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ชีวิตเริง  เว้ิงว้าง  ห่างไกลวัด  ปากไล่กัด  ตีนก็ถีบ  รีบแข่งขัน

เมารูปรส  กลิ่นเสียง  เคียงประชัน ลึกก็หว่ัน  ว่าคงคู่  อยู่ไม่นาน

มาเถิดมา  ก้าวสู่  อรุณใหม่  ชีวิตใช่  เพียงวัตถุ  มธุหวาน

มาวัดบ้าง  สร้างใจ  ในศีลทาน  รู้เบิกบาน  ทางสงบ  พบแสงธรรมฯ

วัด   อรุณ



ฉบับที่ ๓๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑เปิดเล่ม
	 วารสารโพธยิาลัย	ฉบบัเดอืนเมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑	
เป็นฉบับ	‘รุ่งอรุณแห่งการศึกษา’	กล่าวได้ว่า	เป็นฉบับ
สืบเนื่องจากเดือนมีนาคม	ซึ่งเป็นฉบับ	‘ไตรสิกขา’
	 พระพุทธศาสนาของเรา	 เป็นศาสนาแห่งปัญญา	
ต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในกฎธรรมชาติ	หรือที่เรียกกันว่า	ธรรมะ	อย่างละเอียด
ลึกซึ้ง	 ถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกต้องตามหลักการ
ที่พระพุทธองค์ทรงสอน	 ก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิด	
กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายแรง	 จะโดยรู้ตัวบ้าง	 ไม่รู้
ตัวบ้าง	 ล้วนเป็นอันตรายต่อการสืบต่ออายุพุทธธรรม 
ที่บรรพชนได้เฝ้าหวงแหนและรักษาไว้จวบจนปัจจุบัน
	 การศึกษาเล่าเรียนจึงมีความส�าคัญมาก	พระพุทธ
ศาสนาจะอยู่ไม่ได้	 หากขาดการศึกษา	 สืบต่ออายุ ุ
พระสัทธรรมตามหลักการในพระไตรปิฎก
	 ก่อนอ่ืนเราต้องเข้าใจก่อนว่า	 หลักการศึกษาใน
พระพุทธศาสนา	เริ่มต้น	ณ	ที่ใด	เริ่มแรกคือ	เราต้องรู้ว่า 
พระพุทธองค์ทรงให้หลกัไตรสกิขา	คอื	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	
ซึ่งเป็นปฐมบทของการศึกษาในวิถีทางพระพุทธศาสนา	
คือ	ต้องมีศีล	อย่างน้อยที่สุด	เบญจศีล	หรือ	ศีล	๕	หลัก
การพื้นฐานที่สุดส�าหรับพุทธศาสนิกชน	 	 เม่ือมีศีลครบ
ถ้วนดีแล้ว	 ควรมีการปฏิบัติสมาธิ	 และศึกษาให้เข้าถึง
ปัญญา	คือ	การเห็นแจ้งด้วยปัญญา	ปลอดจากอคติและ
กิเลสต่างๆ	 ที่จะท�าให้เกิดอาการวิปลาสด้วยประการ
ต่างๆ
	 เมื่อเข้าใจว่า	การศึกษาในพระพุทธศาสนาเริ่มที่ใด 
แล้ว	พระพุทธองค์ตรสัถงึ	รุง่อรณุของการศกึษา	ซึง่เรยีก
ในชือ่อ่ืนอีกว่า	บุพนิมติแห่งการศกึษา	บพุภาคแห่งมรรค		
หรือแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม	เป็นต้น
	 ยังมีผู้คนอีกเป็นจ�านวนมากที่ไม่ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของรุ่งอรุณของการศึกษา	 ด�าเนินชีวิตโดยขาด
ธรรมชดุนี	้ด้วยเหตนุี	้ชีวติการศกึษาของเขาจงึไม่รุง่เรอืง	
แจ่มใส	เพราะรุ่งอรุณของการศึกษาที่พระพุทธองค์ทรง
สอน	มไิด้ใช้เฉพาะการศึกษาธรรมะ	หากเป็นรุง่อรุณของ
มนุษย์ทุกคน	ทุกผู้ทุกนาม	ต่างต้องการรุ่งอรุณของการ
ศึกษาด้วยกันหมดทั้งสิ้น
	 สถานที่แรกที่ควรเป็นต้นก�าเนิดของรุ่งอรุณของ
การศึกษา	 คือ	 บ้าน	 และครอบครัว	 ผู้ใหญ่ในบ้านควร

เรยีนรูท้ีจ่ะให้รุง่อรณุแห่งการศกึษาท่่ีดงีาม	แก่บตุรหลาน
และคนในครอบครัว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เด็กๆ	 ควรมี 
รุ่งอรุณแห่งการศึกษาที่เริ่มจากพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่
	 ด้วยเหตุนี้	 วารสารโพธิยาลัย	 จึงได้จัดท�าฉบับ	
รุ่งอรุณของการศึกษา	เพื่อย�้าเตือนให้เห็นว่า	ธรรมชุดนี้
มีความส�าคัญเพียงใด
	 บทความที่อยากชวนให้อ่านคือ	วิสัชนาธรรมกับ
ท่านอาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร	 ซึ่งได้
แสดงอรรถาธิบายเรื่องรุ่งอรุณของการศึกษานี้ไว้อย่าง
ชัดเจนและละเอียดลึกซึ้ง	 อย่างที่ไม่เคยได้อ่านที่ไหน 
มาก่อน	
	 จากการส�ารวจความคิดเห็นจากผู้อ่าน	หลายท่าน
แสดงความคดิเหน็มาว่า	บทความวสิชันาธรรม	ของท่าน
อาจารย์พระมหาประนอม	 อ่านยาก	 เพราะเต็มไปด้วย
ภาษาบาลี	 และความรู้ทางพระอภิธรรม	 ซึ่งคนไม่มีพื้น
ฐานทัง้ภาษาบาลแีละพระอภธิรรม	จะอ่านไม่เข้าใจ	เลย
พาลไม่อ่าน
	 วารสารฯ	 ขอย�้าว่า	 หากคนที่มีพื้นฐานทางภาษา
บาลีและพระอภิธรรมมาอ่าน	 จะรู้สึกรักบทความดัง
กล่าว	 เพราะหาอ่านที่ไหนไม่ได้	 เป็นความพิเศษที่ 
แปลกและแตกต่างของพระอาจารย์	 ที่มีต�าแหน่ง 
ธัมมาจริยะจากประเทศเมียนมาร์	 ต�าแหน่งนี้ไม่ใช ่
ได้มาโดยง่าย	 ต้องศึกษาเล่าเรียนอย่างหนัก	 และต้อง
สอบได้	 หากสอบไม่ได้	 จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอน
ธรรมะในประเทศพม่า	 เพราะถือว่า	 ความรู้ยังไม่ได้
มาตรฐาน	 พวกเราควรยินดีปรีดาที่ได้พระอาจารย์ที่
มีความรู้ระดับนี้มาตอบปัญหาให้กับเรา	 แม้จะรู้สึกว่า 
ยาก	 ก็ต้องค่อยๆ	 ศึกษาเล่าเรียน	 ให้เกิดความเข้าใจให้
จงได้	แล้วท่านจะพบด้วยตนเองว่าพระธรรมของสมเดจ็
พระสมัมาสมัพุทธเจ้านีง้ดงามจรงิหนอ	งดงามในเบือ้งต้น	
ในท่ามกลาง	และในที่สุด
	 ทางคณะผู้จัดท�า	 ได้พยายามเกลี่ยความยากง่าย
ของบทความน�าเสนอไว้ส�าหรับท่านผู้อ่านในทุกระดับ
แล้ว	 เราจึงมีทั้งบทความที่อ่านเข้าใจง่ายมาน�าเสนอไว้
ให้ด้วย	เพราะเราเข้าใจดีว่า	ผู้อ่านของเรามีหลายระดับ
ความสนใจ	 สิ่งหนึ่งที่เรายืนยันได้คือว่า	 ทุกบทความมี
เนือ้หาสาระดแีละน่าสนใจ	เขยีนโดยผูท้รงคณุวฒุทิีต่ัง้ใจ
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 วารสารโพธยิาลยั
จั ด พิมพ ์ ด ้ วยป ั จ จัย
บริจาคของท่านผู้มีจิต 
ศรทัธา	แจกเป็นธรรมทาน 
และบริจาคไปตามห้อง
สมุดต่างๆ	 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางปัญญา
อย่างกว้างขวางแก่ผู้ใฝ่
ธรรมต่อไป	

	 หากท่านผู้อ่านมีความประสงค์จะติดต่อ 

กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย	 หรือต้องการ 

แสดงความเหน็	ตชิม	หรอืให้ค�าแนะน�าใดๆ	กรณุา 

ติดต่อได้ที่อีเมล	 pk.krun21@gmail.com 

(พระครูประคุณสรกิจ	 หรือพระมหาการุณย	์ 

กุสลนนฺโท)

สารบัญ
น�าเสนอความรู ้ทางพระพุทธ
ศาสนาด้วยความซื่อตรงและ
บรสิทุธิใ์จ	หวงัประโยชน์ของท่าน
ผู้อ่านเป็นหลัก
	 ฉบับนี้	 บทความชุดเรื่อง	
พระอุปคุตเถระ	 ได้จบลงอย่าง
สมบูรณ์	 ท่านผู ้เขียนได้เตรียม
เรื่องชุดใหม่ที่น่าสนใจอีกเร่ือง
หนึ่ง	คือ	 เรื่องของพระโมคคัลลี- 
บุตรติสสะ	พระอาจารย์ของพระ 
เจ้าอโศกมหาราช	 ผู้มีบทบาทใน
การฟื ้นฟูพระพุทธศาสนาคร้ัง
ยิ่งใหญ่	 ในยุคของพระเจ้าอโศก	
ท่านพระโมคคลัลบีตุรตสิสะท่าน
นี้	 เป็นประธานในการสังคายนา
พระธรรมวินัย	 ได้ก�าจัดอลัชชี
ท่ีมาปลอมบวชเพื่อลาภสักการะ
ในพระพุทธศาสนา	ไปถงึ	๖	หมืน่ 
รูป	 และได้ส่งพระนาคเสนไป
โต้วาทีกับพระยามิลินท์	 หรือ 
เมนันเดอร์	 เชื้อสายกรีก	 ได้รับ
ชยัชนะอย่างงดงาม	จนกลายเป็น
คัมภีร์	ชื่อ	มิลินทปัญหา	ที่โด่งดัง	
สืบทอดมาจนปัจจุบัน
	 เน่ืองจากฉบับหน้าจะเป็น
ฉบับวิสาขบูชา	 เรื่องของพระ 
โมคคัลลีบุตรติสสะ	จึงต้องเลื่อน 
ไปลงในฉบับต่อจากฉบับวิสาข- 
บูชา
	 วารสารโพธิ ยาลั ย 	 ได ้
พยายามปรับปรุงคุณภาพเร่ือย
มา	 หากท่านอ่านโพธิยาลัยมา
ตั้งแต่ฉบับแรกๆ	 จะเห็นความ
เปลี่ยนแปลงที่ เป ็นไปในทาง
พฒันา	และเราจะพยายามพฒันา
ให้ดียิ่งๆ	 ขึ้นไป	 เพื่อพระพุทธ
ศาสนาของเรา
	 	 คณะผู้จัดท�า

a	วิสัชนาธรรม	 :	 บุพภาคแห่งมรรคตามหลัก 

	 มงคลสูตร

 พอจ.มหาประนอม	ธมมฺาลงกฺาโร...................	๓

a	ธรรมปริทัศน์	:	รุ่งอรุณของการศึกษา	

	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)...๑๓ 

a พระธรรมเทศนา	:	สติ	-	โยนิโสมนสิการ

	 ฐานของปัญญา	

	 พระอาจารย์ชยสาโร.....................................๒๒ 

a	ธรรมกถา	:	อรุณรุ่งแห่งการตื่นรู้

	 พระไพศาล	วิสาโล.......................................๓๑ 

a ปัญญาปริทัศน์	:	ธรรมะ	๓๓	:	มัชฌิมาปฏิปทา

	 ธีรปัญโญ....................................................๓๕ 

a	ปัญญารัตนะ	:	หัวใจการศึกษาพระพุทธศาสนา	

	 วศิน	อินทสระ	.............................................๔๕ 

a เรื่องชุดพุทธบริษัท	:	กัลยาณมิตรแห่งชีวิต

	 พุทธสาวิกา..................................................๔๙ 

a	ทันโลก	รู้ธรรม	:	พระโกงกิน	

	 ปฏริปูเทสการก............................................๕๓ 

a	มองเทศ	-	มองไทย	:	พระอุปคุตเถระ	ตอนจบ 

	 วิเทศทัยย์....................................................๖๐ 
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 ปุจฉา	:	กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพ	
พระพุทธองค์ตรัสถึงรุ่งอรุณของการพัฒนาตน	
บุพนิมิตแห่งมรรค	หรือแสงเงินแสงทองของชีวิต
ดีงาม	 ขอความเมตตาพระอาจารย์สรุปว่า	 ท่าน
หมายถึงหมวดธรรมอะไรบ้างเจ้าคะ

วสัิชนา	:	เรือ่งการศกึษา	มองง่ายๆ	คอื	มงคลสตูร 
ซึ่งวางพื้นฐานด้านการศึกษาที่ดีไว้แล้ว	 ใน	 ๑๐	
มงคลแรก	 พื้นฐานจริงๆ	 เริ่มจากมงคลข้อแรก 
คือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี	ไม่ดีก็ไม่เอา	เรียกว่า	อะ-
เสวะนา จะ พาลานัง	คือไม่คบสิ่งแวดล้อมที่เป็น
พาล	มงคลข้อ	๒		ปัณฑิตานญัจะ เสวะนา	คอืคบ
แต่สิง่แวดล้อมทีเ่ป็นบัณฑติ	เป็นมิตร	เพราะปัจจยั

ภายนอกส�าคญัมาก		มงคลข้อ	๓	ปชูา จะ ปชูะน-ี 
ยานงั	ใครคอืผูท้ีจุ่ดประทปีทางปัญญาให้	เราต้อง
เคารพ	ต้องให้ความส�าคัญ	

	 เหล่าน้ีคือสิ่งแวดล้อมภายนอก	 เหตุปัจจัย
ภายนอกส�าคญัมาก	ทีบ่อกว่า	สิง่แวดล้อมภายนอก 
เสียหาย	 ค�าบาลีว่า	 อะเสวะนา จะ พาลานัง 
ไปแปลทับศัพท์ว่า	 “ไม่คบคนพาล”	 ความจริง
แล้วค�าว่า	 “พาล”	 ในที่น้ี	 จะมีอยู ่	 ๓	 ระดับ 
ด้วยกัน	 ถ้าเป็นคนก็หมายถึงคนท�าชั่ว	 ทางกาย	
วาจา	 ใจ	แล้วชักน�าคนอื่นให้ท�าชั่ว	นี้คือคนพาล
ระดับที่	 ๑	 คนพาลระดับที่	 ๒	 ก็เป็นคนธรรมดา
นี้แหละ	 แต่เป็นคนเกียจคร้านการเรียน	 การท�า
มาหากิน	 เก็บรักษาทรัพย์ไม่เป็น	 คบเพื่อนไม่ดี 
ใช้จ่ายเกินตัว	ส่วนพาลระดับที่	๓	คือ	กิเลส*	๑๐	
ประการ	 เช่น	 ความโลภ	 ความโกรธ	 ความหลง	
ความอิจฉา	ความน้อยใจ	ความเกียจคร้าน	ฯลฯ	
เราอย่าเอาใจไปเข้าใกล้	 หรือเอาใจไปคบกับพาล	
คือกิเลส	๑๐	จะท�าให้เรากลายเป็นคนพาลได้

ก่อนจะถึงรุ่งอรุณแห่งการศึกษา

บุพภาคแห่งมรรค
ตามหลักมงคลสูตร 

วิสัชนาธรรม

พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

กิเลส*	 หมายถึง	 ธรรมชาติที่เป็นเครื่องให้เศร้าหมองหรือเร่าร้อน	 มี	 ๑๐	 อย่าง	 คือ	 (๑)	 โลภะ	 ความยินดีพอใจในโลกียารมณ์ต่างๆ 
(๒)	 โทสะ	 ความโกรธ	ความไม่พอใจ	 (๓)	 โมหะ	 ความหลง	ความโง่	 (๔)	มานะ	 ความเย่อหยิ่ง	 ถือตัว	 (๕)	ทิฏฐ	ิ ความเห็นผิด	 (๖)	วิจิกิจฉา 
ความสงสัยลังเลใจในสิ่งที่ควรเชื่อ	 (๗)	ถีนะ	ความหดหู่	 (๘)	อุทธัจจะ	ความฟุ้งซ่าน	 (๙)	อหิริกะ	ความไม่ละอายต่อทุจริต	 (๑๐)	อโนตตัปปะ 
ความไม่สะดุ้งกลัวต่อทุจริต
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	 นอกจากนัน้	ยงัมตีวัอย่างตามธรรมชาต	ิเช่น	
มะม่วงรสหวานแต่เอาบอระเพ็ดไปปลูกใกล้ๆ	
มะม่วงก็กลายเป็นมะม่วงขม	 นี้คือสิ่งแวดล้อม
ท่ีเป็นพืช	 ส่วนสิ่งแวดล้อมที่เป็นสัตว์	 เช่น	 ม้า
อาชาไนยของพระราชา	เป็นม้าดีมาก	แต่คนเลี้ยง
ขาเป๋	 ม้าอาชาไนยก็เดินขากะเผลกๆ	 เหมือนคน
เลี้ยงที่ขาเป๋	นั่นคือสิ่งแวดล้อมของสัตว์เดรัจฉาน	
เป็นสิ่งแวดล้อมที่ลอกเลียนแบบ	สิ่งแวดล้อมจึงมี
ทั้งที่เป็นคน	เป็นธรรมชาติ	เช่น	ป่าไม้	ภูเขา	เป็น
สัตว์	เป็นพืช	และที่เป็นดินฟ้าอากาศ	เช่นตอนนี้
อากาศเป็นพิษ	เพราะเราเผาป่าบ้าง	ใช้สารเคมีที่
เป็นอันตรายบ้าง	นั่นคือสิ่งแวดล้อมที่เราสร้างขึ้น
มา	เราต้องเคลียร์ให้ได้	อย่าเข้าใกล้	อย่าสร้างขึ้น	
	 จากนัน้ให้สร้างสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นมติร	สิง่แรก
คอืคน	ใครกต็ามทีม่กีายสจุรติ	วจสีจุรติ	มโนสจุรติ	
และคนนัน้ท�ามาหาเลีย้งชีพสจุรติ	ดแูลชวีติตนเอง
ได้	 อยู่ดีมีสุขโดยไม่ต้องท�าทุจริต	 มีศรัทธา	 มีศีล 
มีจาคะ	 มีสุตะ	 มีปัญญา	 ชาติหน้าเขาพร้อมที่จะ
ไปสู่สุคติภูมิ	ไม่ต้องไปอบายทั้ง	๔
	 นอกจากช่วยตวัเองดแีล้ว	เขายงัช่วยแนะน�า
บอกกล่าวคนอื่นให้ท�ามาหากินเป็น	 ให้หาทรัพย์
โดยไม่ต้องประกอบอาชีพทุจริต	 ไม่ต้องเป็น
มิจฉาชีพ	และเขายังชักน�าให้คนอื่น	มีศรัทธา	ศีล	 
สุตะ	 จาคะ	 ปัญญา	 เพื่อช่วยให้คนอื่นไปสู่สุคติ	 
มีความสุขในชาติหน้าด้วย	 คนอย่างนี้เรียกว่า 
บัณฑิต	 เป็นส่ิงแวดล้อมที่เป็นมิตร	 ทั้งในชาตินี้ 
และในชาติหน้า	 แต่ส่ิงแวดล้อมที่เป็นมิตรสูงสุด
คือ	ผู้ที่มีคุณสมบัติของกัลยาณมิตร

ปจุฉา :		“คุณสมบตัขิองกัลยาณมติร”	มอีะไรบ้าง 
เจ้าคะ

วิสัชนา	 :	กัลยาณมิตตธรรม	มี	๗	ประการ	ผู้ที่
มีคุณสมบัติทั้งหมดนี้ครบถ้วน	 ได้แก่	 พระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า	 ทรงเป็นบัณฑิตสูงสุด	 กัลยาณมิตร
สงูสดุ	ทรงมคีณุสมบตักัิลยาณมติร	๗	ประการ	คอื	
ปิโย	น่ารกั	คร	ุน่าเคารพ	ภาวะนโีย	น่าเจริญใจ	น่า 
ปลืม้ใจ	วตัตา พดูเป็น	สอนเป็น	ขยนัพดู	ขยนัสอน	
วะจะนักขะโม ทนที่จะพูดเรื่องเดิม	 สอนเร่ือง 
เดิม	 ไม่มีเหน่ือย	 ไม่มีท้อ	 กับการที่จะบอกกล่าว 
สอนให้คนพัฒนา	คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา	พูด 
สิ่งที่ลึกท�าให้ตื้น	 ลึกโดยเหตุ	 ลึกโดยผล	 ลึกโดย
การรูแ้จ้งแทงตลอด	ลกึโดยการแสดง	ความลุม่ลกึ
ทัง้หมด	ท�าให้ตืน้	ท�าให้ง่าย	เหมอืนหงายของทีค่ว�า่ 
เหมือนจุดประทีปในที่มืด	เหมือนบอกทางแก่คน
หลงทาง	วิธีการสอนแบบ	Easy	way	คอื	อนุปพุพ-ิ 
กถา	๕	เป็นวิธีการสอนแบบลาดลึกไปตามล�าดับ	
ทุกคนเรียนรู้ได้	ไม่ใช่ลาดลึกแบบโกรกชัน
	 สุดท้าย	 โน จัฏฐาเน นิโยชะเย	 สิ่งใดที่ไม่
เป็นประโยชน์ก็ช่วยห้ามปราม	อย่าท�ากายทุจริต	
๓	 วจีทุจริต	 ๔	 มโนทุจริต	 ๓	 เพราะนั่นเป็นทาง
ไปอบาย	 ๔	 อะไรที่เป็นประโยชน์	 ทั้งในชาติน้ี	
ชาติหน้า	 และประโยชน์สูงสุด	 จงท�า	 นี้คือห้าม 
ในทางที่ไม่ดี	 แล้วชักน�าให้ประกอบประโยชน์ท้ัง 
๓	 เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นกัลยาณมิตร	 ที่สูงสุดคือ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ที่เราใช้ค�าว่าบัณฑิต	
จากน้ัน	ปชูา จะ ปชูะนยีานงั	ใครคอืผูจุ้ดประทปี	
ท�าให้เรามองเห็นด�าเห็นขาว		ต้ังแต่พระพทุธ		พระ
ธรรม	พระสงฆ์	มารดา	บดิา	ครบูาอาจารย์	ทัง้หมด
น้ีคอืผูจุ้ดชีวิต	ให้เลอืด	ให้เน้ือ	ให้แสงสว่าง	เราต้อง 
ให้ความส�าคัญกับท่านเหล่านั้น

ปุจฉา	:	กัลยาณมิตตธรรม	๗	ประการ	เห็นเอามา 
อ้างถึงว่าเปน็คุณสมบัตขิองครู	ถูกต้องไหมเจ้าคะ
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วิสัชนา	:	พอเป็นแนวทางได้	แต่จริงๆ	แล้ว	ท่าน 
ที่มีคุณสมบัติทั้ง	๗	ครบถ้วนจริงๆ	คือพระพุทธ- 
เจ้า		ส�าหรบัพวกเราเองอาจจะมีคณุสมบติัเหล่านัน้ 
อย่างละนิดหน่อย	 ก็พอเรียกว่ากัลยาณมิตรได้ 
กัลยาณมิตรสูงสุด	 คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
รองลงมาคือพระปัจเจกพุทธเจ้า	 พระอัครสาวก	
พระอรหันตสาวก	พระอนาคามี	 พระสกทาคาม	ี
พระโสดาบัน	พระผู้ทรงพระไตรปิฎก	พระผู้ทรง	
๒	ปิฎก	พระผู้ทรง	๑	ปิฎก	ผู้ทรง	๑	นิกาย	ตาม
ล�าดบั	ต�า่สดุ	คอืผูแ้ยกบญัญติัแยกปรมัตถ์ได้	แยก
สมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานได้
	 ปัจจุบัน	 เราเอาเกณฑ์ต�่าสุด	 คือผู้ที่แนะน�า
เราให้ได้มนุษย์สมบัติ	 สวรรค์สมบัติ	 นี้ก็คือ
กัลยาณมิตรที่เราพูดถึง	 สูงสุดก็คือ	 พระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้า	ทั้งหมดนั้นคือสิ่งแวดล้อมภายนอกที่
จะต้องสร้างขึ้น	ต้องมีก่อน	 เพราะถ้ามีสิ่งเหล่านี้
แล้ว	การศึกษาจึงเริ่มขึ้นได้
	 มงคลข้อที	่๔	คอื	ปะฏิรปูะเทสะวาสะ	คอื	ทีท่ี่
จะอยู	่ทีท่ีจ่ะเรียน	ให้เป็น	“ปฏิรปู”	ถ้าโรงเรยีนยงั
ไม่เป็นปฏิรูปก็ต้องปฏิรูป	ถ้าประเทศยังไม่ปฏิรูป
ก็ต้องปฏิรูป

ปุจฉา	:	ค�าว่า	“ปฏิรูป”	แปลว่าอะไรเจ้าคะ

วสิชันา	:	ปฏริปู	แปลว่า	สมควร	หรอื	ท�าให้สมควร	
หมายถงึ	ท�าให้ถงึพร้อม	๔	ด้าน	คอื	๑.	การศกึษาถงึ
พร้อม	๒.	เศรษฐกจิรายได้ถงึพร้อม	๓.	สขุภาพต้องดี 
๔.	พระรตันตรยัต้องมี	หากสถานทีใ่ดกต็าม	มคีรบ	
๔	อย่างนี	้ถอืว่าทีน่ัน้มกีารปฏริปูแล้ว	ปะฏรูิปะเท-
สะวาโส จะ คอื อยูใ่นประเทศอนัสมควร	ประเทศ

ทีป่ฏริปู	เรือ่งนีเ้ป็นหวัใจส�าคญั	ทกุคนอยากปฏริปู
แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าปฏิรูปคืออะไร	 มงคลน้ีให้ 
แนวทางไว้ว่าต้องปฏิรูป	๔	ด้าน

ปุจฉา	 :	 ปฏิรูป	 ๔	 ด้านแล้ว	 จะเกิดผลดีต่อไป
อย่างไรเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 ปฏิรูปแล้วก็จะได้ของแถมเป็นสิ่งยอด
เยี่ยมคือ	อนุตตริยะ ๖ ได้แก่	๑.	ทัสสนานุตตริยะ 
การเห็นอันยอดเยี่ ยม	 ๒.	 สวนานุตตริยะ 
การฟังอันยอดเยี่ยม	 ๓.	 ลาภานุตตริยะ	 ได้ลาภ 
อันยอดเยี่ยม	 ๔.	 สิกขานุตตริยะ	 การศึกษาอัน 
ยอดเยี่ยม	 ๕.	 ปาริจริยานุตตริยะ	 การดูแล
ปรนนิบัติอันยอดเยี่ยม	 ๖.	 อนุสสตานุตตริยะ  
การระลึกถึงอันยอดเยี่ยม	
	 ถ้าเราปฏิรูปส�าเร็จ	 สิ่งยอดเยี่ยม	 ๖	 อย่าง 
จะตามมา
 สิกขานุตตริยะ	 คือการศึกษาเรื่องไตรสิกขา
ความไม่มโีรคก็เป็นลาภอันประเสรฐิ	แต่ลาภดีกว่า
นั้น	 คือเกิดศรัทธา	 เป็น	ลาภานุตตริยะ	 ลาภอัน
ยอดเยีย่ม	เพราะเราไม่ได้ใช้ชาตเิดยีว	พอมศีรทัธา
แล้ว	ทานก็ให้	 ศีลก็รักษา	ภาวนาก็เจริญ	ฉะนั้น	
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ	มงคลสูตรข้อนี้	ให้ปฏิรูป	
๔	ด้านให้ได้	แล้วความยอดเยี่ยม	๖	ด้าน	จะเกิด
ขึ้นมาเป็นผลพลอยได้
	 ต่อไปคอืมงคลข้อ	๕	ปพุเพ จะ กะตะปุญญะตา 
ชาติก่อนเราเคยท�าบุญไว้	 พ่อแม่เราสวดมนต์ 
ก่อนนอน	 ได้ผู้มีบุญมาเกิด	 พอเริ่มอยู่ในครรภ์ 
เด็กเร่ิมรับรู้	 พ่อแม่สมาทานศีล	 สวดมนต์ทุกวัน	
เด็กอยู่ในครรภ์ก็ได้บุญกุศลด้วย		เป็น	ปุพเพ จะ 
กะตะปุญญะตา	 ของเด็ก	 พอเกิดมาก็พาเข้าวัด	
ท�าบุญ	ตั้งชื่อ	ท�าบุญตัดผมไฟ	เด็กก็ได้	ปุพเพ จะ 
กะตะปุญญะตา	 อีก	 จากนั้นก็เริ่มให้เขาฟังธรรม	
ฟังสวดมนต์	 พ่อแม่ควรให้การศึกษาตั้งแต่ลูกยัง
อยู่ในครรภ์
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ปุจฉา	 :	 มีตัวอย่างพอจะแบ่งปันบ้างไหมเจ้าคะ	
เรื้องนี้

วิสัชนา	:	อาตมาได้ทดลองดูกับเด็กที่อยู่ในครรภ์	
โดยให้เขาฟังบทสวดที่อาตมาสวดไป	พอเด็กเริ่ม
พูดเป็น	 ก็สวดตามที่อาตมาสวดไว้ในซีดีเลย	พอ
เรียกพ่อเรียกแม่เป็น	ก็ให้เขาฟังบทสวดที่อาตมา 
สวดให้ฟังในซีดี	 ให้การศึกษาตั้งแต่อยู่ในครรภ์
เลย	 อาตมาได้ทดลองกับเด็ก	 ทดลองกับพ่อแม่
เดก็ทีเ่ข้าร่วมโครงการ	บอกว่าถ้าจะแต่งงาน	จะมี 
ครอบครัว	อาตมาเทศน์โปรดให้แล้ว	 ให้โยมสวด
มนต์ไหว้พระก่อนนอน	 ถ้าตั้งครรภ์แล้วก็เอาซีดี
ไปเปิด	 เขาก็ท�าตามที่อาตมาแนะน�า	 พอเด็กเริ่ม
พูดเป็น	 ก็สวดได้หลายบทตามที่อาตมาเคยสวด
ไว้ในซีดี	นี้คือเราสร้าง	ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา 
ไว้	 เริ่มท�าบุญไว้ต้ังแต่เด็ก	 คือชาติก่อน	 เขาก็ท�า 
ไว้แล้ว	 มาชาตินี้	 ปลูกฝังตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลย 
ก็เป็นบุญที่เพิ่มให้อีก

ปุจฉา	:	น่าสนใจมาก	ส�าหรับคนที่จะมีครอบครัว	
แล้วมงคลข้อต่อไปคืออะไรเจ้าคะ

วิสัชนา	:	มงคลข้อ	๖	อตัตะสัมมาปะณธิ ิต้ังตนไว้ 
ชอบ	ต้ังจติคดิจะพฒันาตนเอง	เช่น	เดก็เขาใฝ่เรียน 
ใฝ่รู้อยู่แล้ว	 อัธยาศัยก็น้อมมา	 มีพรสวรรค์ทาง 
ด้านไหน	เราส่งเสริม	เขาก็จะเป็นอัจฉริยะในด้าน
นั้น	เรียกว่ามี	อัตตะสัมมาปะณิธ	ิแล้วพื้นฐาน	เรา
จะต้องใส่อะไรให้เขา	 ถ้าเด็กคิดจะพัฒนาด้านนี	้
เราก็ส่งเสริม	คือเขาตั้งตนไว้ชอบ
	 เขามไีฟแห่งการเรยีนรูไ้หม	ถ้ายงัไม่ม	ีเราต้อง
จุดให้ติด	ถ้ามีไฟแห่งการเรียนรู้แล้ว	เขาจะเรียนรู้
อย่างมีความสุข	เขาอยากรู้	พอเขาได้รู้	เขาก็จะมี
ความสุข	นั่นแหละ	อัตตะสัมมาปะณิธิ เช่น	อยาก
เป็นคนมีศีลก็คบกับคนมีศีล	 เพื่อพัฒนาให้เรามี
ศีล	อยากเป็นคนมีสมาธิก็ไปคบกับคนที่ท�าสมาธิ	

เพื่อให้เรามีสมาธิ	 อยากเป็นคนมีปัญญาก็ไปคบ
กับคนมีปัญญา	เพื่อให้เรามีปัญญา	อยากเป็นคน 
มีศรัทธาก็คบกับคนที่มีศรัทธา	 การคบคนใน
ลักษณะนี้	 เพ่ือพัฒนาตนไปในทางที่ดี	 ซึ่งก็ย้อน
กลบัไปที	่ปัณฑติานญัจะ	เสวะนา	ไปเข้มกันตรงนัน้	
คบบัณฑิตเพื่อพัฒนาให้เรามีไฟทางน้ี	 จุดไฟชีวิต 
ของเราไปทางน้ี	 การตั้งตนไว้ชอบ	 กับ	 การคบ
บัณฑิต	ต้องเชื่อมโยงกัน	พอเชื่อมกันแล้ว	จุดไฟ
แห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นมาได้

ปุจฉา	 :	 การเรียนรู้ส่วนตัวของพระอาจารย์เอง	
มีประสบการณ์เรื่องอัตตะสัมมาปะณิธิอย่างไร
บ้างเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 อาตมาเอง	 มีความต้ังใจอยากเรียนรู ้
ด้านศาสนาตั้งแต่เด็ก	 ญาติผู ้ใหญ่หลายคนก็
คัดค้าน	บอกว่าเรียนบาลี	 เรียนธรรม	จบมาแล้ว 
จะไปท�างานอะไร		อาตมายนืยนัว่าอยากเรยีนทาง 
น้ี	 มีความสุขกับการเรียนทางน้ี	 และตั้งใจจะ
พฒันาตนเองไปให้ถึงทีส่ดุ	อาตมาจึงตัง้ใจ	ใฝ่เรยีน 
ใฝ่รู ้	 ต้ังแต่ปี	 ๒๕๒๐	 จนกระทั่งปี	 ๒๕๔๒	 ก็
สมปรารถนา	 ได้เรียนบาลี	 ได้เรียนนักธรรม	 ได้
เรียนอภิธรรม	 ได้เรียนพระไตรปิฎก	 ได้เรียนใน
ประเทศไทย	 ได้เรียนต่อในต่างประเทศ	 นี้คือได้
พัฒนาตามที่ตั้งใจไว้	 ส่วนการศึกษาในทางโลก	
อาตมาก็ได้แค่	 ป.๔	 อ่านออกเขียนได้ก็พอใจ 
แล้ว	 แต่มาพัฒนาทางด้านบาลีดังที่ตั้งหวังเอาไว ้
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มีความสุขกับการเรียน	 ตอนนี้ได้ใช้ความรู้ด้าน
ภาษาบาลไีปท�าประโยชน์มากมาย	เช่น	ไปสวดมนต์ 
ให้ผู ้ป่วยฟัง	 ไปสอนคนอื่น	 ไปสวดพระปริตร	 
สวดบทนั้นสวดบทนี้	และเอาไปแปลหนังสือได้
	 นี่เป็นตัวอย่างเล็กน้อยเรื่องตั้งตนไว้ชอบ	 
เราต้ังจิตคิดจะพัฒนาตนเองด้านไหน	 เราก็ตั้ง 
เป้าหมายไว้ด้านนั้น	 เราต้องเห็นคุณค่าของวิชา 
ความรู ้	 แล้วพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ	 นี้คือ	 
อัตตะสัมมาปะณิธิ
	 ต่อไปมงคลข้อ	 ๗	 คือ	พาหุสัจจัญจะ	 คือ
ขยันฟังมากๆ	สมัยก่อนนี้ไม่มีหนังสือ	ฟังแล้วต้อง
ท่องจ�าให้ได้	 เป็น	 สุตมยปัญญา	 ยุคนี้ก็ขยันอ่าน	
ขยันค้นคว้ามาก	 เป็น	พาหุสัจจัญจะ	 ต้องอ่าน 
ต้องเรียน	 เพราะเราเกิดมาจากอวิชชา	 คือความ 
ไม่รู	้เกดิมาเพือ่หาวชิชา	ชาติทีแ่ล้วเรามาจากไหน 
ก็ไม่รู ้	 ชาติหน้าเราจะไปไหนก็ไม่รู ้	 รูปนามคือ
อะไรก็ไม่รู้	 ทุกข์มาจากไหนก็ไม่รู้	 ทุกข์ก็มาจาก 
ตณัหา	ดบัตณัหาต้องไปนพิพาน	ไปนพิพานกต้็อง
มีศีล	สมาธิ	ปัญญา	ทุกคนไม่รู้	ไม่รู้อดีต	ปัจจุบัน	
อนาคต	ไม่รู้วัฏจักรแห่งทุกข์	ไม่รู้ว่าขันธ์	๕	เป็น 
กองแห่งทุกข์	ไม่รู้ว่าทุกข์มาจากตัณหา	ไม่รู้ว่าจะ
ดับตัณหานี้ต้องไปนิพพาน	 ไม่รู้ว่าจะไปนิพพาน 
ต้องมีศีล	สมาธิ	ปัญญา
	 ความไม่รู้	๘	เรื่องคือจุดเริ่มต้นของชีวิต	ทุก
คนเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้	 เกิดมาเพื่อหา
วชิชา	วชิชาได้แก่	๑	วชิาสือ่สาร	๒	วชิาชพี	ครสูอน	
ต้องมีสุตมยปัญญา	 ขยันอ่าน	 ขยันท่อง	 สุดท้าย
ส�าคัญมากคือวิชาใช้ชีวิต	ได้แก่	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	
เพราะฉะนั้น	พาหุสัจจัญจะ	ต้องขยันฟัง	 เพื่อให้
เกิดสุตมยปัญญา	ฟังแล้วให้สนทนา	มี	สุ	จิ	ปุ	ลิ 
(สุ	-	สตุะ	การอ่าน,		จ	ิ-	จติตะ	คดิตาม		โยนโิสมนสิ- 
การ,		ป	ุ-	ปจุฉา	สนทนาซกัถาม,		ล	ิ-	ลขิติ		เขยีนเพือ่ 
ให้จ�า)	พวก	power	point	หรือ	mind	map	ก็

ช่วยเรื่องความจ�าได้ดี		นี้ก็คือ	สุ	จิ	ปุ	ลิ	ที่ออกมา
จาก	พาหุสัจจัญจะ

ปุจฉา	:	เป็นหัวใจของการเรียนรู้	หลักของพหูสูต	
ใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	:	พอมพีาหุสัจจัญจะแล้ว	ก็มีมงคลข้อ	๘	 
คือ	 สิปปัญจะ	 ต้องให้ช�านาญ	 เชี่ยวชาญ	 สิป- 
ปัญจะ	แปลว่า	ศลิปะ	แต่ความเป็นจรงิ	สปิปัญจะ 
ต้องเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 รู้แล้วปฏิบัติให้ส�าเร็จ 
ได้ประโยชน์จริง	พาหุสัจจัญจะ	คือเรียนภาพรวม	
พอถงึ	สปิปัญจะ	คอืรู้จริง	ปฏิบติัได้	ช�านาญเฉพาะ
ด้าน	รู้แบบเชี่ยวชาญเลย		ที่โบราณสอนว่า	“อัน
ความรู ้รูก้ระจ่าง เพยีงอย่างเดยีว แต่ให้เชีย่วชาญ
เถดิจะเกดิผล”	กค็อืสปิปัญจะนีแ้หละ	ปฏบิตัไิด้จริง 
เชี่ยวชาญ	เป็นเลิศทางด้านนั้นได้	
	 เช่น	พระอรหนัตสาวก	ทีท่่านผกูเป็นกลอนไว้	
“พระสารบีตุรอุตมปัญญา โมคคลัลาน์ท่านมอีทิธิ- 
ฤทธิ์ รัตตัญญูสถิตย์พระโกณฑัญญะ พระมหา 
กสัสปะธดุงค์คณุ  ทพิยจกัษบุญุท่านอนุรทุธ์  ตระกลู 
สงูสดุพระภทัทยิะ  พระสาคตะฉลาดเตโช  พระบณิ- 
โฑโลบันลือกึกก้อง พระธรรมกถึกพระปุณณ- 
มนัตานี อธิบายธรรมดมีหากัจจายนะ พระโสภติะ
ระลึกบุพเพ  ทรงวินเยพระอุบาลี ....  พระเรวตะ 
ท่านชอบอยู่ป่า พระกังขาเรวตะท่านชอบเล่นฌาน 
พระโสณะอาจหาญ ปรารภความเพียร วาจา 
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แนบเนียนพระกุฏิกัณณะ พระสีวลีเถระมีลาภ 
ไม่หยุด ศรัทธาวิมุตติพระวักกลิ พระราหุลสิใคร่ 
การศึกษา”	 อย่างนี้เป็นต้น	แต่ละท่านจะเลิศแต ่
ละด้านเรยีกว่า	สปิปัญจะ	อย่างพระปณุณมนัตานี 
เลิศในการอธิบายธรรมะให้คนเข้าใจง่ายๆ	 พระ
สารีบุตรต้องไปเรียนการถ่ายทอดเรื่องวิสุทธิ	 ๗	
จากท่าน

ปุจฉา	:	เราต้องรู้เรื่องทั่วๆ	ไป	คือ	พาหุสัจจัญจะ 
เพื่อไม่ให้ใครมาหลอกเราได้	 และต้องมีสักเรื่องที่
เรารู้จริง	รู้ลึก	ปฏิบัติได้จริง	แล้วน�ามาเลี้ยงชีพได้	
ใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 ใช่	 เจริญพร	มงคลข้อต่อไป	ชีวิตจะดี
ต้องมีมงคลข้อ	๙	คือ	วินะโย จะ สุสิกขิโต	ต้อง
เป็นคนมีระเบียบวินัย	ของพระคือ	ศีลก็ดี	ข้อวัตร	
มหาวตัร	ขันธกวตัร	เสขยิวัตร	ข้อวัตรทัง้หมดต้อง
เรียบร้อย	 ทางโรงเรียนก็มีวินัยคือ	 กฎระเบียบ
ของโรงเรียน	ถ้าเป็นพระ	ศีล	๒๒๗	ก็ดี	มหาวัตร	 
ขันธกวัตร	 เสขิยวัตร	 ก็ดี	 หรือเป็นคนไทยก็ต้อง
รูจ้กัเคารพกฎหมายไทย	ทัง้หมดนีเ้รยีกว่า	มวีนิยัดี 
เคารพกฎหมายและระเบียบวินัย

ปุจฉา	 :	 เรื่องนี้พระอาจารย์พอจะยกตัวอย่าง 
ได้ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	:	ดูคนญี่ปุ่นเป็นตัวอย่าง	แม้ในคราวเกิด
ภยัธรรมชาติ	เขาก็ยังรกัษาระเบยีบวินยัด	ีรบัของ
บริจาคก็เข้าแถวมีระเบียบ	หิวแค่ไหนก็ไม่แซงคิว	
ถ้าคนไทยมีระเบียบอย่างนี้	 อุบัติเหตุก็จะลดลง	
การแย่งชิงกัน	มือใครยาวสาวได้สาวเอาก็จะหาย
ไปจากสังคม	ทกุคนจะเห็นใจกนั	เพราะมีระเบียบ
วินัย	เริ่มตั้งแต่การคัดแยกขยะที่บ้านตนเอง	เก็บ
ท่ีนอน	 จัดเสื้อผ้า	 เรื่องระเบียบวินัยนี้	 ใช้ได้ใน
ทุกๆ	 อย่างเลย	 ทุกที่ทุกหนทุกแห่งก็จะดูเจริญหู 
เจริญตา	เป็นระเบียบเรียบร้อย

ปุจฉา	 :	 ความมีระเบียบวินัยเป็นเครื่องวัดความ 
เจริญได้เลยนะเจ้าคะ	 โยมอยากทราบว่ามงคล 
ข้อที่	 ๑๐	 รุ่งอรุณของการศึกษาข้อสุดท้าย	 คือ 
อะไรเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 เจริญพร	มงคลข้อ	๑๐	คือ	สุภาสิตา 
จะ ยา วาจา	กล่าววาจาสุภาษิต	วจีทุจริต	๔	นี้
เว้นแล้ว	 แต่วจีสุจริต	 ไม่พูดเท็จ	 พูดแต่ค�าจริง 
ค�าสัตย์	 ไม่พูดส่อเสียด	 พูดแต่ค�าสมานสามัคค	ี 
ไม่พูดค�าหยาบ	 พูดแต่ค�าท่ีไพเราะ	 ไม่พูดสิ่งที่ 
เหลวไหลไร้สาระ	 พูดแต่สิ่งที่ดีมีสาระ	 นอกจาก
นี้แล้ว	พูดถูกกาล	 ถูกคน	ถูกสถานที่	 ค�าพูดจึงมี
ความส�าคัญมากในเรื่องการศึกษา
	 โบราณท่านจึงว่า	 “พูดดีเป็นศรีแก่ปาก	พูด
มากปากจะมีสี”	 หรือ	 “ปากเป็นเอก	 เลขเป็น
โท	 วิชาเป็นตรี	 ชั่วดีเป็นตรา”	ถ้าเราพูดเป็น	 ไป
ขอความรู้	 ขอความช่วยเหลือจากใคร	 พูดอย่าง
สภุาพอ่อนน้อม	ครเูหน่ือยขนาดไหนก็ช่วยอธิบาย
ให้	แต่ถ้าพูดจาไม่ดี	ขวานผ่าซาก	ไปขอความช่วย
เหลือหรือจะขอความรู้	 ขอความร่วมมือจากใคร	
ไม่มีใครช่วยเลย	แต่ถ้าพูดดีๆ	พูดเพราะๆ	อย่าว่า
แต่คนเลย	 สัตว์เดรัจฉานยังรับรู้ได้	 โบราณจึงว่า	 
“อยู่คนเดียว ให้ระวัง ยั้งความคิด อยู่ร่วมมิตร 
ให้ระวัง ยั้งค�าขาน”	 หรือ	 “อันมนุษย์สุดนิยมที่
ลมปาก จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา แม้พูดดี
มีคนเขาเมตตา จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะ
ความ”	 เพราะฉะนั้น	 เรื่องค�าพูดจึงเป็นพื้นฐาน
ของการศึกษาและการใช้ชีวิต
	 สรุปว่า	มงคลทั้ง	๑๐	ข้อแรกนี้	เป็นพื้นฐาน
ของการศกึษาท่ีจะหยัง่ลงเข้าไปในไตรสกิขา	หยัง่
ลงไปในโยนิโสมนสิการ	 เป็นทั้งรุ่งอรุณของการ
ศึกษา	๑๐	มงคลนี้	ท่องไม่ยาก	จ�าก็ไม่ยาก	เอามา 
ใช้ก็ไม่ยาก	เอาแค่	๓	คาถา	๑๐	มงคล	ก็จะเป็น 
การเรียนการศึกษาที่มีความสุข	 เป็นการเรียน 

๓๕8



แบบ	active	learning	หรือการเรียนแบบ	easy	
way	อยู่ในมงคล	๑๐	มงคลแรกนี้	ครบถ้วนเลย	

ปุจฉา	 :	แล้ว	โยนิโสมนสิการ	การพิจารณาโดย
แยบคาย	จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าคะ

วิสัชนา	:	เหตุทีท่�าให้เกดิโยนโิสมนสิการ	ม	ี๕	อย่าง	
คือ	 ๑.	ปฏิรูปะเทสะวาสะ	 ต้องอยู่ในประเทศที่
สมควร	๒.	ต้องม	ีปุพเพกะตะปญุญะตา	เคยท�าบญุ 
ไว้ในชาติก่อน	๓.	อตัตะสมัมาปะณธิ	ิตัง้ตนไว้ชอบ	 
๔.	สปัปรุสิปูะสงัเสวะ	เข้าไปคบหาท่านผู้รู	้คบหา
บัณฑิต	๕.	สัทธัมมัสสะวะนะ	ฟังธรรม	คือ	พาหุ- 
สัจจัญจะ	 ฉะนั้น	 เหตุที่ท�าให้เกิดโยนิโสมนสิการ 
๕	อย่าง	ก็มาจากมงคล	ข้อที่	๒,	๓,	๔,	๕	และ
ข้อที่	๗	

ปุจฉา	 :	 โปรดอธิบายความหมายและองค์ธรรม
ของโยนิโสมนสิการด้วยเจ้าค่ะ

วิสัชนา	 :	 โยนิโสมนสิการ	 คือเคียวท่ีไปรวบเอา
รวงข้าว	 ตัวปัญญาคือคมเคียว	 องค์ธรรมของ
โยนิโสมนสิการ	 คือจิต	 ๒	 ดวง	 ได้แก่	 อาวัชชน- 
จิต	๒	ดวง	จิตที่กลั่นกรองอารมณ์ทางปัญจทวาร	
หรือเรียกว่า	ปัญจทวาราวัชชนจิต	กับ	จิตที่กลั่น
กรองอารมณ์ทางมโนทวาร	 เรียกว่า	มโนทวารา-
วัชชนจิต	จิต	๒	ดวงนี้	 รวมเรียกว่า	อาวัชชนจิต 
ท�าหน้าที่เท่ากับ	สัพพัญญุตญาณ	รู้ทุกอย่าง	จิต	
๒	 ดวงน้ีก็กรองอารมณ์ทุกอย่าง	 จึงอุปมาคล้าย
กับสัพพัญญุตญาณ	 ซึ่งกรองสิ่งที่ไม่ดีออกหมด	
เอาแต่สิ่งดีๆ	เข้ามา

ปุจฉา	 :	ที่เปรียบเทียบว่าโยนิโสมนสิการเหมือน	
“หม้อแปลงสัญญาณ”	 สามารถเป็นตัวแปลงสิ่ง
ที่ไม่ดีให้เป็นสิ่งที่ดีได้ทั้งหมด	เพราะอะไรเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 โยนิโสมนสิการหรือการพิจารณา 
โดยแยบคาย	จะพิจารณาถึงเหตุ	มีวิธีการถึง	๑๐	
อย่าง	 แต่ง่ายๆ	 ก็คือ	 พอเจอผลก็สาวไปหาว่า
เหตุมาจากไหน	บางคนไม่สาวหาเหตุ	 ไปคิดเอง 
เออเอง	 แล้วก็ไปใส่คนโน้นคนนี้	 ก็มีปัญหากัน	
แต่คนที่มีโยนิโสมนสิการ	จะเห็นเหตุ	รู้ว่ามาจาก
เหตุไหน	แก้ที่เหตุนั้น	จบที่เหตุ	นี่คือลักษณะของ
โยนิโสมนสิการ

ปจุฉา	:	สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยตุโฺต) 
ท่านสรปุว่า	ในบรรดาองค์ประกอบท่ีเป็นบพุนิมติ
ของมรรค	 หรือรุ่งอรุณของการศึกษาน้ี	 ถือว่า	
กัลยาณมิตร	 กับ	 โยนิโสมนสิการ	 ส�าคัญที่สุด 
พระอาจารย์เห็นว่าอย่างไรเจ้าค่ะ

วสิชันา	:	ท่านย่อให้เหลอื	๒	อย่างกถ็กูแล้ว	แต่ถ้า 
พูดถึงกัลยาณมิตร	 ก็ต้องขยายคุณสมบัติของ
กัลยาณมิตร	๗	อย่าง	ส่วนโยนิโสมนสิการ	จะเกิด
ได้	ก็ต้องอาศัยเหตุ	๕	อย่าง	เหตุที่มีกัลยาณมิตร
เพราะอะไร	 แล้วโยนิโสฯ	 จะเกิดได้เพราะอะไร	
ความจริง	 กัลยาณมิตรหรือโยนิโสมนสิการจะ 
เกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเหตุ	 อย่างเช่นต้องอยู่ใน 
ปฏริปูเทส	แล้วเราปฏริปูหรอืยงั	ต้องม	ีปพุเพกะตะ- 
ปญุญะตา	แล้วเราท�าบญุไว้ไหม	อตัตะสมัมาปะณธิิ 
เราตั้งจิตคิดจะพัฒนาตนเองไหม	แล้วเรา	สัปปุริ- 
สูปสังเสวะ	เข้าไปคบบัณฑิต	เข้าไปคบหาท่านผู้รู้ 
ไหม	 มีพาหุสัจจัญจะ	ฟังพระสัทธรรมไหม	 ถ้ามี
การฟังธรรม	 ก็ใช้ได้	 น่ันแหละ	 โยนิโสมนสิการ 
จึงจะเกิด	ดังนั้น	ต้องมีเหตุของเหตุ	เหตุใกล้	เหตุ
ไกล	โยนิโสมนสกิารคอืเหตใุกล้สดุๆ	ก่อนทีปั่ญญา
จะเกิด	แต่เหตุของโยนิโสมนสิการก็มีอีก	๕	 เหตุ	
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๕	 เหตุนั้นก็มีเหตุของเหตุอีก	 จึงเป็นเรื่องของ 
เหตุปัจจัยร้อยกันมา	 ต้องพิจารณาตามหลัก 
ปฏิจจสมุปบาท	 มีการเชื่อมเหตุเชื่อมผล	 ซึ่งเป็น
หลักการของโยนิโสมนสิการ

ปจุฉา	:	ในสงัคมปัจจุบนั	จะมข่ีาวโน้นข่าวนี	้เราจะ
ฝึกให้รู้จักพิจารณาโดยแยบคายได้อย่างไรเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 ต้องถึงเหตุถึงผล	 เพราะมีวิปลาส	 ๔	
อย่าง	อสุภสัญญาวิปลาส	มองเห็นสิ่งที่ไม่สวยว่า
สวย	สุขสัญญาวิปลาส	 มองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่า
เป็นสุข	นิจจสัญญาวิปลาส	 มองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยง
ว่าเที่ยง	อัตตสัญญาวิปลาส	มองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัว
ไม่ใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตน	 เราต้องฟังหูไว้หู	 เช่น	
เราเห็นสิ่งที่ไม่ดี	เราจะคิดดังนี้	คิดขั้นที่ ๑	อกุศล
วิบากส่งผลทางตา	 ท�าให้เราได้เห็นส่ิงที่ไม่ดี	คิด
ขั้นที่ ๒	คิดถึงสิ่งที่ดี	อ๋อ	ยังดีนะ	ตาเราไม่บอด	ถ้า
เราผิดศีลข้อที่	๕	ไว้มาก	คงต้องเกิดมาบ้าใบ้บอด
หนวก	 มองไม่เห็นแล้ว	 ถึงจะเห็นส่ิงที่ไม่ดีก็ตาม	
แต่ตาเราไม่บอด	 ก็ยังดีกว่าคนที่ตาบอด	 มองไม่
เหน็อะไรเลย	คดิขัน้ที ่๓	สิง่ทีเ่หน็เป็นแค่รปู	ผูเ้หน็ 
เป็นแค่นาม	 และทั้งรูปทั้งนามไม่เที่ยง	 เป็นทุกข	์
เป็นอนัตตา	 และนึกถึงกฎแห่งกรรม	 นึกถึงเหตุ
ปัจจุบัน	นึกถึงวิปัสสนา

	 ต้องวางใจเป็น	 คือมีอารมณ์อะไรเข้ามา 
กระทบก็ตาม	 เราวางใจ	 ๓	 ระดับนี้ได้	 คือเราม ี
โยนิโสมนสิการ	 เราจะไม ่มีติดลบเลย	 แต ่	 
ณ	ปัจจุบัน	 ฟังปุ๊บเช่ือปั๊บ	 ดูปุ๊บเชื่อปั๊บ	 คือเชื่อ 
ตาเน้ือ	 มีแต่ตาแต่หามีแววไม่	 ตาปัญญาจะเกิด 
ขึน้ได้ต้องมโียนโิสมนสกิารก่อน	แต่โยนโิสมนสกิาร 
จะเกิดขึ้น	ต้องมีเหตุมีปัจจัยก่อน

ปุจฉา	 :	 ข่าวท่ีก�าลังร้อนมากท่ีสุด	 ก็เรื่องคดีเงิน
ทอนวัด	 ในฐานะที่พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชน	
จะน�าโยนิโสมนสกิารมาใช้ในเรือ่งน้ีอย่างไรเจ้าคะ

วิสัชนา :	 ต้องพิจารณาถึงกฎแห่งกรรม	 ไม่ได้มี 
แต่ปัจจุบนักรรมอย่างเดยีว	ยงัมอีดตีกรรม	ปัจจบุนั 
กรรม	พระหลายรูปท�าดี	แต่อดีตกรรมชาติก่อนๆ	
ไม่รู้ว่าท�าอะไรไว้	อาจจะท�าไม่ดี	แล้วไปโยนความ
ผิดให้คนอ่ืน	 ในชาติก่อนๆ	 ชาติน้ีไม่ได้ท�ากรรม
ชั่ว	แต่คนโยนมาให้	ก็ต้องรับไป	ฉะนั้น	ต้องมอง
ไปถึงอดีตเหตุ
	 ครั้งหน่ึงในสมัยพุทธกาล	 มีโยมอุบาสกคน
หน่ึง	มารกัษาศลีทีวั่ด	ตืน่เช้าก็ไปล้างหน้าทีบ่่อน�า้	
ชาวบ้านไล่ขโมยมา	 ขโมยก็วิ่งมาตรงบ่อน�้าพอดี	
แล้วก็เอาห่อทรัพย์วางตรงน้ัน	 แล้วขโมยก็ว่ิง
ไปหลังวัด	 ชาวบ้านมาถึงบ่อน�้า	 ก็เห็นคนที่ถือ
อุโบสถศีลก�าลังตักน�้า	แล้วข้างๆ	กันนั้นก็เห็นห่อ
ทรัพย์	 เข้าใจว่าโยมที่มารักษาอุโบสถศีลคือขโมย	
ก็รุมจับตี	ประชาทัณฑ์	พระก็ห้ามไม่อยู่	ชาวบ้าน 
รุมประชาทัณฑ์จนโยมรักษาอุโบสถศีลคนน้ัน 
เสียชีวิต
	 พระภกิษไุปกราบทลูถามพระพทุธเจ้าว่า	ข้า
แต่พระองค์ผูเ้จรญิ	โยมอบุาสกผูน้ีม้ารักษาศลีทีว่ดั
ทัง้คนื		ไม่สมควรตายเลย		พระพทุธองค์กต็รสัว่า	ใช่
แล้ว		ภกิษทุัง้หลาย		ชาตนิีเ้ขาไม่สมควรตายแบบนี้	 
แต่กรรมที่เขาท�าไว้ในชาติก่อน	เขาท�ากรรมอย่าง
น้ีๆ	เอาไว้	แต่ชาตนิีเ้ขาเป็นคนด	ีเพราะฉะน้ัน	เขา
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ตายไป	เขาก็ไม่ไปเกดิในทคุต	ิพระพทุธองค์ตรสัว่า	
กรรมไม่ใช่มีชาติเดียว	 ดังน้ัน	 เราฟังข่าวเสพข่าว
อะไรก็ตาม	ต้องฟังหูไว้หู	ใช้โยนิโสมนสิการ	ถ้าไม ่
ฟังหูไว้หู	 ไม่ใช้โยนิโสมนสิการ	 ไม่ใช้ตาปัญญาใน 
การมอง	เราจะถูกหลอก	

ปุจฉา	:	ถูกหลอกอย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์

วิสัชนา	 :	 ก็คือพอเห็นข่าวไม่ดีก็เกิดโทสะ	 ไม่
พอใจก่อนเลย	 ยังไม่ทันสืบสาวเลยว่าจริงหรือไม่
จริง	แลว้คนท�าเขามีวตัถปุระสงคอ์ะไร	เหตกุารณ ์
อะไรเกิดขึ้น	แล้วจะวางใจยังไงต่อไป	คือเราขาด
ขันติ	ขาดโยนิโสมนสิการ	สิ่งต่อมา	คือจะเอาคืน	
อาฆาตพยาบาท	ก็คิดผิดหลักศาสนาพุทธ

ปุจฉา	:	เราไม่ควรตัดสินอะไร	โดยไม่ได้พิจารณา
ถึงเหตุปัจจัยหรือยังไม่รู้จริง	ใช่ไหมเจ้าคะ

วสิชันา	:		หลกัพทุธศาสนาต้อง	วิเจยยะ	สอดส่อง 
ต้องตรวจสอบว่า	 ใช่หรือไม่ใช่	 จริงหรือไม่จริง	
แล้วสุดท้าย	 จะเกิดอะไรขึ้น	 ต ้องพิจารณา
หาเหตุหาผลอย่างละเอียด	 ตามหลักกาลามสูตร  
หรือ	มหาปเทส	๔	มีหลักการไว้หมดแล้ว	แต่ชาว 
พุทธไม่เอามาใช้	 พอเจออะไรไม่ถูกใจ	 ฉันจะ
โกรธก่อน	 อะไรที่ถูกใจ	 ฉันจะชอบก่อน	 เพราะ
ฉะนั้น	 อะไรเกิดขึ้นต้องพิจารณาก่อน	 ถึงเหตุ 
ถึงผล	 แต่การที่เราจะพิจารณาเป็น	 เราต้องมี
โยนิโสมนสิการ	ซึ่งเกิดด้วยเหตุ	๕	อย่าง	จึงสรุป 
ได้ว่า		ทกุคนไม่สามารถเกดิโยนโิสมนสิการได้  หาก 
ปล่อยให้อารมณ์ครอบง�า	 นั่นคือทั้งสุตมยปัญญา
น้อย	จินตามยปัญญาน้อย	ภาวนามยปัญญาน้อย 
จึงเกิดความไม่พอใจ	 มีการโต้ตอบในทางที่ไม่
เหมาะสมต่างๆ	ตามมา

ปจุฉา	:	ถ้าเราถูกกล่าวหาทัง้ทีไ่ม่มคีวามผดิ	มพีระ
สตูรไหนทีส่อนหลกัการพจิารณาเรือ่งนีบ้้างเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 วิธีการพิจารณาหากถูกกล่าวหา	พระ 
พุทธองค์ตรัสไว้ในพรหมชาลสูตร	 	 ถ้าพระถูก 
กล่าวหาอย่างนี้ๆ	อย่าเพิ่งโกรธเขา	ฟังให้จบก่อน 
เขาว่าอะไร	จบแล้วใช่ไหม	จบแล้ว	เราก็แถลงคืน	
ที่คุณกล่าวอย่างนี้	 ไม่จริงด้วยเหตุผลอย่างนี้	 สิ่ง
ที่จริงมีแค่นี้	 สิ่งที่ไม่จริงเป็นอย่างนี้	 ต้องชี้แจงให้
ชัดเจน	ถ้าเขากล่าวชมก็อย่าเพิ่งดีใจ	ให้เขากล่าว
ชมให้จบก่อน	ถ้าจบแล้ว	ค่อยบอกว่าที่คุณกล่าว
ชมมามีจริงแค่นี้	 ส่วนที่เกินความจริงคือตรงนี้ 
ฟังเขาให้จบก่อน	อย่าเพิง่ดใีจ	อย่าเพิง่เสยีใจ	น้ีคอื 
หลักที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพรหมชาลสูตร	

ปุจฉา	 :	 หากโยมขอสรุปว่า	 ความมีกัลยาณมิตร	
คือเรามีที่พึ่งที่ยังไม่แน่ไม่นอน	 ยังเป็นเหมือนที่
พึง่ภายนอก	แต่เมือ่ไรทีเ่รามโียนิโสมนสกิาร	เราก ็
เหมอืนมกัีลยาณมติรอยูภ่ายในตัวเราเอง	ก็จะเป็น
ที่พึ่งที่มั่นคงแน่นอนดีกว่า	ใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 ใช่ๆ	 โยนิโสมนสิการคือกัลยาณมิตร 
ภายใน	 กัลยาณมิตรภายนอกนั้น	 บางทีสิ่ง
แวดล้อมไม่เอ้ือก็ต้องมีโยนิโสมนสิการมาช่วย	
โยนิโสมนสิการ	 ภาษาง่ายๆ	 เรียกว่า	 “ฉุกคิด” 
คือเราต้องฝึกคิดอย่างนี้บ่อยๆ	 พอเจอเหตุการณ์
ขึ้นมา	 ปัญญาก็จะฉุกคิดขึ้นมาได้	 เพราะเราเคย 
ฝึกคิดเอาไว้	 ฝึกคิดแบบ	 ๓	 ขั้น	 แบบกุศลวิตก 
กุศลวิตกคือสัมมาสังกัปปะ	 ฝึกคิดในทางดี	 ฝึก 
คดิบวก		ฝึกคดิแบบโยนโิสมนสกิาร		เราไม่สามารถ 
จะให้โยนโิสมนสกิารเกดิขึน้ได้ง่ายๆ		กต้็องหมัน่ฝึก 
โดยอาศัยเหตุปัจจุบัน
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ปุจฉา	:	ถ้าเราใช้อารมณ์แก้ปัญหาอยู่บ่อยๆ	ก็จะ
ไม่เกิดโยนิโสมนสิการง่ายๆ	 ต้องฝึกสงบจิตให้ได้	
ให้ปัญญามาท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ใช่ไหม 
เจ้าคะ

วิสัชนา	:	ใช่	ต้องฝึกสงบจิตให้ได้	มีอาตาปี	สัมป-
ชาโน	สติมา	มีขันติ	มีความเพียร	มีปัญญา	นี้จะ
เป็นหลักส�าคัญที่จะช่วยเอื้อให้โยนิโสมนสิการ
เกิดได้	

ปจุฉา :	สดุท้ายนี	้ขอความเมตตาพระอาจารย์ฝาก
ข้อคิดอะไรให้ท่านผู้อ่านหน่อยเจ้าค่ะ

วสัิชนา :	การศกึษาท่ียอดเยีย่มท่ีสุดทีพ่ระพทุธเจ้า
ได้ตรัสไว้	 คือ สิกขานุตตริยะ	 วิชาส�าคัญที่สุดใน

ชีวิตคือ	วิชาชีวิต	 เราได้ชีวิตนี้มาเพราะบุญ	 คือ
รักษาศีล	๕	เราต้องเรียนรู้ศีล	๕	ลงมือปฏิบัติศีล	
๕	ให้ได้	แล้วเกิดมาทัง้ท	ีจะให้ได้ก�าไรชวีติ	คอืการ
ได้ท�าสมาธ	ิแล้ววนัไหนทีไ่ด้รูจ้กัตวัเราว่า	ร่างกาย
ของเราก็เป็นแค่รูป	 จิตใจก็เป็นแค่นาม	ทั้งรูปทั้ง
นามก็ไม่เที่ยง	 เป็นทุกข์	 เป็นอนัตตา	 แล้วแทง
ตลอดอริยสัจทั้ง	 ๔	 นั่นแหละคือก�าไรทองของ
ชีวิต	เพราะฉะนั้น	ต้นทุนชีวิตคือ	ศีล ๕	ก�าไรชีวิต	
ก�าไรเงิน	คือ	สมถะ	ก�าไรทอง	คือ	วิปัสสนา	เกิด
มาทั้งที	 ต้นทุนชีวิตอย่าได้หาย	 ก�าไรชีวิตอย่าได้
หด	การศึกษาที่ส�าคัญที่สุดคือการศึกษาวิชาชีวิต		
ขอเจริญพร

แจก
หนังสือ

ตามรอยธรรม
ยุคกึ่งพุทธกาล

 หนังสือตามรอยธรรมยุคก่ึงพุทธกาล	 ได้รวบรวมบทความ
ที่พิมพ์ลงในวารสารโพธิยาลัย	 ของ	ท่านปุญฺญฺวํโส (พระมหา
สมพงษ์)	 ซึ่งท่านได้ใช้นามปากกาแตกต่างกันไปบ้างตามวาระ 
นับเป็นผลงานที่สร้างสรรค์	 ทั้งในแนวคิด	 อุดมการณ์แห่ง
พระผู ้ปฏิบั ติดีปฏิบัติชอบ	 ในมุมมองที่สร ้างสรรค ์ 	 มีทั้ ง
ห่วงใยในพระศาสนา	 และมั่นคงในพระรัตนตรัย	 เป็นหนังสือ 
พ๊อคเกตบุ๊คที่มีความหนาถึง	๒๒๒	หน้า	ซึ่งท่านได้รวบรวมพิมพ์เป็นธรรมทาน	วารสารโพธิยาลัย 
ยินดีมอบหนังสือนี้ให้ท่านผู้อ่าน	 โดยมีกติกาง่ายๆ	 ดังนี้คือ	 ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็น 
ที่มีต่อ วารสารโพธิยาลัย สั้นยาวไม่กําหนด	 เพื่อคณะผู้จัดท�าจะได้น�าความคิดเห็นเหล่าน้ัน 
มาปรับปรุงคุณภาพของวารสารต่อไป	ส่งความคิดเห็นของท่านมาที่	ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ ์
email	 acharak7153@gmail.com หรือ	 เขียนเป็นจดหมาย	 ส่งไปรษณีย์มาที่	 ชมรม 
กัลยาณธรรม	 เลขที่	 ๑๐๐	 ถนนประโคนชัย	 ต�าบลปากน�้า	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสมุทรปราการ	
๑๐๒๗๐	วงเลบ็มมุซองว่า (วารสารโพธยิาลยั) หนงัสอืมจี�านวนจ�ากดั	กรณุาส่งด่วน	ก่อนหนงัสอื
จะหมด	โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน	ส�าหรับส่งหนังสือถึงท่านตามที่ขอมาด้วย
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ธรรมปริทัศน์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

	 การศึกษาคือการพัฒนาคนให้มีชีวิตที่ดีงาม 
ค�าว่าชีวิตที่ดีงาม	หมายรวมถึงความเป็นอยู่อย่าง 
ถูกต้อง	 มีคุณค่า	 เก้ือกูล	 เป็นประโยชน์	 และมี 
ความสขุ		อย่างน้อยไม่เบยีดเบยีนตน		ไม่เบยีดเบียน 
ผู้อื่น	 เม่ือพูดว่า	 ด�าเนินชีวิต	 ก็เท่ากับว่าเรามอง
การมีชีวิตอยู่	หรือการเป็นอยู่ของมนุษย์	เหมือน
เป็นการเดินทาง	 อย่างที่เรียกว่า	 วิถีชีวิต	 หรือ 
ทางชีวิต	 การมีชีวิตคือการเดินทางสู่จุดมุ่งหมาย
อย่างใดอย่างหนึง่	การศกึษาจงึเป็นการพฒันาคน 
โดยท�าให้คนนั้นก้าวไปในวิถีชีวิตที่ดีงาม	 สู่จุด 
มุ่งหมายยิ่งขึ้น
	 จุดหมายของชีวิตที่ดีงามนั้น	 ถ้าพูดตาม
หลักพุทธธรรมก็คือ	ความดับทุกข์	หรือ	ภาวะไร ้
ปัญหา	คอืการแก้ปัญหาได้	หรอืการทีเ่รือ่งราวและ
สิ่งต่างๆ	 ไม่เกิดเป็นปัญหาขึ้นแก่ชีวิต	 ตลอดจน
ชีวิตนั้นเองไม่เกิดเป็นปัญหา	เพราะปฏิบัติต่อมัน
อย่างถกูต้อง		และเพราะแก้ไขให้ปัญหาหมดไปได้ 
ซึ่งอาจจะเรียกว่า	 ความหลุดพ้น	 หรือ	 อิสรภาพ	 

รุ่งอรุณ

เพราะปลอดพ้น	 ปราศจากความบีบคั้นกดดัน
จ�ากัดขัดข้อง	หรือเรียกว่า	สันติและความสุข
	 ทางหรือวิถีชีวิตที่ดีงามนั้น	 ในฐานะที่เป็น
ทางสายกลาง	 ซึ่งสมดุลและพอดีที่จะน�าไปให้ถึง
จุดหมาย	 เรียกว่า	มัชฌิมาปฏิปทา	 ในฐานะที่
เป็นการด�าเนินชวีติอย่างอดุมคต	ิเรียกว่า	พรหม-
จริยะ	แปลว่า	จริยะอันประเสริฐ	หรือจริยธรรม
อันสมบูรณ์	 และในฐานะที่เป็นทางชีวิตที่มีองค์
ประกอบ	 ๘	 ประการ	 เรียกว่า	มรรคมีองค์ ๘ 
หรือเรียกสั้นๆ	 ว่า	มรรค	 การฝึกหัดพัฒนาคน 
และพัฒนาตนให้เดินอยู่	 และเดินไปในวิถีชีวิตที่
ถูกต้องดีงามนั้น	เรียกว่า	สิกขา	หรือ	การศึกษา 
สกิขาหรอืการศกึษาน้ันม	ี๓	ด้าน	คอื	ฝึกฝนพฒันา
ในด้านการแสดงออกทางกายและวาจา	พร้อมทัง้
สัมมาชีพ	 (อธิศีล)	 ฝึกฝนพัฒนาในด้านคุณภาพ	
สมรรถภาพ	และสุขภาพจิต	(อธิจิต)	และฝึกฝน
พัฒนาในด้านปัญญา	 (อธิปัญญา)	 จึงเรียกว่า	
ไตรสิกขา	หรือการศึกษา	๓	ด้าน	คือ	๓	ส่วน

ของ
การศึกษา
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	 พระพุทธเจ้าทรงให้ความส�าคัญแก่หลัก
ปฏบิตัก่ิอนมรรคหรือการน�าเข้าสู่ทางนีเ้ป็นอย่าง
มาก	 โดยทรงแสดงหลักธรรมไว้หมวดหนึ่ง	 มี	 ๗	
ข้อ	เรียกว่า	บุพนิมิตแห่งมรรค	คือ	สิ่งที่ส่อแสดง	 
หรือเครือ่งหมายน�าหน้า		ซึง่ส่อแสดงว่าการปฏบิตั ิ
ตามมรรคก�าลังจะเกิดขึ้น	 ใช้ค�าไทยง่ายๆ	 ว่า 
แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม	ถ้าโยงเข้ามาหา 
การศกึษา	กเ็รยีกได้ว่าเป็น	รุง่อรณุของการศกึษา 
ธรรมหรือหลักปฏิบัติและคุณสมบัติ	 ๗	 ประการ
นี้	 เป็นทั้งตัวน�าเข้าสู่ทางด�าเนินชีวิตที่ดีงาม	และ
เป็นตัวก�ากับ	ประคับประคอง	 ให้คนเดินหน้าไป 
ด้วยดี	 ในทางด�าเนินชีวิตที่ดีงามนั้น	 เป็นหลัก
ประกันว่า	 การพัฒนาตนของบุคคลจะเริ่มต้น	
และด�าเนินก้าวหน้าต่อไป	เหมือนกับการปรากฏ
ขึ้นของแสงเงินแสงทอง	 หรือรุ่งอรุณ	 เป็นหลัก
ประกันว่า	 อาทิตย์จะอุทัย	 แล้วด�าเนินไปตามวิถี
โคจรในท้องฟ้า	พร้อมด้วยแสงสว่างแห่งกลางวัน
จะตามมา
	 มีพุทธพจน์ตรัสไว้ว่า	 ธรรมเหล่าน้ี จะทํา
มรรคทีไ่ม่เกิดให้เกดิขึน้ และมรรคทีเ่กดิขึน้แล้ว 
ก็จะเจริญเต็มบริบูรณ์ เป็นทั้งเครื่องช่วยน�าเข้าสู่
ทางและเป็นเครื่องช่วยในการเดินทางให้ได้ผลด ี
จนบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย	 หรือเป็นทั้งตัวนําและ 
ตัวช่วย	ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญของการศึกษา	

	 แสงเงนิแสงทองของชวีติทีด่งีาม	หรือ	รุง่อรณุ
ของการศึกษา	เป็นชุดขององค์ธรรม	๗	ประการ	
เหมือนดังล�าแสงที่กระจายรัศมีเป็นสีทั้ง	 ๗	 มี
หัวข้อซึ่งได้เรียบเรียงไว้ให้จ�าได้ง่ายดังนี้
	 ๑.	 รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่าง
ที่ดี
	 ๒.	มีชีวิตอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย
	 ๓.	พร้อมด้วยแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์
	 ๔.	มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ
	 ๕.	ปรบัทศันคติและค่านิยมให้สมแนวเหตุผล
	 ๖.	มีสติ	กระตือรือร้น	ตื่นตัวทุกเวลา
	 ๗.	แก้ปัญหาและพึ่งพาตนได้ด้วยความรู้คิด

	 จะอธิบายขยายความตามล�าดับ	ดังต่อไปนี้
๑. รู ้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่าง 
ที่ดี พูดให้คลุมความกว้างขึ้นอีกว่า	 การมีและ 
การได้กัลยาณมิตร	เรียกเป็นค�าศัพท์ว่า	กัลยาณ-
มิตตตา	 ความมีกัลยาณมิตรนี้	 แยกความหมาย 
ได้เป็น	๒	ขั้น	คือ
	 ๑)	การที่สังคมเป็นกัลยาณมิตร	หรือจัดสรร
กัลยาณมติรได้	โดยเฉพาะผูร้บัผดิชอบในสงัคมท�า
หน้าทีจั่ดหา	จัดสรร	และท�าตัวให้เป็นกัลยาณมติร
แก่เด็กหรือผู้เรียน
	 ๒)	การที่ตัวเด็กเองรู้จักเลือกคบหากัลยาณ- 
มิตร	คือเด็กรู้จักเลือกคบคนดี	รู้จักเลือกหาแหล่ง
ความรู้ที่ดี	 และรู้จักถือเอาแบบอย่างที่ดี	 หรือ
รู้จักเลือกบุคคลที่จะนิยมเป็นแบบอย่างในความ
ประพฤติ	 หรือในการครองชีวิต	 เช่น	 รู้จักใช้ห้อง
สมุด	 รู้จักเลือกอ่านหนังสือ	 รู้จักเลือกรายการ
โทรทัศน์
	 รุ่งอรุณของการศึกษา	เริ่มขึ้นแท้จริงในขั้นที่	
๒	คือ	 เริ่มขึ้นต่อเมื่อ	 เด็ก	ผู้เรียน	หรือตัวบุคคล
นั้นเอง	 รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่าง 
ที่ดี	ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น	ก็เป็นหลักประกันที่ชัดเจน
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ว่า	 เขาก�าลังก้าวเข้าสู่การศึกษา	 การพัฒนาตน
ก�าลังจะตั้งต้น	และชีวิตที่ดีงามก�าลังจะตามมา
๒. มีชีวิตและอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วย
วินัย หมายถึง	 การรู ้จักจัดระเบียบชีวิตและ 
ความสัมพันธ์ในสังคมให้เรียบร้อย	 เกื้อกูล	 เรียก
ตามภาษาทางธรรมว่า	 ความถึงพร้อมด้วยศีล	
หรือการท�าศีลให้ถึงพร้อม	 ตรงกับค�าศัพท์ว่า 
สีลสัมปทา	 ซึ่งการจัดระเบียบชีวิตของตน	 และ
อยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยดีนั้น	 รวมตั้งแต่การมีความ
ประพฤติส่วนตัวสุจริต	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ความ
มีระเบียบในการเป็นอยู่	ไม่สับสนวุ่นวาย
๓. พร้อมด้วยแรงจูงใจใฝ่รู้สร้างสรรค	์หมายถึง 
การมีแรงจูงใจที่เกิดจากการรักความจริง	 รัก
ความถูกต้องดีงาม	 เมื่อรักความถูกต้องดีงาม	 ก็
อยากท�าให้ความถูกต้องดีงามนั้นเกิดมีเป็นจริง
ขึ้น	 ความอยากรู้และอยากท�าให้ถูกต้องดีงาม
นั้น	ในภาษาทางธรรมเรียกว่า	ฉันทะ	หลักปฏิบัติ 
ข้อนี้	 ท่านจึงเรียกว่า	 ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ	
หรือการท�าฉันทะให้ถึงพร้อม	 ตรงกับค�าศัพท์ว่า	
ฉันทะสัมปทา
	 การที่จะก้าวหน้าไปในการพัฒนาได้	 ก็ต้อง 
มีแรงจูงใจเป็นพลังที่จะชักจูงหรือผลักดันให้
ก้าวไป	 ต้องเป็นแรงจูงใจที่ถูกต้องสอดคล้อง 
กนัด้วย	ถ้ามีแรงจงูใจทีผ่ดิ	กอ็าจจะท�าให้ตดิเพลนิ 
อยู่กับที่เดิม	 หรือชักพาให้ก้าวไปในทิศทางอื่น 
กลายเป็นออกนอกลู่นอกทางไป
	 แรงจูงใจใหญ่ๆ	ที่เด่นมาก	มี	๒	อย่าง	คือ
	 ๑)	ความปรารถนาสิ่งบ�ารุงบ�าเรอปรนเปรอ 
ตัวตน	 ซึ่ งแสดงออกเป ็นแรงจูงใจที่ ใฝ ่ เสพ	 
ใฝ่บริโภค	แรงจูงใจประเภทนี้	ไม่ค�านึงถึง	ไม่ใส่ใจ 
และไม่พจิารณาว่า		ส่ิงทีพ่บเห็นเกีย่วข้องต้องการ
นั้น	 จะมีคุณค่าเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจริงหรือไม	่
เกิดโทษแก่ชีวิตหรือไม่	 จะส่งเสริมคุณภาพชีวิต

หรือไม่	 หรือว่าจะช่วยให้เกิดการพัฒนา	 น�าไปสู ่
จุดหมายที่ดีงามหรือไม่	 จึงเป็นแรงจูงใจที่ผิด 
เรียกว่า	ตัณหา	ซึ่งบางทีก็มาด้วยกันกับแรงจูงใจ
ใฝ่โก้	ใฝ่หรูหรา	ที่เรียกว่า	มานะ
	 ๒)	 ความรักความจริง รักความดีงาม	 ซึ่ง
แสดงออกเป็นความใฝ่รู้และใฝ่สร้างสรรค์	 แรง
จูงใจประเภทนี้	 ท�าให้ต้องค�านึง	 ใส่ใจ	 และ
พิจารณาอยู่ตลอดเวลาว่า	สิ่งที่พบเห็น	เกี่ยวข้อง 
ต้องการนั้น	 เป็นความต้องการแท้จริงหรือไม่	 มี
คณุค่า	และความหมายเป็นประโยชน์แก่ชวีติอย่าง 
แท้จริงหรือไม่	 จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตหรือไม	่
และจะช่วยให้เกิดการพัฒนาน�าไปสู่จุดมุ่งหมาย 
ที่ดีงามหรือไม่	 ไม่มองแค่	 ถูกตา	 ถูกหู	 ถูกใจ 
ไม่คิดแต่จะได้	 จะเอา	 ไม่มุ่งแต่จะเสพจะบริโภค 
แต่มุง่ทีจ่ะรูจั้กและหาคณุค่าทีแ่ท้จริงจากสิง่เหล่า 
นั้น	 แล้วพยายามสร้างสรรค์ให้เกิดผลที่ดีงามขึ้น	
เพือ่เป็นเครือ่งสนับสนนุในการพฒันาชวิีตยิง่ขึน้ไป 

	 แรงจูงใจประเภทนี้เรียกร้องปัญญา	 เพราะ
ต้องอาศัยปัญญาช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่
ถ่องแท้	 ชัดเจนยิ่งขึ้นไป	 จึงเป็นแรงจูงใจที่เจริญ
งอกงามคู่เคียงกันไปกับความเจริญงอกงามของ
ปัญญา	จึงเป็นแรงจูงใจที่ถูกต้อง	ซึ่งจะท�าให้เกิด 
การพัฒนา	เริ่มแต่ออกเดินก้าวไปในทางของชีวิต 
ที่ดีงาม	 แรงจูงใจประเภทนี้	 เรียกว่า	ฉันทะ	 ใน 
การศึกษาเล่าเรียน	และในการพัฒนาชีวิตพัฒนา
สังคม	จะต้องมีแรงจูงใจที่ถูกต้องคือ	ฉันทะ
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๔. มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ	 หมายถึง 
การมีจิตส�านึกเร้าเตือนใจอยู่เสมอ	 ในการที่จะ 
พัฒนาตนให้เต็มท่ี	 จนถึงความสมบูรณ์แห่ง
ศักยภาพ	เรียกสั้นๆ	ด้วยภาษาทางธรรมว่า	การ
ท�าตนให้ถึงพร้อม	หรือเรียกเป็นค�าศัพท์ว่า	อัตต-
สัมปทา
	 อนึ่ง	 พุทธธรรมมีหลักการส�าคัญ	 คือหลัก
ความเชือ่พืน้ฐานทีเ่รียกว่า		ตถาคตโพธิสัทธา		หรอื 
เรียกสั้นๆ	ว่า	 โพธิสัทธา	ซึ่งแปลว่า	ความเชื่อใน
ปัญญาตรสัรูข้องตถาคต	หรอืความเชือ่ในปัญญาที่
ท�าให้มนษุย์ตรสัรูเ้ป็นพทุธะได้	ซึง่ท�าให้เกดิความ
มั่นใจว่า	 มนุษย์สามารถจะพัฒนาตนไปได้จนถึง
จุดหมายสูงสุด	 โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง
น�าทางไว้แล้ว	
๕. ปรับทัศนคติและค่านิยมให้สมแนวเหตุผล 
หมายถึง	การมีความเช่ือ	แนวความคิด	ความเข้าใจ	
ทัศนคติ	 และค่านิยมที่ดีงามถูกต้อง	 สอดคล้อง 
กบัหลกัความจรงิแห่งความเป็นไปตามเหตปัุจจัย	
ในภาษาทางธรรม	 ท่านใช้ถ้อยค�าที่สั้นกว่านั้น 
อีกว่า	ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ	หรือ	ทิฏฐิสัมปทา 
ความเจริญงอกงามจะเกิดขึ้นได้	 ด้วยการสร้าง 
เหตุปัจจัยที่จะท�าให้เจริญงอกงาม	 จึงท�าให้ใช้
ปัญญาวิเคราะห์	 สืบสาวหาเหตุปัจจัย	 เพื่อท�า 

การแก้ไขปรับปรุงและสร้างสรรค์ให้ตรงตาม
เหตุปัจจัยน้ันต่อไป	 การมีท่าทีต่อประสบการณ์
ทั้งหลายแบบเป็นการเรียนรู้	 จึงเป็นส่วนส�าคัญ 
อย่างหนึ่งของการมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัย	
หรือการมีทิฏฐิสัมปทา
	 ทัศนคติส�าคัญซึ่งจะเกิดพ่วงมากับการมอง
ตามเหตุปัจจัย	 ก็คือ	 ท่าทีแห่งการรับผิดชอบต่อ
การกระท�าของตน	 ทัศนคติที่มองตามเหตุปัจจัย
ก็จะพิจารณา	 สืบสาวค้นหาเหตุปัจจัยของความ
เสื่อมและความเจริญ	 ของความล้มเหลวและ 
ความส�าเรจ็นัน้อย่างถกูต้อง	แล้วแก้ไขป้องกนัหรอื 
สร้างเสริมเพิ่มพูนให้ตรงตามเหตุปัจจัย	 ไม่ปัด 
ความรับผิดชอบ	ไม่เอาแต่โทษคนโน้นคนนี้	หรือ
สิ่งโน้นสิ่งนี้เรื่อยไป	 ไม่ฝากความหวังไว้กับโชค
ชะตาอย่างเลื่อนลอย	 ไม่หวังพึ่งปัจจัยภายนอก	
หรือรอคอยอ�านาจดลบันดาล	 แต่พึ่งการกระท�า
ของตนเอง	มั่นใจในการกระท�าดีของตนตามเหตุ
ปัจจัย
	 ท่าทีการมองตามเหตุปัจจัยนี้	สัมพันธ์ในเชิง 
หนุนเสริมซ่ึงกันและกันกับแรงจูงใจในการใฝ่รู ้
และสร้างสรรค์	กล่าวคือ	เมื่อใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์	ก ็
ส่งเสริมการมองหาเหตุปัจจัย	 เมื่อเห็นกระบวน 
การแห่งเหตุปัจจัยที่ท�าให้เกิดผลดีและผลร้าย	
มองเห็นว่าผลดีมีคุณค่าอย่างไร	 ผลร้ายก่อโทษ
ความเสียหายร้ายแรงเพียงใด	 ก็จะใฝ่ในการ
สร้างสรรค์สิ่งดีงามมากยิ่งขึ้น
	 อนึ่ง	 ท่าทีแห่งการมองตามเหตุปัจจัยนี้	 ส่ง
ผลสัมพันธ์กันโดยตรงกับรุ่งอรุณข้อสุดท้ายคือ	
โยนิโสมนสิการ	ด้วย	คือ	เมื่อมีท่าทีแห่งการมอง
สิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยแล้ว	 ก็จะท�าให้หันไป
ใช้โยนิโสมนสิการ	 เพื่อจะได้คิดพิจารณาสืบสาว
หาเหตุปัจจยัให้มองเหน็ชดัเจน		และเมือ่ใช้โยนโิส-
มนสิการ	ก็จะท�าให้เจริญยิ่งขึ้นไปในทิฏฐิสัมปทา
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๖. มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา	 คือตื่นตัว
ที่จะกระตือรือร้น	 เร่งรัดจัดท�าการต่างๆ	 ด้วย
จิตส�านึกต่อกาลเวลาและความเปล่ียนแปลง	 ไม่
ปล่อยปละละเลย	ทอดธุระ	หรือนิ่งเฉย	เฉื่อยชา 
ปล่อยเวลาล่วงเปล่า	พูดสั้นๆ	ว่า	ความถึงพร้อม 
ด้วยความไม่ประมาท		หรอืการท�าความไม่ประมาท 
ให้ถึงพร้อม	เรียกว่า	อัปปมาทสัมปทา
	 หลกัธรรมส�าคญัอย่างหนึง่		ทีพ่ทุธธรรมสอน 
ย�า้บ่อยมาก		ได้แก่		อนจิจตา	คอื		ภาวะทีส่ิง่ทัง้หลาย 
ไม่เท่ียงแท้		ไม่คงที	่	มคีวามเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด 
เวลา		ความเปลีย่นแปลงนี	้	เป็นกฎธรรมชาต	ิ	เป็น 
ไปตามธรรมดาของมัน	 ไม่ขึ้นต่อความปรารถนา
ของใคร	ความรู้	 เข้าใจ	และความส�านึกต่อความ
เปล่ียนแปลง	จงึโยงไปหาความรู	้เข้าใจ	และความ
ส�านกึต่อความล่วงผ่านของกาลเวลา		ผู้ทีไ่ด้อบรม
จติ	ปัญญาดีแล้ว	จะสัมผัสความเปล่ียนแปลงด้วย
ปัญญาทีรู่เ้ท่าทนัคติแห่งธรรมดา		และวางท่าทขีอง 
จติใจต่อสิง่ทัง้หลายอย่างถกูต้อง		ท�าให้ไม่หว่ันไหว 
หวาดกลวั		และมีจติใจปลอดโปร่งผ่องใส		เป็นอสิระ 
ด้วยความรู้สึกเท่าทันความจริงนั้น
	 อนึ่ง	 พร้อมกับกฎธรรมดาแห่งอนิจจตานี้	
พุทธธรรมก็แสดงความจริงก�ากับไว้ด้วยว่า	ความ
เปลี่ยนแปลงนั้นมิใช่เป็นไปอย่างเล่ือนลอย	 แต่
เป็นไปตามเหตุปัจจัย	 ดังน้ัน	 ถ้ามนุษย์เข้าไปมี 

ส่วนร่วม		เป็นตวัแปรในกระบวนการแห่งเหตปัุจจัย 
นั้น	 ด้วยการกระท�าของตน	 วิถีแห่งความเปลี่ยน 
แปลง		กจ็ะเป็นไปตามความต้องการได้		ภายในวสิยั 
แห่งความเปลี่ยนแปลงของเหตุปัจจัย	 แม้แต่การ
พัฒนาตนของมนุษย์ที่เป็นไปได้	 ส�าเร็จได้	 ด้วย
การกระท�าทีเ่หตปัุจจยั		(มใิช่ด้วยการอ้อนวอนหรอื 
นอนรอคอย)
	 ทิฏฐิสัมปทานั้น	 ยังจะช่วยทั้งในแง่ของการ 
รู้เท่าทันคติธรรมดา	 ซ่ึงท�าให้เกิดใจปลอดโปร่ง 
เป็นอสิระ		ไม่บบีคัน้		กระวนกระวาย		และในแง่ของ 
การทีจ่ะสบืสาวค้นหาเหตปัุจจยั		เพือ่ท�าการให้ตรง 
ตามเหตปัุจจัยน้ันๆ		อันจะท�าให้เกิดผลขัน้สุดท้าย
คือ	 มีปฏิบัติการแก้ไข	 ป้องกัน	 และสร้างสรรค์	
ปรบัปรงุ		โดยทีพ่ร้อมกันน้ัน		จิตใจก็มคีวามปลอด 
โปร่ง		ผ่องใส		เบาสบาย		ไม่เร่าร้อน		กระวนกระวาย	 
เร่งท�างานด้วยใจสบาย	ได้ทั้งงานและความสุข
	 เม่ือจิตส�านึกต่อกาลเวลาและความเปลี่ยน 
แปลงมาโยงเข้ากับหลักความเปลี่ยนแปลงตาม
เหตุปัจจัย	 ก็ท�าให้เกิดหลักปฏิบัติส�าคัญข้อหน่ึง
ที่เรียกว่า	อัปปมาทะ	หรือความไม่ประมาท	คือ
ความตืน่ตวัทีจ่ะต้องกระตอืรอืร้นขวนขวายเร่งรดั
ท�าการต่างๆ		อย่างเอาจรงิเอาจงั		โดยไม่นิง่นอนใจ 
ไม่ผัดเพี้ยน	 ไม่ปล่อยปละละเลย	 เฉพาะอย่างยิ่ง 
ไม่มัวเพลิดเพลิน	หลงระเริง	มัวเมา
	 ค�าสอนเก่ียวกับความมจิีตส�านึกต่อกาลเวลา 
และความเปลีย่นแปลง	แล้วให้ไม่ประมาทน้ี		โดย 
เฉพาะชีวิตของเราน้ี	 ไม่ย่ังยืน	 อยู่ได้ไม่นานนัก 
ก็จักต้องดับสลาย	 ความจบสิ้นจะต้องเกิดขึ้น
แน่นอน	 แต่ก็ไม่แน่นอนว่า	 จะสิ้นสลายลงท่ีไหน
เมื่อไร	 ชีวิตจะเป็นอย่างไร	 อะไรจะเกิดขึ้นแก ่
ชีวิตน้ัน	 ไม่มีใครรู้	 ไม่มีใครก�าหนดได้	 แล้วแต่ 
เหตปัุจจยัทัง้ภายนอกและภายใน		ทัง้วนัคนืกผ่็านไป 
ไม่รอใคร	 เพราะฉะน้ัน	 จะต้องไม่ประมาท 
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อะไรควรท�าก็เร่งท�า	 อะไรควรแก้ไขก็เร่งแก้ไข 
เหตุปัจจัยส่วนไหน	 เรารู้ได้	 ท�าได้	 ก็เรียนรู้	 และ
ท�าให้เตม็ที	่	เร่งละชัว่	ท�าด	ีเร่งท�ากจิหน้าที	่ท�าชวีติ 
นี้ให้มีคุณค่าเป็นประโยชน์	แม้แต่ปัจฉิมวาจา	คือ
พระด�ารสัคร้ังสดุท้าย	ทีพ่ระพุทธเจ้าตรสัฝากไว้แก่
ศาสนกิชน	เมือ่จะทรงปรนิพิพาน	กเ็ป็นพทุธพจน์ 
ตามหลักการนี้	ซึ่งมีเนื้อความว่า
 “สังขารทั้งหลายมีความเส่ือมสลายไปเป็น 
ธรรมดา (เพราะฉะนั้น) ท่านทั้งหลาย จงท�า 
ความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม”
	 หลักความไม่ประมาท	 หรืออัปปมาทะ	
จะคอยกระตุ้นเร้าเตือนใจให้มีความตื่นตัวต่อ
เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ	 ท�าให้เป็นคน
ไวและไหวทันต่อความเปลี่ยนแปลง	 ทั้งในทาง
เสื่อมและในทางเจริญ	 โดยเฉพาะมีสติไวต่อการ
รับรู้และการเรียนรู้	 เกี่ยวกับเหตุแห่งความเส่ือม
และเหตุแห่งความเจริญ	คอยระมัดระวังเหตุแห่ง

ความเสื่อมและเหตุแห่งความเจริญ	 มีอะไรเกิด
ขึน้จะเป็นเหตแุห่งความเสือ่มก็รบีหลกีละป้องกัน	
หรอืก�าจดัเสยี	มปัีญหากร็บีพจิารณาหาทางแก้ไข	
มองเห็นอะไรจะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญ	 ก็เร่ง
ขวนขวายสร้างสรรค์ปฏิบัติจัดท�า	 รวมทั้งความ
กระตอืรอืร้นในการพฒันาตนให้ก้าวหน้าไปในวถิี
ชีวิตที่ดีงาม
 อัปปมาทะ	 หรือความไม่ประมาทนี้	 เป็น
ธรรมหัวต่อเข้าสู่การปฏิบัติ	 เป็นผู้ปล่อยตัวธรรม
ต่างๆ	 ลงสู่สนามปฏิบัติการ	 หรือเรียกสั้นๆ	 ว่า	 
ผูป้ล่อยตวัลงสนาม	จงึเป็นหลกัธรรมทีค่รอบคลมุ
การปฏิบัติทั้งหมด	 อย่างท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า
เป็นเหมือนรอยเท้าช้าง	คือ	รอยเท้าของสัตว์บก
ทั้งหลายรวมลงได้ในรอยเท้าช้าง	ฉันใด	ธรรมทั้ง
หลายก็รวมลงได้ในความไม่ประมาท	 ฉันนั้น	 ถ้า
ไม่ประมาทแล้ว	ธรรมทกุข้อก็ได้รบัการปฏบิตั	ิจะ
ปล่อยตัวธรรมข้อใด	ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะต้อง
ไปท�า	หรือพูดสั้นๆ	ว่า	ตามเหตุปัจจัย	
๗. แก้ปัญหาและพึ่งพาตนได้ด้วยความรู้คิด 
หมายถึง	 ความรู ้จักคิด	 รู ้จักพิจารณา	 รู ้จัก
ส�าเหนียก	 ก�าหนดมองสิ่งทั้งหลายให้ได้คุณค่า	
คิดเป็น	รู้จักคิดวิเคราะห์	สืบสาว	ให้เข้าถึงความ
จริง	 ซึ่งท�าให้สามารถแก้ปัญหาได้	 และรู้จักริเริ่ม
ท�าการต่างๆ	อย่างถูกต้องได้ด้วยตนเอง	ในภาษา
ธรรม	ท่านพูดสั้นๆ	ว่า	ความถึงพร้อมด้วยโยนิโส-
มนสิการ	 หรือการท�าโยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม	
เรียกว่า	โยนิโสมนสิการสัมปทา
	 ข้อที่ควรพิจารณาอยู่ที่ว่า	คิดเป็นนั้นคือคิด
อย่างไร	 ความคิดเป็นที่เรียกว่า	 โยนิโสมนสิการ 
นั้น	มีวิธีคิดหลายวิธี	โดยเฉพาะที่ส�าคัญ	ได้แก่
	 คดิแบบสบืสาวเหตปัุจจัย	-	คดิแบบแยกแยะ 
องค์ประกอบ	-	คดิแบบรูเ้ท่าทนัธรรมดา	-	คดิแบบ
กระบวนการแก้ปัญหา	-	คดิแบบความสมัพนัธ์เชงิ 
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หลกัการและความมุง่หมาย	-	คดิแบบเหน็คณุโทษ 
(ข้อดี	ข้อเสีย	ข้อเด่น	ข้อด้อย)	และทางออก	-	คิด 
แบบคณุค่าแท้คณุค่าเทยีม	-	คดิแบบอุบายปลุกเร้า 
คณุธรรม	-	คดิแบบอยู่กับปัจจุบนั	-	คดิแบบวิเคราะห์ 
ทั่วตลอดและรอบด้าน	ที่เรียกว่า	วิภัชชวาท
	 อย่างไรกต็าม	เมือ่ว่าโดยสรปุ	โยนโิสมนสกิาร
เหล่านี้	อาจจัดเป็นประเภทใหญ่ได้	๒	อย่าง	คือ
	 ๑)	 โยนิโสมนสิการแบบเสริมปัญญา	 ใช้ใน
การคิดค้นหาความจริง	 ในกรณีที่ต้องการรู้ความ
จรงิของสิง่นัน้ๆ	เรือ่งนัน้ๆ	หรอืส่ิงท่ีพจิารณา	เป็น
เรื่องของการที่จะหาความจริงๆ	 เรียกง่ายๆ	 ว่า 
เป็น	การมองตามเป็นจรงิ	หรอืมองตามทีมั่นเป็น
	 ๒)	 โยนิโสมนสิการแบบเร้ากุศล	 ใช้ในการ
สร้างเสริมคุณธรรม	 หรือคุณภาพจิต	 การท�าให้
เกิดประโยชน์	 หรือผลดีและความสุข	 ในกรณี 
ทีไ่ม่ใช่เป็นเรือ่งของการค้นหาความจรงิ	หรอืส่ิงนัน้ 
มิได้ก�าลังถูกพิจารณาในแง่ของความจริง	 แต่
เป็นเรื่องของอัตวิสัย	 ที่จะท�าให้เกิดความรู้สึกที่
ดีงามเป็นกุศล	 หรือความรู้สึกที่ไม่ดี	 เป็นอกุศล	 
เกดิความสขุหรอืความทกุข์	เป็นคณุเป็นประโยชน์ 
หรอืเป็นโทษก็ได้	แล้วแต่จะมอง	เรยีกง่ายๆ	ว่าเป็น 
การมองในแง่ดี
	 ในหลายกรณ	ีโยนโิสมนสกิารทัง้สองประเภท 
จะเกิดขึ้นแบบส่งต่อเสริมกันในเรื่องเดียวกัน 
เช่น	 ในกรณีเห็นคนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าขาด 
ถ้าไม่ติดตันอยู ่กับความรู ้สึกรังเกียจหรือดูถูก 
และถ้าเกิดความรู ้สึกสงสารเห็นใจ	 ก็อาจจะ
ท�าให้คิดค้นหาความจริงต่อไป	 เช่น	 สืบค้นหา 
เหตุปัจจัยที่ท�าให้คนผู้นั้นยากจน	 ทั้งเหตุปัจจัย
ในด้านตัวบุคคลนั้นเองและปัจจัยในทางสังคม
เป็นต้น	 หรืออาจโยงไปหาการพิจารณาแก้ไข
ปัญหาความยากจนของคนยากจนทัว่ไป	หรอืของ 
สังคมทั้งหมด

 โยนโิสมนสกิาร เป็นแกนนาํและเป็นตวัแปร 
ท่ีสําคัญท่ีสุดในกระบวนการพัฒนา เมื่อคน 
ต่างคน	 หรือคนเดียวกัน	 แต่ต่างครั้งต่างคราว 
ได้พบเห็นเกี่ยวข้องกับประสบการณ์	 เหตุการณ ์
หรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง	 อาจเกิด 
ความรู ้สึก	 เกิดสภาพจิต	 ความรู ้ความเข้าใจ 
ความคิด	 ได้คุณค่า	 หรือได้ประโยชน์จากกรณี 
นั้น	 ต่างรูป	 ต่างแบบ	 และมากน้อยต่างกันไปได้
มากมาย	 สุดแต่จะมีโยนิโสมนสิการหรือไม	่ และ
มีโยนิโสมนสิการในลักษณะใด
	 ได้กล่าวว่า	อัปปมาทะ	หรอืความไม่ประมาท	
เป็นผู้ปล่อยตัวข้อธรรมต่างๆ	 ลงสู่สนามปฏิบัติ
การ	เป็นตัวการที่ท�าให้เกิดการปฏิบัติ	หรือท�าให้
เกิดการกระท�า	 แตโ่ยนิโสมนสิการในข้อที่	 ๗	 นี้	
เป็นตัวชี้นําและควบคุมปฏิบัติการทั้งหมด	 	 ทั้ง
ในสนามและก่อนลงสนาม
	 ในบรรดาองค์ประกอบ	๗	 ประการ	 ที่เป็น 
แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามน้ี	 ข้อที่ท่านให้ 
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ความส�าคัญเป็นพิเศษ	 มี	 ๒	 ข้อ	 คือ	 ความมี
กัลยาณมิตร	และ	โยนิโสมนสิการ	ซึ่งเป็นข้อต้น	
และข้อสุดท้าย	เรียกได้ว่า	เป็นตัวคุมหัวคุมท้าย
ขบวน	ความมี	กัลยาณมิตร ส�าคัญที่สุด	เป็นเอก
ในฝ่ายปัจจัย	หรือองค์ประกอบภายนอก	โยนิโส-
มนสิการ ส�าคัญที่สุด	 เป็นเอกในฝ่ายปัจจัยหรือ 
องค์ประกอบภายใน
	 เพราะการพัฒนาปัญญาถือเป็นแกนกลาง
หรอืเป็นสาระส�าคญัของการศกึษาหรือการพฒันา
ชีวิต	ความรู้	 ความเข้าใจ	คิดเห็น	 เชื่อถือ	และม ี
แนวความคิดถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง	
อย่างน้อยตามหลักเหตุปัจจัยซึ่งเรียกว่า	 สัมมา-
ทิฏฐิ	 จึงเป็นองค์ประกอบข้อแรกของทางชีวิต 
ท่ีดงีาม		แสดงถงึการทีช่วีติได้รบัการพฒันา		เริม่เข้า 
สู่ทางที่ถูกต้องแล้ว	 องค์ประกอบส�าคัญทั้งสอง 
คือ	ความมีกัลยาณมิตร	และโยนิโสมนสิการ	เป็น 
ปัจจัยแห่งการเกิดขึน้ของความรู้ความเข้าใจ	ความ
คิดเห็นเชื่อถือถูกต้อง	 ที่เรียกว่า	สัมมาทิฏฐิ	 นั้น 
	 ปัจจยัภายนอก	กบั	ปัจจยัภายใน	คอื	ความมี
กัลยาณมิตร	กับ	โยนิโสมนสิการนั้น	เกื้อหนุนกัน
และท�างานต่อทอดกันให้ได้ผลสมบูรณ์	 เริ่มแรก
เราอาจได้กัลยาณมิตร	 โดยสังคมจัดสรรให้	 หรือ
มีคนดีมาท�าตนเป็นกัลยาณมิตรให้เราเอง	 หรือ

โยนิโสมนสิการของเราเอง	อาจท�าให้เราเลือกหา
แหล่งความรู	้และแบบอย่างทีด่ทีีเ่ป็นกัลยาณมติร	
เมื่อได้แหล่งความรู้และแบบอย่างดีงามที่เป็น
กัลยาณมิตรแล้ว	 กัลยาณมิตรนั้นก็เอื้ออ�านวย
ความรู้และความดีงามให้แก่เรา	 หรืออย่างน้อย	
เปิดโอกาสให้เราเข้าถึงแหล่งความรู้	 และความ
ดีงาม	 ตลอดกระทั่งว่ากัลยาณมิตรชั้นเยี่ยมอาจ
ชีแ้นะกระตุน้น�า		ให้เราเกดิมหีรอืใช้โยนโิสมนสกิาร
เมื่อได้กัลยาณมิตร	 ต่อจากน้ันก็เป็นหน้าที่ของ
โยนิโสมนสิการ	 ที่จะท�าให้เราได้ความรู้	 ความ
เข้าใจ		ได้ประโยชน์จากกัลยาณมติร	ในลกัษณะใด 
และมากน้อยเพียงใด
	 ส�าหรับคนทั่วไป	 ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเริ่มต้นยัง
ไม่มีโยนิโสมนสิการ	 ความมีกัลยาณมิตรซ่ึงเป็น
ตัวคุมหัวขบวน	 จะมีบทบาทมาก	 โดยเป็นผู้ช่วย
จัดเตรียม	ชักน�า	และกระตุ้นเร้าให้องค์ประกอบ
ทั้งหลายที่เป็นรุ่งอรุณของการศึกษาหรือแสงเงิน
แสงทองของชีวิตท่ีดีงามเหล่านี้ทั้งหมดเกิดขึ้น
ในตัวบุคคลตลอดท้ังขบวน	 รวมทั้งข้อแรกคือตัว
มันเอง	 และข้อท้ายคือโยนิโสมนสิการด้วย	 โดย
กัลยาณมิตรช่วยชี้แนะให้บุคคลหรือผู้เรียนนั้น
รู้จักเลือกหากัลยาณมิตรได้เอง	 และรู้จักที่จะคิด
เองเป็นต่อไป
	 แต่เมือ่ใด	บคุคลหรอืผูเ้รยีน	มโียนิโสมนสกิาร
แล้ว	โยนิโสมนสกิารทีเ่ป็นองค์ประกอบภายใน	จะ
เป็นเจ้าบทบาทในการคุมขบวนทั้งหมดเข้าสู่ทาง
ชีวิตที่ดีงาม	เริ่มแต่รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และ
แบบอย่างท่ีเป็นกัลยาณมิตรเอง	 ไปจนถึงตื่นตัว	
ไม่ประมาท	 คอยเร่งรัดส่งธรรมต่างๆ	 ลงสู่สนาม
ปฏิบัติการ	ให้เหมาะกับเหตุปัจจัยที่จะก�าจัดหรือ
จะจัดท�าต่อไป
	 ความมีกัลยาณมิตร	 เป็นจุดเริ่มส�าคัญของ
กระบวนการพฒันา	ทีจ่ะก้าวไปในทางชวีติทีด่งีาม 
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ทีม่า	:	“รุง่อรณุของการศกึษา”	(ฉบบัปรับปรงุ)	นี	้	ปรารภไว้ 
เมือ่ครัง้ด�ารงสมณศกัดิท์ี	่พระเทพเวท	ีซึง่เป็นบทความส�าคญั
ส�าหรบัหนงัสอืกฐนิพระราชทาน	พ.ศ.	๒๕๓๒	ของกระทรวง
ศึกษาธิการ	 	 พระมหาอินศร	 จินฺตาปญฺโญ	 (ปัจจุบันคือ 
พระมงคลธีรคุณ)	ในนามของ	สหธรรมิกเชียงราย	ได้แสดง
ความประสงค์ขออนุญาตพิมพ์เป็นเล่มเผยแพร่ในวงกว้าง

ก็จริง	 แต่ตราบใดรุ่งอรุณของการศึกษายังต้อง
อาศยัความมีกัลยาณมติรเป็นเจ้าบทบาทน�าขบวน
อยู่	 ตราบนั้นการก้าวไปก็ยังอยู่ในลักษณะของ 
การพ่ึงพา	 ยังต้องอาศัยผู้อื่น	 ขึ้นต่อผู้อื่น	 บุคคล
หรอืผูเ้รยีนยงัพึง่ตนเองไม่ได้	ยงัไม่เป็นอสิระ	และ
ยังไม่ปลอดภัยแท้จริง	 เมื่อบุคคลหรือผู้เรียนรู้จัก
ใช้โยนิโสมนสิการมากขึ้นๆ	 ใช้โยนิโสมนสิการตัว
ท้าย	 เป็นเจ้าบทบาทน�าขบวนไปได้เอง	การที่จะ
ต้องคอยพึ่งพากัลยาณมิตรก็จะลดน้อยลง	 และ
ย่อมจะพึง่ตนเองได้มากขึน้	เป็นอสิระมากขึน้	และ
มีความปลอดภัยที่จะอยู่จะเดินไปได้ด้วยตนเอง	
โยนิโสมนสิการจึงเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้
คนพึ่งตนเองได้ มีอิสรภาพ บรรลุจุดหมายของ
การศึกษาอย่างแท้จริง
	 มองในแง่สังคม	หรือมองจากข้างนอกเข้าไป	
ผู้บริหารบ้านเมือง	 ผู้บริหารการศึกษา	 และผู้น�า
ในสงัคมโดยทัว่ไป	ซึง่เกีย่วข้องกบัคนส่วนใหญ่	จะ
หวังให้คนมีโยนิโสมนสิการเอง	เอาแต่บอกให้เขา
รบัผดิชอบตนเองไม่ได้	แต่จะต้องเริม่ลงไปจากหัว
ขบวน	โดยถอืหลกักัลยาณมิตตตาเป็นส�าคญั	ต้อง
มุง่มัน่สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคม	ให้เป็น
กัลยาณมิตร	
	 โดยเฉพาะการผลิตครูอาจารย์ที่มีคุณภาพ	
ให้พ่อแม่หรือครอบครัวท�าหน้าที่เป็นบูรพาจารย์
ตามหลกั	และมสีือ่มวลชนซึง่ตัง้ตนอยูใ่นคุณธรรม
ท�าหน้าที่ด้วยความปรารถนาดีต่อสังคม	 ช่วยกัน 
จดัสรรและท�าตนเป็นแหล่งความรู	้และแบบอย่าง
ที่ดี	พัฒนาช่องทาง	ระบบ	และรูปแบบต่างๆ	ของ 
ความสมัพนัธ์	การถ่ายทอด	และการตดิต่อสือ่สาร 
ในด้านดีมีประโยชน์	ให้สะดวก	ชวนใจ	และได้ผล 
ช่วยกันชักน�า	 กระตุ้นเร้า	 ให้องค์ประกอบที่เป็น 
รุ่งอรุณของการศึกษา	 หรือแสงเงินแสงทองของ
ชีวิตที่ดีงาม		เกิดตามกันมาให้ครบขบวน

	 โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและจริงจัง	 ว่าจะ
ท�าให้ส�าเร็จ	 จนถึงขั้นที่เด็กหรือบุคคลเหล่าน้ัน
สามารถพฒันาตัวน�าฝ่ายองค์ประกอบภายใน	คอื
โยนิโสมนสกิารขึน้มาจงูขบวนไปได้เอง	จนทกุคน
พึง่ตนเองได้	เป็นอิสระวางใจได้จริง	แล้วทกุคนน้ัน
กจ็ะเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม	ซ่ึงเป็นกลัยาณมติร
ต่อกัน	 ประกอบกันเข้าเป็นสังคมท่ีมีความเป็น
กัลยาณมิตรพร้อมอยู่เองในตัว	 ซึ่งเมื่อนั้น	 ทั้งหัว
ขบวนและท้ายขบวน	 จะประสานงานกันอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	เป็นหลักประกันอันมั่นคงว่า	ดวง
สุริยาแห่งการศึกษาจะอุทัยขึ้นมา	 และสาดส่อง
แสงอาทิตย์แห่งชีวิตที่ดีงามให้เจิดจ้าต่อไป
	 สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุปัจจัย	 และเป็นไป
ตามเหตุปัจจัย	 เมื่อเหตุปัจจัยพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว	
ไม่ต้องอ้อนวอนปรารถนา	ผลกเ็กดิข้ึนมาเอง	เมือ่
องค์ประกอบ ๗ ประการข้างต้นนี้ เกิดขึ้นในตัว
บุคคล ก็คือรุ่งอรุณของการศึกษา และแสงเงิน
แสงทองของชวีติท่ีดงีามได้เริม่ต้นแล้ว ถงึจะไม่
เพียรพยายามและไม่ปรารถนา การศึกษาและ
การดําเนินชีวิตท่ีดีงาม ก็จะต้องเกิดมีตามมา
อย่างแน่แท	้เหมือนดังค�าอุปมาที่ว่า	เมื่อแสงเงิน
แสงทองของรุง่อรุณปรากฏแล้ว	อาทติย์กจ็ะอทัุย
อย่างแน่นอน
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พระธรรมเทศนา

พระอาจารย์ชยสาโร

	 พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า	 สติ	 เป็นทางไปสู่ 
อมตธรรม	 น�าไปสู่ความไม่ตาย	 ความประมาท 
เป็นทางน�าไปสู่ความตาย	ผู้ที่ประมาทเหมือนผู้ที่ 
ตายไปแล้ว		สติคอืความระลกึได้		แต่สตต้ิองมเีครือ่ง 
ระลกึชดัเจน	เช่น	เราอยูใ่นศาลา	ถงึเวลานัง่ภาวนา	
อนัน้ีก็ชดัเจนแล้วว่า	ลมหายใจ	อารมณ์กรรมฐาน	
คือเครื่องระลึกของสติ	เป็นเครื่องอยู่ของจิต
	 แต่ในชีวิตประจ�าวัน	เราจะให้ลมหายใจเป็น
เครื่องระลึกของสติไม่ค่อยจะได้	 โดยเฉพาะใน 
เวลาที่เราต้องท�าธุระต่างๆ	 ต้องพูดคุยสนทนา	
ต้องปรกึษาหารอื	ต้องประชุมกัน	เป็นต้น	ในกรณี 
เหล่านี้	เราเจริญสติอย่างไร	ในพื้นฐาน	เราถือศีล	
๕	เป็นเครื่องระลึกของจิต	ไม่ใช่ว่าต้องรักษาศีล
ก่อน จงึจะได้เจริญสต ิแต่การรกัษาศลีแต่ละข้อ
คือการฝึกสตินั่นเอง	เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้	
เรามีการอธิษฐานว่า	 เราจะไม่เบียดเบียนใคร	 ไม ่
ว่าจะด้วยกาย	หรอืวาจา	ดังนัน้	การไม่เบียดเบียน	
เป็นเครื่องระลึกของสติกว้างๆ	 เราจะมีสิกขาบท

แต่ละข้อเป็นเครื่องระลึกอยู่ในจิตใจตลอดเวลา	
เราจะเน้นทีศ่ลีข้อที	่๔	ไม่โกหก	ไม่พดูหยาบ	ไม่พดู
ส่อเสียด	 ไม่พูดเพ้อเจ้อ	 โดยที่เรายอมรับว่าข้อที ่
๔	 (ไม่พูดเพ้อเจ้อ)	 นั้น	 เราคงจะต้องอนุโลมบ้าง 
แต่อย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่อยู่ในสมอง	 บางทียังมี
ค�าถามผุดขึ้นมาว่า	 ที่พูดมานี้เพ้อเจ้อเกินไปหรือ 
เปล่า	คือถ้าตัดการพูดเพ้อเจ้อเด็ดขาดไม่ได้	ก็ขอ 
อย่าให้เพ้อเจ้อจนเกินไป
	 บางทีเราก็ต้องยอมอนุโลมในระดบัหน่ึง	เพือ่
ความสามัคคี	 เพ่ือรักษาน�้าใจคนที่ไม่ปฏิบัติบ้าง 
เช่น	 เราปฏิบัติ	 แต่คุณพ่อคุณแม่	 ท่านทั้งสอง
ยังไม่ได้ปฏิบัติหรือยังไม่สนใจธรรมะ	 เราจะไป 
“ธัมมะธัมโม”	กับท่าน	ก็คงไม่เหมาะสม	คือท่าน
อยากจะคยุเรือ่งของท่าน		ถอืว่าเป็นลกูกตญัญ	ู	เป็น 
ผู้ปรนนิบัติผู้รับใช้	 เราก็ต้องยอมพูดเรื่องไร้สาระ
บ้าง	 เป็นส่วนหนึ่งของการท�าสิ่งที่เหมาะสม	 ถูก
ต้องดีงาม	 แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่	 ถึงจะเป็นผู ้มี
พระคุณก็ตาม	 ถ้าท่านจะชวนให้เราไปพูดนินทา

สติ - โยนิโสมนสิการ
ฐานของปัญญา
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ลับหลัง	 หรือไปพูดว่าคนนั้นว่าคนนี้	 เราก็ไม่ควร 
เอาด้วย	 เพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า	การตอบ 
แทนบุญคุณที่แท้จริง คือ
	 ๑)	ศรัทธา	 พ่อแม่ยังไม่มีศรัทธา	 ด้วยการ 
กระท�าของเรา	ด้วยวิถีชีวิตของเรา	หรือบางกรณ ี
ด้วยค�าพูดของเรา	 ถ้าเราสามารถท�าให้พ่อแม ่
มีศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัยมากข้ึน	 นั่นคือ 
การตอบแทนบุญคุณโดยแท้	
	 ๒)	ศีล	ถ้าพ่อแม่เป็นผู้ทุศีล	หรือว่ามีศีลบาง
ข้อขาด	หรือว่ามีการทะลุหรือด่างพร้อย	 เราก็ไม่
สนับสนุน	เช่น	ท่านอาจจะชวนคุย	ว่าคนนั้น	ว่า
คนนี้แบบแรงๆ	 เราก็ท�าเฉยๆ	 คือไม่เอาด้วย	 คือ
อย่าไปสัง่สอนพ่อแม่ว่า	อย่าพูดอย่างนัน้	เป็นบาป 
เป็นกรรม	(ก็พูดได้ใช่ไหม	แต่มันจะไม่ค่อยได้ผล)	
แต่ถ้าเราเงียบๆ	 ไม่พูดไม่จา	 ท่านก็รู้เอง	 ว่าเรา 
ไม่ยินดีที่จะพูดในเรื่องนี้
	 นี่ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณ	เพราะเป็นการ
สะกดิ	การเตอืนสตโิดยไม่ต้องพดู	ท่านกต้็องสงสยั
ว่า	เอ๊ะ	ท�าไมลูกเงยีบไป	เลยนกึขึน้ได้ว่าลกูเป็นคน
เข้าวัด	ไม่ชอบว่าคนอืน่	(ใช่ๆ	แต่เราก�าลงัว่าคนอืน่
อยู่)	 ท่านก็ได้ข้อคิดเอง	 โดยเราไม่ต้องพูด	 แต่ว่า 
ไม่ยนิดกีบัสิง่ทีไ่ม่เหมาะสม		ไม่ดงีามของท่าน		ถอืว่า 
ช่วยท�าให้ศีลธรรมของพ่อแม่ดีขึ้น	 โดยในการ
สนับสนุนให้พ่อแม่มีศีลเพิ่มมากขึ้น	 เราใช้วิธี 
การสัง่สอน	การตกัเตอืนน้อยมาก	แต่เราสอนด้วย 
การกระทํา	สอนด้วยการงดเว้นเป็นตัวอย่าง
	 ๓)		จาคะ		ถ้าพ่อแม่ตระหนี่		เราก็พยายาม 
พูดชักชวนพ่อแม่ให้ท�าบุญที่โน่นที่นี่	 ถ้าพ่อแม ่
ไม่มีศรัทธาและชอบพูดว่า	 อ่านในหนังสือพิมพ์ 
พระไม่ดีมีเยอะแยะ	 ไม่ศรัทธาแล้ว	 ถ้าอย่างนั้น 
ไม่เป็นไร	 เราชวนไปบริจาคที่มูลนิธิ	 หรือไปช่วย 
เดก็ตาบอด	เดก็หหูนวก	เดก็พกิาร	หาอะไรทีด่งีาม 
ให้ท่านท�าบุญ	 ที่ท ่านบริจาคแล้วมีความสุข	 

ส�าคัญคือ	 มีการเสียสละ	 มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 
มีความคิดที่จะแบ่งปันให้คนอื่น
	 ๔)	ปัญญา	ท�าให้พ่อแม่มีปัญญามากขึ้น	คือ
ปัญญาไม่ใช่วิชาความรู้	 แต่ ปัญญาคือ ความรู ้
ที่ดับทุกข์ได้ ดับกิเลสได	้ ค�าพูดที่ว่า	 รู้แต่ยังละ 
ไม่ได้	 รู้แต่ยังปล่อยไม่ได้	 อย่างนี้ไม่ใช่ปัญญา	ตัว
พิสูจน์ปัญญาคือ	 รู้แล้วปล่อย	 รู้แล้ววาง	 รู้แล้ว 
ดับได้
	 แต่ถ้าเรามข้ีอคดิทีฝ่ากไว้กบัท่านได้		หรอืด้วย 
ค่านิยม	 การตัดสิน	 และการเลือกวิถีชีวิตของเรา	
เพราะมันเป็นสิ่งที่ให้ข้อคิดที่ดีกับคุณพ่อคุณแม	่
นี่แหละคือการตอบแทนบุญคุณ	 เพราะในการ 
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร	 สิ่งที่จะก�าหนด
คุณภาพชีวิต	ความสุข	และความปลอดภัย	ทั้งใน 
ชาติปัจจุบันและชาติหน้าก็คือ	ศรัทธา	ศีล	จาคะ	
และปัญญา		คณุธรรมทีจ่ะน�ามนษุย์ไปสูโ่ลกสวรรค์ 
ก็คือ	ศรัทธา	ศีล	จาคะ	ปัญญา	คุณธรรมที่จะน�า
มนุษย์ไปสู่โสดาปัตติมรรคก็คือ	ศรัทธา	ศีล	จาคะ 
ปัญญา	สิง่เหล่าน้ีจะอยูใ่นใจเรา	และเราต้องระลกึ 
อยู่ตลอดเวลาด้วย
	 ในชีวิตประจ�าวัน	 เรื่องการพูด	 เราจะเป็น
กัลยาณมติรกับคนรอบข้าง		กับคณุพ่อคณุแม่		กับ 
พีน้่อง		กบัสาม	ี-	ภรรยา		หรอืกบัลกู	หลาน		ความเป็น 
กลัยาณมติรแสดงออกชดัทีส่ดุกอ็ยูท่ีก่ารพดู		ถ้าเรา

23



เครยีดทีโ่รงเรยีนหรอืทีท่�างาน		แล้วกก็ลบับ้าน		เหน็	
สาม	ี-	ภรรยา	เป็นถังขยะ	อย่างนีก้ไ็ม่เป็นกลัยาณ- 
มิตรกัน	บางคนออกนอกบ้านเรียบร้อยมาก	แต่ก็
เรียบร้อยด้วยการเก็บกดทั้งวัน	พอกลับถึงบ้านก็
มาระบาย	แต่ผู้ที่รับก็คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิด
	 บางคนถ้าถามว่าท�าไมจึงพูดหรือแสดงออก
อย่างไม่น่ารกักบัภรรยาหรอืสามี		กต็อบว่าเพราะ
เขารกัเรา		เขาไม่ถอืสา		กก็ลายเป็นเหตผุลแปลกๆ	
ว่าเราไม่น่ารกัทีส่ดุกบัคนทีเ่รารกัทีส่ดุ		เพราะเป็น
สิทธิของคนที่รักกัน	 ถ้าเป็นอย่างนั้นนานๆ	 เข้า	
ความรักก็จะค่อยๆ	เสื่อมไปได้เหมือนกัน	เพราะ
เราประมาท	ฉะนั้น	การพูด	การแสดงออก	เป็น
เครื่องแสดงออกของผู้เป็นกัลยาณมิตร	 หรือผู้
เป็นปาปมิตรได้ชัดเจน	 ถ้าเราก�าลังไม่พอใจใคร	 
มีอคติต่อใคร	 ธรรมชาติคือเราไม่อยากเก็บความ 
มีอคติไว้คนเดียว	ต้องให้คนอื่นพลอยอคติไปด้วย 
นั่นคือการพูดส่อเสียด	 พูดให้ชุมชนแตกแยกกัน 
กลายเป็นยกตนข่มท่าน	 แต่สังเกตไหมว่าคนที ่
มองใครในแง่ร้ายจะมลีกัษณะอย่างหนึง่คือ	เขาจะ
คดิว่าเขาคนเดยีวทีเ่ห็นความจรงิ	คนอืน่ถกูหลอก
หมดเลย	ธรรมดาคนที่มีโทสะ	มีอคติ	ก็จะมีทิฏฐิ
มานะว่า	 เขาเป็นคนเห็นความจริงคนเดียว	นี้คือ 
ความจริงที่ว่า	 ความโลภ	 ความโกรธ	 ความหลง	 
ท�าให้เราโง่ตรงไหน

	 โง่ก็คือ	มองไม่เห็นตามความเป็นจริง	ดังนั้น	
การมีสติในชีวิตประจ�าวัน	 เริ่มต้นตั้งแต่ระดับศีล 
ธรรมทางกาย	วาจา	ระมัดระวังในการแสดงออก	
พยายามแสดงออกอย่างเป็นมิตร	 ด้วยเมตตา	
กรุณา	 หวังดี	 บริสุทธ์ิใจ	 และคิดที่จะช่วย	 สิ่งที่
ท�าให้จติใจเราหดหูท่ีส่ดุคอื	ห่วงตวัเองตลอดเวลา	
ว่าเขาชอบเราหรือเปล่า	เขารักเราไหม	เขารักเรา
มากกว่ารักคนอื่นหรือเปล่า	เขาให้เกียรติเราหรือ
เปล่า	 เขาให้ความส�าคัญกับเราหรือเปล่า	 ถ้าเรา 
ต้องคอยห่วงสายตาคนอ่ืนตลอดเวลา	 คอยเป็น 
ห่วงภาพพจน์		ภาพลกัษณ์ของตวัเองอยูต่ลอดเวลา 
เราจะไม่มีวันสงบ	 ถ้าเราเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรม	
เชื่อในคุณพระศรีรัตนตรัย	 เราก็ท�าสิ่งที่เห็นว่าดี 
ว่างาม	 และก็ปล่อยวางในผล	 ถ้าเราเป็นคนไม่ 
เหน็แก่ตวั	คอยหวังดต่ีอคนอ่ืน	ไม่อคติต่อใคร	เป็น 
คนเสียสละ	 เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน	 เป็นผู้ที่ให ้
เกยีรต	ิ	ให้ความเคารพต่อคนทกุคน		กไ็ม่ต้องสงสยั 
ว่าจะต้องเป็นที่รัก	 คือ	 อย่างน้อย	 ต้องเป็นที่รัก
ของคนดี	 แต่คนเรา	 จะเป็นที่รักของคนทุกคน 
ได้หรือ	?	...	มันเป็นไปไม่ได้
	 เราท�าความดี	 คนรอบข้างจะรู้สึกอย่างไร	
กลุ่มหนึ่ง	 ชื่นชม	 อนุโมทนา	 กลุ่มที่สอง	 หมั่นไส้ 
กลุม่ทีส่าม		ประจบประแจง		เพราะหวงัผลประโยชน์ 
อนโุมทนา		แต่กไ็ม่ได้อนโุมทนาด้วยใจจรงิ		บางคน 
เห็นเราท�าความดี	 เขาก็เฉยๆ	 บางคนเห็นเราท�า 
ความด	ีเขาก็อิจฉา	บางคนเหน็เราท�าความด	ีเขาก็
ไม่ชอบ	ธรรมชาตขิองคนมีกิเลสเป็นเช่นน้ัน	ในหมู่
นกัปฏบัิตด้ิวยกนั		อตัราส่วนทีอ่นโุมทนาด้วยใจจรงิ 
อาจจะสงู	แต่ยงัไงก็ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์	แม้แต่ใน 
วัดก็เหมือนกัน	 แม้แต่พระฝรั่งอยู ่ในวัดก็จะมี 
ทั้งพระทั้งโยมชื่นชมมาก	 โอ้	 มาจากเมืองนอก 
เมืองนา	 เสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง	 คือ	 ดีทุกอย่าง 
แต่ก็ยังมีพระไทยที่อิจฉาก็มี	 ท�าไมพระฝรั่งไป
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ที่ไหนก็มีคนเคารพนับถือ	 หาว่าดี	 ไม่เห็นจะด ี
หรือมีอะไรท่ีพิเศษ	 อิจฉาก็มีนะ	 ไม่ชอบก็มี	 ก็
เป็นเรื่องธรรมดาของคน	 ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก	
อาตมาจึงขอร้อง	 อย่าไปพูดว่า	 พระฝรั่งเขาดีนะ	
ไม่เหมือนพระไทย	พระฝรั่งน่าเลื่อมใสเหลือเกิน	
จะท�าให้พระฝรัง่เดือดร้อน	เพราะท�าให้เพือ่นพระ 
ไทยบางรูปรู้สึกหม่ันไส้ก็มี	 รังเกียจก็มี	 อิจฉาก็มี 
พระที่ยังไม่หมดกิเลสก็มีเยอะเหมือนกันนะ	 แต่
อาตมาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
	 พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ในธรรมบทว่า	 คนพูด
มากเขาก็นินทา	คนพูดน้อยเขาก็นินทา	คนไม่พูด
เลยเขาก็นินทา	 ไม่มีใครในโลกนี้ที่พ้นการนินทา	
เมือ่เราเห็นอย่างนี	้	เราจะคดิยงัไง		เมือ่เราอ่านแล้ว 
พิจารณาว่า	ในโลกนี้พูดมากเขาก็นินทา	พูดน้อย
เขากน็นิทา	ไม่พดูเลยเขากน็นิทา	ไม่มใีครพ้นจาก
นินทา	 ดังนั้นเราต้องคิดว่า	 ข้อที่หนึ่ง	 เราจะไม ่
คาดหวัง จะไม่น้อยใจในเรื่องการถูกนินทา 
	 ข้อที่สอง	มโียนิโสมนสิการ	ถึงแม้ว่าจะมีคน
นินทาเรา	ซึ่งเราห้ามไม่ได้	อย่างน้อยที่สุด	เราจะ
เป็นคนไม่นนิทาคนอืน่		เป็นสิง่ทีเ่ราจะให้ไว้กบัโลก	
คนไม่นินทานี่	 เป็นสิ่งท่ีโลกก�าลังขาดอยู่	 ถ้าเรา 
เหน็มกีารนนิทาลับหลงั		เป็นสิง่ทีน่่าเกลยีด		เราจะ 
ไปห้ามเขาก็ห้ามไม่อยู	่	แต่เราห้ามตวัเองได้		อย่าง
น้อยเราจะไม่มส่ีวนร่วมในส่ิงนี	้	เราเห็นอะไรในโลก 
ท่ีไม่ดี	 ไม่งาม	 คิดอย่างนี้มันดีมาก	 ถ้าเราพบ 
คนเห็นแก่ตัว	 เราจะท�าอย่างไร	คนเห็นแก่ตัวมัน
มาก		มองทางไหนกเ็ศร้า		อย่างนีเ้รยีกว่า		อโยนโิส- 
มนสกิาร		คดิอย่างไรให้จิตใจรูส้กึเศร้า		หมดก�าลงัใจ 
เราก็รูไ้ด้เลยว่า		นีเ่พราะความคดิไม่แยบคาย		ถ้าเรา 
ยอมรับสภาวะตามความเป็นจริง		และคดิว่า		อย่าง 
น้อยเราจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เป็นแบบนั้น	 เราจะ
พิสูจน์ให้คนรอบข้างได้เห็นว่า	ไม่จ�าเป็นต้องเป็น 
อย่างนัน้			ผูท้ีไ่ม่เป็นอย่างนัน้กม็อียู	่		และผูท้ีพ่ยายาม 

ทีส่ดุทีจ่ะไม่เป็นอย่างน้ันกม็อียู	่	นีค่อืความพยายาม 
เป็นกัลยาณมิตรกับคนรอบข้าง	 ใช่	 ก็อาจจะม ี
สัญชาตญาณ	 มีแนวโน้มท่ีจะเป็นอย่างน้ัน	 แต่
มนุษย์เรากย็งัสามารถหลดุพ้นจากภาวะอย่างน้ัน
ได้	และการตัง้จิตทีจ่ะไม่เป็นอย่างน้ัน	จะฝึกตนไม่
ให้เป็นอย่างน้ัน	น่ีจะท�าให้จิตใจเราสงูขึน้	และชีวิต
เรามคีณุภาพมากขึน้	ในขณะเดียวกัน	เป็นก�าลงัใจ
กับคนอื่นได้ด้วย
	 อาตมาเคยให้ก�าลงัใจผู้ทีอ่ยูใ่นระบบราชการ
ที่ไม่สะอาดบางแห่งว่า	 ถ้าหากว่าเราอยู่ในระบบ
นี้	แต่เราซื่อสัตย์สุจริต	ก้าวหน้าในอาชีพ	จะเป็น
บุญเป็นกุศลมาก	 เพราะถ้ามีผู้น้อยเข้ามาใหม่ๆ	
เข้ามาเจอคอร์รัปชั่น	 เจอความล�าเอียง	 ความไม่
ยุติธรรมต่างๆ	แต่ว่า	ยังพอเห็นมีผู้ใหญ่แม้แต่คน
เดียวท่ีสะอาด	ที่สุจริต	 ก็จะเป็นก�าลังใจกับคนดี
จ�านวนมากที่เริ่มเข้ามาท�างาน	 แต่ถ้าเห็นผู้ใหญ่
สกปรกทุกคนนะ	 เขาก็จะเอาด้วย	 เพราะคิดว่า
ไม่มีทางเลือก	แต่เราดีคนเดียว	หนึ่งในร้อย	ก็ยัง 
มีอิทธิพลท่ีดีต่อคนจ�านวนมากทีเดียว	 เพราะ
เป็นการพิสูจน์ว่า	 มันไม่จ�าเป็น	 ไม่ใช่ข้อบังคับ 
ให้ต้องท�าไม่ดี	เราทุกคนยังมีทางเลือกอยู่นะ
	 เรื่องสติสัมปชัญญะ	 จะมีพวกที่ชอบตั้งจิต 
อธิษฐานว่า	 เราจะเป็นอย่างน้ี	 เราจะไม่เป็น 
อย่างน้ัน	 เราจะถือหลักอย่างนี้	 และสติจะเป็น 
ผู้ระลึกอยู่	 ไม่ลืมอุดมการณ์	 การตั้งอุดมการณ์ 
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เกิดจากโยนิโสมนสิการ	 แต่เราต้ังใจ	 ด้วยสัม- 
ปชัญญะ	 การรู้ตัว	 และสติมีหน้าท่ีคอยระลึกอยู่
ในสิ่งนั้น	 เราจะไม่พูดเท็จเป็นอันขาด	 เราจะไม่
หลอกลวงใครเป็นอนัขาด		เราจะไม่ส่งเสรมิให้ใคร 
แตกแยกกันเป็นอนัขาด		ถ้าเราพดูในทางท่ีกระตุน้ 
และยัว่ยจิุตใจของใครในขณะนัน้		ในเวลานัน้		เราก็ 
เป็นปาปมิตรของเขา		แต่ถ้าในเวลาไหน		อยูก่บัใคร 
และพดูในทางทีท่�าให้คนมกี�าลงัใจในการท�าความ
ดี	 เป็นคนที่พูดแล้ว	เขามีความสุข	มีก�าลังใจเพิ่ม
มากขึ้น	เราก็เป็นกัลยาณมิตรของเขา
	 ในการด�าเนนิชวิีต	ขอให้คอยย้อนมองตวัเอง 
ให้มากให้เป็นนิสัย	ดูกายดูใจบ่อยๆ	และได้ข้อมูล
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 อย่างเช่น	 กิเลสเป็นส่ิงที่เกิดขึ้น
ที่จิตใจ	 แต่ว่ามักจะมีอาการทางกายโดยเฉพาะ
กเิลสแต่ละตัวไม่เหมอืนกนั	เราต้องสงัเกตว่า	เวลา
อารมณ์นีเ้กิดข้ึน	กิเลสตวันีเ้กดิขึน้	มกัจะมอีาการ
ทางกายอยู่ในส่วนไหนของกาย	 ลักษณะอาการ
ของมันเป็นอย่างไร	 สังเกตจดจ�าไว้	 การจ�าไว้คือ 
สัญญา	 แต่เม่ือมีสัญญาแล้ว	 เราระลึกได้	 พอเรา 
ตื่นอยู ่ในปัจจุบันมากขึ้น	 เมื่อเริ่มจะมีอาการ 
ทางกาย	 เราก็รู้ทันทีว่า	นี่เราก�าลังร�าคาญ	ก�าลัง
หงุดหงิด	ก�าลังอิจฉา	คืออาการทางกายมันหยาบ
กว่าทางใจ	 ถ้าเราเคยสังเกตและจ�าไว้ได้	 เพราะ
มีอาการเป็นสัญญาณเตือนภัยว่า	 ก�าลังจะเป็น
กิเลสแล้ว	 ให้ระมัดระวังนะ	 แต่ถ้าจิตใจของเรา 

มวัแต่อยูก่บัสิง่นอกตวัตลอดเวลา		ถงึจะมสีญัญาณ 
เตือนภัย	 มีอาการต่างๆ	 เกิดขึ้นทางกาย	 เราก็ 
ไม่ได้ยิน	เพราะจิตใจมัวไปอยู่ที่อื่น
	 เราเข้าไปในที่ประชุม	 เราจะตั้งสติอย่างไร 
และเราจะปฏบิตัอิย่างไร		กด็กูายดใูจไปเรือ่ยๆ		เวลา 
คนอ่ืนพูด	 เรารู้สึกอย่างไร	 เราให้เกียรติเขาไหม 
หรือเราตัดสินเขาล่วงหน้าไหมว่า	 เขาพูดอะไรไม่
ค่อยมีเหตุผล	 ขี้เกียจฟัง	 แล้วเราฟังด้วยสติไหม	
ฟังด้วยความเคารพไหม	 เรามีจิตวิเคราะห์วิธีพูด	
จับหลัก	 จับเหตุผลดีไหม	ถ้าถึงเวลาที่เราพูดบ้าง	
เราจะเขินไหม	 เราจะมีอาการอะไรไหม	อยากให้
เขายอมรับเราไหม	มันพองตัวไหม	กลัวไหม	นี่คือ
สิ่งที่เราจะคอยศึกษาไปเรื่อยๆ	 เวลาพูด	 เราพูด 
กระชับได้ไหม	 พูดตรงประเด็นไหม	 พูดมีเหต ุ
มีผลมากน้อยแค่ไหน
	 เป็นการท้าทายตลอดเวลา	เวลาเราพูดอะไร
สักอย่าง	 คนบางคนแสดงออกอาการไม่เห็นด้วย	
เราจะรูส้กึอย่างไร		เขาชมว่าพดูด	ีเรารูส้กึยงัไง		นีก่็ 
คือการปฏิบัติ	 เรารู้ตัวอยู่ในปัจจุบัน	 ก็จะมีอะไร
เกดิขึน้	ให้เราได้ดอูยูต่ลอดเวลา	ชวนให้ยนิด	ีชวน
ให้ยนิร้ายก็ม	ี	ชวนให้หลงลมืตัวก็ม	ี	ชวนให้น้อยใจ
ก็มี	แต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นต้องย�้าค�าว่า	แค่ชวน แต่
ไม่มอีะไรบงัคบัให้เรายนิดไีด้		ไม่มอีะไรบงัคบัให้เรา 
ยินร้ายได้	 ไม่มีการกระท�า	 การพูดของใคร	 ที่จะ 
บังคับให้เราเป็นทุกข์ได้
	 อาตมาได้วิเคราะห์ค�าถามทีว่่า	เมือ่เหน่ือยจะ 
ท�าให้รู้สึกหงุดหงิด	 อาตมาว่าต้องเติมค�าว่า	 เมื่อ
เหนื่อยและขาดสต	ิ จึงหงุดหงิด	 เมื่อมีใครพูดจา
แบบไม่ให้เกยีรตเิรา		หรอืดถูกู		ดหูมิน่เรา		และพอดี 
เราขาดสติ	 เราจึงรู้สึกน้อยใจ	 ไม่พอใจ	 แต่ไม่ใช่
ว่าเราน้อยใจ	 ไม่พอใจ	 เพราะค�าพูดของเขา	 แต่
เราน้อยใจ	เสียใจ	ทุกข์ใจ	เพราะเราฟังค�าพูดของ
เขา	เราเหน็กิรยิาท่าทางของเขา	ด้วยจติท่ีขาดสติ 



	 นีค่อืเงือ่นไขส�าคัญมาก		อยูท่ีจ่ติใจ		ถ้าจติใจเรา 
มีสติ	 จิตใจเรามีสัมปชัญญะ	 รู้ตัวอยู่ในปัจจุบัน		
รับรองไม่ทุกข์หรอก	 ถ้าทุกข์	 ทุกข์เพราะอะไร 
ทุกข์เพราะสมุทัย		ค�าพูด		การกระท�าของคนอื่น 
เป็นเพียงปัจจัย	 แต่เหตุก็คือตัณหาและอวิชชา 
อย่าเพ่ิงไปโทษใครเลย	 อย่าไปโทษส่ิงแวดล้อม	
ส่ิงแวดล้อมก็ดี	 บุคคลก็ดี	 เป็นปัจจัย	 ถ้าเราไม ่
ประมาท	 บางทีเราควรจะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยน 
แปลงสิง่ต่างๆ	เหล่านี	้	ไม่ใช่ว่าเราต้องท�าใจยอมรบั 
ทกุสิง่ทกุอย่างว่า		ทกุข์อยูท่ีใ่จ		แก้ทีใ่จพอแล้ว		บางส่ิง 
บางอย่างต้องแก้ภายนอกด้วย	 แก้ที่กฎระเบียบ 
แก้ที่ข้อตกลงในชุมชน	ก็มีอยู่บ้าง
	 เหตทุีเ่ราต้องชดัเจนด้วยสัมมาทฏิฐ	ิคอื	ทกุข์
เกิดเพราะสมุทัย ทุกข์ไม่เคยเกิดด้วยสาเหตุอื่น 
ส่ิงต่างๆ		ทีเ่กดิขึน้		การกระท�าของคนอืน่		การกระท�า 
ของเราเองเป็นปัจจัย	เหตุอยู่ที่ตัณหา	ถ้าเราขาด
สติ	เราทุกข์ใจขึ้นมา	ค�าถามที่ต้องตั้งไว้กับตัวเอง	
คอืโยนโิสมนสกิารว่า	ตอนนีเ้ราก�าลงัอยากได้อะไร
บ้าง	 ตัณหาที่อยู่เบื้องหลังความทุกข์	 เป็นเหตุให้
เกิดทุกข์	 มีตรงไหน	 อย่างไร	 อย่างเช่น	 อยากได้
อะไรสักอย่าง	 ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์	 นี่ก็ชัดเจน 
เขาพดูไม่สภุาพ		เรากเ็ป็นทกุข์มาก		ความจรงิไม่ใช่ 
นะ	 เขาพูดไม่สุภาพก็เป็นความผิดของเขา	 เป็น
กรรมของเขา	 แต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะเราขาดสติ	
และเพราะเราต้องการให้เขาสภุาพ		ต้องการให้เขา 
ให้เกียรติ	 แต่เขาไม่ให้เกียรติเรา	 ท�าให้เราไม่ได้
ในสิ่งที่เราอยากได้	เราจึงเป็นทุกข์	นี้เป็นตัวเหตุ	
	 เพราะฉะนัน้		การทีเ่ขาพดูไม่สภุาพ		ไม่ไพเราะ	 
ไม่ถูกต้อง	 อาจจะต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน	 ใน
เร่ืองของศีล	 เร่ืองวาจา	 แต่นั่นคนละประเด็นกับ
ความทุกข์ที่เกิดข้ึน	 ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเรา
มีการคาดหวัง	 มีความต้องการ	 แต่ไม่ได้สิ่งนั้น 
หรือเมื่อเราต้องอยู่กับส่ิงที่ไม่ชอบ	 ก็เป็นทุกข	์ 

ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลย	อย่างเวลาเจ็บไข้ได้
ป่วย	ไม่อยากป่วยอย่างน้ีเลย	การไม่ยอมรบัความ
จริง	 ไม่ต้องการให้เป็นอย่างน้ี	 ต้องการให้เป็น
อย่างอื่นแทน	นี้แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์
	 ในชีวิตประจ�าวัน	 เราต้องตั้งสติ	 การศึกษา
ธรรมะต้องการดูตรงน้ี	 ดูความเกิดขึ้นของทุกข	์
เมื่อเป็นทุกข์แล้วเพราะขาดสติ	 พยายามจับ
ประเดน็ให้ได้ว่า	ตณัหาอะไรอยูต่รงน้ีจึงท�าให้เป็น
ทุกข์	 อยากได้อะไร	 ไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกข์	 และคอย
ศึกษาตัณหาและโทษของมันในชีวิตประจ�าวัน

	 ความแตกต่างระหว่าง	 ตัณหา กับ	 ฉันทะ 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.	อ.	ปยุตฺโต)	ท่าน 
กย็กข้อสงัเกตไว้ว่า		เวลาจติใจมตัีณหา		ท่าทต่ีอคน 
รอบข้างจะเปลีย่น		เราจะแบ่งโลกหรอืบุคคลรอบ
ข้าง	ออกเป็นสองกลุ่ม	กลุ่มที่	๑	คือ	คู่แข่ง	กลุ่ม 
ที่	๒	คือ	 เหยื่อ อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นในจิตใจของผู ้มีตัณหา	 ก�าลังแสวงหาอะไร	
อยากได้อย่างแรง	เพราะเราอยากได้นี้คือ	ตัณหา	 
อุปาทาน	คือ	ต้องได้	และเมื่ออยากได้	และถือว่า
ต้องได้	ก็ต้องเกิดความกลัวขึ้นมาว่า	ถ้าสมมติว่า 
คนน้ันคนน้ีได้ไปก่อนเรา	 ก็จะมองคนอ่ืนเป็น 
เพือ่นเกดิ	แก่	เจบ็	ตาย	ไม่ได้	เพราะตอนนีจ้ติใจของ
เราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่อยากได้	 และก็จะมองคน 
อื่นว่า	 เขาจะห้ามเราได้ไหม	 เขาจะเป็นอุปสรรค 
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ไม่ให้เราได้สิ่งนั้นหรือเปล่า	 คือทุกสิ่งทุกอย่างจะ
ผ่านการแสวงหาสิ่งที่อยากได้ทั้งหมด	 ถ้ารู้สึกว่า
เขาให้เราได้	การเป็นพนัธมติรก็โอเค	แต่ถ้าคนนัน้
เขาอยากได้สิง่ทีเ่ราอยากได้		กเ็ป็นเพือ่นกนัได้ยาก	 
ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีก�าลังมากกว่าเขา	 บางทีมันอด 
ไม่ได้ทีจ่ะเหยยีบย�า่ท�าลายโดยวิธีใดวิธีหนึง่		ฉะนัน้	
ตัณหาก็ทําให้เราเป็นทุกข์ และทําให้เราสร้าง
ความทุกข์ ความเดือดร้อน ให้กับคนอื่นด้วย 
เพราะฉะนั้น	 ความสลดสังเวช	 (นิพพิทา)	 ความ
เบื่อหน่ายในกิเลส	ต้องเกิดจากการดูบ่อยๆ	ดูใน
ใจเรา	ดูใจคนอื่น	คือถ้าเราดูเป็น	ก็จะเห็นว่าไม่ได ้
เป็นเรือ่งของตัวบคุคล		แต่เหน็เป็นธรรม		กศุลธรรม	 
อกุศลธรรม
	 แม้จะอ่านข่าว	 ดูอะไรในสังคมที่ไม่ดีไม่งาม 
ถ้าดูเป็น		เราจะไม่เศร้า		ไม่กลุม้ใจ		แต่จะเกดินพิพทิา 
ขึ้นแทนว่า	 โอ	 ถ้ากิเลสครอบง�าจิตใจคนเราเมื่อ
ไหร่		มันก็ยุ่งเหยิงอย่างนี้เองหนอ	มันตรงกับสิ่งที่
พระพทุธเจ้าทรงสอนจรงิๆ	เพราะคนบรหิารจติใจ
ตัวเองไม่เป็น	เพราะไม่รู้จักตัวเอง	และไม่สนใจที่
จะรู้จักตัวเอง	เพราะอยู่ด้วยทิฏฐิ	ด้วยมานะ	ด้วย
ตัณหา	 ก็สร้างความทุกข์	 ความเดือดร้อนให้กับ
สังคมมากเหลือเกิน	คือความรู้สึกมันเย็น
	 ภาษาพระเรียกว่า	สลดสังเวช	แต่ไม่ใช่สลด
ใจ	 สังเวชใจเหมือนคนท่ัวไป	 มันเป็นการเห็น 
ความน่าเศร้าของธรรมดา	 ของธรรมชาติ	 แต่มัน 
ต่างกันมากกับการเหน็ว่าคนนีแ้ย่มาก		คนนีท้�าลาย 
ประเทศชาติบ้านเมือง	ประวัติเขาไม่ดีเลย	ท�าไม 
เขาเป็นคนอย่างนี้	 เพราะเราเห็นเป็นตัวบุคคล	
มันสลดใจด้วย	ร้อนด้วย	จิตใจเราเศร้าหมองด้วย 
แต่เมื่อเราไม่มองเป็นเรื่องตัวบุคคล	 แต่มาด ู
ตัวกิเลสที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของคน	 จิตใจ
ยอมรับความจริง	 และเย็นด้วย	 และจะเกิด 
นิพพิทา	โอ	วัฏสงสารมันเป็นอย่างนี้

	 โยนิโสมนสกิาร	ดเีหมอืนกันนะ	เพราะถ้าโลก
น้ี	มนัยตุธิรรม		มองทางไหน	คนดไีด้ด	ีคนชัว่ได้ชัว่	
มองไปทางไหนมีแต่คนรักกัน	หวังดีต่อกัน	คนเรา
ก็จะไม่มีวันเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสาร	 ไม่มีใคร
คิดที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเลย	การที่โลกเป็น
อย่างน้ีก็ดนีะ	ท�าให้คนทีม่บีารมเีกิดแรงบนัดาลใจ 
ที่จะหาสิ่งที่สูงกว่าดีกว่า	นี่เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่ง
	 เรื่องของโยนิโสมนสิการ	เมื่อเราเห็นว่าทุกข์ 
เกดิเพราะการคดิผดิ		เราก็ฝึกในการคดิถกู		ปัญญา 
มีหน้าที่ดับกิเลส	 แต่ท่านเปรียบเทียบหน้าที่ของ
โยนิโสมนสิการ	 เหมือนคนถือมีดจะตัดหญ้า	 มือ
ซ้ายจับต้นหญ้า	 มือขวาก็ตัด	 มือซ้ายที่จับหญ้า
เปรียบเทียบกับโยนิโสมนสิการ	มือขวาที่ตัดนี้คือ
ตัวปัญญา	ปัญญาก็ท�างานได้	 ก�าหนดไตรลักษณ์	
ตัดกิเลสได้	เพราะโยนิโสมนสิการเตรียมไว้ให้	อยู่
ในทีจ่ะพจิารณาได้ด	ีและเราเปลีย่นความคดิ	และ
เปลี่ยนอารมณ์ของเราได้
	 สมัยก่อนหลวงพ่อชาท่านชอบยกตัวอย่าง	
เหน็ชาวบ้านเดนิตามถนนไปกบัเพือ่น		และอกีฟาก 
ถนนมคีนตะโกนร้องด่าอย่างหยาบคาย		และคนที่
โดนด่าก็โกรธ	เพื่อนที่ไปด้วยกันก็บอกว่า	อย่าไป
ถอืสาเขาเลย		คนนัน้เขาเป็นโรคจติ		สตไิม่ด	ี	เขาท�า 
ไปโดยไม่รู้ตัว	 พอได้ยินดังนั้น	 คนที่โกรธก็ปล่อย
วางได้	 ทั้งๆ	 ที่คนที่เป็นโรคจิตก็ยังร้องตะโกนด่า
อยู่อย่างน้ันไม่หยุด	 แต่เพราะคนท่ีโดนด่า	 เขา
เข้าใจตามความเป็นจริงแล้ว	เขาจึงไม่ถือสา
	 ดังนั้น	เราต้องพยายามคิด	พยายามมอง	ฝึก
จติใจ		ไม่ท�าสิง่ต่างๆ		ให้เป็นปัญหา		พยายามคดิให้ 
สอดคล้อง	 ตรงตามความจริง	 โยนิโสมนสิการยัง
ไม่ใช่ตวัปัญญาทีจ่ะดบักิเลสก็จรงิ		แต่เป็นขัน้ตอน
ของการเตรยีมจติให้พร้อมทีจ่ะเกดิปัญญา		พร้อมที่ 
จะใช้ปัญญา		เราคดิไว้ก่อน		เพราะจติพร้อมเมือ่ไหร่ 
กจ็ะรูเ้หน็	ทะลปุรโุปร่งในกองสงัขาร	แต่ต้องให้คดิ
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ก่อน	คิดในเรื่องความไม่เที่ยง	ความไม่แน่ไม่นอน	
คิดในทุกข์	 ก็คือ	 คิดในความไม่สมบูรณ์แบบของ
สิ่งทั้งหลาย	 การที่ส่ิงท้ังหลายทั้งปวงมีความเกิด
ขึ้นดับไปเป็นธรรมดา	มีความพร่องอยู่เป็นนิจ		
	 เหน็สิง่ทัง้หลายเป็นอนตัตา	ไม่มเีจ้าของ	ไม่ใช่
ของตายตัวแน่นอน	เป็นตวัเป็นตน	สิง่ทัง้หลายใน
โลกนี้เป็นกระแส	 กระแสแห่งเหตุปัจจัย	 เหมือน
กับเราเอาไฟฉายยกขึ้นและหมุนเป็นวงกลมเร็วๆ	
ดเูหมือนเป็นวงกลม		แต่ทีจ่รงิไม่มวีงกลม		อนันีเ้รา 
เหน็เป็นตวัเป็นตนกค็อืเหน็เป็นวงกลม	เหน็เป็นสิง่
ที่เป็นจริงเป็นจัง	แต่ที่จริงมันเป็นการเคลื่อนไหว	
แต่มันเคลื่อนไหวเร็ว	 เป็นภาพลวงตา	 อะไรๆ	 ก็
เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย	นั่นคือ	อนัตตา
	 ค�าว่า	อนตัตา	เป็นการปฏเิสธว่าสิง่ทีเ่ราคดิว่า
มอียู	่	มนัไม่ม	ี	แต่กไ็ม่มีภาวะใดภาวะหนึง่		ทีเ่รยีก
ว่า	อนัตตา	ที่นักภาวนาจะเข้าถึง	บางคนเปรียบ
เทียบว่า		มีความเชื่อว่า	บ้านนี้มีกัมมันตภาพรังสี	
และมีผู้เอาเครื่องมือมาส�ารวจตรวจสอบดูว่ามี 
เสียงคลกิๆ	ไหม	...ไม่มี....	ขึน้มาส่องข้างบน		ส�ารวจ 
ดู	ห้องนอน	ห้องน�้า	ขึ้นไปบนหลังคา	ส�ารวจทุก
ตารางเมตร	 ไม่มีกัมมันตภาพรังสี	 เราจึงสรุปว่า 
ถ้ากัมมันตภาพรังสีมีจริง	 ต้องส�ารวจเจอได้	 ไม่
ห้องข้างล่างก็ห้องข้างบน	 เมื่อเราส�ารวจทุกที่ 

ที่มันน่าจะมีได้	แต่ไม่เจอ	เราจึงสรุปออกมาได้ว่า 
ไม่มีกัมมันตภาพรังสี	 หรือว่าเราใช้แบบบาลีว่า	
“อกัมมันตภาพรังสี”	 แต่มันไม่ใช่ว่าผู ้ที่เข้ามา 
ในบ้านบุญจะสามารถค้นพบภาวะหน่ึง	 ที่ว ่า 
อกัมมันตภาพรังสี	 มันไม่มีอะไรที่ เป ็นภาวะ 
อกัมมันตภาพรังสี	มันเป็นเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเคย
คดิว่าม	ีดแูล้วไม่มเีท่าน้ันเอง	ไม่มอีะไรมากกว่าน้ัน
	 ดังนั้น	อนัตตาที่เราเคยคิดว่า	มีเจ้าของชีวิต	
ผู้คิด	ผู้ท�า	ผู้ถูกกระท�า	เราคิดผิด	ดูความจริงแล้ว	
ดูรูป	 ดูเวทนา	 ดูสัญญา	 ดูสังขาร	 ดูวิญญาณ	ถ้า 
อัตตาตัวตนมีจริง	 มันต้องปรากฏในกาย	 ในใจ 
จะต้องเจอได้	 ดูรูปไม่มี	 เวทนาไม่มี	 สัญญาไม่มี 
สังขารไม ่มี 	 วิญญาณไม ่มี 	 มันจะอยู ่ ท่ี ไหน	
มันไม่มี	 เหมือนเราจะส�ารวจบ้านบุญน่ี	 ว่ามี 
กัมมันตภาพรังสีไหม	สรุปแล้วคือไม่มี	
	 ค�าว่า	 อนัตตา	 ไม่ใช่ภาวะลึกซึ้งอะไร	 เป็น
เพียงศัพท์ที่ยืนยันว่า	สิ่งที่เราเคยคิดว่ามี	สิ่งที่เรา
ยึดมั่นถือมั่นว่ามี	จริงๆ	แล้วมันไม่มี	ฉะนั้น	ค�าว่า
อนัตตา	เป็นค�าทีช่วนให้เราส�ารวจตรวจดกูายดใูจ	
ส�ารวจขันธ์	๕	ของเราว่า	ถ้ามีจริง	มันอยู่ตรงไหน	
หาเจอได้ไหม
	 ดังนั้น	 เราภาวนา	 เราลองสังเกตดูว่า	 จิตใจ
เริ่มสงบ	 เริ่มอยู่กับลมหายใจเข้า	 ลมหายใจออก	
อยู่ดีๆ	ความคิดผุดขึ้นมา	ไม่รู้มาจากไหน	สัญญา
อะไรสักอย่าง	 เกี่ยวกับทางบ้าน	ทางโลก	ไม่รู้มา
จากไหน	 ไม่ได้เชิญ	 มันมาเอง	 แล้วมันก็อยู่ตาม
เรื่องของมัน	ถ้าเรารู้เฉยๆ	มันก็ดับไป	ที่อยากให ้
เราสงัเกตคอื	ในขณะท่ีความคิดผดุขึน้มา ยังไม่ม ี
ผู้คิด ผู้คิดมาทีหลัง	ตามสามัญส�านึก	ต้องมีผู้คิด	
จึงจะมีความคิดได้	 แต่ในความเป็นจริง	 ถ้าเราดู
ภาวะที่เกิดขึ้น	 ความคิดเกิดขึ้นก่อน	 และผู้เป็น
เจ้าของความคิดเกิดตามมาทีหลัง	 เป็นสิ่งที่เรา 
ปรุงแต่งขึ้นมา
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	 ฉะนั้น	อนัตตา	เป็นการปฏิเสธว่า	จะต้องมีผู้
คดิจงึจะมคีวามคดิได้	ทีจ่รงิกม็สีกัแต่ว่าความคดิ 
เป็นอาการของจิต และมีการปรุงแต่งเจ้าของ
ของมันทหีลงั 	ผูภ้าวนาเท่านัน้ทีจ่ะพสูิจน์เรือ่งนีไ้ด้	 
เพราะผู้ภาวนาเป็นผู้ที่มองด้านในและไม่ตัดสิน
อะไรล่วงหน้า		จะดูข้อมลูสดๆ	ทีป่รากฏให้เราเหน็	
เราจะเห็นความเปล่ียนแปลงตามเหตุตามปัจจัย	
เห็นว่าไม่มีอะไรที่ตายตัวแน่นอน	 ที่เป็นเจ้าของ
ประสบการณ์	มีแต่ประสบการณ์ล้วนๆ	และมกีาร
สร้างอัตตาตัวตนขึ้นมา	อุปาทานในกาม	ในทิฏฐิ
ความคิดเห็น	แล้วก็มี	“อัตตวาทุปาทาน”	
	 ค�านี้น่าสนใจ	 พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสไว้ว่า	 
เราจะยึดมั่นในอัตตา	 แต่เราจะยึดมั่นถือมั่นใน 
อัตตวาทะ	ค�าว่า	วาทะ	ในที่นี้หมายถึง	concept	
คือเราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นในอัตตาได้	 เพราะ
อัตตามันไม่มี	 แต่สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นคือภาพ
ของอัตตา	หรือว่า	concept	ของอัตตา	ที่เราคิด
ปรุงแต่งขึ้นมาทีภายหลัง
	 ในชวีติประจ�าวัน		เราเอาความไม่เทีย่ง		ความ 
ไม่แน่นอน	 ความไม่สมบูรณ์แบบ	 หรือว่าความ
เป็นไปตามเหตตุามปัจจยั	เป็นข้อคดิ	ข้อพจิารณา
อยู่ตลอดเวลา	ในชีวิตประจ�าวัน	ต้องการมีเครื่อง
ระลึกสติทีช่ดัเจน	และเริม่ต้นทีศ่ลีธรรม	นอกจาก
ศีล	๕	แล้ว	และยังสามารถก�าหนดข้อวัตรปฏิบัติ
ส่วนตัวเพิม่	เพือ่เป็นการขดัเกลากเิลสโดยตรง		และ 
สังเกตจริตนิสัยของเราว่ามีจุดอ่อนตรงไหน	 ก็ให้ 
เราก�าหนดข้อวัตรปฏิบัติขัดเกลาตรงนั้น	 พอเรา
มีข้อวัตรปฏิบัติแล้ว	 จะเป็นที่ตั้งของเครื่องระลึก
ของสติขึ้นมาได้
	 สมมติเราเป็นคนชอบอวดดี	 ก็ไม่ถึงกับผิด
ศีล	๕	แต่เป็นนิสัยไม่ดี	เราก็ตั้งเป็นข้อวัตรปฏิบัติ
ของเราท่ีเราจะงดเว้นจากการอวดดี	 แล้วในชีวิต
ประจ�าวนั		เวลาเราก�าลงัคดิจะอวดด	ี	กจ็ะนกึขึน้มา 

ที่มา	:	แสดงธรรมเทศนา	ที่	บ้านบุญ	ปากช่อง	นครราชสีมา		 
วันที่	๑๒	ตุลาคม	๒๕๕๖

ได้ว่า	 ไม่ได้	 เราจะเป็นผู้งดเว้นจากการอวดดี	 
เป็นข้อวัตรปฏิบัติของเรา	 เราตั้งหลักการอะไรไว้	
เพื่อจะเป็นเครื่องระลึกของสติ	 เพ่ือเป็นการฝึก
พฤติกรรม	 ฝึกการรู้จักตัว	 เห็นเจตนาของตัวเอง	
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า	 ศีลคือเจตนา	 หมายถึง	
หัวใจของศีลธรรมคือเจตนา	และ	กรรมคือเจตนา	
หัวใจของกฎแห่งกรรมคือเจตนา
	 ผู้ที่จะเลี่ยงกรรมชั่ว	 ท�าแต่กรรมดี	 ผู้ที่จะ 
ช�าระศีลของตนให้ขาวสะอาด	 ต้องเป็นผู้ที่ รู ้
เท ่าทันเจตนาของตน	 จะรู ้ เท ่าทันเจตนาได  ้
ต้องเฝ้าดูท่ีเกิดของเจตนา	 อยู่ที่จิตใจเรานี่เอง 
ต้องรู ้จักอยู ่กับตัวเองให้มาก	 เมื่อสติต่อเน่ือง
อย่างน้ี	 เราจะเริ่มช�านาญในการเลือกสิ่งที่จะ 
เป็นเครื่องระลึกของสติ	 ตัวสตินี้คงที่	 แม้สิ่งที ่
เป็นเครื่องระลึกของสติเปลี่ยนแปลงไป	 ถ้าสติ 
ของเราต่อเนื่อง	พอถึงเวลานั่งสมาธิภาวนา	จิตใจ 
จะพร้อมได้ง่าย	 เพราะในชีวิตประจ�าวันเราไม ่
ปล่อยให้จิตมีมลทิน	 ไม่ปล่อยให้จิตฟุ ้งซ่าน	
วุ่นวาย	 เหมือนบ้านของเราสะอาด	 ก่อนจะท�า 
กิจกรรมอะไร	 ก็ไม่ต้องปัดกวาด	 เช็ดถูกันบ่อยๆ	 
เพราะบ้านสะอาดอยู่แล้ว	 ประหยัดเวลา	 พอนั่ง
สมาธิ	จิตใจก็พร้อมได้ง่าย
	 สติต่อเนื่องคือสมาธิ	 สมาธิคือความตั้งมั่น	
สมาธิคือจิตใจที่พ้นจากนิวรณ์	 จิตใจที่มั่นคง 
เยือกเย็น	 สงบ	 ผ่องใส	 เบิกบาน	 มีก�าลัง	 และที่
ส�าคญัทีส่ดุคอื	ภาวะควรแก่การงาน	กัมมนีโย	งาน
ในที่นี้หมายถึง	งานของปัญญา	สติต่อเนื่องกลาย
เป็นสมาธิ	 สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิ	 มีคุณสมบัติ
ส�าคัญคือ	กัมมนีโย พร้อมท่ีจะเป็นฐานของการ
เจริญปัญญา	
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	 เช้านี้เป็นช่วงสุดท้ายของการภาวนาของ 
พวกเรา	 ขณะเดียวกันก็เป็นวันใหม่ในชีวิตของ
เราด้วย	 ขอให้เราระลึกว่าการปฏิบัติครั้งนี้	 ไม่ใช่
เป็นการปฏิบัติคร้ังสุดท้ายของเรา	 แต่จะเป็นจุด
เริ่มต้นของชีวิตอีกช่วงหนึ่งของเรา	 ที่จะน�าส่ิง
ดีๆ	มาให้แก่จิตใจของเราด้วย	และอาจจะรวมถึง
การน�าพาสิ่งดีๆ	มาให้แก่ชีวิตของเราด้วย
	 อีกไม่นานพระอาทิตย์ก็จะขึ้น	เป็นสัญญาณ
ว่าวันใหม่ก�าลังจะเริ่มต้น	 พร้อมกับภารกิจการ
งานต่างๆ	ที่ตามมา	ขอให้เราต้อนรับวันใหม่ด้วย 
ความรู้สึกสดชื่น	 เบิกบาน	 และตื่นรู้	 ไม่ใช่ตื่นแต่
ตัว	 แต่ว่าใจก็ต่ืนด้วย	 คือ	ตื่นด้วยความรู้สึกตัว  
จะท�าให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ตื่นรู้อย่างแท้จริง
	 คนจ�านวนมาก	 แม้จะต่ืนมาพร้อมกับเช้า
วันใหม่	แต่ในแง่ความรู้สึก	ก็เหมือนคนครึ่งหลับ
ครึ่งตื่น	คือตื่นแต่ตัว	แม้จะเดินเหินไปไหนมาไหน	
แต่ว่าใจลอย	หมกจมอยู่กับเรื่องราวความทุกข์ใน 
อดีต	หรือไม่กกั็งวลกบัส่ิงท่ียงัมาไม่ถงึ	ไม่ได้มชีีวิต 
อยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มร้อยเลย	 หากเราไม่ได้มี
ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มร้อย	 ก็พูดไม่ได้ว่า 
เป็นชีวิตที่ตื่นอย่างแท้จริง

 การต่ืนอย่างแท้จริง	 จะต้องตามมาด้วย
ความรู้	หรือรู้สึกตัว	แต่ก็นั่นแหละ	รู้สึกตัว ไม่ได ้
หมายความเพียงแค่ว่า	 เปิดตาและตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าภายนอกได้	 ใครถามก็ได้ยินและตอบได้ 
อันน้ันยังไม่ใช่ความรู้สึกตัวอย่างแท้จริง	 แม้ทาง 
การแพทย์จะเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัว	เช่น	คนที่
ฟ้ืนจากสลบไสลหรอืฟ้ืนจากโคม่า	กเ็รยีกว่ารูส้กึตวั 
แล้ว	แต่นั่นยังไม่ใช่การตื่นรู้	หากเขายังจมอยู่กับ
ความทุกข์	 ใจล่องลอยไปกับสิ่งปรุงแต่ง	 อย่างนี้
แม้จะเรียกว่ารู้สึกตัว	 แต่ก็รู้สึกตัวไม่เต็มที่	 รู้สึก
ตัวเต็มที่ก็ต้องอยู่กับปัจจุบัน	 ใจอยู่กับเนื้อกับตัว	
ท�าให้เกิดความตื่นรู้ขึ้นมา
	 ขอให้เราเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยใจที่ต่ืนรู้	 ซึ่ง
จะน�ามาซึ่งความโปร่งเบาและเบิกบาน	 แม้จะ
ตระหนักรู้ว่า	ข้างหน้ามีอุปสรรค	รู้ว่าอะไรๆ	ก็ไม่
เทีย่ง	รูแ้ม้กระทัง่ว่า	ตวัเองก็ต้องแก่	ต้องเจ็บ	และ
ต้องตาย	แต่ก็ไม่ได้ท�าให้เรารู้สึกหดหู่	เศร้าหมอง	
หรือหวาดผวาเลย	ยังเบิกบานอยู่ได้	 เพราะรู้เท่า
ทันความเป็นธรรมดาของชีวิตและยอมรับมันได้
	 เม่ือระลึกเช่นนี้แล้ว	 เราก็ยิ่งต้องต้อนรับวัน
ใหม่	เพราะว่านี่คือโชค	นี่คือของขวัญ	ที่เราได้รับ	

ธรรมกถา
พระไพศาล วิสาโล

อรุณรุ่ง
  แห่ง
การตื่นรู้

31



คนจํานวนไม่น้อย ไม่มีโอกาสท่ีจะตื่นขึ้นมารับ
เช้าวันใหม่อย่างพวกเราตอนน้ี	 เพราะว่าชีวิต 
ของเขาสิน้สุดเพยีงเท่านัน้		การทีเ่ราตืน่ขึน้มาแล้ว 
รู้ว่ามีวันใหม่อีกหนึ่งวัน	 เป็นสิ่งที่น่ายินดี	 ขอให้ 
ถือว่าเป็นโชค	คนจ�านวนไม่น้อยแม้ตื่นขึ้นมาและ 
รูว่้าตวัเองยงัมีชวีติอกีหนึง่วัน	กไ็ม่ได้ตระหนกัเลย 
ว่านี่เป็นโชคอย่างไร	 เพราะเขาไม่ได้ตระหนักถึง
เรื่องอนิจจัง	 เขาไม่ได้ระลึกว่าความตายจะมาถึง
เม่ือไหร่ก็ได้	 เขาอาจคิดว่าเขาจะอยู่ไปได้เรื่อยๆ	
ไม่มีวันตาย	 เพราะเขาอยู่อย่างลืมตาย	 เขาจึงคิด
ว่ามวีนันีแ้ล้วก็ต้องมีพรุง่นี	้	มพีรุง่นีก้ต้็องมมีะรนืนี ้
มีมะรืนนี้แล้ว	ก็ต้องมีอีกวันต่อๆ	ไป	ไม่มีที่สิ้นสุด 
คดิแบบนัน้	กเ็ลยไม่คดิว่าการมเีช้าวันใหม่อกีหนึง่วัน 
เป็นสิ่งประเสริฐ	เป็นโชคที่ไม่ควรเพิกเฉย
	 เช้าวันใหม่อย่างนี้	จะมีคุณค่า	มีความส�าคัญ
มาก	 ถ้าหากเราตระหนักว่า	 นอกจากคนจ�านวน
ไม่น้อยจะไม่มีโอกาสลืมตาตื่นมาพบเช้าวันใหม่
แล้ว	วันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได	้ถ้า
เราตระหนักว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเรา	
หรอือาจจะเป็นวนัรองสดุท้าย	หรอือาจจะเป็นวนั
แรกในสามวนัสดุท้ายกไ็ด้	ความหมายของวนันีจ้ะ
เปลี่ยนไป	วันนี้จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากขึ้น	เรา
ไม่มีทางรู้ว่า	 วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเรา	หรือ
จะมีอีกหนึ่งพันวันหรือหนึ่งหม่ืนวันตามมา	 เรา
ไม่รู้	แต่ถ้าเราระลึกไว้ว่า	อะไรๆ	ก็ไม่แน่	เราก็จะ
ตระหนักว่า	เช้าวันใหม่เป็นสิ่งมีค่า	มีความส�าคัญ	
เราจะเหน็คณุค่าของวันนีม้ากขึน้	ตัง้แต่วนิาทแีรก
ท่ีตื่นมาพบกับเช้าวันนี้	 ซึ่งก็จะท�าให้เราใช้ชีวิต
ด้วยความไม่ประมาท	 พยายามใช้เวลาทุกขณะ 
ทุกวินาทีอย่างมีค่า	ให้เกิดประโยชน์ถึงพร้อม	
	 อย่างทีพ่ระพทุธองค์ได้ตรสัเป็นปัจฉมิโอวาท
ว่า	“สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 
ท่านทั้งหลายจงท�าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม

เถิด”	 บางท่านก็แปลความหมายให้ชัดเจนกว่า
นั้นว่า	“ท่านทั้งหลายจงท�าประโยชน์ให้ถึงพร้อม 
ด้วยความไม่ประมาทเถดิ”	อันน้ีชดัเจนมากขึน้ว่า	
เราต้องท�าประโยชน์ให้ถึงพร้อม	คือทั้งประโยชน์
ตนและประโยชน์ท่าน	สร้างกุศล	หมั่นท�าความด ี
หนีความชั่ว	แล้วก็ท�าจิตใจให้บริสุทธิ์	สร้างความ
ตื่นรู้	 เพ่ือให้เกิดความเบิกบาน	 โปร่งเบา	 และที่
ส�าคัญคือ	 เป็นอิสระจากความทุกข์	 คนเราเกิด
มาแล้ว	ต้องแก่	 ต้องเจ็บ	และต้องตายก็จริง	 แต่
เราสามารถเป็นอิสระ	คือมีจิตที่อยู่เหนือความแก่	
ความเจ็บและความตายได้
	 คนเราต้องพานพบกับสิ่งไม่น่าพอใจก็จริง	
และต้องพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจก็จริง	 ไม่มีใคร
หนีพ้น	 แม้แต่พระราชามหากษัตริย์	 เป็นเศรษฐ	ี
มียศ	ทรัพย์	บริวารมาก	ก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้	คือ
ประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจ	 และพลัดพรากจากสิ่งที่
พอใจ	พลัดพรากจากคนรัก	พลัดพรากจากสิ่งรัก	
แต่เราก็มีความสามารถที่จะเป็นอิสระจากความ
ทุกข์	 อันเนื่องจากความพลัดพรากสูญเสียได้	 ถ้า
หากว่าเรารู้ทันธรรมดา	 คือรู้ว่ามันเป็นธรรมดา
ของชีวิต	รู้แล้วก็ละวางความยึดติดถือมั่น	ว่าเป็น
เรา	เป็นของเรา	หากท�าเช่นนี้ได้	ก็ไม่มีอะไรที่จะ
ท�าให้เราเป็นทุกข์ได้	 แต่จะท�าได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่ม
ปฏิบัติเสียแต่วันนี้	หรือเริ่มต้นเสียแต่เดี๋ยวนี้
	 ชีวิตของคนเรา	 ย่อมมีวันที่จะพัฒนาจาก
ความหลงไปสู่ความรู้	 คือปัญญา	 เหมือนกับที ่
กลางคืนอันมืดมิด	 ย่อมเปลี่ยนเป็นรุ ่งอรุณที่
สว่างไสว	 เราทุกคนมีศักยภาพที่จะวิวัฒน์พัฒนา	
ไปสู่ความสว่างไสวในทางจิตใจได้	 พระพุทธองค์
ตรัสว่า	 “โลกุตตรธรรมอันประเสริฐ เป็นทรัพย์
ประจ�าตัวของทุกคน”	 โลกุตตรธรรมคือธรรมที่
ท�าให้เป็นอสิระจากความทกุข์		เป็นอสิระเหนอืโลก	 
เหนือโลกธรรม	 ไม่ว่าโลกจะผันผวนแปรปรวน
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อย่างไรกไ็ม่อาจแผ้วพาน	หรอืไม่กระทบใจจนเป็น
ทุกข์ได้	 อย่างส�านวนของคนโบราณภาคใต้ที่ว่า	
“ฝนตกไม่ต้อง ฟ้าร้องไม่ถึง”	นั่นก็คือ	โลกธรรม 
ใดๆ	 ก็ไม่อาจแผ้วพานได้	 แม้เราจะอยู่ในโลก
ท่ีผันผวนปรวนแปร	 แต่ก็ไม่ทุกข์เพราะความ
ผันผวนปรวนแปรนั้น
	 พยายามใช้วันนี้ให้มีคุณค่ามากที่สุด	 เพราะ
ว่ามันเป็นสิ่งเดียวท่ีเราแน่ใจว่ามีอยู่จริงๆ	 เป็น
ของเราจริงๆ	 ส่วนวันพรุ่งนี้นั้น	 เราไม่อาจแน่ใจ
ได้ว่าจะได้พบหรือมีวันพรุ่งนี้หรือไม่	 แม้แต่วันนี้
เราก็แน่ใจแต่เพียง	ชั่วโมงนี้	หรือนาทีนี้เท่านั้นว่า
เป็นของเรา	 พ้นจากช่วงวันนี้ไป	 ก็ไม่แน่ว่าจะได้
พบหรือเป็นเจ้าของหรือไม่	พูดว่า	“เจ้าของ”	คง
ไม่ถูกนัก	 เพราะเหมือนกับว่ามันเป็นของเรา	 แต่
จริงๆ	ก็ไม่ใช่ของเรา	เพียงแต่ผ่านเข้ามาให้เราได้
ใช้ประโยชน์	จะใช้ประโยชน์ได้แค่ไหน	กข้ึ็นอยูก่บั
ว่า	เรามี	“อัปปมาทธรรม”	แค่ไหน	คือถ้ามีความ
ไม่ประมาท	 เราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่	 
ท�าให้ชีวิตของเรามีคุณค่าขึ้นมา	 เป็นชีวิตที่ดีงาม	
เป็นชีวิตที่ประเสริฐ
	 ท่านอาจารย์พทุธทาสสรปุได้ดีมากว่า	ชีวิตที่ 
ดีงาม	คือชีวิตที่	“สงบเย็น และเป็นประโยชน”์	
สงบเย็น	และ	เป็นประโยชน์	สองวลีนี้คลุมความ
หมายของชีวิตที่ดีงามไว้ครบถ้วน	 จะสงบเย็น
ได้เพราะอะไร	 สงบเย็นได้เพราะมีจิตที่ผ่องแผ้ว	
บริสุทธิ์	 จะท�าเช่นนั้นได้ก็เพราะหมดสิ้นความ
เห็นแก่ตัว	 หรือละวางความยึดติดถือมั่นในตัวกู
ของกูได้	คือถ้ายังมีความเห็นแก่ตัวอยู่	ยังมีกิเลส

อยู่	 ยังมีความยึดติดในตัวตนอยู่	 ก็สงบเย็นได้
เป็นพักๆ	หรือแย่กว่านั้นก็คือ	เร่าร้อน	เพราะถูก 
แผดเผาด้วยความโกรธ	ด้วยความโลภ	ด้วยกิเลส	
ด้วยความทุกข์	 จะสงบเย็นได้	 ก็ต้องหมดกิเลส 
อย่างแท้จริงหรือไม่มีความเห็นแก่ตัว	 จะลดละ
ความยึดติดถือมั่นได้	 ก็เพราะว่ามีปัญญาเห็น
ว่า	 ตัวกูของกูนี้	 ไม่มีอยู่จริง	 เป็นเพียงมายาภาพ	
จะเข้าถึงความสงบเย็นอย่างแท้จริง	 ก็ต่อเมื่อได้
เห็นความจริงที่ลึกซึ้ง	ที่หลบซ่อนในมุมที่ลึกที่สุด 
ก็คือ	ความจริงที่ว่า	ตัวเราไม่มีอยู่จริง
	 จะเห็นความจริงอย่างนี้ได้ก็ต้องมีปัญญา	
ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการไตร่ตรอง	หรือ
พิจารณาความจริงของกายและใจอย่างไม่หยุด
หย่อน	 ไม่ลดละ	 จนกระทั่งเห็นความจริงที่ลึกซึ้ง
ที่สุดข้อนี้	 ไม่มีความจริงข้อไหนที่ลึกซึ้งมากกว่า
ข้อนี้	 คือไม่มีอะไรที่เป็นตัวตน	 ไม่มีอะไรที่ยึดถือ
ว่าเป็นตัวเราได้เลยสักอย่าง	แม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
จะจับต้องได้	สมัผสัได้	แต่ว่าโดยแก่นแท้แล้ว	ไม่ม ี
ตัวตนเลยแม้แต่น้อย	รวมทั้งกายและใจนี้ด้วย
	 เมื่อเห็นเช่นน้ีด้วยปัญญา	 ใจก็จะเป็นอิสระ
อย่างแท้จริง	 เมื่อใจเป็นอิสระแล้ว	 ก็มีแต่ความ
สงบเย็น	 ไม่มีความทุกข์แผ้วพาน	 ไม่มีกิเลสที่จะ
แผดเผาใจให้เร่าร้อนได้	น่ีคอืความหมายทีแ่ท้จรงิ
ของค�าว่าสงบเย็น	ไม่ใช่สงบเพราะว่าอยู่ในที่สงบ	
สบาย	 หรือเพราะไม่มีอะไรมากระทบจิตกระทบ
ใจ	 แม้จะมีสิ่งมากระทบ	 แต่ก็ไม่กระเทือนถึงใจ 
เลย	คือยังสงบเย็นได้	กระทบเท่าไหร่	ใจก็ไม่ทุกข์	
ใจไม่ร้อน	 แม้กายจะป่วย	 แม้กายจะเจ็บ	 แต่ใจ 
ก็ยังสงบเย็นได้
	 สงบเย็นน้ีเองที่ เป ็นพื้นฐานให้ชีวิตเป็น
ประโยชน์อย่างแท้จรงิ	เป็นประโยชน์ก็คอื	เก้ือกูล
ผู้อื่นด้วยเมตตา	 คือความรักอย่างไม่มีการเลือก
ที่รักมักที่ชัง	 รักอย่างไม่มีประมาณ	 ไม่ได้ท�า
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เพื่อตัวเอง	 แต่ท�าเพื่อผู้อ่ืนอย่างแท้จริง	 ไม่ได้ท�า
เพราะปรารถนาจะได้ชื่อว่าเป็นคนดี	 เป็นคนเสีย
สละ	เป็นคนใจบญุ	ไม่ได้ท�าด้วยแรงจงูใจอย่างนัน้
เลย	 แต่ท�าเพราะนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นอย่าง
แท้จริง	 จะท�าเช่นนี้ได้ก็ต้องไม่มีความเห็นแก่ตัว	
หรือมีความเห็นแก่ตัวน้อยมาก	 เป็นกรุณาที่ไม่มี
ประมาณ
 จติใจสงบเยน็ด้วยปัญญาและทําประโยชน์
ให้กบัผู้อืน่ได้ด้วยกรณุา ปัญญากบักรณุาจงึเป็น
ธรรมข้อสําคญัมาก และเป็นองค์คณุสําคญัของ
พระพุทธองค	์ คือ	ทรงเปี่ยมด้วยพระปัญญาคุณ	
และพระกรุณาคุณ	จากนั้นพุทธคุณข้ออื่นจึงตาม
มา	เช่น	สุคะโต	เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี	โลกวิท	ู เป็น 
ผูรู้โ้ลกอย่างแจ่มแจ้ง	พทุโธ	เป็นผูรู้	้ผูต้ืน่	ผูเ้บกิบาน 
ด้วยธรรม	 รวมทั้ง	 สัตถาเทวมนุสสานัง เป็นครู
ผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย	 พุทธคุณ 
เหล่านี้ตามมา	 หลังจากที่ทรงเปี ่ยมด้วยพระ 
ปัญญาคุณ	 และพระกรุณาคุณ	 พระวิสุทธิคุณ 
ก็เช่นกัน
	 ดงันัน้	เราจงึควรเจรญิรอยตามพระองค์	ด้วย 
การเจริญปัญญาให้งอกงาม	 บ่มเพาะกรุณาให้ถึง 
พร้อม	ด้วยการ	ฝึกตนตามหลกัไตรสกิขา	ไม่ได้มี
อะไรมากกว่านั้น	ปฏิบัติ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	เจริญ
ไตรสิกขาให้ถึงพร้อม	 ก็จะท�าให้ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่
สงบเย็นและเป็นประโยชน์ได้	อันนี้คือคุณค่า	คือ
สาระของชีวิตที่ได้เกิดมาในโลกนี้
	 ขอให้เราตั้งจิตปณิธานว่า	 ทุกครั้งที่ได้ลืมตา
พบวันใหม่	ไม่ใช่เฉพาะเช้าวันนี้	แต่รวมถึงเช้าวัน
ต่อๆ	ไป	หากเรายังมีโชคหรือได้รับพรที่จะมีชีวิต
พบวันใหม่	 ให้เราตั้งปณิธานว่าจะด�าเนินชีวิต 
ให้มีคุณค่า	 นั่นคือ	 สงบเย็นและเป็นประโยชน์	
พยายามเข้าถึงพระปัญญาคุณ	 หรือน้อมน�าพระ
กรุณาคุณให้สถิตต้ังมั่นในจิตใจ	 ซึ่งจะท�าได้โดย 

การด�าเนินชีวิตด้วยความตื่นรู้	 มีสติอยู่เสมอ	 ให้
แต่ละขณะของเราเป็นการอยู่อย่างมีสติ	เป็นการ
ปฏิบัติธรรมในทุกขณะ	 แม้แต่การอาบน�้า	 ถูฟัน	
ท�าครัว	 กินข้าว	 ล้างจาน	 ก็ขอให้เป็นการปฏิบัติ
ธรรมพร้อมไปด้วย	อย่าคิดว่าต้องมาหลีกเร้น	เข้า
วัดหรือเข้าป่า	 ถึงจะปฏิบัติธรรมได้	 เราสามารถ
ปฏิบัติธรรมพร้อมไปได้ตลอดเวลาที่ลืมตา	 หรือ
พูดให้ชัดเจนกว่านั้นคือ	ปฏิบัติธรรมได้ทุกขณะที่ 
มีลมหายใจ
	 เมื่อเรามีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกตัวและมีสติ	
ข้ออื่นก็จะตามมา	 เช่น	ความเพียร	ความเมตตา	
ความอดทน	 ไม่ว่าจะเป็นพรหมวิหาร	 หรือว่า	
สังคหวัตถุ	 ก็จะค่อยๆ	 ล�าเลียงออกมาจากจิตใจ	
สู่ค�าพูดและการกระท�าของเรา	ท�าให้เราสามารถ
ด�าเนินชวิีตทีเ่ป็นประโยชน์	เก้ือกูลต่อเพือ่นมนษุย์	
และเพื่อนร่วมโลก	 ท�าให้ชีวิตของเราเป็นเสมือน
สมบัติอันมีค่าของโลกได้
	 พระพทุธองค์ตรสัว่า	คนดีก็เหมอืนกับสระน�า้	
ที่ผู้คนได้ใช้สอย	สระน�้านั้นสะอาดและบริสุทธิ์ได้ 
ก็เพราะมีการถ่ายเทอยู ่เสมอ	 น�้าที่ไม่ถ่ายเท	
หวงแหน	 ไม่ยอมให้	 ย่อมกลายเป็นน�้าเน่า	 ส่วน
น�้าที่มีการถ่ายเท	 ไม่หวงแหน	พร้อมที่จะเผื่อแผ ่
ให้ถิ่นอื่นได้พึ่งพาอาศัย	 จึงจะเป็นน�้าที่ใสสะอาด 
และเป็นประโยชน์
	 ขอให้เราบ�าเพญ็ตนอย่างน้ี		ให้ตัง้ปณธิานว่า 
ทกุเช้า	เมือ่ตืน่และลมืตาขึน้มา	จะต้อนรบัวนัใหม่
ด้วยใจที่เบิกบาน	ขอบคุณที่เรายังมีวันนี้	ขอบคุณ
ที่เรายังมีวันใหม่	 ขณะเดียวกันก็ตระหนักด้วยว่า	 
วันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเรา	จึงขอให้เราใช้ 
วนันีใ้ห้มคุีณค่าทีส่ดุ	ทัง้เพือ่ความสงบเยน็และเป็น
ประโยชน์เท่าที่จะท�าได้
ที่มา	 :	 ธรรมะรับอรุณแสดงแก่ทีมงานชมรมกัลยาณธรรม 
ที่ตาดภูทอง	 ภูหลง	 เมื่อครั้งไปเก็บตัวภาวนาที่วัดป่ามหาวัน 
อ.แก้งคร้อ	จ.ชัยภูมิ	เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๓
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	 ถึงเวลาน�าการศึกษากลับคืนมาสู่สวรรค์	
ตัวเลข	๓๓	หรือ	ตาวติงสะ	นั้น	ขอสรุปความจาก
ฉบับที่แล้วว่า	 เป็นช่ือของมฆมาณพและเพื่อนๆ	
รวมทั้งหมด	๓๓	คน	ก็ได้	 เป็นชื่อของสวรรค์บน
เขาสุเมรุก็ได้	จะเป็นจ�านวนอักขระในภาษาบาฬี
ก็ได้	 หรือเป็นชื่อจ�านวนพยางค์ในธรรมบทหนึ่ง
คาถาก็ยังได้	โดยรวมก็หมายถึงความไม่ประมาท	
หรือบ่งบอกถึงการศึกษาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
	 ฉบับนี้มาดูความหมายของเลข	 ๓๓	 กันต่อ 
ว่ามีความหมายอะไรได้อีกบ้าง	 ที่อาจซ่อนอยู่ใน
เลขสวรรค์ตัวนี้
	 ในสมัยพุทธกาล	 ช่วงอายุกัปของมนุษย์คือ	
๑๐๐	 ปี	 ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสามช่วงวัย	
เท่าๆ	กนั	คอื	๓๓	ปีแรก	เป็นช่วงเวลาแห่งปฐมวัย	
จดัเป็นวยัทีย่งัหนุม่ยงัสาว	มกี�าลงั	เป็นวยัแห่งการ
แสวงหา	ถ้าตามเกณฑ์สมัยก่อน	พอครบอายุ	๑๖	

ธีรปัญโญ

ปัญญาปริทัศน์

มัชฌิมาปฏิปทา
ธรรมะ ๓๓ : (ตอน ๒)

ปี	ก็ถอืว่าจบศิลปศาสตร์ต่างๆ	หาเลีย้งชพีได้	ออก
เรือน	มีครอบครัว	ปีถัดไปก็มีลูกชายคนแรก	พอ
ลูกชายมีอายุครบ	 ๑๖	ปี	 พึ่งตนเองได้	 สามารถ
ออกเรือนไปสร้างครอบครัวเองได้แล้ว	 ในช่วงนี้
คุณพ่อก็มีอายุได้	 ๓๓	ปีพอดี	 มีผมหงอกขึ้นเป็น
เส้นแรก	เทวทูตเริ่มมาเตือนแล้ว	จึงสามารถมอบ
ภาระต่างๆ	ในบ้านให้ลูกชายคนโต	ส่วนตนเองก็
ออกแสวงหาโมกขธรรมต่อไปได้	ซึง่ได้เคยอธบิาย
ไว้แล้วในเรื่องเนกขัมมธรรม	ประวัติของมฆเทวะ	
(ธรรมะ ๓๗ ตอน ๒ ในวารสารฉบับที่ ๒๕) 

มวยพระเกศา ๓๓
	 มาทบทวนดูชีวประวัติของเจ้าชายสิทธัตถะ	
อายุของพระองค์ตอนออกบวชคือ	๒๙	ปี	เมื่อน�า
มาบวกกับเทวทูตทั้ง	๔	(แก่-เจ็บ-ตาย-สมณะ)	ที่
พระองค์ทรงพบ	อันเป็นเหตุให้ตัดสินใจออกบวช	
ก็จะได้ตัวเลข	๓๓	พอดีอีก	 เลข	๓๓	นี้	 จึงแทน
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สญัลกัษณ์ของเนกขมัมะได้ด้วย	อาจจะเป็นสาเหตุ
หนึง่ทีท่�าให้พระเมาลี	(มวยผม)	ของพระโพธสิตัว์
ถูกเก็บไว้ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หรือ ๓๓ นี ้ 
ตอนเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช	 พระองค์ 
ทรงตัดมวยพระเกศาที่ริมฝั่งแม่น�้าอโนมา	 แล้ว
อธิษฐานจิตว่า	 ถ้าการผนวชครั้งนี้จะเป็นครั้ง
สุดท้าย	 ไม่หวนกลับคืนมาเป็นเพศฆราวาสอีก
จนกว่าจะได้ตรัสรู้	 ขอให้มวยพระเกศานี้ทรงอยู่
ในอากาศ	ไม่ตกลงมา	ท้าวสักกะ	(พระอินทร์)	มา 
รับเอามวยพระเกศาของพระโพธิสัตว์	 แล้วสร้าง
เจดีย์จุฬามณีครอบเก็บไว้	ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
 มาดูนัยอื่นกันต่อ	 เราคงจะพอคุ้นเคยกับ
อาการ	๓๒	กันมาบ้าง	ในวัดป่าเราจะสวดกันทุก
เช้ามดื	เวลาท�าวตัรเช้าทีเ่รยีกว่า	ทวตตฺสึาการ	หรอื 
อาการสามสิบสอง	ม	ีผม	ขน	เลบ็	ฟัน	หนงั	เป็นต้น	
ไล่เรียงมาจนถึงสมอง	 เป็นอันท่ีสามสิบสอง	 เคย
คิดไหมว่า	 อวัยวะพิเศษที่ลอยอยู่เหนืออาการ 
ทั้งสามสิบสองนี้คืออะไร	สิ่งนั้นก็คือ	มวยผมของ
เจ้าชายสทิธตัถะ	ทีส่ือ่ถงึความเช่ือมัน่ในโลกตุตร-
ธรรมนัน่เอง	หรอืว่าศรทัธาทีม่ัน่ใจว่า	พระนพิพาน
ต้องมจีรงิ	ความดบัทกุข์ต้องมจีรงิ	จงึสละทกุอย่าง
ได้	เพื่อออกบวช	แสวงหาสิ่งประเสริฐสูงสุดนี้		ดัง
นั้น	ศรัทธาหรือความเชื่อนี้	จะเรียกว่า	มวยเกสา 
ตาวติงสา	อวัยวะที่สามสิบสามบนสวรรค์	ก็คงได้ 
ดังปรากฏในพุทธวงศ์	 จริยาปิฎก	 ย้อนหลังไป 
สี่อสงไขยแสนมหากัป	 ในสมัยที่พระโพธิสัตว์เกิด
เป็นสุเมธดาบส	 บ�าเพ็ญพรตอยู่ในป่า	 เพราะได้
เกิดความด�าริขึ้นมาอย่างนี้ว่า
ทุกฺโข ปุนพฺภโว นาม สรีรสฺส จ เภทนํฯ
ชาติธมฺโม ชราธมฺโม พฺยาธิธมฺโม จหํ ตทา
อชรํ อมตํ เขมํ  ปริเยสิสฺสามิ นิพฺพุตึฯ
	 การเกดิในภพใหม่	และการแตกไปแห่งสรรีะ	
เป็นทกุข์	ความหลงตาย	เป็นทกุข์		ชวีติถกูชราย�า่ยี

	 ก็ครัง้น้ัน	เรามคีวามเกดิ	ความแก่	ความป่วย
ไข้เป็นธรรมดา	 เราจักแสวงหาพระนิพพาน	 ที่ไม่
แก่	ไม่ตาย	เป็นแดนเกษม
ยํนูนิมํ ปูติกายํ  นานากุณปปูริตํ
ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺเฉยฺยํ อนเปกฺโข อนตฺถิโกฯ
	 เอาเถิด	เราควรเป็นผู้ไม่มีความห่วงใย
ไม่มีความต้องการ	ละทิ้งร่างกายที่เปื่อยเน่า
เต็มไปด้วยซากศพต่างๆ	นี้ไปเสีย
อตฺถิ เหหิติ โส มคฺโค น โส สกฺกา น เหตุเย
ปริเยสิสฺสามิ ตํ มคฺคํ  ภวโต ปริมุตฺติยาฯ
	 มรรคนั้นไม่อาจจะไม่เป็นเหตุ	 มรรคนั้นที่มี 
	 อยู่ก็จักมี	
	 เราจักแสวงหามรรคนั้น	เพื่อหลุดพ้นไปจาก 
	 ภพ
ยถาปิ ทุกฺเข วิชฺชนฺเต สุขํ นามปิ วิชฺชติ
เอวํ ภเว วิชฺชมาเน วิภโวปิ อิจฺฉิตพฺพโกฯ
	 เมือ่ความทกุข์ม	ีชือ่ว่าความสขุก็ต้องม	ีฉนัใด
	 เมื่อภพมีอยู่	วิภพก็จ�าต้องปรารถนา	ฉันนั้น
ยถาปิ อุณฺเห วิชฺชนฺเต อปรํ วิชฺชติ สีตลํ
เอวํ ติวิธคฺคิ วิชฺชนฺเต นิพฺพานํ อิจฺฉิตพฺพกํฯ
	 เมื่อความร้อนมี	 ความเย็นอย่างอ่ืนก็ต้องมี	 
	 ฉันใด
	 เมื่อไฟ	๓	อย่างมีอยู่	นิพพาน	(ความดับ)	ก ็
	 จ�าต้องปรารถนา	ฉันนั้น
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ยถาปิ ปาเป วิชฺชนฺเต กลฺยาณมปิ วิชฺชติ
เอวเมว ชาติ วิชฺชนฺเต อชาติปิจฺฉิตพฺพกํฯ
	 เมื่อความชั่วมี	แม้ความดีก็ต้องมี	ฉันใด
	 เมื่อความเกิดมีอยู ่	 ความไม่เกิดก็จ�าต้อง 
	 ปรารถนา	ฉันนั้น
ยถา คูถคโต ปุริโส ตฬากํ ทิสฺวาน ปูริตํ
น คเวสติ ตํ ตฬากํ น โทโส ตฬากสฺส โสฯ
	 บุรุษผู้ตกไปในหลุมคูถ	เห็นสระน�้าเต็ม
	 ไม่เข้าไปยังสระน�้านั้น	นั่นไม่ใช่ความผิดของ 
	 สระน�้า	ฉันใด
เอวํ กิเลสมลโธว วิชฺชนฺเต อมตนฺตเฬ
น คเวสติ ตํ ตฬากํ น โทโส อมตนฺตเฬฯ 
	 เมื่อสระน�้าอมฤตมีอยู่	บุคคลไม่แสวงหาสระ	
	 น�า้นัน้	อนัเป็นทีช่�าระมลทนิคอืกเิลส	นัน่กไ็ม่ใช่ 
	 ความผิดของสระน�้าอมฤต	ฉันนั้น
         สุเมธคาถา (พุทธว�ส ปาฬิ ๓๐๗)

 สรุปให้จําง ่าย	 สุ เมธดาบสคงได ้ร�าพึง 
กับตนเองเป็นท�านองว่า	:

มีน�้า	“ร้อน”	“เย็น”	ย่อมอยู่	คู่กันไป	
เหมือน	“กองไฟ”	บรรลัยยับ	“ดับ”	ย่อมมี
	 “ความชั่ว”	มี	“ความดี”	ย่อมมีด้วย	
“ความเกิด”	ช่วย	ให้	“พ้นเกิด”	ประเสริฐศรี
เปรียบบุรุษ	ตกหลุมคูถ	ไยรอรี	
รีบวิ่งรี่	เข้าสระน�้า	ล้างมลทิน
	 จะถือโทษ	สระน�้า	จะถูกไหม	
เหตุอันใด	ไม่เสาะหา	น่าติฉิน
ทางรอดมี	จากไหน	เพียงได้ยิน
สละสิ้น	ทุกสิ่งยุ่ง	มุ่งนิพพานฯ

	 ทุกข์จริงหนอ	ต้องเกิดต่อ	ในภพใหม่	
อีกกายไหม้	แตกท�าลาย	หน่ายทุกข์หนี
ต้องหลงตาย	งมงายต่อ	พอกันที
ทุกข์กายนี้	มันแทงทิ่ม	ไม่อิ่มเอม
	 เกิดแก่เหน็บ	เจ็บไข้	ไหวเป็นนิตย์	
มุ่งหาทิศ	นิพพาน	ทางเกษม
ไม่ต้องแก่	ไม่ต้องตาย	หมายปรีดิ์เปรม
แดนเกษม	นิพพานนี้	ที่หมายปอง
	 ไฉนหนอ	ไม่ต่อเอา	กายเน่านี้
อันเป็นที่	ฝังซากศพ	จบสยอง
ทางหลุดพ้น	จักมีแน่	แค่ต้องลอง		
หลุดจากข้อง	พ้นจากภพ	จบทุกข์ภัย
	 เมื่อ	“ทุกข์”	มี	“สุข”	ย่อมมี	นี้เป็นคู่		
“ภพ”	มีอยู่	“พ้น”	จักรู้	อยู่ที่ไหน

	 เห็นหรือยังว่า	 เลข	 ๓๓	นี้	 มีความหมายได้ 
ลึกซึ้งเพียงใด
	 ตัวเลข	๓๓	นี้	 ยังมาสัมพันธ์กับ	อริยมรรค
ทางสายกลาง	ได้อีกด้วย	สัมพันธ์กันยังไง	?	ลอง
คิดดูนะว่า	 ถ้าเราก�าลังหลงทาง	 ก�าลังแสวงหา
ทางออกจากป่า	แล้วมาเจอทางสามแพร่ง	เราจะ
เลือกทางไหน	?	ถ้ามีทางผิดสองทาง	มีทางถูกแค่
ทางเดยีว	โอกาสทีจ่ะเลอืกเดนิได้ถกู	มเีท่าไร	ลอง
ค�านวณดูก็จะได้	 ๓๓	%	 ใช่ไหม	 ทีนี้	 ทุกๆ	 การ
ตดัสนิใจของเรา	เมือ่เดนิมาเจอทางแยกสามแพร่ง	
ก็ต้องพยายามเลอืกทางสายกลางให้ได้ตลอดเวลา
ถ้าอยากออกจากป่า	 โดยพยายามอย่าให้ตกไป 
ในทางผิดสองทางที่จะท�าให้เขวออกไป	เพราะถ้า 
เลือกผิดแม้เพียงครั้งเดียว	 ก็คงจะไม่ถึงที่ๆ	 เรา
จะไป	ต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะต่อไปนั่นเอง	จึงไม่ 
แปลก	ที่ดาวดึงส์	(๓๓)	จะเป็นชื่อของสวรรค์ด้วย	
ที่บ่งถึง	มัคคะ	 หรือทางสายกลางน่ันเอง	 เป็น
บุคคลาธิษฐานที่แยบยลมาก	มัคคมาณพ	 หรือ	
มฆมาณพ	 ท�าทางไปสวรรค์	 ก็คือด�าเนินบนทาง
สายกลางนี้นี่แหละ
	 ทางสายถูกสายหน่ึง	 ที่อยู่ระหว่างทางสอง
สายน้ัน	 อาจจะเป็น	 มัชเฌนธัมมเทศนา	 ซึ่งอยู่
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ระหว่างคู่สัสสตทิฏฐิ	 (ตายแล้ว	 ตัวตนเที่ยง)	 กับ	 
อุจเฉททิฏฐิ	 (ตายแล้ว	 ตัวตนขาดสูญ)	 หรือ	 
มัชฌิมาปฏิปทา	 ซ่ึงอยู่ระหว่างคู่กามสุขัลลิกา- 
นุโยค	 (หมกมุ่นในกาม)	 กับ	 อัตตกิลมถานุโยค	
(ทรมานตนให้ล�าบาก)	 หรือทางฝ่ายกรรมไม่ด�า
ไม่ขาว	ที่ไม่ใช่ทั้งฝ่ายกรรมด�า	(กัณหะ)	และฝ่าย
กรรมขาว	 (สุกกะ)	 เป็นทางเพื่อการส้ินกรรมทั้ง
ด�าทั้งขาว	เป็นทางอิสระ	เพื่อตัดวัฏฏะแห่งกิเลส	
กรรม	และวิบาก	ได้โดยเด็ดขาด
	 ทางสายไม่ด�าไม่ขาว	 เป็นไปเพื่อความสิ้น
กรรมด�าและขาว	 คือทางสายวิปัสสนานั่นเอง	
อารมณ์ของวิปัสสนาก็คือ	 อุปาทานขันธ์ทั้ง	 ๕	 
ที่เรายึดเอาไว้เพราะไม่รู้	มีทั้งหมด	๑๑	ปริจเฉท	 
ซึ่งต้องก�าหนดรู้ให้ชัดทั้ง	๓	ลักษณะ	ตาม	ปัญจ-
วัคคิยสูตร	 (หรือท่ีรู้จักกันในนาม	 อนัตตลักขณ-
สูตร)	ดังนี้คือ

วิปัสสนา ๓๓
	 ยังกิญจิ		รูปัง	อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง,	
อัชฌัตตัง	วา	พะหิทธา	วา,	โอฬาริกัง	วา	สุขุมัง	วา	
หีนัง	วา	ปะณีตัง	วา,	ยันทูเร	สันติเก	วา,	สัพพัง 
รูปัง,		“เนตัง		มะมะ”		“เนโสหะมัสฺมิ”	“นะ	เมโส	
อัตตา”ติ,	เอวะเมตัง	ยะถาภูตัง		สัมมัปปัญญายะ 
ทัฏฐัพพัง	 (เปลี่ยน	 รูปัง	 เป็น	 เวทนา,	 สัญญา,	
สังขารา,	วิญญาณัง)

 รปูอย่างใดอย่างหนึง่	ทัง้ทีเ่ป็นอดตี	๑	อนาคต	
๒	หรือปัจจุบัน	๓	เป็นภายใน	๔	หรือภายนอก	๕	
หยาบ	๖	หรือละเอียด	๗	ทราม	๘	หรือประณีต	
๙	ทั้งที่อยู่ไกล	๑๐	หรือใกล้	๑๑		รูป	ทั้งหมดนั้น	
เธอทัง้หลายพงึเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบ	ตามความ 
เป็นจริงอย่างนี้ว่า	“นั่นไม่ใช่ของเรา	(๑)”	“เราไม่
เป็นนัน่	(๒)”	“นัน่ไม่ใช่ตวัตนของเรา	(๓)”	[เปลีย่น
รปู	เป็น	เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ให้ครบ 
ทั้งห้าขันธ์]
	 การน�าเอาอุปาทานขันธ์ห้า	ทั้ง	๑๑	ปริจเฉท 
แต่ละปรจิเฉทมาพจิารณาให้เหน็ชดัทัง้	๓	ลกัษณะ
ว่า	(๑)	“ไม่ใช่ของเรา”	(คือให้เห็นทุกข์	เพื่อคลาย
ตัณหา)	(๒)	“เราไม่เป็นนั่น”	(ให้เห็นอนิจจัง	เพื่อ
คลายมานะ)	 และ	 (๓)	 “นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา”	
(ให้เห็นอนัตตา	เพื่อคลายทิฏฐิ)
	 ให้สงัเกตหน้าทีต่่อทกุข์ทีว่่า	ทกุข ํปรญิเฺญยฺยํ 
“ทุกข์ท่านให้ปริญญา”	นั้น	ปร	ิข้างหน้า	ญา	ก็มา
จาก	ปริจเฉท	ซึ่งแปลว่าก�าหนดนี่เอง	ทุกข์ ท่าน
ให้กําหนดรู้ ก�าหนดอย่างไร	?	ก็ก�าหนดขอบเขต
อุปาทานขนัธ์ทัง้ห้า	โดย	อดตี..อนาคต...ปัจจุบนั...
ภายใน...ภายนอก...หยาบ...ละเอียด...ทราม...
ประณีต...ไกล...ใกล้	 ทั้ง	 ๑๑	 ปริจเฉทน้ี	 แต่ละ 
ปริจเฉท	 ให้เห็นว่า	 “ไม่ใช่เรา”	 “ไม่เป็นเรา”	
“ไม่ใช่ตัวตนของเรา”	 เพื่อให้จิตสามารถคลาย
ตัณหา	-	มานะ	-	ทิฏฐิ	แล้วเป็นอิสระหลุดพ้นจาก
อุปาทานขันธ์เหล่านี้ได้นั่นเอง
	 รปู	-	นามนัน้เป็นของ	ธรรมชาต	ิมอีาการเป็น 
ไปตามธรรมดาของมัน	 รูปเป็นธรรมชาติที่ต้อง
เข้าไปก�าหนดรูเ้ฉยๆ	ส่วนนามน้ันเป็นธรรมชาตทิี่
บางอย่างต้องละ	(เช่น	ความโลภ	โกรธ	หลง)	เป็น
ธรรมชาติท่ีบางอย่างต้องเจริญ	 (เช่น	 ศีล	 สมาธิ	
ปัญญา)	เมือ่เหน็	เข้าใจธรรมชาตน้ัิน	ตามความเป็น 
จริงแล้ว	 ก็จะเลิกยึดมาเป็นเรา	 มาเป็นของเรา 
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 มาดูอีกนัยหนึ่ง	 มฆมาณพ	 เป็นชื่อเดิมของ
พระอินทร์ที่ครองสวรรค์ชั้นตาวติงสะ	 (ดาวดึงส์)	
ในปัจจุบัน	(พระอินทร์จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า	มฆวาน)	
ชื่อ	มฆะ	นั้น	ขอสันนิษฐานในที่นี้ว่าเป็นค�าเดียว
กับ	มัคคะ	นั่นเอง	(เห็นตัวอักษรอาจจะดูต่างกัน	
แต่ขอให้ลองออกเสียงดังๆ	 ให้เพื่อนข้างๆ	 ฟังด	ู
จะพบว่าเสียง	“มะฆะ”	กับเสียง	“มัคคะ”	 ใกล้
เคียงกันมาก)	 มฆมาณพนั้นได้รวบรวมเพื่อนรวม
เป็นทั้งหมด	 ๓๓	 ตน	 ช�าระที่	 กวาดทาง	 สร้าง
ถนน	 บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์	 จนได้มาเกิด
เป็นพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นที่ชื่อว่า	 ๓๓	 ในที่สุด	
พูดอีกอย่างหน่ึงได้ว่าเขาคือนักพัฒนาสร้างทาง	
หรือคือมรรคมาณพนั่นเอง	 (มรรค	 แปลว่า	 ทาง	
บาลีใช้	มัคคะ;	มาณพ	แปลว่า	ชายหนุ่ม)	คือเขา
ได้ชักชวนเพื่อนๆ	 ให้ช่วยกันท�าทางตั้งแต่ตอนท่ี
ยังเป็นรูปธรรม	 จนถึงทางที่เป็นนามธรรม	 หรือ
ท�าทางที่เป็นโลกียมรรค	 พัฒนาขึ้นมาเป็นล�าดับ	
จนถึงทางที่เป็นโลกุตตรมรรคได้ในที่สุด	 พวกเรา 
คงจะเคยได้ยินกันแต่อริยมรรคมีองค์	 ๘	 ใช่ไหม 
แต่อริยมรรคมีองค์	 ๘	 น้ี	 ถ้าเราน�ามาขยายราย
ละเอียดแบบพิสดาร	 ในแต่ละองค์มรรคให้
กระจายออกโดยครบถ้วนสมบูรณ์	 จะได้จ�านวน
เท่าไร	ลองทายสิ	?	...	มานับกันดูเลย

มรรค ๓๓ 
สัมมาทิฏฐ	ิ ทกุเขญาณงั....................................๑
	 สมุทเยญาณัง................................๒
	 นิโรเธญาณัง..................................๓
	 นิโรธคามินีปฏิปทาญาณัง.............๔
สัมมาสังกัปโป	 เนกขมัมะสงักัปโป....................๕
	 อัพยาปาทสังกัปโป..................๖
	 อวหิงิสาสังกัปโป......................๗
สัมมาวาจา	 มุสาวาทา	เวรมณี.........................๘
	 ผรสุายวาจาย	เวรมณ.ี..................๙

หรือมาเป็นอัตตาของเรา	ชาติก็สิ้น	 (ธรรมชาติ)	
เหลือแตธ่รรมล้วนๆ	 ไม่มีอุปาทานในขันธ์เหล่านี้
เกิดขึ้นได้อีกต่อไป	 ใจก็จะเป็นอิสระ	 เข้าถึงพระ
นิพพาน	สิ้นทุกข์	สุขสงบแท้ในธรรม	
	 ผูท้ีก่�าลงัพจิารณาอยูอ่ย่างนี	้รวม	๑๑	x	๓	ได้ 
๓๓	หรือ	ตาวติงสะ	ก็เท่ากับว่าเขาหรือเธอก�าลัง
เพลิดเพลินธรรมะขั้นวิปัสสนา	 ๓๓	 ถอดถอน
ตัณหา	-	มานะ	-	ทิฏฐิ	อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
นี้นี่เอง
	 ทางสายกลางนีจ้งึไม่ด�าไม่ขาว	เพราะใสสว่าง
โปร่งโลง่	เป็นทางทีน่�าไปสู่การไม่มีตัวเราใหม้าด�า
มาขาว	 มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป	 เป็นทางที่ 
มีอยู่	แม้ไม่มีผู้เดินบนทางนั้น
	 มีเรื่องตอนหนึ่งในพระพุทธประวัติบางฉบับ
ที่กล่าวว่า	 พระอินทร์เสด็จมาดีดพิณสามสายให้
พระโพธสิตัว์ขณะท่ีท�าความเพยีรฟัง	สายทีห่ย่อน
ไปดีดได้ไม่ดัง	 สายที่ตึงไปก็อาจจะขาดได้	 ส่วน
สายที่ปรับให้พอดี	 ไม่ตึงไปไม่หย่อนไป	 หรือทาง
สายกลางนั้น	 สามารถเล่นเพลงได้ไพเราะจับใจ	
แต่เร่ืองนี้ถ้าตามคัมภีร์พระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาท
แล้ว	 เป็นเรื่องอุปมาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่
พระโสณะโกฬิวิสะ	 ที่มาจากครอบครัวท่ีมีฐานะ
ดี	 มีฝ่าเท้าบาง	 มุ่งมั่นท�าความเพียรตึงเกินไปจน
ฝ่าเท้าแตก	 คิดจะลาสิกขา	 ให้พระโสณะได้สติ	
กลับมาด�าเนินความเพียรอย่างพอดี	 ไม่ตึงหรือ
หย่อนเกินไป	จนได้บรรลุอรหัตตผลในที่สุด
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	 	 ปิสณุายวาจาย	เวรมณี..........๑๐
	 	 สัมผัปปลาปา	เวรมณี...........๑๑
สัมมากัมมันโต	 ปาณาติปาตา	เวรมณี...........๑๒
	 อทินนาทานา	เวรมณี...........๑๓
	 กาเมสุมิจฉาจารา	เวรมณี.....๑๔
สัมมาอาชีโว	 มิจฉาอาชีวังปหายะ....๑๕	-	๒๑	
(ก็คือสัมมาวาจาและสัมมากัมมันโตที่เกี่ยวกับ
อาชีพ ๗)
สัมมาวายาโม	สงัวรปธาน..............................๒๒
	 ปหานปธาน...........................๒๓
	 ภาวนาปธาน..........................๒๔
	 อนรุกัขนาปธาน.....................๒๕
สัมมาสต	ิ กายานปัุสสนา................................๒๖
	 เวทนานปัุสสนา..............................๒๗
	 จติตานปัุสสนา...............................๒๘
	 ธมัมานปัุสสนา...............................๒๙
สัมมาสมาธ	ิปฐมฌาน....................................๓๐
	 ทุติยฌาน....................................๓๑
	 ตติยฌาน...................................๓๒
	 จตุตถฌาน.................................๓๓
	 จะเห็นได้ว่าถ้านับมรรคแบบกระจายราย
ละเอียดทั้งหมด	จะได้	๓๓	พอดี	ไม่ใช่แต่เฉพาะ
อริยมรรคเท่านั้นที่สามารถนับได้	 ๓๓	 แม้แต่ 
โพธิปักขิยธรรม	ที่พวกเราคุ้นเคยกันดีว่า	 มี	 ๓๗	
หรือเรียกกันว่าโพธิปักขิยธรรม	 ๓๗	 นั้น	 ถ้าเรา 
ลองนับธรรมชุดสุดท้ายคือ	 มรรค	๘	 แบบครอบ 
คลุม	 โดยรวมเป็นอริยสัจท้ัง	 ๔	 (แทนที่จะนับ
เฉพาะมรรค)	ก็จะได้เลข	๓๓	อีก	ตามนี้

โพธิปักขิยธรรม ๓๓ 
สติปัฏฐาน ๔ 
	 กายานปัุสสนา	..........................................๑
	 เวทนานปัุสสนา.........................................๒
	 จิตตานปัุสสนา...........................................๓
	 ธมัมานปัุสสนา...........................................๔

สัมมัปปธาน ๔ 
	 สังวรปธาน................................................๕
	 ปหานปธาน	..............................................๖
	 ภาวนาปธาน.............................................๗
	 อนุรักขนาปธาน	.......................................๘
อิทธิบาท ๔  
	 ฉันทิทธิบาท..............................................๙
	 วริิยทิธบิาท..............................................๑๐	
								จิตติทธิบาท	...........................................๑๑
								วิมังสิทธิบาท..........................................๑๒
อินทรีย์ ๕  
	 สทัธนิทรย์ี...............................................๑๓
	 วิริยินทรีย์...............................................๑๔
	 สตนิทรย์ี...	.............................................๑๕
	 สมาธนิทรย์ี.............................................๑๖
	 ปัญญนิทรย์ี.............................................๑๗
พละ ๕  
	 สทัธาพละ	..............................................๑๘	
	 วิริยพละ	................................................๑๙
	 สตพิละ...................................................๒๐
	 สมาธพิละ...............................................๒๑	
	 ปัญญาพละ.............................................๒๒
โพชฌงค์ ๗  
	 สตสิมัโพชฌงค์........................................๒๓
	 ธมัมวิจยสมัโพชฌงค์...............................๒๔
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	 วิรยิสมัโพชฌงค์......................................๒๕
	 ปีติสัมโพชฌงค์.......................................๒๖
	 ปัสสทัธิสมัโพชฌงค์..................................๒๗
	 สมาธสิมัโพชฌงค์	....................................๒๘
	 อุเบกขาสัมโพชฌงค์.................................๒๙
อริยสัจ ๔  
	 ทกุขอรยิสจั.............................................๓๐
	 สมทุยัอรยิสจั............................................๓๑
	 นโิรธอรยิสจั.............................................๓๒
	 มรรคอรยิสจั.............................................๓๓
	 การนับแบบนี้	จะเห็นได้ว่าในอริยสัจ	๔	(ข้อ
สุดท้าย)	 มีมรรค	 ๘	 ส่วน	 ในมรรค	 ๘	 (ข้อแรก 
สัมมาทิฏฐิ)	ก็มี	อริยสัจ	๔	สัจจะ	และ	มรรค	มี
อยู่ในกันและกัน	สัจจะ	ต้องอาศัยมรรค	(ในการ
เข้าไปรู้)	ส่วน	มรรค	ก็ต้องอาศัยสัจจะ	(ในการมี
จริงให้ถูกรับรู้ได้)
	 ได้อรรถะของเลข	๓๓	มามากพอสมควรแล้ว		
แต่เลข	๓๓	แสดงมรรคเท่านั้นก็ยังไม่พอ	เลข	๓๓	
นี้ยังเป็นตัวเลขที่แสดงจ�านวนไวพจน์	 (ชื่อเรียก
ต่างๆ)	ของพระนิพพาน	ที่มีทั้งหมด	๓๓	ชื่อได้อีก
ด้วย	 (นิพพานมีหนึ่งเดียวก็จริง	 แต่สามารถเรียก 
ได้หลายชื่อ)	 ตามหลักฐานที่มาใน	 อสังขตสูตร 
สฬายตนวรรค สงัยตุตนกิาย	รวบรวมไว้เป็นคาถา
ได้ดังนี้

   นิพพาน ๓๓
  อสงฺขต๑ํ อนต๒ํ อนาสว๓ํ

 สจฺจญฺจ๔ ปาร๕ํ นิปุณ๖ํ สุทุทฺทส๗ํ

 อชชฺชร๘ํ ธุว๙ํ อปโลกิต๑ํ๐	  
 อนิทสฺสน๑ํ๑ นิปฺปปญฺจ๑๒ สนฺต๑ํ๓ฯ
  อมต๑ํ๔ ปณีตญฺจ๑๕	สิวญฺจ๑๖	เขม๑ํ๗

 ตณฺหากฺขโย๑๘ อจฺฉริยญฺจ๑๙ อพฺภุต๒ํ๐

 อนีติก๒ํ๑ อนีติกธฺมม๒ํ๒

 นิพฺพานเมต๒ํ๓ สุคเตน เทสิตํฯ
  อพฺยาปชฺโฌ๒๔ วิราโค๒๕ จ  
 สุทฺธ๒ิ๖ มุตฺต๒ิ๗ อนาลโย๒๘

 ทีโป๒๙ เลณญฺจ๓๐ ตาณญฺจ๓๑ 
 สรณญฺจ๓๒ ปรายนนฺต๓ิ๓ฯ

	 ไวพจน์ของพระนิพพาน	 ๓๓	 ค�า	 แต่ละค�า
สามารถแยกธาตุและปัจจัย	ศึกษาความหมายได้
ดังนี้
๑)	 อะสังขะตัง	(น	ส�	กร	กรเณ	ต)	ธรรมที่ไม่ถูก
ปัจจัยปรุงแต่ง
๒)	 อะนะตัง (น	นมุ	ต)	ธรรมที่ไม่มีการน้อมไป
ด้วยตัณหา
๓)	 อะนาสะวัง	(น	อาสว)	ธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์
ของอาสวะ	
๔)	 สจัจงั	(สต	สาตจเฺจ	จ)	ธรรมทีเ่ป็นปรมตัถสจัจะ 
คือสภาวธรรมอันจริงแท้ที่สิ้นทุกข์
๕)	 ปารัง	(ปาร	สมตฺถิย�	อ)	ธรรมที่อยู่อีกฝั่งจาก
วัฏฏะ	ระงับความเร่าร้อนแห่งทุกข์ในสังสาร
๖)	 นิปุณัง	 (นิ	ปุ	 โสเธ	ยุ)	ธรรมที่ละเอียดอ่อน
เกินกว่าวิสัยปุถุชนจะพึงรู้ได้
๗)	 สุทุททะสัง	(สุ	ทุ	ทิส	เปกฺขเณ	ข)	ธรรมที่เห็น
ได้ยากยิ่ง
๘)	 อะชชัชะรงั	(น	ชร	ชราย�	ชร)	ธรรมทีไ่ม่ช�ารดุ
ด้วยความชรา
๙)	 ธุวัง	(ธุ	เถริเย	ว)	ธรรมอันเที่ยงแท้มั่นคง
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๑๐)	อะปะโลกติงั	(น	ป	ลชุ	นสสฺเน	อ	ิต)	ธรรมทีไ่ม่ 
เลอืนหาย	ไม่เสือ่ม	ปราศจากการแตกดบัโดยสิน้เชงิ 
๑๑)	อะนิทัสสะนัง	(น	นิ	ทิส	เปกฺขเณ	ยุ)	ธรรมที่
มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ	รู้ชัด	ประจักษ์แจ้งด้วยตา
ปัญญา
๑๒)	นปิปะปัญจะ	(น	ิป	ปจ	ิวิตฺถาเร	อ)	ธรรมทีอ่อก 
จากกิเลส	เครื่องยังสัตว์ให้เนิ่นช้าทั้งหลาย
๑๓)	สันตัง	(สมุ	อุปสเม	ต)	ธรรมที่สงบจากกิเลส 
ทั้งปวง
๑๔)	อะมะตัง	 (น	มร	ปาณจาเค	ต)	 ธรรมที่ไม่มี
ความตายอีกต่อไป	
๑๕)	ปะณีตัง	 (ป	นี	ปาปุณเน	ต)	ธรรมที่น�าไปสู่ 
ความประเสริฐ
๑๖)	สิวัง	(สิ	เสวาย�	ว)	ธรรมอันควรเสพ
๑๗)	เขมัง	 (ขี	ขเย	ม)	ธรรมที่เกษม	 ไม่มีภัยจาก
กิเลสและสังสารทุกข์
๑๘)	ตัณหากขะโย	(ตณฺหา	ขี	ขเย	อ)	ธรรมที่สิ้น
ตณัหาความทะยานอยากอนัเป็นต้นเหตุแห่งทกุข์
๑๙)	อจัฉะรยัิง	(อา	จร	คติภกขฺเณ	อ)	ธรรมทีบุ่คคล 
ควรประพฤติให้ยิ่ง	ธรรมที่น่าอัศจรรย์	
๒๐)	อพัภตัุง	(น	ภ	ูสตตฺาย�	ต)	ธรรมท่ีไม่เคยมีแล้ว
๒๑)	อะนีติกัง	(น	อีติ	ก)	ธรรมที่ไม่มีความจัญไร
คือขันธ์	๕
๒๒)	อะนตีกิะธมัมงั	(น	อตี	ิก	ธมมฺ)	ธรรมเป็นเหต ุ
ให้ไม่มีจัญไร

๒๓)	นิพพานัง	 (นิ	 วาน)	 ธรรมที่ออกจากวานะ
เครื่องร้อยรัดคือตัณหา
๒๔)	อัพฺยาปัชโฌ	 (น	 พฺยาพชฺฌ)	 ธรรมที่ทุกข์
เบียดเบียนไม่ได้
๒๕)	วิราโค	(วิ	ร�ช	ราเค	อ)	ธรรมอันส�ารอกออก 
จากราคะ	ความก�าหนัด	
๒๖)	สทุธ	ิ(สธุ	โสเจยเฺย	ต)ิ	ธรรมเครือ่งช�าระมลทนิ
มีราคะเป็นต้น
๒๗)	มตุต	ิ(มจุ	โมจเน	ต)ิ	ธรรมอันหลดุพ้นจากภพ
สาม
๒๘)	อะนาละโย	(น	อาลย)	ธรรมที่ไม่มีอาลัย
๒๙)	ทีโป	(ทปี	ทติตฺยิ�	ณ)	ธรรมเป็นท่ีเกาะทีพ่ึ่งพงิ
๓๐)	เลณัง	(ลี	นิลียเน	ยุ)	ธรรมเป็นที่หลีกเร้นจาก
ภัยในสังสาร
๓๑)	ตาณัง	(ตา	รกฺขเณ	ยุ)	ธรรมเครื่องต้านทาน
รักษาไว้	ไม่ให้ตกไปในวัฏฏะ
๓๒)	สะระณัง	 (สร	 หึสาย�	 ยุ)	 ธรรมเป็นที่พึ่งที่
เบียดเบียนกิเลส	เป็นเครื่องก�าจัดทุกข์ภัย
๓๓)	ปะรายะนัง	(ปร	อิ	 	เอ	 	อาย	คติมฺหิ	ยุ) 
ธรรมที่เป็นไปในเบื้องหน้าของพระอริยเจ้าทั้ง
หลาย
							แสดงว่า	เลข	๓๓	หรอื	ตาวตงิสะน้ัน	อมความ
หมายไว้ได้มากมายทีเดียว	 ทวนอีกที	 ตามคัมภีร์
ท่านวิเคราะห์ศัพท์ได้ว่า
 เตตฺตึส ชนา นิพฺพตฺตนฺติ เอตฺถาติ เตตฺตึโส 
ภพเป็นที่เกิดของบุคคล	๓๓	คน	จึงเรียกว่า	ตาว-
ตสึ	(เตตตฺสึ	บทหน้า	อ	ปัจจยั,	แปลง	เต	เป็น	ตาว,	
ลบ	ต)
	 เราอาจจะตั้งวิเคราะห์ใหม่ให้ค�านี้หมายรวม
เอาพระนิพพานด้วยก็จะได้ว่า	 เตตฺตึส มคฺคงฺคา 
อุปฺปชฺชนฺติ อารพฺภ ยนฺติ เตตฺตึสํ, นิพฺพานํ
	 นิพพาน	 (เป็นอารมณ์)	ที่อาศัยเกิดขององค์
มรรค	๓๓	จงึเรียกว่า	ตาวตสึ	หรือ	เตตตฺสึ มคคฺงคฺา 
สมุปฺปชฺชนฺติ เอตสฺมาติ เตตฺตึสํ, นิพฺพานํ
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	 จะมีพิเศษอยู่รูปเดียวเท่านั้น	 เท่าที่เคยอ่าน
พบในพระไตรปิฎกก็คือ	พระราหุล	 เหตุที่ท่าน
แปลกกว่าใครเพื่อน	 ก็คือ	ท่านเกิดท่ีภูมิมนุษย์ 
แต่กลับเลอืกทีจ่ะขึน้ไปปรนิพิพานบนภมูสิวรรค์
ชั้นดาวดึงส	์ บนพระแท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน	์
อันเป็นที่ประทับของพระอินทร์	 ท่านต้องการจะ 
สื่อถึงอะไร	?	มาลองวิเคราะห์กันดู	พระราหุลนั้น 
ท่านเป็นพระโอรสโดยสายโลหติของพระพทุธเจ้า 
เมื่ออายุ	 ๗	 ขวบ	 พระมารดายโสธราพิมพาส่ง 
พระราหุลกุมารให้ไปทูลขอพระราชทานทรัพย์
แห่งรัชทายาทกับพระพุทธเจ้า	พระพุทธองค์ทรง 
พิจารณาแล้วเห็นว่า	ทรัพย์ที่ราหุลทูลขอนั้น	เป็น 
โลกียทรัพย์	ยังเป็นไปกับวัฏฏะ	ประกอบไปด้วย 
ความคบัแคน้	อรยิทรพัย์ยอ่มจะประเสริฐกว่า	จึง 
ทรงมุ่งหมายที่จะมอบโลกุตตรทรัพย์ให้แทน
	 พระพุทธองค์ทรงมอบราหุลกุมารให้แก่ 
พระสารบุีตร	เพือ่บรรพชาให้เป็นสามเณร	(มพีระ 
มหาโมคคัลลานะปลงพระเกศา	 และถวายผ้า 
ย้อมน�้าฝาด	 พระสารีบุตรถวายไตรสรณคมน	์
พระมหากัสสปะเป็นพระอาจารย์ผู ้ให้โอวาท)	
นับต้ังแต่วันท่ีบวช	 ทุกๆ	 เช้า	 สามเณรราหุลจะ 
ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่	 กอบทรายขึ้นมาเต็มก�ามือ	 แล้ว 
ตั้งปรารถนาว่า	 ‘ในวันนี้ ขอเราพึงได้โอวาทและ
พระอนุสาสนี มีประมาณเท่าทรายน้ี จากพระ
ศาสดาและพระอุปัชฌาย์อาจารย์’	 ท่านมีความ

	 องค์มรรค	 ๓๓	 ย่อมเกิดพร้อม	 จากที่นั่น	
เพราะเหตนุัน้	เตตตฺสึ	(นพิพาน)	จงึชือ่ว่า	เป็นแดน 
เกิดพร้อม	(แห่งองค์มรรคทั้ง	๓๓)
	 ดังนั้น	 ที่เราเคยได้ยินว่า	 ‘ขอให้ถึงสวรรค์
เมืองแก้ว	อย่าให้แคล้วพระนิพพาน’	อรรถะของ
เลข	๓๓	ก็สามารถจะกินความครอบคลุมได้หมด
ถ้าเราเข้าใจ	จึงหวังว่าคราวต่อไป	ถ้าผู้อ่านได้พบ
กับค�าว่า	 ดาวดึงส์	 ๓๓	 คงจะทราบความหลาก
หลายของนัยต่างๆ	ที่ตัวเลขมหัศจรรย์นี้หมายถึง	
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์	

๓๓ กับการศึกษา

	 ทนีีม้าดคูวามส�าคญัของสวรรค์ชัน้นีก้นัในอกี
มมุหนึง่	ตามปกตแิล้ว	บคุคลทัว่ไปเมือ่มาเกดิทีภ่มูิ
ใดก็จะต้องละสงัขารของตนลงทีภู่มนิัน้ๆ	เช่น	พวก
เราๆ	ท่านๆ	ก็คงจะทอดสังขารลงบนมนุษย์ภูมินี้
นี่เอง	 ที่ไหนก็ไม่รู้ได้	 ส่วนพระอรหันต์ที่รู้เวลาที่
ท่านจะปรนิพิพาน	กอ็าจเลอืกทีท่ีจ่ะปรนิพิพานได้	
เช่น	พระอญัญาโกณฑัญญะ	ท่านเลือกปรนิพิพาน
ท่ีสระฉนัทนัต์	ในป่าหมิพานต์	(ทิง้ให้ช้างป่าทีค่อย 
ดูแลอุปัฏฐาก	 ร้องไห้กันทั้งโขลง)	 พระสารีบุตร
ท่านเลือกที่จะปรินิพพานที่บ้านโยมแม่ของท่าน 
ในห้องที่ท่านได้เกิด	 (เพ่ือจะได้มอบอมตธรรม
แก่โยมแม่เป็นโอกาสสุดท้าย)	 หรือพระอานนท์ 
เลือกปรินิพพานกลางอากาศ	 บนแม่น�้าโรหิณี 
โดยเหาะขึน้ไปกลางอากาศ	นัง่สมาธิ	เข้าอภิญญา
เตโชกสิณ	 แล้วปรินิพพาน	 เป็นการท�าฌาปนกิจ
สรีระของท่านเองให้เสร็จภายในตัว	 (เพื่อให้อัฐิ
ของท่านได้กลายเป็นพระธาตุ	 ตกลงสองฝากฝั่ง
แม่น�า้	ให้ญาติทัง้สองฝ่ายได้แบ่งไปบชูาเท่าๆ	กนั)	
ในกรณีนี้	 แม้พระอานนท์จะปรินิพพานในที่ที่ไม่
เคยมีสัตว์ตายมาก่อน	 (คือในกลางอากาศ)	 แต่ก็
ยังอยู่ในภูมิเดิมเหมือนกัน
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เคารพในการศึกษาและพระอุปัชฌาย์มาก	 จน
พระพุทธองค์ได้ทรงแต่งต้ังท่านไว้ในต�าแหน่ง
เอตทัคคะทางผู้ใคร่ในการศึกษา
	 เรื่องที่น่าสังเกตคือ	 ราหุลกับรัฐปาล เป็น
เพื่อนสนิทกันมาในอดีตชาติอันยาวนาน	 ได้เคย
เกิดเป็นคฤหบดี	ที่ชอบให้ทานด้วยกันทั้งคู่	ได้ตั้ง 
ความปรารถนามาพร้อมๆ	กนั	ในพระศาสนาของ
พระพุทธเจ้าปทุมุตตระ	 โดยในตอนนั้น	 ราหุล 
เกิดเป็นพญานาคราช	 และรัฐปาลเกิดเป็นท้าว
สักกะเทวราช	ราหุลเห็นพระโอรสของพระพุทธ-
เจ้าปทมุตุตระแล้วประทับใจ	ส่วนรฐัปาลเหน็ภกิษุ
ผู้บวชด้วยศรัทธาแล้วประทับใจ	ทั้งสองสหายได้
สั่งสมบารมีเรื่อยมา	จนในชาติสุดท้าย	ราหุลเกิด 
เป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ	 และรัฐปาล
เกดิในสกุลผูส้มานรฐัทีแ่ตกแยก	ภายหลงัฟังธรรม
ออกบวช	แล้วได้เป็นเอตทคัคะของผูอ้อกบวชด้วย
ศรัทธา	 (ถึงขนาดว่าถ้าไม่ได้บวชก็ยอมตายเสีย 
ดีกว่า)	 ตัวอย่างของสองสหายนี้นับว่าน่าสนใจ 
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการศึกษา 
และศรัทธา ที่เป็นสหายอย่างแนบแน่นกันมา 
โดยตลอด  แบบศรทัธาแต่ไม่ศกึษา		หรอืศกึษาแต่ไม่ 
ศรทัธาคงหาไมม่ีในสมัยก่อน	จะมีก็แต่สมัยใหม่นี ้
แหละ	ที่ศรัทธาหรือศึกษา	มาเพียงอย่างใดอย่าง 
หนึง่อย่างเดยีวได้	ขอย้ําว่าศรัทธาและการศกึษา
จะต้องมาคู่กันเสมอ	 การศึกษาจะช�าระไม่ให้
ศรัทธางมงาย	 ในขณะเดียวกันศรัทธาจะช�าระ
การศึกษาให้บริสุทธิ์	 ไม่ใช่ศึกษาเพื่อหวังลาภ
สักการะ	แต่ศึกษาเพื่อความสงบ	 เพื่อจุดจบ	คือ 
พระนิพพาน	
	 ขอเสนอว่า	การทีท่่านพระราหลุเลอืกปรนิพิ- 
พานทีแ่ท่นพระทีน่ัง่ของพระอนิทร์		กเ็พือ่ทีจ่ะฝาก 
ย�้าอนุชนรุ่นหลังให้เห็นความส�าคัญของสวรรค์ 
ชัน้ดาวดึงส์นีเ้องว่า	ให้เป็นภมูสิถานที	่ทีส่ือ่ถงึการ
ศึกษา	(ไตรสิกขา	-	สิกขาสาม)	ก็คือ	อธิศีลสิกขา 

อธจิติตสกิขา	และ	อธปัิญญาสกิขา	หรอืกค็อื	มรรค 
มีองค์	๘	หรือจะขยายเป็นมรรค	๓๓	ตามที่แสดง
ไว้แล้วน่ันเอง	ดงัน้ันพวกเราทกุคนกอ็าจเป็นพทุธ
ชโินรสเหมอืนพระราหุลได้		ถ้าก้าวเดนิบนเส้นทาง 
แห่งการสิกขา	 คือเป็นโอรสทางธรรมของพระ- 
พทุธองค์	สวรรค์ทีเ่ป็นอุดมคติของชาวพทุธน้ัน	จึง
มิใช่สถานที่ที่เอาไว้ใช้เสพสุข	 ที่เป็นวิบากผลของ
กรรมดีเท่านั้น	 แต่เป็นสถานที่ที่ไว้ให้ศึกษา	 เพื่อ
ปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์	ตามแนวทางของอริยมรรค
คือทางสายกลางด้วย	 อันมีพระนิพพานเป็นที่
หมายสูงสุดนั่นเอง
	 ข้อปฏบัิต	ิคอื	ไตรสกิขา	จะต้องท�าให้เกิดขึน้ 
ให้มีข้ึน	 ถ้าใครไม่สามารถท�าไตรสิกขาให้มีข้ึน
ภายในตนได้	 ก็ถือว่าพลาดจากพระศาสนาน้ี	
ไตรสิกขาจึงเป็นอีกชื่อของพระศาสนา	 เพราะ
ค�าสอนของพระผู้มีพระภาคตลอด	 ๔๕	 พรรษา	
ก็ประชุมรวมลงในไตรสิกขาน่ันเอง	 ดังที่ก่อนที่
พระพทุธองค์จะทรงปรนิพิพาน	กไ็ด้ตรสัพระวาจา
สุดท้ายเรื่องความไม่ประมาทไว้	 ในการยังกุศล 
(คือสิกขาสาม)	 ทั้งปวงให้ถึงพร้อม	 เพราะฉะนั้น	 
ถ้าเราไม่เจริญไตรสิกขา ก็เท่ากับเราไม่ได้อะไร
จากพระศาสนานี้เลย	 ถ้าเราปล่อยชีวิตไปตาม 
ยถากรรม	 เวลาส่วนใหญ่ก็จะถูกอกุศลนิวรณ์ 
ท่วมทับ	การไม่ปฏิบัติ	ก็เท่ากับปล่อยให้กุศลของ
เรา	ค่อยๆ	 เสื่อมหายไปนั่นเอง	และเราก็จะถอย
ห่างจากพระศาสนาออกไปเรื่อยๆ
 คาํสอนเป็นสมบติัของพระพทุธเจ้า แต่การ 
ปฏิบัติหรือการเจริญไตรสิกขาเท่านั้น จึงจะจัด 
เป็นสมบัติของเราได้อย่างแท้จริง	ส่วนการที่เรา 
จะปฏิบติัได้มากหรอืน้อยน้ัน		ไม่ส�าคญัเท่ากับการ 
ที่เราได้เร่ิมต้นเดินบนทางแห่งมัคคมาณพ	 ทาง
สายกลางแห่งการศึกษา	 ทางมรรคาสู่สวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์	 ได้เริ่มขึ้นแล้ว	 (โปรดติดตามอ่านตอน
ต่อไป)
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หัวใจการศึกษา
พระพุทธศาสนา

วศิน อินทสระ

ปัญญารัตนะ

คุณค่าของปัญญา

	 พูดถึงชีวิตกับการศึกษา	 สุตะคือการเล่าเรียน	
เป็นเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดปัญญา	 ท่านเรียกว่า	 สุตมย-
ปัญญา	 แปลว่า	 ปัญญาที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียน	
การสดับตรับฟัง	ผู้มีสุตะมาก		ท่านเรียกว่า	พหูสูต
	 ผู้เป็นพหูสูต	 จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ	 ๕	
ประการ	คือ
๑.	ศึกษามาก	ฟังมาก	(สุตธโร)
๒.	จ�าข้อความได้มาก	(ธตา)
๓.	ว่าได้คล่อง	(วจสา ปริจิตา)
๔.	ใคร่ครวญด้วยใจ	คือ	หมั่นใคร่ครวญ	ขบคิด	(มน-
สานุเปกฺขิตา)
๕.	เข้าใจทะลุปรุโปร่ง	(ทิฏฺฐิยา สุปฺปฏิวิทฺธา)

(นาถกรณธัมมสูตร ทสกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๔/๒๕)

	 มผีูถ้ามพระพทุธเจ้าว่า	นกัปราชญ์ทัง้หลายกล่าว
ว่า	 “มีชีวิตอย่างไร	 จึงจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุด”	
พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า	 “นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าว
ว่า	 ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา	 เป็นชีวิตที่ประเสริฐท่ีสุด	
(ปญฺญาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฺฐ�) 

(อาฬวกสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ๑๕/๓๑๕)

	 มีพระอรหันต์เถระรูปหนึ่ง	 ชื่อพระมหากัปปินะ
เคยเป็นพระราชาเสด็จออกบวช	 เมื่อส�าเร็จเป็นพระ
อรหันต์แล้ว		ได้กล่าวข้อความอันน่าจับใจว่า

	 “มีปัญญาแต่ไม่มีทรัพย์		พออยู่ได้

	 มีทรัพย์แต่ไม่มีปัญญา		ไม่ขอมีชีวิตอยู่”
(มหากัปปินเถรคาถา ๒๖/๕๙)

	 รวมความว่า	การศกึษาก็เพ่ืออบรมตนให้เป็นคน
ดีและมีปัญญา	มีปัญญาดีแล้วจะได้ความสุข	ตรงตาม 
พระพุทธพจน์ที่ว่า

	 “สุโข	ปญฺญาปฏิลาโภ	
	 แปลว่า	การได้ปัญญาท�าให้เกิดสุข”
    (ขุททกนิกาย ธรรมบท ๒๕/๕๙)

 มนุษย์เราโดยมาก มุ่งหน้าสู่ความสุข แต่ไม่
ค่อยแสวงหาปัญญา อันเป็นเหตุให้ได้ความสุข
ที่บริสุทธิ์และถาวร	 มักแสวงหาแต่	 ลาภ	 ยศ	 ชื่อ
เสียง	 และกามคุณ	 ซึ่งเป็นสุขอันไม่ถาวร	 และเจือ
ด้วยทุกข์	 ต้องขวนขวายมาก	 ต้องลงทุนลงแรง
มาก	 แต่ผลได ้ไม ่คุ ้มเสีย	 เพราะมัวไปแสวงหา
คุณค่าเทียม	 แทนการแสวงหาคุณค่าแท้ของชีวิต 
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คุณค่าแท้และคุณค่าเทียม

 มนุษย์เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า
แท้และคุณค่าเทียมของชีวิต	 แยกแยะให้ถูกว่าอะไร
เป็นคุณค่าแท้	 อะไรเป็นคุณค่าเทียม	 เกี่ยวกับปัจจัย	
๔	นี้	สิ่งที่เป็นคุณค่าแท้ คือสิ่งที่ทําเพียงเพื่อบําบัด
ทุกข์ ไม่ต้องแสวงหาความสุขก็ได้	 อย่างนี้เรียกว่า
เข้าถึงคุณค่าแท้ของชีวิต
	 ถ้าคนจ�านวนมากคิดได้อย่างนี้	 เราจะประหยัด 
ได้อีกมาก	ปัญหาทางเศรษฐกิจจะน้อยลง	จนอาจจะ 
ไม่มีปัญหาเลยก็ได้	 เพราะมีของเหลือเฟือ	 แต่ไม่มี 
คนต้องการ	เขามาอยู่เพียงเพื่ออยู่	พออยู่ได้	แต่ละคน 
ก็เอาแค่พออยู่ได้เท่านั้น
	 ต้องพยายามค�านงึถงึคณุค่าแท้	ถ้าทกุคนเป็นอยู	่
โดยหวังว่าเราจะเข้าถึงคุณค่าแท้ของชีวิต	 การศึกษา
การใช้จ่าย	การเศรษฐกจิ	อะไรต่างๆ	จะได้แต่สิง่ทีเ่ป็น
สาระไปจรงิๆ	ไม่ใช่ถอืเอาสิง่ท่ีเป็นอสาระว่าเป็นสาระ	
แล้วก็ไพล่ไปยึดถือ	 เอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระมาเป็นสาระ	
ถ้ามีความคิดผิดหรือความด�าริผิดมาเป็นทางด�าเนิน
เสยีแล้ว	การทีจ่ะเข้าถงึสาระกห็าได้ยาก	เป็นไปได้ยาก

ครูกับการศึกษา

 จะเป็นครูสอนหนังสือเด็ก	ครูสอนศาสนา	หรือ 
จะเป็นอะไรก็แล้วแต่	 ผู้ท่ีจะเป็นครูจะต้องไม่เพียง 
แต่สอนหนังสืออย่างเดียว	 ครูที่ดีต ้องเป็นครูที ่
สมบูรณ์แบบ	 ครูท่ีดีและสมบูรณ์แบบจะต้องใช้ 
แนวทางดําเนินชีวิตที่ถูกต้องด้วย	 ไม่ใช่เป็นแค ่
เพียงสอหนังสืออย่างเดียว
 ที่จริงครูทุกคนเป็นครูสอนศีลธรรมโดยการ
ทําเป็นตัวอย่าง เป็นการสอนโดยการกระทําให้
ดู เป็นอยู่ให้เห็น	 เหมือนพ่อแม่อยู่ที่บ้าน	 ก็เป็นครู
ของลูก	 เป็นครูคนแรกของลูกด้วยซ�้าไป	 เป็นปุพ- 
พาจารย	์สอนศีลธรรม	สอนทุกอย่างให้เด็ก	ถ้าจะเป็น
ครูที่สมบูรณ์แบบก็ต้องเป็นตัวอย่าง

	 นอกจากนี้ ยังต้องให้ผู้เรียนมีโยนิโสมนสิการ 
คือ	คิดเป็น	พูดเป็น	แก้ปัญหาเป็น	นี่พูดกันอยู่เสมอ	
โสเครติส	 นักปรัชญาชาวกรีกสมัยโบราณ	 ท่านบอก 
ว่า	 จริยธรรมสอนไม่ยาก ที่สอนยากเพราะไม่มี 
ตัวแบบ	 ถ้ามีตัวแบบก็สอนไม่ยาก	 เพราะว่าตัวแบบ 
นั่นแหละ	 เป็นครูสอนไปในตัว	 ผมเคยพูดที่กรม
วิชาการ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 เมื่อได้มีเอกสารบาง
อย่างมาให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรบ้าง 
บอกว่า	หลักสูตรที่ดีที่แท้จริง ก็คือตัวครูนั่นแหละ 
ถ้าเราได้ครูดี	 แม้หลักสูตรจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก ็
ดีได้	 แต่ถ้าหลักสูตรดีเยี่ยม	 ร่างกันอย่างยอดเยี่ยม 
เอาผู้มีปัญญาหัวสมองอย่างดีที่สุดของประเทศมา 
ร่างหลักสูตร	 แต่เราได้ครูไม่ดีไปสอน	มันก็ไม่ค่อยได ้
ให้อะไรแก่ผู้เรียนผู้ศึกษา	นี่คือปัญหาการศึกษา

การฝึกฝนตนเอง

 การฝึกฝนตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 ทั้งผู้
สอนผู้เรียน	 ต้องถือว่าอยู่ในระยะที่ฝึกฝนตนเองให้ดี
ที่สุดเท่าที่จะท�าได้	ผู้เรียนนี่ต้องถือว่าไปฝึกฝนตนเอง	
ไม่ใช่เอาความรูจ้ากหนงัสอือย่างเดยีว	ไปฝึกฝนตนเอง
ให้เป็นคนสุภาพเรียบร้อย	 ให้เป็นคนรู้จักกาลเทศะ 
ให้เป็นคนรูจ้กักาลเวลา		รูว่้าเวลาไหนควรคยุ	เวลาไหน 
ไม่ควรคยุ	นีเ่ป็นการฝึกฝนตนเอง	บงัคบัตนเองให้เป็น 
คนดีไปด้วย
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	 เม่ือผมสอนนิสิตในมหาวิทยาลัย	 ช่ัวโมงแรก 
ผมจะเน้นเสมอว่า	พวกเธอมาเรียนหนังสือ ไม่ใช่มา
เรียนหนงัสอือย่างเดยีว มาทาํบญุด้วย	กพ็ดูบญุกริยิา
วัตถุ	 ๑๐	 ข้อให้เขาฟัง	 ในการเข้าเรียนหนังสือแต่ละ
ชั่วโมง	เธอได้ทําบุญอย่างไร ให้มีจิตใจอย่างไร บุญ
กิริยาวัตถุ แปลว่า ที่ตั้ง หรือเหตุแห่งบุญ ถ้าเรียนไป
โดยไม่ได้ฝึกตนเอง	 ปริญญาที่ได้ไปก็ไม่มีค่าอะไร	 ครู 
ก็อยู่ในระยะฝึกฝนตนเอง	 รู้จักระงับความโกรธ	 รู้จัก
วางเนื้อวางตัว	ผู้สอนก็ไปสอนเพื่อจะเอาบุญ ผู้เรียน 
ก็ไปเรียนเพื่อจะได้บุญ บุญก็คือการฝึกฝนตนเอง 
นั่นแหละ
 พุทธศาสนาเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้	 เป็น
ทัมมะ แปลว่า	 คนที่ฝึกได้	 มนุษย์เป็นสัตว์ท่ีฝึกได้ 
พระพุทธเจ้าทรงเป็น	 อนุตตโร ปุริสทมฺมสารถิ 
เราท่องสวดมนต์กันอยู่บ่อยๆ	 ในพุทธคุณข้อหน่ึง 
คือ	 สารถี	 คล้ายๆ	 คนขับรถ	 บางทีเปรียบพระ 
พุทธเจ ้าเป ็นเหมือนนายกองเกวียนที่น�าเกวียน
ไปสู ่ที่ปลอดภัย	 พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู ้ที่ฝ ึกคน 
ที่ควรฝึก	 ปุริสทมฺม	 แปลว่า	 ฝึกคนที่ควรฝึกได้ 
อย่างยอดเยี่ยม	 แต่คนที่ถูกฝึก	 ต้องรับการฝึก	 ถ้าไม่ 
รับการฝึก	พระพุทธเจ้าก็ฝึกไม่ได้

การฝึกของพระพุทธเจ้ากับการฝึกม้าฝึกช้าง 

								คนที่เขาฝึกช้าง	ฝึกม้า	ท่านทั้งหลายก็ทราบว่า
เขาฝึกเพื่ออะไร	 เขาฝึกเพื่อประโยชน์ของคนฝึก	 เมื่อ
ฝึกได้แล้วจะใช้งานได้ตามที่ต้องการ	แต่พระพุทธเจ้า
ทรงฝึกคน ไม่ใช่เพือ่ประโยชน์ของพระองค์เอง ไม่ใช่
เพื่อประโยชน์ของผู้ฝึก แต่เพื่อประโยชน์ของผู้ที่ถูก
ฝึก	ครูก็เหมือนกัน	ฝึกเด็ก	ฝึกคน	เพื่อประโยชน์ของ
คนที่ได้รับการฝึก	คนฝึกม้าบอกว่า	ถ้าฝึกไม่ได้	 เขาก็
ฆ่ามันเพื่อไม่ให้มันสืบพันธุ์ต่อไป	พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ถ้าฝึกไม่ได้	ท่านก็ฆ่าเหมือนกัน	แต่วิธีฆ่าของท่านคือ	
ไม่สอน	 เลิกสอนส�าหรับคนนี้	 เพราะฝึกไม่ได้	 ไปฝึก
คนที่สมควรได้รับการฝึกดีกว่า

	 มนุษย ์ เป ็นสัตว ์ที่ ฝ ึกได ้ 	 ขอให ้ฝ ึกตัว เอง	
หมายความว่าเขาต้องการรับการฝึก	 ถ้าเขาไม่รับการ
ฝึก	เขาฝึกไม่ได้	แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่า	ทนฺโต เสฏฺโฐ 
มนุสฺเสสุ	 บรรดามนุษย์ด้วยกัน	 มนุษย์ผู้ที่ฝึกตนแล้ว	
เป็นผู้ประเสริฐที่สุด	

(ขุททกนิกาย ธรรมบท นาควรรค ๒๕/๕๗)

	 เรามักได้ยินได้ฟังเสมอจากวิชาชีววิทยา	 หรือ
จากวิชาสังคมศาสตร์ว่า	 มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐ	
แต่พระพทุธเจ้าไม่ได้ตรสัอย่างนัน้	ท่านตรัสว่ามนษุย์ที่ 
ฝึกตนแล้วเป็นผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ		ถ้ายงัไม่ได้รบัการฝึกก็ 
ไม่ประเสรฐิ	และอาจจะเลวร้ายกว่าสัตว์โลกอืน่ๆ	กไ็ด้
	 มนษุย์ทีจ่ะประเสรฐิได้	ดไีด้	จะต้องได้รบัการฝึก
ตนแล้วด้วยวิธีที่ถูกต้อง	 ไม่ใช่ฝึกเพื่อเห็นแก่ตัว	 เป็น
มนษุย์ท่ีไม่สะอาด การศกึษาเพ่ือจะได้พัฒนาชีวิตหรอื
ว่าเป็นเครื่องมือหาเงินกันแน่	 หรือเพื่อเปลี่ยนฐานะ
ทางสงัคม	นัน่เป็นคณุค่าเทยีม	แต่ถ้าศกึษาเพือ่พฒันา
ชีวิตให้ดีขึ้น	 ให้สูงขึ้น	 นั่นแหละเป็นการเข้าถึงคุณค่า
แท้ของชีวิต

การศึกษาหรือปริยัติตามแนวพระพุทธศาสนา

	 ในพระสตูรหนึง่เรยีกว่า	อลคทัทปูมสตูร	แปลว่า 
พระสูตรที่เปรียบด้วยงูพิษ	 อลคัททะ	 แปลว่า	 งูพิษ 
พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวถึงการศึกษา	๓	แบบ
	 แบบที	่๑	อลคทัทปูมปรยิติั	แปลว่า	การศกึษาเล่า
เรยีนทีเ่ปรยีบเหมือนงูพิษ	คอืผูท้ีศ่กึษาเล่าเรียนเพือ่มุ่ง
ลาภสักการะ	ชื่อเสียง	ศึกษาเพื่อยกตนข่มผู้อื่น	อย่าง
นี้การศึกษาเป็นพิษ	 จะกลับมากัดผู้ศึกษาให้ย่อยยับ
ไป	คอืศกึษาเพ่ือยกตนข่มผู้อ่ืน ไม่ใช่เพ่ือกาํจัดกเิลส 
ไม่ใช่เพื่อฝึกฝนตนเอง แต่เพื่อลาภสักการะ เพื่อชื่อ
เสียงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงยกตนข่มผู้อื่น อันนี้
เรียกว่าเป็นการศึกษาแบบงูพิษ	 เป็นสิ่งที่ควรระวัง 
อย่างยิ่ง
	 แม้ในหมู่พระสงฆ์	 ควรต้องระวังในเรื่องนี้	 คนด	ี
คนเก่ง	 ยิ่งศึกษาสูง	 มีความรู้มาก	 ก็ยิ่งต้องอ่อนน้อม
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ถ่อมตน	ถ้ายิ่งเก่งยิ่งแข็งทื่อ	กระด้าง	เป็นคนที่เคารพ
ใครไม่เป็น	เป็นคนที่อ่อนน้อมใครไม่เป็น	ถ้าอย่างนั้น	
แม้จะมีการศึกษาสูงโดยปริยัติ	 แต่ก็ถือว่าไม่มีคุณค่า	
ไม่มีคุณสมบัติภายใน	 คนใดยิ่งศึกษามาก	 ยิ่งมีความ
รู้มาก	ยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตน	มีความประพฤติดี	สุภาพ
เรยีบร้อย	จะพดูจาอะไรก็ระมดัระวัง	ไม่ยกตนข่มผูอ่ื้น	
อย่างนีก็้เป็นคนทีม่คีณุธรรมอยูภ่ายใน	ทัง้กริยิา	วาจา	
ข้อความที่พูด	ก็ดูดีไปหมด
	 แบบที่	๒	นิสสรณัตถปริยัต	ิแปลว่า	การศึกษา
เพือ่จะสลดัตนออกไปจากวฏัฏทกุข์	คอืศกึษาเล่าเรยีน
เพ่ือปฏิบัติขัดเกลา	 ให้ตนเองได้พ้นจากความทุกข	์
โดยที่สุดคือทุกข์ในสังสารวัฏ	 ฝึกฝนตนเองไป	 ศึกษา
ไป	แล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่นตามสมควร
แก่ความรู้ความสามารถ
	 แบบที่	๓	ภัณฑาคาริกปริยัต	ิแปลว่า	การศึกษา
เพ่ือเป็นขุนคลัง	 คล้ายๆ	 เป็นผู้ถือกุญแจ	 เก็บข้าว 
ของไว้	 ไม่ใช่เพื่อตนเอง	 แต่เพื่อคนอื่นที่จ�าเป็นหรือมี
ความต้องการ	กไ็ขกญุแจให้	นยัอย่างสงู	ท่านหมายถงึ 
การศึกษาของพระอรหันต์	 เป็นพระอเสขะ	 ไม่ต้อง
ศึกษาปฏิบัติเพื่อการละกิเลสแล้ว	 แต่ท่านยังต้อง
ศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์	 เพ่ือต้องการจะให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อื่น
	 ในสังคมไทยเวลานี้ 	 คนที่ เป ็นภัณฑาคาริก 
หมายถึงคนที่เป็นพหูสูต	 มีความรู้มาก	 ในแง่ปริยัติ- 
ธรรม	 มีความเข้าใจถูกต้อง	 จะเป็นประโยชน์แก่
สังคมมาก	เวลานี้ผู้ที่สนใจศึกษาเล่าเรียนจริงๆ	เพื่อรู้ 
จริงๆ	หาได้น้อยลง	ผู้ที่มีความรู้จริงและเข้าถึง	เข้าใจ 
จริงๆ	 ก็จะเป็นภัณฑาคาริกของคนท้ังหลาย	 ใครๆ 
ก็มาขอความรู้	 ให้ช่วยค้นนั่นค้นนี่	 หานั่นหานี่	 ให้ 
ช่วยอธิบายสิ่งน้ันสิ่งนี้	 ก็พากันเหนื่อยตามๆ	 กันไป 
ส�าหรับคนที่มีความรู ้	 เป็นคนที่วางใจของสังคม 
ก็เหนื่อยมากหน่อย	จะบ่นอะไรมากก็ไม่ได้	 เพราะว่า 
เดินเส้นทางนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้	 ผลมันสมควรแก่เหตุ 

ถ้าไม่มีความรู้เสียก็ไม่ต้องเหนื่อย	 คนที่เดินเส้นทาง 
ไหน	ก็ต้องพบกับสิ่งนั้นเป็นธรรมดา

การศึกษาเพื่อปริญญาทางพระพุทธศาสนา

 ถ้าการศึกษานั้นคือปริญญา	พระพุทธศาสนาได้
ให้หลักความรู้เกี่ยวกับปริญญาไว้	๓	อย่าง		ปริญญา
ทางพระพุทธศาสนา	คือ
	 ๑. ญาตปริญญา	 ศึกษาในขั้นรู ้	 รู ้ว ่าส่ิงนั้น
คืออะไร	 เช่น	 ขันธ์	 ๕	 คืออะไร	 พอรู้ว่าขันธ์	 ๕	 คือ
อะไร	 ทั้งจ�าได้	 และเข้าใจความหมายของขันธ์	 ๕ 
แต่ละอย่าง	 หรืออริยสัจ	 ๔	 คืออะไร	 ก็รู ้ 	 นี่คือ 
ญาตปริญญา	รู้ในขั้นรู้
	 ๒. ตรีณปริญญา พิจารณาว่าควรท�าอย่างไรกับ 
สิ่งนั้น		เช่น		ขันธ์		๕		นี้ควรท�าอย่างไร		ควรก�าหนด 
รู้ว่า	ขันธ์	๕	ไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	เป็นอนัตตา	หรือควร
ท�าอย่างไรกับอริยสัจ	๔	เป็นต้น
	 ๓.	ปหานปริญญา รู้ขั้นละ	 ละสิ่งที่ควรละได	้ 
บ�าเพ็ญสิ่งที่ควรบ�าเพ็ญได้	 เช่น	 ละความยึดติดใน
ขันธ์	 ๕	 ละความยึดติดในสิ่งที่มีโทษได้	 นี่เรียกว่า 
ปหานปริญญา
	 จากความจริงของขันธ์	 ๕	 เป็นหลักสูตรทาง
ปรญิญา	ตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดง	“ภกิษทุัง้หลาย 
เราจะแสดงปริญญาและปริญไญยธรรมแก่เธอ 
ทั้งหลาย”	 ปริญไญยะ	 คือหลักสูตรแห่งปริญญา 
หมายถึง	สิ่งที่ควรรู้	เพราะรอบรู้ในขันธ์	๕	แล้ว	ก็จะ 
ได้ปริญญา	 คือ	 ความสิ้นราคะ	 ราคักขโย	 ความสิ้น
โทสะ	โทสกัขโย	ความส้ินโมหะ	โมหกัขโย	นีค่อืปรญิญา
	 ปริญญาของพระพุทธเจ้านี่ถึงยาก	 ท�ายาก	 
ไม่เหมือนปริญญาทางโลก	หลักสูตรเพื่อปริญญา	คือ 
ขันธ์	 ๕	 ตัว	 ปริญญา	 ก็คือความสิ้นราคะ	 ความสิ้น 
โทสะ	 ความสิ้นโมหะ หัวใจของการศึกษาพระพุทธ
ศาสนา กล่าวโดยย่อทีส่ดุคอื การนําความรูต้ามหลกั 
พระพุทธศาสนามาปฏิบัติให้เกิดผลตามที่ประสงค์
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	 มีพทุธพจน์ตรสัถงึบพุนมิติของการศึกษาแห่ง
ชีวิต	 ที่จะน�าไปสู่ชีวิตที่ดีงามตามครรลองคลอง
ธรรม	หนึ่งในนั้นคือ	ความมีกัลยาณมิตร	ดังนี้
 กลัยาณมิตตตา	(ความมกีลัยาณมติร	มมีติรด ี
คบหาคนทีเ่ป็นแหล่งแห่งปัญญา	และแบบอย่างทีด่)ี
 บุพนิมิตแห่งมรรค	ธรรมที่เป็นเครื่องหมาย	
บ่งบอกล่วงหน้าว่า	 มรรคมีองค์	 ๘	 ประการอัน
ประเสริฐ	 จะเกิดขึ้นแก่ผู ้นั้น	 ดุจแสงอรุณเป็น
บุพนิมิตของการที่ดวงอาทิตย์จะอุทัย,	 แสงเงิน
แสงทองของชีวิตที่ดี	หรือ	รุ่งอรุณของการศึกษา
	 ความมีกัลยาณมิตร	 เป็นเพียงองค์ประกอบ
หนึ่งที่จะช่วยให้บุคคลมีชีวิตที่ดีงามได้	 ช่ือของ 
องค์ธรรมนี้	 แม้จะสั้นแค่ไม่กี่พยางค์	 แต่กิน 
ความหมายลึกซึ้งนัก	
	 ส�าหรับผู้ที่ผ่านชีวิตมานานหลายทศวรรษ
อย่างผู้เขียน	 ได้พบเห็น	 ได้มีประสบการณ์ว่า
ความมกัีลยาณมติรน้ันส�าคัญทีส่ดุในการมชีวีติทีด่ี	 
มคีวามเจรญิรุง่เรอืง	ได้ประสบความส�าเรจ็ในชีวิต
ท่ีมุ่งหวัง	 และเป็นคนมีความสุข	 เพราะคิดเป็น	

หรือมีโยนิโสมนสิการ	 ซึ่งเป็นอีกองค์ธรรมหน่ึง	 
คู่กันกับการมีกัลยาณมิตร	 และเป็นรุ่งอรุณของ
การศึกษาเช่นกัน
	 ผู้เขียนโชคดีท่ีเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ชอบ
อ่านหนังสือ	 โดยเฉพาะคุณแม่	 จะเป็นหนอน
หนงัสอืระดบัแนวหน้า	คอือ่านหนงัสอืหมดทกุเล่ม 
ทีม่	ีหรือทีห่าได้	อ่านได้ทกุประเภท	ต้ังแต่นวนิยาย 
ไปจนสารคดี	 และเนื่องจากท่านเป็นคนมีการ
ศึกษา	 จบปริญญาตรี	 เกียรตินิยมอันดับสอง 
จาก	 Santo	 Thomas	 ประเทศฟิลิปปินส์	 เมื่อ 
อายุสิบเก้าปีเท่าน้ัน	 เพราะสมัยเรียนชั้นมัธยม 
ได้ข้ามชั้นสองครั้ง	 ท�าให้เรียนได้เร็ว	 แต่ท่านก็มี
อุปสรรคในการเรียนคือ	 เป็นโรคหอบหืด	 ต้อง
หยุดเรียนบ่อยๆ	ปีหนึ่งๆ	หยุดเรียนเป็นเดือน	แต่
ก็ยังสอบได้	ภายหลัง	เมื่อมาอยู่ประเทศไทยแล้ว	
ได้เรียนต่อระดับปริญญาโทและเอก	 ในโครงการ 
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอินเดียน่า	 กับ 
วิทยาลยัการศกึษาประสานมติร	ท่านเป็นคนเดยีว 
ทีไ่ด้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต 

เรื่องชุดพุทธบริษัท
พุทธสาวิกา

กัลยาณมิตรแห่งชีวิต
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ณ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ที่เมืองบลูมิงตัน  
สหรัฐอเมริกา จบแล้วยังได้รับการเชื้อเชิญให้เป็น
อาจารย์สอนที่นั่น แต่คุณแม่ปฏิเสธไป เพราะ
ท่านห่วงครอบครัวที่เมืองไทย ตอนนั้นคุณแม่มี
ลูกแล้วสามคน
 ดังที่เกริ่นมาแล้วว่า คุณแม่เป็นคนชอบอ่าน
หนังสือมาก โดยเฉพาะวรรณกรรมเอกของโลก
แทบทุกเล่ม เพราะฉะนั้น คุณแม่จะแตกฉานค�า 
ศพัท์ยากๆ ทีค่นทัว่ไปไม่เคยใช้ หรอืแม้แต่จะเหน็ 
 คณุแม่ได้ถ่ายทอดความรูพ้วกนีใ้ห้แก่ผูเ้ขยีน 
โดยจะเล่าถึงวรรณกรรมคลาสสิกของโลก เรื่อง
โน้น เรื่องนี้ มากมาย จนผู้เขียนมีความรู้เร่ือง
วรรณคดีอังกฤษดีทีเดียว เพราะได้ยินได้ฟังมา
อย่างโชกโชน ภายหลังเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่มากแล้ว 
ได ้มีโอกาสคุยกับท่านท่ีจบปริญญาเอกทาง 
วรรณคดีมาจากสถาบันเดียวกันกับที่คุณแม่ 
จบมา เขากล่าวชมเชยผู ้เขียนว่า ความรู ้ทาง 
วรรณคดีของผู ้เขียนนั้น ดีกว่าอาจารย์มหา- 
วทิยาลัย ทีส่อนวชิาวรรณคดอีย่างน่าประหลาดใจ
 นอกจากความรูท้างวรรณคดีองักฤษแล้ว ส่ิง
ที่ผู้เขียนได้รับมาจากคุณแม่คือ การรักการอ่าน
หนังสือ

 ผูเ้ขยีนจะชอบอ่านหนังสอืตัง้แต่อ่านหนังสอื
ออกเป็นต้นมา สามารถอ่านหนังสือได้ทั้งวันโดย
ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย บัตรห้องสมุดที่โรงเรียนมอบให้
นักเรียนทุกคน หนึ่งบัตรในหนึ่งปี ของผู้เขียนใช้
ถึงสามบัตร คือ เมื่อบัตรแรกหมด ก็ต่อบัตรที่สอง 
และสาม ตามล�าดับ
 คุณแม่ของผู้เขียนเป็นคาทอลิก จึงพาผู้เขียน
ไปโบสถ์ตัง้แต่เป็นเดก็ยงัไม่รูค้วาม จนรูค้วาม และ
สอนให้ผูเ้ขยีนสวดมนต์แบบครสิต์  จนสวดได้คล่อง 
 แต่เมื่อผู ้เขียนอ่านพบธรรมะในพระพุทธ
ศาสนา จ�าได้ว่า เป็นเพราะอ่านหนังสือนิยาย 
หมดแล้ว ไม่มอีะไรจะอ่าน เลยไปอ่านธรรมะ ของ 
หลวงพ่อปัญญา, กฎแห่งกรรม ของ ท.เลยีงพบิลูย์ 
หนังสือของ สุชีพ ปุญญานุภาพ, วศิน อินทสระ 
ท่านพุทธทาส ฯลฯ เมื่ออ่านมากเข้า ก็รู้สึกเลื่อมใส
ศรทัธาค�าสอนในพระพทุธศาสนา จงึไปบอกคณุแม่ว่า 
ต่อไปจะเป็นพุทธศาสนิกชนแล้ว คุณแม่ท่านไม่ 
ว่าอะไร บอกว่าตามใจ แต่อย่ามาชวนแม่ให้เป็น
พุทธด้วยนะ เพราะแม่ไม่มีวันจะเปลี่ยนศาสนา
 เล่ามาทั้งหมดเพียงอยากบอกว่า ความรู้ท้ัง
หลายที่ได้มาจากคุุณแม่ และการอ่านหนังสือ
อย่างหนักในวัยเด็ก เป็นเสมือนกัลยาณมิตรที่ 
เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่ผู้เขียน ท�าให้ผู้เขียนรู้จัก 
คิด รู้จักเลือก ด้วยความมั่นใจว่า ชีวิตของตนเอง 
จะไปทางไหน อย่างไร ไม่สบัสน วุน่วายใจ เหมอืน 
ตวัเอก โฮลเด้น คอลฟีลด์ ในหนังสอื The Catcher  
in the Rye ของ J. D. Salinger ซึ่งตัวเอก 
เป็นเดก็วยัรุน่ทีเ่รยีนในโรงเรยีนประจ�าของคนรวย
แห่งหนึ่งใน New York เขาพบแต่ความไม่จริงใจ
ในโรงเรียน มีความเบื่อหน่ายผู้คนและการเรียน 
จึงหนีออกจากโรงเรยีนไปผจญภยั ในทีส่ดุก็พบว่า 
เขาอยากเป็น The Catcher in the Rye หรือ
คนที่ปกป้องพวกเด็กๆ ที่เล่นกันในทุ่ง ไม่ให้ได้
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รับอันตราย	 เพราะเด็กนั้นบริสุทธิ์นัก	 ไม่ควรจะ
ได้รบัอนัตรายใดๆ	ทัง้จากมนษุย์ด้วยกนั	และจาก
ภัยอันตรายอื่นๆ	
	 ผู้เขียนเลือกที่จะมาท�างานหนังสือพิมพ์	เริ่ม
ต้นด้วยการท�าข่าว	 และเขียนคอลัมน์ต่างๆ	 และ
จากการที่สนใจในค�าสอนของพระพุทธศาสนา	
มีความเลื่อมใสว่าเป็นส่ิงประเสริฐ	 จึงคิดอยาก
เปิดคอลัมน์เกี่ยวกับธรรมะ	 ในนิตยสารที่ผู้เขียน
ท�างานอยู่
	 มีเพื่อนคนหนึ่งน�าหนังสือ	 “พจนานุกรม 
พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม”	มาให้	ผู้เขียน 
อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วชอบมาก	 พกติดตัวไปไหน
มาไหน	ไว้ที่หัวนอน	อ่านทุกคืน	วันละค�าสองค�า	
และพกไปเวลาไปต่างจังหวัด	 ไม่เคยห่างตัวเลย	
นอกจากนั้นยังไปหาหนังสือเล่มอื่นของผู้เขียน
ท่านเดียวกันคือ	 “หนังสือพุทธธรรมฉบับเดิม”	 
ที่ท ่านเขียนให้โครงการต�ารา	 ในหนังสือชุด 
วรรณไวทยากร	ตอนนัน้	ท่านมสีมณศกัดิท์ี	่พระศรี 
วิสุทธิโมลี	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต)	 (ปัจจุบันคือ	 สมเด็จ 
พระพุทธโฆษาจารย์)
	 เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้	 ยิ่งเลื่อมใสค�าสอน
ในพระพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆ	 เมื่อมาท�า
หนังสือพิมพ์เช่นนี้	 ก็อยากเปิดคอลัมน์ศาสนา
ขึ้นมา	 เพื่อน�าเสนอความรู้ทางศาสนาที่ทันสมัย	
ทันเหตุการณ์	อ่านเข้าใจง่าย	จึงได้เดินทางไปหา
ท่านผู้เขียนหนังสือพุทธธรรม	 เพื่อปรึกษาหารือ 
เรื่องนี้ว่า	เราจะท�าอย่างไรให้คนมาสนใจธรรมะ
	 ขณะนั้นท่านก�าลังเขียนหนังสือพุทธธรรม	
ฉบับขยายความ	 ให้กับธรรมสถาน	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ขณะเดียวกัน	 ก็ตอบปัญหาต่างๆ	
ท่ีข้าพเจ้าไปถาม	 เพ่ือจะน�ามาตีพิมพ์ในคอลัมน์
ศาสนาที่ผู้เขียนตั้งขึ้น
	 จากวันเป็นเดือนเป็นปี	 เป็นหลายปี	 ผู้เขียน
ได้เห็นปฏิปทาและจริยาวัตรอันงดงามของท่าน	

ท่านได้รับการเล่ือนสมณศักดิ์เป็นพระราชวรมุน	ี
ได้เขียนหนังสืออีกมากมายหลายร้อยเรื่อง	 ซึ่ง 
ผู ้เขียนมีส่วนช่วยให้หนังสือต่างๆ	 ส�าเร็จเป็น 
รูปเล่ม	เป็นงานอาสาสมัครที่ท�าด้วยศรัทธา
	 ที่กุฏิของท่านจะมีผู้คนมากหน้าหลายตามา
เยี่ยมเยือน	บ้างก็มากราบ	บ้างก็มาปรึกษา	บ้างก็
มาถามปัญหา	นกัศกึษาปรญิญาโท	ปรญิญาเอกทาง
ศาสนาก็มี	พระด้วยกันก็มี	นักบวชต่างศาสนาก็มี
	 ผูเ้ขียนพยายามอยูฟั่งท่านตอบปัญหา	ให้มาก
เท่าทีจ่ะเป็นไปได้	ได้เรยีนรูอ้ะไรมากมายจากการ
ฟังนัน้	ท�าให้ได้ความรูด้ีๆ 	ทีน่�ามาปรบัใช้กบัชวีติได้
มากมาย
	 วันหน่ึง	 โยมบิดาของท่านได้ถึงแก่กรรมลง	
ท�าให้ผู้เขียนซึ่งตอนนั้นกลายเป็นศิษย์ก้นกุฏิของ
ท่านไปแล้ว	 คิดว่าจะท�าบุญร่วมในงานฌาปนกิจ
ได้อย่างไร	นกึขึน้มาได้ว่า	น่าจะเขยีนหนงัสอืเล่าถงึ
ท่านเจ้าคณุฯ	เป็นปฏปิทาจรยิาวตัรอนังดงาม	ทีเ่รา 
ได้พบเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน	 แบ่งปันให้ผู้อื่นได้รับ
รู้บ้าง	 เพราะเร่ืองงดงามเหล่านั้น	 ไม่ใช่เรื่องที่จะ
พบเห็นได้ทั่วไป
	 ตกลงว่าข้าพเจ้าท�าหนังสือเล่มเล็กๆ	 ขึ้นมา
หนึ่งเล่ม	ตั้งชื่อว่า	วิถีแห่งปราชญ	์เป็นเรื่องสั้นๆ	
จบในตอน	บอกเล่าถงึจรยิาวัตรของท่านอย่างตรง
ไปตรงมา	ไม่แสดงความคดิเหน็	หรอืค�าสรรเสรญิ
ใดๆ	ปล่อยให้เรื่องเล่านั้นพูดให้กับตัวเอง
	 หลังจากแจกไปแล้วครั้งแรก	 มีจ�านวนเรื่อง
เพียงแค่	๓๔	เรื่อง	เท่านั้น	ต่อมาเมื่อมีคนชื่นชอบ
มากๆ	 ผู้เขียนได้เขียนเพิ่ม	 จนสุดท้ายมีจ�านวน 
เรื่อง	๑๕๑	เรื่อง
	 ในปีหน้า	 จะมีการเฉลิมฉลอง	 ๘๐	พรรษา	
อายขุองท่าน	คณะศษิยานุศษิย์ได้มาขอให้ผูเ้ขยีน
เขียนเรื่องเพิ่มให้ได้	๒๔๐	เรื่อง	สามเท่าของอายุ
ของท่าน	 ซึ่งได้ตอบตกลงไปแล้วว่าจะท�าให้เสร็จ
ก่อนวันเฉลิมฉลอง	ในเดือนมกราคม	ปี	๒๕๖๒
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	 หน้าที่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์นี้	 คือ	 เรา
ควรแสวงหากัลยาณมิตรแห่งชีวิต	และหลีกเลี่ยง
การคบคนพาล	 ไม่ให้เข้ามาสู่ชีวิตของเราได้เป็น
อันขาด	 เพราะคนพาลจะท�าให้ชีวิตของเราเสีย
หาย	 บางครั้งถึงกับประสบหายนะภัยที่ร้ายแรง	
จนชีวิตล่มสลาย
	 ผู้เขียนเคยอ่านค�าน�าในหนังสือเล่มหนึ่งของ
อาจารย์วศนิ	อนิทสระ	ทีก่ล่าวไว้ว่า	“บญุกศุลใดๆ 
ที่ได้กระท�ามา ขอให้มีอานิสงส์ คือ อย่าได้พบ
เจอคนพาล ทั้งชาตินี้ ชาติหน้า และชาติไหนๆ” 
ผู้เขียนจ�าได้ว่า	 ชอบข้อความนั้นมาก	 และตั้งใจ 
จะเจรญิรอยตามท่านอาจารย์วศิน	คอื	ขออธิษฐาน 
อย่างเดียวกันในทุกครั้งที่กระท�าบุญกุศล
	 สิ่งสุดท ้ายที่อยากจะบอกก็คือ	 เมื่อคบ
กัลยาณมิตรแล้ว	 เราต้องเป็นกัลยาณมิตรของ
ตนเองด้วย	คือ	ไม่ท�าร้ายตนเองในทุกวิถีทาง	ไม่
เป็นคนชั่ว	บาป	ไม่ประพฤติเสื่อมเสีย	และท�าตน
เป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกัน	 มีความ
รักและความปรารถนาดีแก่เพื่อนมนุษย์	สัตว์ร่วม 
โลก	 มีเมตตาและกรุณา	 ตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

เราไม่ควรที่จะเป็นผู้รับแต่สิ่งที่ดีเพียงฝ่ายเดียว	
ควรคิดตอบแทนด้วยการมอบสิ่งเดียวกันน้ันให้
แก่ผู้อื่นบ้าง
	 การศึกษานั้นไม่มีวันจบสิ้น	 หากยังไปไม่ถึง
จุดหมายปลายทาง	คือ	พระนิพพาน	ระหว่างการ
เดินทางอันยาวไกลนี้	 ขอให้ได้พบกับรุ่งอรุณของ
การศึกษาเสมอไป	และการศึกษานั้น	ก็จะน�าเรา
ไปสู่ความพ้นทุกข์	 มีชีวิตที่สงบสันติ	 ซึ่งนอกจาก
จะเก้ือกูลต่อตนเองแล้ว	 ยังท�าให้โลกน้ีสวยงาม 
น่าอยูย่ิง่ขึน้	ดงัค�ากล่าวทีว่่า	ผูไ้กลกเิลส อยู ่ณ ทีใ่ด 
ที่นั้นไซร้ คือสถานที่อันรื่นรมย์

 พระพุทธโฆษาจารย์อาศิรวาท

 พระ		เถระหนึ่งผู้				 งดงาม 
 พุทธ		สาวกแห่งสยาม	 เพริศแพร้ว 
 โฆษา		ชื่อลือนาม			 โดดเด่นโลกา 
 จารย	์	สมดังแก้ว		 เลิศด้วยจริยา
	 	 ขอกราบบาท		บูชา		อาจารย์ท่าน 
	 ศิระกราน		มโนยอม		น้อมถวาย 
	 แด่พระผู้		เลิศล�้า		ค�าบรรยาย 
	 ขจรขจาย	กิตติคุณ	สุนทรีย์
	 	 เป็นแบบอย่าง	ทั้งวิชา	จรณะ 
	 เสียสละ	มั่นคง	ตรงวิถ ี
	 อุปสรรค		หนักหนา		ประดาม ี
	 สุขภาพที่		อ่อนแอ	พ่ายแพ้ใจ
	 	 มีชีวิต		พิสุทธิ์สง่า		ปัญญาเลิศ 
	 ก่อก�าเนิด		ธรรมทาน		งานยิ่งใหญ ่
	 ทั้งไทยเทศ		เลื่องลือ		ระบือไกล 
	 ยอมรับใน		ผลงาน		ท่านอาจารย์
	 	 คราอสีติ		วัสสา		เวียนมาถึง
	 ศิษย์ค�านึง		พระคุณครู		ผู้สืบสาน 
	 พุทธธรรม		พุทธศาสนา		มายาวนาน 
	 สุขส�าราญ		ตราบประสบ		พบนิพพานฯ

๓๕52



 ทันโลก รู้ธรรม
ปฏิรูปเทสการก

พร ะ
โกงกิ น
 ข่าวพระผู้ใหญ่หลายท่านทุจริตโกงเงินทอน
วัด	 เม่ือเร็วๆ	 นี้	 มีข้อมูลหลักฐาน	 จนน�าไปสู่การ 
จับขังคุก	ถูกปลดออกจากกรรมการมหาเถรสมาคม 
จับสึก	 เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	 เพื่อตรวจสอบ
พิสูจน์ก่อนศาลตัดสินชี้ขาด	 กระเทือนใจชาวพุทธ
ไม่น้อย	 มีท้ังฝ่ายเสียใจ	 มองว่าเป็นการกลั่นแกล้ง	
ท�าลายตัวบุคคลหรือพุทธศาสนา	 และฝ่ายดีใจว่า
สมควรกวาดล้างให้วงการสงฆ์บริสุทธิ์สักที	 บาง
ท่านอาจเสื่อมศรัทธาต่อพระสงฆ์	 บางท่านสงสัยว่า
ท�าไมพระทีเ่รยีนบาลสูีงๆ	เรียนอภิธรรมสูงๆ	ยงัเป็น 
เช่นนี้	 ?	 ส่วนผลวินิจฉัยข้ันสุดท้าย	 จะออกมาว่า
บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อย่างไร	 ก็คงต้องดูกันต่อไป	
แต่ชาวพุทธควรได้เรียนรู้อะไรบ้างจากข่าวนี้

อะไรคือสงฆ์ อะไรคือส่วนบุคคล อะไรคือสถาบัน

			 ผู ้ห่มผ้ากาสาวะที่ถูกต้องตามพุทธประเพณ	ี
คือผ่านพิธีบวชตามธรรมวินัย	 ท่ีเรียกว่าพระสงฆ	์
แบ่งเป็น	 สมมติสงฆ์	 กับ	 อริยสงฆ์	 สมมติสงฆ ์
คือ	 พระปุถุชน	 อริยสงฆ์ นับตั้งแต่โสดาบันข้ึน
ไปจนถึงพระอรหันต์	 ก่อนบวช	 ก็คือลูกชาวบ้าน 
ธรรมดาๆ	 ที่ยังมีกิเลส	 ตัณหา	 อุปาทาน	 อาจบวช
ด้วยจุดประสงค์ต่างๆ	 กัน	 ถ้านับกรณีที่ดีที่สุด	 คือ
บวชเพ่ือหนีสงสาร	 เพื่อพ้นทุกข์	 เพื่อนิพพาน	 เมื่อ
บวชแล้ว	 ก็ต้องเล่าเรียนปริยัติ	 คือธรรมวินัยท้ัง
หลาย	 ต้องปฏิบัติ	 คือประพฤติตนตามศีลวินัย	
ข้อวัตรต่างๆ	 ของพระ	 ปฏิบัติธรรมตามสมควร
แก่ก�าลัง	 มีการขัดเกลาลดล้างกิเลสตามล�าดับ	 
จนมีผลเป็นปฏิเวธ	คือเข้าถึงฌาน	ญาณ	มรรค	ผล

	 สิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลา	ไม่ใช่ในช่วงเวลาสั้นๆ	ซึ่ง 
ไม่ใช่เรื่องง่ายส�าหรับคนทั่วไป	 กว่าจะเปลี่ยนแปลง 
นิสัยสันดานความเคยชินทั้งหลายที่ไม่ดี	 ที่ติดมา 
นมนานตัง้แต่สมยัฆราวาส		จะว่าไปแล้ว		กส็ะสมมา 
ตั้งแต่ภพชาติปางก่อน	 การฝึกตน	 การเอาชนะใจ 
ตนเอง	 เป็นเรื่องยาก	 แต่อยู่ในวิสัยที่ฝึกฝนได้	 ซึ่ง
ต้องท�าบ่อยๆ	 ซ�้าๆ	 จนตนเองมีอินทรีย ์พละที่
แข็งแกร่งขึ้น	 ก็จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองได้
อย่างชัดเจน	 แต่เมื่อโดนเสน่ห์กิเลสตัณหายั่วยวน	
ถ้าอ่อนแอ	 ไม่เข้มแข็งพอ	 หรือประมาทพลาดพล้ัง 
ก็ยังแพ้กิเลสได้	ตราบที่ยังไม่บรรลุเป็นพระอริยะ	ก็
ยังไม่สามารถรับประกันการไม่ผิดศีล	 ๕	 ได้	 ฉะนั้น 
ไม่แปลกหรอก	ที่จะมีพระปุถุชนจ�านวนหนึ่ง	ท�าผิด
ศลีวนิยัร้ายแรง	ถงึขัน้ปาราชกิหรอืสงัฆาทเิสส	กต้็อง
ปรับอาบัติรับโทษตามธรรมวินัยกันไป	
	 เรื่องผิดธรรมวินัยขั้นร้ายแรง	 มีมาตั้งแต่สมัย
พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่แล้ว	จึงเป็นเหตุให ้
ทรงบัญญัติวินัยต่างๆ	ขึ้น		ในเวลาต่อมา		นอกเหนือ 
จากจุลศีล		มัชฌิมศีล		มหาศีล		ซึ่งมีมาก่อนอยู่แล้ว 
ตั้งแต่เริ่มศาสนาช่วงแรกๆ	 หลังจากพระองค์
ปรินิพพาน	 ก็มีความเสื่อมของภิกษุสงฆ์เป็นระยะๆ 
ราว	 พ.ศ.	 ๑๐๐	 ก็มีการย่อหย่อนวินัยเกิดวัตถุ	 
๑๐	ประการ	พระมีเงินทอง	จนต้องมีการสังคายนา 
ครั้งที่	๒	โดยหมู่พระอรหันต์
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	 ครัน้ยคุพระเจ้าอโศกมหาราช	มีพระปลอมบวช
จ�านวนมาก	แม้พระบวชถูกต้องแต่ประพฤติผิดธรรม
วินัย	เพราะมีลาภสักการะมาก	จนพระเจ้าอโศกจับ 
สึก	๖	หมื่นรูป	แล้วสังคายนาครั้งที่	๓	ใน	พ.ศ.	๒๓๕ 
	 แม้เมืองไทย	 ก็มีข่าวพระปาราชิก	 เพราะเงิน
ทองบ้าง	 เพราะผู้หญิงบ้าง	 เป็นระยะๆ	 ไม่ใช่เรื่อง
แปลกอะไร	 มันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้น	 ตามหลัก	
อนิจจัง	 ทุกขัง	 อนัตตา	 เมื่อมีเจริญ	 ก็ต้องมีเสื่อม	
เมื่อเส่ือมถึงจุดหนึ่ง	 ก็จะมีการสังคายนา	 รื้อฟื้น	
ปรับปรุง	 พัฒนา	 แก้ไข	 ปฏิรูป	 เปลี่ยนแปลง	 แล้ว
พุทธศาสนาก็จะกระเตื้องดีขึ้นต่อไปอีกพักหนึ่ง	เชื่อ
ว่าพุทธศาสนายงัไม่สิน้คนด	ีตราบยงัไม่ครบ	๕,๐๐๐	
ปี	 อีกอย่าง	 สมณพราหมณ์ผู้เป็นพุทธสาวกระดับ
สยังอภิญญามีอยู่	 แม้นานๆ	 เกิดที	 เพื่อฟื้นฟูพุทธ- 
ธรรมแท้	 และสืบทอดศาสนา	 ดังท่ีพระพุทธองค์
ตรัสไว้ชัดเจนในข้อสุดท้ายของสัมมาทิฏฐิ	๑๐	(มหา- 

จตัตารสีกสตูร ม.อ. ๑๔/๒๕๗)	ใครปฏิเสธหรือไม่เชือ่ว่ามี
สมณพราหมณ์จ�าพวกนี้	นับเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยเชียว	
[(สมณพราหมณ์ผู้ประพฤตปิฏบิตัชิอบ	ท�าให้แจ้งโลก
นี้และโลกหน้า	ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง	แล้วสอนผู้อื่น
ให้รู้แจ้ง	ก็ไม่มีในโลก	(มิจฉาทิฏฐิสูตร ๑๐ มหาจัตตารีสก-

สูตร ม.อ.๑๔/๒๕๕)]	แน่นอนว่าสมณะเหล่านี้	ย่อมมา
ในยุคเส่ือมท่ีค�าสอนผิดเพี้ยนกลายเป็นค�าสอนหลัก
ที่เช่ือถือกันทั่วไป	 และท่านย่อมต้องยึดธรรมวินัย 
ในพระไตรปิฎกเป็นหลัก	
	 พระพุทธบริสุทธิ์ผุดผ่องถึงแม้ทรงปรินิพพาน 
ไปนานแล้ว	 พระธรรมแท้ที่พระพุทธองค์ตรัส	 ก็ยัง 
บริสุทธิ์	ไม่ล้าสมัย	ท้าทายคนให้มาพิสูจน์	ส่วนพระ 
สงฆ์ซ่ึงมีมากมายนั้นเป็นปุถุชนเสียส่วนมาก	 ก็ย่อม 
ต้องมีเร่ืองเส่ือมเสียบ้างเป็นธรรมดา	แต่พุทธศาสนา 
ก็อยู่มาได้จนถึงบัดนี้	ถ้าเสื่อมภายใน	ยังมีสิทธิ์กู้ฟื้น 
คืนมาได้	 แต่ถ้าเสื่อมเพราะภัยจากลัทธิศาสนาอื่น 
จากการปกครองภายนอกรกุราน	เช่น	อฟักานิสถาน 
ปากีสถาน	บังคลาเทศ	อินเดีย	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย 
ก็หมดสิทธิ์	ยากที่จะฟื้นคืนมาได้
 

	 ดังนั้น	 เราจึงต้องแยกให้ได้ว่า	 อะไรคือส่วน
บุคคล	 อะไรคือสถาบันสงฆ์	 อะไรคือสังฆรัตนะ 
ในส่วนมหาเถรสมาคม	 ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายปกครอง
หลักของสงฆ์ไทย	 [แม้จะไม่ใช่ตัวแทนของสงฆ์
ทั้งหมด	 เพราะสงฆ์ในไทย	 มีตั้งหลายกลุ่ม	 แต่ละ
กลุ ่มก็มีข้อวัตรปฏิบัติแตกต่างกันไม่มากก็น้อย	
บางกลุ ่มปฏิบัติถูกต้องตามธรรมวินัยมาก	 บาง
กลุ่มก็ย่อหย่อน	 มากบ้างน้อยบ้าง	 เช่น	 สายวินัย	
สายปริยัติ	 สายปฏิบัติ	 สายท่านพุทธทาส	 สาย
อาจารย์มั่น	 สายหลวงพ่อชา	 สายพุทธวจนะ	 สาย
พองยุบ	 เป็นต้น	 ตามหลักแล้ว	 พระพุทธองค์ไม่ได้ 
มอบความเป็นใหญ่ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ ่มใด 
ดังท่ีตรัสไว้ในปัจฉิมโอวาทว่า	 “ธรรมวินัยใดที่
ตถาคตแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว ธรรมวินัยนั้น จักเป็น 
ศาสดา ในกาลล่วงไปแห่งเรา” (มหาปรินิพพานสูตร 

ที.ม.๑๐/๑๔๑)] มีการปกครอง	การบริหาร	ที่ล้าหลัง 
หละหลวม	 ไม่มีประสิทธิภาพ	 ควรต้องปรับปรุง 
พฒันาตนเองได้แล้ว		ทัง้บุคลากร		รปูแบบโครงสร้าง 
นโยบาย	วิธีท�างาน	มิฉะนั้นแล้ว	นอกจากจะไม่ช่วย
ส่งเสรมิพุทธศาสนาแล้ว	ยงัเป็นตวัถ่วงการพัฒนาได้

อะไรคืออสรพิษ 

			 อสรพิษ	๒	อย่าง	ที่พระพุทธองค์ทรงย�้าเตือน 
ไม่ให้ประมาทคอื	สตร ีกบั สตางค์	ซึง่พาพระเสยีคน 
มาไม่น้อยเพราะสิง่นี	้ตรสัไว้ว่า	“ทองและเงินไม่ควร
แก่สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรโดยแท้ ทองและ 
เงินควรแก่ผู ้ใด แม้กามคุณทั้งห้าก็ควรแก่ผู ้นั้น 
กามคุณทั้งห้าควรแก่ผู ้ใด เธอพึงจ�าผู ้นั้นไว้โดย 
ส่วนเดียวว่า มีปกติมิใช่สมณะ มีปกติมิใช่เชื้อสาย
พระศากยบุตร”         (วิ.จู. ๗/๖๓๗) 
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	 พระพุทธองค์ยังได้ทรงย�้าหนักหนาว่า	“ลาภ
สักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย 
เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ 
เทวทตั (ภกิษ)ุ ถกูลาภสักการะและชือ่เสียงครอบง�า 
ย�่ายีจิตแล้ว จึงท�าลายสงฆ์”	 (ลาภสักการสังยุตต์ ส�.นิ.

๑๖/๕๓๖-๕๙๘, ภิกขุสูตร ข้อ ๕๘๐, ภินทิสูตร ข้อ ๕๘๒)

เครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ ๔ อย่าง  
          (วิ.จู.๗/๖๓๔) 
 ภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณ์พวกหน่ึง เศร้า
หมองเพราะเครื่องเศร้าหมอง ๔ ประการนี้ จึง 
ไม่สง่า ไม่ผ่องใส ไม่รุ่งเรือง 
๑. ภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ด่ืมสุรา 
และเมรัย ไม่เว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัย
๒. ฯลฯ เสพเมถุนธรรม ไม่เว้นขาดจากการเสพ
เมถุนธรรม
๓. ฯลฯ  ยินดีทองและเงิน  ไม่เว้นขาดจากการยินด ี
ทองและเงิน
๔. ฯลฯ  ด�าเนินชีวิตด้วยมิจฉาชีพ ไม่เว้นขาดจาก
มิจฉาชีพ

มูลเหตุสัทธรรมเลอะเลือน   (สุคตวินยสูตร องฺ.จตุกฺก.

๒๑/๑๖๐)  ม	ี	๔		ข้อ		ขอกล่าวเฉพาะข้อท่ีเกีย่วข้อง	คอื 
 ข้อ ๔. พวกภิกษุชั้นเถระ เป็นผู้มักมาก ท�าการ
สะสมบริขาร (เครื่องอุปโภค-บริโภค ลาภ ยศ เงิน
ทอง) ประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขา มีจิตต�่าด้วย
อ�านาจแห่งนิวรณ์ ไม่เหลียวแลในกิจแห่งวิเวกธรรม 
ไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุ
สิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพ่ือท�าให้แจ้งในส่ิงท่ียังไม่ท�าให้
แจ้ง ผู้บวชในภายหลัง ได้เห็นพวกเถระเหล่านั้น
ท�าแบบแผนเช่นนั้นไว้ ก็ถือเอาไปเป็นแบบอย่าง 
จึงท�าให้เป็นผู ้มักมาก ท�าการสะสมบริขารบ้าง 
ประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขา มีจิตต�่าด้วยอ�านาจ
แห่งนิวรณ์ ไม่เหลียวแลในกิจแห่งวิเวกธรรม ไม่
ปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่ง
ท่ียังไม่บรรลุ เพื่อท�าให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ท�าให้แจ้ง 
ตามกันสืบไป  

เหตุพุทธศาสนาเสื่อมสูญหาย
(ปฐมสัทธัมมสัมโมสสูตร องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๕๔)

 มี	 ๕	 อย่าง	 ขอกล่าวถึงเฉพาะที่เกี่ยวข้อง	 คือ		
ข้อ ๕. ไม่ยอมปฏิบัติธรรมตามที่ตนเข้าใจแล้วโดย
เคารพ

ความรู้คู่คุณธรรม

		 มีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรม	 ความรู้นั้นยิ่งเป็น
เคร่ืองมือในการท�าลายมนุษยโลก	 เป็นเครื่องมือใน
การเอารัดเอาเปรียบ	 ทุจริต	 กอบโกย	 มีปริยัติ	 แต่
ไม่มีการประพฤติปฏิบัติตามปริยัตินั้น	 ก็อาจใช้เป็น
เครื่องมือหาลาภ	 ยศ	 สักการะ	 สรรเสริญ	 น�าไปสู่
ความประมาทและผิดธรรมวินัยในท่ีสุด	 มีความรู ้
แต่ไม่มคีวามจรงิในตัว	เช่น	รูศ้ลี	๕	ด	ีสอนได้	อธบิายได้ 
แต่ตัวเองกลับไม่มีศีล	 ๕	 นอกจากจะไม่ดีต่อตนเอง
แล้ว	 ยังท�าให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาได้ด้วย	 ฉะนั้น
ความรู้ต้องคู่คุณธรรม	ปริยัติต้องคู่ปฏิบัติ	 มีความรู้
แล้ว	ก็ต้องท�าความจริงให้เป็นให้มีในตนด้วย

ดอกบัว ๔ เหล่า 

			 เปรียบบุคคลกับดอกบัว	 ๔	 เหล่า	 คือ	 อุค- 
ฆติตัญญู	 บัวพ้นน�้า	 วิปจิตัญญู	 บัวปริ่มน�้า	 เนยยะ 
บัวในน�้า	 ปทปรมะ	 บัวในตม	 ปทปรมะ	 ไม่ได้
หมายความตื้นๆ	 เพียงแค่คนโง่	 ปัญญาอ่อน	 ที่ไม่รู้
ธรรมะเท่านั้น	 คนเก่ง	 ฉลาดทางโลก	 แต่มีมิจฉา- 
ทิฏฐิก็คือ	 ปทปรมะ	 แม้บุคคลใดฟังพุทธพจน์ก็
มาก กล่าวก็มาก ทรงจ�าไว้ก็มาก บอกสอนก็มาก 
แต่ไม่มีการบรรลุมรรคผลในชาตินั้น บุคคลนี้เรียก
ว่า บุคคลผู้ปทปรมะ (กตโม จ ปุคฺคโล ปทปรโม 
ยสฺส ปุคฺคลสฺส พหุมฺปิ สุณโต พหุมฺปิ ภณโต พหุมฺป ิ
ธารยโต พหุมฺปิ วาจยโต น ตาย ชาติยา ธมฺมา
ภิสมโย โหติ อย� วุจฺจติ ปุคฺคโล ปทปรโม) (อภิ.ปุ.

๓๖/๑๐๘) พระไตรปิฎกฉบับหลวงแปล	ปทปรมะ 
ว่า ผู้มีบทเป็นอย่างยิ่ง (องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๓๓) ก็น่าจะ
หมายถึงรู้บทธรรมะมากยิ่งนั่นเอง	 คือได้แต่ปริยัติ	
แต่ยังไม่มีปฏิเวธ	 สรุปก็คือต้องมีปริยัติ	 ปฏิบัติ	
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ก็ห่างไกลจากเธอ เหมือนมหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับ
ซากศพ ย่อมซัดซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบนบกทันที
 ๔. กษตัรย์ิ พราหมณ์ แพศย์ ศทูร ออกจากเรอืน
บวชเป็นบรรพชติในธรรมวนิยัทีต่ถาคตประกาศแล้ว 
ย่อมละชือ่และโคตรเดมิของตน รวมเรยีกว่า ‘สมณ-
ศากยบุตร’ ทั้งสิ้น เหมือนมหานทีทุกสาย ไหลลงสู่
มหาสมทุรแล้ว ย่อมละชือ่และโคตรเดมิของตน รวม
เรียกว่า ‘มหาสมุทร’ ทั้งสิ้น 
 ๕. แม้หากภกิษจุ�านวนมากปรนิพิพานด้วยอน-ุ 
ปาทิเสสนิพพานธาตุ ก็ไม่ท�าให้นิพพานพร่องหรือ
เต็มได้ เหมือนแม่น�้าสายใดสายหนึ่งในโลกที่ไหล
รวมลงสู่มหาสมุทร และสายฝนตกลงจากฟากฟ้า ก็
ไม่ท�าให้มหาสมุทรพร่องหรือเต็มได้
 ๖. ธรรมวินัยนี้มีรสเดียว คือ วิมุตติรส เหมือน
มหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม
 ๗. ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมาก มีรัตนะหลายชนิด 
คือ สตปัิฏฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ อิทธบิาท ๔ อินทรย์ี 
๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ เหมือน
มหาสมทุรทีม่รีตันะมาก มรีตันะหลายชนดิ คอื แก้ว
มุกดา แก้วมณี แก้วไพฑูรย์ สังข์ ศิลา แก้วประพาฬ 
เงิน ทอง ทับทิม มรกต
 ๘. ธรรมวินัยนี้เป็นที่อยู่ของสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆ 
คือ พระโสดาบัน บุคคลผู ้ปฏิบัติเพื่อท�าให้แจ้ง
โสดาปัตติผล พระสกทาคามี บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือ
ท�าให้แจ้งสกทาคามิผล พระอนาคามี บุคคลผู ้
ปฏิบัติเพื่อท�าให้แจ้งอนาคามิผล พระอรหันต์ 
บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล เหมือนมหาสมุทร
เป็นที่อยู่ของสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆ คือ ปลาติมิ ปลา 
ติมิงคละ ปลาติมิรปิงคละ อสูร นาค คนธรรพ์ ที่มี
ล�าตัว ๑๐๐ โยชน์ ๒๐๐ โยชน์ ๓๐๐ โยชน์ ๔๐๐ 
โยชน์ ๕๐๐ โยชน์ก็มีอยู่
ความเห็น	 ธรรมท่ีน่าอัศจรรย์	 ข้อ	 ๓	 แสดงถึง
ธรรมชาติของพุทธศาสนาว่า	พระทุศีล	ปาราชิก	ใน
ที่สุด	 ก็หลุดพ้นไปจากความเป็นพระ	 จากศาสนา
ในท่ีสุด	 เพราะธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้

ปฏิเวธ	ให้ครบ	จึงจะพ้นค�าว่า	ปทปรมะ	กลายเป็น 
เนยยะ	 คือ	 การบรรลุมรรคผลเป็นชั้นๆ ไป ย่อม
มีแก ่บุคคลใด โดยเหตุอย ่างนี้คือโดยอุทเทส 
โดยไต่ถาม โดยท�าไว้ในใจโดยแยบคาย โดยสมาคม 
โดยคบหา โดยสนิทสนมกับกัลยาณมิตร บุคคลนี้
เรียกว่า บุคคลผูเ้นยยะ    (อภิ.ปุ.๓๖/๑๐๘)

 พระพุทธองค ์ เคยตรัสเตือนสติเรียกพระ 
โปฐิละ	 ผู้ทรงพระไตรปิฎกว่า	ตุจฺฉโปฏฺฐิฺล	 แปลว่า 
คุณใบลานเปล่า	 จนพระโปฐิละละอาย	 สลดสังเวช
ตนเอง	 เป็นแรงผลักดัน	 ให้มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมจน
บรรลพุระอรหนัต์	นีค่อืทรงเตอืนสติแบบนุม่ๆ	(เปยย
วัชชะ) (ฉ.มหามกุฏฯ พระโปฐิลเถระ ธ.อ.๔๓/๓๐) ถ้าทรง
เตือนสติใครแรงๆ	(เปยยวัชชะ)	ก็ตรัสว่า	โมฆบุรุษ

ธรรมวินัยน่าอัศจรรย์ ๘ ประการ 
  (ปหาราทสูตรองฺ.อฏฺฐก. ๒๓/๑๐๙; วิ.จู.๗/๔๔๙-๔๖๔)

   พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ปหาราทะ ในธรรม
วนิยันี ้มธีรรมทีน่่าอศัจรรย์ ไม่เคยปรากฏ ๘ ประการ 
ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้ว ต่างพากันยินดีในธรรม
วินัย คือ
 ๑. ธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามล�าดับ มีการ
บ�าเพญ็ไปตามล�าดับ มกีารปฏิบตัไิปตามล�าดบั ไม่ใช่
มีการบรรลุอรหัตตผลโดยทันที เหมือนมหาสมุทร
ลาดลุ่มลึกลงไปโดยล�าดับ ไม่โกรกชันเหมือนเหว 
 ๒. สาวกท้ังหลายของเรา ย ่อมไม่ละเมิด
สิกขาบทที่เราบัญญัติไว้ แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต 
เหมือนมหาสมุทรที่มีปกติคงที่ ไม่ล้นฝั่ง
 ๓. บุคคลใดผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม ไม่
สะอาด มีความประพฤติที่น่ารังเกียจ ปกปิดกรรม
ชั่ว มิใช่สมณะ แต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะ มิใช่
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ แต่ปฏิญญาว่าประพฤติ
พรหมจรรย์ เน่าภายใน ชุ่มด้วยราคะ เป็นเหมือน 
หยากเย่ือ สงฆ์ก็ไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้น ย่อม
ประชุมกันน�าเธอออกไปทันที แม้เธอจะนั่งอยู่ใน
ท่ามกลางภกิษสุงฆ์กย็งัห่างไกลจากสงฆ์ และสงฆ์
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อย่างหนาแน่น	รัดกุม	จึงอย่าแปลกใจ	ถ้ามีข่าวพระ
ปาราชิก	เพราะแสดงว่าวงการสงฆ์ยังเอาจริงกับคน
ผิดอยู่	 ถ้ายุคนี้ไม่มีพระโดนปรับอาบัติปาราชิกเลย	
แสดงว่ามกีารช่วยกันปกป้องช่วยเหลอืพวกเดยีวกนั

มีกําลัง ๔ ย่อมพ้นภัย ๕
กําลัง ๔  (พลสูตร องฺ.นวก. ๒๓/๒๐๙) 

   ภิกษุทั้งหลาย พละ ๔ ประการนี้ อะไรบ้าง ๑. 
ปัญญาพละ (ก�าลังคือปัญญา) ๒. วิริยพละ (ก�าลัง
คือความเพียร) ๓. อนวัชชพละ (ก�าลังคือกรรมที่
ไม่มีโทษ) ๔. สังคหพละ (ก�าลังคือการสงเคราะห์)
   ปัญญาพละ คือ ธรรมเหล่าใดเป็นกุศล นับว่า
เป็นกุศล ธรรมเหล่าใดเป็นอกุศล นับว่าเป็นอกุศล 
ธรรมเหล่าใดเป็นธรรมมีโทษ นับว่าเป็นธรรมมีโทษ 
ธรรมเหล่าใดเป็นธรรมไม่มีโทษ นับว่าเป็นธรรม
ไม่มีโทษ ธรรมเหล่าใดเป็นธรรมด�า นับว่าเป็นธรรม
ด�า ธรรมเหล่าใดเป็นธรรมขาว นับว่าเป็นธรรมขาว 
ธรรมเหล่าใดเป็นธรรมที่ควรเสพ นับว่าเป็นธรรม
ที่ควรเสพ ธรรมเหล่าใดเป็นธรรมที่ไม่ควรเสพ นับ
ว่าเป็นธรรมท่ีไม่ควรเสพ ธรรมเหล่าใดเป็นธรรมที่
ไม่สามารถท�าความเป็นอริยะ นับว่าเป็นธรรมที่ไม่
สามารถท�าความเป็นอริยะ ธรรมเหล่าใดเป็นธรรม
สามารถท�าความเป็นอริยะ นับว่าเป็นธรรมสามารถ
ท�าความเป็นอริยะ ธรรมเหล่านั้นแลเป็นธรรมที่
บคุคลเหน็ได้ด้วยด ีพิจารณาแล้วด้วยปัญญา น้ีเรียก
ว่า ปัญญาพละ 
 วิริยพละ คือ ธรรมเหล่าใดเป็นอกุศล นับว่า 
เป็นอกุศล ธรรมเหล่าใดเป็นธรรมมีโทษ นับว่า
เป็นธรรมมีโทษ ธรรมเหล่าใดเป็นธรรมด�า นับว่า 
เป็นธรรมด�า ธรรมเหล่าใด เป็นธรรมที่ไม่ควรเสพ 
นับว่าเป็นธรรมที่ไม่ควรเสพ ธรรมเหล่าใดเป็น
ธรรมที่ไม่สามารถท�าความเป็นอริยะ นับว่าเป็น
ธรรมที่ไม่สามารถท�าความเป็นอริยะ บุคคลสร้าง
ฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต 
มุ่งมั่น เพื่อละธรรมเหล่านั้น

 ธรรมเหล่าใดเป็นกุศล นับว่าเป็นกุศล ธรรม
เหล่าใดเป็นธรรมไม่มีโทษ นับว่าเป็นธรรมไม่มีโทษ 
ธรรมเหล่าใดเป็นธรรมขาว นับว่าเป็นธรรมขาว 
ธรรมเหล่าใดเป็นธรรมที่ควรเสพ นับว่าเป็นธรรมที่
ควรเสพ ธรรมเหล่าใดเป็นธรรมที่สามารถท�าความ
เป็นอริยะ นับว่าเป็นธรรมที่สามารถท�าความเป็น
อรยิะ บคุคลสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร 
ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อได้ธรรมเหล่านั้น นี้เรียกว่า 
วิริยพละ
 อนวัชชพละ คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็น
ผู้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษประกอบด้วยวจี
กรรมที่ไม่มีโทษ ประกอบด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษ 
นี้เรียกว่า อนวัชชพละ
 สังคหพละ คือ สังคหวัตถุ (ธรรมเครื่อง
ยึดเหนี่ยว) ๔ ได้แก่ (๑) ทาน (การให้) (๒) 
เปยยวัชชะ (ความผิดอันถูกกล่าวชี้อันพึงดื่ม 
หรือ ค�ากล่าวอันพึงดื่ม) (๓) อัตถจริยา (การ
ประพฤติประโยชน์) (๔) สมานัตตตา (การวาง
ตนสม�่าเสมอ) ภิกษุทั้งหลาย การให้ธรรมเลิศกว่า
การให้ทั้งหลาย การแสดงธรรมบ่อยๆ แก่บุคคล
ผู้ต้องการจะฟัง เง่ียโสตลงสดับ เลิศกว่าค�ากล่าว
อันพึงดื่มท้ังหลาย การชักชวนคนที่ไม่มีศรัทธา 
ให้ตั้งมั่น ด�ารงมั่นในสัทธาสัมปทา ชักชวนคนที่
ไม่มีศีลให้ต้ังมั่น ด�ารงมั่นในสีลสัมปทา ชักชวนคน
ที่มีความตระหนี่ให้ตั้งมั่น ด�ารงมั่นในจาคสัมปทา 
ชักชวนคนที่มีปัญญาทรามให้ตั้งมั่น ด�ารงมั่นใน
ปัญญาสัมปทา เลิศกว่าการประพฤติประโยชน์
ทั้งหลาย การที่พระโสดาบันมีตนเสมอกับพระ
โสดาบัน พระสกทาคามีมีตนเสมอกับพระสก- 
ทาคามี พระอนาคามีมีตนเสมอกับพระอนาคามี 
พระอรหนัต์มตีนเสมอกับพระอรหันต์ เลศิกว่าความ
มีตนเสมอทั้งหลาย นี้เรียกว่า สังคหพละ
 ภิกษุทั้ งหลาย อริยสาวกประกอบด ้วย 
พละ ๔ ประการนี้ ย่อมข้ามพ้นภัย ๕ ประการได้
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 ภัย ๕ ประการ อะไรบ้าง ๑. อาชีวิตภัย 
(ภัยเนื่องด้วยการเลี้ยงชีพ) ๒. อสิโลกภัย (ภัยคือ 
ความเส่ือมเสียช่ือเสียง การติเตียน) ๓. ปริสสา- 
รัชชภัย (ภัยคือความคร่ันคร้ามสะทกสะท้านใน
บริษัท) ๔. มรณภัย (ภัยคือความตาย) ๕. ทุคคติภัย 
(ภัยคือทุคติ)
 ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่า 
เราไม่กลัวอาชีวิตภัย เราจักกลัวอาชีวิตภัยไปท�าไม 
เพราะเรามีพละ ๔ ประการ คือ (๑) ปัญญาพละ (๒) 
วิริยพละ (๓) อนวัชชพละ (๔) สังคหพละ
 คนมีป ัญญาทรามพึงกลัวอาชีวิตภัย คน
เกียจคร้านพึงกลัวอาชีวิตภัย คนมีการงานทางกาย
ที่มีโทษ มีการงานทางวาจาที่มีโทษ และมีการงาน
ทางใจที่มีโทษ พึงกลัวอาชีวิตภัย คนผู้ไม่สงเคราะห์
ใครๆ พึงกลัวอาชีวิตภัย
 เราไม่กลัวอสิโลกภัย เราไม่กลัวปริสสารัชชภัย 
เราไม่กลัวมรณภัย เราไม่กลัวทุคคติภัย เราจักกลัว 
อสิโลกภัย ปริสสารัชชภัย มรณภัย ทุคคติภัย ไป
ท�าไม เพราะเรามีพละ ๔ ประการ
 คนมีปัญญาทรามพึงกลัวอสิโลกภัย ปริสสา- 
รัชชภัย มรณภัย ทุคคติภัย คนเกียจคร้านพึงกลัว
อสิโลกภัย ปริสสารัชชภัย มรณภัย ทุคคติภัย คนม ี
การงานทางกายทีมี่โทษ มีการงานทางวาจาทีมี่โทษ 
และมีการงานทางใจที่มีโทษพึงกลัวอสิโลกภัย 
ปริสสารัชชภัย มรณภัย ทุคคติภัย คนผู ้ ไม ่ 
สงเคราะห์ใครๆ พึงกลัวอสิโลกภัย ปริสสารัชชภัย 
มรณภัย ทุคคติภัย
ความเหน็ อนวชัชพละ	ของพระ	รวมการไม่ประกอบ
มิจฉาอาชีวะด้วย	 เช่น	 เดรัจฉานวิชา	 ไสยศาสตร ์
อเนสนาต่างๆ	 หนทางพิสูจน์ม้า	 กาลเวลาพิสูจน์
คน	ในอดีต	ประวัติศาสตร์ไทยยุคใกล้ๆ	นี้	พระที่มี
อธิกรณ์	แบ่งได้เป็น	๒	กลุ่มใหญ่ๆ	คือ	พวกหนีคดี	
กับ	 พวกไม่หนีคดี	พวกไม่หนี	 ยินดีให้พิสูจน์ความ
บริสุทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมของศาล	และหรือ
ของสงฆ์	มกัเป็นพวกบรสิทุธิ	์เพราะกล้าหาญ	ท้าทาย

ให้มาพิสูจน์	 (เอหิปัสสิโก)	 เช่น	 ครูบาศรีวิชัย	 พระ
พิมลธรรมแม้โดนบังคับกระชากผ้าเหลือง	ถูกจับขัง
คุก	แต่ท่านก็ยืนหยัดในความบริสุทธิ์ถูกต้องของตน	
ไม่ยอมเปล่งวาจาลาสิกขา	 อีกกลุ่มที่น่าศึกษาคือ	
คดีสันติอโศก	พวกกลุ่มที่	๑	นี้มักมีคติว่า	เสียทรัพย์
เพ่ือรักษาอวัยวะ	 เสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต	 เสีย
ชีวิตเพื่อรักษาธรรม	และธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติ
ธรรมเป็นนิจ	ส่วนกลุ่มที่	๒	พวกหน	ีมักไม่บริสุทธิ์	
มหีลกัฐานมดัตวั	โดยมากเก่ียวข้องกบัเรือ่งเพศ	และ 
เรื่องเงิน	 และอาจพ่วงอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มี
ในตนด้วย	เช่น	อดีตพระยันตระ	นิกร	ภาวนาพุทโธ	
เณรค�า	และคดีธรรมกาย	เป็นต้น
	 ท�าไมต้องหนี	 เพราะว่า	 ตัวเองรู้แก่ใจว่าไม่
บริสุทธ์ิ	 ทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้	 หลักฐานมันฟ้อง	
จ�านนต่อหลักฐาน	 จึงไม่กล้าสู้หน้าคน	 ไม่กล้าสู้
สังคม	 สะทกสะท้าน	 ครั่นคร้าม	 ต่อการกล่าวหา	
ต่อศาล	 เป็นอสุรกาย	 ต้องหลบเลี่ยงบ่ายเบี่ยงการ
พิสูจน์	 เพราะไม่มีพละ	 ๕	 ทั้งๆ	 ที่บางคนฉลาด	 มี
ความรู้สูง	 ขยัน	 ท�าประโยชน์ต่อหมู่กลุ ่มเขาเอง
และแก่สังคมไม่น้อย	 คือ	มีสังคหวัตถุ ๔ แต่ขาด 
อนวัชชพละ	 เพราะประกอบทุจริต	 ๓	 ถึงขั้น 
อาบัติหยาบร้ายแรง	 หรือปาราชิก	 จึงไม่กล้า	 อาย
ผู้คน	บางทีอ้างว่า	 โดนกลั่นแกล้ง	นารีพิฆาต	หรือ	
ลัทธิศาสนาอื่นท�าลาย

ผู้ถูกโจทโดยไม่เป็นธรรมไม่ต้องเดือดร้อน
               ( วิ.จู.๗/๕๐๗)

 [๕๐๗] พระอุบาลีทูลถามว่า ภิกษุผู้ถูกโจท 
โดยไม่เป็นธรรม ไม่ต้องเดอืดร้อนด้วยอาการเท่าไร ?  
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ด้วยอาการ ๕ คือ : 
 ๑. ท่านถูกโจทโดยกาลไม่ควร ไม่ถูกโจท 
โดยกาลอันควร ท่านไม่ต้องเดือดร้อน 
 ๒. ท่านถกูโจทด้วยเรือ่งไม่จรงิ ไม่ได้ถกูโจทด้วย
เรื่องจริง ท่านไม่ต้องเดือดร้อน
 ๓. ท่านถูกโจทด้วยค�าหยาบ ไม่ถูกโจทด้วยค�า
สุภาพ ท่านไม่ต้องเดือดร้อน
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	 ๔.	 ท่านถูกโจทด้วยเร่ืองไม่ประกอบด้วย
ประโยชน์	 ไม่ได้ถูกโจทด้วยเรื่องประกอบด้วย
ประโยชน์	ท่านไม่ต้องเดือดร้อน
	 ๕.	ท่านถกูโจทด้วยมุง่ร้าย	ไม่ถกูโจทด้วยเมตตา
จิต	ท่านไม่ต้องเดือดร้อน

 ผูถ้กูโจทโดยธรรมต้องเดือดร้อน  (ว.ิจ.ู	๗/๕๐๙)

	 [๕๐๙]	ฯลฯ...ภกิษผุูถ้กูโจทโดยธรรม	ต้องเดอืด
ร้อนด้วยอาการเท่าไร	?	ตรสัตอบว่า	ด้วยอาการ	๕	คอื
	 ๑.	 ท่านถกูโจทโดยกาลอนัควร	ไม่ใช่ถกูโจทโดย
กาลอันไม่ควร	ท่านต้องเดือดร้อน	
	 ๒.	 ท่านถูกโจทด้วยเรื่องจริง	 ไม่ใช่ถูกโจทด้วย
เรื่องไม่เป็นจริง	ท่านต้องเดือดร้อน
	 ๓.	ท่านถูกโจทด้วยค�าสุภาพ	 ไม่ใช่ถูกโจทด้วย
ค�าหยาบ	ท่านต้องเดือดร้อน
	 ๔.	 ท่านถูกโจทด้วยเรือ่งประกอบด้วยประโยชน์ 
ไม่ใช่ถูกโจทด้วยเร่ืองไม่ประกอบด้วยประโยชน	์ 
ท่านต้องเดือดร้อน
	 ๕.	ท่านถูกโจทด้วยเมตตาจิต	ไม่ใช่ถูกโจทด้วย
มุ่งร้าย	ท่านต้องเดือดร้อน

ภิกษุผู้ถูกโจท พึงตั้งอยู่ในธรรมอะไร

๑. ความจริง (สัจจะ)
๒. ความไม่หวั่นไหวขุ่นเคือง (อกุปปะ)
              (ว.ิจ.ู	๗/๕๑๑) 

อตฺตนา	ว	กต�	ปาปํ	 อตฺตนา	สงฺกิลิสฺสติ			
อตฺตนา	อกต�	ปาปํ	 อตฺตนา	ว	วิสุชฺฌติ
สุทฺธิ	อสุทฺธิ	ปจฺจตฺตํ	 นาฺโ	อฺํ	 วิโสธเยฯ 
                                               (ขุ.ธ.๒๕/๒๓)

	 ท�าชั่วด้วยตนเอง	จักเศร้าหมองด้วยตนเอง	ไม่
ท�าชั่วด้วยตนเอง	ย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเอง
	 ความบริสุทธิ์ 	 ความไม ่บริสุทธิ์ 	 เป ็นของ 
เฉพาะตัว	 คนอื่นพึงช�าระคนอื่นให้บริสุทธิ์หาได้ไม่	
(คนอื่นพึงท�าคนอื่นให้มีมลทินหาได้ไม่)	ฯ

ความรู้คู่เปรียบด้วย ก�าลัง  กายแฮ
สุจริตคือเกราะบัง ศาสตร์พ้อง

ปัญญาประดุจดัง  อาวุธ
กุมสติต่างโล่ป้อง  อาจแกล้วกลางสนาม ฯ
           (พระราชนิพนธ์	ร.	๕)

ชาวพุทธควรท�าอย่างไรต่อไป

 มีศรัทธาไม่หวั่นไหวในรัตนตรัย อย่าหวั่นไหว 
ตื่นตูมกับข่าวรายวัน แยกส่วนบุคคลออกจาก
สถาบันได้ แยกองค์กรเถรสมาคมออกจากสังฆ- 
รัตนะได้ แยกสมมติสงฆ์ออกจากอริยสงฆ์ได้ 
พระพุทธบริสุทธิ์หมดจดปรินิพพานนานแล ้ว 
พระธรรมที่พระองค์ตรัสดีแล้ว มีให ้ศึกษาใน 
พระไตรปิฎก เชิญชวนให้มาพิสูจน์ ให้น้อมเข้ามาใส่
ตัว พระอริยสงฆ์ท่ีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง 
ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ ปฏิบัติ
ธรรมสมควรแก่ธรรม ยังมีอยู่แม้ไม่มาก รู้ว่า สมมติ
สงฆ์ที่ดี คือผู้ที่ก�าลังศึกษา ปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาตน 
สู ่ความเป็นอริยะ เป็นสงฆ์ที่ควรต้องส่งเสริม
สนับสนุนค�้าชูดูแล เพื่อให้สืบทอดเผยแผ่ศาสนา
ต่อไป
 เชื่อในความยุติธรรมของกฎแห่งกรรมว่า 
ใครท�ากรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักต้องได้รับ
ผลของกรรมนั้น พระดีก็ควรอุปถัมภ์ปัจจัย ๔ 
ต่อไป พระไม่ดีก็ไม่ต้องอุปถัมภ์ ถ้าพระเลว ท�าผิด 
มาก อาจช่วยตักเตือนแนะน�าได้ตามสมควร ถ้าผิด 
ถึงขั้นปาราชิก ก็ควรช่วยก�าจัด บอกผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง เช่น พระผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ต�ารวจ เพื่อ
ความบริสุทธิ์สะอาดของศาสนาโดยรวม ส่วนตัว 
ก็ควร ถือศีล ๕ ละอบายมุข เพียงเท่านี้ ศาสนา 
ของเราก็น่าจะไปรอดแล้ว

	 ถ้ารักพระ	อย่าเลี้ยงพระให้เป็นหมู
						ถ้ารักครู	อย่าหลงครูจนเป็นควาย

การปกป้องพระที่ท�าผิดศีลวินัยอย่างร้ายแรง	แม้จะ
มีเจตนาแสนดี	เป็นการท�าลายพุทธศาสนาโดยรู้เท่า
ไม่ถึงการณ์
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มองเทศ - มองไทย
วิเทศทัยย์

จากพระธรรมกถึกถึงผู้ทรงอภิญญา (๕)

พระอุปคุตเถระ
	 บทก่อนได้พูดถึงความดังระดับท้องถ่ินของ
พระอุปคุตไปแล้ว	 ตอนนี้มาว่าถึงความดังระดับ
ประเทศบ้าง	 เราทราบกันแล้วว่า	 การปราบมาร 
ของพระเถระ	 เป็นที่รู้จักแพร่หลายของชาวเมือง 
มถุราและหัวเมืองใกล้เคียง	 แต่น่าแปลกคือ	 ไม่
เห็นมีใครไปร้องขอให้ท่านท�าพระเครื่องปลุกเสก
เลขยนัต์เหมือนบ้านเรา	ต่างพากนัรบัรูส้นใจความ
สามารถด้านเทศนาของท่าน	ด้วยการเล่าลอืกนัว่า	
“ท่านแสดงธรรมได้ไพเราะยิง่นกั	สามารถชีแ้จงให้
เห็นคุณและโทษ	สอนได้ทั้งเทวดา	นาค	อมนุษย์	
และมนษุย์ทัง้หลาย	จนหลดุพ้นจากกเิลสมากมาย
เหลือคณานับ”
	 ถ้าเป็นบ้านเรา	ป่านนีพ้วกหวัธุรกจิคงนมินต์
ไปเซ็นสัญญาเข้าสังกัดเรียบร้อยแล้ว
	 ความโด่งดังของพระเถระขจรขจายไปไกล	
จนถึงพระโสตของพระเจ้าอโศกมหาราช	กษัตริย์
แห่งเมืองปาฏลีบุตร	 จึงเป็นเหตุให้พระองค์
ปรารถนาจะพบพระอปุคตุเถระ	ยิง่ทราบว่า	ได้รบั 

ค�าพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า	 ยิ่งเพิ่มศรัทธามาก 
ขึ้น	 พระองค์ได้ส่งราชบุรุษไปแจ้งพระเถระว่า	
พระเจ้าอโศกจอมกษัตริย์จะเสด็จมาหา	
	 พระเถระพิจารณาว่า	 “กษัตริย์มีข้าราช- 
บริพารมาก	 หากเดินทางไกล	 ย่อมสิ้นเปลือง
อาหารการกิน	ตัวเราไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอโศกย่อม
เหมาะสมกว่า”	หลกัฐานตรงน้ี	ท�าให้เราเหน็ความ
จริงอย่างหนึ่งว่า	 พระราชามหากษัตริย์สมัยก่อน	
เวลาจะเสด็จไปไหน	ย่อมมีข้าราชบริพารติดตาม
ไปด้วย	นอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศแล้ว	

(ตอนจบ)
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ยังเป็นการป้องกันภยันตรายด้วย	 การจะเสด็จ	
private	เป็นการส่วนพระองค์นั้น	เห็นจะยากอยู่	
	 พระอปุคตุเถระได้เดนิทางมาเมอืงปาฏลบีตุร
ทางเรือ	พร้อมพระอรหันต์	๑,๐๐๐	รูป
	 จ�านวนพระอรหันต์เป็นพัน	 ฟังดูแล้วน่าจะ
มากเกินจริงอยู่	 แต่เอาเป็นว่าเชื่อไว้ก่อน	 เพราะ
เราเกิดไม่ทัน	 ได้หลักฐานแท้จริงอย่างไร	 มาว่า
กันอีกที	แต่ถ้าให้วิเคราะห์ก็น่าจะหมายถึงมีพระ
อนุจรร่วมเดินทางหลายรูป	ความจริงแล้วพระไป
ด้วยกันเป็นจ�านวนสิบ	ญาติโยมก็นับไม่ถ้วนแล้ว	
เพราะทกุรปูนุง่สบงทรงจวีรสีเหมือนกนั	ผมก็โกน
เหมือนกัน	ยิง่คนแก่ตาลายมองไม่ถนดัเป็นทกึทกั
ว่าหลายรูปทีเดียว	ไม่เชื่อลองไปนับสามเณรภาค
ฤดูร้อนดูเป็นไร
	 ว่ากันว่า	 พระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีพระ
ราชศรัทธาพระอุปคุตเถระมาก	 ถึงขนาดลุยน�้า
ไปแบกพระเถระขึ้นบ่าเลยทีเดียว	 พอถึงพ้ืนดิน	
ก็คุกเข่ากราบเท้าอีกรอบหนึ่ง	 เรียกได้ว่าศรัทธา
หมดใจ	 จากนั้นได้สรรเสริญคุณพระเถระยืดยาว	
จะบอกว่ายอเกินจริงก็ไม่ใช่	 เพราะสิ่งที่พระองค์
พรรณนาไว้	 ล้วนเป็นความจริงทุกประการ	 เช่น	
ความสามารถในการเทศนา	 บุคลิกลักษณะอัน
งดงามด้วยศีลาจารวัตร	และได้รับพุทธพยากรณ์
จากพระพุทธเจ้า
	 ครั้นแล้ว	 พระเจ้าอโศกถามพระอุปคุตเถระ
ว่า	“ปกครองอย่างไร	จงึจะถอืว่าชอบด้วยธรรม	?” 
	 หากนายกรัฐมนตรีถามพระไทยประโยค
เดียวกันนี้	เชื่อแน่ว่า	คงไม่พ้นดอกไม้และก้อนอิฐ	
บางรปูอาจพยากรณ์อนาคตของรฐับาลในทางลบ 
พระเราสมัยนีเ้ก่งเร่ืองการเมอืงมากกว่าโยมเยอะ 
ค�าตอบของพระอุปคุตคือ	 “ขอมหาบพิตร
ปกครองตามใจปรารถนานั้นแหละ แต่ให้ยึด
พระรัตนตรัยเป็นสรณะ และปกปักรักษาพระ
ศาสนาให้ดี”

	 เห็นความฉลาดลึกซึ้งของปัญญาพระอุปคุต
หรือยัง
	 พระเจ้าอโศกมหาราชนิมนต์พระอุปคุตมา
นั้น	 มิใช่มาเทศนาหรือสนทนาธรรม	 แต่ต้องการ
ให้เป็นไกด์หรือพระวิทยากร	 น�าพาจาริกแสวง
บุญสังเวชนียสถาน	ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ	หนแรกก็คิด
ว่าจะนิมนต์มาให้ค�าปรกึษา	และเลีย้งศรทัธาของ
ชาวเมืองปาฏลีบุตรด้วยการเทศนาธรรม	แต่ไปๆ	
มาๆ	 กลายเป็นธรรมสัญจรได้อย่างไรไม่รู้	 สงสัย
ว่าพระน�าทวัร์สมัยน้ันหายาก	ถงึขนาดนิมนต์พระ
อรหันต์มาเป็นไกด์พาเที่ยวเชียวหรือ	?
	 ว่ากันว่า	 เหตุเพราะพระองค์ได้แจกจ่าย
พระบรมสารีริกธาตุ	 และโปรดให้สร้างเจดีย	์
ประดิษฐานพระบรมธาตุทั่วชมพูทวีป	จ�านวนถึง 
๘๔,๐๐๐	 แห่ง	 แต่ไม่ได้ไปกราบไหว้สักการะสัก 
แห่งเดยีว		ตรงนีไ้ม่ทราบว่า		พระองค์มพีระราชภาร- 
ธุระมาก	 หรือไม่มีไกด์น�าทาง	 ด้วยเหตุนี้กระมัง	
จึงนิมนต์พระอุปคตุให้เป็นไกด์กิตตมิศักดิ	์จัดทวัร์
ไหว้เจดีย์สถานทั่วอินเดีย
	 พระคุณเจ้าที่น�าพาญาติโยมจาริกแสวงบุญ
รอบประเทศอินเดีย	เห็นจะเลียนแบบพระอุปคุต 
เถระเป็นแน่	 หากใครต่อว่าไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้อง 
คงต�าหนิพระอุปคตุด้วยนะ	เพราะท่านเป็นบรูพา- 
จารย์น�าทางรูปแรก
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	 การทีพ่ระเจ้าอโศกมหาราชปรารถนาจะทวัร์ 
สังเวชนียสถานนั้น	เห็นว่าพระองค์คงสงสัยคลาง 
แคลงใจเรือ่งพระพทุธเจ้าอยู	่	ลกัษณะเหมอืนทาน 
อาหาร		แต่ไม่รูเ้ครือ่งปรงุ		มอีาการเหมอืนกึง่ศรทัธา 
กึ่งสงสัย	 เป็นนิวรณ์ไม่จบสิ้น	หากได้เห็นสถานที่
เกีย่วกบัพระพทุธเจ้า	และยิง่ได้ไกด์ผู้รอบรู	้ยิง่เกดิ
คุณประโยชน์มหาศาล	เพราะหากไปเอง	ก็ไม่ต่าง
จากคนตาบอดมองพระอาทิตย์
	 สถานที่แห่งแรกที่พระเจ้าอโศกทรงเลือก	
คือสวนลุมพินีวัน	 ไม่ทราบว่าเหตุใด	 พระองค์จึง
ทรงเลือกสถานที่แห่งนี้เป็นจุดแรก	 เพราะหาก
มองตามแผนทีแ่ล้วบรเิวณใกล้เมืองปาฏลบีตุรคอื
พุทธคยา	 ถัดจากน้ันไกลหน่อยคือกุสินารา	 ส่วน
สวนลุมพินีวันอยู่ไกลสุด		ติดเมืองสาวัตถี	หรือว่า	
พระองค์ต้องการเหน็จดุก�าเนดิของพระพทุธเจ้า	?
	 พระอุปคุตนั้นบรรยายถวายความรู้เกี่ยวกับ
บริเวณสวนลุมพินีอย่างละเอียด	 ถึงขนาดเชิญ
รุกขเทวดาผู ้เคยเห็นพระพุทธเจ้าตอนประสูติ	
มาแสดงตัวต่อพระพักตร์เลยทีเดียว	 ตรงนี้พระ
วิทยากรรุ ่นใหม่ยังไปไม่ถึง	 ขอแนะน�าให้เพิ่ม 
เทคโนโลยเีข้ามาช่วย	รบัรองญาตโิยมศรทัธาตรมึ

	 พระเจ้าอโศกมหาราชศรัทธามาก	 ถึงขนาด
บริจาคแสนเหรยีญต�าลงึทอง	เพ่ือสร้างเจดีย์สถาน
บริเวณนี้	 เห็นศรัทธาของกษัตริย์สมัยนั้นหรือยัง	
พร้อมทุม่เทให้พระพทุธศาสนาอย่างเตม็ที	่จากนัน้
พระอุปคุตน�าพระเจ้าอโศกพร้อมข้าราชบริพาร
ไปดูพระราชวัง	ณ	เมืองกบิลพัสดุ์	พร้อมอธิบาย
ให้เห็นเป็นฉากๆ	ว่า	สมัยเป็นพระกุมาร	เจ้าชาย
สิทธัตถะได้รับการเลี้ยงดูอย่างไร	 ตอนพิธีแรกนา
ขวัญ	 ประทับน่ังตรงไหน	 ฯลฯ	 แล้วน�าพระเจ้า
อโศกมหาราชเดนิทางตามเส้นทางออกผนวช	นับ
แต่ประตเูมอืงกบลิพสัดุ	์จนถงึดงคสริ	ิและสดุท้าย
คือต้นโพธิ์	ริมฝั่งแม่น�้าเนรัญชรา
	 เมื่อถึงต้นโพธิ์	 ก็ส�าแดงพญานาคกาลิกะแก่
พระเจ้าอโศก	พร้อมให้อธิบายเหตุการณ์การตรสัรู้
ของนักพรตสทิธตัถะ	นับแต่ผจญหมูม่ารจนตรสัรู้
อนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณ	เพราะพญานาคกาลกิะ
อยู่ในเหตุการณ์	ครั้นแล้ว	พระเจ้าอโศกมหาราช
ทรงศรัทธายิ่งนัก	 ได้บริจาคพระราชทรัพย์แสน
เหรียญต�าลึงทอง	 เพื่อสร้างเจดียสถานถวายแด่
โพธิพฤกษ์ของพระพุทธเจ้า
	 จากน้ัน	พระอปุคตุพาพระเจ้าอโศกมหาราช
และข้าราชบริพาร	เดนิย้อนกลบัเส้นทางเดมิ	เพือ่ 
ไปเมืองกุสินารา	 อันเป็นสถานที่ปรินิพพานของ 
พระพุทธเจ้า	 ตรงนี้เกิดเหตุการณ์ส�าคัญกับพระ 
องค์	 กล่าวคือ	 ครั้นได้ฟังพระเถระพรรณนาถึง
การปรนิิพพานของพระพุทธเจ้าแล้ว	พระองค์ทรง
ร�าลกึถงึพระพทุธเจ้ายิง่นัก	ถงึกับพระวสิญัญภีาพ	
ล้มพระองค์ลงบนพืน้พสธุา	ข้าราชบรพิารต้องเอา
น�า้มาประพรมทีพ่ระพกัตร์	จึงฟ้ืนคนืพระสติ	และ
สถานทีแ่ห่งนี	้	พระองค์ทรงศรทัธาบรจิาคทองแสน 
ต�าลึง	เพื่อสร้างเจดียสถานเช่นกัน
	 ครั้นแล้ว	 พระองค์ประสงค์จะสักการบูชา
พระสถูปเจดีย์ของพระอรหันตสาวก	 พระอุปคุต
เถระจึงพาพระองค์พร้อมข้าราชบริพารเดินทาง
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ไปยังวัดเชตวันมหาวิหาร	ที่เมืองสาวัตถี	เบื้องต้น 
เข้าไปกราบสถปูของพระสารบีตุร		ผูเ้ป็นพระอคัร- 
สาวกเบื้องขวาก่อน	 ตรงนี้ทรงบริจาคทรัพย์แสน
กหาปณะทองค�า	 เพื่อเป็นสาวกบูชา	 ถัดมาเป็น
สถูปเจดีย์ของพระโมคคัลลานเถระและพระมหา
กัสสปเถระ	 พระองค์ก็ทรงศรัทธาบริจาคแสน
เหรียญทองเพื่อเป็นสาวกบูชา
	 พอถึงสถูปเจดีย์ของพระพากุลเถระ	ครั้นฟัง
ประวัติความเป็นมาของพระเถระรูปนี้แล้ว	 ทรง
ถวายเงินเพียงเหรียญเดียว	 เพื่อเป็นสาวกบูชา	
กลายเป็นประเด็นปัญหาเกดิขึน้ทนัท	ี	พวกข้าราช-
บรพิารพากนังนุงงสงสัย		ซบุซบิกนัว่า		เหตุใดสาวก 
องค์อืน่	พระองค์ถวายทรพัย์เป็นจ�านวนเรอืนแสน	
แต่พระเถระรูปนี้	 กลับถวายเพียงเหรียญเดียว	
หรือพระองค์เกิดอคติขึ้นในใจ
	 พระเจ้าอโศกทรงเฉลยว่า	“แม้พระคณุเจ้าจะ
ฉลาด	สามารถก�าจัดความมืดมิดแห่งกิเลสตัณหา
ให้สว่างไสว	 เกิดปัญญาได้	 หากแต่ท่านมีความ
ปรารถนาน้อย	มิได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ใครเลย”
	 พระราชวินิจฉัยดังนี้	ตรงประเด็น	ชัดเจน	
	 พระสงฆ์เรานั้น	หากหลุดพ้นแล้วเสวยสุขใน
วิมุตติรส	 ย่อมไม่สมควรสรรเสริญ	 แม้เกิดความ
วุ่นวายภายในศาสนา	 แต่ยังมัวนั่งสมาธิบ�าเพ็ญ
ภาวนากลางป่า	 ไม่สนใจอันใด	ถือว่าผิดวิสัยของ 
พระอรหันต์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา	 สมัย
พุทธกาลก็มีตัวอย่างให้เห็น	 กล่าวคือ	 พระมหา- 
กัสสปเถระ	 ผู ้ยินดีอยู ่ในป่า	 ครั้นถึงวันแสดง

ปาติโมกข์	 ท่านก็เดินลุยน�้ามาฟังพระปาติโมกข์	
จนพระหนุ่มเณรน้อยอดถามท่านไม่ได้ว่า	พรรษา- 
ยุกาลก็มาก	 อีกทั้งจีวรและสบงก็เปื้อนฝุ่น	 เปียก
น�า้	แต่เหตใุดพระเถระยงัอุตส่าห์มาร่วมสงัฆกรรม	
พระมหากัสสปเถระตอบว่า	 สังฆกรรมเป็นเรื่อง
ส�าคัญ	 พระสงฆ์ทุกรูปจะดูเบาไม่ได้	 เพราะนี้คือ
พุทธประเพณี
	 ตรงนีเ้หน็ว่า	พระเจ้าอโศกมหาราชทรงทราบ
พุทธประเพณีเป็นอย่างดี
	 สุดท้ายคือไฮไลท์ของงานหรือการปิดจ๊อบ
	 พระเจ้าอโศกมหาราชได้สักการบูชาสถูป 
เจดย์ีของพระสาวกองค์ส�าคญัหลายรปูแล้ว		ได้ถาม 
หาสถูปเจดีย์ของพระอานนท์เถระ	 พระอุปคุต
เถระจงึชีใ้ห้ดเูจดย์ีหลงัหน่ึง	พร้อมอธบิายเกยีรต-ิ 
คุณของพระเถระและเรื่องราวอันเกี่ยวข้องกับ 
พระพุทธเจ้า	 พระอุปคุตสรรเสริญพระอานนท์
เถระว่าเป็นผู้รักษาพุทธพจน์	 ดุจดังมหาสมุทร
รักษาความเค็ม	 อุปมาตรงน้ี	 ช่างลึกซ้ึงเหลือ
ประมาณ		หมายความว่า		พทุธพจน์ของพระพทุธเจ้า 
นั้น	ถ้าผ่านพระอานนท์เถระแล้ว	รับรองได้ว่าไม่
ผดิเพีย้นเปลีย่นเป็นอย่างอ่ืน	ยงัคงรกัษาไว้เหมอืน
หลดุออกจากพุทธโอษฐ์ทเีดยีว	ส่วนหนึง่นัน้เพราะ
พระพทุธพจน์เป็นของจรงิแท้		อกีส่วนหน่ึงเพราะ
ต้องการเคารพบรมครูของตัวเอง
	 ด ้วยความศรัทธาต ่อพระอานนท์เถระ	
พระเจ้าอโศกมหาราชทรงบริจาคทรัพย์สิบล้าน
เหรียญทองเพื่อเป็นสาวกบูชา
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	 พวกข้าราชบริพารขี้สงสัย	 ก็พากันซุบซิบ
กันอีก	 เหมือนนกกระจอกตอนเช้าตรู่	 พระองค์
ทรงเฉลยว่า	“เพราะพระเถระท�าหน้าที่อุปัฏฐาก
พระพุทธเจ้า	ประการหนึ่ง	เพราะสามารถท�าลาย
ความมืดแห่งอวิชชาได้	ประการหนึ่ง	และเพราะ
เป็นผู้ทรงพระสูตร	ประการหนึ่ง”
	 พาจบทริปแล้ว	 พระเจ้าอโศกมหาราชได้
กราบแทบเท้าพระอุปคุตเถระ	พร้อมสารภาพว่า 
“ข้าพเจ้าได้ประโยชน์แท้จริงจากการเกิดเป็น
มนษุย์แล้ว		ราชอ�านาจแท้จรงิคอืความไม่เทีย่งแท้ 
ข้าพเจ้าได้สร้างเจดีย์คู่โลกมากมายแล้ว	 มาบัดนี ้
ข้าพเจ้าได้ปลาบปล้ืมพระธรรมค�าส่ังสอนของ
พระพทุธเจ้าแล้ว	และศรัทธาม่ันคง	ไม่คลอนแคลน
เปลี่ยนผันแล้ว”
	 คัมภีร์ไม่ได้บอกว่า	 พระเจ้าอโศกมหาราช
ถวายอะไรแก่พระอุปคุตเถระเป็นพิเศษ
	 สิ่งที่เราได้จากประวัติของพระอุปคุตคือ		 
ความเป็นพระแท้ และทรงความรูอ้ย่างแตกฉาน 
ลึกซึ้งในคําสอนของพระพุทธเจ้า	 แม้จะเห็นว่า 
การรับภาระของพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นเรื่อง
หนัก	 เพราะต้องเดินทางไกลครึ่งค่อนประเทศ
อนิเดยี	แต่พระเถระกไ็ม่ย่อท้อ	เพือ่รกัษาพระราช
ศรทัธาของพระเจ้าอโศกมหาราช	ผู้ปรารถนาเห็น
สังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้า	 การไปครั้งนี้จึง
ชื่อว่า	ท�าประโยชน์แก่ผู้อื่น	ส่วนความรู้แตกฉาน
ในค�าสอนของพระพุทธเจ้านั้น	 เห็นได้จากการ 
บรรยายและสนทนากับพระเจ้าอโศกมหาราช

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

	 ผู ้เขียนชอบลักษณะการบรรยายของพระ
อุปคุตเถระ	หากสังเกตเนื้อหาให้ดี	จะเห็นว่าพระ
เถระเตรียมข้อมูลมาเป็นอย่างดี	 และทราบพื้น
ความรู้ของพระเจ้าอโศกอย่างทะลุปรุโปร่ง	 การ
เลือกเนื้อหาและจังหวะเหตุการณ์	 ถือว่าลงตัว
สมบูรณ์แบบ	 แสดงให้เห็นว่า	 พระเถระผ่านการ
ศึกษาศาสตร์และศิลป์มาอย่างครบถ้วนสมบูรณ	์
เรียกท่านว่าเป็นไกด์ระดับ	professional	
	 ส่วนลักษณะของพระเจ้าอโศกมหาราชก็ไม่
ต่างจากชาวพุทธท่ัวไป	 กล่าวคือเน้นศรัทธาด้วย
การสร้างศาสนสถานเป็นเบ้ืองต้น	แม้จะทราบจาก
ปากพระคณุเจ้าเล่าถงึความยิง่ใหญ่ของพระสมัมา 
สัมพุทธเจ้า	 แต่ก็คงไม่ได้ลงลึกศรัทธาแน่วแน่ 
ยังมีสภาพเชื่อครึ่งศรัทธาครึ่งอยู่ในใจ	 แต่ครั้นได้ 
เดินทางจาริกแสวงบุญไปตามสังเวชนียสถาน	
พร้อมได้ฟังการบรรยายอย่างละเอียดลึกซึ้ง	 ทุก
มิติจากผู้ทรงปราชญ์	 จึงท�าให้พระองค์ทุ่มหัวใจ 
ให้พระพทุธศาสนาอย่างเตม็ที	่	จนต่อมา		กลายเป็น 
นโยบายธรรมวิชัย ที่โด่งดังทั่วโลก
	 มาถึงตรงนี้	ย้อนดูตัวเราเองว่า	เป็นชาวพุทธ
แบบไหน	!!!		
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เหตุที่ท�ำให้ปัญญำไม่พัฒนำ (ทุปฺปญฺญฺำ)

๑. ไม่ชอบอ่ำน ไม่พยำยำมจดจ�ำพระธรรมวนัิย (กำรอ่ำนใช้สมำธมิำกกว่ำกำรฟัง)

๒. ไม่ชอบใคร่ครวญ ไต่สวน พิจำรณำพระธรรมวินัย

๓. ไม่ชอบสนทนำ สอบถำม หำควำมรู้เพิ่มเติมจำกท่ำนผู้รู้ทั้งหลำย

๔. ไม่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ไม่คิดริเริ่ม ถ้ำเป็นกุศลก็เป็นประเภทสสังขำริก

๕. ติดข้อง เพลิดเพลินในโซเชียลเน็ตเวิร์ค ท�ำให้เสียเวลำในกำรศึกษำค้นคว้ำฯ

๖. ชอบท�ำตำมใจ ตำมที่เคยชิน ไม่รู้จักฝืนใจ ไม่ฝึกฝน ไม่ขัดเกลำกิเลสให้ยิ่งขึ้น 

๗. ไม่รู้จักจัดสรรเวลำ ไม่มีตำรำงในกำรด�ำเนินชีวิต ไม่มีแผนกำรชีวิต

๘. ไม่เลือกเฟ้นคบหำกัลยำณมิตร เกรงใจบุคคลมำกกว่ำพระธรรมวินัย

๙. ไม่รู้จักเลือกเฟ้นสถำนที่ สังคม สิ่งแวดล้อม จึงถูกสังคมพำไป ต้องคล้อยตำม 

๑๐. ไม่มีเป้ำหมำยชีวิตที่แน่นอน ไม่มีอธิษฐำนธรรม ไม่มีสัจจบำรมี

เหตุที่ท�ำให้จดจ�ำพระธรรมค�ำสอนไม่ได้ (ปปญฺจสญฺญฺำ) 

๑. มนีวิรณ์กลุ้มรุมมำก โดยเฉพำะกำมฉันทนวิรณ์ (น�ำ้เจอืส ีน�ำ้เดือด น�ำ้มจีอกแหน 

 ปกคลุม น�้ำที่ถูกลมพัดเป็นคลื่น น�้ำโคลนอยู่ในที่มืด)

๒. สัญญำควำมจ�ำอ่อน เนื่องจำกสมำธิทุรพล ไม่ฝึกฝนท�ำสมำธิ 

๓. ไม่มีควำมเพียรในกำรตอกย�ำ้พระธรรมไว้ในใจ โดยกำรจดไว้ ท่องจ�ำ หรือดบู่อยๆ  

 คิดบ่อยๆ สนทนำสอบถำมบ่อยๆ

๔. เกียจคร้ำน ขำดควำมสนใจ ไม่ให้ควำมส�ำคัญกับพระธรรมค�ำสอนเท่ำที่ควร

๕. สัญญำเป็นเหตุใกล้ของสติ เมื่อไม่นิยมเจริญสติฯ จึงไม่ยอมพัฒนำสัญญำ

๖. ปล่อยใจเพลนิไปกบัอำรมณ์สิง่แวดล้อม ไม่ท�ำในใจว่ำ มกิีจในกำรจดจ�ำค�ำสอน

๗. ไปให้ควำมส�ำคัญกับกิจอย่ำงอื่น มำกกว่ำกิจในกำรศึกษำ จดจ�ำค�ำสอน 

 เพื่อน้อมน�ำมำปฏิบัติฯ



v วิสัชนาธรรม : 
	 บุพภาคแห่งมรรคตามหลักมงคลสูตร
v	ธรรมปริทัศน์	:	
	 รุ่งอรุณของการศึกษา
v พระธรรมเทศนา : 
	 สติ	-	โยนิโสมนสิการ	ฐานของปัญญา
v	ธรรมกถา	:	
	 อรุณรุ่งแห่งการตื่นรู้
v	ปัญญาปริทัศน์	:	
 ธรรมะ ๓๓ : มัชฌิมาปฏิปทา

v	ปัญญารัตนะ	:	
	 หัวใจการศึกษาพระพุทธศาสนา
v	เรื่องชุดพุทธบริษัท	:	
	 กัลยาณมิตรแห่งชีวิต
v	ทันโลก	รู้ธรรม	:	
	 พระโกงกิน
v	มองเทศ	-	มองไทย	:	
	 พระอุปคุตเถระ	ตอนจบ


