตฺถิ  อตฺตสมํ เปม	ํ-	รักอื่นเสมอด้วยรักตน 
ไม่ม	ีพระพทุธเจ้าตรสัตอนทีพ่ระเจ้าปเสนทโิกศลถาม
พระพุทธเจ้าเรื่องของพระนางมัลลิกา	 คือตอนแรก 
พระเจ้าปเสนทิโกศลถามพระนางมัลลิกาว่า	ในโลกนี้ 
เธอรักใครมากทีส่ดุ		พระนางมลัลกิาตอบว่า		รกัตนเอง 
มากทีส่ดุ		ค�าตอบนีท้�าให้พระเจ้าปเสนทโิกศลตกตะลงึ 
มาก		เพราะคาดหวงัว่าพระนางจะตอบว่ารกัพระองค์ 
มากที่สุด	 	ทรงรีบไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลถาม 
ปัญหานี้		พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันว่า		ใช่		พระนางพูด 
ความจรงิ		สตัว์โลกทัง้มวลเป็นอย่างนัน้จรงิๆ		รกัตนเอง 
ที่สุด	 อันนี้	 แค่ตัณหาเปมะ	 รักตนเองจึงมีทั้ง	 ๓ 
มุมมอง	 ตัณหาเปมะ	 เคหสิตเปมะ	 และเมตตาเปมะ 
สัตว์ทุกตัวรักตัวกลัวตาย	 และแสดงความรักตนเอง
แตกต่างกันไป	

ปุจฉา	:	แล้วรักตนเองแบบไหน	จึงจะดีที่สุดเจ้าคะ

วสิชันา	:		ถ้ารักตนดีท่ีสดุคอืจะไม่ท�าตนเองให้เดือดร้อน 
ทั้งชาติน้ีและชาติหน้า	 	 รักตนเองท่ีดีที่สุดในทาง
พุทธศาสนาก็คือ	 รักษาศีล	 ท�าสมาธิ	 เจริญภาวนา	
เจริญไตรสิกขา	 แต่ถ้ารักตนเอง	 แล้วหาวัตถุกามมา
ดูแลตนเอง	 ถือว่าการรักนั้นเป็นการรักด้วยตัณหา 
แต่ความรักตนที่ประเสริฐที่สุดคือรักเพื่อให้ตนพ้น 
จากทุกข์ทั้งปวง	เป็นรักที่ดีที่สุด

ปุจฉา	:		ถ้าเราเริ่มต้นด้วยการรักตนเองให้ถูก	คือรัก
ตนเองเป็น	เราก็จะรักคนอื่นเป็นด้วย	ใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	:	ใช่		เวลาแผ่เมตตาทุกครั้ง	คนแรกที่เราต้อง
แผ่ให้คือตัวเอง	 ชุดที่สองคือ	 พ่อแม่	 ครูบาอาจารย ์
ชุดที่สามคือ	เพื่อนๆ	ญาติสนิทมิตรสหาย	ชุดสุดท้าย	
ศัตรู	คู่เวร	ก่อนที่เราจะให้อะไรคนอื่น	เราต้องมีสิ่งนั้น
ก่อน	แต่ถ้าเมตตามนัไม่เป่ียมล้นจากใจของเรา	แค่พดู
เฉยๆ	 มันก็เป็นแค่ลมปาก	 ไม่ใช่เมตตาจริงๆ	 ถ้ารัก
ตนเองไม่เป็น	กย่็อมจะรกัคนอืน่ไม่เป็น	เป็นแค่ตัณหา
เปมะ	รักเพราะอยากได้อะไรจากเขา	ถ้าเมตตาจริงๆ	
จะเปี่ยมล้นจิตใจเราออกไปราดรดผู้อื่น

ปุจฉา	 :	 สุดท้ายนี้	 ขอความเมตตาพระอาจารย์ฝาก
ข้อคิดให้ผู้อ่านเกี่ยวกับความรักความเมตตาเจ้าค่ะ

วสิชันา	:	ทีอ่ยากจะฝากไว้คอืหลกัสาราณียธรรม	หลกั
พรหมวหิาร	๔	หลกัสงัคหวตัถ	ุทัง้หมดทัง้มวลกค็อืฝึก
รักตนเองให้เป็น	แผ่เมตตาให้กับตัวเองให้เป็น	ถ้าแผ่
เมตตาให้ตัวเองเป็น	รักตัวเองเป็นจริงๆ	ก็จะไม่ท�าให้
ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน	ทั้งชาตินี้และชาติหน้า	ถ้า
เป็นเมตตาคือความรักท่ีบริสุทธิ์	 แต่ถ้าเป็นตัณหาก็
ท�าให้คนอืน่เดือดร้อนได้		แต่ถ้าเป็นเมตตาพรหมวหิาร	 
จะไม่ท�าให้ใครเดอืดร้อน		ขอให้มเีมตตาสาราณยีธรรม	 
เมตตาพรหมวิหาร	ต้องเข้าใจเมตตาให้ชัดเจน	แล้วก็
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง	เมตตาก็จะเป็นประโยชน์ต่อมวล
มนุษยชาติต่อสัตว์โลกทั้งปวง	เจริญพร

*อานิสงส์ของการเจริญเมตตา ๑๑ ประการ	 ๑.	 หลับอยู่ก็เป็นสุข	 ๒.	 ตื่นข้ึนก็เป็นสุข	 	 ๓.	 ไม่ฝันร้าย	 ๔.	 เป็นท่ีรักของมนุษย์ทั้งหลาย 
๕.	เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย		๖.	เทวดาย่อมคุ้มครองรักษา	๗.	อุปัทวันตรายทั้งหลายย่อมท�าอันตรายไม่ได้	๘.	จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ง่าย 
๙.	ผิวพรรณย่อมผ่องใส	๑๐.	เป็นผู้ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในชีวิต	ไม่ขาดสติตาย	๑๑.	ถ้ายังไม่บรรลุอมฤตธรรม	ย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลก	
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ยอดอุบาสิกา ธัมมกถึก

เกริ่นนํา
	 ก็เป็นอันว่า	การศกึษาสมยันัน้มีการสาธยาย
เป็นส่วนส�าคัญ	 เมื่อไม่ได้ใช้วิธีของเล่มหนังสือ 
กต้็องสาธยายเอง	ต้องจบัให้แน่ชัด	แม่นย�า	แล้วก็ 
ต้องมาพจิารณา	สอดส่องเนือ้ความให้กระจ่างแจ้ง 
ในความหมายของสิ่งที่ได้สาธยายนั้น	 เป็นชีวิต 
ของการศึกษาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล	
	 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนทรงเทศนา	พระก็
ทรงจ�ากันไว้	 แล้วสาธยาย	 เรียกว่า	สาธยายพระ
สูตรเป็นต้น	 ก็คือสาธยายพุทธพจน์นั่นแหละ 
ทั้งพระเถระ	 พระอาจารย์	 ทั้งพระลูกศิษย์	 เพื่อ
เอามาศึกษากัน	ก็รักษาพุทธพจน์ไปด้วย	มีมาแต่
ในพทุธกาลนัน้	การสาธยายกไ็ด้เป็นกจิกรรมส่วน
หนึ่งที่ส�าคัญของการศึกษา

	 ชีวิตของพระในสมัยพุทธกาล	 ก็มีให้เราเห็น
ในพระไตรปิฎก	และในอรรถกถา	บางองค์บวชเข้า
มา	พอเล่าเรียนศึกษาได้พอสมควรแล้ว	ก็มุ่งออก
ไปปฏิบัติบ�าเพ็ญสมถวิปัสสนาเฉพาะตัว	 เรียกว่า	
วูปกัฏโฐ	เหมือนกับปลีกตัวออกไป	ตั้งใจบ�าเพ็ญ
เอาจริงเอาจัง

บรรยากาศแห่งการศึกษาในวัดตั้งแต่พุทธกาล

	 ว่าโดยทั่วไป	พระในวัด	 เช้า	 ออกบิณฑบาต	
กลับมาแล้ว	 หลังภัต	 คือหลังเวลาฉันแล้ว	 ไม่มี
เรื่องกิจของชีวิตส่วนตัวแล้ว	 ก็โล่ง	 เหลือแต่เรื่อง
การศึกษาการปฏิบัติของตัว	 ก็มักมาน่ังฟังธรรม 
สนทนาธรรมกัน		ในโรงหรอืหอทีฉ่นันัน่แหละ		กว้าง 
โล่งดี	เป็นที่เหมาะ	ก็กลายเป็นธรรมสภา	คือเป็น
ที่มาพูด	มาฟังธรรมกัน

ธรรมปริทัศน์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ตอน ๒
ตั้งแต่พุทธกาลมา บรรยากาศของวัด คือการศึกษา 

ยอดอริยสาวิกา ก็รักษาพระไตรปิฎกให้เราด้วย
		(ต่อจาก	ตอน	๑	ในฉบับที่	๒๗	เดือนสิงหาคม	๒๕๖๐)
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	 ในพระไตรปิฎก	มีค�าบอกช่ือสถานทีท่ีพ่ระมัก
มานั่งถกถ้อยสนทนาฟังธรรมกัน	 ปรากฏมากอยู่ 
๒	 ค�า	 ดังที่มักบอกว่า	 “ปจฺฉาภตฺตํ”	 หลังภัต 
กลับจากบิณฑบาตแล้ว	 พระมานั่งประชุมกันที่ 
“อุปัฏฐานศาลา”	พระพุทธเจ้าเสด็จออกมาจาก
ที่ประทับ	 คือ	 “วิหาร”	ที่สมัยอรรถกถาเรียกว่า 
“คันธกฎุ”ี	พระองค์เสดจ็ไปท่ีพระนัง่ประชมุกนันัน้
	 ครั้นแล้ว	 พระองค์ก็ตรัสถาม	 เป็นส�านวน
แบบทีอ่รรถกถา	เช่น	อรรถกถาธรรมบท	มักเขยีน 
ไว ้ว ่า	 “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ  กถาย 
สนนิฺสนินฺา”	ภกิษท้ัุงหลาย	เธอนัง่ประชุมสนทนา
เรื่องอะไรกัน	 และตรัสต่อไปว่า	 “กา จ ปน โว 
อนฺตรากถา วิปฺปกตา”	และเธอทั้งหลายสนทนา
เรื่องอะไรค้างอยู่	 พระก็กราบทูลว่า	 ก�าลังพูดคุย
กันเรื่องนี้	ถ้าเป็นเรื่องมีสาระ	หรือพระมีข้อสงสัย 
กนัอยู่	พระพทุธเจ้ากต็รสัแสดงอธิบายให้ฟัง	พระก็ 
ทูลถามต่อไป	อะไรท�านองนี	้นีค่อืชีวิตของพระใน
ยคุพทุธกาล	เป็นส่วนหนึง่แห่งชีวิตของการศกึษา
	 สถานที่ที่พระมักมาประชุมกันนั้น	 ที่ใหญ่
หน่อยก็คือ	 อุปัฏฐานศาลา	 ที่ว่าเมื่อกี้	 ซึ่งก็คือ 
อุปัฏฐาน+ศาลา	 แปลว่า	 ศาลาเป็นที่อุปัฏฐาน 
หลายคนรูจ้กัค�าว่า	“อปัุฏฐาก”	อปัุฏฐากกค็�าเดยีว 
กบัอปัุฏฐาน	ถ้าเป็นการกระท�า*	เรยีกว่า	อปัุฏฐาน 
ถ้าเป็นคนที่ท�าอุปัฏฐาน	ก็เรียกว่า	อุปัฏฐาก
 อุปัฏฐาก แปลว่าอะไร	อุปัฏฐากก็แปลว่า	ผู้
เฝ้า	 ผู้ดูแล	 เช่น	พระเฝ้าไข้	พระดูแล	อย่างพระ
อานนท์เป็นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า	(พุทธ
อุปัฏฐาก	หรือ	พุทธุปัฏฐาก)	ในพจนานุกรมไทย	
แปลว่า	ผู้อุปถัมภ์บ�ารุง	จะแปลว่าผู้รับใช้	ก็ได้
	 บอกแล้วว่ามาจากอุปัฏฐาน	 ทีนี้	 อุปัฏ- 
ฐาน	 ก็มาจาก	 “ฐาน”	 ซึ่งแปลว่าการยืน	 แล้ว	
“อุป”	 แปลว่า	 เข้าไป	 หรือใกล้ๆ	 อุปัฏฐาน	 ก็

แปลว่า	 เข้าไปยืนใกล้ๆ	ท�าไมล่ะ	ก็ไปยืนดูแล	ดี
กว่ายืนอยู่ไกลๆ	 ดูแลว่ามีอะไรที่ควรท�าให้	 ท่าน
ต้องการจะให้ช่วยเหลืออะไร	 อย่างคนเจ็บคนไข้
ก็ต้องไปดูแลอยู่ใกล้ๆ	 ที่ว่า	 ไปยืนใกล้ๆ	 เมื่อไป
ยืนดูแล้ว	 ก็น่ังด้วย	 น่ังก็อยู่ในค�าน้ันแหละ	 คือ
เป็นลักษณะและอาการทั่วไปของการคอยดูแล	
อาการที่เข้าไปยืนดูอยู่ใกล้ๆ	นี้เป็นหลักใหญ่	แล้ว
ในเวลาที่ไม่มีอะไรมาก	ก็ไปนั่งคอยดู	ค�าว่าฐานนี้ 
แปลว่ายืนก็จริง	 แต่บางทีก็แปลว่า	 อยู่	 ยืนอยู่ 
ตั้งอยู่	ด�ารงอยู่	
	 เป็นอันว่า	 อุปัฏฐาน	 ก็ไปอยู่ใกล้ๆ	 คอยอยู่
ใกล้ๆ	คือดูแล	ทีนี้	 ใช้ไปใช้มา	กลายเป็นใช้ค�าว่า	
“เฝ้า”	อย่างเวลาเฝ้าพระพุทธเจ้า	ก็ใช้อุปัฏฐานนี้	
อย่างพระอานนท์ก็เป็นอุปัฏฐาก
	 รวมความว่า	 การมายืน	 มาอยู่ใกล้ๆ	 คอย 
ดูแล	เฝ้าอยู่	 เฝ้าฟังความ	เรียกว่า	อุปัฏฐาน	ผู้ที่ 
มายืน	มาอยู่ใกล้ๆ	คอยอยู่ใกล้ๆ	คอยดูแล	เฝ้าอยู ่
ก็เรียกว่า	อุปัฏฐาก
	 ทีน้ี	 การที่จะเกิดมีอุปัฏฐานศาลา	 ก็มีเรื่อง
มาว่า	 พระภิกษุทั้งหลายนั้น	 เดิมทีท่านไม่มีที่ฉัน	
ไปบิณฑบาตมาแล้วก็ฉันกันตามพื้นกลางแจ้ง	 ก็
ล�าบาก	 ด้วยร้อนบ้าง	 หนาวบ้าง	 พระพุทธเจ้า 
จึงทรงอนุญาตให้มีอุปัฏฐานศาลา	 เป็นที่ฉัน 
(วินย.๗/๒๓๕/๙๘) 

	 อุปัฏฐานศาลาก็เป็นที่ฉัน	 จึงแปลกันว่า 
หอฉัน	 และจึงเป็นที่มีพระมาพร้อมกันมาก	พอ
บ่ายก็เป็นที่ว่าง	 กว้างขวาง	 พระก็ใช้เป็นที่มานั่ง
สนทนาประชุมกัน	 เมื่อมาชุมนุมหรือประชุมกัน	
ก็มายืน	มาอยู่ใกล้กัน
	 ที่อุปัฏฐานศาลานั้น	 บางทีพระบางองค์ก็
แสดงธรรมให้ที่ประชุมฟัง	 บางทีท่านก็ซักถาม 
สนทนากัน		มเีรือ่งในพระไตรปิฎก	บางทพีระพทุธ 
เจ้าเสด็จมาที่นั่น	มีพระภิกษุก�าลังพูดให้ที่ประชุม*อุปัฏฐาน	เป็นการกระท�า	หรือ	สถานที่ก็ได้	(อุป	+	ฐา	+	ยุ)
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ฟัง	 ปิดประตูไว้	 เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไป	 ทรง
ได้ยินเสียงว่าพระก�าลังแสดงธรรมให้หมู่คณะฟัง	
พระองค์ไม่ทรงต้องการรบกวนหรือขัด	ก็ประทับ
ยืนรออยู่ที่ซุ้มประตู	 จนกระทั่งพระองค์นั้นแสดง
ธรรมจบแล้ว	 พระองค์จึงทรงกระแอมและเคาะ
ประตู	พระมาเปิดประตู	พระองค์เสด็จเข้าไปแล้ว
กต็รสัแก่พระองค์นัน้และประทานสาธกุาร	(อง.ฺนวก.

๒๓/๒๐๘/๓๗๑)	อย่างนี้เป็นต้น	
	 ที่อุปัฏฐานศาลานั้น	 ขณะที่พระมาพูดธรรม
ฟังธรรมกนั	พระพทุธเจ้าก็เสดจ็ไปทรงแสดงธรรม
อธิบายธรรมให้พระฟัง	 พระมีปัญหามีข้อสงสัย
อะไรก็ทูลถาม	 จนกระทั่งมีอาสนะที่พระปูถวาย
ไว้ประจ�าที่นั่น	 อุปัฏฐานศาลาก็จึงท�าหน้าที่เป็น
ธรรมสภา	และเป็นที่เฝ้าพระพุทธเจ้าด้วย	สมชื่อ
ว่า	อุปัฏฐานศาลา (ใครอยากทราบให้ชัดขึ้น ก็ไปดูคํา
อธิบายของอรรถกถา เช่น อุ.อ.๑๐๖)

 ที่ว่ามานี้	 ก็ชี้ให้เห็นชีวิตในวัดสมัยก่อน	 ตั้ง 
แต่พุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังประทับอยู่	 ซึ่งม ี
บรรยากาศของการศึกษา
	 นอกจากอปัุฏฐานศาลา	อกีค�าหนึง่ซึง่เป็นชือ่ 
เรียกสถานที่ที่พระมักมาพบปะหรือประชุมพูด
ธรรมฟังธรรมกัน	คอืค�าว่า	“มณฑลมาฬ”	(มณฑล
มาล	กเ็ขยีน)	แปลกนัว่า	โรงกลม	(อรรถกถาบางที
อธิบายว่าเป็น	ทุสสมณฑป	คือโรงผ้าขึง) 
	 ที่นี่ก็ท�านองเดียวกับที่อุปัฏฐานศาลาหลัง 
ภัต	 คือตอนบ่ายพระมานั่งสนทนาธรรมกัน 
บางครั้งพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไป	 พระก็หยุด 
พระองค์ก็ตรสัถาม	พระกก็ราบทลูว่าก�าลงัสนทนา
กันเรื่องนั้นเรื่องนี้	พระองค์ก็ทรงตอบค�าถามบ้าง	
ทรงอธิบายบ้าง	 ทรงเล่าขยายความบ้าง	 ให้พระ
ได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
	 บางทีพระก็สนทนาไม่เข้าเรื่อง	 หรือพูด
เรื่องไม่เป็นเรื่อง	 เช่นว่าเวลานั้น	พระเจ้าแผ่นดิน 

ประเทศมหาอ�านาจมี	๒	รัฐใหญ่	คือ	แคว้นมคธ 
กบัแคว้นโกศล		ราชาแห่งมคธคอืพระเจ้าพมิพสิาร 
ราชาแห่งโกศลคือพระเจ้าปเสนทิโกศล	
	 คราวหนึ่งพระก็มานั่งสนทนาถกเถียงกันว่า 
(คราวนี้พระพูดกันในอุปัฏฐานศาลา, ขุ.อุ.๒๕/๕๒/๘๖) 

พระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์น้ี	 องค์ไหนมีโภคะ 
มีพระคลังใหญ่กว่า	องค์ไหนแคว้นใหญ่กว่า	องค์
ไหนมีก�าลังอ�านาจเหนือกว่า	 องค์ไหนรบเก่งกว่า 
ถกเถยีงกนัท�านองนี	้	พระพทุธเจ้าเสดจ็มา		พระองค์ 
ตรัสถามว่า	 เธอสนทนาอะไรกันค้างอยู่	 พระก ็
ทลูเล่าถวาย		พระองค์กต็รสัสอนว่า		พระมาสนทนา 
กันในเรื่องอย่างนี้	 ไม่สมควร	 ถ้าจะสนทนาอย่าง 
นี	้		นัง่นิง่ดีกว่า		เป็นอรยิดษุณภีาพ		อรยิดษุณภีาพ 
เป็นค�าตรสัของพระพทุธเจ้า	หมายถงึการนิง่อย่าง 
อริยชน
	 ทีน้ีบางที	 พระบางรูปก็สนทนาเรื่องโจรว่า 
โจรก๊กน้ันแก๊งน้ีไปปล้นอย่างน้ันอย่างน้ี	 เก่งจัง 
อีกรูปก็เถียงว่า	 ไม่จริงหรอก	 สู้โจรก๊กโน้นแก๊ง
นู้นไม่ได้	 พวกหลังนี้เก่งกว่า	 ถ้าเป็นเมืองไทย
สมัยก่อนไม่นานนี้	ก็มาเถียงกันว่า	เสือด�ากับเสือ
ใบ	 ใครเก่งกว่ากัน	อะไรท�านองนี้	 	พระพุทธเจ้า
เสด็จมา	 พระก็เงียบ	 พระองค์ก็ตรัสถามว่า	 เธอ
ทัง้หลายสนทนาอะไรกันค้างอยู	่เมือ่พระกราบทลู
แล้ว	 พระองค์ก็ตรัสสอนให้รู้กันว่า	 การพูดคุย
กันอย่างนั้นเป็น	ติรัจฉานกถา	 มีความหมายว่า
เป็นถ้อยค�าเรื่องราวสนทนาที่ขวางทางนิพพาน	
พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่ควรสนทนาเร่ือง 
อย่างนี้
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	 แต่ถ้าพระสนทนากันเรื่องบ้านเมืองว่า	เวลา
นี้มีโจรปล้นที่นั่น	 ปล้นที่นี่	 บ่อยมาก	 ไม่ดีเลยนะ	
ท�าให้ประชาชนเดือดร้อน	 ท�าอย่างไรจะช่วยให้
บ้านเมอืงสงบสขุ	ให้ชาวบ้านท�ามาหากนิกนัอย่าง
ปลอดภัย	 จะได้โล่งใจ	 และได้นอนตาหลับ	 เรา
ควรแสดงธรรมอะไรดี	 ช่วยกันหน่อย	 พระต้อง
ระดมก�าลังกัน	จาริก	ไปเทศน์	ไปสั่งสอน	อย่างนี้
ถือว่าเป็นการสนทนาธรรม	ไม่เป็นไร	จะพูดเรื่อง
โจร	เรื่องพระราชา	หรือเรื่องอะไร	ก็ไม่ว่า	อย่าง
ที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องชาดก	 ตรัสแสดงธรรม
มากมาย	 โดยทรงปรารภเร่ืองราวและเหตุการณ	์
ร้ายบ้าง	ดบ้ีาง	อะไรเหล่านี	้อย่างนีไ้ม่เป็นตริจัฉาน
กถา	โยมต้องแยกให้ได้	พระต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

	 นี่ก็เล่าให้ฟัง	โยมจะได้เข้าใจ	พอได้มองเห็น
ชีวิตในวัดสมัยพุทธกาลว่าท่านอยู่กันอย่างไร	 นี่
ส่วนหนึ่ง

สวดมนต	์จากสาธยายมนต์ให้ถึงสาธยายธรรม

	 กลบัมาทีก่ารสาธยาย	คอื	“สชัฌายะ”	อย่าง
ที่ว่าแล้ว	การสวด	คือ	สาธยาย	เป็นค�าส�าคัญใน
พระธรรมวินัย	 เป็นเรื่องของการรักษาค�าสอน
ของพระพุทธเจ้า	 และเป็นกิจกรรมในชีวิตการ
ศึกษา	 อย่างที่ว่ามาแล้ว	 การสวดหรือสาธยาย
นัน้	จงึเป็นการสวดธรรม	สาธยายธรรม	หรอืธรรม
สาธยายบ้าง	สาธยายพระสูตร	หรือสวดพระสูตร
บ้าง	เป็นต้น
	 แต่เวลานี	้เราใช้ค�าว่า	“สวดมนต์”	กนัจนตดิ	
กลายเป็นค�าพูดสามัญของชาวพุทธเมืองไทยไป
แล้ว	กเ็อาละ	ให้เป็นเรือ่งทีแ่ล้วกแ็ล้วกนัไป	แต่เมือ่
เป็นชาวพุทธ	ถึงจะรับเอาค�าข้างนอกมาใช้	ก็ควร
ใช้อย่างรู้เท่าทัน	อย่างน้อยว่าอันนี้	 เราว่าไปตาม 
นยิมกันนะ		แต่เราจะใช้		จะท�าให้ถกูต้องตามความ 
หมายของเรา	 คือให้เป็นไปตามหลักของพุทธ 

	 ค�าว่า	 “สวดมนต์”	 น้ี	 เราไปเอาค�าของ
พราหมณ์มาใช้	เพราะว่ากันตามทีแ่ท้	ในพระพทุธ
ศาสนาไม่ใช้ค�าว่ามนต์	มนต์เป็นค�าของพราหมณ์	
ถ้าเป็นการสวดมนต์	 ก็คือ	 	 “มนฺตสชฺฌาย” 
(สันสกฤตเป็น	“มนฺตฺรสฺวาธฺยาย”)	สวดมนต์	คือ
สาธยายมนต์	หรือ	สังวัธยายมนตร์
	 ว่าตามมติในพระพุทธศาสนา	 อรรถกถา
อธิบายว่า	การสวดมนต์	หรือสาธยายมนต์	หมาย
ถงึการสวดหรอืสาธยายมนต์อาถรรพ์	(อาถพพฺณ-
มนฺต	คือมนตร์ในอาถรรพเวท)	พูดอย่างเข้าใจกัน
ง่ายๆ	 ก็คือมนต์ในทางไสยศาสตร์	 เช่น	 มนต์ท�า
เสน่ห์	มนต์เสกหนังเสกตะปูเข้าท้องเขา	มนต์ไล่ผี	
มนต์เรียกเอาผีลงใส่หม้อ	ฯลฯ	
	 ท่านผูรู้ใ้นพระพทุธศาสนาบางครัง้ท่านก็เอา
ค�าว่า	 มนต์	 หรือมนตร์	 ของพราหมณ์มาใช้บ้าง	
เพื่อสื่อสารกับพวกพราหมณ์	 หรือกับคนนอก
ศาสนาทีย่งัไม่รูจั้กพระพทุธศาสนา	คอืเอาค�าของ
เขามาใช้เพือ่สือ่สารเชงิเทยีบเคยีงให้เขาพอจะคดิ
เข้าใจหลกัธรรมค�าสอนของเรา	เช่น	ในการโต้ตอบ
กัน	เขาพดูขึน้มาถงึมนต์ของเขา	ทางฝ่ายเรารูห้มด	
ทน้ีีจะถามเขาบ้างว่าเข้าใจหลกัธรรมของเราไหมที่
ว่าอย่างนี้ๆ	 ก็บอกเขาว่านี่เป็นพุทธมนต์	 เมื่อเขา
บอกว่าเขายังไม่รู้	 และเขาอยากเรียนพุทธมนต์
นั้น	ก็ตกลงสอนให้	และเมื่อเขารู้เข้าใจหลักธรรม
นั้นดีแล้ว	 ก็เลิกใช้ค�าว่ามนต์ที่เป็นค�าของเขานั้น	
เพราะเราใช้เพียงเป็นค�าสื่อเบื้องต้น
	 กรณีอย่างที่ว่าน้ี	 มาในประวัติของบุคคล
ส�าคัญหลายท่าน	 ตัวอย่างเช่น	 เมื่อพระสารีบุตร
รับการท้าโต้ธรรมกับนางชัมพุปริพาชิกา	นางปริ-
พาชิกาถามปัญหาอะไรมา	พระสารีบุตรก็ตอบได้
หมด	ในที่สุด	ถึงวาระพระสารีบุตรถามบ้าง	เป็น
ค�าถามข้อธรรมสั้นๆ	 ปริพาชิกาตอบไม่ได้	 นาง
จึงถามว่าที่ท่านถามน้ันคืออะไร	 พระสารีบุตรก็
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ตอบว่าเป็นพทุธมนต์	ปรพิาชกิาจะขอเรยีน	กเ็ลย 
บวชเป็นภิกษุณีเข้ามาเรียนธรรม	 ก็เลิกใช้ค�าว่า
พุทธมนต์	 จบแล้วได้เป็นพระภิกษุณีส�าคัญ	 เป็น
มหาสาวิกา	คือ	พระกุณฑลเกสีเถรี	

ท�าให้ฟื้นจากป่วยไข้หายโรคบ้าง	 ฯลฯ	 จัดเป็น
พระปริตร	 (“ปริตฺต”)	 ต่างๆ	 ซึ่งมีความหมาย 
เป็นค�าแปลว่า	 คุ้มครองป้องกัน	 ก็น�ามาสวดกัน	
เรียกว่าเป็นมนต์ของพระพุทธเจ้า	 เป็นพระพุทธ
มนต์	 ชาวพุทธก็มีมนต์ของตัว	 ไม่ใช่มนต์ของ
พราหมณ์
	 ควรท�าความเข้าใจก�ากับไว้ว่า	 มนต์ของ
พระพุทธศาสนา	 อย่างพระปริตรทั้งหลายนั้น	 มี 
อานุภาพในทางปกป้องคุ้มครอง	 ให้เกิดความ
มั่นคง	มั่นใจ	ปลอดภัย	มีความเกษมสวัสดี	น�ามา 
ซึ่งความสุขความเจริญ	 โดยอยู่ในขอบเขตของ
คุณธรรม	 ไม่มีการท�าร้ายเบียดเบียนสนองโลภะ 
โทสะอย่างมนต์อาถรรพณ์ของพราหมณ์หรือ
ไสยศาสตร์	 และไม่เลยเถิดไปในทางที่จะท�าให้
ปล่อยตวัตกอยูใ่นความประมาท	ต้องไม่เป็นอย่าง
ลัทธิอ้อนวอนนอนรอผลดลบันดาล	ที่ท�าให้งอมือ
งอเท้า	 ไม่ต้องท�าอะไร	 แต่ให้มีก�าลังใจ	 มั่นใจที่ 
จะท�าการทั้งหลายอย่างเข้มแข็งจริงจัง
	 บทธรรมที่น�ามาใช้สวดมนต์นั้น	 หลายบท
เป็นค�าสอนในขั้นปัญญาอย่างสูง	 เราน�ามาใช้กัน
มกัเพือ่ผลแค่ในระดบัจิตใจ	ชาวพทุธจะต้องเข้าใจ
เรื่องนี้	 แล้วเราจะเจริญก้าวหน้าในธรรม	 จาก
ขั้นต้นที่สวด-สาธยายได้ผลได้อานิสงส์ทางจิตใจ	
แม้แต่ปีติอิ่มใจ	ได้ความแช่มชื่นสงบ	เตรียมจิตให้
พร้อมที่จะเจริญสมาธิ	ได้บรรยากาศที่รื่นรมย์	ได้
พฤตกิรรมของหมูช่นทีเ่รยีบร้อยงดงามน่าเลือ่มใส
ชวนศรทัธาแล้ว	เมือ่ให้การสวด-สาธยายน�าใจเข้า
สู่การศึกษา	ก็จะก้าวไปในปัญญาด้วย
	 เป็นอันว่า	เรื่องสวดมนต์	สาธยายมนต์ที่เป็น
ค�าของพราหมณ์	คราวน้ีเราน�ามาใช้ในความหมาย
ของเราแบบพุทธ	 ถึงแม้ถ้อยค�าจะปะปนกันบ้าง	
เรากใ็ช้กนัมาจนตดิชนิ	เข้าเป็นประเพณแีน่นหนา
ไปแล้ว

	 สาระของเรื่องที่เล่าเป็นตัวอย่างมานี้	ก็อยู่ที่
ว่าเรายอมใช้ค�าของพราหมณ์	 และลัทธิภายนอก	
เพื่อการสื่อสารเชื่อมต่อให้เขามาเข้าใจหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา	ก้าวจากเรื่องไสยศาสตร์	และ
เรื่องความเชื่อถือต่างๆ	มาสู่เรื่องของปัญญา
	 ในยคุต่อๆ		มา		เรากใ็ช้ค�าว่ามนต์		โดยเปลีย่น 
จากมนต์	 มนตร์	 มันตระ	 ของพราหมณ์	 ที่เป็น 
อาถรรพณมนต์	 มาเป็นพระพุทธมนต์	 วิธีของ 
เราคือ	 ไปเลือกคัดเอาบทธรรมค�าสอนของ 
พระพุทธเจ้า	 ที่เป็นพระพุทธคุณ	 หรือที่แสดง
คุณของพระรัตนตรัยบ้าง	 ที่เป็นค�าแสดงความ
ปรารถนาดีแบบอวยชัยให้พรบ้าง	ที่แสดงอ�านาจ
ของคุณธรรมในการคุ ้มครองปกป้องและแก้
ปัญหาบ้าง	 ที่มีต�านานในด้านการบ�ารุงจิตใจ
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	 ถึงเราจะใช้ตามกนัมา	แต่กข็อให้ใช้ด้วยความ
รู้เข้าใจเท่าทันว่า	 ในที่สุดเรามุ่งเพื่อสาธยายพุทธ
พจน์	 สาธยายพระสูตร	 สาธยายพระธรรม	 เป็น
ธรรมสาธยาย	 โดยมุ่งที่พุทธพจน์เป็นส�าคัญ	 ก็
ให้การสาธยายนั้น	 พาเราก้าวหน้าไปในธรรม
ด้วย	 โดยรู้เข้าใจเน้ือความ	 แล้วก็น�าขึ้นไปสู่การ
ศึกษา	การปฏิบัติ	เจริญงอกงามขยายต่อไป	ไม่ใช่
แค่สาธยายว่ากันไปตามแบบ	 ไม่ใช่แค่พอรักษา
ประเพณีและรักษาหมู่คณะเท่านั้น	 และก็ไม่ใช่
ให้ได้ผลแค่ในขัน้จติใจ	แต่ให้ก้าวไปในปัญญาด้วย 
อย่างที่ได้พูดมา
	 วันนี้เรามาประชุมกัน	 สวดสาธยายมนต์กัน
หลายบท	 เมื่อสวดจบแล้ว	 เราอาจจะเลือกเอา
บทใดบทหนึ่งที่สวดสาธยายกันแล้วนั้น	 ยกข้ึน 
มาเป็นเรื่องที่จะสนทนาสากัจฉากันสักบทหนึ่ง
วันหนึ่งหรือครั้งหนึ่งก็บทหนึ่ง	 ยกเอามาพูดคุย
สนทนา	ท�าความเข้าใจเนื้อหาสาระกัน	และชวน
กนัน�าธรรมในนัน้ไปปฏิบัติ	อย่างนีก้จ็ะเป็นการใช้
การสาธยายให้เป็นประโยชน์	จะใกล้เคยีงกบัชีวิต
ในสมัยพุทธกาล
	 อีกอย่างหนึ่ง	 เมื่อเราสวดบทสวดมนต์ทั้ง
หลาย	ที่สาธยายกันเป็นประจ�าจนแม่นดีแล้ว	เรา
ก็อาจจะแถมหรือเพิ่ม	 โดยไปเลือกคัดจากพระ
ไตรปิฎก	 เอาพระสูตรที่เหมาะๆ	มาสาธยายเพิ่ม
ขึ้น	นี่ก็จะเป็นการดี	อันนี้ท่านไม่ได้ห้าม
	 สมัยก่อน	 เมื่อผมเป็นเณรเล็กๆ	 หรือแม้แต่
เป็นพระรุ่นเล็กๆ	 ยังเด็กๆ	 อยู่ที่วัดพระพิเรนทร	์
ท่านสวดกันมากมาย	 หลังจากสวดท�าวัตรค�่าจบ
แล้ว	ก็สวดมนต์ต่อ	นอกจากบทสวดมนต์ที่ใช้กัน 
ทั่วไปแล้ว	 พระสูตรใหญ่ๆ	 ไม่ใช่แค่ธัมมจักกัปป- 
วัตตนสูตร	อาทิตตปริยายสูตร	อนัตตลักขณสูตร 
เท่านั้น	ท่านสวดไปถึงมหาสติปัฏฐานสูตร	ซึ่งยาว
มาก	วันเดียวสวดไม่จบ	วันนี้สวดจบแค่นี้	พรุ่งนี้

สวดต่อ	แล้วพรุ่งนี้ก็ไม่จบ	วันมะรืนสวดต่อ	ราวๆ	
สกั	๓	วัน	จึงจบมหาสตปัิฏฐานสตูร	อย่างนีเ้ป็นต้น

ยอดพหสูตูอบุาสกิา รกัษาพระไตรปิฎกให้เราด้วย

	 ถ้าไม่อยากให้เป็นพระสูตรที่ยาวมาก	 ก็มี
แหล่งหนึง่ทีจ่ะบอกให้			ทีม่พีระสตูรขนาดสัน้หน่อย	 
มากมาย	 นี้ก็คือ	พระสูตรในคัมภีร์อิติวุตตกะ 
ซึ่งมีทั้งหมด	๑๑๒	สูตร	กินเนื้อที่ในพระไตรปิฎก	
เล่ม	๒๕	เพียง	๙๘	หน้า	แสดงว่าพระสูตรหนึ่งๆ	 
ไม่ยาวเลย	 เฉลี่ย	 พระสูตรละไม่ถึง	 ๑	 หน้า	 มี 
พระสูตรที่แสดงหลักธรรมส�าคัญๆ	น่าศึกษามาก
	 พระสูตรในอิติวุตตกะเหล่านี้ทั้งหมด	ได้จาก
อุบาสิกาซึ่งเป็นอริยสาวิกาท่านหน่ึง	 ชื่อขุชชุต-
ตรา ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องเป็นเอตทัคคะใน
บรรดาอุบาสิกาพหูสูต	อุบาสิกาท่านนี้เป็นผู้ทรง
จ�าพุทธพจน์ในคัมภีร์ท่ีเรียกว่าอิติวุตตกะน้ีไว ้
ซึ่งได้น�ามาสู่การสังคายนาคร้ังที่	 ๑	 แล้วก็เก็บ
รักษาไว้ในพระไตรปิฎก
	 เรื่องน้ีแปลก	 และน่าสนใจมาก	 เรารู ้กัน
ว่า	 พระสูตรทั้งหลายทั้งปวงน้ัน	 พระอานนท์	
พุทธอุปัฏฐาก	 เป็นผู้ทรงจ�าไว้	 และเป็นผู้วิสัชนา
ในสังคายนาครั้งที่	 ๑	 เวลาแสดง	 พระอานนท์
ขึ้นค�าน�า	 บอกที่มาที่ไปของแต่ละพระสูตรว่า 
“เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา...”	ถ้าเริ่มอย่างนี้ 
ก็เป็นส�านวนของพระอานนท์	 ที่น�ามาสาธยาย 
แก่ที่ประชุมสังคายนาครั้งแรกนั้น

	 แต่ดังที่ว่าแล้ว	 พระสูตร	 ๑๑๒	 สูตร	 ใน 
อิติวุตตกะ	ที่อุบาสิกาชื่อขุชชุตตราท่านนี้	ทรงจ�า 
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รักษาไว้และน�ามาถ่ายทอดให้นั้น	 ไม่ได้เริ่มต้น 
ว่า	 “เอวมฺเม สุตํ...”	 แต่ขึ้นต้นว่า	 “วุตฺตํ เหตํ  
ภควตา วตฺุตมรหตาต ิเม สตุ”ํ		กล็งท้ายว่า	“สตุ”ํ  
เหมอืนกัน		แต่ข้ึนต้นคนละส�านวนเลย		นีแ่หละคอื 
ส�านวนของอุบาสิกาช่ือ	ขุชชุตตรา	 นี้	 ผู้ทรงจ�า
พระสตูรชดุนีข้องพระไตรปิฎกไว้	เราจะต้องระลกึ
บญุคณุของอบุาสกิาท่านนี ้ว่าเป็นบคุคลสาํคญั
ทีไ่ด้ช่วยรักษาพทุธพจน์ไว้ได้จํานวนมากทเีดียว
	 พระสตูรในอิติวุตตกะน้ี	เป็นพระสตูรทีส่�าคญั
ไม่น้อยเลย	อย่างเรื่องนิพพาน	๒	บุญกิริยาวัตถุ	๓	
ก็มาในอิติวุตตกะนี้
	 เรื่องการรักษาพระไตรปิฎกของขุชชุตตรา
อุบาสิกา	 อริยสาวิกายอดพหูสูตนี้	 มีเรื่องเป็นมา
ว่า	 เม่ือพรรษาที่	 ๙	 แห่งพุทธกิจ	 พระพุทธเจ้า
ประทับจ�าพรรษาที่โฆสิตาราม	 พระนครโกสัมพ ี
นครหลวงของแคว้นวังสะ	 เวลานั้น	 ขุชชุตตรา
นี้เป็นอุปัฏฐายิกา	 พูดง่ายๆ	 ว่า	 เป็นคนรับใช้
ของพระนางสามาวดี	 ซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้า 
อุเทน	 ในช่วงเวลานั้น	 ขุชชุตตราได้ไปฟังธรรมที ่
วัดโฆสิตารามเป็นประจ�า
	 เร่ืองราวด�าเนินไปว่า	 พระนางสามาวดีซึ่ง
เป็นพระมเหสี	ยอมรับความดีงาม	ความสามารถ
ของขุชชุตตรา	ถึงกับรับฟังธรรมที่ขุชชุตตราสดับ
มาแล้วถ่ายทอดให้	โดยยกย่องนับถือ	ให้นั่งแสดง

ธรรมบนที่สูงกว่า	 ขุชชุตตราอุบาสิกาก็ได้แสดง
ธรรมให้แก่ชาววัง	มีพระนางสามาวดีเป็นประมุข
จนตลอดพรรษา	
	 อริยสาวิกาขุชชุตตราท่านนี้	 ได้ทรงจ�ารักษา
พระไตรปิฎกส่วนน้ีมา	 แล้วท่านส่งต่อแก่เหล่า
ภิกษุณี	 แล้วภิกษุณีสงฆ์ก็รักษาพุทธพจน์ส่วนน้ี 
ไว้		แล้วภิกษุณสีงฆ์ก็ถ่ายทอดให้แก่ภิกษุสงฆ์		ดังที่ 
น�ามาแสดงในสังคายนาครัง้ที	่	๑		ตามค�าของอรยิ- 
สาวิกาขุชชุตตรา	ดังบอกแล้ว	ที่ขึ้นต้นว่า	“วุตฺตํ 
เหต ํภควตา วตุตฺมรหตาต ิเม สตุ”ํ		ซึง่เรยีกรวมว่า 
อติวิตุตกะ	อยูใ่นพระไตรปิฎก	เล่มที	่	๒๕		ใครสนใจ 
ก็ไปอ่านดู	 ก็จะได้รู้จัก (และที่จริงก็ได้เขียนเล่าไว้ใน 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท ์แล้ว ละเอียด
กว่าที่เล่าที่นี่ ให้ดูที่คําว่า “ขุชชุตตรา”)

	 นี่แหละ	อย่านึกว่าพระเท่านั้นท�างานส�าคัญ	
ขอให้โยมรู้จักไว้	 บุคคลส�าคัญที่รักษาพระพุทธ
ศาสนามา	 ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล	 ก็มีกระทั่งโยม
อุบาสกอุบาสิกา	 ที่มีความรู้พระธรรมวินัยดี	 มี
ความแตกฉาน	
	 ตัวอย่างฝ่ายอุบาสกบ้าง	ท่านหนึ่งชื่อ จิตต-
คหบดี	 เป็นพระอนาคามี	 พระพุทธเจ้าทรง
ยกย่องให้เป็นเอตทัคคะในบรรดาธรรมกถึก 
ฝ่ายอุบาสก	 บางทีพระสงสัยธรรม	 มาถามท่าน	
ท่านก็อธิบายให้พระฟังได้	
 ถ้าคฤหัสถ์เก่ง ทั้งหญิงทั้งชาย มีความรู้ดี 
ก็ช่วยกันรักษาพระธรรมวินัยไว้ได้ ไม่ให้คนไป
นบัถือเหลวไหล ออกนอกลูน่อกทาง พทุธบรษัิท
ก็จะเข้มแข็ง มั่นคง  
	 กเ็ลยน�ามาเล่าให้ฟัง	จะเหน็ว่าเป็นบรรยากาศ 
ของการศึกษาทั้งนั้น	 วันนี้ก็ขอจบการเล่าเรื่อง
แค่นี้

ที่มา	 :	ปรารภธรรม	หลังฟังสวดปาติโมกข์	ณ	อุโบสถวัดญาณ- 
เวศกวัน		อ.สามพราน	จ.นครปฐม	วันที่	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๖๐
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	 วันนี้อาตมามีความยินดีที่ได ้มีโอกาสมา
เยี่ยมญาติโยม	 จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มาก
ที่สุด	 ใช้เวลาให้คุ ้มค่าที่สุด	 อาตมาเป็นชาว
อังกฤษ	 เกิดในประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนา	 บ้าน
ของโยมพ่อโยมแม่อยู่ในชนบท	 บ้านที่เราอยู่นั้น
เท่ากับอ�าเภอท่ีต่างจังหวัดในเมืองไทย	 พลเมือง
หมื่นกว่าๆ	ตอนอาตมาเป็นเด็ก	สุขภาพไม่ดี	เป็น 
โรคหดื	ทกุปีจะมีหลายวนัทีไ่ม่ได้ไปโรงเรยีน	ท�าให้
เกดินสิยัชอบอยูค่นเดยีว	ชอบอ่านหนงัสือ	ชอบคดิ 
ค้นคว้า	และพิจารณาเรื่องชีวิตของตัวเอง
	 พออายุ		๑๕	-	๑๖	ปี	ร่างกายสังขารก็มีการ 
เปล่ียนแปลง	 จากเด็กสู่ผู้ใหญ่	 และความคิดก็ม ี
การวิวัฒนาการเช่นเดียวกัน	 เกิดความสงสัยว่า 
เราเกิดมาท�าไม	 ส่ิงที่สูงสุดท่ีมนุษย์ควรจะได้ 
คืออะไร	ในโลกนี้	ชีวิตที่ประเสริฐมีจริงไหม	และ 
ชีวิตที่ประเสริฐคืออะไร	 เมื่อเกิดความสงสัย 

อย่างน้ีขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างฟุ้งซ่าน	 บางทีนอน 
ไม่หลบั		รูส้กึว่าเป็นปัญหาส�าคญัมากทีจ่�าเป็นต้อง 
หาค�าตอบให้ได้	 แต่สิ่งที่แปลกก็คือ	 เพื่อนๆ	 ไม่ 
เห็นว่าเป็นเรื่องส�าคัญเลย	พูดกับเพื่อนๆ	เหมือน 
พูดกันคนละภาษา	อยู่กันคนละโลก	 ได้คุยกับครู 
ที่โรงเรียนก็เหมือนกัน	 มีความรู้สึกเปล่าเปลี่ยว 
ว้าเหว่	 เหมือนกับว่าเราเป็นคนเดียวในโลกที่มี
ความคิดอย่างนี้	
	 แต่โชคดีมากที่บ้านของอาตมาอยู่ห่างจาก
เคมบริดจ์ไม่กี่กิโลเมตร	 วันเสาร์อาตมามักจะขึ้น 
รถเมล์ไปเที่ยวเมืองเคมบริดจ์	 แต่ไม่ได้ไปเที่ยว 
ดูอะไรหรอก	ไปอยู่ที่ร้านหนังสือ	เมืองเคมบริดจ์ 
มีร้านหนังสือเยอะมาก	 และที่นั่นส่วนมากผู้ที ่
ท�างานในร้านหนังสือเป็นนิสิตเก่า	 เขาเห็นใจ 
นักศึกษายากจน	 เราจะไปอ่านหนังสือทั้งวันก็ได้
ไม่มีใครรบกวน								

พระธรรมเทศนา

พระอาจารย์ชยสาโร

ความรักที่แท้จริง



	 	 	 	 	 บางทีอาตมาจะไปถึงแต่เช้า	 หยิบหนังสือ 
มาอ่านถึงเที่ยง	หิวข้าวก็เก็บหนังสือไว้ที่เดิม	ออก 
ไปกินข้าวเสร็จแล้วกลับมาอ่านต่อ	 อ่านหนังสือ 
เพลินๆ	 ไม่ต้องเสียสตางค์เลย	 ก็ท�าอย่างนี้หลาย
ครั้ง	ชอบอ่าน	ชอบศึกษาเรื่องจิตใจ	เรื่องปรัชญา	
เรือ่งจติศาสตร์		มนษุยศาสตร์		สนใจในเรือ่งเหล่านี ้
	 จนกระทั่งวันหนึ่ง	 ได้พบหนังสือค�าสอน
ของพระพุทธเจ้า	 อ่านหนังสือหน้าแรกก็สะดุ้ง	
เกิดความศรัทธาเลื่อมใสว่านี่คือความจริง	 ไม่มี
ความรู้สึกว่าเป็นปรัชญาของเอเชียหรือเป็นของ 
แปลกอะไร	 แต่อาตมามีความรู้สึกเหมือนกับว่า	
พระพุทธเจ้าสามารถเอาความคิดที่ลึกซึ้งของ
เราออกมาพูดเป็นภาษาคน	 เพราะฉะนั้น	 การ
ได้พบพระพุทธศาสนา เท่ากับได้พบตัวเอง 
ทําให้เข้าใจการสอนของครูบาอาจารย์ที่ว่า 
พทุธศาสนาไม่ใช่เร่ืองตํารา  ไม่ใช่เรือ่งของวดัวา 
ไม่ใช่เรื่องของนักบวช เป็นเรื่องของเราทุกคน 
และเป็นเรื่องของหัวใจมนุษย์
 สิ่งที่ประทับใจมากในหนังสือเล่มนั้นคือ	คํา
สอนที่เกี่ยวกับจิต	หมายถึงจิตที่บริสุทธิ์	สะอาด
โดยธรรมชาติ	 พระพุทธศาสนาสอนว่า	 “จิตใจ
ของเราโดยธรรมชาติ จิตเดิมแท้ เป็นจิตที่ใส
สะอาด จิตนี้หลงอารมณ์ เกิดความเข้าใจผิด เกิด
ความคิดผิดเกี่ยวกับตัวเอง ชีวิตของตนเอง และ
ความคิดผิดนี้ กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นใน
ความรู้สึกต่างๆ ว่าฉัน ว่าของฉัน มีการแบ่งแยก
ระหว่างสิ่งที่เป็นฉัน ของฉัน และส่ิงที่ไม่ใช่ฉัน
ของฉัน เกิดความขัดแย้ง เกิดความบาดหมาง
ระหว่างความนึกคิดของตัวเอง และความจริง
ของธรรมชาติ อันนี้เรียกว่าทุกข์ จิตเป็นทุกข์”  
	 ทีนี้จะว่าอาตมาพิสูจน์ความจริงของธรรมะ
อันนั้นก็ไม่ถูก	 ยังไม่ได้พิสูจน์	 แต่มีความเชื่อมั่น
ว่านี่คือความจริง	 คนไทยไม่ใช่น้อยที่คุ้นเคยกับ

ค�าสอนของพระพุทธศาสนาจนประมาท	 ฟังมา
มากแล้ว	 ฟังแล้วรู้สึกเฉยๆ	 หรือบางทีสัปหงก	
แต่ว่าชาวตะวันตกมีความรู้สึกอีกอย่าง	 เพราะ
หลักการของศาสนาคริสต์ซ่ึงเป็นศาสนาประจ�า
ชาติของเราหรือประจ�าทวีปก็ว ่าได้	 สอนว่า 
“จิตเดิมแท้ของมนุษย์เป็นของสกปรก	หมายถึง 
มี	 Original	 Sin	 หรือบาปเดิม”	 ซ่ึงท�าให้คนม ี
ความรูส้กึว่าแท้จรงิแล้ว		จติใจของเรานี	้	เศร้าหมอง 
โดยธรรมชาต	ิ	แม้ว่าเราอาจจะท�าความดบีางอย่าง 
ความจริงแล้ว	 มันเป็นแค่การบังกิเลสมากกว่า	
คือความดีและความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้น	 ไม่ใช่ของ
แท้จริง	 สิ่งที่แท้จริงของเราคือกิเลส	 ท�าให้ชาว
ตะวันตกมักรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีอยู่เสมอ
	 แต่ค�าสอนของพระพุทธเจ้ากลับตรงกันข้าม
เลย	พระพทุธองค์ตรสัว่าจิตเดมิแท้ของมนุษย์เป็น
ของสะอาด	ถ้าพูดในแง่ของการปฏิบัติ	ทฤษฎีนี้มี
ความส�าคญัมาก	เพราะถ้าถอืว่าจิตเดมิแท้ของเรา
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เป็นของสกปรก	 เราจะไม่มีก�าลังใจที่จะขัดเกลา 
ตวัเอง	เพราะว่ายิง่ขัดเกลายิง่เจอแต่ความสกปรก	 
การขัดเกลาสิ่งสกปรกโดยธรรมชาติให้เป็นของ 
สะอาด	 เป็นไปไม่ได้	 แต่ถ้าเนื้อแท้ของจิตใจเรา 
สะอาดโดยธรรมชาติ	 และเศร้าหมองเพราะหลง 
อารมณ์ว่าเป็นอัตตาตัวตน	 การขัดเกลาย่อมมี 
ความหมายและความส�าคัญด้วย	 มีความจ�าเป็น 
ด้วย	 ผู้ที่ซาบซึ้งในข้อนี้มาก	 จะมีความรู้สึกว่า 
การขัดเกลากิเลส	 การแสวงหาความบริสุทธิ์เดิม
แท้ของจิตนั้น	เป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตมนุษย์	
	 เพราะฉะนั้น	 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	 อาตมามี
ความมั่นใจว่า	 จะด�าเนินชีวิตในรูปแบบอย่างไร
ก็ตาม	 จะประกอบอาชีพอย่างไรก็ตาม	 การ
ประกอบอาชีพ	 การด�าเนินชีวิตนั้น	 ต้องเป็นไป 
เพื่อความบริสุทธิ์ทางใจ		
	 อาตมามีนิสัยแปลกอย่างหนึ่งต้ังแต่เป็นเด็ก 
สนใจในประเทศอินเดียมาก	 หนังที่เป็นเรื่องของ
อนิเดยีก็ชอบดู		อาหารของอนิเดยีกช็อบทาน		ดนตรี 
อินเดียก็ชอบฟัง	 ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับอินเดีย
ถูกใจเราเหลือเกิน	 เพราะฉะนั้นเมื่ออาตมาจบ	
High	School	สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียบร้อย
แล้ว	 จึงไปขออนุญาตจากคุณพ่อ	 ขอไปหา
ประสบการณ์ต่างประเทศก่อนที่จะเรียนต่อ	 เมื่อ
ท่านอนุญาตแล้ว	 ได้ออกไปท�างานที่โรงงาน	 ๓	
เดือน	 แล้วออกเดินทางไปประเทศอินเดีย	 ซึ่ง
อาตมาตัง้ใจว่าจะไปทางบก	กเ็ลยข้ามไปเบลเยีย่ม	
เยอรมัน	ออสเตรีย	ยูโกสลาเวีย	กรีซ	ตุรกี	อิหร่าน	
ปากีสถาน	ในท่ีสดุถงึอนิเดีย	ใช้เวลาเดินทางเกอืบ	
๒	เดือน	การเดินทางของเรานั้น	บางทีก็ไปรถไฟ	
บางทีโบกรถสิบล้อไป	 ไปง่ายๆ	 ค�่าที่ไหนก็พักที่
นัน่	พบกบัคนหลายชาตหิลายประเทศ	วฒันธรรม
ต่างๆ	 แล้วสังเกตในการเดินทางว่า	 ทุกประเทศ
ท่ีเราผ่าน	 ทุกชาติ	 ทุกชุมชน	 ต่างก็ถือว่าจารีต

ประเพณขีองเขาถกู	ของประเทศอืน่ๆ	ผดิ	หรอืว่า
ของเขาดีที่สุด	เราเลยได้ความคิดว่า	คนทุกคนมัก
จะมีการเข้าข้างตัวเองว่าของเราดีกว่าของคนอื่น
	 ถงึประเทศอินเดยีแล้ว	ก็เทีย่วบ้าง	ไปอยูต่าม
วัดตามวาบ้าง	อยู่ที่วัดฮินดูบ้าง	อยู่ที่วัดพุทธบ้าง	
ทุกวันน้ีชาวพุทธในประเทศอินเดียมีน้อย	 แต่ที่
พทุธคยา		ทีต่รสัรูข้องพระพทุธองค์		มวัีดหลายวัด 
ทุกประเทศที่มีชาวพุทธจะมีวัดประจ�าชาติที่น่ัน 
ตอนนั้นอาตมาสนใจเรื่องศาสนาพุทธ	 นิกายเซน 
มาก	ชอบไปท�าวัตร	นั่งสมาธิที่วัดเซนเป็นประจ�า 
ต่อมาได้ขึ้นภูเขาหิมาลัย	 ไปอยู่กับพระทิเบตที ่
ธรรมศาลา	 ซึ่งเป็นที่ประทับของทะไลลามะ	 
ช่วงน้ันเริ่มน่ังสมาธิภาวนา	 แต่มีปัญหาว่าไม่ได ้
ตั้งใจกับวิธีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง	 มีการ 
เปลี่ยนบ่อยๆ	 เพราะว่าไปที่ไหนก็มักจะพบคน 
ที่ท�าต่างๆ	กัน	บางทีก็ลองท�าสมาธิดู	พบคนที่ท�า
แบบเซนก็เปลี่ยนท�าแบบเซนบ้าง	 ต่อมาก็สนใจ
อีกอย่างหนึ่ง	 ก็ท�าอีกอย่างหนึ่ง	 กลับไปกลับมา	
จิตใจก็ไม่สงบ
	 เห็นว่าการที่เราจะก้าวหน้าในการปฏิบัติ	
ต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
แล้วมีความจงรักภักดีต่ออารมณ์นั้น	ปัญหาไม่ได้ 
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	 ซึ่งเราฟังเหตุผลน้ีก็รู้สึกไม่พอใจ	 เพราะเรา
เป็นชาวตะวันตก	 ไม่ค่อยรู้สึกถึงบุญคุณพ่อแม ่
โยมทีเ่คยศกึษาภาษาองักฤษคงรู้ว่า		ค�าว่า		“บญุคุณ 
ของพ่อแม่”	 (กตัญญูกตเวที)	 จะแปลเป็นภาษา
องักฤษไม่ได้		ไม่มีค�าใช้		เพราะชาวตะวนัตกไม่ค่อย 
มีความรู้สึกในสิ่งนี้	แต่ตอนนั้นก็อยู่ใกล้ทะเลสาบ
ที่ชาวฮินดูถือว่าขลัง	 ศักดิ์สิทธิ์	 อยู่ใกล้ทะเลสาบ
ก็สมถะดี	 เป็นครั้งแรกที่ได้ท�าความเพียรอย่าง
ต่อเนื่อง	 สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของอาตมาในสมัยนั้น	
เป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้คาดหวัง	 หรือไม่เคยคิดว่า
จะเกิดขึ้น	ผลจากการปฏิบัติ	เคยคิดว่ามันจะเป็น
ท�านองทีว่่าจิตเยอืกเยน็	ไม่มคีวามคดิฟุง้ซ่าน	เกิด
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์	รู้ใจคน	อะไรอย่างนี้	แต่สิ่งที่
เกิดขึ้นคือ	ความรู้สึกรักพ่อแม่ รู้สึกซาบซึ้งใน
บุญคุณของพ่อแม่	 อาตมาแปลกใจว่าท�าไมถึง
เป็นอย่างนี้		ในที่สุดก็ตัดสินใจกลับบ้าน		แล้วเดิน
ทางกลับอังกฤษ
	 คุณพ่อของอาตมา	 มาจากตระกูลที่ยากจน
มาก	 ยังไม่เคยมีใครในตระกูลของเราที่เรียน
หนังสือสูง	 หรือเข้ามหาวิทยาลัย	 คุณพ่อจึงหวัง
ในตัวอาตมามาก	 อาตมาเรียนหนังสือดี	 มักจะ
สอบได้ที่	 ๑	 ทุกปี	 พ่อก็มีความหวังว่า	 เราจะได้
เข้ามหาวิทยาลัย	Oxford	 ได้ปริญญาเอก	ต่อไป 
ได้เป็นศาสตราจารย์	 ท่านมีความหวังมาก	 เป็น
ความหวังที่ส�าคัญในหัวใจของท่าน	 เรารู้เรื่องน้ี 
แล้ว	แต่ว่า	ตอนที่กลับไปอังกฤษ	มีความรู้สึกว่า	
คุณค่าของชวีติอยู่ท่ีการปฏิบัติธรรม	หลงัจากเรา 
ได้พลัดพรากจากพระฮินดูองค์นั้น	เราได้ทบทวน
การปฏบิตั	ิ	เหน็แล้วว่า		คาํสอนทีถ่กูใจเรามากทีส่ดุ 
ท่ีมั่นใจมากท่ีสุดคือคําสอนของพระพุทธเจ้า 
แล้วเราจะพยายามปฏิบัติตามหลักน้ีให้เต็มที ่
ต่อไป	 แต่รู้ว่าการอยู่เป็นฆราวาสน้ัน	 ยากท่ีจะ 
เอาจริงเอาจังได้	 รู ้สึกอึดอัดเหมือนกัน	 ยังไงๆ	 

อยู่ที่เทคนิค	 หากอยู่ที่จิตใจของเราที่อยากจะได้ 
วิธีการที่ดีท่ีสุด	 ลองปฏิบัติกับวิธีการใดวิธีหนึ่ง 
ก็เกิดปัญหาข้ึนมา	 เกิดนิวรณ์	 เลยคิดว่าคงจะ
เลือกอารมณ์ไม่ถูก	 ลองท�าอย่างอื่นบ้าง	 อาจไม่
ต้องประสบปัญหา	 ซึ่งนิวรณ์นี้ต้องถือว่าเป็นของ
ธรรมดา	 ไม่ว่าจะปฏิบัติด้วยอารมณ์กรรมฐาน 
ไหน	 เราต้องมีความอดทนต่ออุปสรรคที่เกิด 
ขึ้น	 ระหว่างการปฏิบัติ นิวรณ์เป ็นสิ่งที่มี 
ประโยชน์ ควรถือว่าเป็นสิ่งท้าทาย เป็นสิ่งที่ 
กระตุ้นสติปัญญาให้ตื่นขึ้นทํางาน เป็นสิ่งที ่
ช่วยให้การปฏิบัติของเราเข้มแข็ง มั่นคง
	 ตอนนั้นอาตมายังเป็นนักปฏิบัติจับจด	 เอา
อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้าง	ก็ไม่สงบเท่าไร	แต่ต่อมา
อาตมาได้พบกับพระองค์หนึ่ง	 ซึ่งความจริงท่าน
เป็นนักบวชฮินดู	 แต่การประพฤติของท่านน่า
เลื่อมใสมาก	ท่านเป็นผู้ที่มีความมักน้อย	สันโดษ	
และวิธีการปฏิบัติของท่าน	 ก็ไม่ต่างกันกับของ
พุทธเท่าไรนัก	 อาตมาจึงขออยู่กับท่านคล้ายกับ
เป็นลกูศษิย์	ตอนนัน้อาตมาอายไุด้	๑๘	ปี	และรูส้กึ
เลื่อมใสท่านมาก		อยากจะอยู่กับท่านเป็นประจ�า	
แต่ท่านคดัค้าน	ท่านบอกว่าอาตมายงัหนุม่เกนิไป 
แล้วท่านย�้าว่า	 ถ้ายังไม่ได้ขออนุญาตจากพ่อแม่ 
เพื่อจะเป็นสมณะอย่างนี้	การปฏิบัติจะไม่ได้ผล

๓๓ 19



เราก็รู้ว่าการที่จะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย	 เป็น
ไปไม่ได้	 แต่เสียใจว่า	 ในขณะที่เราได้รู้สึกซาบซึ้ง
ในบุญคณุของพ่อแม่	และรูด้้วยว่า	ส่ิงทีพ่่อแม่หวัง
มากทีส่ดุจากลกู	คอืการเข้ามหาวิทยาลัย	แต่กลับ
เป็นสิ่งที่เราท�าไม่ได้	 ท�าให้อาตมารู้สึกเป็นทุกข์
มาก	 พอไปถึงบ้านก็พยายามหาโอกาสพูดกับพ่อ	
เพื่อบอกว่าเราจะเรียนต่อไม่ได้	ในที่สุดก็มีโอกาส
แต่พดูไม่ค่อยออก		ตะกกุตะกัก		อธิบายว่าเราตัง้ใจ 
จะบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา
	 นอกจากท�าให้ท่านผิดหวัง	 เรื่องการเรียน
หนังสือ	 มีอีกเรื่องหนึ่งคือ	 คุณพ่ออาตมาเป็น
คนมีอคติต่อศาสนา	 ท่านมีความเห็นว่า	 ศาสนา
คริสต์เป็นกาฝากของสังคม	 เป็นยาเสพติดของ
ประชาชน	 เป็นของหลอกลวง	 แล้วท่านก็เหมา 
เอาว่าศาสนาทุกศาสนาคงเหมือนกัน	 ลูกจะออก
จากโลก	บวชเป็นพระ	จึงเป็นสิ่งที่ขัดใจท่านมาก
เหมือนกัน	แต่เราก็ลองอธิบายให้ท่านฟัง	ฟังแล้ว
ท่านบอกว่า	 เร่ืองพระพุทธศาสนานี้	 พ่อไม่เคย
ศึกษา	ไม่รู้เรื่อง	แต่ว่า	สิ่งที่พ่อต้องการมากที่สุด
คือ ต้องการให้ลูกมีความสุข	 ถ้าลูกเห็นว่าบวช 
เป็นพระแล้ว	 ลูกจะมีความสุข	 พ่อก็พอใจแล้ว	
อาตมารูส้กึว่าน�า้ตาจะไหล		ต้องขอตวัออกจากห้อง 
 วนันัน้ เป็นวนัทีอ่าตมาเข้าใจเรือ่งความรัก 
ความรักทีแ่ท้จริง เห็นพ่อสามารถเสยีสละความ
หวัง ความต้องการของตัวเอง โดยไม่ได้หวัง
อะไรเลย นอกจากปรารถนาให้เรามีความสุข 
วันนั้นเป็นวันส�าคัญมากในชีวิต	 ตั้งแต่วันนั้น
เป็นต้นมา	รู้สึกมีความเคารพรักในคุณพ่อเพิ่มขึ้น	
ทวีขึ้นอย่างมาก	 และตัวเองก็ได้ความเข้าใจเรื่อง
ความรักด้วยว่า	ความรักนี้ เป็นสิ่งที่ไม่มีเงื่อนไข 
เป็นความรักที่ไม่มีตัณหา หรือความต้องการ
ใดๆ เข้าไปแอบแฝง เป็นความรักที่ไม่ต้องการ
อะไรตอบแทน มแีต่จะให้  ไม่มคีวามคดิว่าจะเอา 

	 ต่อมาเมื่อเรามาปฏิบัติศึกษาค�าสอนของ
พระพุทธเจ้ามากขึ้น	 ก็มารู้จักค�าสอนเกี่ยวกับ
เมตตา	ท�าให้เข้าใจเรื่องนี้ละเอียดขึ้น	เมตตาเป็น
ความรักที่ประกอบด้วยธรรมะ	 เป็นความรัก 
ที่สม�่าเสมอ	ในสรรพสัตว์ทั้งหลาย	บางทีพวกเรา 
อาจเคยสงัเกตตวัเองว่า	การทีเ่ราจะเมตตาสงสาร
คนอื่นๆ	ที่ประเทศอื่น	หรือคนที่เราไม่เคยได้พบ
เป็นเรื่องท่ีท�าได้ง่าย	 แต่คนที่เราเมตตายากท่ีสุด 
คอืคนทีอ่ยูใ่กล้ชดิ			เพราะคนเหล่านีแ้หละ		ทีม่กัจะ 
ท�าให้เราหนักใจ		มกีารกระท�าและค�าพดูทีก่ระทบ 
กระเทือนใจเราบ่อยๆ	 ฉะนั้น	 การแผ่เมตตาของ 
คนทัว่ไปมกัจะเป็นไปในท�านองทีว่่า	“ขอให้สรรพ 
สัตว์ทั้งหลายมีความสุข	 ความสุขเถิด	 เว้นแต ่
คนนั้น”		ต้องมีเว้นแต่	เว้นแต่คนที่หนาด้วยกิเลส 
คนที่เราไม่ชอบ	แต่นั่นไม่ใช่เมตตา	เพราะเมตตา
ที่แท้จริง ย่อมไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชัง
	 เรื่องความรักน้ี	 เป็นสิ่งส�าคัญในชีวิตของ
ฆราวาสทุกคน	 บางคนถึงกับเอาความรักเป็น 
สรณะ	 ที่พึ่งของชีวิต	 ซึ่งมักจะท�าให้ชีวิตประสบ 
ความทุกข์ระทมบ่อยๆ	รักได้	ไม่เป็นไร	ไม่ผิดศีล	 
ไม่ผิดอะไร	แต่พุทธศาสนาสอนว่า	ทุกสิ่งทุกอย่าง 
ในชีวิต	 ต้องประกอบด้วยธรรมะ	 ต้องยอมรับ 
ความจริง	 เราต้องพยายามพิจารณาทุกเช้าเย็น 
ว่าเราต้องมคีวามพลดัพรากจากคนทีเ่รารกัทกุคน 
ไม่วันใดวันหนึ่ง	เราไม่ตายจากเขา	เขาก็ต้องตาย 
จากเรา	 อันน้ีไม่ใช่เพื่อท�าให้เรารู้สึกกลุ้มใจหรือ 
เศร้าใจ	 แต่เป็นการเปิดจิตใจให้กว้างออกไปรับ 
ความจรงิ		ซ่ึงปกต	ิ		เราชอบพยายามประคบัประคอง 
อารมณ์ที่สบายของเราไว้	 โดยการกลบเกล่ือน
ความจรงิบางแง่		บางมมุ		บางประการ		ทีเ่ป็นสิง่ทีจ่ะ 
ลดรสชาตขิองอารมณ์น้ัน		เพราะว่าธรรมชาตขิอง 
คนเรานี้		ชอบเพลิดเพลินในอารมณ์	เพลิดเพลิน 
ในความรัก
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	 แต่ถ้าเราเพลิดเพลินในสิ่งใดแล้ว	 ความ 
เพลิดเพลินนั้นแหละ	 จะเป็นความยึดมั่นถือมั่น	
เกิดภพ	 เกิดชาติ	 เกิดความไม่ม่ันคง	 เกิดความ
หวั่นไหว	 เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นของไม่
เที่ยง	เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย	ผู้ยึดมั่น
ในอารมณ์	 ย่อมฝืนธรรมชาติ	 ไม่ให้เปลี่ยนแปลง	
แต่มนุษย์เราจะสู้ธรรมชาติไม่ได้	 มันเป็นการฝืน
ท่ีลมๆ	 แล้งๆ	 เป็นการฝืนที่จะท�าให้รู้สึกระทม
ขมข่ืน	 รู้สึกเซ็ง	 หมดหวัง	 สิ้นหวัง	 นักปฏิบัติผู้
ปรารภธรรมะจะค�านึงถึงความจริงเกี่ยวกับเรื่อง
นี้อยู่เสมอ	ส�านึกรู้ในโทษของการไม่ยอมรับความ
จรงิว่า	สิง่ทัง้หลายท้ังปวงไม่เทีย่ง	รูว่้ายดึมัน่ในส่ิง
ท่ีไม่เทีย่งเม่ือไร	ก็ต้องเป็นทกุข์ทนัท	ีคดิอย่างนีไ้ด้	
ความรักมันไม่หายไปไหนหรอก	 ไม่ใช่ว่าความรัก
ของเราจะจืดชืดหมดรสชาติ	 แต่จะเป็นความรัก
ที่สุกงอม	 เป็นความรักของผู้ใหญ่	 เป็นความรักที่
ไม่มีโทษอะไร
 เรือ่งความรกันี ้ ต้องสังเกตว่ามันจะเปล่ียน 
สภาพตามความรู ้และความเข้าใจในธรรมะ 
ของผูร้กั		หมายความว่า		ถ้าพวกเราไม่มสีตปัิญญา 
เป็นที่พึ่งภายในใจ	 ไม่มีตัวผู้รู ้คอยคุ้มครองการ
ด�าเนินชีวิต	 คอยดูแลสิ่งที่เราท�า	 ค�าที่เราพูด	 เรา 
ย่อมมีความรู้สึกขาดความมั่นคง	 ซึ่งจะอยู่ลึกๆ 
ในใจตลอดเวลา	 รู้สึกว่าขาดอะไรสักอย่าง	 เมื่อม ี
ความรู ้สึกอย่างนี้แล้ว	 เรามักจะพยายามกลบ 
ความรู้สึกนี้โดยความรัก	 จึงแสวงหาความรัก 
อย่างดิ้นรน	 กระสับกระส่าย	 กระวนกระวาย 
ความรักของเราแบบนั้น	 จึงประกอบด้วยความ 
เห็นแก่ตัว	เพราะเกิดจากความอยาก
	 แต่ผู้มีที่พึ่งภายในแล้ว	 มีความมั่นคงภายใน 
ใจแล้ว	 จะมีความรู้สึกพอดี	 ไม่มีอะไรขาด	 ไม่มี 
อะไรเกนิ	พอดีๆ 	ผูท่ี้รูสึ้กพอดีนัน่แหละจงึสามารถ 
ให้ความรักด้วยความเป็นอิสระ	 ไวต่อความรู้สึก 

ของคนอื่น	 ต่อความต้องการของเขา	 ความกลัว	
ความวิตกกังวลของเขา	 สามารถสังเกตเห็นสิ่ง
แวดล้อม	 หรือบุคคลรอบข้างอย่างลึกซ้ึง	 เพราะ
ตอนนี้ใจเราพอแล้ว	ไม่มีความห่วงอะไร	จิตที่เต็ม 
ไปด้วยธรรมะแล้ว	เป็นจิตทีส่ร้างสรรค์มาก	เพราะ 
ว่าไม่มีอะไรบกพร่อง	 พร้อมที่จะช่วยคนอื่นได้ 
พร้อมที่จะให้ความรักโดยไม่หวังอะไรตอบแทน 
คอื เขาจะรกัหรอืไม่รกักเ็ร่ืองของเขา แต่ว่าเราจะ 
ให้ เราพอใจกับการให้ แต่ไม่มีความต้องการ 
ในความรัก เพื่อแก้ความรู้สึกเปล่าเปลี่ยว หรือ 
ว่างเปล่าในใจของตัวเอง เรามีธรรมะเป็นที่พึ่ง
 ความรักเป็นที่พึ่งไม่ได้ แต่ธรรมะเป็นที่
พึ่งได้	 ธรรมะเป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่งในชีวิตมนุษย	์
เราต้องพยายามเป็นผู้รู้จักฝึกอบรมตัวเอง	 รู้จัก
ปกครองตัวเอง	 ถ้าเราปกครองตัวเองไม่ได้	 มัน
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ยากท่ีจะหลีกเลี่ยงความบกพร่อง	 ฉะนั้น	 ให้
บริหารตัวเอง	 ด้วยการสอดส่องดูแลการกระท�า 
การพดู		ความคดิของตวัเอง		สร้างตวัรูข้ึน้มาภายใน 
ตัวผู้รู ้นี้จะเป็นเหมือนพี่เลี้ยง	 หรือกัลยาณมิตร
ติดตัว	 ไปที่ไหนก็จะคอยชี้แนะตักเตือน	 เวลาจะ 
พูดโกหก	 พูดซุบซิบนินทา	 จู ้จี้ขี้บ่น	 ตัวผู ้รู ้จะ
ไม่พอใจ	 ตัวผู ้รู ้จะ	 “เฮ่ย”	 แต่ค�าว่า	 “เฮ่ย”	
ของตัวผู้รู ้นั้นจะประกอบด้วยเมตตา	 เตือนว่า 
“ไม่ได้นะ	 พูดอย่างนี้ท�าให้คนอื่นเดือดร้อน	
เป็นการเบียดเบียน	 อย่าไปท�าเลย”	 เวลาเราคิด 
หมกมุน่ในกาม		คดิปองร้าย		คดิอาฆาต		พยาบาท 
คิดแก้แค้นหรือคิดเอารัดเอาเปรียบ	ตัวผู้รู้จะร้อง	
“เฮ่ย!	หยุด”	เราก็ต้องหยุดต้องเลิก		 	
	 พวกเราเคยฟังค�าเหล่านี้บ่อย	หยุด	ละ	เลิก 
อะไรอย่างนี้	 แต่ฟังแล้ว	 รู้สึกว่าเป็นค�าห้วน	 ไม่
ไพเราะ	ค่อนข้างแสลงหู	แต่ว่า	การเลิก	การหยุด 
การละ	 การวางนี้	 เป็นไปเพื่อความสุข	 ความสุข 
ในโลกนี้มีหลายประเภท	 ถ้าเราไม่มีความกล้า
หาญ ที่จะสละความสุขท่ีมีปริมาณน้อย หรือ
ความสุขทีไ่ม่บริสทุธิ ์ เราจะไม่มสิีทธ์ทีจ่ะก้าวไป
ถงึหรอืบรรลุความสขุทีส่ขุมุและบรสิทุธิ	์	เหมอืน
กับว่าเราอยู่ในห้องนี้	 เราก็เข้าห้องโน้นไม่ได้	 จะ 
อยู่ท้ังสองห้องพร้อมกันก็ไม่ได้	 ต้องเลือก	 ให ้
สังเกต	 และยอมรับความจริงของธรรมชาติว่า 
การมัวเมาสยบในความสุขทางเนื้อหนัง	 เป็นการ 
ปิดโอกาสทีเ่ราจะเข้าถงึความสขุทีเ่ลศิกว่า		ฉะนัน้ 
ต้องพิจารณาว่า	 ความสุขอย่างไรมีความส�าคัญ 
และมีคุณค่าแก่ชีวิต
	 ในการวิเคราะห์ความสุข	 ประเด็นส�าคัญ
อยู่ที่ความไม่เที่ยง	 เราติดในโลกียสุขตอนเป็น
หนุ่มเป็นสาว	 เมื่อเราแก่ลง	 เราจะรู้สึกเหมือน
ชีวิตเป็นดอกไม้เฉา	 หรือต้นไม้กร�าแดด	 จะกลุ้ม
ใจว่าชีวิตของคนแก่นี้ไม่มีความหมาย	 เพราะ

ว่าเราเคยยึดมั่นถือมั่นในความสุขทางเนื้อหนัง
ว่า	 เป็นสิ่งที่ให้ความหมายแก่ชีวิต	 แต่ตอนน้ี
ก�าลังตาฟาง	หูไม่ค่อยได้ยิน	นั่งลงก็	 “โอ๊ย”	 ลุก
ขึ้นก็	 “โอ๊ย”	 ทานข้าวก็ไม่อร่อย	 ไม่มีอริยทรัพย์
เป็นที่พึ่งภายใน	 ก็เลยทุกข์	 เสียดายอดีต	 กลัว
อนาคต	 จิตใจเหี่ยวแห้ง	 ผู้หญิงจึงหันเข้าหาวัด 
ผูช้ายหนัหาเมยีน้อย	ทัง้สองแบบกไ็ม่ค่อยได้เรือ่ง
	 แต่ถ้าเราเอาความสุขแบบที่เกิดจากคุณงาม 
ความดีเป็นจุดมุ่งหมายในการด�าเนินชีวิต	 ความ
สุขนี้เรามีโอกาสเข้าถึง	 มีโอกาสที่จะเสวยตลอด
ชาติ	 เป็นความสุขที่เยือกเย็น	 เป็นความสุข 
ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา	แล้วจะแผ่ไปมีผลต่อคน
รอบข้างด้วย	 คือการช่วยเหลือคนอื่น	 อยู่ที่เราม ี
คุณธรรมภายใน	 มีความสงบ	 มีความสุขภายใน 
ผู้ที่วุ่นวายสับสนจะไปช่วยคนอื่นไม่ได้	 พูดอะไร 
ไม่มีใครเช่ือ	 ท�าอะไรไม่ได้ผล	 แต่ส�าหรับผู ้ม ี
คุณธรรม	ค�าพูดมีน�้าหนัก	การกระท�าก็มีน�้าหนัก 
ท�าอะไรก็เป็นที่ประทับใจผู้อื่น
	 เพราะฉะน้ัน	 ถ้าเรามีความต้ังใจดีที่จะช่วย 
คนอื่น	 ให้เราฉลาดในการช่วยตัวเอง	 เพราะการ
ช่วยตัวเองและการช่วยคนอ่ืนเป็นสิง่เดียวกัน	ชวิีต
ที่มีการช่วยตัวเองและช่วยคนอื่น	 เป็นชีวิตที่เบิก
บานผ่องใสด้วยการท�าหน้าที่	 การท�าหน้าที่ให้ดี
ที่สุดก็ด้วยการปล่อยวาง	 ความหวังในผลคือการ
เจริญมรรค	เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ

ที่มา	:	พระธรรมเทศนา		ณ	ห้องประชุมของเกษตรสัมพันธ์	
กรมส่งเสริมการเกษตร		เมื่อวันที่	๓๑	กรกฎาคม	๒๕๓๓
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	 อะไรคือสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับชีวิตคนเรา	หลาย
คนนึกถึงข้าวปลาอาหาร	 รวมทั้งน�้าและอากาศ 
นั่นเป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญทีเดียว	 แต่ว่ามัน
จ�าเป็นส�าหรับร่างกาย	 คนเราไม่ได้มีแค่ร่างกาย	
เรามีจิตใจด้วย	ข้าวปลาอาหาร	น�้า	อากาศ	 เป็น
สิ่งส�าคัญจ�าเป็นส�าหรับร่างกาย	 และอะไรคือส่ิง
ที่ส�าคัญจ�าเป็นส�าหรับจิตใจ	ก็มีมากมายนะ	แต่มี
สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้	นั่นคือ	ความรัก 
 ความรัก	เริ่มตั้งแต่ความรักของพ่อแม่	ญาติ
ผู้ใหญ่	ความรกัของมติรสหาย	ความรกัของครบูา
อาจารย์	คนเราแม้จะมข้ีาวปลาอาหาร	แต่ถ้าขาด
ความรักจากคนรอบข้าง	 มันก็เป็นชีวิตที่ไม่สม
ประกอบ	และแม้แต่การเจริญเติบโตทางร่างกาย
ก็อาจจะไม่ดีด้วย	 เด็กทารกที่คลอดออกมา	และ
ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง	 เช่นอาจจะคลอดก่อน
ก�าหนด	 แล้วจ�าเป็นต้องไปเข้าตู้อบ	 ก็จะมีความ
แตกต่าง	 ระหว่างเด็กท่ีไม่ได้รับการสัมผัสจาก 

พ่อแม่	 กับเด็กที่ได้รับสัมผัสจากพ่อแม่	 ในตู้อบ 
ก็มีทุกอย่างที่จ�าเป็นส�าหรับร่างกาย	 แต่ท�าไม 
เด็กบางคนก็ไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่	
	 เมือ่ประมาณสกั	๓๐	–	๔๐	ปีผ่านมา		เขาเคยมี 
ข้อห้ามว่า	 ห้ามพยาบาลหรือพ่อแม่ไปสัมผัสตัว
เดก็ทีอ่ยูใ่นตูอ้บ	เพราะว่าเดก็อาจจะตดิเชือ้	อนัน้ี 
ก็เป็นการปฏิบัติที่สืบมา	แต่โรงพยาบาลนั้นมีเด็ก
ทารกคนหน่ึงเติบโตดีกว่าคนอ่ืนๆ	 ก็แปลกใจว่า
เป็นเพราะอะไร	 ในเมื่อเด็กทุกคนก็ได้ทุกอย่างที่
จ�าเป็นต่อร่างกายเท่าๆ	 กัน	 ในที่สุดก็พบว่าเด็ก 
คนน้ันที่เติบโตได้ดี	 มีพยาบาลคนหน่ึงแกเอ็นด	ู
อาจจะเห็นว่าผอมมาก	 ก็เลยแอบไปจับเนื้อต้อง 
ตัว	 ไปสัมผัสด้วยความรัก	 ด้วยความห่วงใย	
ปรากฏว่าเด็กคนน้ันก็กลับเติบโตได้เร็วกว่าเด็ก
ทั้งหลายในโรงพยาบาลนั้นที่อยู่ในตู้อบ	พยาบาล
แอบท�าเพราะว่าเขาห้าม		เขาค�านึงถงึแต่เรือ่งของ
ร่างกายว่า	 ถ้าติดเชื้อจะมีปัญหา	 แต่ว่าลืมความ
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ต้องการทางจิตใจของเด็ก	 ทารกก็ต้องการความ
รักเหมือนกันนะ	 พอเขาได้รับความรัก	 เริ่มจาก
การสัมผัส	 เริ่มจากการกอดของพ่อแม่	 หรือถ้า 
ไม่มีพ่อแม่	 ก็พยาบาลนี่แหละ	 ช่วยท�าให้เด็กมี
ความสุข	 และความสุขก็ท�าให้ร่างกายของเขา
เจริญเติบโตได้เร็วขึ้น
	 นี่ขนาดเด็กทารกนะ	นับประสาอะไรกับเด็ก
ที่โตแล้ว	 แล้วก็รู้ประสีประสา	 มีหัวจิตหัวใจ	 ยิ่ง

	 ยงัไม่นับประเภททีว่่ามพ่ีอแม่ก็จรงิ	แต่พ่อแม่
ไม่มเีวลา	พ่อแม่ต้องท�ามาหากิน	มลีกูอยูท่ีบ้่านแต่
ว่าไม่มเีวลาทีจ่ะให้ความรกัความใส่ใจ	เดก็จ�านวน
มากเติบโตมาโดยขาดความรัก	ถ้าโชคดีนะ	แม้ไม่
ได้รับความรักจากพ่อแม่	 แต่ก็ได้รับความรักจาก
ยายอย่างอบอุ่น	 ยายเป็นเหมือนแม่คนหนึ่ง	 แต่
ว่าจ�านวนมากไม่มีโชคแบบน้ัน	 ส่วนใหญ่เติบโต
มาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ขาดความรัก	 เพราะฉะนั้น	 ก็
จะเป็นคนที่มีความทุกข์มาก	 รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า	
ไม่มีคุณค่า	 พ่อแม่จึงไม่มาดูแล	 หรือว่าพ่อแม่จึง
ทิ้งเรา	ไม่เลี้ยงดูเรา	 เด็กมีปมด้อย	ปมด้อยนี้อาจ
จะน�าไปสู่พฤติกรรมอีกหลายอย่างตามมา	 เช่น	
เรียนก็ไม่ดี	 ท�ามาหากินก็ไม่ประสบความส�าเร็จ	
เพราะไม่มีความเช่ือมั่นในตัวเอง	 และที่แย่กว่า
น้ันคอื	เข้าหาอบายมขุ	หรอืว่าถ้าเป็นผูห้ญงิกอ็าจ
จะคบผู้ชายไม่เลือกหน้า	 เรียกว่าโหยหิวความรัก	
คนที่หิวโหยความรักนี่	 บางทีก็หวังความรักจาก
เพศตรงข้ามมาทดแทน	ได้แล้วก็ยังไม่พอ	ก็ไปหา
คนใหม่	 หรือบางทีผู้ชายน่ันแหละหลอกผู้หญิง 
เพราะรู้ว่าผู้หญิงโหยหาความรักจากผู้ชาย	ผู้ชาย 
ก็หลอก		สมอารมณ์หมายแล้วก็ทิง้ผูห้ญงิไปหาคน
อื่นต่อไป	อันนี้เรียกว่าไม่มีหลักในการด�าเนินชีวิต
	 หรือมิฉะนั้นก็ต้องการประชดสังคม	ประชด
ชะตากรรม	ท�าตัวเหลวแหลก	ผู้ชายก็เป็นนะ	แต่
ลักษณะอาจจะเป็นประเภทพวกอันธพาล	 อย่าง
พวกนักเรียนอาชีวะที่ชอบยกพวกตีกัน	 พวกนี้
จ�านวนมากขาดความรัก	 แล้วก็ไม่ประสบความ
ส�าเร็จในการเรียน	 ตัวเองก็ไม่เห็นคุณค่าของตัว
เอง	แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเชิดหน้าชูตาได้	ก็เลยคิด
ว่าถ้าฉนัเด่นทางดไีม่ได้ก็เด่นทางชัว่ก็แล้วกัน	หรอื
มิฉะนั้น	ก็ไปเข้าพวก	 เพราะต้องการการยอมรับ	
จากหัวหน้าแก๊งหรือเพื่อนพ้องด้วยกัน	 ไม่ได้รับ
ความรักจากพ่อแม่	 ก็ไปแสวงหาการยอมรับจาก

ต้องการความรัก	 แต่เดี๋ยวนี้เด็กจ�านวนมากเลย
ที่เติบโตมาโดยขาดความรัก	 เพราะว่าในสังคม
ปัจจุบันนี้	 หลายครอบครัวพ่อแม่ก็หย่าร้างกัน	
หรือบางทีผู้หญิงก็คลอดลูกโดยท่ีไม่มีพ่อ	 อันนี ้
เกดิข้ึนมากในชนบท	หญงิสาวในชนบทไปท�างาน 
ในกรุงเทพฯ	ไปรักชอบผู้ชาย	และผู้ชายก็อาจจะ
หวังแค่ประโยชน์เฉพาะหน้า	 พอผู้หญิงท้องแล้ว
ผู้ชายก็ทิ้ง	ผู้หญิงก็ต้องกลับมาที่บ้าน	มาเลี้ยงลูก
คนเดียว	หรือบางทีไม่มีปัญญาเลี้ยง	ก็ส่งลูกไปให้
ยายเลี้ยงในชนบท	 เด๋ียวนี้เด็กที่ไม่ได้อยู่ในการ
เลี้ยงดูของพ่อแม่	 แต่อยู่ในการเลี้ยงดูของยายม ี
เป็นจ�านวนมาก	 หมู่บ้านรอบๆ	 หรือแถวนี้ก็มี
เยอะ	 ที่เด็กถูกเลี้ยงดูด้วยยาย	 เพราะพ่อแม่หย่า
ร้างบ้าง	 หรือถึงแม้แม่จะได้แต่งงาน	 แต่คลอด
ลูกมาแล้ว	 ผู้ชายไม่รับผิดชอบ	 หรือมีจ�านวนไม่
น้อย	ที่พ่อแม่ก็ยังอยู่	แต่ไม่มีปัญญาเลี้ยง	พ่อแม่ 
ไปเป็นกรรมกรอยู่ในกรุงเทพฯ	ก็ส่งลูกมาให้ยาย
ในหมู่บ้านเลี้ยง	เป็นอย่างนี้จ�านวนมากเลย
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เพือ่นเป็นการทดแทน		และเพือ่ทีใ่ห้เพือ่นยอมรบั	
ก็ต้องยอมที่จะท�าทุกอย่าง	 แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ 
ไม่ด	ี	เพือ่นท้าให้ไปจ้ี	ไปปล้น		ไปข่มขนืกไ็ป		เพราะ 
ไม่ท�ากจ็ะถกูเขาต่อว่า	ดถูกูหาว่าหน้าตวัเมยี	ค้ายา 
กมี็		ไม่อยากค้าแต่ก็ต้องไป		สดุท้ายกต็ดิยา		ตดิแล้ว 
ก็หลงวนอยู่ในวัฏฏะของการค้าและเสพยา
	 อันนีไ้ม่นบัถงึคนทีม่พีฤตกิรรมก้าวร้าว		ซึง่เป็น 
พฤติกรรมก้าวร้าวเพราะขาดความรัก	 มันมีปม 
คนเหล่านี้ยิ่งมีพฤติกรรมก้าวร้าว	 ก็ย่ิงไม่ได้รับ 
การยอมรับจากคนรอบข้าง	 กับคนที่อยู่ใกล้เขา
ก็ระอา	 ไม่อยากคบหา	 ยิ่งรู้สึกโดดเด่ียวอ้างว้าง
เข้าไปใหญ่	แล้วกเ็ลยกลายเป็นพาชวีติให้จมอยูใ่น
ความทกุข์	หรอืว่าสร้างความทกุข์ให้กบัผูอ้ืน่	เวลา
มลีกูกไ็ม่ได้ใส่ใจลกู		ด่าลูก		ตบตลีกู		อาจจะมองว่า
ลูกเป็นตัวขัดขวางความสุข	เป็นมารหัวขน	ท�าให้
ไม่สามารถใช้ชวีติเหมอืนคนอืน่ได้	ตัง้แต่เป็นวยัรุน่	
แล้วก็ส่งทอดความรุนแรง	ความทุกข์ให้ลูกต่อไป
	 เหล่าน้ีคือสิ่งท่ีเราเห็นได้มากขึ้นในสังคม
ปัจจุบัน	 ซึ่งสรุปว่าคนเรานี่ก็น่าสงสารมาก	 แล้ว
บางครั้งก็ขาดคนเข้าใจ	 เพราะว่าพฤติกรรมที่
แสดงออกมา	 ไม่สามารถท�าให้คนเข้าใจหรือ
ยอมรับได้	 มีแต่อยากจะผลักไส	 บางคนก็ชอบ
ขโมย	 เห็นเงินทองเป็นสรณะ	 คิดว่าเงินทองจะ
ท�าให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับ	 มันก็ได้รับการยอมรับ
แค่ชั่วคราว	พอเงินหมดเขาก็ตีจากไป	คนเหล่านี้
ถึงเวลาที่ประสบความล้มเหลว	เช่น	แต่งงานแล้ว
ก็เลิกกัน	ยิ่งเจ็บปวดมาก	ยิ่งเป็นการซ�้าเติมว่าฉัน
เป็นคนทีไ่ม่มคีณุค่า	พ่อแม่กท็ิง้	มีแฟน	มีสามี	มีเมีย	 
เมียก็ทิ้ง	 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ถูกผัวทิ้ง 
รูสึ้กว่าตัวเองไร้ค่า	โทษตวัเอง	บางคนก็เข้าหาเหล้า 
เข้าหายาเสพติด	สุดท้ายบางทีก็ฆ่าตัวตาย	
	 นี้คือสภาพที่เราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆ	 ในสังคม	
คนเหล่านี้	 พอถึงเวลาเจ็บป่วยก็น่าสงสารมาก 

ในโรงพยาบาล	 มีผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายพวก 
นี้เยอะ	แค่ความทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บนี้ก็หนัก 
แล้วนะ	 ยังมีความรู้สึกเจ็บปวด	 เพราะบาดแผล 
ในจิตใจที่ไม่มีคนรัก	 หรือไม่ได้รับความรักจาก 
ใคร	บางทีก็เกิดขึ้นกับเด็กๆ
	 มีเด็กคนหนึ่งอายุ	๙	ขวบ	เป็นมะเร็ง	มะเร็ง
ที่เป็นบ่อยกับเด็กก็คือ	ลิวคีเมีย	เด็กก็มีอาการแย่
ลงไปเรือ่ยๆ	จนกระทัง่เรยีกว่าอยูใ่นระยะสดุท้าย
แล้ว	แต่ว่าเด็กนี้ไม่ยอมตาย	สัญญาณชีพแย่หมด
แล้ว	 หมอไปเยี่ยมก็แปลกใจ	 แต่ก็สังเกตนะว่า
รอบๆ	 เตียงของเด็ก	 รวมทั้งฝาผนัง	 (ที่บ้านของ
เด็ก)	 มีภาพที่เด็กวาด	 เป็นภาพพ่อแม่ลูกอยู่ด้วย
กัน	 แต่ละภาพก็มีแต่ภาพพ่อแม่ลูก	 แต่ในชีวิต
จริง	เด็กคนนี้มีแต่แม่	พยาบาล	หมอ	ไม่เคยเห็น
พ่อ	ถามว่าพ่อไปไหน	ก็ได้ค�าตอบว่าหย่ากัน	เลิก
กันไปนานแล้ว	แล้วก็ไม่ติดต่อกันเลย	หมอก็บอก
ว่าอยากจะให้แม่ช่วยไปติดต่อพ่อ	 และแจ้งข่าว 
ให้พ่อรู้ว่าลูกก�าลังป่วยหนัก	 ทีแรกแม่ก็อิดออด	
เพราะไม่อยากเจอสามีแล้ว	 เจ็บปวดมาก	แต่พอ 
หมอยืนยัน	คะยั้นคะยอ	ก็ไปโทรหาสามี	ติดตาม 
หาพ่อเด็กมาจนได้เจอลูกในที่สุด	 
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	 พ่อพอรูว่้าลกูป่วยหนกักร็บีมาเลย		มาถงึกม็า
นั่งอยู่ข้างเตียง	สภาพลูกนี่เรียกว่าแทบจะไม่ค่อย
มีสติแล้วนะ	 เพราะใกล้ตายเต็มที	 พอรู้ว่าพ่อมา	
สิ่งที่ท�าก็คือ	 เด็กจับมือพ่อมาวางไว้บนอกของตัว
เอง	 แล้วก็จับมือแม่อีกข้างมาไว้บนอกของตัวเอง	
เด็กซ่ึงมีอาการกระสับกระส่ายตอนแรก	พอเขา 
ท�าอย่างนี	้	เขากส็งบนิง่เลย		ไม่นานเขากต็าย		จาก
ไปอย่างสงบ		เหมือนกบัว่าความปรารถนาสดุท้าย
ในชีวิตได้ท�าแล้ว	 ก็คือพ่อกับแม่ได้มาส่งตัวเอง 
ได้รับความรักจากพ่อและแม่พร้อมๆ	 กัน	 ก็จะ 
ตายได้	หมดห่วงแล้ว		ตอนแรกยงัห่วงพ่อ		เพราะว่า 
ปรารถนาความรักจากพ่อ	 พอพ่อมาหา	 เขารู้สึก
มีความสุขมากที่ได้เอามือของพ่อกับแม่มาวางไว ้
บนอกของตัวเอง	 มันเป็นสัมผัสสุดท้ายที่ท�าให ้
เขาพร้อมที่จะตายได้
	 มีอีกรายหนึ่งอายุมากหน่อย	 ๑๗	 พ่อแม่ 
เป็นเอดส์ตายทั้งคู่ตั้งแต่เขายังเล็ก	 ตัวเองเป็น
ก�าพร้าตั้งแต่	๒	-	๓	ขวบ	จ�าหน้าพ่อไม่ได้	อยู่กับ 
ยาย	 ยายก็ยากจน	 หาเงินมาด้วยการเก็บขยะ 
เล้ียงชีพ	 แต่ยายก็รักหลานมาก	 ดูแลหลาน
อย่างดี	 แต่ว่าหลานก็มาป่วยเป็นมะเร็งที่กระดูก 
ตอนที่มะเร็งลุกลาม	 โรงพยาบาลท่ีรักษาคือ
บุรีรัมย์ก็ไม่มีเทคโนโลยีพอ	 ต้องส่งต่อไปที่โรง
พยาบาลขอนแก่น	 แต่เด็กไม่ยอมไป	 เด็กบอกว่า
ถ้าไปแล้วใครจะดูแลยาย	 แล้วใครจะเล้ียงดูยาย	
หาเงนิให้ยาย		สดุท้าย		โรงพยาบาลกต้็องหารถพา 
ไปส่งที่ขอนแก่น	 ไปถึงขอนแก่นก็เรียกร้องจะ 
กลบัอย่างเดียว		อยากกลบับ้าน		อยากจะไปหายาย 
พอกลับมาบุรีรัมย์ได้เจอยายก็ดีใจ	 แต่อาการมัน
ก็ลุกลามเร็วขึ้น	 ลามไปเรื่อยๆ	 จนกระทั่งระยะ 
สุดท้ายแล้ว	 เด็กเจ็บปวดมาก	 ต้องฉีดยามอร์ฟีน
ทุก	๒	ชั่วโมง	ยายก็มาเยี่ยมแทบทุกวัน	มาเยี่ยมก ็
ไม่มีอะไรติดมือมาเพราะยากจน	 แม้แต่ข้าวก็ 

ต้องกินกับหลานนะ	อาหารของโรงพยาบาลที่ให้
กับคนไข้	ก็แบ่งกันนะ	หลานกินครึ่งหนึ่ง	ยายกิน
ครึ่งหนึ่ง	
	 จนมาถึงวันสุดท้าย	 พยาบาลคนหน่ึงจะมา
ฉีดยาระงับปวดให้	 เพราะว่าแกต้องได้ยาทุก	 ๒	
ชั่วโมง	 แต่เด็กบอกว่าไม่ต้องฉีดแล้วครับ	 ผมไม่
ปวดแล้วครับ	 ฉีดแล้วผมก็รู้สึกมึนๆ	 แล้วก็พูดว่า	
มีอย่างหน่ึงที่ผมอยากได้	 พยาบาลถามว่าอยาก
ได้อะไร	ผมอยากจับแขนพยาบาลครับ	พยาบาล 
ก็ดีนะ	 ให้แกจับแขน	 เด็กก็จับแขนแน่นเลยนะ	
แล้วก็จับแขนนานถึงครึ่งชั่วโมง	แกไม่ท�าอะไรแค่ 
จับแขนอย่างเดียว	 พยาบาลก็ดีนะ	 ยืนให้แกจับ 
เพื่อนพยาบาลก็แปลกใจ	 บ่นขึ้นมาเลยว่า	 ไม่ม ี
อะไรท�าหรอืไงนะ		คนไข้กเ็ยอะ		จะต้องฉดียาอกีตัง้ 
หลายคน	นั่งให้เด็กจับแขนอยู่ท�าไม	แต่พยาบาล 
คนน้ีแกก็น่ิงนะ	 เพราะแกรู้ว่าสิ่งที่เด็กคนน้ีต้อง 
การคือความรัก	และเด็กไม่มีใครเลย	 เด็กคงเห็น 
พยาบาลคนน้ีมีเมตตา	 เวลามาท�าหัตถการ 
พยาบาลคนอื่นก็ท�าสักแต่ว่าท�าๆ	 คือรีบๆ	 ท�า 
เพราะคนไข้เยอะ	สนใจแต่เรื่องร่างกาย	วัดความ 
ดัน	 ฉีดยา	 แล้วก็ไป	 แต่พยาบาลคนนี้แกใส่ใจ 
นุ่มนวล	อ่อนโยน	พูดให้ก�าลังใจ	แกก็คงอยากจะ 
จับมือพยาบาลคนน้ี	 จับแขน	 เพราะว่ามันเป็น 
เครื่องหมายแห่งความรัก	 ความอบอุ่น	 พยาบาล
ก็ให้จับ

๓๓26



	 ผ่านไปครึง่ชัว่โมง	พอเพือ่นมาต่อว่าพยาบาล
คนนี้	 เด็กคนน้ีได้ยินก็เลยบอกว่า	 พอแล้วครับ 
คุณหมอครับ	 พอแล้วครับ	 แค่นี้ล่ะครับ	 ทั้งชีวิต
ผมก็ต้องการแค่นี้ครับ	 แกไม่ได้เรียกว่าพยาบาล 
เรยีกหมอ		คณุหมอไปท�างานได้แล้วครบั		ผมเข้าใจ 
ครับ	แล้วแกก็ปล่อยมือนะ	นั่นคือตอนเย็น	แล้ว 
อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา	แกก็สิ้นลม
	 เรื่องนี้ยังมีต่อนะ	พยาบาลคนนี้กับพยาบาล
ที่บ่น	 นอนบ้านเดียวกัน	 ประมาณตี	 ๑	 ก็มีเสียง
เคาะประตู	พยาบาลทีบ่่นกต็ืน่ขึน้มา	กไ็ด้ยนิเสยีง
เรียก	คล้ายๆ	เสียงเด็กคนนี้	เปิดประตูไปก็ไม่เจอ
อะไร	 ก็เลยรีบปิด	 แล้วกลับไปนอนต่อ	 วันรุ่งข้ึน
ไปท�างานก็พบว่าเด็กคนนี้ตายแล้ว	 ถามว่าตาย 
กี่โมง	 ตายตอนตี	 ๑	 เป็นเวลาเดียวกับท่ีมีเสียง 
เคาะประตูเลย		พยาบาลคนนีค้อืคนทีบ่่น		เจอแบบ
นี้	 ผวาเลยนะ	 เด็กเขามาลา	 ไม่ได้มาลาพยาบาล 
คนที่ตัวเองจับแขน	 แต่มาลาพยาบาลที่บ่น	 นับ 
ตั้งแต่นั้น	พยาบาลคนนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน 
เลยนะ		เธออ่อนโยนมากขึน้		เพราะเหน็ว่าสิง่ส�าคญั 
ที่คนเราต้องการ	 โดยเฉพาะคนใกล้ตาย	 นั้นคือ 
ความรัก	 ยิ่งเด็กที่ขาดความรัก	 ขาดความอบอุ่น 
ไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่		สิ่งที่เขาต้องการมาก 
ในช่วงเวลาสดุท้ายของเขา	ไม่ใช่ยา	ไม่ใช่ออกซเิจน	
แต่คือความรัก	หรือการได้สัมผัสกับคนที่เขารัก
	 อันนี้ไม่ใช่เด็กอย่างเดียว	 ผู้ใหญ่ก็เหมือนกัน
นะ	ในบางคน	อายุ	๓๐	กว่า	ชีวิตก็คล้ายๆ	กับที่
พูดมา	ไม่ได้ก�าพร้า	แต่พ่อแม่แยกทางกัน	แล้วแม่
ก็ทิ้งลูกไปตั้งแต่เล็ก	พ่อก็เลี้ยงลูก	ตอนหลังพ่อก็
แต่งงานใหม่	 และมีแม่เลี้ยง	 แต่เด็กนี่เป็นผู้หญิง	
ก็เหมือนกับคนท่ีขาดความรัก	 ก็ใช้ชีวิตแบบไม่
ใส่ใจ	ขี้ขโมย	ดื้อ	แล้วก็คบผู้ชายไม่เลือกหน้า	จน
กระท่ังติดเชื้อ	HIV	 และพอเช้ือลามก็กลายเป็น
เอดส์	 ตอนที่นอนป่วยก็เรียกว่าเป็นคนไข้ที่ไม่ 

ค่อยน่ารักเท่าไหร่	 หมอให้ยาก็ไม่ยอมกินตาม
ก�าหนด	 โวยวาย	 แต่ตอนที่อาการหนักๆ	 โชคด ี
ได้จิตอาสามาช่วยดูแล	 จิตอาสาก็มาแนะน�าว่า	
พ่อและแม่เลีย้ง	ควรจะให้ความรกัแก่เขา	กอดเขา 
แล้วกบ็อกว่ารกัเขา		แม่เลีย้งกท็�านะ		พ่อกท็�า		แล้ว 
ก็ท�าด้วยความจริงใจ	แต่ก่อนนี้ไม่เคยกอดกันเลย
นะ		แต่ว่าเพราะคนไข้กอ็าการแย่		ทัง้พ่อทัง้แม่เลีย้ง 
ก็ไปกอด	แล้วก็บอกรัก	พบว่าคนไข้มีอาการดีขึ้น
เลยนะ	ที่เคยงอแง	ไม่ยอมกินยา	ก็เริ่มกินยาตาม
ก�าหนด	สนใจดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง	ก็เรียกว่า
มีอาการดีขึ้น	 โดยเฉพาะคนไข้จ�านวนมาก	 สิ่งที่
เขาต้องการในชีวิตนี้ก็คือความใส่ใจและความรัก	
	 ที่จริง	 อย่าว่าแต่คนท่ีขาดความรักในวัยเด็ก	
ก�าพร้าพ่อ	ก�าพร้าแม่	หรือพ่อแม่แยกทางกัน	แม้
คนทีม่พ่ีอแม่เลีย้งด	ูอาจจะเป็นเดก็ทีม่คีวามอบอุน่	
แล้วก็โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพดีสุขภาพจิตดี	แต่
พอมาป่วยด้วยโรคร้าย	 เช่นเป็นมะเร็ง	 เวลาใกล้
ตายน่ีแหละ	ก็ยงัอยากได้ความรกัจากคนรอบข้าง	
จากพ่อแม่	จากเพือ่น	เวลาบอกคนทีใ่กล้ตายว่าฉนั
รักเธอนะ	หรือเธอมีคุณค่าต่อฉันมาก	ลูกมีความ
หมายต่อชีวิตของพ่อมาก	 เขาจะรู้สึกดีขึ้นเลย	
อาการกระสบักระส่ายก็ลดลง	นับประสาอะไรกับ 
คนทีเ่ขามชีวีติอ้างว้าง		ขาดความรกัตัง้แต่เลก็จนโต 
	 ยังมีอีกรายหนึ่งนะ	 พ่อแม่ไม่ได้แยกทางกัน 
แต่แม่ไม่มเีวลาจะเลีย้งลกู		ต้องท�ามาหากนิ		กส่็งลกู 
ให้ยายเลี้ยง	 ยายก็เลี้ยงดี	 แต่ว่าไม่ค่อยได้เจอแม่
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เหนิห่างมาก		ถงึวนัทีต่วัเองป่วย		แล้วโรคกล็กุลาม
จนถงึระยะสดุท้าย		พอแม่ได้มาหามาเยีย่ม		แล้วก ็
มาดูแล	 มากอด	 ก็มีความสุขมาก	 คนป่วยที่ใกล้ 
ตายนี่	ถ้ามีโอกาสที่จะมีความสุข	ความสุขที่มีค่า 
มากคือ	การที่เขาได้รับความรัก	ความรักจากคน 
ที่เขารักนี้มันมีความหมายต่อชีวิตเขา	ตอนนั้นยา 
ไม่ช่วยแล้ว		บางทมีอร์ฟีนกไ็ม่ได้ช่วยด้วยซ�า้		แต่ส่ิง 
ที่ช่วยทางจิตใจก็คือความรักของพ่อแม่	 หรือคน 
ใกล้ชิด	หรือแม้แต่ความรักของพยาบาล
	 เพราะฉะนั้น	 การให้ความรักนั้น	 มันเป็น
ส่ิงที่ประเสริฐมากส�าหรับผู้ป่วย	 เราซื้ออย่างอื่น
ให้เขา	 เช่น	 ซื้อซุปไก่	 ซื้อรังนกให้เขา	 มันยังไม่มี
ความหมายเท่าการให้ความรักแก่เขา	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง	คนที่เป็นพ่อแม่หรือว่าคนที่เป็นลูก	อันนี้
ก็เป็นการปฏบิติัธรรมอย่างหนึง่นะ	เป็นการปฏิบตัิ
ธรรมด้วยการให้ความรัก	 ที่จริงควรจะท�าตั้งแต่
ลูกยังเด็ก	ยังเล็ก	พ่อแม่ก็ปฏิบัติธรรมด้วยการให้ 
ความรกั	และความรกัต้องแสดงออกด้วยการให้
เวลา หรือมีเวลาให้  ไม่ใช่ให้เงิน
	 มีคนบอกว่า	 “ความรัก”	 มันเขียนว่า	สระ 
เอ วอ ลอ อา	 ความรักมันแสดงด้วยเวลา	 เมื่อ
ให้เวลากับเขา	 เขาก็เติมเต็ม	 จากความรักความ
อบอุ่น	ท�าให้เด็กเจรญิเตบิโตมาเป็นคนทีม่สีขุภาพ 
จิตดี	 ถ้าสุขภาพจิตมีปัญหาจากการพร่องความ
รักความอบอุ่นนะ	 ในการปฏิบัติธรรมก็มีปัญหา 
มีอุปสรรค	 เพราะเหมือนกับว่า	 ในเมื่อจิตใจยัง 
ไม่ได้รับการเติมเต็มอะไรเลย	 จะท�าอะไรให้ดี 
ขึ้นไปกว่านั้นก็ยาก	เมื่อได้รับการเติมเต็ม	อาจจะ 
ไม่ได้รับจากพ่อแม่	 แต่จะได้รับจากคนรอบข้าง 
จนกระทั่งรู ้สึกเห็นค่าของตัวเอง	 มีความภูมิใจ 
มีความม่ันใจในตัวเอง	 ในการปฏิบัติธรรม	 เจริญ
สต	ิหรอืว่าการเจรญิกรรมฐานก็จะก้าวหน้าได้ง่าย 

	 แต่กว่าจะถึงตรงนั้น	ไม่ว่าจะมาปฏิบัติธรรม
หรือไม่	 เพียงแค่ได้ชื่อว่าเป็นคนดี	 ก็ต้องมีสิ่งน้ี 
คอืความรกั	ฉะน้ัน	ถ้าเราอยากจะช่วยผูอ่ื้น	เริม่ต้น
ด้วยการให้ความรกัแก่เขา	ไม่ต้องนึกไปไกลตวันะ	
คนใกล้ตวันีแ่หละ	เช่น	ลกูหลาน	หรอืบางทแีม้แต่
พ่อแม่ด้วย	 เพราะพ่อแม่บางคนที่ขาดความรัก
ตั้งแต่เด็ก	มาเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่สมบูรณ์	ใช้ความ
รุนแรงกับลูก	ด่าว่าลูก	หรือบางทีก็เอาเปรียบลูก	
เรียกร้องจากลูกตลอดเวลา	 แบบนี้ก็มีอยู่นะ	 คน
เหล่านี้ขาดความรัก	ถ้าเราไม่เข้าใจก็จะเกิดความ
เกลยีดชงั	เกิดความระอา	แหนงหน่าย	ซึง่ยิง่ท�าให้
เขาแย่ยิ่งกว่าเดิม	
	 อาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่า	 หัวใจของ
ศาสนาคือรกัผูอ้ืน่		ยิง่เป็นศาสนาพุทธด้วยนะ		รกั 
ผู้อื่น		ไม่ต้องรักไกล	เราเริ่มจากคนใกล้ตัว	คนใน 
บ้านน่ีแหละ		แล้วจะเป็นพืน้ฐานไปสูก่ารรกัคนอ่ืน 
คนไกลออกไปจนกระทั่งรักสรรพสัตว์	อย่างที่เรา
แผ่เมตตากันทุกเช้าทุกเย็น	สัพเพ	สัตตา	...

ที่มา	 :	ปรารภธรรมหลังท�าวัตรเย็น	ที่วัดป่าสุคะโต	อ.แก้งคร้อ	 จ.ชัยภูมิ 
วันที่	๒๔		มี.ค.	๒๕๖๑

ท่านสามารถติดตามอ่านวารสารโพธิยาลัยทุกฉบับ
ย้อนหลังได้ทาง เว็บไซต์วัดจากแดง 

www.watchakdaeng.com, 
เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม 

www.kanlayanatam.com, 
Line Official  id : @kanlayanatam และ 

Facebook Page : Kanlayanatam

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
๑.	 ชมรมกัลยาณธรรม
๒.	 คุณจิรวรรณ	ศิริจิตร	และครอบครัว
๓.	 คุณสุวพร	หทัยสุทธิธรรม	และครอบครัว
๔.	 คุณพ่อวัชระ	-	คุณแม่ทองสุก	โลทารักษ์พงศ์
๕.	 คุณณรงค์ฤทธิ์	อุปถัมภ์	และครอบครัว
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	 เมื่อวันที่	 ๑๓	 -	 ๑๗	 ม.ค.	 ๒๕๖๑	 ข้าพเจ้า 
ได้มีโอกาสไปร่วมงานอาจริยบูชาหลวงปู ่ชา 
สุภัทโท	 ซึ่งบรรดาลูกศิษย์ได้จัดขึ้น	 เพ่ือร�าลึก 
ถึงวันคล้ายวันละสังขารของท่าน	 เมื่อวันที่	 ๑๖	 
มกราคม	๒๕๓๕
	 ที่ข้าพเจ้าเขียนนี้	 ก็เป็นแค่บันทึกธรรมดาๆ 
มากกว่า	 หาได้มีหลักเกณฑ์	 หรือส�านวนอัน
แพรวพราวไม่	 เขียนตามความรู้สึกที่ได้พบเจอ	
และน�ามาเล่าสูก่นัฟัง	ให้ท่านผู้อ่านได้เห็นในมุมที่ 
ข้าพเจ้าเห็น

	 เมื่อล้อรถค่อยๆ	ชะลอความเร็วลง	เหมือนมี
บางอย่างกั้นขวางอยู่ภายหน้า	 เมื่อเข้าสู่เขตถนน	
บริเวณภายนอกวัด	 สิ่งน้ันหาใช่อะไรไม่	 คือหมู่
มนุษย์และยวดยานพาหนะจ�านวนมาก	 สัญจร
กันขวักไขว่ไปมา	 มีร้านรวงตั้งเรียงราย	 รถจอด
เรียงแถวตลอดแนวเส้นทาง	 ผู้คนโดยมากสวม 
ชุดขาวซ่ึงตัดกับสีเขียวขจีของต้นไม้	 และก�าแพง 
สูงตระหง่านในช่วงฤดูหนาว	 ประหนึ่งจับโลก 
๓	 ใบมารวมอยู่ที่เดียวกัน	 คือ	 โลกมนุษย์	 โลก 
แห่งเครื่องจักร	 และโลกแห่งธรรมชาติ	 ๓	 สิ่งน้ี	 
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง	 แต่ท�าไมจึงมารวมตัวกัน 
อยูท่ีน่ีไ่ด้		อะไรคือแรงผลกัดนั		รวมทัง้ตวัข้าพเจ้าเอง 
เหตุใดจึงหอบสังขารมา	ณ	ที่แห่งนี้ได้	และสิ่งนั้น 
ก็คือ	ศรัทธา	 ถึงแม้ผู้คนที่มารวมตัวกันท่ีน่ีจะมี 

ธรรมร�าลึก

สุวัณณฉายา 

 ปี พระโพธิญาณเถร๑๐๐
อาจริยบูชา

ณ วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
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ความแตกต่างกันในด้านต่างๆ	 แต่ทุกคนมีสิ่ง 
เดียวกันคือ	ศรัทธา	 จึงมารวมตัวกันที่นี่	 การม ี
ศรัทธาในพระรัตนตรัย	 ย่อมน�าพาตนให้พ้นจาก
ทุกข์ได้
	 การปฏิบัติธรรม	 ไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือ
วิปัสสนาให้เกิดผลดีนั้น	 ส่วนหนึ่งต้องอาศัยค�า
แนะน�าจากครบูาอาจารย์ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ
คอยแนะน�าบอกสอนเทคนคิต่างๆ	เพือ่ให้ผูป้ฏบิตัิ
สามารถปฏิบัติได้โดยสะดวก	และผู้ปฏิบัติจ�าต้อง
มีการได้ยินได้ฟัง	 หรือศึกษาธรรมะอย่างมีความ
ถูกต้องด้วย	การปฏิบัติจึงจะมีประสิทธิภาพ
	 เสียงระฆังดังขึ้น	 ช่วงเวลาประมาณตี	 ๓	
ท�าลายความเกียจคร้าน	 ความง่วงเหงาหาวนอน	
ลุกขึ้นมาปรารภความเพียร	 ท�าวัตร	 สวดมนต ์
นั่งสมาธิ	อย่างพร้อมเพรียงกัน	จนถึงเวลาใกล้รุ่ง 
หมู่ภิกษุหลายร้อยรูปท�าข้อวัตร	 เตรียมตัวออก
บิณฑบาตโปรดผูใ้จบญุรอบวัด	ในแต่ละสาย	ตาม 
หมู ่บ้านต่างๆ	 ญาติโยมก็เตรียมใส่บาตรเป็น
จ�านวนมาก	ซึ่งเป็นภาพที่ก่อให้เกิดความเลื่อมใส
ศรทัธาเป็นอย่างยิง่		ภายในบรเิวณวดั		ญาตโิยมเหน็ 
พระภิกษุเดินผ่าน	ก็นั่งพับเพียบลงกับพื้น	หมอบ
กราบอย่างอ่อนน้อม	ถ้าหากไร้ซึง่ศรทัธา	และมิได้ 
ถกูอบรมมาเป็นอย่างดีไซร้		กมิ็อาจท�ากริยิาอนังาม 
เช่นนี้ได้

	 การฟังค�าสอนของครูบาอาจารย์	 แล้วน�าไป
ประพฤตปิฏบิตัจึิงจะเกิดผล	ฟังอย่างเดยีวไม่นาน
ก็ลืม	ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร
	 อนุโมทนากับหลวงปูช่าทีท่่านได้วางรากฐาน
การปฏิบัติธรรมโดยการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง	
เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตามศีล	สมาธิ	ปัญญา	
เน้นการปรารภความเพยีร	การฝึกจิตให้เกิดสมาธิ	
พัฒนาจิตใจเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง	 โดย
อาศยัสภาพแวดล้อมอนัเป็นธรรมชาตป่ิาเขา	พืน้ที่
เงียบสงบ	ไม่เกลื่อนกล่นด้วยผู้คน	ปฏิบัติเพื่อการ
สละ	หาใช่เพื่อสั่งสม	สร้างพระให้เป็นพระ	สร้าง
ชาวพุทธให้เป็นชาวพุทธ	ตนสอนตนได้แล้ว	และ
สอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วย	นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดี	 ให้
สาธุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง	 เพื่อได้ลิ้ม
ธรรมรสแห่งความเป็นบรรพชิต

 สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี	 ความพร้อมเพรียง
แห่งหมู่คณะน�ามาซึ่งความสุข	 จะเห็นได้ชัดเจน 
ที่หนองป่าพงเมื่อกลับจากบิณฑบาต	 ภัตตาหาร 
จดัเรยีงกนัอย่างเป็นระเบยีบ		พระสงฆ์จ�านวนมาก 
เรียงเป็นแถวๆ	พิจารณาอาหาร	พระเป็นร้อยรูป	
อาหารก็มากมาย	 แต่ใช้เวลาพิจารณาไม่นานเลย	
ดูสงบเรียบร้อย	และนั่งฉันตามอาสนะของตนๆ
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	 ช่วงกลางวนัจะเป็นการฟังธรรมจากพระมหา
เถระที่เป็นศิษย์ทันหลวงปู่	 และการเจริญภาวนา
ตลอดวัน	 ช่วงบ่ายมีการแจกน�้าปานะ	 (ซึ่งวันละ 
ครั้งเท่านั้น)	 ที่ศาลาหลังเดียวกับที่ใช้สวดมนต์ 
และฉันภัตตาหาร
	 ทั่วผืนป่าภายในบริเวณวัด	 มีกลดและเต็นท์
ของผู้มาปฏิบัติ	เป็นการอยู่อย่างเรียบง่าย	รับผิด 
ชอบตัวเอง	 ไม่จ�าเป็นต้องมีสิ่งใดมาก	 อยู่อย่าง 
สันโดษก็ท�าให้ชีวิตเป็นสุขได้	 ซึ่งพื้นที่ป่าในวัด 
สามารถรองรับผู้คนนับหมื่นที่มาร่วมงานได้	มอง 
เห็นคนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างสงบ	 ก็ท�าให้เกิด 
ความเลื่อมใส	 มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อท�าลาย
ธรรมชาติ	แต่เกิดมาเพื่อเข้าใจธรรมชาติ
	 วันที่ส�าคัญที่สุด	ก็คงเป็นวันประทักษิณบูชา
เครื่องสักการะพระเจดีย์หลวงปู่	 ซึ่งเป็นวันคล้าย
วันมรณภาพของท่าน	พระสงฆ์รวมตัวกันที่ศาลา
จ�านวนนบัร้อยรปู		ถอืดอกไม้ธูปเทยีน		จดัแถวเดนิ 
มุ่งไปยังพระเจดีย์	รอบข้างทางมีอุบาสกอุบาสิกา
นั่งพนมมือด้วยอาการส�ารวมกันเนืองแน่น	มีการ
ถ่ายทอดสด	ทัง้ภาษาไทย	และภาษาต่างประเทศ	
กลุ่มพระภิกษุสามเณรอยู่ข้างหน้า	 ถัดมาจะเป็น 
กลุ่มอุบาสกอุบาสิกา
	 ผูค้นมารวมตัวกนัอยูท่ีน่ี่		เป็นจ�านวนนบัหม่ืน 
คน	 เป็นพลังแห่งศรัทธา	 น้อมร�าลึกถึงพระคุณ 

ของท่าน	 ท�าให้จิตเกิดความเลื่อมใสพร้อมกับ
ความตื่นเต้น	 เดินเวียนประทักษิณ	 วางดอกไม้ที่ 
พระเจดีย์	 เป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจ	 เห็นถึง 
แรงศรัทธาของชาวพุทธที่เข้มแข็ง	 และน�ามาซึ่ง 
ก�าลังใจต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นจาก 
ทุกข์ในสังสารวัฏ	 ได้พบได้เห็นสมณะผู้ทรงศีล	
ได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมอันประเสริฐ	 ได้เจริญ 
สมถวิปัสสนา	นับว่าเป็นกุศลอย่างมากมายยิ่ง
	 น่ีก็เป็นเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นและ
เป็นส่วนหน่ึงในหน้าประวัติศาสตร์แห่งอาจริย-
บชูา		๑๐๐	ปี		หลวงปูช่า		สภุทัโท		แห่งวดัหนองป่าพง 
ได้น�ามาฝากทกุท่านอย่างจรงิใจ	สิง่หนึง่สิง่ใดล้วน 
เกิดขึ้น	 ตั้งอยู่	 และดับสลายไป	 ขอให้ทุกท่านจง
ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท	 จงยังกิจของตน	 และ
ของท่านให้ถึงพร้อม	 น้อมน�าค�าสั่งสอนของท่าน 
ผู้รู้ไปปฏิบัติ	 	 เพื่อบรรลุธรรมตามรอยพระอริย- 
เจ้าทัง้หลาย	ในกาลอันใกล้	ด้วยกันทกุคนทกุท่าน
	 สิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบเห็น	 และน�ามาแบ่งปัน 
พวกท่านตามก�าลังปัญญาอันน้อยนิดของตน	ผิด
พลาดประการใด	ข้าพเจ้าขออภัย	และน้อมรับไว้
แต่เพียงผู้เดียว	 และขอให้ทุกท่านจงยินดีในการ 
ฝึกตน
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ธรรมะ ๓๓ ตอน ๑
มฆมาณพ

	 ตลอด	๓	ปีทีผ่่านมานี	้ปรากฏการณ์ทีป่รากฏ
ขึ้นแล้วแผ่กระจายไปทั่วโลกก็คือ	 วารสารต่างๆ	
ดูท่าจะค่อยๆ	 ทยอยกันล้มหายตายจาก	 ร�่าลา
วงการหนงัสอืสิง่พมิพ์ไปทลีะเล่มสองเล่ม	คนสมยั
ใหม่จ�านวนไม่น้อยเลิกอ่านวารสารในรูปแบบที่
เป็นหนงัสอืกันแล้ว	แต่หันไปอ่านในโทรศพัท์หรอื
ในแทป็เลตแทน	ถงึอย่างนัน้วารสารโพธยิาลยักไ็ด้
ทยอยออกมาสู่สายตาของท่านผู้อ่าน	 (ซ่ึงอาจจะ
ช่วยถนอมสายตากว่า)	 เป็นประจ�าทุกเดือนมา
เป็นเวลาเกือบสามปี	ฉบบัทีท่่านถอือยูน่ี	้กไ็ด้มาถงึ 
ฉบับที่	๓๓	แล้ว	ซึ่งถ้าเรียกเป็นภาษาบาฬีก็ต้อง
เรียกว่า	ฉบับ	‘ตาวติงสะ’	อันถือเป็นฉบับพิเศษ	
เพราะชื่อตาวติงสะ	 หรือดาวดึงส์ในภาษาไทยนี้
เป็นชิ่ือของชัน้สวรรค์ทีม่บีทบาทส�าคญัอย่างมาก

ในทางพระพทุธศาสนา	แม้เราจะไม่สามารถรูไ้ด้ว่า	
วารสารนีจ้ะคงความเป็น	อักขระ	(ไม่สิน้)	หรอืเป็น
อมระ	 (ไม่ตาย)	 สมอย่างชื่อสวรรค์ไปได้อีกนาน
เท่าไรก็ตาม	แต่ฉบบันีก็้เหน็สมควรจะน�าเรือ่งของ
ธรรมะ	๓๓	มาพูดคุยเล่าสู่กันฟังสักหน่อยหนึ่ง

	 ท่านผู้อ่านคงจะเคยได้ยินเรื่องของสวรรค ์
ชั้นนี้ในทางพุทธศาสนากันมาบ้างแล้ว	 ท่านเคย
สงสัยเหมือนอย่างผู้เขียนบ้างไหมว่า	:

	 -	 ทําไมสวรรค์ชั้นนี้จึงต้องมีชื่อเป็นตัวเลข
ว่าดาวดงึส์  (ซึง่แปลว่า ๓๓)  ชือ่นัน้จะมคีวามหมาย
เป็นอะไรได้บ้าง ? (ในเมื่อตัวเลขอื่นก็มีตั้งเยอะ 
ตั้งแยะ ทําไมต้องมาเลือกเอาชื่อ ๓๓ มาตั้งเป็น
ชื่อสวรรค์ด้วย)

ธีรปัญโญ

ปัญญาปริทัศน์
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 - ทําไมธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าต้อง
เสด็จขึ้นมาแสดงธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ?
 - ชื่อของเทพทั้ง ๓๓ องค์ ท่ีอยู ่บนช้ัน
ดาวดึงส์นั้น มีชื่ออะไรกันบ้าง ?
 - ทําไมช้างทรงของพระอินทร์จึงมีชื่อว่า 
เอราวัณ ?
 - ทําไมมวยผมของพระโพธิสัตว์ จึงถูกเก็บ
ไว้ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ?
 - มฆเทวะ มฆมาณพ มฆวาน คือใคร 
สัมพันธ์กันอย่างไร ?
 - ทําไมสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาและ
ดาวดึงส์ ต้องอยู่บนเขาสิเนรุ ?
 - ทําไมต้องเป็นพระอภิธรรม ท่ีพระพุทธ-
องค์ทรงแสดงแก่เทวดา บนยอดเขาสุเมรุ ?
 - ทําไมพระพุทธองค์จึงเสด็จไปในสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ ในพรรษาที่ ๗ ?
 - ทําไมพระอินทร์ต้องมีพระชายาตั้งสี่องค์ 
ชื่อของชายาแต่ละองค์นั้น สื่อความหมายอะไร ?
 - มฆมาณพ มัคคภาวนา มาฆบูชา มีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างไร ?
 - ทําไมต้องเป็นพระทาฐธาตุ (พระเขี้ยว
แก้ว) ข้างขวาบน ทีถ่กูนาํไปเกบ็ไว้ทีช้ั่นดาวดงึส์ ?

	 บทความเรื่องธรรมะ	 ๓๓	 ทั้งส่ีตอนต่อไปนี	้
จะพาท่านผูอ่้านไปศกึษาคาถาทีม่า	นทิานต้นเรือ่ง	
นยัส�าคญัของตวัเลข	ความรูท้างอภธิรรม	และการ
วิเคราะห์ทางภาษาบาฬี	เพื่อน�าเสนอแนวทางใน
การท�าความเข้าใจ	แล้วหวังว่า	ท่านได้อ่านแล้วจะ
สามารถกลับมาตอบค�าถามเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง	

	 ก่อนอ่ืนต้องมาท�าความเข้าใจกับเรื่องราว
ประวัติของชื่อตาวติงสะหรือ	๓๓	นี้	ที่มาในคาถา 
ธรรมบทที่เป็นพระพุทธภาษิตกันก่อน	 โดยต้น
เรื่องมาจากการที่พระพุทธองค์ตรัสอานิสงส์ของ
ความไม่ประมาท	แล้วทรงเล่าเรื่องของมฆมาณพ	

ผู้มีอัปปมาทปฏิปทา	 จนได้ถึงความเป็นใหญ	่
(พระอินทร์)	 เสวยราชย์ในเทวโลกทั้ง	 ๒	 (คือชั้น
จาตุมหาราชิกา	 และ	 ชั้นดาวดึงส์	 ซึ่งอยู่บนเขา
สิเนรุเหมือนกัน)	แม้การบรรลุคุณวิเศษซึ่งจะเป็น
โลกิยะหรือโลกุตตระก็ตามที	ทั้งหมดนั้นจะมีได้ก็
ต้องอาศยัความไม่ประมาทน้ีทัง้สิน้	จากเรือ่งนี	้เรา
จะมาสันนิษฐานกันดูซิว่า	เลข	๓๓	นี้	จะสามารถ
แปลว่าอะไรได้บ้าง

มฆมาณพ

ประวัติมฆมาณพ	(อดีตชาติของพระอินทร)์

อปฺปมาเทน มฆวา  เทวานํ เสฏฐตํ คโต
อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ  ปมาโท ครหโิต สทา’ ติ

ท้าวมฆวาน ถงึความเป็นผู้ประเสรฐิกว่าเทพดา
ทั้งหลาย  ก็เพราะความไม่ประมาท 
เหล่าบัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท 
ความประมาท อันผู้รู้ทั้งหลายติเตียนทุกเมื่อ 
พระพุทธองค์ตรัสพระคาถาน้ีแล้วก็น�านิทาน	
(ภาษาบาฬีแปลว่าเหตุ)	นี้มาตรัสขยายความว่า	:
	 ในอดีตกาล	 มีมาณพชื่อว่า	 มฆะ	 เกิดใน 
หมูบ้่านอจลคาม		ในแคว้นมคธ		มนีสิยัชอบให้ทาน 
รักษาศีลอยู่เป็นนิตย์	 พอใจแผ้วถางภูมิประเทศ 
ทําทาง เกลี่ยพื้นที่	สร้างสาธารณประโยชน์	(ตรง
กับจิตอาสานักพัฒนาท้องถิ่นในสมัยปัจจุบัน) 
มีคนอื่นมาแย่งที่ก็ไม่โกรธ	 เห็นคนอื่นมีสุข	 ตน 
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ก็สุขไปด้วย	 ชักชวนเพื่อนๆ	 ได้	 รวมเป็นสหาย 
๓๓	คน	ท�าการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรมณียสถาน
ทั่วๆ	 ไป	 และยังชักชวนให้ชาวบ้านรักษาศีล	 ๕	
ด้วย	 นายบ้านเห็นว่าตนจะเสียผลประโยชน์จาก
การขายสุราและอบายมุขต่างๆ	 จึงเรียกมาตัก
เตอืนให้เลกิ	มฆมาณพและสหายเห็นว่านีเ่ป็นการ
ทาํทางไปสูส่วรรค์ของตน	จงึไม่ยอมเลกิ	นายบ้าน 
โกรธจึงไปฟ้องพระราชาว่าพวกนี้เป็นโจรกบฏ	
พระราชามไิด้พจิารณาไต่สวน	มีรบัส่ังให้จบัมาทัง้ 
๓๓	 คน	 แล้วรับสั่งให้ปล่อยช้างไปเหยียบให้ตาย
หมด	 มฆมาณพได้ให้โอวาทแก่สหายทั้งหลายไม่ 
ให้โกรธ		แต่ให้แผ่เมตตาจติไปยงัพระราชา	นายบ้าน 
ช้าง	และตนเอง	ให้เสมอเท่ากันทัง้สีฝ่่าย	เมือ่มฆะ 
และสหายได้ปฏิบัติอยู ่อย่างนั้น	 ช้างจึงไม่ท�า
อันตราย	พระราชาทรงรับทราบแล้ว	ทรงด�าริว่า
ช้างคงจะเห็นคนมากจงึไม่ท�าอนัตราย	จงึรบัสัง่ให้ 
ใช้เสื่อล�าแพนปูปิดทับพวกเขาเสียก่อน	 แต่ช้าง 
ก็ยังไม่ยอมเหยียบ	 ถอยกลับแต่ไกล	 สุดท้าย 
พระราชากลบัทรงด�ารขิึน้มาได้ว่า	น่าจะมเีหตบุาง 
อย่าง	 จึงเรียกมฆมาณพและพวกเข้าไปสอบถาม	
พอพระราชาได้สดับรับทราบเรื่องจริงก็มีจิต 
โสมนัส	ขอโทษมฆมาณพและสหาย	แล้วสั่งปลด
นายบ้านออกจากต�าแหน่ง	 ลงโทษให้เป็นทาส 
ของมฆะและพวก	 และได้พระราชทานช้างนั้น 
ให้เป็นพาหนะ	 พร้อมทั้งทรงแต่งต้ังให้มฆมาณพ
ขึ้นเป็นนายบ้านแทน
	 เมื่อมฆะและสหายรวม ๓๓ คน	ได้พ้นโทษ
ออกมา	 ก็ยิ่งเห็นอานิสงส์ของบุญ	 มีจิตใจผ่องใส
จึงคิดจะท�าบุญให้มากยิ่งๆ	 ขึ้นไปอีก	 จึงพากัน
วางแผนสร้างศาลาที่พักมหาชนบนทางสี่แพร่ง	
โดยเรยีกนายช่างมามอบหมายงาน	แต่มคีวามเหน็ 
ตรงกันว่า	ควรห้ามมาตุคาม (ผู้หญิง) เข้ามาม ี
ส่วนในการสร้างศาลานั้น

ภรรยาทั้ง ๔ ของมฆมาณพ
	 มฆมาณพมีภรรยา ๔ คน	คือ	นางสุนันทา 
สจิุตตา สธุมัมาและสชุาดา	บรรดาหญงิ	๔	คนน้ัน	 
นางสุธัมมาอยากมีส่วนในบุญด้วย	 จึงติดสินบน 
นายช่างไม้ให้ช่วยให้ตนได้เป็นใหญ่ในศาลาน้ี	นาย
ช่างไม้น้ันรบัค�าแล้ว	ได้ตากไม้ส�าหรบัท�าช่อฟ้าให้
แห้ง	แล้วถากให้เรียบ	สลักอักษรว่า	สุธัมมศาลา 
ทีไ่ม้นัน้	แล้วเอาผ้าพนัเก็บไว้	ครัน้สร้างศาลาเสร็จ
แล้ว	 ในวันยกช่อฟ้า	 ช่างไม้จึงกล่าวกับ	 ๓๓	 คน
นั้นว่า	 ลืมท�าช่อฟ้าไว้	 จะใช้ไม้ที่ตัดเด๋ียวนี้ก็ไม่ได	้
ต้องได้ไม้ช่อฟ้าแห้งที่เขาตัดถากเก็บไว้ก่อน	 มฆ-
มาณพและพวกจึงช่วยกันแสวงหา	มาเห็นในเรือน
ของนางสุธัมมา	จึงขอซื้อด้วยทรัพย์พันหนึ่ง	นาง
ก็ไม่ยอมขาย	แต่ขอมีส่วนร่วมในการท�าบุญสร้าง
ศาลาด้วย	๓๓	สหายไม่ยอม	ช่างไม้เกลี้ยกล่อมว่า	
“ยกเว้นพรหมโลกแล้ว ไม่มีสถานท่ีไหนท่ีเว้น
จากมาตุคามได”้	ขอให้รับเอาช่อฟ้า	เพื่อให้งาน
สร้างศาลาส�าเรจ็เถดิ	พวกเขาจึงยอมรบัเอาช่อฟ้า
น�ามาสร้างศาลาให้เสร็จ	 แล้วแบ่งเป็น	 ๓	 ส่วน	
ส่วนหน่ึงสร้างเป็นที่ส�าหรับอยู่ของพวกอิสรชน	
ส่วนหน่ึงส�าหรบัคนเข็ญใจ		ส่วนหน่ึงส�าหรบัคนไข้	 
	 สหาย	 ๓๓	 คน	 ให้ปูไม้กระดาน	 ๓๓	 แผ่น
ไว้ที่ศาลา	 แล้วให้สัญญาแก่ช้างว่า	 ถ้าผู้เป็นแขก
อาคันตุกะมานั่งบนแผ่นกระดานของผู้ใดก็ให้พา
เขาไปพักที่เรือนของผู้น้ัน	 และให้ผู้นั้นเลี้ยงดูปู
เสือ่รับรองอาคนัตุกะน้ันด้วย	นายมฆะเองปลกูต้น
ทองหลางไว้ต้นหนึ่ง	ไม่ห่างจากศาลา	แล้วปูแผ่น
ศิลาไว้ที่โคนต้นทองหลางนั้นด้วย	 พวกที่เข้าไปสู่
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ศาลา	แลดูช่อฟ้าอ่านตัวอักษรแล้ว	ย่อมพูดกันว่า	
ศาลาชื่อสุธัมมา ชื่อของชน ๓๓ คนไม่ปรากฏ 
นางสุนันทาคิดว่า	 พวกนี้เมื่อท�าศาลา	 ไม่ยอมให้
พวกเรามีส่วนบุญด้วย	 แต่นางสุธัมมาก็ใช้อุบาย
ท�าช่อฟ้าเข้าร่วมมีส่วนจนได้	 เพราะความฉลาด
ของตน	 เราก็ควรจะท�าอะไรๆ	บ้าง	จึงคิดว่าควร
ให้ขุดสระโบกขรณีเพื่อพวกที่มาสู่ศาลาจะได้ดื่ม
ได้อาบน�้า	 ส่วนนางสุจิตตาคิดว่า	 นางสุธัมมาได้
ให้ช่อฟ้า	 นางสุนันทาได้สร้างสระโบกขรณี	 เราก็
ควรสร้างอะไรๆ	บ้าง	จึงได้มีความคิดว่า	ในเวลา
ท่ีพวกชนมาสู่ศาลา	 ดื่มน�้าอาบน�้าแล้ว	 ควรจะ 
ได้ประดับระเบียบดอกไม้แล้วจึงไป	 นางจึงได้ให้
เขาสร้างสวนดอกไม้อันน่ารื่นรมย์	เป็นที่รวมของ
ต้นไม้	ดอกไม้	และผลไม้ทุกชนิด	ฝ่ายนางสุชาดา
คิดว่า	 เราเป็นทั้งลูกลุงของนายมฆะและเป็นทั้ง
ภรยิา	กรรมทีน่ายมฆะท�ากเ็ป็นของเราเหมอืนกัน	
กรรมทีเ่ราท�ากเ็ป็นของนายมฆะด้วย	ดงันีแ้ล้ว	ไม่
ท�าอะไรๆ	 มัวแต่แต่งหน้าแต่งตัวของตนเท่านั้น	
ปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปด้วยความประมาท

มาตาเปติภร๑ํ ชนฺตุํ กุเล เชฏฺฐาปจายินํ๒

สณฺหํ สขิลสมฺภาส๓ํ เปสุเณยฺยปฺปหายินํ๔

มจฺเฉรวินเย ยุตฺต๕ํ  สจฺจํ๖ โกธาภิภุ๗ํ นรํ
ตํ เว เทวา ตาวตึสา อาหุ “สปฺปุริโส อิติ
เลีย้งดมูารดาบดิา๑   เคารพผู้ใหญ่กว่าในตระกลู๒

เอ่ยวาจา	อ่อนหวาน	เกื้อกูล๓

ไม่ปากปูน		ส่อเสียด	ใครๆ๔

ให้ทาน	ไม่ตระหนี๕่	กล่าวค�าที่สัจจะ	จริงใจ๖

ระงับโกรธ	โทษภยั๗				ดาวดงึส์ถงึได้		ด้วย		๗		วตัตบท 
	 	 	 	 	 				พระอินทร์ฯ
	 ในเวลาสิ้นชีวิต	 ได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกเทว-
ราช	 ในภพดาวดึงส์	 ส่วนสหายของเขาเหล่านั้น 
ก็ไปเกิดในที่นั้นเหมือนกัน

เทวาสุรสงคราม

	 ในกาลนั้น	 พวกอสูรอยู่ในภพดาวดึงส์บน
เขาสิเนรุมาก่อน	 (ซึ่งตอนนั้นคงจะยังไม่เรียกว่า
ดาวดึงส์	เพราะดาวดึงส์	แปลว่า	๓๓	น่าจะได้ชื่อ 
ตอนมฆมาณพและสหาย	 ๓๓	 คน	 ไปเกิด)	 อสูร 
เหล่านัน้คดิว่า		เทพบตุรใหม่ๆ		มาเกดิแล้ว		จงึเตรยีม 
เลีย้งน�า้สรุาทิพย์	ท้าวสกักะ	(ความท่ีเคยชินกับการ 
รักษาศีล	 ๕)	 จึงได้ทรงนัดหมายแก่สหายของ
พระองค์ว่ามิให้ใครๆ	ดื่ม	พวกอสูรดื่มน�้าทิพย์เมา
กันหมดแล้ว	 ท้าวสักกะทรงให้ช่วยกันจับเท้าทั้ง	
๒	ของพวกอสูรเหล่าน้ันเหวีย่งลงไปในมหาสมทุร	
อสูรเหล่านั้น	มีศีรษะปักดิ่งตกลงไปในสมุทรแล้ว 
แต่ด้วยอานภุาพแห่งบญุเก่าของพวกอสรูน้ัน	อสรู
วิมานจึงได้เกิดขึ้นที่เชิงเขาสิเนรุ	 เมืองน้ีมีขนาด
เดียวกับดาวดึงส์	 มีสิ่งต่างๆ	 คล้ายคลึงกัน	 เช่น
ดาวดึงส์มีต้นปาริฉัตตก์	 อสูรภพน้ีก็มีต้นไม้ชื่อ
จติตปาตล	ิ(ไม้แคฝอย)	จนพวกอสูรเองก็เข้าใจว่า 
อสุรบุรีเป็นเมืองเก่าของตนคือดาวดึงส์	 ต่อเมื่อ 
ต้นจติตปาตลอิอกดอกน่ันแหละ	จงึทราบว่าไม่ใช่ 
ชั้นดาวดึงส์เสียแล้ว	พากันยกทัพกลับขึ้นไป	เกิด 

	 ฝ่ายนายมฆะ	บ�าเพ็ญวัตตบท ๗	คือ	บ�ารุง
มารดาบิดา	 ๑	 ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ใน 
ตระกูล	 ๑	 พูดค�าสัตย์	 ๑	 ไม่พูดค�าหยาบ	 ๑	 ไม ่
พูดส่อเสียด	 ๑	 ก�าจัดความตระหนี่	 ๑	 ไม่โกรธ 
	๑	ถึงความเป็นผู้ควรสรรเสริญ	ตามพระบาลีว่า	:

๓๓ 35



สงครามระหว่างเทวดาและอสรู	(เทวาสรุสงคราม)	 
ต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีใครเอาชนะใครกันได้โดยเด็ด
ขาด	เทพนครและอสุรนคร	จึงได้ชื่อว่า	อยุชฌบุร ี
(อยุธยา)	 “เมืองที่ไม่มีใครรบชนะ”	 ครั้งหนึ่งเมื่อ 
พวกอสรูปราชยัแล้ว	พระอนิทร์เม่ือเข้าสู่เทพนคร 
แวดล้อมแล้วด้วยหมู่เทพในเทวโลกชั้นจาตุมหา- 
ราชและชัน้ดาวดึงส์	(ถอืได้ว่าครองสวรรค์ทัง้สอง
ชั้น)	ปราสาทนามว่า	 เวชยันต	์จึงเกิดขึ้นในที่สุด
แห่งชัยชนะ	 ล้วนแล้วด้วยแก้ว	 ๗	 ประการ	 ต้น 
ปารฉัิตตก์	มปีรมิณฑล	(แผ่ไป)	๓๐๐	โยชน์โดยรอบ	
เกิดขึ้นด้วยผลแห่งต้นทองหลาง	 บัณฑุกัมพล- 
ศิลา	มีสีดังดอกชัยพฤกษ์สีครั่งและสีบัวโรย	ที่กึ่ง 
แห่งพระวรกายยุบลงในเวลาประทับนั่ง	 ฟูขึ้น 
เต็มที่อีกในเวลาเสด็จลุกขึ้น	 เกิดขึ้นแล้วที่โคนไม้ 
ปาริฉัตตก์	 ด้วยผลแห่งแผ่นศิลาที่เคยปูวางไว้ 
บนโลกมนุษย์
	 ส่วนช้างไปเกดิเป็นเทพบตุรช่ือ		เอราวณั		จริงๆ 
แล้ว	 สัตว์ดิรัจฉานไม่มีในเทวโลก	 เพราะฉะนั้น	
เฉพาะในเวลาที่ท้าวสักกะและสหายเสด็จออก
เพื่อประพาสอุทยาน	 เทพบุตรนั้นจึงจะจ�าแลง
ตัวเป็นช้าง	นิรมิตกระพอง	๓๓	กระพอง	เพื่อชน	
๓๓	คน	นิรมิตกระพองชื่อ	สุทัศนะ	ในท่ามกลาง
กระพองทั้งหมด	เพื่อท้าวสักกะโดยเฉพาะ
	 แม้นางสุธัมมา	 ถึงแก่กรรมแล้ว	 ก็ได้ไปเกิด
ในภพดาวดึงส์นั้นเหมือนกัน	 เทวสภาชื่อสุธัมมา 

มีประมาณ	๕๐๐	โยชน์	ได้เกิดแล้วแก่นาง	ชื่อว่า
สถานที่อ่ืนที่น่าปลื้มใจกว่าเทวสภาน้ันย่อมไม่มี 
ในวันพระ	 มีการฟังธรรม	 ในที่นั้นนั่นเอง	 จน
กระท่ังทุกวันน้ี	 ชนทั้งหลายเมื่อเห็นสถานท่ีอัน
น่าปลื้มใจในที่แห่งใดแห่งหน่ึงเข้าก็ยังกล่าวกัน 
อยูว่่า	“ช่างเหมือนเทวสภาชือ่สุธมัมาเสยีนีก่ระไร” 
ส่วนนางสุนันทาถึงแก่กรรมแล้ว	 ก็ได้ไปเกิดใน
ภพดาวดึงส์น้ันเหมือนกัน	 มีสระโบกขรณีชื่อ 
สุนันทา	 ประมาณ	๕๐๐	 โยชน์	 เกิดแล้วแก่นาง 
นางสุจิตตาถึงแก่กรรมแล้ว	 ก็ได้ไปเกิดในภพ
ดาวดึงส ์นั้นเหมือนกัน	 มีสวนชื่อจิตรลดา
ประมาณ	 ๕๐๐	 โยชน์	 ที่พวกเทพดาพาเหล่า 
เทพบุตรผู้มีบุรพนิมิตเกิดแล้ว	 ให้หลงเที่ยวไปอยู่	
เกิดแล้วแก่นาง
	 ส่วนนางสชุาดา	ถงึแก่กรรมแล้ว	เพราะความ
ที่ไม่เคยได้ท�าบุญอะไรๆ	ไว้	วันๆ	เอาแต่แต่งหน้า
แต่งตัว	 จึงไปเกิดเป็นนางนกยางในซอกเขาแห่ง
หน่ึง	 ได้ดูเงาตัวเองในน�้าทั้งวัน	 ท้าวสักกะทรง
เสด็จไปเตือนสติ	และแนะน�าให้รักษาศีล	๕	นาง 
นกยางรู้สึกส�านึก	 จึงตั้งใจรักษาศีล	 ๕	 เที่ยว
หากินแต่ปลาที่ตายเองเท่านั้น	 ท้าวสักกะเพ่ือ 
ทรงประสงค์จะลองใจนาง	 จึงทรงจ�าแลงเป็น 
ปลาตายนอนหงายอยู่หลังหาดทราย	 นางเห็น
ปลานั้นแล้ว	 ได้คาบเอา	 ด้วยส�าคัญว่า	 ปลาตาย	
ในเวลาจะกลืน	 ปลากระดิกหาง	 ท�าให้นางรู้ว่า	
ปลาเป็น	 นางจึงปล่อยไปเสียในน�้า	 ท้าวสักกะ 
ทรงทดลองอย่างนี	้	ครบ		๓		ครัง้		จงึทรงคนืร่างเดมิ	 
แล้วตรัสชมเชยการรักษาศีลของนาง	 และเตือน 
ไม่ให้ประมาท	แต่น้ัน	นางได้ปลาทีต่ายเองบ้าง	ไม่
ได้บ้าง	เมือ่ไม่ได้อาหาร	ล่วงไป	๒	-	๓	วนัก็ซูบผอม 
ท�ากาละแล้ว	 ไปเกิดเป็นธิดาของนายช่างหม้อ 
ในเมืองพาราณสี	 นางเป็นเด็กหญิงที่มีศีล	 ๕ 
มั่นคง	ตายจากภพนั้น	ได้มาเกิดเป็นธิดาของท้าว 
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วิปจิตตะ	 ชื่อว่า	อสูรกัญญา	 ตอนนางมาเกิดใน 
อสูรบรุนีัน้		นางมรีปูร่างงดงาม		เป็นทีห่มายปองของ 
อสูรมากมาย	แต่ด้วยบพุเพสันนวิาส	นางกลับเลือก
ท้าวสกักะทีป่ลอมมาเป็นอสูรแก่	(ชรสักกะ)	ในงาน 
พิธีสยุมพร	 (เลือกคู่)	 เมื่อท้าวสักกะทรงพานาง 
อสรูกญัญาสชุาดาไปเทพนครแล้ว	กท็รงสถาปนา
ไว้ในต�าแหน่งหัวหน้านางอัปสร	นางทูลขอพรต่อ
ท้าวสักกะว่า	 นางไม่มีมารดาบิดาหรือพี่น้องใน
เทวโลกนี้	 เม่ือพระองค์จะเสด็จไปในที่ใดๆ	 ก็ขอ
ให้พานางไปในที่นั้นๆ	 ด้วย	 นางจึงเป็นที่รักของ
ท้าวสักกะมาก	จนท้าวสักกะเอง	ได้รับขนานนาม
ว่า	สุชัมบดี
	 พระศาสดาตรัสอัปปมาทปฏิปทาของมฆ- 
มาณพอย่างนี,้	แล้วได้ตรสัอานสิงส์	คอืการได้เป็น	
ท้าวมฆวาน	(พระอินทร์)	ผูถ้งึความเป็นผูป้ระเสรฐิ
กว่าเทพดาทั้งหลาย	 ได้เป็นใหญ่ในเทวโลกทั้ง	
๒	 และการจะได้บรรลุคุณวิเศษ	 ซึ่งเป็นโลกิยะ
และโลกุตตระ	แม้ทั้งหมด	ก็เพราะอาศัยความไม่
ประมาทนี่เอง
	 ได้ฟังเรื่องนี้จบแล้ว	รู้สึกอย่างไรบ้าง	ผู้เขียน
เองก็ชื่นชอบเรื่องน้ีมาก	 สมัยเด็กๆ	 ได้อ่านกลับ
ไปกลับมาอยู่หลายรอบ	 คิดว่าเรื่องนี้ให้คติเตือน
ใจเราหลายๆ	 อย่าง	 และได้มอบปฏิปทาส�าหรับ

การไปเกิดบนสวรรค์ไว้ให้อย่างแยบยล	 เป็นเรื่อง 
ทีแ่ม้แต่เดก็กเ็ข้าใจได้ไม่ยาก		แต่เมือ่ได้มาบวชเรยีน 
ได้เข้ามาศกึษาพระพทุธวจนะอย่างเป็นระบบ	เริม่
จากการศกึษาบาฬีไวยากรณ์ใหญ่	ทีม่กีารแยกธาตุ
แยกปัจจัย	ให้เข้าถงึความละเอียดของความหมาย
ที่แฝงไว้ในศัพท์	 ดังที่มีค�ากล่าวว่า	 “พระบาฬีมี
อรรถเป็นร้อย คนรูน้้อยกไ็ด้แค่อรรถเดยีว”	และ
ได้ศึกษาพระอภิธรรมควบคู่ไปด้วย	 ท�าให้เข้าใจ
ความหมายทางสภาวธรรมของเรื่องนี้	 ที่ต้องการ
ถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นเราได้อย่างลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น

	 ที่จะกล่าวต่อไปนี้	 จึงเป็นเพียงนัยหนึ่งที่จะ
ขอน�าร่องลองวิเคราะห์ให้ดูเป็นตัวอย่าง	ใครคดิว่า
เป็นประโยชน์	จะน�าวธิกีารวเิคราะห์ศพัท์และองค์
ธรรมไปใช้แยกแยะวเิคราะห์ศพัท์และสภาวธรรม
ในเรื่องอ่ืนๆ	 ซึ่งคิดว่ายังมีสิ่งดีๆ	 อีกมากมายใน 
พระไตรปิฎกทีร่อคอยให้พวกเราเข้าไปศกึษา	แล้ว
น�านัยต่างๆ	 มาแบ่งปันกันให้ทุกคนได้ทราบด้วย 
กจ็ะเป็นประโยชน์และท�าให้การศกึษาธรรมะสนกุ
ยิง่ขึน้	ส่วนการวเิคราะห์แยกศัพท์และองค์ธรรม
ที่จะกล่าวต่อไป ไม่มีเขียนไว้ในตําราไหนๆ เป็น
อัตโนมติของผู้เขียนเอง	 ในการน้ี	 ต้องน�าศัพท์ 
มาวิเคราะห์ใหม่ท้ังหมด	 ให้ประกอบกันได้กับ 
เรื่องเล่าและให้ได้องค์ธรรมตามพระอภิธรรม 
คือให้เป็นไปในแนวเดียวกัน	จึงจะสามารถเข้าใจ 
คอนเซ็ปของเรื่องราวได้อย่างต่อเน่ือง	 ส่วนผู้ใด 
ต้องการแยกศัพท์เป็นค�าๆ	 ที่เขาเขียนอธิบายไว้ 
แล้วอย่างเป็นทางการ	 ก็สามารถเปิดดูได้ใน 
พจนานุกรมแยกศัพท์ทั่วไปได้

มาดูข้อสังเกตเหล่านี้กันก่อน

เรื่องแรก	เรื่องชื่อของสวรรค์	สวรรค์มีทั้งหมด	๖	
ชั้นด้วยกัน	มีชื่อจากล่างขึ้นบนดังนี้
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ชั้นที่ ๑) จาตุมหาราชิกา
ชัน้ที ่๒) ตาวติงสา (ไทยนยิม เรยีกว่า ดาวดงึส์  เป็น 
                ที่มาของคําว่า ดาว ในภาษาไทย ?)
ชั้นที่ ๓) ยามา
ชั้นที่ ๔) ตุสิตา (ไทยเรียก ดุสิต)
ชั้นที่ ๕) นิมมานรตี
ชั้นที่ ๖) ปรนิมมิตวสวัตตี

 สวรรค์ที่มฆมาณพไปเกิดนั้น คือชั้นดาวดึงส์ 
ถามว่า ท�าไมสวรรค์ชั้นน้ีต้องมีชื่อเป็นตัวเลข
ว่าดาวดึงส์ (ซึ่งมาจาก ตาวตึส ในภาษาบาฬีที่
แปลว่า ๓๓) ?
	 ถ้าอ่านเรือ่งข้างบนมา	กจ็ะตอบได้ทนัทว่ีา	ก็
เป็นเพราะ	มฆมาณพและพวกรวม	๓๓	คน	ไปเกดิ
ท่ีนัน่	จงึท�าให้มชีือ่อย่างนัน้	ถ้าวิเคราะห์ศพัท์ตาม
พจนานุกรมทั่วไป	จะได้ว่า

เตตฺตึส ชนา นิพฺพตฺตนฺติ เอตฺถาติ เตตฺตึโส 
ภพเป็นทีเ่กิดของบุคคล	๓๓	คน		ดงันัน้จงึเรยีกว่า 
ตาวตึส	 (เตตฺตึส	 บทหน้า	 อ	 ปัจจัย,	 แปลง	 เต 
เป็น	ตาว,	ลบ	ต)

 แต่ถ้าถามต่อไปว่า แล้วท�าไมพระพุทธเจ้า
ต้องมาแสดงธรรมที่ชั้นดาวดึงส์เสมอด้วยเล่า ? 
แม้แต่พระพุทธมารดา ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต 
ยังต้องลงมาฟังธรรมที่ชั้นดาวดึงส์ 

	 ค�าตอบตามคัมภีร์ได้อธิบายไว้ว่า	 เพราะบน
ดาวดึงส์นั้นมีสุธัมมศาลา	และ	เทวดาจะได้ไปฟัง
กนัได้ทัง้หมด	เพราะเทวดาชัน้ตํา่จะขึน้ไปชัน้สูง
กว่าตนไม่ได้ แต่เทวดาชั้นสูงจะลงมาฟังธรรม
ในชั้นต่ําได้	 ในท่ีนี้ต้องเข้าใจว่าเทวดาช้ันจาตุ- 
มหาราชิกานั้น	 สามารถขึ้นไปฟังธรรมในชั้น
ดาวดึงส์ได้	 เพราะเทวดาทั้งสองชั้นนี้อยู่บนเขา
พระสุเมรุด้วยกัน	 และมีพระอินทร์เป็นใหญ่ใน
ทั้งสองชั้นเหมือนกัน	 ตอบแบบนี้ก็ฟังดูเป็นเหตุ
เป็นผลกันดี

	 แต่ถ้าเราจะลองวิเคราะห์ให้ลึกลงไปกว่า
นั้น	ขอให้ลองฟังค�าตอบที่ได้จากมุมมองของการ
ศึกษาไวยากรณ์บาฬีดูบ้าง	ว่าจะเข้าทีไหม

	 ค�าตอบน้ี	 ต้องอาศัยจินตนาการสักเล็กน้อย 
มารู ้จักภาษาบาฬีกันก่อน	 ลองทายกันดูซิว่า 
ภาษาบาฬีนั้น	 มีพยัญชนะ	 (อักขระ)	 อยู่ทั้งหมด 
กี่ตัว	?

 เฉลย พยัญชนะบาฬี มีทั้งหมด ๓๓ ตัว 
	คือ		 ก	ข	ค	ฆ	ง	 เรียกว่า	ก	วรรค
	 	 จ	ฉ	ช	ฌ	ย	 เรียกว่า	จ	วรรค
	 	 ฎ	ฐ	ฑ	ฒ	ณ	 เรียกว่า	ฎ	วรรค
	 	 ต	ถ	ท	ธ	น	 เรียกว่า	ต	วรรค
	 	 ป	ผ	พ	ภ	ม	 เรียกว่า	ป	วรรค
	 	 ย	ร	ล	ว	ส	ห	ฬ	 เรียกว่า	เศษวรรค

ดังนั้นจะตั้งวิเคราะห์ว่า
เตตฺตึส อกฺขรา นิพฺพตฺตนฺติ เอตฺถาติ เตตฺตึสา 
ภาษาเป็นที่เกิดของอักขระ	 ๓๓	 ตัว	 จึงเรียก 
(ภาษานั้น)	 ว่า	 ตาวตึสา	 ก็คงจะได้	 ซึ่งคงไม่เป็น 
การบงัเอญิ	ทีม่ฆมาณพและพวก	มจี�านวนเท่ากับ 
อักขระในภาษาบาฬีพอดิบพอดี	
	 จรงิๆ		แล้ว		ไวพจน์ของเทพอย่างหนึง่คอื	อมร 
แปลว่าไม่ตาย	 (	 อ-ไม่	 +	 มร-ตาย)	 ก็ไปพ้อง
กับ	อักขร (ไทยใช้	 อักษร)	ซึ่งแปลว่าไม่สิ้นไปได ้
เพราะ	อกฺขร (	อ-ไม่	+	ขร-สิ้น)	มาจาก	น ขรติ 
น ขียตีติ อกฺขโร อกฺขร	ํสิ่งที่ไม่สิ้นไป	คือใช้ไม่มี
วนัหมด	(น	บทหน้า	ข	ีธาตใุนความหมายว่าสิน้ไป	
อร	ปัจจัย,	แปลง	น	เป็น	อ,	ซ้อน	ก,	ลบสระหน้า)

 ถ้าจะมีคําถามต่อว่า ท�าไมช้างทรงของ
พระอินทร์ จึงต้องชื่อเอราวัณ ? 
	 ตรงนี้ตามคัมภีร์	 ท่านก็ไม่ได้อธิบายให้หาย 
สงสัย	 เพียงแต่บอกว่า	 เรียกเอราวัณ	 เพราะเกิด 
ในสมุทรที่ชื่ออิราวัณเท่าน้ัน	 ซ่ึงก็ไม่ได้ให้ความ 
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กระจ่างอะไรเพิ่มเติมนัก	 แต่ถ้าเราได้เรียนภาษา 
บาฬีมาบ้าง	กจ็ะรูว่้าในภาษาบาฬีมสีระ		(ซึง่ภาษา 
บาฬีเรียกว่าวัณณะ)	อยู่ด้วยกัน	๘	ตัว	คือ	อะ	อา	 
อิ	อี	อุ	อู	เอ	โอ

แล้วมันเกี่ยวอะไรกับชื่อช้างเอราวัณ ? 
	 มันจะมาเกี่ยวตรงที่	สระ	อะ	อิ	อุ		๓	ตัว	นี้	
เป็น	 เสียงสระพื้นฐาน	ส่วนสระที่เหลือ	 เป็นการ
ประกอบรวมกันขึ้นของสระพ้ืนฐานนั้นอีกที	 คือ	
อะ+อะ=อา	 อิ+อิ=อี	 อุ+อุ=อู	 อะ+อิ=เอ	 และ 
อะ+อุ=โอ
	 ถ้าเอาเสียงสระพื้นฐานทั้งสามตัว	 คือ	 อ+อิ
+อุ	มารวมกัน	๒	ตัวแรก	คือ	อ+อิ	รวมกันจะได ้
เป็น	 เอ	 ส่วน อุ	 นั้น	 ตามหลักเสียงทางภาษา	
สามารถแปลงให้เป็น	อร	 ได้	 (ตัวอย่างเช่น	 สตฺถุ	
เป็น	สตฺถาร�,	ปิตุ	เป็น	ปิตโร	เป็นต้น)	
	 เมื่อรวมทั้งสามตัว	อ+อิ+อร	ก็จะได้เป็น	เอร 
หรือก็คือรัสสระ	อ-อิ-อุ	นั่นเอง
	 ส่วน	อา	นั้นมาจากค�าว่า	อา+อา	
	 อา	ตัวแรก	มาจากสระอา	+	อา	ตัวที่สอง	มา
จาก	อาทิ	แปลว่าเป็นต้น	ก็คือทีฆสระทั้งหมดที่มี
อาเป็นต้น	ซึ่งก็คือ	อา-อี-อู-เอ-โอ	นั่นเอง	

	 ส่วน	วณฺณ	นั้น	แปลว่า	สระ	ชัดอยู่แล้ว	รวม
กันได้ค�าว่า	เอราวณฺณ	แปลว่า	สระที่มี	อะ-อุ-อิ	
และอา	เป็นต้น	(อา-อี-อู-เอ-โอ)		
	 จึงขอเสนอการตั้งวิเคราะห์ขึ้นใหม่ว่า
อ จ อิ จ อุ จ ออิอุสงฺขาตา เอรา	(รัสสระ)	
อา อาทิ เยสนฺติ อาอีอูเอโอสงฺขาตา อาทโย 
(ฑีฆสระ)
  เอรา จ อาทโย จ เอราทโย,
  วณฺณียนฺติ อเนนาติ วณฺโณ
  เอราทีนํ วณฺโณ เอราวณฺโณ	(ลบ	ทิ)

(ตรงน้ีอาจะจะยากไป	 ส�าหรับผู้ไม่ได้เรียนบาฬ ี
ไวยยากรณ์		กข็อให้ข้ามไป		แต่คนทีเ่รยีน		ถ้าได้เหน็ 
วิเคราะห์ศัพท์แล้ว	ก็จะเข้าใจได้ชัดเจนทันที)

สรุปว่า :

เอรา อาทิ วณฺณียนฺติ อเนนาติ เอราวณฺโณ 
เรียก	 เอราวณฺณ	 เพราะ	 เป็นเครื่องประกาศ 
อ วัณณะ	อ	ิวัณณะ	และ	อ	ุวัณณะ	เป็นต้น
	 อันน้ีก็คงไม่บงัเอิญอีกเหมอืนกัน	ทีช่ือ่ช้างใน
สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์จะไปพ้องกันกับชือ่ของจ�านวน
สระ	๘	ตัวในภาษาบาฬี	พอดิบพอดีอีก

	 ทีนี้ลองกลับไปอ่านเรื่องมฆมาณพใหม่	 ก็จะ 
เข้าใจประโยคที่ว่า	 (ตอนอยู่ในโลกมนุษย์)	 “ชน 
๓๓ คน ให้ปูไม้กระดาน ๓๓ แผ่นไว้ที่ศาลา 
แล้วให้สัญญาแก่ช้างว่า ถ้าผู้เป็นแขกอาคันตุกะ 
มานั่งบนแผ่นกระดานของผู้ใด ก็ให้พาเขาไปพัก 
ที่เรือนของผู้นั้น และให้ผู้นั้นเลี้ยงดูปูเสื่อ รับรอง 
อาคันตุกะนั้นด้วย”
	 (และตอนอยู่ในดาวดึงส์)	 “เทพบุตรน้ันจึง
จะจําแลงตัวเป็นช้างเอราวัณนิรมิตกระพอง ๓๓ 
กระพอง เพื่อชน ๓๓ คน นิรมิตกระพองชื่อ 
สุทัศนะ ในท่ามกลางกระพองทั้งหมด เพื่อท้าว
สักกะโดยเฉพาะ”	ได้ชัดมากขึ้น
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	 ซึ่งตรงนี้	เป็นการแสดงถึงการผสมพยัญชนะ
กับสระในภาษาบาฬี	 ให้เกิดเป็นถ้อยค�าธรรมะ 
เพื่อต้อนรับปฏิสันถาร	แก่ผู้ที่มาเยือน	ณ	สุธัมม- 
ศาลาแห่งนี้	นั่นเอง
	 อกีวเิคราะห์หน่ึง	ตามพจนานกุรมบาฬี		ท่าน
วิเคราะห์ไว้ว่า		
 ตาว ปฐมํ ตึสติ ปาตุภวตีติ ตาวตึสา 
(ปฐวี)	 พื้นแผ่นดินใด	 เกิดปรากฏขึ้นในโลกเป็น
ครั้งแรกก่อน	 (พื้นแผ่นดินอ่ืนๆ)	 พื้นแผ่นดินนั้น	
ชื่อว่า	ดาวดึงส์
	 ตามความเข้าใจเรื่องการแตกดับของโลกว่า
เมื่อโลกถูกท�าลายจนหมดสิ้น	แล้วมีการสร้างโลก
ใหม่	 ฝนจะตกลงมาอย่างหนักตรงบริเวณที่โลก 
ถกูท�าลายไป	น�า้นัน้กค่็อยๆ	ขุน่ข้นขึน้เป็นตะกอน	
ทับถมจนเป็นดินมหึมา	แล้วลดแห้งลงตามล�าดับ	
จนเกดิพืน้แผ่นดนิปรากฏโผล่ขึน้ให้เห็นก่อน	กค็อื
เขาสิเนร	ุซึง่เป็นทีอ่ยูข่องเทวดาชัน้ดาวดงึส์นัน่เอง 
	 ถ้าจะขอตัง้วเิคราะห์แบบเดยีวกนั		แต่เปลีย่น
จากปฐวีเป็นภาษา	ซึ่งจะตรงกับต�านานที่บอกว่า
ภาษาบาฬีเป็นภาษาด้ังเดิม	 ภาษาแรกของโลก	
ก็จะได้ว่า	ตาว ปฐมํ ตึสติ ปาตุภวตีติ ตาวตึสา 
(ภาสา)	ภาษาใด	เกิดปรากฏขึน้ในโลกเป็นครัง้แรก

ก่อน	(ภาษาอื่นๆ)	ภาษานั้น	ชื่อว่า	ดาวดึงส์
(ตาว	แปลว่า	ก่อน	+	ตึส	แปลว่า	เกิดมีขึ้น)

	 ทีนี้เมื่อกลับไปอ่านเรื่อง	สุธัมมศาลา	ใหม่ใน
ตอนที่ว่า	 “พวกที่เข้าไปสู่ศาลา แลดูช่อฟ้า อ่าน
ตัวอักษรแล้ว ย่อมพูดกันว่า ศาลาชื่อสุธัมมา ชื่อ
ของชน ๓๓ คนไม่ปรากฏ”	ก็จะเข้าใจได้ตามนัย
ใหม่นี้ว่า	คนที่ไปฟังธรรมที่สุธัมมศาลาย่อมคิดถึง
แต่ธรรมะ	 และไม่ได้คิดถึงตัวอักษรเป็นตัวๆ	 ไป	
จัดเป็นธรรมาธิษฐาน	 ที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราว
บคุลาธษิฐานได้ลกึซึง้จรงิๆ		ดาวดงึส์โดยนยันี ้ จงึ 
ไม่ใช่ชือ่ของภพภมูเิท่านัน้ แต่เป็นชือ่ของระบบ
ภาษาและระบบธรรมะที่มากับภาษานั้นด้วย

	 ทนีีก้ข็อให้ย้อนกลบัมาดท่ีูคาถาธรรมบททีน่�า
เรื่องอีกที

 อปฺปมาเทน มฆวา เทวานํ เสฏฐตํ คโต
 อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ ปมาโท ครหโิต สทา’ ติ

 ลองนับดูซิว่า	พระคาถานี้มีทั้งหมดกี่พยางค์	?

	 ปกติแล้วคาถาธรรมบทส่วนใหญ่จะอยู่ใน
กลุม่ปัฐยาวตัคาถา	ซ่ึงในคาถา	๑	บท	จะมท้ัีงหมด	
๔	บาทด้วยกัน	และในแต่ละบาทจะมี	๘	อักขระ	
(พยางค์)	รวม	๘	x	๔	จะได้ทั้งหมด	๓๒	อักขระ	
เมื่อรวมกับ	ติ	(ที่มาจาก	อิติ	ซึ่งเป็นเครื่องหมาย 
ค�าพูดปิดท้าย)	 อีกหนึ่งอักขระ	 ก็จะได้อักขระ
ทั้งหมด	๓๓	ตัวพอดี

	 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า	 คาถานี้บาทสุดท้าย
แทนทีจ่ะมี	๘	กลับม	ี๙	อักขระ	จึงท�าให้นับอักขระ
รวมได้	๓๓	ตวัพอด	ี	โดยไม่ต้องนับตวัอิติทีปิ่ดท้าย
เลย		ลองนับดูอีกทีซิว่าได้	๓๓	ไหม

	 สรุปได้ว่าพระพุทธเจ้าได้ให้นัยของตัวเลข	
๓๓	นี้ไว้แล้ว	ทั้งในคาถา	ในเรื่องที่มา	และที่แฝง 
ไว้ในชื่อตาวติงสะก็ดี	 หรือในชื่อช้างเอราวัณก็ดี		 
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ดาวดึงส์ในความหมายแบบนัยที่เสนอมาทั้งหมด 
นี	้	จงึท�าให้เข้าใจได้ว่า	นอกจากจะเป็นชือ่ชัน้หน่ึง
ของสวรรค์แล้ว ยังหมายถึง ระบบตวัอกัขระของ 
พระบาล ี ทีร้่อยเรียงขึน้เป็นพระพทุธพจน์  รวมทัง้ 
คาถาภาษิตทั้งหมดท่ีพระพุทธเจ้าเทศน์สั่งสอน
ก็รวมลงอยู่ในความไม่ประมาททั้งหมดนั่นเอง 
(ให้ดูขั้วตรงข้ามของพระอินทร์และเพื่อนๆ	 ก็คือ 
พวกอสูรที่ประมาทมัวเมา	กินเหล้าจนตกลงจาก
เขาพระสุเมรุไป)

	 ตลอดพระชนม์ชพีของพระพทุธองค์ท่ีได้ทรง
เทศน์สัง่สอนให้เกดิมีพระอรยิเจ้าตรสัรู้ตามขึน้มา
มีประมาณไม่ถ้วน		ก็ได้อาศัย	อักขระทั้ง	๓๓	ตัว	
(มฆมาณพและเพื่อนๆ)	 รวมทั้งสระ	๘	 ตัว	 (ช้าง
เอราวัณ)	 นี้แหละ	 ในการผสมผสานออกมาเป็น
ถ้อยค�า	 หลายครั้งก็ได้ตรัสภาษิต	 เป็นคาถาร้อย
กรอง	อันสละสลวย	 ไพเราะกินใจ	ก็ได้ใช้จังหวะ
ค�าทั้ง	๓๓	อักขระ	 (พยางค์)	 นี้	 ในการประกอบ
เป็นแต่ละคาถา	ส่วนเนื้อความที่พระองค์สั่งสอน 
กคื็อ		มรรค		หนทางในการปฏิบตั	ิ	ซึง่ในตอนต่อไป 
จะค่อยๆ	ขยายความ	ให้เห็นว่าเลข	๓๓	นั้นยังมี
ความสัมพันธ์กับ	ทางสายกลาง	หรือมรรคมีองค์	
๘	อย่างไรบ้าง

	 การที่เราจะเข้าใจอารยธรรมใดอารยธรรม
หน่ึงให้เข้าถงึน้ัน	เราจะต้องเข้าใจภาษาทีเ่ขาใช้พดู
กัน	และวัฒนธรรมทีเ่ขามปีฏสิมัพนัธ์ต่อกัน	ภาษา
ในสวรรค์นั้น	 เขาพูดสื่อสารกันด้วยภาษาบาฬ	ี
ส่วนวัฒนธรรมในสวรรค์นั้น		ก็สื่อด้วยวัฒนธรรม
ของพระอภิธรรมนั่นเอง		ถ้าไม่ได้ศึกษาสองอย่าง
น้ี		สวรรค์ก็กลายเป็นเพยีงแค่นิทานสนุกๆ	ส�าหรบั
คนไม่เชื่อเท่านั้นเอง	หรือส�าหรับคนที่เชื่อแต่มิได้
ศกึษาให้ดี		ก็อาจกลายเป็นการส่งเสรมิสสัสตทฏิฐิ
ไปแทนก็ได้

	 ดงัน้ัน	จึงขอเชญิชวนพวกเรามาศกึษาธรรมะ
ในภาษาพ่อของเราคอืภาษาบาฬี		(ถ้าให้ดก็ีศกึษา
ไวยากรณ์ใหญ่		แยกธาตุ	แยกปัจจัย	ใส่องค์ธรรม 
ให้ได้ด้วย)	เพือ่จะได้ท�าความเข้าใจในพระพุทธพจน์ 
ให้ลึกซึ้ง	 และจะได้ซาบซึ้งกับอรรถรสของภาษา
เหมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า	 หรือได้เข้าชมสวน
ธรรมะด้วยตาของตนเอง	ฉะนั้น

	 ที่เขียนเล่ามาทั้งหมดนี้	 ถ้าท่านผู้อ่านพอจะ
เข้าใจสิ่งท่ีน�ามาเสนอได้บ้าง	 ก็เสมือนว่าท่านได้
เริม่ก้าวแรกเข้าสูส่วนอักษรนันทวนัในชัน้ดาวดงึส์
แล้ว	 ยังมีอรรถรสอีกมากมายที่รอพวกเราเข้าไป
เลือกสรรหา	 ขอเพียงมีเครื่องมือที่พร้อม	 และมี
ทัศนคติที่ถูกต้อง	ขอต้อนรับทุกๆ	ท่านเข้าสู่สวน
สวรรค์แห่งอักษรธรรม	ณ	บัดนี้

          ตาวตึงส	์ซึ่งแปลว่า	สามสิบสาม													
					 จ�านวนตาม	พยัญชนะ	อักขระภาษา
					 เท่าสหาย	แห่งพระอินทร์	ปิ่นเทวา							
					 พร้อมกันมา	แต่โบราณ	ช่วยงานกัน
										ใครเข้าใจ	ในอักษร	กลอนภาษา										
						อุปมา	ดั่งได้ขึ้น	เมืองสวรรค์
					 ได้ซ่องเสพ	อรรถรส	ละเอียดอัน										
						นันทวัน	เปิดแล้ว	เชิญแก้วชมฯ

	(ยังมีต่อฉบับหน้า)
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วศิน อินทสระ

ปัญญารัตนะ

ชีวิต
กับ ความรัก

ความรักคืออะไร
	 ความรักเป็นสิ่งที่รู้ยากเข้าใจยากอย่างหนึ่ง	
ซึ่งบรรดาส่ิงที่รู้ยากเข้าใจยากและอธิบายยากทั้ง
หลาย	 มักเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจ	 เหมือน
เรายืนอยู่ในที่โล่งแจ้ง	 หรือใต้ต้นไม้อันร่มครึ้ม	
เรารู้สึกว่าอากาศสดชื่น	 ท�าให้เรามีความสดชื่น	
กระปรี้กระเปร่า	 เบิกบาน	 แต่ถ้าใครสักคนหนึ่ง
ถามเราว่า	 อากาศสดชื่นเป็นอย่างไร	 เราคงตอบ
ได้ยาก	 ในทางตรงกันข้าม	 ถ้าเราไปอยู่ในที่อับ	
ปกคลุมอยู่ด้วยอากาศเสีย	 เรารู้สึกได้	แต่อธิบาย
ยากเช่นเดียวกัน
	 ความรักเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่ง	 ซึ่งเมื่อ
เกิดขึ้นแก่บุคคลใดในสิ่งใดแล้ว	 ท�าให้บุคคลน้ัน
ปรารถนาจะอยู่ใกล้สนิทสนมชมเชย	 ปรารถนา
จะเป็นอันหนึง่อันเดยีวกนักบับคุคลน้ันหรอืสิง่นัน้ 
ความรักหยั่งลงได้	ทั้งในสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

ความรัก สัมพันธ์กับชีวิตอย่างไร
	 โดยธรรมดา	 ทุกคนคงไม่ปฏิเสธว่า	 ชีวิตเรา
ต้องการความรกั	ต้องการความอบอุ่น	อันเกิดจาก
ความรกั	ความถนอม	จากมารดาบดิา	ญาตพิีน้่อง 
และผู้เลี้ยงดู	 ต้องการความรัก	 ความเข้าใจของ
เพือ่นร่วมเล่น	เพือ่นร่วมชัน้เรียนและร่วมโรงเรยีน	 
เมื่อเป็นหนุ่มสาวก็ต้องการความรักจากเพศตรง
กันข้าม	และความรกัความไว้วางใจจากเพือ่นเพศ
เดียวกัน	เมื่อแต่งงานแล้ว	ก็ปรารถนาให้ความรัก
ของคู่ครองมั่นคงยั่งยืน	หากมีลูกหลานก็ต้องการ
ความรักจากลูกหลาน
	 นอกจากบุคคลรอบข้างแล้ว	มนุษย์เรายังรัก
สิ่งต่างๆ	ที่อยู่รอบตัว	และเกี่ยวข้องกับตัวเองอีก 
มากอย่าง	 เช่น	 รักต้นไม้	 รักบ้านเรือน	 หมู่คณะ 
รักหนังสือ	รักการงาน	ฯลฯ
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	 รวมความว่า	 ชีวิตกับความรักนั้น	 เดินเคียง
คู่กันไปตลอด	 อาจเปล่ียนบ้างก็เฉพาะวัตถุแห่ง
ความรัก	 หรือสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักเท่านั้น	
ส่วนตัวความรักเอง	ยังคงด�ารงมั่นอยู่เสมอ

เหตุเกิดของความรักตามหลักพุทธศาสนา

	 ตามหลักฐานทางพุทธศาสนาแสดงไว้ว่า	
ความรักเกิดด้วยเหตุหลายอย่าง	 ในที่นี้ขอน�ามา
กล่าว	๒	อย่างคือ
	 ๑.	ปุพเพสันนิวาส	(ปุพพูปการะ)
	 ๒.	การช ่วยเหลือเกื้อกูลกันในป ัจจุบัน	
(ปัจจุบันหิตะ)
	 ปุพเพสันนิวาสนั้น	 คือการที่เคยอยู่ร่วมกัน
มา	เคยคบหาสมาคมสนิทสนม	ชอบพออัธยาศัย
กนัมา	ส่วนปพุพปูการะนัน้		คอืการทีเ่คยอปุการะ
เลี้ยงดูกันมา	 เคยท�าบุญคุณเกื้อหนุนกันมา	 เม่ือ
มาพบกันในชาตินี้	ก็มักจะเกิดความนิยมชมชอบ	
สนิทสนมคุ้นเคยได้อย่างรวดเร็ว	 โดยที่เจ้าตัวก็ 
หาสาเหตุไม่ค่อยได้ว่าท�าไมตนจึงไปนิยมชมชอบ
บุคคลผู้นั้นผู้นี้อย่างจริงจัง	 ตั้งแต่ครั้งแรกๆ	 ที่ได้
พบเห็น	 ส่วนการเกื้อกูลกันในปัจจุบันนั้น	 เป็น
เหตุผลที่ชัดเจน	 คือท�าให้เกิดความสนิทสนมรัก
ใคร่	 ไว้วางใจ	 ในฐานะเป็นกัลยาณมิตร	 มิตรแท	้
แสดงออกในรปูของการอปุการะ	ร่วมสขุร่วมทกุข์	
แนะน�าประโยชน์	และมีความรักใคร่

ทําอย่างไรจึงจะเป็นที่รักของผู้อื่น

	 พุทธศาสนาแสดงหลักธรรมไว้	 ๖	 ประการ	
เรียกว่า	สาราณียธรรม	 อันเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติ
ตาม	 เป็นที่รัก	 เคารพของผู้อ่ืน	 เป็นไปเพื่อการ 
สงเคราะห์กนั		ไม่ววิาทกนั		เป็นไปเพือ่สามคัคเีอก-ี 
ภาพ	 คือความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน	 ธรรม	 ๖	
ประการนั้น	คือ

๑.	เมตตากายกรรม	คือจะท�าอะไรเกี่ยวกับผู้อื่น 
กท็�าด้วยเมตตา	แสดงออกในรปูของการช่วยเหลอื
ผูอ่ื้น	ด้วยการช่วยขวนขวายในกิจธุระของผูอ่ื้น	ใน
ทางทีถ่กูต้องชอบธรรม	เช่น	ช่วยยกของหนัก	ช่วย
ถือของในรถประจ�าทางเมื่อตนได้ที่นั่งแล้ว	 ช่วย
เหลือการงานของผู้อื่นตามโอกาสอันควร

๒.	เมตตาวจีกรรม	คือเมื่อจะพูดก็พูดด้วยเมตตา	
เช่น	ช่วยอบรมสั่งสอนคุณความดีแก่ผู้อื่น	พูดตัก
เตือนเมื่อเขามีท่าทีว่าจะด�าเนินชีวิตไปในทางที่
ผิด	แม้จะดุด่าว่ากล่าวรุนแรงกันบ้าง	ก็ให้ท�าด้วย
อาศัยการพูดด้วยเมตตา

๓.	 เมตตามโนกรรม	 คือจะคิดอะไรๆ	 ก็คิดด้วย 
เมตตา	ไม่คิดพยาบาท	ไม่คิดเบียดเบียน	(วิหิงสา)	
พยายามอบรมจิตของตนให้คุ้นกับเมตตา	มเีมตตา
ปราณแีนบสนิทอยูกั่บใจเสมอ	เมือ่มเีมตตาปราณี
อยู ่เช่นน้ี	 ความคิดพยาบาทและเบียดเบียนก็
ไม่อาจเข้าครอบครองใจได้	 ใจก็เอิบอิ่มอยู่ด้วย
เมตตา	 ถ้าสามารถอบรมจิตให้มีเมตตาจนถึงได้
ฌาน	 (เมตตาเจโตวิมุติ)	 ก็จะได้รับอานิสงส์ของ
เมตตามากขึน้ถงึ	๑๑	ประการ	แม้ไม่ถึงขัน้น้ัน	แต่
มีเมตตาประจ�าใจไว้	 ก็จะได้รับประโยชน์ในชีวิต
ประจ�าวันมิใช่น้อย	(อานิสงส์เมตตา โปรดอ่านหน้า ๕)

	 ผู้ใด	 ท�าอะไรๆ	 ด้วยเมตตา	 พูดด้วยเมตตา	
และคิดอย่างมีเมตตาอยู่เสมอแล้ว	ผู้นั้นย่อมเป็น
ที่รักเป็นที่พอใจของผู้อ่ืน	 เป็นคนมีเสน่ห์ประจ�า
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ตัว	ใครเข้าใกล้ก็อบอุ่น	มีความสุข	ชื่นบาน	รู้สึก
ปลอดภัย

๔.	แบ่งปันลาภผลที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้
แก่ผู้อื่นตามสมควร	ไม่หวงแหนไว้บริโภคใช้สอย
แต่ผู้เดียว	 คุณข้อน้ีเป็นการฝึกใจให้รู้จักเสียสละ	
ไม่เห็นแก่ตัว	 ความเสียสละนั้นเป็นคุณธรรมพื้น
ฐานของผู้อยู่ร่วมกันในสังคมและเป็นเครื่องผูก
มิตร	 (ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ)	คือผูกน�้าใจของกันไว้
ด้วยการให้	 การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน	 ท�าให้เกิด
รกัใคร่สนทิสนม	เป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั	เครือ่งผกู 
อย่างอื่น	 ผูกคนไว้ได้ยาก	 แต่ความรักเป็นเครื่อง 
ผูกที่เหนียวแน่นมั่นคง

๕.	 มีความประพฤติดี อย่างเดียวกันกับผู้อื่น 
(สลีสามญัญตา)		ไม่ประพฤติเส่ือมเสียอนัเป็นเหตุ
ให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่น	 ความประพฤติจัดเป็น
ส่ิงส�าคญัในตัวคน		เพราะเป็นเครือ่งส่อให้เห็นนสิยั 
อุปนิสัยของเขาว่าเป็นอย่างไร	นิสัย	อุปนิสัย	เป็น
ส่วนภายในของคน	เรารูไ้ด้ยาก	แต่เราสามารถรู้ได้
ด้วยความประพฤติของเขานัน้เอง	ตวัเราเองกค็วร
ระวังความประพฤติ	 เพราะคนอื่นเขาจะอ่านเรา
จากความประพฤตขิองเราเช่นเดียวกนั	อย่าคดิว่า
ความประพฤตดีิหรอืเลวเล็กน้อย	เป็นส่ิงไม่ส�าคญั	
รูรั่วเพียงเล็กน้อยท�าให้เรือจมได้	 ไฟเล็กน้อย
สามารถเผาบ้านเผาเมืองได้	ยาพิษเล็กน้อยท�าให้
คนตายได้	ในทางกลับกัน	สิ่งดีเพียงเล็กน้อย	เมื่อ
ท�าถูกกาลเทศะ	และถูกบุคคลเข้า	อาจช่วยให้เขา
เจริญรุ่งเรืองได้	ขอนไม้เล็กๆ	อาจช่วยชะลอชีวิต
ของคนผูท้ีใ่กล้หมดก�าลังในมหาสมทุร		จนพบเรอื 
ใหญ่และรอดชีวิตได้	ยาเพียงเล็กน้อยช่วยตัดโรค
ได้	ค�าพูดเพยีงค�าเดยีวหรอืสองค�าอาจช่วยชวีติคน
ให้รอดตาย	และด�าเนินชีวิตอย่างผาสุกต่อไปได้

๖.	มีความเห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรม 
มีความเห็นท่ีดีเสมอกัน (ทิฏฐิสามัญญตา)	 ไม ่
ทะเลาะกับใครเพราะมีความเห็นผิดกัน

 ข้อนี้มีประเด็นสําคัญอยู่ ๒ ประเด็น คือ

	 ก.	 มคีวามเหน็ถกูต้องตามท�านองคลองธรรม	
มีความเห็นที่ดี	ร่วมกัน	เสมอกันกับผู้อื่น

	 ข.	 ในกรณีที่มีความเห็นไม่ลงรอยกัน	 หรือ
ขดัแย้งกนั	กไ็ม่ทะเลาะววิาทกนั	เพราะความเหน็
ไม่ตรงกนัน้ัน	ถอืว่าเป็นเพยีงความคดิเหน็ของคน 
ผู้หนึ่ง	 เราอาจผิดหรือเขาอาจผิดก็ได้	 และความ
เห็นผิดนั้น	 ย่อมสามารถแก้ให้ถูกได้	 เราเองก็
เคยเห็นผิดในบางเรื่อง	 และเราสามารถท�าความ 
เห็นที่ผิดนั้นให้ถูกได้	 ด้วยการอ่านหนังสือดีๆ	 ที่
ชี้แจง	แนะน�า	จนเราเข้าใจ	หรืออาจเป็นเพราะมี 
ผู้ตักเตือนให้เราได้สติ	 คนอื่นก็เช่นกัน	 อาจจะม ี
ความเห็นผิดไปบ้างในบางคราว	 เมื่อได้กัลยาณ- 
มิตร	ก็ท�าความเห็นให้ถูกต้องได้	 กลับเป็นบุคคล 
ทีม่ค่ีาต่อสงัคมอย่างมาก	เพราะฉะน้ัน	ถ้าทะเลาะ
กันเพราะความเห็นผิดกันเสียแล้ว	 ก็เป็นอัน
แตกแยกกัน	 โอกาสจะท�าคนเห็นผิดให้กลับเป็น
เห็นถูกก็ไม่มี	

	 ความเห็นเป็นสิ่งส�าคัญในชีวิตคน	เพราะคน
เราส่วนมากจะด�าเนินชีวิตตามที่ตนเห็นว่าดี	 ถ้า
เห็นผิดก็ด�าเนินชีวิตผิด	 เห็นถูกก็ด�าเนินถูก	 เขา
ด�าเนินชีวิตอย่างไร	 ย่อมขึ้นอยู่กับว่า	 เขามีความ 
เห็นอย่างไร	 ความเห็น จึงเป็นเข็มทิศในการ
ดําเนินชีวิตของตน
 หลักธรรมทั้ง ๖ ข้อนี้ เรียกว่า สาราณีย-
ธรรม แปลว่า ธรรมอันเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน
 นอกจากสาราณียธรรม	๖	แล้ว	ควรมีสังคห-
วัตถุ	๔	ประการ	สังคหวัตถ	ุ แปลว่า	หลักธรรม
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เป็นเครื่องคล้องใจกันและกัน	 หรือหลักส�าหรับ
สงเคราะห์เอ้ือเฟ้ือกนั	ซึง่พระพทุธองค์ทรงเปรยีบ
ไว้ว่า	 เหมือนเพลารถที่ยึดรถเอาไว้	 และให้แล่น
ไปด้วยดี	 เป็นเหตุให้บุตรธิดา	 ต้องเคารพนับถือ
มารดาบิดา	เป็นต้น	หัวข้อธรรมของสังคหวัตถุ	๔	
มีดังนี้....

๑.	ทาน	การแบ่งปัน	ความเสียสละ	ไม่เห็นแก่ตัว
๒.	ปิยวาจา	การพูดจาน่ารัก	พูดไพเราะ	ดูดดื่มใจ
๓.	อตัถจรยิา	ประพฤตส่ิิงทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผู้อืน่
อยู่เสมอ	ท�าตนเป็นคนมีประโยชน์	ท�าตนเป็นคน
มีค่า	ไม่ท�าตนให้ตกต�่าเพราะเป็นผู้ไร้ประโยชน์
๔.	สมานตัตตา	วางตนด	ีวางตนเหมาะสมแก่ฐานะ	
เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย	ร่วมสุข	ร่วมทุกข์	ไม่
ท�าตนสงูเกินไป	หรือต�า่เกนิไป	วางตนพอดพีองาม	
ไม่มากไม่น้อย

การครองใจคน

	 หลักธรรมดังกล่าวมานี้	 ย่อมเอื้ออ�านวยให้
เป็นไปเพือ่ครองใจคน	ในการครองใจคนนัน้	เบ้ือง
แรกเราลองมาตรึกตรองดูว่า	 มนุษย์เราต้องการ
อะไรบ้าง	 เม่ือกล่าวโดยสรุป	 มนุษย์เราต้องการ
ความสขุกายสบายใจ	ใครสามารถให้ความสขุกาย
สบายใจแก่เขาได้	 เขาก็รัก	 เมื่อเขารัก	 ก็ครองใจ 
เขาได้	(เรื่องความสุขกายขอข้ามไป)
	 ความสุขใจอาศัยสุขภาพจิตที่ดี	คนเราแม้จะ
มีความสุขทางกายพร้อมแล้ว	 แต่ถ้าสุขภาพจิต 
ไม่ดี	 วิตกหมกมุ่น	กังวล	ย�้าคิดย�้าท�า	คือคิดแล้ว 
คดิอกี	ไม่รู้จกัจบสิน้	ปลงใจไม่ได้ว่า	จะเอาอย่างไร
แน่	คดิวนเวยีนเหมอืนพายเรอืในอ่าง	หรือพายเรอื 
ในสระว่ายน�้า	 เข้าลักษณะที่ทางจิตเวชเรียกว่า	
โรคประสาท	 เป็นโรคประสาทนานๆ	 เข้า	 ท�าให้

เป็นโรคจิต	 เป็นบ้าได้	 โรคประสาทและโรคจิตนี	้
เป็นโรคทางจิตใจ	 สืบเนื่องมาจากความคิด	 หรือ
สุขภาพจิตที่เสื่อมโทรม	 เศร้าหมอง	 ตึงเครียด	
ส่วนโรคระบบประสาทหรือโรคประสาทนั้น	 เป็น 
โรคทางกาย		เกดิขึน้เพราะความผดิปกตทิางสมอง 
ไขสนัหลัง	หรือเส้นประสาท	เช่น	เน้ืองอกในสมอง 
อัมพาต	 ไขสันหลังอักเสบ๑	 โรคประสาทจึงไม่ 
อยู่ในกลุ่มของโรคจิตเวช	 ความจริงพระธรรม 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้านั้น	 เป็นยาทั้งป้องกัน
และรักษาโรคจิตและโรคประสาทได้เป็นอย่างดี	
ขอให้สนใจเถอะ	หมั่นอ่าน	 หมั่นฝึกฝน	ท�าใจให้
สะอาดสว่างและสงบอยูเ่สมอ	กจ็ะป้องกนัโรคจติ	
โรคประสาทได้อย่างดี
 ถ้าเป็นเสียแล้วก็บ�าบัดแก้ไขได้	 ด้วยการท�า
จิตให้สะอาด	สว่าง	และสงบ	และท�าให้ใจเป็นสุข
เช่นกัน๒	พยายามถืออุดมคติว่า	อะไรจะเกิดขึ้นก็
ช่างเถอะ		ขอรกัษาสขุภาพจติให้ดีไว้เสมอ  ถ้าทาํ 
ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเอง

๑.	โปรดดูเพิ่มเติมใน	น.พ.	วิจารณ์	วิชัยยะ	โรคประสาท,	หมอชาวบ้าน	ฉบับเดือนเมษายน	๒๕๒๖
๒.	โปรดดูรายละเอียดใน	วศิน	อินทสระ,	ความสุขใจ	ในหนังสือเรื่อง	เพื่อชีวิตที่ดี	เล่ม	๒
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	 เพราะฉะนั้น	 เราควรจัดตั้งเป็นกฎส�าหรับ
ตัวเองไว้ว่า	 “เราจะให้ความสุขกายสบายใจแก่
ผู้เข้าใกล้ คบหาสมาคมกับเราในฐานะต่างๆ ถ้า
ให้ความสุขแก่เขาไม่ได้ ก็อย่าก่อทุกข์หรือก่อเวร
ก่อภัยอะไรแก่เขา อย่าให้เขาต้องหว่ันวิตกอะไร
เพราะเรา ให้ได้ชื่อว่า เป็นผู้มีฉายาอันเย็น คือ
เป็นร่มเงาที่เยือกเย็นสําหรับผู้เข้าใกล้และคบหา
สมาคม”

เครือ่งมอื อปุกรณ์ หรอืปัจจยัในการทาํให้คนอืน่
มีความสุขกายสบายใจ

	 เพื่อความสุขกายของผู้อื่น	 ซึ่งต้องอาศัย
ปัจจัย	 ๔	 และความไม่มีโรค	 เราควรหัดเป็นคน 
ไม่เห็นแก่ตัว	 แต่เป็นคนแบ่งปัน	 เฉลี่ยลาภผล 
ของตนแก่ผู ้อื่นที่ขาดแคลน	 คนที่ขัดสนส่ิงใด
ก�าลังต้องการอะไรอยู่	 ใครให้สิ่งนั้นแก่ตนย่อม 
เกิดความรู้สึกรักใคร่ผูกพัน	ดินที่แตกระแหงย่อม
ต้องการน�้าฉันใด	ผู้ขาดแคลนจริงๆ	ย่อมต้องการ
ความช่วยเหลอืฉนันัน้	ส�าหรบัผูก้ระหายน�า้	น�า้สัก
แก้วหนึ่งย่อมมีความหมายกับเขามาก	 ผู้ขาดเงิน
แม้เพียง	๑๐	บาท	๒๐	บาทก็พอประทังชีวิตไปได้	
และจะจารึกการช่วยเหลือในยามขาดแคลนนั้น
ไปตลอดชีวิต	 การท�าความดีอย่างถูกต้องเหมาะ
สมแม้เพียงเล็กน้อย	ก็มีผลมาก	จึงไม่ควรเพิกเฉย
กับสิ่งเล็กน้อย
	 ความจรงิ	การให้มหีลายลกัษณะ	กล่าวคือ	ให้
เพื่ออนุเคราะห์	ดังกล่าวมาแล้วนั้น	ประการหนึ่ง	
การให้เพื่อสมานไมตรีระหว่างเพื่อนฝูง	ญาติมิตร	
ในโอกาสต่างๆ	เช่น	แต่งงาน	ขึ้นบ้านใหม่	วันเกิด	
หรืองานศพ	เป็นต้น	เรียกว่าให้เพื่อสงเคราะห์ซึ่ง
กันและกัน	 ยังมีการให้อีกประเภทหนึ่ง	 คือ	 เพื่อ
บูชาพระคุณ	เช่น	ให้แก่พ่อแม่	ญาติผู้ใหญ่	หรือผู้
มีอุปการคุณต่อเรา	เพื่อเป็นการตอบแทนความดี
ของท่าน

	 นอกจากนี้	 ควรท�าตนเป็นคนมีประโยชน	์
การที่จะเป็นคนมีประโยชน์ก็ต้องหมั่นท�าสิ่งที่
เป็นประโยชน์	อยู่ที่ไหนกับใคร	ก็ท�าตนเป็นคนมี 
ประโยชน์ส�าหรับที่นั้น	และส�าหรับคนนั้น	ให้เขา 
รู้สึกว่าเราเป็นคนดีมีประโยชน์ส�าหรับเขา	ถ้าเขา
ขาดเราไปแล้ว	เขารูส้กึเป็นการสญูเสยีอนัยิง่ใหญ่	
หรืออย่างน้อยก็รู้สึกว่า	 เป็นการขาดอะไรไปสัก
อย่างหนึ่ง	 คนเรายิ่งท�าประโยชน์มากก็ยิ่งเป็น
คนมีประโยชน์มาก	ประโยชน์ที่ตนท�าขยายกว้าง 
ออกไปเท่าใดก็เป็นคนมีค่ามากเท่าน้ัน	 บางคน 
มากจนตีราคาไม่ได้	 บางคนมีประโยชน์แก่ครอบ 
ครัว	บางคนมีประโยชน์แก่ต�าบล	อ�าเภอ	จังหวัด	
ประเทศชาติ	บางคนเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งโลก
ทีเดียว	 ใครๆ	 ก็นิยมยกย่อง	 และประโยชน์ท่ีท�า
ไว้แก่โลกเป็นบญุตดิตวัเขาไปนานแสนนาน	กล่าว 
ได้ว่าตราบใดทีส่ิง่ซึง่เขาท�าไว้น้ันยงัเป็นประโยชน์
แก่โลกอยู่	 เขาก็ยังได้บุญอยู่ตราบนั้น	นอกจากนี้	
เขายังท�าตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง	 ให้คน
รุ่นหลังได้ถือเป็นแบบอย่างด�าเนินตาม	 น่ีก็เป็น
บุญส�าหรับเขาอีกส่วนหนึ่ง	
	 ขอย�้าไว้ในที่นี้ว่าคนส�าคัญไม่จ�าเป็นต้องเป็น
คนใหญ่คนโตเสมอไป	แต่ต้องเป็นคนมีประโยชน์
	 จริงอยู่	คนท�าไม่ดีก็เป็นตัวอย่างอันดีส�าหรับ
ผู้มีปัญญา	 รู้จักเลือกว่าอย่างนี้ควรเว้น	 เพราะม ี
คนเคยท�ามาแล้วไม่ดี	 จึงควรเว้นเสีย	 แต่ยังสู ้
ตัวอย่างทางดีไม่ได้	 เพราะตัวอย่างทางไม่ดีน้ัน 
คนเขลาอาจถอืเป็นตวัอย่างท�าตาม	เกดิผลเสยีหาย 
ร้ายแรงได้มาก	 พูดกันไปแล้ว	 ถึงตัวอย่างทางดี
เหมือนกัน	 คนดีเท่าน้ันจึงจะเอาอย่าง	 คนไม่ด ี
หาเอาอย่างไม่	ยังถือเป็นข้อรังเกียจเสียอีก
	 อย่างไรก็ตาม	 เกิดมาทั้งที	 ควรตั้งใจท�าตน
ให้เป็นประโยชน์	 เป็นทางให้ปลื้มใจในทางที่ถูก 
ที่ชอบ	 เห็นตนเป็นคนมีค่าตามความเป็นจริง	 ไม่
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ต้องสลดใจ	 และต�าหนิตัวเองอยู่เนืองนิจว่า	 เรา
เป็นคนไม่มีค่า	ไม่เป็นประโยชน์แก่ใคร
	 คนมีประโยชน์ย่อมครองใจผู้อื่นได้ไม่ยาก	
อาจจะครองใจคนทั้งโลกก็ได้	 ลองอ่านประวัติ
คนที่ท�าประโยชน์ไว้แก่โลก	 ที่มวลมนุษย์พากัน
ยกย่องว่า	 “คนส�าคัญของโลก”	 ดูเถิด	 จะเห็น 
ความจรงิดงักล่าวมานี	้จะยกตวัอย่างกมี็มากเหลอื 
เกิน	 จะขอยกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพียงองค์เดียวขึ้นมาเป็นตัวอย่าง	ท่านทั้งหลายก็
จะมองเห็นได้ทนัทว่ีา		พระองค์ท่านได้ท�าประโยชน์ 
ไว้แก่โลกเพยีงไร	โลกจึงได้น้อมเศยีรให้แก่พระองค์ 
ท่านตลอดมา	ตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้

	 การตั้งใจบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นนี้	 รวม
เรียกว่า	 “อัตถจริยา”	 ซ่ึงองค์พระพุทธเจ้าทรง
บ�าเพ็ญอยู่เป็นประจ�าตลอดเวลา	๔๕	ปี	หลังจาก
ตรัสรู้แล้วจวบจนวันปรินิพพาน	ควรเป็นตัวอย่าง
ส�าหรับพวกเราทั้งหลายด้วย
	 เพื่อความสบายใจของผู้อ่ืน	 เราควรหัดเป็น
คนพูดจาดี	เว้นค�าเท็จ	หักรานประโยชน์ผู้อื่น	พูด 
ค�าจริง	 อันเอื้ออ�านวยประโยชน์แก่ผู้อื่น	 เว้นค�า 
ส่อเสยีดยยุงให้เขาแตกกัน	แต่พดูค�าสมานสามคัคี	
เว้นค�าหยาบอันเป็นเหตุกระทบกระเทือนใจผู้อื่น 
ใช้ค�าพูดอ่อนหวาน	 นุ่มนวล	 ชวนฟัง	 ระรื่นหู 
ชูก�าลังใจ	 เว้นค�าเพ้อเจ้อ	 ไร้สาระ	ท�าให้เสียเวลา
ผู้ฟังหรือคู่สนทนาโดยเปล่าประโยชน์	 พูดค�าดี 
มีประโยชน์
	 ค�าพดู	จดัเป็นส่วนส�าคญัในพฤตกิรรมของคน	
ผู้พูดดี	 ดูดดื่มใจ	 ย่อมก่อให้เกิดความรักใคร่สนิท
สนม	พดูชัว่ท�าให้คนเกลยีดชงั	น�าภยัพบิตัมิาสูต่น

	 การพดูจาด	ี		ทีเ่รยีกว่า			สภุาษิต			น้ัน		พระพทุธเจ้า 
ทรงแสดงองค์ประกอบไว้ดังนี้๑

	 ๑.	พูดถูกกาล	คือ	พูดในเวลาที่ควรพูด	แม้
จะเป็นค�าทีค่วรพดูแล้ว	ก็ต้องเลอืกเวลาให้เหมาะ
สมด้วย	 เช่น	 เราจะพูดตักเตือนเพื่อน	 ก็ควรเป็น
เวลาที่เขาพร้อมจะฟัง	 การพูดในที่ชุมชนหรือใน
การบรรยายในชั้นเรียน	ก็ควรให้เป็นไปตามเวลา
ทีก่�าหนด	ผูพ้ดูน้อยกว่าเวลาทีก่�าหนดเกินไป	หรอื
ล้นเกนิไปบ่อยๆ	ก็จะท�าให้เสียประโยชน์ของผูฟั้ง	
และเสียความนิยมนับถือ	 ใครๆ	 มองเห็นเป็นคน
ล้นหรือขาดเกินไป	ไม่พอดี

	 ๒.	พูดคําจริง	 ท�าให้เกิดความนิยมเช่ือถือ	 
ผู้อื่นไม่ต้องประหวั่นพรั่นพรึงต่อความปรวนแปร	
กลับกลอก	 ให้เป็นที่เคารพยกย่องในวาจาว่า	 

๑. สุภาษิตสูตร องฺ ปณฺจก ๒๒/๑๙๘/๒๗๑

	 ถ้าเราคิดว่า	วาสนาบารมีของเราน้อยนัก	จะ
ท�าอย่างพระองค์ท่านไม่ได้	 ก็พยายามท�าตนให้
เป็นประโยชน์แก่ครอบครัว	แก่พี่น้อง	แก่เพื่อนๆ	
ของเรา	เท่านี้ก็นับว่าดีตามฐานะของเราแล้ว
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“ถ้าท่านผู้นั้นพูด	 หรือนัดหมายสิ่งใดแล้ว	 ก็เป็น
อันนอนใจได้”

	 ๓.	พูดคําอ่อนหวาน	 ไม่กระด้างด้วยมานะ	
(ความทะนงตน)	หรือถือดี	หยิ่งยะโส	ดูหมิ่นผู้อื่น	
ด้วยกิริยาหรือวาจา	 พยายามท�าให้ผู้อื่นสบายใจ
ด้วยวาจาของตน	ไม่ใช่ให้เขาทกุข์ใจ	เสียใจ	เพราะ
ค�าหยาบของตน

	 ๔.	พูดมีประโยชน	์(ได้กล่าวมาแล้ว)

	 ๕.	พดูด้วยจติประกอบด้วยเมตตา	คอื	จะพดู 
อะไรกบัใคร		ขอให้ส�ารวจใจของตัวเองดเูสยีก่อนว่า 
เราพูดด้วยความปรารถนาดีหรือปรารถนาร้าย 
ต่อเขา	ถ้าพบว่าปรารถนาร้ายกไ็ม่ควรพดู	เม่ือพบ
ว่าปรารถนาดีจึงควรจะพูด	 ความจริงผู้ฟังเขาก็ 
พออ่านออกว่า	อาการท่ีเราพดูนัน้	ด้วยปรารถนาดี
หรอืปรารถนาร้าย	เม่ือเราพดูด้วยความปรารถนา
ดี	 หรือเมตตาจิต	 และพูดถูกกาล	พูดอ่อนหวาน	
พูดจริง	พูดมีประโยชน์แล้ว	ผลที่ได้ก็คงเป็นผลดี
ท้ังแก่ตัวเราและผูท้ีเ่ราพดูด้วย	การทีเ่ขาจะเข้าใจ
ผิดในตัวเราก็อาจจะมีได้บ้าง	 แต่ส่วนมากมักจะ
เป็นไปเพราะเหตุการณ์อืน่บงัคบั	เช่น	ก�าลงัอยูใ่น
สถานการณ์ที่เขาไม่เข้าใจเรา	 แต่พอสถานการณ์
หรือเหตุการณ์น้ันล่วงไปแล้ว	 เขาก็จะเข้าใจเราดี
ขึ้น	และคงจะรักใคร่นับถือเราตลอดไป

	 นอกจากพูดจาดีดังกล่าว	 ควรหัดเป็นคน
พูดจาให้ก�าลังใจผู้อื่น	 แม้เราไม่มีสิ่งใดจะให้เขา	
แต่การพูดให้ก�าลังใจก็ถือว่าเป็นการให้ส่ิงส�าคัญ
ในชีวิตประการหนึ่งทีเดียว	เพราะก�าลังใจเป็นสิ่ง
ส�าคญัอย่างยิง่	ส�าหรับความก้าวหน้าหรือถอยหลงั
ในชีวิตของคน	เมื่อใดเราท้อแท้	เมื่อนั้นเราอยาก
เข้าใกล้คนที่พูดจาให้ก�าลังใจแก่เรา	และอยากจะ
ห่างให้ไกลแสนไกลซึ่งคนที่พูดจาท�าลายก�าลังใจ
ของเรา	สงครามชวีติน้ัน	ก�าลังใจส�าคญัทีสุ่ด	เม่ือยงั 

มีก�าลังใจอยู่	ก็ยังไม่แพ้	สิ้นสุดก�าลังใจเมื่อใด	แม้
ก�าลังอย่างอื่นๆ	จะมีอยู่พร้อมก็ช่วยอะไรไม่ได้	ดู
ตวัอย่างคนทีรู่ส้กึสญูเสยีความรกัหรอืสิง่ทีร่กั	เมือ่
เสียก�าลังใจก็หมดอาลัยตายอยาก	 มืออ่อนเท้า
อ่อนท�าอะไรไม่ได้	แต่พอรูว่้าได้สมหวงัในความรกั
ก�าลงัใจมมีาฟ้ืนขึน้ได้ทนัท	ีผูท้ีเ่ป็นหวัหน้าสามารถ
ท�าอะไรได้มากกว่าคนอื่นก็เพราะก�าลังใจสูงกว่า	
สตรีที่มีความสามารถในการพูดจาให้ก�าลังใจแก่
ชายคนรกัของตน	จึงมกัเป็นท่ีรกัอย่างยิง่ของชาย
น้ัน	และช่วยหนุนให้ก้าวหน้าในวถิทีางท่ีเขาก�าลัง
ด�าเนินอยู่ได้อย่างดี	ชายที่พูดจาให้ก�าลังใจหญิงก็
เช่นเดียวกัน

ความอ่อนน้อมถ่อมตน

	 มนษุย์เราทกุคน		ไม่ชอบความเย่อหยิง่จองหอง 
แต่ชอบความอ่อนน้อมถ่อมตน	 ถ้าอยากให้ใคร
เกลียดชัง	 ก็จงเย่อหยิ่งจองหอง	 ยกตนข่มผู้อ่ืน	
ถ้าอยากให้เขารัก	 ก็จงอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคน 
ทกุประเภท	วางตนเหมาะสมแก่คนทกุชัน้	ทกุเพศ	
ทกุวยั		พยายามวางตนเสมอต้นเสมอปลาย		ไม่สาม
วันดีสี่วันร้าย	 หรือประพฤติต่อผู้อื่นตามอารมณ์
ตน		แล้วคดิแต่จะให้ผูอ่ื้นเข้าใจตนโดยทีต่นไม่ต้อง 
เข้าใจใคร	 ลองส�ารวจดูเถิด	 จะไม่มีใครเกลียดชัง
คนที่อ่อนน้อมถ่อมตน	เพราะเราอ่อนน้อม	เขาถึง 
ยกย่อง	 ยิ่งถ้าเรากระด้าง	 ยกตน	 เขายิ่งอยากจะ
ข่มลง	 ควรฝึกตนให้เป็นเหมือนน�้า	 ท�าประโยชน์
ทกุอย่างแล้วไหลลงต�า่	อ่อนโยน	ละมนุละไม	แต่มี 
อานุภาพยิ่งนัก

การนิยมยกย่อง

	 ทกุคนต้องการความนยิมยกย่องจากผูอ้ืน่โดย
วิธีใดวิธีหนึ่ง	 โดยตรงหรือโดยอ้อม	 กล่าวอีกนัย
หนึ่ง	ต้องการให้สังคมยอมรับตน	แม้จะไม่ใช่หรือ
ไม่ถึงฐานะคนส�าคัญ	 ก็เพียงแต่เป็นผู้ไม่ไร้ความ
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หมายเสียทีเดียว	 ด้วยเหตุนี้การยกย่องชมเชย 
ด้วยความจริงใจ	 จึงเป็นที่ส�าราญใจของอีกฝ่าย
หนึ่งเป็นอย่างยิ่ง	 เขาจะจดจ�าติดอยู่ในใจเป็น
เวลานานแสนนาน	๑๐	ปี	๒๐	ปี	ผ่านไปแล้ว	แต่
ค�านิยมยกย่องนั้นยังสดใสอยู่ในความทรงจ�าของ 
ผูฟั้ง	ถ้าอยูใ่นวสิยัท่ีจะเล่าได้	เขาจะเล่าให้คนสนทิ 
มิตรสหายที่ไว้ใจได้ฟัง	 ว่าผู้นั้นผู้นี้พูดถึงเขาว่า
อย่างไร		เขาจะรูส้กึกระหยิม่ยิม้ย่องและภาคภูมใิจ 
ขณะเดียวกนั	จะรูส้กึนยิมชมชอบผูท้ีก่ล่าวยกย่อง
ตนตอบแทนมาด้วย	เราต้องรูจ้กัให้เกยีรตผิูอ้ืน่ให้
สมฐานะของเขา	การยกย่องเกินไปก็ไม่ดี	อาจท�า 
ให้เขาเขินหรือกระดาก	 แต่การไม่รู้จักยกย่องเขา
เสียเลย	ไม่ว่าเขาท�าอะไร	ก็ไม่สมควรเหมือนกัน
	 ในบางประเทศหรือบางสังคม	 เมื่อเลี้ยง
อาหารกันเสร็จแล้ว	 ผู้เป็นแขกจะขอดูตัวพ่อครัว	
แม่ครัวหรือผู้รับผิดชอบในเรื่องอาหารม้ือนั้นๆ 
แล้วยกย่อง	 ชมเชย	 เพื่อเป็นก�าลังใจเขา	ท�าด้วย
ความจริงใจ	ไม่ใช่สักแต่ว่าพอเป็นพิธี	 เพียงเท่านี้ 
ผู้รบัผดิชอบเรือ่งอาหารการกนิ	ซึง่เหนือ่ยมาทัง้วัน 
หรอื	๓	วนั	๗	วนั	กจ็ะหายเหนือ่ย	เพราะเขารูส้กึว่า
เป็นคนส�าคญัและมคีวามหมายมากในสังคมนัน้ๆ 
	 จริงอยู่	 มีบุคคลบางพวกที่ไม่ต้องการความ
นิยมยกย่องหรือค�าสรรเสริญใดๆ	 ท่านท�าแต่
หน้าที่ของท่านอย่างเดียว	 แต่คนอย่างนั้นมีน้อย
เหลือเกนิในโลก		ตวัอย่างเช่นพระอรหันต์		คนทีเ่รา 
เกีย่วข้องอยูใ่นสงัคมเกอืบร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วนเป็น
คนธรรมดาที่ยังหวั่นไหวต่อค�าต�าหนิติเตียน	และ
พอใจในค�ายกย่องชมเชย	ต้องการให้ผู้อื่นเห็นตน
และสิง่ทีต่นท�าเป็นสิง่ทีม่ค่ีา	เพราะฉะนัน้	เพยีงแต่
เราพูดจา	๒	-	๓	ค�า	เพื่อความสุขสบายใจของเขา 
เราจะเสียหายอะไร	แต่ขอย�้าว่า	ท่านต้องมีความ
จรงิใจ	ถ้าไม่จรงิใจกอ็ย่าพดูเลย	นิง่เสียดีกว่า	คนอืน่ 
เขาไม่ได้กินแกลบกินร�า	 เขากินข้าวเหมือนเรา	

เขาไม่โง่กว่าเราดอก	เขาพอฟังออกว่าเราพูดด้วย
ความจริงใจหรือไม่

ขอเน้นเป็นพิเศษในเรื่องความเสียสละ

	 ความเสยีสละเป็นเหตุให้ได้ด้วยกันทัง้	๒	ฝ่าย	
คือ	 ผู้ให้ก็ได้	 คือได้ให้	 และได้ความสบายใจ	 ได้
ความดีและบุญกุศล	ส่วนผู้รับก็ได้เหมือนกัน	คือ 
ได้รับ	 และได้สิ่งของอันเป็นประโยชน์ในการ
บริโภคใช้สอย	 ได้รับเมตตาจิตและย่อมจะมี
ไมตรีจิตตอบ	สมดังค�าที่ว่า	“ผู้ให้ย่อมบันเทิงด้วย 
การให้ ส่วนผู้รับย่อมอ่อนน้อมถนอมน้ําใจด้วย
ปิยวาจา”	พระพุทธภาษิตมีว่า	“ผู้ให้ย่อมผูกมิตร
ไว้ได้”	 และ	 ทรงแสดงอานิสงส์แห่งการให้ไว้	 ๕	
ประการ	คือ

	 ๑.	ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก	(ของผู้รับ)
	 ๒.	เป็นที่พอใจคบหาสมาคมของคนดี
	 ๓.	ชื่อเสียงที่ดีงามย่อมฟุ้งขจรไป
	 ๔.	เป็นผู้แกล้วกล้า	ไม่เก้อเขินท่ามกลาง	
	 	 ชุมนุมชน
	 ๕.	เมื่อสิ้นชีพแล้ว	ย่อมเข้าถึงสุคติ	โลก	
	 	 สวรรค์
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	 ก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสอานิสงส์ของ 
ทาน		๕		ประการนี	้		มข้ีอความเล่าไว้ว่า		สหีเสนาบดี 
แห่งนครเวสาลี	 เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์	 ที่ป่า 
มหาวัน	ขอให้ทรงแสดงอานิสงส์หรือผลแห่งทาน
ที่เห็นได้ในปัจจุบัน	พระพุทธองค์จึงทรงแสดงผล
แห่งทานที่เห็นได้ในปัจจุบัน	๔	ประการต้น	ส่วน
ประการที่	๕	นั้น	เห็นได้ในสัมปรายภพ
	 สีหเสนาบดี	ทูลว่า	ผลแห่งทาน	๔	ประการ
ต้นนั้น	เขาไม่ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาค	เพราะเห็น
ด้วยตนเองแล้ว	ส่วนผลประการสดุท้าย	เขาไม่เหน็
ด้วยตนเอง	แต่เขาเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า
	 อนึ่ง	ผู้ให้อาหารแก่ผู้อื่น	ได้ชื่อว่าให้	๕	อย่าง	
คือ	ให้อายุ	วรรณะ	สุข	ก�าลัง	และปฏิภาณ
	 ทุกคนต้องการอายุ	ผิวพรรณ	สุข	ก�าลัง	และ
ความเฉลยีวฉลาด	ดงันัน้ใครให้ส่ิงนีแ้ก่เขาได้	ผู้ให้
ย่อมเป็นที่รักของผู้รับ	สามารถครองใจเขาได้
	 “บุคคลมีโภคะแล้ว	 ท�าโภคทรัพย์ให้เป็น
ประโยชน์แก่คนหมูม่าก	เทวดาย่อมรกัษาเขาผู้ซึง่
ธรรมคุ้มครองแล้ว	 เกียรติย่อมไม่ละผู้เป็นพหูสูต 
มีศีลและวัตรดี	 ตั้งอยู่ในธรรม	 ใครเล่าจะต�าหน	ิ
ผู้ตั้งอยู่ในธรรม	 สมบูรณ์ด้วยศีล	 พูดจริง	 มีใจ
ประกอบด้วยความละอายบาป	ผู้เป็นดังเช่นทอง 
ชมพูนุท	 (ทองบริสุทธิ์)	 ผู้เช่นนั้น	 เทวดาก็นิยม 
พรหมก็สรรเสริญ”	 ความเป็นผู้เสียสละ	 แบ่งปัน	
จึงเป็นสาราณียธรรมข้อหนึ่ง	 อันเป็นเหตุให้ผู ้
ปฏิบัติ	เป็นที่เคารพรักของคนทั้งหลาย
	 นอกจากนี	้ผูต้้องการครองใจผูอ้ืน่	ควรหดัตน
เป็นคนมมีุทิตา	คือ	พลอยยินดีต่อความสุข	ความ
ส�าเรจ็ของผูอ้ืน่	ไม่รษิยาใคร	กดีกนัใคร	มีแต่คดิส่ง
เสริมเมื่อผู้อื่นด�าเนินอยู่ในทางที่ดี	และได้ประสบ
ความสขุความส�าเรจ็	ท�าใจประหนึง่ตนได้รบัความ
ส�าเร็จเอง

	 บางคราวควรวางเฉยเสียบ้าง	 ไม่จุ ้นจ้าน 
วุ่นวายกับเรื่องของเขาเกินไป	 อันจะเป็นเหตุให ้
เขาร�าคาญ	 จริงอยู่เราหวังดี	 แต่ควรให้เกียรติ
ในความคิดและการกระท�าของเขาบ้าง	 เขาอาจ
มีเหตุผลส่วนตัวที่เราไม่รู้	 เขาไม่อยากบอกใคร 
แม้แต่เราซึ่งเป็นเพื่อนรักของเขา	 อะไรพอช่วยได ้
ก็ช่วยไป	 อะไรสุดวิสัยก็วางเฉยเสียบ้าง	 แล้วทุก 
อย่างจะดีเอง
	 เมื่อเข้าใกล้ใคร	สนทนาปราศรัยกับใคร	ลอง 
สังเกตว่า	 เขาท�าอย่างไรที่เราชอบ	 ลองน�าเอา 
การกระท�าอย่างนั้นไปปฏิบัติต่อผู้อื่นที่เราต้อง
เกี่ยวข้องด้วย	 และคอยสังเกตว่าเขาชอบหรือไม	่
แต่โปรดอย่าลมืว่า	คนแต่ละคนไม่เหมอืนกัน	สิง่ที่ 
คนหน่ึงชอบ	อกีคนหน่ึงอาจจะไม่ชอบกไ็ด้	มนุษย์
มีภูมิหลังและอัธยาศัยไม่เหมือนกัน
	 เมื่อจะต�าหนิติเตียนใคร	ลองคิดทบทวนดูว่า 
ถ้าเราอยูใ่นฐานะอย่างเขา	เราจะท�าอย่างเขาหรอื 
ไม่	 ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้เราต�าหนิติเตียนผู ้อื่นอย่าง
พร�า่เพรือ่	ซึง่เป็นการท�าลายเสน่ห์ในตัวเอง	การให้ 
อภัยผู้อื่นด้วยความเห็นใจเข้าอกเข้าใจ	 ท�าให้เรา 
มีความสุขใจ	ผู้ท�าเช่นนั้นเรียกว่ามีจิตใจเป็นเทพ
	 ประการสุดท้ายก็คือ	 ถ้าต้องการครองใจ 
ผู ้อื่น	 ต้องการความรักจากผู ้อื่น	 ก็ขอจงหลั่ง 
ความรัก	 ความปรารถนาดีให้เขา	 โดยไม่ค�านึงว่า
เขาจะรักตอบหรือไม่	 แต่จงท�าด้วยความฉลาด
รอบคอบ	และรู้จักกาลเทศะ
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สัมโมทนียกถา

	 ขอเจริญพรไปยังอุบาสกอุบาสิกาท่ีมาท�าบุญ
ท�ากศุลในช่วงเช้า	วนัน้ีก็อากาศหนาวหน่อย	อากาศ
เปลี่ยนแปลงบ่อย	 บางทีก็ร้อน	 บางทีก็หนาว	 วันนี้
ได้น�าธรรมะเพื่อมาปฏิสันถาร	 สัมโมทนียกถาแก่
ญาติโยม	เพื่อนสหธรรมิกได้ฟัง	เพื่อเป็นข้อคิด	เป็น
ปัญญาสุตะ
	 เนื่องจากยุคนี้	 อาตมาสังเกตว่า	 ผู้คนทั่วไปจะ
มีลักษณะนิสัยในการท่ีจะวิจารณ์	 บริภาษ	 ด่าทอ	
ด่าคนนู้นคนนี้บ้าง	 แม้แต่พระภิกษุสามเณรก็ยังด่า 
ซึ่งสังเกตดูแล้วเขาไม่ได้วิจารณ์หรือบริภาษอะไร 
ด้วยหลักฐานความจริง	 ว่ากันไปเพียงตามอารมณ์
ของตนเองเท่านั้น	 เรียกว่าเป็นคนปากง่ายใจเบา
นั่นเอง	ซึ่งจะน�าโทษมาแก่ผู้พูดผู้กล่าวในภายหลัง
	 บางคนที่เห็นเป็นข่าว	 อย่างเช่นข่าวนานมา
แล้ว	 เห็นพระนั่งฉันโซดา	 ก็ถ่ายรูปเอาไปลงใน 
โซเชียลอินเตอร์เน็ต	 แล้วบอกว่าพระน่ังกินเหล้า 
อันที่จริงท่านฉันโซดา	 เจ้าของร้านเขาก็ออกมา 
ปกป้องพระว่า	ไม่ใช่เหล้า	เป็นความเข้าใจผิด	สมัยน้ี 
ผิวเผินมากเลยในการที่จะว่าใคร	 วิจารณ์ใคร 
ซึ่งคนๆ	 นั้นก็จะเสียชื่อเสียงไปเลย	 ซึ่งส�าหรับ 
พระเอง	 ในส่วนตัวของพระ	 ก็มีบวชมีสึกกันไปเป็น
ปกติ	 แต่ส่ิงที่เสียหายที่สุดก็คือศาสนา	 เป็นสิ่งที่คน 
ไม่ค่อยคิดถึง	 ความเสียหายมันต่างกับที่พระถูก
กระท�าหรือท�ากันเอง	ส่วนมากเรากจ็ะมองไม่เหน็ว่า 
ผลกระทบจริงๆ	มันกระทบต่อศาสนา	เสื่อมศรัทธา	

โทษเขา 
เราทุกข์

สุวัณณฉายา

สั่นคลอนศรัทธา	 ส่วนในตัวบุคคลเองนั้น	 ไม่นาน
เดี๋ยวคนก็ลืม	 แต่ส�าหรับศรัทธาที่เสื่อมต่อพระพุทธ
ศาสนานี้	ยากที่จะกลับมา	เพราะฉะนั้น	ถ้าหากเรา
แยกแยะให้ดี	ระหว่าง	บุคคล กับ	ศาสนา	ศาสนานี ้
ค�าสอนสมบูรณ์อยู ่แล้วครบถ้วน	 อย่าไปต�าหน ิ
ศาสนาเลย		ไปต�าหนท่ีิตัวบุคคลจะเหมาะกว่า		(ถ้าหาก 
จ�าเป็นต้องต�าหนิ)
	 อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน	 พยสนสูตร 
คนที่ติเตียนพระอริยเจ้า	 จะถึงโทษ	 ๑๐	 ประการ	
ชอบติว่าพระอริยเจ้าและเพื่อนสหธรรมิก	 ติว่าด้วย 
อาการต่างๆ
	 พระพุทธองค์ตรัสว่า	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ภิกษุ
ใด	ด่าบริภาษเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย	กล่าวโทษ
พระอรยิะ	ภกิษนุัน้จะไม่พงึถงึความพนิาศ	๑๐	อย่าง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง	 ข้อนี้มิใช่ฐานะ	 มิใช่โอกาส	 เมื่อ
บริภาษแล้ว	ย่อมไม่พ้นจาก	๑๐	ข้อนี้เลย	ไม่ข้อใด 
ก็ข้อหนึ่ง	คือ
	 ๑.	ภิกษุนั้นไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรล	ุแสดง
ว่าคนด่ายังเป็นปุถุชนอยู่	 เพราะว่ายังไม่บรรลุธรรม
นั่นเอง	แล้วก็จะไม่บรรลุด้วย
	 ๒.	 เสือ่มจากธรรมทีบ่รรลแุล้ว	ธรรมทีเ่สือ่มได้
กต้็องเป็นพวกคณุธรรมในฝ่ายโลกยีะ	อย่างเช่น	ฌาน 
อภิญญา	เหมือนที่พระเทวทัตเคยได้	แล้วเกิดความ 
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ไม่ชอบใจ	 แล้วฌานของเขาก็เสื่อมไป	 เพราะความ
อิจฉาริษยาพระพุทธองค์นั่นแหละ
	 ๓.	สัทธรรมของภิกษุนั้นย่อมไม่ผ่องแผ้ว 
สัทธรรมนี้ก็หมายถึง	ศีล	สมาธิ	ปัญญาของภิกษุนั้น
นั่นเอง	ไม่ผ่องแผ้ว	ก็คือเศร้าหมองไป
	 ๔.	 เป็นผู้เข้าใจว่าตนได้บรรลุในสัทธรรมทั้ง
หลาย	ยังไม่บรรลุ	แต่เข้าใจว่าตัวเองบรรลุ	แล้วมัน 
จะมทีางบรรลหุรอืเปล่า		เหมือนคนพาล		ท่ีตวัเองเป็น 
คนพาล	แต่เข้าใจว่าตัวเองนั้นเป็นบัณฑิต	เขาก็ย่อม 
เป็นคนพาลตลอดไป	 ไม่มีทางกลับเป็นบัณฑิตได	้
ส่วนผู้ใดที่ตัวเองเป็นคนพาล	 แล้วรู้ตัวว่าตัวเองเป็น
คนพาล	เขากย่็อมจะเป็นบณัฑติข้ึนมาได้บ้าง	เหมือน
การทีเ่รารู้ว่าเราไม่รู้อะไร		นัน่กเ็ป็นปัญญาอย่างหนึง่ 
แต่ถ้าไม่รู้อะไร	แต่เข้าใจว่าตัวเองรู้	นั่นแหละ	ท�าให ้
เป็นคนพาลไปตลอดชีวิตเลย
	 ๕.	 เป็นผู้ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์
	 ๖.	 ต้องอาบตัเิศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึง่ใน
บรรดาอาบัติ	๗	ตั้งแต่ปาราชิกเป็นต้นลงมา
	 ๗.	ย่อมถูกโรคอย่างหนัก	 ก็คือเกิดโรคนั่นเอง	
เดี๋ยวก็ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่	อาการหนักด้วย
	 ๘.	ถึงความเป็นบ้า	มีจิตฟุ้งซ่าน
	 ๙.	 เป็นผู ้หลงใหลทํากาละ	 (ตาย)	 อันน้ีก็
หมายถึงหลงตาย	ใกล้ตายแล้วก็ขาดสติ	เสียชีวิตไป 
	 ๑๐.	เมือ่ตายไปย่อมเข้าถงึอบาย	ทคุต	ิวนิบิาต	
นรก		ไปไม่ดี
	 สิบข้อนี้	 คนที่ชอบด่าพระอริยะ	 ด่าพระ	 ด่า 
สามเณร	ต้องระวังให้ดี	 เพราะศีลของท่านก็มีเยอะ 
การด่าด้วยจติท่ีประกอบด้วยโทสะ		จติมุง่ร้าย		การด่า   
กบั		การตกัเตอืน ไม่เหมอืนกัน	การด่าต้องมจีติโทสะ 
มุง่ร้าย	ไม่ชอบ	โดยทีไ่ม่มเีหตผุล	แต่การตกัเตอืนนัน้ 
มองที่เหตุผล	 คุยกันด้วยเหตุผล	 มีความปรารถนา 
เพราะฉะนั้น	 สิ่งเหล่าน้ีต้องอาศัยสติสัมปชัญญะ 
ในการใช้วาจา	ใช้ค�าพูด

	 เหมือนพระโกกาลิกะรูปหนึ่ง	 ท่านผูกโกรธ 
ในพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ	 หาว่า 
พระอัครสาวกปรารถนาลามก	 เพราะว่ามีอยู่ครั้ง
หนึ่ง	 พระเถระทั้งสองหลีกเร้นปลีกวิเวกไปอยู ่
ใกล้ๆ	 ที่อยู่ของท่าน	 แล้วพระอัครสาวกก็บอกว่า
อย่าไปบอกใครว่าพวกผมอยู่ที่นี่นะ	 พระโกกาลิกะ
ก็รับปากว่าได้ขอรับ	 ดูแลรับใช้เป็นอย่างดี	 พอถึง
เวลาท่านจะกลบั	พระโกกาลิกะกไ็ปบอกชาวบ้านว่า 
พระอัครสาวกมาจ�าพรรษาอยู ่ที่นี่	 ที่วัดข้าพเจ้า 
ใครอยากท�าบุญก็เตรียมของมา	 บอกอย่างนี้เลย 
ท่านตัง้ใจว่า	เมือ่พระเถระรูว่้าเราพดูชกัจูง	พดูเลยีบ 
เคียงให้โยมถวาย	พระเถระท่านไม่รับแน่นอน	 เมื่อ 
ท่านไม่รบั		เดีย๋วท่านกใ็ห้เรา		คอืวางแผนไว้ด	ี	วางแผน 
เป็นขั้นเป็นตอนเลย	 แต่พระอัครสาวกไม่เล่นด้วย 
บอกให้สละเลย		แล้วกบ็อกว่า		ของทีน่�ามาถวายมาก 
มายอย่างนี้	 ด้วยการพูดเลียบเคียงอย่างนี้	 มันไม่ 
เหมาะสม	 ใช้ไม่ได้	 แม้แต่กับพระกับสงฆ์ก็ไม่ควร	
แม้แต่ท่านโกกาลิกะเองก็ไม่ควรได้	มันไม่เหมาะสม 
แก่สมณะ	 ทีนี้พระโกกาลิกะก็โกรธ	 ตอนนี้ยังไม ่
ผูกอาฆาต	แล้วพระอัครสาวกทั้งสองก็เดินทางกลับ
	 แล้ววันหลังมา	พระอัครสาวกทั้งสองก็กลับมา
อีก	คราวนี้	ท่านไม่ได้บอก	แต่ชาวบ้านรู้	ก็พากันเอา
สิ่งของมาถวาย	พอเอามาถวาย	มันก็สมควรอยู่แล้ว	
เพราะว่าเขามาถวายเอง	 เขาเกิดศรัทธาเอง	 ท่านก็
รับเอาไว้	แล้วก็แจกจ่ายกัน	ทีนี้ท่านคิดว่าตอนที่เรา
ให้คนมาถวายท�าไมไม่รับ	แต่ตอนนี้กลับมารับ	เมื่อ
ก่อนแกล้งเป็นคนมกัน้อยสนัโดษหรอืนี	่กผ็กูอาฆาต	
แล้วก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า	พระอัครสาวกทั้ง
สองเป็นคนปรารถนาไม่ดี	 พระพุทธองค์ก็ห้ามสาม
ครั้ง	ห้ามถึงสามครั้ง	ท่านก็ยังไม่ยอมเชื่อฟัง	
	 พอท่านว่าพระอัครสาวกครบสามครั้งแล้ว	
ก็เดินออก	 พ้นจากคลองจักษุต่อหน้าพระพักตร์
พระพุทธองค์	 ก็เกิดตุ่มขึ้นเต็มตัว	 ตั้งแต่ตุ่มเล็กๆ	
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จนขยายเป็นตุ่มใหญ่เท่าเม็ดมะตูม	 เท่าก�าปั้น	ท่าน
ก็นอนซมอยู่บนใบตองที่เอามาปู	 แล้วพรหมที่เคย
เป็นอปัุชฌาย์ของท่าน	ท่ีมรณภาพไปเกิดเป็นพรหม	
ก็เป็นห่วงท่าน	เลยลงมาเตือน	ลงมาเตือนแล้ว	พระ
โกกาลกิะกไ็ม่ชอบ	บอกว่าท่านไปเกิดเป็นพรหมแล้ว	
ท่านจ�าโทษของท่านเอาไว้เลย	 หมายถึงว่ายังเห็นดี
กับพระอัครสาวกอยู่หรือ	พระโกกาลิกะท่านพูด	
	 พรหมก็จึงกล่าวสั่งสอนว่า	ผรุสวาจาเหมือนดัง
จอบ	คือจอบมันชอบถากถาง	ถากถางดินเรียบๆ	ให้
เป็นหลมุ	ซึง่เป็นเคร่ืองตดัทอนตนของคนพาล	แต่ว่า
วาจามนัตดัทอนตวัเอง	ท�าลายตวัเอง	ท�าลายผูพ้ดู	ผู้
กล่าวค�าชั่วย่อมเกิดขึ้นที่ปากของบุคคลผู้เป็นบุรุษ
พาล	ผู้ใดสรรเสริญผู้ที่ควรติเตียน	หรือติเตียนคนที่
ควรสรรเสรญิ	ผูน้ัน้ชือ่ว่า	สะสมโทษไว้ด้วยปาก	ชอบ
ตเิตยีนคนด	ีสรรเสรญิคนชัว่	ย่อมไม่ประสบความสขุ
เพราะโทษนั้น	ท่านกล่าวเอาไว้อย่างนี้เลย	นี่เป็นค�า
ของพรหม	
	 การปราชัยด้วยทรัพย์ในการเล่นพนันจนหมด 
ตัว	 เป็นโทษมีประมาณน้อย	 การที่บุคคลยังใจให้
ประทุษร้ายในพระอริยเจ้าผู้ด�าเนินดีแล้ว	 เป็นโทษ
มากกว่า	บุคคลตั้งวาจาและใจเป็นบาป	แล้วติเตียน
พระอริยะ	 ย่อมเข้าถึงนรก	 สิ้นแสนนิรัพพุทกัป	 อีก	
๓๖	นิรัพพุทะ	และ	๕	อัพพุทะ	เป็นมาตรานับนรก
ที่เยอะมาก
	 แล้วเร่ืองนีก้ถ็งึพระพทุธองค์	พระพทุธองค์ตรสั
บอกภิกษุอย่างละเอียดเลยว่า	 ตั้งแต่นิรัพพุทกัปนี้

มันนานแค่ไหน	 บอกแก่พระภิกษุทั้งหมดเลย	 แล้ว
พระโกกาลิกะมรณภาพไปเกิดในปทุมนรก	 ปทุมไม่
ได้แปลว่าดอกบัว	แปลตั้งชื่อตามมาตราการนับกาล
เวลา	 ซึ่งปทุมเยอะกว่าเขาเลย	 เป็นมาตราที่อยู่บน
ห่วงโซ่เลยในการนบั	นานมาก	มนัอยูใ่นสถานทีห่นึง่
ในอเวจมีหานรก	นีผ่ลจากการใช้วาจาทีไ่ม่ถกูต้อง	ติ
เตียนพระอริยเจ้า	ติเตียนพระภิกษุ	เพื่อนสหธรรมิก	
สามเณร	เป็นโทษมาก
	 แล้วค�าที่พรหมกล่าว	 พระพุทธองค์ก็ตรัสแก่
พระภิกษุที่มาถามถึงเรื่องราวของพระโกกาลิกะ	
พระพุทธองค์ก็ตรัสเหมือนกับพรหมเลย	 พระองค์
ตรัสว่า	
 “ผรุสวาจาเพียงดังจอบ ซ่ึงเป็นเครื่องตัดทอน
ตนของคนพาล ผู้กล่าวคําชั่วย่อมเกิดขึ้นที่ปากของ
บุคคลผู้เป็นบุรุษพาล ผู้ใดสรรเสริญผู้ที่ควรติเตียน 
หรอืตเิตยีนคนทีค่วรสรรเสรญิ ผูน้ัน้ชือ่ว่าสะสมโทษ
ด้วยปาก ย่อมไม่ประสบความสุขเพราะโทษนั้น
 การปราชยัด้วยทรพัย์ในการเล่นการพนนั ด้วย
ตนเองจนหมดตัว เป็นโทษมีประมาณน้อย การที่
บุคคลยังใจให้ประทุษร้ายในพระอริยเจ้าผู้ดําเนิน
ดแีล้ว เป็นโทษมากกว่า บคุคลตัง้วาจาและใจอันเป็น
บาป แล้วติเตียนพระอริยะ ย่อมเข้าถึงนรกสิ้นหนึ่ง
แสนนิรัพพุทกัป ๓๖ นิรัพพุทะ และ ๕ อัพพุทะ” 
	 เห็นไหมว่า	ธรรมที่สาวกพระพุทธองค์กล่าว	ก็
เป็นพุทธพจน์เหมือนกัน	 เพราะว่าค�าพูดคล้อยตาม 
พระพุทธพจน์นั่นเอง
	 วันนี้ก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่านได้มา
ท�าในวันนี้	 ด้วยการให้ทานและการฟังธรรม	 ก็ขอ
อ�านวยอวยพรให้ทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุข	
ทั้งทางกายทางใจ	 คิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปใน
ทางทีช่อบ	ประกอบด้วยธรรม	น�าตนให้พ้นจากทกุข์
แล้ว	ขอให้สิง่เหล่านัน้จงพลนัส�าเรจ็แก่ทกุคนทกุท่าน	
จงทุกประการ	เทอญ
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ทันโลก รู้ธรรม
ปฎิรูปเทสการก

 ข่าวเสือด�า	 กระฉ่อนกันไปทั่ว	 ท่านรู้ข่าว 
แล้ว	 มีหัวข้อธรรมหรือธรรมะอะไร	 ที่เก่ียวข้อง 
เกิดขึ้นกับท่านบ้าง	 ?	 ช่วยตอบมาคนละ	 ๕	 ข้อ 
ก่อนดูเฉลย
 
เฉลย
	 เมตตาธรรมค�้าจุนโลก	
					 ความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลก	
	 ไม่ควรท�าบาปเพราะเห็นแก่กิน		
	 ผู ้ใดต้องการสุขเพื่อตน	 ด้วยการก่อทุกข์
แก่ผู้อื่น	 ผู้นั้นชื่อว่าพัวพันไปด้วยเวร	 ย่อมไม่พ้น 
จากเวร
	 สัตว ์ทั้งปวงล้วนหวาดสะดุ ้งต ่ออาชญา	 
ล้วนกลัวต่อความตาย	 ล้วนรักชีวิต	 บุคคลน�า
ตนเข้าไปเปรียบเทียบแล้ว	 ไม่ควรฆ่าด้วยตนเอง	 
ไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่า	

“เสือไม่ด�ำเท่ำใจ”
	 กระสุนลั่น		สนั่นป่า		ฆ่าชีวิต	
ชีพโดนลิด		ปลิดปลง		น่าสงสาร
หัวเราะร่า		ท้าบันเทิง		รื่นเริงบาน		
ใครจะหาญ		เก่งกว่าข้า		ไม่น่ามี

				แล้วถ่ายรูป		อวดศักดิ์		ประจักษ์สิทธิ์	
สมสัมฤทธิ์		ความใคร่		ให้อึงมี่
ไม่เหลือสิ่ง		ใดใด		ในปฐพี		
ข้าอยากมี		อยากท�า		ให้หน�าใจ

				อันความสุข		บนความทุกข์		ของผู้อื่น	
ไม่น่าชื่น		ชมชิด		พิสมัย
เงินตรา	ลาภ		ยศศักดิ์			แม้เกรียงไกร		
ไม่อาจป้อง		ผองภัย		ในอบาย

				กรรมท�าแล้ว		ไม่แคล้ว		ประทับจิต		
ต้อยตามติด		ตราบตัวตาย		ไม่เหือดหาย
หนึ่งชีวิต		คิดต่อเวร		ไม่เว้นวาย		
ย่อมฉิบหาย		ย่อยยับ		ดับด้วยกัน
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	 ตนท�าบาปเอง	 ย่อมเศร้าหมองเอง	 ตนไม่
ท�าบาป	ย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเอง	ความบริสุทธิ์ไม่
บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน	 คนอื่นพึงท�าคนอื่นให้
บริสุทธิ์ไม่ได้	
	 ความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลัง	ท�ากรรม
ใดแล้วร้อนใจภายหลัง	กรรมที่ท�าแล้วนั้นไม่ดี	
	 ผู้มักท�าบาป	ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้	ตายไป
แล้ว	ย่อมเดือดร้อน	ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสอง	
เขาย่อมเดือดร้อนว่า	 เราท�ากรรมชั่วแล้ว	 ไปแล้ว
สู่ทุคติ	ย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้น	
	 บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก็หาไม่	 เป็นผู้
ประเสริฐเพราะชาติก็หาไม่	แต่เป็นคนเลวเพราะ
การกระท�า	เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระท�า	
	 บคุคลผูท้�าบาป	ย่อมเหน็บาปว่าดี	ตลอดเวลา
ทีบ่าปยงัไม่เผลด็ผล		แต่เมือ่ใดบาปเผลด็ผล		เมือ่นัน้ 
ย่อมเห็นบาปว่าชั่ว

	 กรรมทั้งหลายที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์
เกื้อกูลแก่ตน	ท�าได้ง่าย	
	 กรรมดี	คนดีท�าได้ง่าย	แต่คนชั่วท�าได้ยาก	
	 ถ้าบุรุษพึงท�าบาปไซร้	 ไม่ควรท�าบาปนั้น
บ่อยๆ	ไม่ควรท�าความพอใจในบาปนัน้	เพราะการ
สั่งสมบาป	น�าทุกข์มาให้
	 ไม่ควรดหูมิน่บาปว่า	บาปมีประมาณน้อยจกั
ไม่มาถึง	แม้หม้อน�้ายังเต็มด้วยหยาดน�้าที่ตกลงที
ละหยาดได้	ฉันใด	ชนพาลเมื่อสั่งสมบาปแม้ทีละ
น้อยๆ	ย่อมเต็มด้วยบาปได้	ฉันนั้น	

	 คนที่ท�ากรรมชั่วไว้	หนีไปแล้วในอากาศ	ก็ไม่
พึงพ้นจากความชั่วได้	หนีไปในท่ามกลางทะเล	ก็
ไม่พงึพ้นจากกรรมชัว่ได้	หนีเข้าไปสูช่่องภเูขา	ก็ไม่
พึงพ้นจากกรรมชั่วได้	เขาอยู่แล้วในประเทศแห่ง
แผ่นดินใด	 พึงพ้นจากกรรมชั่วได้	 ประเทศแห่ง
แผ่นดินนั้น	หามีอยู่ไม่	
	 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
	 คนพาลท�ากรรมท้ังหลายอันชั่วช้าอยู่	 ย่อม
ไม่รู้สึก	
	 คนมีปัญญาทราม	 ย่อมเดือดร้อน	 ดุจถูกไฟ
ไหม้	เพราะกรรมของตนเอง	
	 บาปอนัตนท�าไว้แล้ว	เกดิในตน	มตีนเป็นแดน
เกิด	ย่อมย�่ายีบุคคลผู้มีปัญญาทราม	ดุจเพชรย�่ายี
แก้วมณี	อันเกิดแต่หิน	ฉะนั้น	
	 ดูกรภิกษุทัง้หลาย	ปาณาตบิาตอันบุคคลเสพ
แล้ว	 เจริญแล้ว	 กระท�าให้มากแล้ว	 ย่อมยังสัตว์
ให้เป็นไปในนรก	ในก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน	ในเปรต
วิสัย	วิบากแห่งปาณาติบาต	อย่างเบาที่สุด	ย่อม
ยงัความเป็นผูม้อีายนุ้อยให้เป็นไปแก่ผูม้าเกิดเป็น
มนุษย์	
	 ข่มคนที่ควรข่ม	 ติคนที่ควรติ	 ยกย่องคนที่
ควรยกย่อง	 ชมคนที่ควรชม	 ศีลธรรมไม่กลับมา
โลกาวินาศ

ความเห็น

	 ประเทศทีม่ผีูค้นด	ีมคีณุธรรมศลีธรรม	สงัคม
สิ่งแวดล้อมดี	 มีธรรมชาติป่าเขาที่งดงามอุดม
สมบูรณ์	 เป็นประเทศที่น่าอยู่	 สมควรแก่เราและ
ครอบครัวที่จะเติบโตอาศัยไปตลอดชีวิต	นับเป็น
ปฏิรูปเทส	ที่น�าชีวิตเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้ง
ทางโลกและทางธรรมได้	(ปฏริปูเทสวาโส	จ	มงคล- 
สูตร	ข้อที่	๔)	เมื่อเราเป็นคนในประเทศนั้น	ควรมี 
ความรักประเทศ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 ธรรมชาต	ิ
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ป่าเขา	ถ้ามีผู้ใดมาท�าลายสังคม	สิ่งแวดล้อม	เราก็ 
ควรจะประณามต�าหนิเพื่อให้เขาหยุดการท�าลาย	
ไม่กล้าท�าลาย	 และเป็นการป้องปรามไม่ให้คน
อื่นเอาเยี่ยงอย่างมาท�าลาย	 ถ้าผู้คนเฉยเมย	 ไม่
ใส่ใจไม่สนใจ	ตัวใครตัวมัน	ต่างเอาตัวรอด	สังคม
ก็จะเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว	นอกจากนั้นเราควรจะ
ช่วยปฏิรูปประเทศนั้นให้เจริญยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย	
คือเป็นปฏิรูปเทส	ฝ่าย	active	ฝ่ายให้ด้วย	ไม่ใช่
เป็นฝ่ายรับฝ่าย	passive	อย่างเดียว	จึงต้องช่วย
กันพัฒนาส่วนที่ไม่ดี	 ไม่สมควร	 ให้ดี	 ให้สมควร	
หรือส่วนที่ดีที่สมควรบ้างแล้ว	 ให้ดียิ่งๆ	 ขึ้นไป 
เป็นจิตอาสาหรอืจติสาธารณะ	หรอื	เวยยาวจัจมัย
บุญ	การเฉยเมยเมื่อมีผู้มาท�าลาย	เท่ากับเราเป็น
ผู้สนับสนุนและท�าลายไปด้วยกัน	ดังค�ากล่าวว่า		

	 “The	 world	 will	 not	 be	 destroyed	
by	those	who	do	evil,	but	by	those	who	
watch	them	without	doing	anything”		

	 โลกจะไม่ได้ถกูท�าลายจากคนทีท่�าชัว่เลว	แต่
ถูกท�าลายจากคนที่เฝ้าดูคนชั่วเลวท�าร้ายท�าลาย
อย่างน่ิงดูดาย																														(ไอน์สไตน์) 

			 การที่พนักงานคุ ้มครองอุทยานป่าไม้ตัว
เล็กๆ	 หาญกล้าจับเอาผิดคนรวยมีอิทธิพลที่
ท�าผิด	 ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา	 ไม่กลัว
อ�านาจเบ้ืองบนหรือยอมสยบแพ้อ�านาจเงิน 
ถือเป็นคุณูปการต่อชาติ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และ
ต่อคนทั่วไปอย่างเราท่านด้วย
			 สังคมเลว...เพราะคนดี	มัวท้อแท้			
	 สังคมแย่...เพราะคนดี	มุดรูหนี
	 สังคมเสื่อม...เพราะคนดี	ไม่รู้ไม่ชี้			
	 สังคมอัปรีย์...เพราะคนดี	ตัวใครตัวมัน

 หนังสือเล่มดังกล่าวข้างต้น	 เป็นการรวบรวมบทความชื่อเร่ืองเดียวกัน	
ของท่านอาจารย์วศิน	 อินทสระ	 ซึ่งตีพิมพ์เป็นตอนๆ	 ในวารสารโพธิยาลัย 
ต่อมา	 ชมรมกัลยาณธรรมมีศรัทธาจัดพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน	 เพราะ
เห็นคุณค่าประโยชน์	 ในธรรมที่ท่านอาจารย์วศิน	 อินทสระ	 ได้เรียบเรียงเป็นขั้นตอน	 เข้าใจง่าย	 เหมาะสม 
เป็นคู ่ มือในการปฏิบัติขัดเกลาพัฒนาจิตใจ	 สมกับความเมตตาของท่านอาจารย์	 ผู ้ เป ็นปราชญ์ 
ทางธรรม	 วารสารโพธิยาลัยและชมรมกัลยาณธรรม	 ยินดีมอบหนังสือนี้ 	 ให ้ท ่านผู ้อ ่านมีไว ้
ประจ�าบ้าน	 โดยมีกติกาง ่ายๆ	 ดังนี้ 	 คือ	 ขอให้ท ่านแสดงความคิดเห็นท่ีมีต ่อวารสารโพธิยาลัย 
สั้นยาวไม่ก�าหนด	 เพื่อคณะผู้จัดท�าจะได้น�าความคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงคุณภาพของวารสารต่อไป	 
ส่งความคิดเห็นของท่านมาที	่ทพญ. อจัฉรา กลิน่สวุรรณ์	email	address	ที	่acharak7153@gmail.com 
หรือ	 เขียนเป ็นจดหมายส ่งไปรษณีย ์มาที่ 	 ชมรมกัลยาณธรรม	 เลขท่ี	 ๑๐๐	 ถนนประโคนชัย 
ต�าบลปากน�้า	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ๑๐๒๗๐	 วงเล็บมุมซองว่า (วารสารโพธิยาลัย) 
หนังสือมีจ�านวนจ�ากัด	 กรุณาส่งด่วน	 ก่อนหนังสือจะหมด	 โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน	 ส�าหรับ 
ส่งหนังสือถึงท่านมาด้วย

สัลเลขธรรมแจก
หนังสือ
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 นตฺถิ  อตฺตสมํ เปมํ  
	 รักอื่นเสมอด้วยรักตน		ไม่มี	
     (๑๕/๒๙)  
	 ความรักเป็นความรู้สึกงดงาม	 ที่เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี	 แนบแน่น	 และมั่นคง	 ระหว่าง
มนุษย์กับสรรพสิ่งรอบตัว	 ไม่ว่าจะมีชีวิต	 หรือ
ไม่มีชีวิต	 ไม่ว่าจะเป็นสัตว์	 สิ่งของ	 สิ่งแวดล้อม	
ธรรมชาติ	 ฯลฯ	 เพียงแต่เราเปิดใจให้กว้างขวาง
ออกไป	 เราจะรู้ว่า	 เรามีความสามารถที่จะรัก	
และรักอย่างไม่มีขีดจ�ากัด	 ความรักที่กว้างขวาง
ออกไปนี้	อาจเรียกอีกอย่างได้ว่า	เมตตา	ธรรมะ
ข้อแรกใน	พรหมวิหาร* ๔	 คือ	 ธรรมเครื่องอยู่
อย่างประเสรฐิ,	ธรรมประจ�าใจอนัประเสรฐิ,	หลัก
ความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์,	 ธรรมที่ต้องมี
ไว้เป็นหลักใจและก�ากับความประพฤติ	 จึงจะชื่อ
ว่าด�าเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติต่อมนุษย์	 สัตว์ 
ทั้งหลายโดยชอบ (*พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลธรรม ของ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์  ป.อ. ปยตุโฺต 
หน้า ๑๒๔)

	 นอกจากนี้	ในพระพุทธศาสนา	ยังมีบทสวด
เก่ียวกับการแผ่เมตตา	 ให้พุทธศาสนิกชนสวด 
ปิดท้ายการสวดมนต์	 หรือการนั่งกรรมฐานใน
แต่ละครั้ง	 เพื่อให้ผลบุญกุศลที่ตนได้กระท�าน้ัน
แผ่ไพศาลไปสู่ชาวโลก	
	 ในขณะเดียวกัน	 ผู ้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย
ควรฝึกการเมตตาตนเองก่อนที่จะไปเมตตาสิ่ง
ภายนอก	 การเมตตาตนเองก็คือ	 การรักตนเอง
อย่างเหมาะสม	 ถูกต้องตามท�านองคลองธรรม	
เพราะหากไม่มีค�าว่าท�านองคลองธรรม	ก็อาจจะ
เกินเลยไป	กลายเป็นความเห็นแก่ตัวในที่สุด

เรื่องชุดพุทธบริษัท

พุทธสาวิกา

เรียนรู้ที่จะรักตนเอง
ก่อนท่ีจะรักคนอื่น

57



	 คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 คนที่ไม่ได้
น้อมน�าเอาธรรมมาใช้ในชีวิต	 จึงไม่เข้าใจเรื่อง
การรักตนเองดีพอ	 ตามปกติ	 สัตว์ทั้งหลายมี
สัญชาตญาณในการรักตนเองอยู่แล้ว	 รักตัวกลัว
ตาย	 เมื่อเกิดภัยก็จะมีสัญชาตญาณหลบหลีกภัย
นัน้โดยอตัโนมติัเพือ่ให้พ้นภยันัน้		ซึง่เป็นสญัชาต- 
ญาณดิบที่เกิดตามธรรมชาติ	
	 ในความเป็นจรงิ	มนษุย์เราเผชิญกบัภัยต่างๆ	
ตลอดเวลา	 แต่เขาไม่รู้เลยว่า	 นั่นคือภัยร้าย	 เช่น	
ภัยจากกิเลส	ตัณหา	โลภะ	โทสะ	โมหะ	ฯลฯ	ซึ่ง
กิเลสต่างๆ	 เหล่านี้เป็นเหมือนภัยพิบัติ	 ที่คอย
ท�าร้ายเราอยู่ตลอดเวลา	 และยังท�าร้ายคนอื่นที่
อยู่รอบข้างในสังคมนั้น	 เท่ากับว่า	 เขาเองก็เป็น
ภัยต่อผู้อื่นด้วย
	 คนเช่นนี้เมื่อไปรักคนอื่น	ก็รักไม่เป็น	แผ่รังสี
แห่งความร้อนรุ่มของตนไปท�าร้ายคนที่ตนคิดว่า 
รักเขา	 ไม่ว่าจะเป็นคู่ครอง	 บุพการี	 ลูกหลาน 

เพื่อนฝูง	 โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัว	 ความรักที่มีแต่
ความเห็นแก่ตัว	 อยากได้	 อยากมี	 อยากเป็นไป
ตามกเิลส	ไม่ได้กลัน่กรองพิจารณาด้วยสตปัิญญา
	 ถึงตรงนี้คงพอเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น	 หากรัก
ไม่เป็น	ความรักนั้นก็อาจท�าลายคนอื่น	มากกว่า
จะท�าให้คนอื่นมีความสุข	สงบ	สันติ
	 การรักตนเอง	 จึงเป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง	 มนุษย์
ควรเรียนรู้ที่จะรักตนเองอย่างถูกต้อง	 ก่อนที่จะ
รักคนอื่น	 หากรักตนเองไม่เป็น	 จะรักคนอ่ืนเป็น
ได้อย่างไร
	 ก่อนอ่ืนต้องมคีวามตระหนักรูว่้า	ชวิีตของเรา
เกดิมาท�าไม	หากไม่รูก้จ็ะรกัตนเองไม่ถกู	ปล่อยตวั
ปล่อยใจไปตามแรงปรารถนา	อย่างแรกทีส่ดุควรรู้
ว่า	เราเกิดมาเพราะเป็นแรงส่งจากอดีต	ที่มีกรรม
เป็นเครื่องก�าหนด	 ให้เรามาเกิด	 เราเป็นทายาท
ของกรรมของเรา	เราท�ากรรมมาดี	ก็จะได้เกิดมา
ด	ีไม่ตายก่อนวัยอันควร	ไม่พกิลพกิาร	ทพุพลภาพ	
ไม่ปัญญาอ่อน	 ช่วยตัวเองไม่ได้	 เมื่อได้เกิดมาดี 
แล้ว		เรากม็หีน้าทีร่กัษาความดนีีไ้ว้		เพือ่สร้างสรรค์ 
สิ่งที่ดีให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป	
	 ควรตระหนักว่า	 ร่างกายนี้มีไว้เพื่อเรียนรู้
ในการพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งๆ	 ขึ้นไป	 ไม่เอาตัวไป
พัวพันกับความชั่วและสิ่งเลวร้ายต่างๆ	ท�าสิ่งดีมี
ประโยชน์	 ละสิ่งชั่ว	 อบายมุขต่างๆ	 ไม่ไปเกลือก
กลั้ว	 แม้แต่การสูบบุหรี่	 หรือดื่มน�้าเมา	 ก็ไม่ควร
ท�า	 เพราะมันท�าให้ร่างกายเสื่อมโทรม	 และป่วย
ในที่สุด	อีกทั้งยังเป็นการท�าลายบุคลิกของตัวเอง	
ไม่มีใครชื่นชมคนขี้เหล้า	 เมายา	บุหรี่	 ยาเสพติด	
ทุกชนิด	ฯลฯ	
	 แต่ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันก็ยังมีข่าว	
เมาแล้วขับ	เกิดอุบัติเหตุตายปีละเป็นหมื่นคน	ใน
ขณะที่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ	 แต่คนตายเพราะ
อุบัติเหตุ	 เมาแล้วขับ	 กลับมีจ�านวนมากท่ีสุด 
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ในโลก	คนเมายาเสพติด	ก่ออาชญากรรมต่างๆ	ไม่
เว้นแต่ละวัน	ทั้งข่มขืน	ฆ่า	มากมาย	จนจาระไน
ไม่หมด	
	 นอกจากเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองจากภัย
ของกิเลสแล้ว	 ยังต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง 
ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้นไป	ควรให้ความ
ส�าคัญกับการศึกษาหาความรู้ให้เพ่ิมพูนมากขึ้น
ทุกวัน	อย่าปล่อยให้แต่ละวันผ่านไป	โดยไม่รูอ้ะไร
เพิ่มมากขึ้น	และน�าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
	 ส�าคัญที่สุด	 คือเรียนรู้ที่จะขัดเกลาตนเองให้
ละเอียด	นิ่มนวล	 งดงามมากขึ้นเรื่อยๆ	ด้วยการ
ปฏิบติัธรรม	ศกึษาค�าสอนในพระพทุธศาสนา	แล้ว
น�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างเหมาะสม	 ปฏิบัติ
จิตตภาวนาเพ่ือให้จิตใจมีความเข้มแข็ง	 พร้อม
จะเผชิญปัญหาต่างๆ	 ที่จรเข้ามาในชีวิต	 ทั้งโดย
รู้ตัวและไม่รู้ตัว	หากเรามีธรรมประจ�าใจ	เราก็จะ 
จัดการปัญหาเหล่านั้นได้เองโดยอัตโนมัติ	 แต่
เป็นอัตโนมัติที่ไม่ได้มาจากสัญชาติญาณดิบ	หาก
เป็นอัตโนมัติเพราะได้สร้างสมคุณธรรมต่างๆ	มา 
อย่างสมบูรณ์	 ถึงเวลาก็ย่อมปรากฏออกมา	 เป็น
เกราะคุ้มกันจิตใจได้แน่นอน
	 เมื่อรักตนเองเป็นแล้ว	ความรักที่ีให้กับผู้อื่น	
ย่อมละเอียด	 ประณีต	 และสวยงาม	 เต็มไปด้วย

ธรรมะ	 ความจริง	 สัจธรรม	 ไม่มีความหลอกลวง	
ความไม่จรงิใจ	ความเสแสร้ง	เพราะสิง่เหล่าน้ีไม่ใช่ 
ธรรมะ	
	 จิตใจทีม่ธีรรมะอยูเ่สมอ	ก็มพีรหมวิหารธรรม
อยูเ่ตม็พืน้ที	่การประพฤตปิฏบิติัต่อตนเอง	คนอ่ืน	
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว	 ก็จะเป็นเสมือนสายลม
เย็นที่น�าพาความสดชื่นมาให้กับบรรยากาศและ 
สิ่งแวดล้อม		
	 ความรกัทีป่ระกอบด้วยธรรม	ย่อมเป็นความ
รักที่เป็นสุขภาวะ	 นอกจากตนเองจะมีความสุข
จากการที่รักเป็น	 จิตใจที่สบายปลอดโปร่ง	 ย่อม
เอ้ือให้กับสุขภาพที่ดีตามมาเป็นผลพลอยได้	
ก�าลังใจ	 และพลังแห่งชีวิตจะเกิดตามมาเป็น
ผลพลอยได้
	 ยังมีคนอีกเป็นจ�านวนมาก	 มากจริงๆ	 ที่รัก
ตนเองไม่เป็น	 เมื่อรักตนเองไม่เป็น	 ย่อมรักคน
อื่นไม่เป็น	 ความรักในสังคมจึงวิปริต	 แปรปรวน	
กลายเป็นว่า	ความรักเป็นการท�าลายล้าง	แทนที่
จะเป็นการสร้างสรรค์
	 ตามคตใินพระพทุธศาสนาน้ันถอืว่า	การเกดิ
มาในมนุษยโลก	และได้เป็นมนุษย์นั้น	 เป็นโชคดี
อย่างหนึ่ง	 เพราะฉะน้ัน	 จงใช้โชคดีและโอกาสนี	้
เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
ในทุกภพชาติ	แผ้วถางทางไปสู่พระนิพพาน	และ
คนที่รักตนเองเป็นเท่านั้น	จึงจะท�าได้ส�าเร็จ
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มองเทศ - มองไทย
วิเทศทัยย์

จากพระธรรมกถึกถึงผู้ทรงอภิญญา (๓) 

พระอุปคุตเถระ
	 เรื่องราวของพระอุปคุตเถระเริ่มต้นจาก
พระศาณกวาสินเถระ	ผู้เป็นสมภารเจ้าอาวาสวัด
นฏภฏิกะแห่งอุรุมมุณฑะบรรพต	 ใกล้เมืองมถุรา	
แห่งดินแดนภารตะ	 แลส�านักแห่งนี้โด่งดังแพร่
หลายในฐานะวัดป่าอรัญวาสี	 พระศาณกวาสิน
เถระนั้นนอกจากเป็นพระนักปฏิบัตินามอุโฆษ
แล้ว	 ยังเป็นพระธรรมกถึกช่ือดังด้วย	 ว่ากันว่า
พระเถระรูปนี้เป็นพระสายมหายานสังกัดนิกาย

สรวาสตวิาท	ซึง่เป็นสาขาหน่ึงของมหาสงัฆกิะอกี
ที	แม้ประพฤติตามพระพุทธพจน์ดั้งเดิมแท้	แต่ก็
เสริมค�าสอนใหม่เข้าไปอีกหลายอย่าง	 ส่วนใหญ่
เป็นการแต่งเสรมิเพิม่ความน่าเชือ่ถอืของกลุม่ตน	
	 ส ่วนจะเสริมอะไรนั้น	 เราอย ่าไปรู ้ เลย	
ประเดี๋ยวเรื่องพระอุปคุตจะกลายเป็นหนังซีรีย์
เกาหลี
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	 พระศาณกวาสินเถระนั้น	มีตระกูลอุปัฏฐาก
เป็นเศรษฐีขายน�้าหอมครอบครัวหนึ่ง	 ในเมือง 
มถุรา	 ซึ่งศรัทธาพระเถระมาก	 ถึงกับประกาศว่า 
“หากมีบุตรจะให้บวชเป็นอุปัฏฐากพระเถระ
ตลอดชีวติ”	พระเถระเกรงว่าหากวันเวลาเปล่ียน
ผัน	 เศรษฐีจะลืมค�า	 จึงประกาศยืนยันต่อหน้า 
สงฆ์และบริวารของเศรษฐี	 เหตุที่พระเถระท�า 
ดังนั้น	 เพราะมีความนัยซ่อนไว้	 (เอาไว้ถึงเวลา 
จะเล่าให้ฟัง)
	 และขอบอกว่า	 มิใช่เครื่องหมายทางคณิต 
ศาสตร์อะไรทั้งนั้น	 อย่าเอาไปตีตัวเลขให้เสีย 
เงินเปล่า
	 ต่อมาเศรษฐีได้บุตรคนแรก	 จึงตั้งชื่อว่า 
อัศวคุปต์	 ครั้นโตขึ้นพอใช้งานได้	 พระศาณกวา-
สินเถระจึงมาทวงสัญญา	 เศรษฐีบอกพระเถระ
ว่า	ตนมีบุตรเพียงคนเดียวเท่านั้น	หากถวายเป็น
อุปัฏฐากพระเถระแล้ว	 ใครจะช่วยบริหารดูแล
ธุรกิจของตน	 ขอพระคุณเจ้าได้โปรดเมตตาด้วย	
พระเถระทราบด้วยจิตว่า	 ยังมิใช่เวลา	 จึงอ�าลา
กลับวดั	เหตุทีเ่ป็นเช่นนัน้เพราะพระเถระพจิารณา
ว่า	 ผู้ที่ท่านรอคอยยังไม่มาเกิด	 แลการจะบังคับ 
ให้อัศวคุปต์บวชเป็นอุปัฏฐาก	ย่อมเสียประโยชน์
ทั้งสองทาง	 อาจเป็นเหตุให้ศรัทธาของเศรษฐี 
ตกไปก็เป็นได้	จึงนิ่งเสีย
	 ครั้นต่อมาไม่นาน	เศรษฐีได้บุตรคนที่สองตั้ง
ชือ่ว่า	ธนคปุต์	พระเถระทราบข่าวว่าเจรญิวัยกไ็ป
ทวงสัญญาอีกครั้ง	 คราวนี้เศรษฐีอ้างว่าอัศวคุปต์
คนโตให้ไปค้าต่างถิ่น	ส่วนธนคุปต์คนน้องให้ดูแล
ธุรกิจท่ีบ้าน	 หากให้บวชเป็นอุปัฏฐากพระเถระ	
เกรงว่าจะไม่มีใครดูแลธุรกิจ	 จึงขอความเมตตา
พระคุณเจ้าสงเคราะห์ด้วยเถิด	 อีกครั้งหนึ่ง	 พระ
เถระพจิารณาด้วยจิตว่ายงัมิใช่เวลา		จงึกลับวัดไป

	 มาถงึตรงน้ี	ผูอ่้านบางคนเริม่กระวนกระวาย
ใจสงสัยว่า	 แล้วพระเถระรอใคร	 ผู้เขียนจะตอบ 
ก็กลัวว่าจะไปก้าวล่วงความนัยของพระเถระ 
แม้จะรู้อยู ่เต็มอก	 แต่หากบอกไป	 ก็เกรงเสีย 
มารยาทแบบไทยแท้	 เอาเป็นว่า	 รอไปก่อนก็ 
แล้วกัน	ถึงเวลาก็จะรู้เอง
	 ครัน้ต่อมาเศรษฐไีด้ก�าเนิดบตุรชายอีกคน	ต้ัง
ชื่อว่า	อุปคุปต	์เมื่อพระเถระทราบข่าวได้มาทวง
สัญญาเช่นเคย	 เศรษฐีตอบพระเถระว่าเด็กคนนี้
ฉลาดนัก	อยากจะให้ด�าเนินธุรกิจสบืต่อ	พระเถระ
พจิารณาแล้วเหน็ว่า	เดก็คนน้ีแหละคอืคนทีต่นรอ	
จึงย�้าเตือนสัญญาหลายครั้งหลายครา	 เศรษฐีหา
ทางออกด้วยการบอกว่า	“เมือ่ไหร่กต็ามที ่การค้า 
ไม่ขาดทนุและไม่มกํีาไร ตนยนิดใีห้อปุคปุต์กมุาร
บวชเป็นอุปัฏฐากพระเถระทันท”ี

 ปัญหาคือ ไม่ขาดทุน ไม่มีกําไร คืออะไร ?

	 ตรงนี้เห็นว่าเศรษฐีผูกเงื่อนค่อนข้างแยบยล
พอสมควร	 เพราะธรรมดาการค้าจะต้องขาดทุน
หรอืไม่กต้็องมกี�าไร	จะคงเดมิเท่าทนุ	เป็นไปไม่ได้	
	 พระเถระคงไม่อยากหักด้ามพร้าด้วยเข่า 
จึงบอกเศรษฐีว่า	 หากเวลามาถึง	 ท่านต้องให้ 
อปุคปุต์บวชตามสญัญา	สบช่อง	เศรษฐจึีงรบัปาก 
ทนัทว่ีา	“หากอุปคปุต์ผูบ้ตุรอยากจะบวช		ตนก็ไม่ 
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ขดัศรทัธา”	จากนัน้พระเถระกค็อยพจิารณาวาระ
จิต	 แล้วสั่งสอนอุปคุปต์ตามภูมิธรรม	 คราวหนึ่ง
พระเถระได้มอบผ้าขาวผนืหนึง่และผ้าด�าผนืหนึง่
แก่อปุคปุต์	พร้อมแนะน�าให้ลบูคล�าและพจิารณา
ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน	 โดยใช้ผ้าเป็นอุปกรณ ์
อปุคปุต์นัง่ลบูผ้าขาวและผ้าด�าอยู่ไม่นาน		กร็ูธ้รรม	 
บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน	
	 ตรงนี้ต่างจากพวกเรานัก	 เพราะนับแต่เกิด
มาจนแก่	 ใช้ผ้าก็หลายผืนจนล้นบ้าน	 หากเปิด 
ท้ายขายถูกตามตลาดนดั	น่าจะได้เงนิโขอยู	่แต่ไม่ 
เคยพจิารณาอะไรเลย		จงึไม่รูว่้าอะไรคอืสดี�า	อะไร 
คือสีขาว	 จะเก่งก็แต่เป็นช่างทาสี	 ปั้นแต่งเรื่อง 
ราวให้มีสีสัน	 ท�าให้คนอื่นเสียหาย	 จนลืมไปว่า 
ยิ่งแต้มสีให้คนอื่นเสียหายมากเท่าไหร่	 มือเรา 
เองก็เปื้อนมากเท่านั้น	
	 ตีความตามนัยผ้าขาวผ้าด�าว่า	 อุปคุปต์นั้น
เห็นจะพจิารณาผ้าขาวก่อน		เพราะสขีาวหมายถงึ 
ความสุขสบาย	 ซึ่งไม่ต่างอะไรกับผ้าขาว	 ยิ่งบิดา
มารดาเป็นเศรษฐี	 ยิ่งไม่ต้องอธิบายสรรพคุณให้
มากความ	 แต่ครั้นพิจารณาเพ่ือนบ้านรอบข้าง 
ก็เห็นว่ามากด้วยความทุกข์	 ไม่ต่างจากผ้าด�า 
จึงเกิดปัญญาเห็นแจ้งว่า	ชีวิตคนเรามีแค่สอง 
ทางเลอืก คอืสขุกับทุกข์ เหตทุีเ่ป็นเช่นนี ้เพราะ 
เราไปเติมความรู้สึกด้วยความชอบชัง จึงไม ่
สามารถกําหนดให้เห็นตามความจริง หาก 
ปลงใจพิจารณาให้ถูกวิธี ย่อมเกิดปัญญาเห็น 
แจ้งด้วยตนเอง
	 อ้าว...	สาธุซิ		รออะไรกันอยู่	
	 อุปคุปต์กุมารนั้น	ยิ่งเจริญวัยยิ่งแสดงให้เห็น
ถึงความฉลาดหลักแหลม	 อีกทั้งความสง่างามก็
ต่างเป็นที่โจษจัน	 ถ้าสมัยนี้ก็คือเดินไปไหนเป็น
ต้องมีเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับพร้อมขอลายเซ็น	ที่
ลืมไม่ได้คือเซลฟีเก็บไว้เป็นที่ระลึก	 บางรายหนัก

หน่อย	 ถ่ายภาพใกล้จนเห็นรูขุมขน	 จะเอาไปดู
ลายเหมือนพระเครื่องหรือเปล่าไม่ทราบได้
	 สตรีที่คล่ังไคล้หลงใหลอุปคุปต์เห็นจะมาก
โขอยู ่	 แต่ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรคือ 
นครโสเภณีนางหนึ่งนามว่า	 วาสวทัตตา	 เหตุที่ 
นางคนน้ีปรากฏมีช่ือ	 น่าจะหาค�าตอบได้ง่าย	
กล่าวคือนางเป็นผู้ใหญ่คนโต	 มีหน้ามีตาเสมอ
กษัตริย์หรือเศรษฐีสมัยนั้น
	 ว่าตามความจริง	 ต�าแหน่งนครโสเภณีสมัย
น้ันเป็นต�าแหน่งที่ได้รับการการันตีจากกษัตริย์	
กล่าวคือต้องมี	 certificate	 รับรองเป็นทางการ	
เพราะต�าแหน่งนี้	จ�าต้องมีการคัดแล้วคัดอีก	จาก
สตรีหลายพันคน	 คุณสมบัติต้องเป็นสตรีผู้งาม
พร้อมด้วยเรือนร่าง	 และกิริยามารยาท	 อีกทั้ง
เป็นเลิศในการเล่นดนตรีและการร่ายร�า	 เรียกว่า
พร้อมทั้งความงามและศิลปะ	 ผู้ที่ได้รับต�าแหน่ง
จึงถือว่า	 นอกจากความงามแล้ว	 ความสามารถ 
ก็เป็นเลศิด้วย		หน้าทีห่ลกัของนางคอืรับแขกบ้าน
แขกเมอืง	โดยนางเป็นผูก้�าหนดเอง	จะร�า่รวยหรอื
สูงศักดิ์	 ขึ้นอยู่กับความพอใจของนางทั้งสิ้น	นาง
นครโสเภณีจึงสูงส่งทรงอิทธิพลดังว่า
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	 นางวาสวทัตตาผู้นี้	 ได้ยินกิตติศัพท์อุปคุปต์
กุมารแล้ว	 อยากปฏิพัทธ์ร่วมหลับนอนด้วย	 จึง
ปรารภกับสตรีสาวใช้ว่า	หากได้อยู่ร่วมสังวาสกับ
อปุคปุต์		จะไม่คดิราคาค่าตวัแต่อย่างใด		และพร้อม 
จะปฏิเสธแขกวีไอพีคนอื่น	 จากนั้นได้มอบหมาย
ให้หญิงสาวใช้ไปแจ้งข่าวนี้แก่อุปคุปต์
	 ตรงนี้เชื่อแน่แล้วว่า	อุปคุปต์กุมารคงไม่หล่อ
เหลาธรรมดาเป็นแน่	น่าจะมเีสน่ห์บางอย่างดงึดดู
เพศตรงกันข้าม	 สันนิษฐานว่านอกจากความ
ร�่ารวยของวงศ์ตระกูลแล้ว	ความเป็นคนมีธรรมะ	
มากด้วยศีลย่อมจะหอมหวน	 เชิญชวนต่อสตรี
เพศเป็นธรรมดา	 หรือบางทีอาจเป็นผู้ชาญฉลาด
ในการค้า	จนเป็นที่เลื่องลือของบรรดาพ่อค้าด้วย 
กัน	 พ่อค้าเหล่านี้เองไปใช้บริการของนางวาสว- 
ทัตตาแล้ว	 คงจะเล่าให้นางฟังจนเกิดอาการ
ปฏิพัทธ์ดังว่า
	 หญงิสาวใช้ของนางนครโสเภณไีปพบอปุคปุต์
พร้อมเล่าเจตนาประสงค์ของนายหญิงตนให้ฟัง	
ค�าตอบที่ได้จากปากอุปคุปต์คือ	 ยังไม่ถึงเวลาไป
พบนาง	 เมื่อนางวาสวทัตตาทราบข่าวจากสาวใช้
ก็นะจังงัง	 อาการเหมือนขับรถมาด้วยความเร็ว	
แล้วต้องเบรคกะทันหัน	 เพราะมีอะไรบางอย่าง
วิง่ตัดหน้า	อย่าลมืว่านางวาสวทตัตานัน้เป็นสตรทีี่
สวยทีส่ดุในอาณาจกัร	ยากนกัทีจ่ะมชีายใดปฏเิสธ
ความปรารถนาของนาง	เพิ่งปรากฏมีอุปคุปต์คน
นี้แหละเป็นรายแรก	ที่กล้าปฏิเสธ

	 เรื่องเล่าต่อไปว่า	 ครั้นต่อมานางวาสวทัตตา
ได้รบับตุรนายช่างเป็นแขก	แต่ครัน้ทราบว่าร�า่รวย
ด้วยทรัพย์ศฤงคาร	 เกิดโลภจริต	 จึงหาอุบายฆ่า 
เสีย	 ครั้นมีการฟ้องร้องพระราชา	 และไต่สวน 
ทราบว่านางผิดจริง	 พระเจ้าแผ่นดินจึงให้ตัดมือ 
เท้าจมกูและห	ู		แล้วให้น�านางไปทิง้ทีป่่าช้า			คราวน้ัน 
นางได้รับทุกขเวทนายิ่งนัก	จะอยู่ก็อาย	จะตายก็
ล�าบาก	เหมือนคนแบกสองโลกเอาไว้
	 คราวน้ีเอง	 อุปคุปต์กุมารครั้นทราบข่าวจึง
เดินทางไปหานาง	
	 การสนทนาของทั้งสองคนเป็นปริศนาธรรม	
สูงล�้าด้วยอรรถรสยิ่งนัก	จะละทิ้งไปก็เสียดาย	จึง
เห็นว่าน่าจะน�ามากล่าวไว้ในที่นี้	เพื่อวิเคราะห์ให้
ผู้อ่านเกิดปัญญา
	 นางวาสวทัตตากล่าวกับกุมารอุปคุปต์ด้วย
ความน้อยเนื้อต�่าใจว่า	 “ท�าไมท่านจึงมาดูฉันใน
กาลบัดน้ี	 ขณะที่ร่างกายของฉันไม่ควรที่ใครจะ
แลมอง	ด้วยมีแต่เลือดชโลมตามตัว	และโคลนตม 
เปรอะเปื้อน	 ล้อมรอบกายเกลื่อนกล่นด้วยสิ่งน่า 
สะพรึงกลัว	 ร่างนี้ไม่มีอะไรให้น่าพิสมัย	 ไม่น่า
ทัศนีย์	ไม่น่าหฤหรรษ์	และไม่น่าเกิดสุขอีกแล้ว”
	 เหตุที่นางวาสวทัตตากล่าวเช่นนี้	 เพราะยัง 
ยึดติดในความงามแห่งตน	 ยังหวนละห้อยหา 
ความสุขแต่หนหลัง	 ไม่สามารถปล่อยวาง	 มีแต่
กอดรัดยึดตรึงเรื่องราวในอดีต	 ครั้นเห็นกุมาร 
อุปคปุต์มาหาตน		ก็คดิว่าคงมุง่ปรารถนาแต่ความ
สวยงามแห่งเรือนร่างเท่านั้น	 เฉกเช่นบุรุษทั่วไป 
ที่เชยชมเรือนกายของนางด้วยการจ่ายทรัพย์
สมบัติจ�านวนมากเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน
	 อุปคุปต์ตอบนางวาสวทัตตาว่า	“เมื่อเจ้าห่อ
หุ้มร่างกายด้วยพัสตราภรณ์และเครื่องประดับ
อันมีค่า	ย่อมช่วยยั่วให้เกิดตัณหาแก่ผู้ทัศนา	เหตุ
เพราะเขาไม่เห็นเธอตามสภาพที่เป็นจริง	 แม้
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เขาจะพยายามเพ่งพินิจก็ตาม	 แต่บัดนี้	 เธอไร้ซึ่ง 
เครื่องล่อลวงเหล่านั้นสิ้นแล้ว	 ย่อมเห็นร่างกาย 
ของตนตามสภาพความเป็นจริง	 คนที่แสวงหา 
กามสุขจากเรือนร่างอันหยาบนี้	 ช่างโง่เขลาและ 
เลวทรามเสียจริง”	
	 ค�าพูดตรงและแรงเช่นนี้	ท�าให้นางวาสวทัต- 
ตาสัน่สะเทอืนจนถึงภายใน	เมือ่หวนคดิถงึตนเอง
แล้วตรองตามค�าพูดของอุปคุปต์กุมาร	 ก็เกิด
ปัญญารู้แจ้ง	 บรรลุโสดาบัน	 ส่วนอุปคุปต์กุมาร 
ก็บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีในคราวเดียวกัน
	 เห็นหรือยังว่า	ลึกซึ้งมากน้อยเพียงใด
	 มาวันหนึ่ง	 พระศาณกวาสินเถระพิจารณา
เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่อุปคุปต์กุมารควรจะบวช	
จึงเดินทางไปบ้านเศรษฐี	 พร้อมย�้าเตือนสัญญา
คราวก่อน	เศรษฐีนั้นพยายามหาวิธีการบ่ายเบี่ยง
เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญา	 ด้วยเหตุว่า	 บุตรชายคนนี้
เฉลียวฉลาดยิ่งนัก	 หากด�ารงเพศฆราวาสวิสัย 
ย่อมสามารถรักษาช่ือเสียงวงศ์ตระกูลให้รุ่งเรือง
มั่นคงสืบไป
	 พระเถระเห็นว่าถงึเวลาแล้วทีจ่ะพดูความนยั
ท่ีซ่อนไว้	จงึแจ้งแก่เศรษฐว่ีา	“บุตรชายท่านคนน้ี
มิใช่ธรรมดา เป็นผู้ได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะทํา
หน้าที่รักษาดูแลพระศาสนาของพระองค์ และ
จะเป็นผู้ดํารงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
ภายหน้า”
	 เจอไม้นี้เข้า	 เศรษฐีก็จนด้วยปัญญา	 เพราะ
เมื่ออ้างถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นอันไม่ต้องปฏิเสธ
อีกแล้ว	 จึงเรียกอุปคุปต์กุมารผู้บุตรเข้ามาใกล	้
แล้วแจ้งเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง	 อุปคุปต์กุมารนั้น
มีอุปนิสัยจะออกบวชแต่ต้นแล้ว	 ครั้นได้ยินบิดา
พูดเช่นนั้นกเ็หมือนมีคนยื่นอัญมณีอนัล�้าค่าใส่มอื	
จึงรับปากตามความปรารถนาของบิดา

	 ผู้เขียนเห็นว่า	 วิธีการของพระศาณกวาสิน
เถระน้ันช่างชาญฉลาดเหลือเกิน	 เพราะหาก
คล้อยตามค�าอ้างของเศรษฐี	 เป็นอันไม่มีค�าว่า
สิ้นสุด	 เพราะเขาต้องการให้บุตรชายด�าเนิน
ธุรกิจสืบต่อ	ยิ่งเป็นบุตรอันเป็นที่รัก	ยิ่งเป็นเรื่อง
ยากที่จะอนุญาตให้บวช	แต่ครั้นพระเถระอ้างถึง
พุทธประสงค์	และย�้าว่าพระองค์เลือกอุปคุปต์ให้
เป็นผู้ท�าหน้าที่แทนพระองค์	 จึงปิดช่องที่จะให้ 
เศรษฐีปฏิเสธ
	 หากให้เดา	ผู้เขียนเห็นว่า	พุทธพยากรณ์นั้น
เห็นจะเป็นมติของคณะสงฆ์เป็นแน่	 เพราะตาม
ธรรมเนียมของพระมหายานน้ัน	 มักพิจารณา
คัดเลือกผู้มีสติปัญญาไหวพริบในการศึกษาพระ
ธรรมค�าสอน	 และพระศาณกวาสินเถระน่าจะ
ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ให้พิจารณาหา
คนเหมาะสมท่ีจะออกบวชศึกษาตามประเพณี
มหายานดังกล่าว	 ผิดจากนี้ค ่อยหาหลักฐาน 
มาค้าน
	 ครัน้อุปคปุต์บวชแล้ว	ได้ศกึษาพระธรรมวินัย
ภายใต้การดแูลของพระศาณกวาสนิเถระ	และไม่
นานก็ได้บรรลุอรหัตตผลกลายเป็นพระอรหันต-
ขีณาสพ	 ต่อมาครั้นอาจารย์เข้าสู่วัยชรา	 ได้มอบ
หมายให้พระอปุคปุต์เถระท�าหน้าทีด่แูลและสอน
สั่งศิษย์สืบต่อไป	 ตามประเพณีแห่งอาจารย์ตน	
เหตุด้วยเป็นผู้ทรงคุณหลายด้าน	 อีกทั้งท�าหน้าที่
แสดงธรรมแก่ชาวมถุราท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ	์
จนช่ือเสียงโด่งดังแพร่หลายไปตามหัวเมืองน้อย
ใหญ่	ในฐานะพระธรรมกถึกนามอุโฆษ	
	 ผู้เขียนสันนิษฐานว่า	 เรื่องราวของพระเถระ
เหน็จะโด่งดงัแพร่หลาย	จนสมยัต่อมามกีารบนัทกึ
เป็นลายลักษณ์อักษร	

(คราวหน้ามาว่ากันต่อ)
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อญฺญตรภิกฺขุ

 ชีวิตที่มีค่า  ไม่ใช่ชีวิตที่ร�่ารวย  ด้วยทรัพย์สินศฤงคาร  มีเกียรติ  มียศถาบรรดาศักดิ์  

หรืออายุยืน  แต่ชีวิตท่ีมีค่า  คือ  ชีวิตที่ตัวเราเป็นคนมีคุณค่า  และท�าให้ชีวิตคนอื่นมีค่า ... 

๑  อะไรหรือ  คือคุณค่า  ของชีวิต  เพ่งพินิจ   คิดให้ดี   จะมีสุข

 ไม่แยบคาย ไร้ปัญญา จะพาทุกข์  สร้างสรรค์สุข หรือทุกข์ ควรฉุกใจ 

๒ อันยศลาภ  แลสุข  สรรเสริญ   คนมักเพลิน เดินดุ่ม ลุ่มหลงใหล

 ขาดสติ   มิยับยั้ง   ชั่งจิตใจ   มักคล้อยไป  ทางชั่ว  กลั้วอบาย

๓ เวลาเสื่อม ลาภยศ ทุกข์นินทา   ก็โหยหา คร�่าครวญ หวนใจหาย

 จนบางคน สุดทนท้อ ขอวางวาย  สิ่งสุดท้าย เหลือไว้หรือ คือบาปตรา

๔ ท�าไมหนอ  คนเรา  ไม่เข้าใจ   สิ่งไรๆ  ในโลกนี้  ที่เสาะหา

 ลาภยศเกียรติ สักการะ ศฤงคาร์  ภริยา   บุตรสามี   ไม่จีรัง

๕ ล้วนแต่ของ  ขอยืม  อย่าลืมนะ  ต้องสละ  ละทิ้งไป  ไม่มีหวัง

 หากยืดยื้อ  ถือไว้  ไม่เชื่อฟัง   คงต้องนั่ง โศกศัลย์ จนวันตาย

๖ ควรจ�าไว้ ให้แม่นย�า ถึงค�าพระ ฯ  ไม่ว่าจะ อยู่สถาน เหตุการณ์ไหน

 อนิจจัง  ทุกขัง  อย่าพลั้งใจ   ระลึกไว้  ให้เด่นชัด  อนัตตา

๗ ลักษณะ  ทั้งสาม  ต้องตามรู้   หากเพียรดู อยู่ประจ�า พร�่าศึกษา

 อบรมใจ ให้ประจักษ์ ลักษณา   ในไม่ช้า จะพ้นโศก เหนือโลกธรรม

๘ บ�าเพ็ญบุญ คุณธรรม ประจ�าจิต  แล้วชวนมิตร สหายด้วย ช่วยชูค�้า

 ให้เรียนรู้ คู่ปฏิบัติ พระสัทธรรม  ชีวิตล�้า  เหลือค่า  น่าโล่งใจ

๙ เกิดเป็นคน   ทั้งที   ท�าดีเถิด   ชีพบรรเจิด เลิศหล้า ปัญญาไสว

 อย่ามัวแต่ เห็นแก่ตัว ค�้าหัวใจ   ชีวิตไม่  สมค่า  ถ้าทิ้งธรรม ...

อยู่อย่างไรให้ชีวิตมีค่า ?



ปที่  ๓  ฉบับที่ ๓๓  เดื อน  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑

ฉบับ

v วิสัชนาธรรม : 
	 ความรักแนวพุทธ
v	ธรรมปริทัศน์	:	
	 ยอดอุบาสิกา	ธัมมกถึก	ตอน	๒
v	พระธรรมเทศนา	:	
	 ความรักที่แท้จริง
v	ธรรมกถา	:	
	 เติมเต็มชีวิตด้วยความรัก
v	ธรรมร�าลึก	:	อาจริยบูชา	๑๐๐	ปี	
	 พระโพธิญาณเถร
v	ปัญญาปริทัศน์	:	ธรรมะ	๓๓	(ตอน	๑)
	 มฆมาณพ

v	ปัญญารัตนะ	:	
	 ชีวิตกับความรัก
v	 สัมโมทนียกถา	:	
	 โทษเขา	เราทุกข์
v	ทันโลก	รู้ธรรม	:	
	 เสือไม่ด�าเท่าใจ
v	 เรื่องชุดพุทธบริษัท	:	
	 เรียนรู้ที่จะรักตนเอง	ก่อนรักคนอื่น
v	มองเทศ	-	มองไทย	:	
	 พระอุปคุตเถระ	ตอน	๓


