
v	ปัญญาภิวัฒน์	:
 วิชยสูตร
v ตามรอยธรรม : เส้นทางธรรม
	 อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา
v	เพื่อนภาวนา	:	การเดินทางของจิต
	 สู่สภาวะ	รู้	ว่าง	บริสุทธิ์
v	ในกระแสข่าว	:	
	 “คุณน�้าผึ้ง”	บวชเนกขัมมจาริณี
v มองเทศ - มองไทย : 
 พระติสสเถระ (๔)



แม้นมิเป็น  ดังเช่น  กุหลาบหอม ก็จงยอม  เป็นเพียง  ลดาขาว 

แม้นมิเป็น  ดวงจันทร์  อันสกาว จงเป็นดาว  ดวงแจ่ม  แอร่มตา

    แม้นมิได้  เป็นหงส์  ทะนงศักดิ์ ก็จงรัก  เป็นโนรี  ที่หรรษา 

แม้นมิได้  เป็นแม่น�้า  พระคงคา จงเป็น  ธาราใส  ที่ไหลเย็น

     แม้นมิได้  เป็นมหา  หิมาลัย จงพอใจ  จอมปลวก  ที่แลเห็น 

แม้นมิได้  เป็นวัน  พระจันทร์เพ็ญ ก็จงเป็น  วันแรม  ท่ีแจ่มจาง

     แม้นมิได้  เป็นต้น  สนระหง จงเป็นพง  อ้อสะบัด  ไม่ขัดขวาง 

แม้นมิได้  เป็นนุช  สุดสอางค์ จงเป็นนาง  ที่มิใช่  ไร้ความดี

   อันจะเป็น  สิ่งใด  ไม่ประหลาด ก�าเนิดชาติ  ดีทราม  ตามวิถี 

ถือสันโดษ  ท�าประโยชน์  ในชีวี ให้สมที่  เกิดมา  น่าชมเอย

บทกลอนสอนหญิง

ประพันธ์โดย                                         
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ 



ฉบับที่ ๔๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑เปิดเล่ม
	 วารสารโพธิยาลัย	ฉบับเดือนกันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๑		
ฉบับ	 “ผู้หญิงกับการปฏิบัติธรรม” ๒	 ซึ่งเป็นฉบับที ่
สบืเน่ืองต่อจากเดอืนสงิหาคม	ซึง่เป็นฉบับ	“ผูห้ญงิกบัการ
ปฏิบัติธรรม” ๑
	 นับเป็นครั้งแรก	ที่โพธิยาลัยจัดท�าเป็นซีรีส์	สองฉบับ
ต่อกัน	เพราะเราตระหนกัดว่ีา	ผูห้ญงิ	เป็นหนึง่ในบรษิทั	ของ 
พระพุทธศาสนา	 ที่เรียกว่า	 อุบาสิกา	 และอุบาสิกาเป็น 
จ�านวนมากมคีวามสนใจท่ีจะปฏบิตัธิรรมเป็นอย่างมาก	บางคน 
ถึงกับสละบ้านเรือน	 ออกบวชเป็นแม่ชี	 เพื่อที่จะมีเวลา 
อุทิศให้กับการศึกษาเล่าเรียนธรรมะ	 และปฏิบัติวิปัสสนา 
กรรมฐาน	 ตามก�าลังความสามารถของตน	 และมีแม่ช ี
จ�านวนไม่น้อย	ที่มีความเพียรในการศึกษาภาษาบาลีและ 
พระไตรปิฎก	 จนกระทั่งสอบได้เปรียญธรรม	๙	 ประโยค 
และมีแม่ชจี�านวนมากทีม่คีวามเจรญิก้าวหน้าในการปฏบิตัิ 
กรรมฐาน	 กลายเป็นอาจารย์สอนพระพุทธศาสนาให้แก่
เพื่อนสหธรรมิกด้วยกัน
	 ต้องยอมรับว่า	 การที่ผู้หญิงจะหันมาเดินในเส้นทาง 
ธรรมในประเทศไทยนั้น	 ไม่ใช่เรื่องง่าย	 ต้องฝ่าฟันปัญหา
มากมาย	นบัตัง้แต่ครอบครวัอาจจะไม่เหน็ด้วย	การเลีย้งชพี 
เพราะผูห้ญงิบณิฑบาตไม่ได้	ต้องมค่ีาใช้จ่ายจ�าเป็นส�าหรบั 
เลี้ยงชีพ	 หากเธอเป็นคนมีฐานะไม่ดีพอก็อาจจะประสบ 
กับความยากล�าบากนานัปการ	ขาดการช่วยเหลือเจือจาน 
จากญาติโยม	เป็นเพราะเพียงเธอมิใช่พระ	และเมื่อเข้าไป 
อยู่ในวัดวาอาราม	 เธอก็ต้องท�างานบริการต่างๆ	 เช่น	 ท�า 
ความสะอาดต่างๆ	 ล้างจาน	 กวาดลานวัด	 ล้างพื้น	 ฯลฯ	 
งานบริการต่างๆ	จิปาถะ	เป็นเหมือนพลเมืองชั้น	๒	ในวัด 
ซึ่งผู้หญิงที่ตัดสินใจบวชบางคนยอมรับไม่ได้	 ต้องหาทาง 
ไปตั้งส�านักเอง	 ส่วนที่ยอมรับได้	 ก็จะยังคงอยู่ในสถานะ 
ดังกล่าวเรื่อยไป	มองไมเ่ห็นอนาคตที่สดใส	เพราะไม่มีใคร
คิดลุกขึ้นมาช่วยเหลือ
 ในวารสารฉบับนี้	 เราได้น�าเสนอเรื่องราวของผู้หญิง
ผู้ปฏิบัติธรรม	 ทั้งท่ีบวชเป็นแม่ชี	 คือ	 ท่านอาจารย์แม่ชี
วิมุตติยา	 และที่ไม่ได้บวช	แต่ก็ปฏิบัติธรรมสม�่าเสมอ	คือ	
คุณเมตตา	 อุทกะพันธุ์	 ภรรยาคุณชูเกียรติ	 อุทกะพันธุ ์
ผู้ล่วงลับ	การจากไปของสามี	น�าความเศร้าโศกเสียใจมาสู ่
เธออย่างแสนสาหัส	 ทางท่ีเธอเลือกในการเยียวยาความ

เศร้าโศกเสียใจนั้นคือธรรมะ	มีขั้นตอนอย่างไร	เธอได้เปิด
ใจเล่าสู่กันฟังด้วยความเมตตา	ดังมงคลนามของเธอ
	 นอกจากนี้	 เรายังได้จัดหาบทความดีๆ	 ที่จะเป็น
ประโยชน์อย่างมาก	 ส�าหรับสตรีผู้สนใจจะปฏิบัติธรรม 
อีกหลายเรื่อง
	 เร่ืองแรก	“ธรรมะฉบับเรียนลัด”	 ของ	 เจ้าประคุณ	
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต)	 ซ่ึงเก็บความ
มาจากหนงัสอืเล่มเลก็ๆ	ของท่าน	ทีจ่ะแนะน�าว่า	ก่อนการ 
ปฏิบัติธรรม	 เราควรเรียนรู้อะไรบ้าง	 ที่จะช่วยเสริมสร้าง 
ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาเบือ้งต้น	ก่อนทีเ่ราจะก้าวเท้า 
เข้าไปสู่แวดวงพระศาสนาอย่างจริงจัง
	 บทความเรื่อง	“สตรีในพุทธวิถีไทย”	ของ	พระดุษฎี	
เมธงกฺโุร	เป็นอกีเรือ่งทีอ่ยากชวนอ่านกนั	เพราะได้น�าเสนอ
ประเดน็	ผูห้ญิงกับการปฏบิตัธิรรม	ตามแบบวถิไีทย	ในมมุ
มองของพระภิกษุ	ที่มองเรื่องนี้อย่างเข้าใจและเห็นใจ
	 เร่ืองทีพ่ลาดไม่ได้	คอื	บทความ	“สตรีศรีลงักากับการ 
ปฏิบัติธรรม”	 โดย	 วิเทศทัยย์	 ผู้เคยศึกษาเล่าเรียนอยู่ใน 
ประเทศศรีลังกานานนับสิบปี	 จึงมีความรู้ความเข้าใจวิถ ี
ทางในการปฏิบัติธรรมของผู้หญิงศรีลังกาอย่างแจ่มแจ้ง 
ท่านได้เล่าให้พวกเราฟังว่า	ผู้หญงิศรีลังกานัน้	ดูจะมโีอกาส 
ที่ดีมากกว่าผู้หญิงไทย	 โดยเธอสามารถประพฤติปฏิบัต ิ
ธรรมได้อย่างสะดวก	 เพราะมีส�านักของผู้หญิงชัดเจน 
ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลและคณะสงฆ์	 ให้พวกเธอได้ 
ปฏิบัติและบ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ	 ที่พระท�าได้ไม่สะดวก 
เร่ืองนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง	 จนน่าจะน�ามาเป็นประเด็น 
ให้คนไทยช่วยกันพิจารณาปรับปรุงช่วยเหลือสังคมแม่ช ี
ของเรา	 ให้ได้มีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง	 อย่างเป็น 
รูปธรรม	 หากสังคมแม่ชีมีความแข็งแรงพอ	 จะสามารถ 
ช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน
	 อนึ่ง	 วิเทศทัยย์	 นักเขียนประจ�าของเราได้จบเรื่อง	
พระติสสเถระ	 พระอรหันต์ผู้มีวิสัยทัศน์	 ลงแล้วในฉบับนี้ 
และได้เตรียมเรื่องใหม่ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน	 ได้แก่เรื่อง	 
“พระนาคเสนเถระ : พระนกัเทศน์นามอโุฆษ”	พระนาคเสน 
คือพระสงฆ์ผู้สามารถโต้วาทีกับพระเจ้าเมนันเดอร์	 หรือ
พระยามลิินท์	กษตัริย์ลูกคร่ึงกรีก	ผู้เฉลียวฉลาดแห่งอาณา-
จักรบัคเตรีย	 ท้ังสองได้โต้วาทีกันในเร่ืองธรรมะท่ีลึกซ้ึง 



ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ

พระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบริหาร
พนิตา		อังจันทรเพ็ญ

panitaang@gmail.com
รองบรรณาธิการ

ทพญ.	อัจฉรา	กลิ่นสุวรรณ์
Acharak7153@gmail.com

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
พันธุ์รพี	นพรัมภา

Punrapee@gmail.com
ประสานงาน

พระครูประคุณสรกิจ	
(พระมหาการุณย์	กุสลนนฺโท)
pk.krun21@gmail.com

กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�านักงาน	:	วัดจากแดง

๑๖	หมู่	๖	ถ.เพชรหึงษ์	ซ.เพชรหึงษ์	๑๐	
ต.ทรงคนอง	อ.พระประแดง	
จ.สมุทรปราการ	๑๐๑๓๐
โทรศัพท์.	๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒

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

ภาพปก :	อ.ปัญญา	วิจินธนสาร
ศิลปินแห่งชาติ	สาขาทัศนศิลป์
ออกแบบปก	:	อ.บัญชา	หนังสือ

เครดิตภาพ
ชาคิโนภิกขุ,	True	Little	Monk 

เขมา	เขมะ	และขอขอบคุณ
เจ้าของภาพ

จากทาง	Internet	ทุกท่าน
ศิลปกรรม

สหมิตรกรุ๊ปทีม
อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
โดยคุณพัชรพิมล	ยังประภากร	
ประธานกรรมการ	‘สุวิมล’

จัดพิมพ์โดย
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

โทร.	๐๒	๙๐๓	๘๒๕๗-๙

	 วารสารโพธิยาลัย	 จัดพิมพ์ด้วย
ปัจจัยบริจาคของท่านผู้มีจิตศรัทธา	
แจกเป็นธรรมทานและบรจิาคไปตาม
ห้องสมุดต่างๆ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์
ทางปัญญาอย่างกว้างขวางแก่ท่านผู้
ใฝ่ธรรมต่อไป	ขออนุโมทนาทุกท่าน

	 หากท่านผู้อ่านมีความประสงค์จะติดต่อ 
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย	 หรือต้องการ 
แสดงความเหน็	ตชิม	หรอืให้ค�าแนะน�าใดๆ	กรณุา 
ติดต่อได้ที่อีเมล	 pk .k run21@gmai l .com 
(พระครูประคุณสรกิจ	 หรือพระมหาการุณย	์ 
กุสลนนฺโท)	ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น

สารบัญ
ต่อมาเนื้อหาในการโต้วาทีได้กลายมา
เป็นคัมภีร์อรรถกถาชื่อดังว่า	 ปัญหา
พระยามิลนิท์	บางแห่งเรียก	มลินิทปัญหา  
คัมภีร์ดัง	 แต่เรื่องราวความเป็นมาของ
พระนาคเสนกลับไม่ค ่อยเป็นท่ีรู ้จัก 
วิเทศทยัย์	ได้ค้นคว้าเรือ่งราวของท่านและ 
จะน�ามาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟัง	 เริ่มตอน
แรกฉบับหน้า	
	 หากท่านผู ้อ่านสังเกตก็จะพบว่า	
วารสารโพธิยาลัย	 นับหลายเดือนมานี้ 
มีความหนาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถึง	 ๒๐	
หน้า	 จาก	 ๔๘	 หน้า	 เป็น	 ๖๘	 หน้า 
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวารสาร	 โดยท่ี
คณะผู้จัดท�า	 ต้องท�างานเพิ่มมากขึ้น
ไปด้วย	 แต่เราก็ยินดีที่จะท�า	 เพราะไม่
อยากลดทอนบทความดีๆ	 ที่เรามีอยู ่
ในมือ	 เพียงแค่รักษาจ�านวนหน้าไว้ให้ 
คงที่	เพราะเราตั้งใจท�าโพธิยาลัย	ให้เป็น
สมบัติของพระศาสนา	 ดีที่สุดเท่าที่จะ 
ท�าได้	โดยไม่ค�านึงถึงต้นทุนหรือแรงงาน
ที่ทุ่มเทลงไป
	 ขอเชิญท่านผู้อ่าน	 ท่องไปในโลก
แห่งธรรมะ	ในวารสารโพธิยาลัย	ได้เลย 
ณ	บัดนี้
	 	 	 	 คณะผู้จัดท�า

วัดจากแดง ชมรมกัลยาณธรรม
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	 สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยตุโฺต).....๑o
a พระธรรมเทศนา	:	เข้าใจตน	เข้าใจท่าน  
	 พระอาจารย์ชยสาโร.....................................๑๙
a	ชวนอ่าน	:	สตรีศรีลังกากับการปฏิบัติธรรม
	 วิเทศทัยย์	...................................................๒๗
a	ธรรมกถา	:	สตรีในพุทธวิถีไทย 
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ผู้หญิงกับการปฏิบัติธรรม 
พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วิสัชนาธรรม

๒
	 เรามาฟังธรรมะจากท่าน 
พระอาจารย์กนัต่อ	เก่ียวกบั 
การปฏิบัติธรรม	 มีข้อมูล 
อีกมากมายที่น่าสนใจ	 ซึ่ง
ท่านผู้อ่านทุกคนโดยเฉพาะ

ผู้หญิงไม่ควรพลาดจริงๆ

ปุจฉา	 :	 ยุคที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนา	 เปรียบเทียบ
กบัพทุธกาล	พระพทุธเจ้าทรงพัฒนาสภาพชวีติและ
ความเป็นอยู่ของผู้หญิงขึ้นมาอย่างไรบ้างเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 ในช่วงก่อนน้ันจะมีแต่ศาสนาพราหมณ์ 
นักบวชก็จะมีแต่ผู้ชายเท่านั้น	 นักบวชที่เป็นเพศ 
หญิงจะไม่มีสิทธิหลายๆ	 อย่าง	 จะเน้นให้สิทธิ 
ผู้ชายมากกว่า	 สิทธิของสตรีไม่ค่อยมี	 พระพุทธเจ้า 
ทรงให้สิทธิ	 อย่างเช่นผู ้หญิงต้องการจะบวช	 ก็ 
อนุญาตให้บวช	 แต่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์	 อย่างเช่น 
จะบวชเป็นภิกษุณี	 ต้องรับครุธรรม ๘ ประการ  
จะบวชเป็นสามเณรี	 หรือจะมาบวชเป็นอะไรต่างๆ	
ก็เปิดโอกาสให้เข้ามาบวช
	 แต่ถามว่า	ถ้าไม่บวช	อยู่เป็นฆราวาสล่ะ	ญาติ 
โยมผู้หญิงท่ีฟังเทศน์ฟังธรรมนี้	 ที่เมืองสาวัตถี 
มีประชากร	 ๗๐	 ล้านคน	 ฟังเทศน์ฟังธรรมทุกวัน		

ก็ได้บรรลุถึง	๕๐	ล้านคน	นี้คือในส่วนที่ใช้ชีวิตแบบ
ฆราวาส	แต่ถ้าต้องการบวช	ก็เปิดโอกาสให้	แต่เปิด 
โอกาสแบบมีข้อจ�ากัด	 เนื่องจากว่า	 ตั้งแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน	 ผู ้หญิงในอินเดียจะถูกข่มขืนมาก 
ไม่มีความปลอดภัย	 ตอนที่พระนางปชาบดีโคตมี 
ทูลขอบวช	 พระองค์ก็ให้บวช	 แต่ทรงดูแล้ว	 ความ
ปลอดภัยไม่ค่อยมี	 แต่ถ้าจะบวช	 ก็สร้างวัดอยู่ใกล้
กบัวดัพระ	เพ่ือให้พระคอยช่วยดแูลและสอนธรรมะ	
ไม่ให้เข้ามาประจบประแจงพระ	 พระที่จะเข้าไปให้
โอวาทจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง	 เหล่านี้เป็นต้น	
ท�าตามวินัยแล้วจึงจะบวชได้	 ร่างกายต้องแข็งแรง	
จิตใจต้องเข้มแข็ง	จึงเปิดโอกาสในการบวช
	 เพราะฉะนั้น	สิทธิสตรีสมัยพุทธกาล		พระองค์
ก็ให้เต็มที่เท่าที่มีโอกาส	 ที่ส�าคัญก็คือ	 เรื่องความ
ปลอดภัย	 พระองค์ก็ห่วง	 ความปลอดภัยด้านชีวิต
ก็ดี	หรือความปลอดภัยด้านพระศาสนาจะได้ยืนอยู่
ยาวนาน	ท�าไมต้องมคีรธุรรม	ท�าไมต้องมกีฎนัน้กฎนี ้
ท�าไมไม่ให้ผู้หญิงบวชง่ายๆ	 ถ้าให้ผู้หญิงบวชง่ายๆ 
สิ่งที่จะตายก่อนคือพระพุทธศาสนา	 พระเพศชาย 
กจ็ะหายหมด	เรยีกว่าปนกนั	แยกกนัไม่ออก	สดุท้าย
พระภิกษุก็จะสูญสิ้นไปก่อน
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	 เพราะฉะนั้น	 พระพุทธองค์ก็เปิดโอกาสให้ 
สตรี	แต่ว่ามีข้อจ�ากัดเป็นกฎเหล็ก	คือต้องมีศรัทธา	
ต้องมีร่างกายแข็งแรง	จิตใจเข้มแข็ง	อยู่ในกฎเกณฑ์
ต่างๆ	ได้	จึงจะให้สิทธิบวช	เป็นสิทธิที่ค�านึงถึงเรื่อง
ความมัน่คงของพระศาสนาด้วย	ไม่ปิดกัน้สตร	ีแต่สทิธิ
ที่ไม่ถูกปิดกั้นนี้	ต้องประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ 
ที่เข ้มแข็ง	 มีบารมีท่ีจะบวชในพระพุทธศาสนา	
พระองค์จึงจะอนุญาตให้บวชเป็นภิกษุณี	 เพราะถ้า
ไม่มกีฎเกณฑ์อย่างน้ัน	จะเสียมากกว่าได้	เสียท้ังด้าน
สังคม	เสียทั้งด้านพระศาสนา

ปจุฉา	:	มคีนบอกว่าท่ีพระพุทธเจ้าบญัญตัคิรุธรรม	๘ 
หรอืมภีกิษณุสีกิขามากมายนี	้เพราะพระพทุธองค์ไม่
อยากจะให้มีภิกษุณี	เรื่องนี้จริงไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 ใช่	 ไม่อยากจะให้มี	 เพราะมีอันตราย
มากกว่า	 เช่นนางอุบลวรรณาเถรีก็ถูกข่มขืนตอนที่
เป็นพระอรหันต์แล้ว	หรือภิกษุณีบางองค์ก็แต่งงาน
แล้วจึงออกบวช	 แต่มารู้ว่าตัวเองท้อง	 ก็ตอนที่เป็น
ภกิษุณแีล้ว	คลอดลกูตอนเป็นภิกษณีุ		ซึง่กรณีแบบน้ี 
ถ้าเกิดขึ้น	 ๓	 –	 ๔	 ครั้ง	 คนก็จะไม่เลื่อมใสภิกษุณ	ี 
พอไม่เลือ่มใสแล้ว	ปัจจยั	๔	กห็ายาก	การเป็นอยูก่จ็ะ
ล�าบาก	จะอยู่ไหวไหม		ถ้าอยู่ไม่ไหว	ก็ควรอยู่ในเพศ
ฆราวาส	 ก็มีสิทธิ์บรรลุธรรมได้เหมือนกัน	 อย่างนั้น 
อยู่ในเพศฆราวาสไม่ดีกว่า	 ปลอดภัยกว่าหรือ	 ถึง 

ไม่ได้บวชก็มีสิทธ์ิบรรลุมรรคผลนิพพานได้	 แต่ถ้า
บวชมาแล้ว	 ศรัทธาเข้มแข็ง	 จิตใจเข้มแข็ง	 ร่างกาย
แข็งแรง	 อย่างภิกษุณียุคแรกๆ	 ดีมากเลย	 ไม่เป็น
ปัญหากับพุทธศาสนา	 แต่ก็ยังมีปัญหาส่วนตัว	 คือ
สังคมเบียดเบียน	เช่น	ถูกข่มขืน	ถูกท�าร้าย	เป็นต้น

ปุจฉา	 :	 พระพุทธองค์ทรงทนเสียงรบเร้าของท่าน
พระอานนท์ไม่ได้	 จึงยอมให้พระนางปชาบดีบวช	
จริงหรือเปล่าเจ้าคะ

วิสัชนา :	 พระประสงค์เดิมก็คือไม่ต้องการให้ม ี
ภิกษุณี	 แต่ถ้าต้องการจะมี	 ก็ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมา 
อย่างนี	้เพราะว่าเสยีมากกว่าได้	แต่ในส่วนของภกิษณุ ี
ชดุแรกนัน้อธษิฐานมาแล้ว	สร้างบารมมีาแล้ว	จงึไม่มี
ปัญหา	พระอานนท์ทลูขอ	พระพทุธองค์กเ็ปิดโอกาส
ให้	 คือ	 บ�าเพ็ญบารมีมาเต็มแล้ว	 ก็ปรารถนาอัคร-
สาวิกา	ได้รับเอตทัคคะด้านนั้นด้านนี้	บ�าเพ็ญบารมี
เตม็	ยงัไงๆ	กต้็องบวชให้อยูแ่ล้ว	เพราะปรารถนามา 
แต่ทรงรอให้เหตุเกิดขึ้น	 แล้วให้พระอานนท์มาทูล	
แล้วหลังจากนั้น	 พระองค์ก็ได้ตั้งกฎอย่างนี้ๆ	 เพ่ือ
ให้ภิกษุณีมีความเข้มแข็ง	มั่นคงขึ้น

ปุจฉา	:	ปัจจุบันนี้มีปัญหาเรื่องที่ว่า	ในสายเถรวาท 
มีผู ้หญิงอยากจะเป็นภิกษุณี	 ไปบวชที่อื่นมาแล้ว 
คณะสงฆ์ไม่ยอมรับ	 พระอาจารย์มีทางออกอย่างไร
ให้สตรีได้เป็นนักบวชที่ถูกต้องตามเถรวาท

วิสัชนา	:	ถ้าตามเถรวาทเป็นไปไม่ได	้เนื่องจากว่า
ภกิษุณต้ีองบวชกับอปัุชฌาย์	๒	ฝ่าย	คอื	๑)	อปัุชฌาย์
ที่เป็นภิกษุณีที่เป็นเถรวาทจริงๆ	๒)	อุปัชฌาย์ที่เป็น
พระสงฆ์	 คือ	 ภิกษุณีไม่เหมือนพระภิกษุซึ่งบวชที
เดียวก็จบแล้ว	 แต่ภิกษุณีต้องบวชจากอุปัชฌาย์	 ๒	
ฝ่าย	อุปัชฌาย์ทีเ่ป็นภกิษณุแีละอุปัชฌาย์ทีเ่ป็นพระ
ภกิษ	ุ	แต่อุปัชฌาย์ทีเ่ป็นภกิษณุปัีจจุบนัทีเ่ป็นเถรวาท 
ไม่มี	 จึงบวชกับอุปัชฌาย์ที่เป็นมหายาน	 แต่มา
ปฏิญาณเป็นเถรวาท
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	 ฉะนั้น	 ตามหลักของเถรวาท	 จึงเป็นไปไม่ได้ 
เมื่อเป็นไปไม่ได้	 ก็พากันอ้างสิทธิสตรี	 สิทธิสตรีกับ
หลกัค�าสอน	มนัคนละเรือ่งกนั	สทิธเิสรภีาพของสตร	ี
คุณมีสิทธิ์	 แต่คนที่มีสิทธิ์จะบวชให้	 คืออุปัชฌาย์ท่ี 
เป็นภิกษุณีไม่มีแล้ว	 อ้างว่าไปบวชจากลังกา	 ลังกา
เขาก็ไม่ยอมรับ	แล้วไปบวชที่ไหน	ก็ไปบวชที่ไต้หวัน	
ซึง่ทีไ่ต้หวนัก็เป็นมหายาน	เพราะฉะนัน้	ถ้าอยากเป็น 
ภิกษุณี	อยากบวชแบบพระ	ก็ตกลงประกาศตนเลย
ว่า	 บวชกับอุปัชฌาย์ภิกษุณีที่เป็นภิกษุณีไต้หวัน 
และเป็นภิกษุณีมหายาน	ก็จบ	ไม่มีใครต่อต้าน	เมื่อ 
ไปบวชกับมหายาน	 แต่มาประกาศว่าเป็นเถรวาท 
น้ีคือที่เขาไม่ยอมรับ	 คือไปบวชท่ีไต้หวัน	 บวชกับ 
ภิกษุณีที่เป็นมหายาน	บวชแบบมหายาน	บวชออก
มาแล้ว	ก็ต้องเป็นมหายาน	แต่มาห่มผ้าแบบเถรวาท 
และมาบอกว่าเป็นเถรวาท	มันเป็นไปไม่ได้	ประเด็น 
แค่นี้แหละ	 จริงๆ	 ไม่ได้ปิดกั้นหรือหวงห้ามนะ	 แต่
ภกิษุณท่ีีเป็นเถรวาทนัน้สญูสิน้ไปหมดแล้ว	เนือ่งจาก
กฎเหล็กที่พระองค์ได้ทรงวางเอาไว้

ปุจฉา : นานเท่าไหร่แล้วที่ว่าไม่น่าจะมีภิกษุณีแบบ
เถรวาทเจ้าคะ

วิสัชนา	:	๕๐๐	ปีหลังพุทธกาล	พระภิกษุณีเถรวาท 
ก็หมดแล้ว	นอกนั้นก็เหลือแต่เป็นมหายาน	ภิกษุณ ี
มหายานหลายๆ	ที	่เมือ่อยูก่บัพระภกิษแุล้ว	พระภกิษุ 
ก็หมดสภาพพระ	 คือไม่มีศีล	 อยู่ในรูปร่างของพระ 
กจ็รงิ	แต่ไม่มศีลี	ภกิษณุมีหายานกอ็ยูไ่ด้	เพราะพระ 
มหายานท่านไม่มีศีลอะไรมาก	 ภิกษุณีก็ไม่ได้มีศีล 
อะไรมาก	แต่ปฏญิาณเรยีกว่าโคตรภสูงฆ์	คอืเป็นสงฆ์ 
โดยชือ่	โดยโคตร	แต่ความเป็นสงฆ์จรงิต้องมีศลี	๒๒๗	 
หรอื	๓๑๑	ข้อ	และบวชอย่างถูกต้องด้วยกรรมวาจา
ที่เป็นบาลี	มหายานเขาบวชด้วยภาษาสันสกฤต	แต่
พระพุทธองค์ประกาศชัดเจนว่า	กรรมวาจาจารย์ให้
สวดเป็นภาษาบาลี	 ห้ามยกพุทธพจน์ขึ้นสู่สันสกฤต	
แต่มหายานเขาจะเอาพระสูตรสันสกฤตส่วนหนึ่ง	

ตามวนัิยคืออาบติัทกุกฏนัน่แหละ	เพราะฉะนัน้	การ
สวดกรรมวาจานั้น	ตามวินัยจะเน้นบาลีเป็นหลัก

ปุจฉา	 :	 บั้นปลายชีวิตของผู ้หญิงที่คิดว่า	 ชีวิต 
ทางธรรมประเสริฐที่สุด	 แล้วพระอาจารย์คิดว่าเธอ 
ควรจะเลือกรูปแบบ	 หรือว่าใช้ชีวิตยังไง	 จะได ้
เจริญงอกงามไปในทางธรรมเจ้าคะ

วิสัชนา : ดีที่สุดก็คือได้บวชเป็นแม่ชีนั่นแหละ	แต่ 
จะถือศีลแบบภิกษุณีได้ไหม	 ก็ถือได้นะ	 แต่ไม่ต้อง
ปฏิญาณ	 เพราะอุปัชฌาย์ที่เป็นภิกษุณีในเถรวาท
ไม่มี	แต่ถ้ามีความตั้งใจจะปฏิบัติแบบภิกษุณี	ท�าตัว
เหมือนภิกษุณี	รักษาศีลแบบภิกษุณีก็สามารถท�าได้	
แต่จะปฏิญาณตนว่าเป็นภิกษุณีเถรวาท	 ปฏิญาณ 
ไม่ได้	เพราะองค์ประกอบไม่ครบตามพระวินัย
	 จริงๆ	 แล้ว	 แค่บวชถือศีล	 ๘	 ให้บริสุทธิ์	 ก็ม ี
สิทธิ์บรรลุธรรม	 ศีล	 ๘	 นี้	 ดีกว่าไปรับศีล	 ๓๑๑ 
ศีล	๓๑๑	นี้	มีข้อจ�ากัดคือ	คนจะสอนศีล	๓๑๑	ข้อ
ให้ก็ไม่มี	 และคนสวดกรรมวาจาให้ในภาษาบาลี
ไม่มี	 แล้วพระที่จะบวชภิกษุณีได้	 พระองค์นั้นต้อง
ได้ภิกขุณีปาติโมกข์	 ปัจจุบันมีพระอุปัชฌาย์องค์
ไหนที่สวดภิกขุณีปาติโมกข์ได้	 ไม่เคยมีองค์ไหน
เลย	 โดยเฉพาะพระอุปัชฌาย์นี้	 ภิกขุปาติโมกข์
ต้องได้	 ต้องมีคุณสมบัติข้อนี้	 จึงจะเป็นอุปัชฌาย์
ตามพระธรรมวินัย	 คือเราเป็นอุปัชฌาย์ตามการ
แต่งตั้ง	 หรือเป็นนั่นเป็นนี่ตามการแต่งตั้ง	 ถ้าตาม 
พระธรรมวินัยจริงๆ	นี้	เป็นไปไม่ได้	มันหมดแล้ว

ปุจฉา : มีคนพูดว่า	 ผู ้หญิงถ้าไปบวชชี	 ก็ไปอยู่ 
ในครวั	ไม่ได้ปฏบิตัหิรอก	ต้องไปท�าอาหารถวายพระ	
พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 ที่เขาเข้าใจอย่างนั้นคือเป็นสังคมไทย 
พื้นฐาน	แต่ถ้าผู้หญิงที่บวชแล้วเรียน	ปฏิบัติ	ที่พม่า
เขามีเยอะเลย	เป็นโรงเรียน	บวชเรียน	ปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด	 แต่เนื่องจากว่าการบวชแม่ชีจริงจังใน
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บ้านเรามีน้อย	ภาพรวมส่วนใหญ่ก็คือมาบวชเพราะ 
หลักลอย	 คอยงาน	 สังขารเสื่อม	 เมื่ออยู่ในสภาพ
อย่างนี	้บวชมาก็เข้าครวัอย่างเดยีว	ท�าอย่างอืน่ไม่ได้

ปุจฉา	 :	 ถ้าบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติ	 เรียนธรรมะจริงๆ		
ก็ท�าได้	อยู่ที่ตัวเรา	ใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	:	ใช่ๆ	ท�าได้	อย่างเสถียรธรรมสถาน	เขาก ็
สามารถที่จะตั้งส�านักแม่ชีข้ึนมาให้ชัดเจน	 ท่ีพม่ามี
แบบนี้เยอะ	ไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ในโรงครัว	ไม่ใช่ว่า
แม่ชีนี้	 ชีวิตทางโลกหมดสภาพแล้ว	 ไม่รู้จะไปไหน 
ก็ไปรักษาศีล	 ไปอยู่อาศัยวัดที่มีพระอยู่	 ไม่ได้มีวัด 
ตัวเอง	แต่ที่ลังกา	หรือที่อินเดียแบบโบราณ	ที่พม่า 
ปัจจุบัน	 ยังมีอยู ่	 เป็นวัดแม่ชี	 จ�านวนพันๆ	 รูป	
เรียนอย่างจริงจัง	 ปฏิบัติอย่างจริงจัง	 และเผยแผ่
อย่างจริงจัง	 เรียนจบธัมมาจริยะมีเยอะแยะเลย	 
เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย	 	 เป็นส�านักแม่ช ี
ทีม่ชีือ่เสียง	สอนกรรมฐานโด่งดงั	ไม่ใช่ส�านักพระนะ		
เป็นส�านักวัดแม่ชี	 มีแม่ชีเป็นห้าร้อย	 เป็นพัน	 ไม่ได้ 
มาอยู่ในโรงครัวเลย

ปุจฉา	 :	 พระอาจารย์ไปอยู่พม่านานมาก	 ๑๒	 ปี	
สภาพของผู้หญิงในพม่าท่ีเป็นฆราวาส	 เขาปฏิบัต ิ
อย่างไร	 แล้วพวกเธอเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระ 
พุทธศาสนากันจริงจังแค่ไหนเจ้าคะ

วิสัชนา	:	จริงๆ	ที่พม่า	ญาติโยมแบบที่มีครอบครัว	
มีครัวเรือนก็หาโอกาสปฏิบัติธรรมในช่วงสงกรานต์
กันมาก	 แต่ถ้าคนมีเวลาในช่วงเข้าพรรษา	 ในช่วง 
สงกรานต์	 เขาหยุดงาน	 ก็จะหาโอกาสปฏิบัติธรรม 
กันเกือบทุกคน	นี้คือส่วนหนึ่ง	อีกส่วนหนึ่งคือคอร์ส 
ปฏิบัติธรรมหรือการฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะมีมาก 
หลายๆ	 พื้นท่ีในประเทศ	 ก็มีคนสนใจฟังธรรม 
อยู่พอสมควร	มีรายการทีวีธรรมะตลอด	๒๔	ชั่วโมง	
เพราะมี	 ๓๐	 ช่อง	 รัฐบาลก็เปิดให้วันละชั่วโมง 
ทุกวัน	อันนี้คือส่วนหนึ่ง

	 อีกส่วนหนึ่ง	 เด็กๆ	 หลังจากที่สอบภาคเรียน		
ตามปกติ	 จะเข้าเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยตรง	หลงัจากเดก็ปิดเทอมแล้วกไ็ปเรียนคณุธรรม
จริยธรรม	 ซึ่งพระสงฆ์และหลายๆ	 กลุ่มมาสอนให ้
อีกส่วนหนึ่งคือบวชเป็นแม่ชี	 ที่ส�านักแม่ชีเลย	
ส�านักเรียนแม่ชี	มีนักเรียน	๓๐๐	-	๕๐๐	คน	 เป็น
ส�านักแม่ชีขนาดใหญ่	 ที่บวชเรียนตั้งแต่เด็กจน
กระทั่งได้ปริญญาทางพุทธศาสนา	 โดยที่มีแม่ชี
ที่ได้ปริญญาทางโลกมา	 พอบวชแล้ว	 ก็มาศึกษา
ธรรมะ	 แล้วก็เปิดเป็นส�านักเรียนพระไตรปิฎก	
เหมือนกับพระเรียน	 ตอนนี้	 แม่ชีที่จบธัมมาจริยะ 
จบชั้นมูลธัมมาจริยะ	ก็มีเยอะในพม่า	เขาไม่ได้บวช
เข้ามาเฉยๆ	 เขาเรียนเหมือนกับพระเลย	 เรียนบาลี 
เหมือนกับพระ	หรือบางท่านเพียรปฏิบัติ	จนกระทั่ง
สามารถเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานได้เหมอืนพระสงฆ์ 
ก็มีพอสมควร

ปุจฉา	:	ในพม่ามีส�านักแม่ชีอย่างนี้เยอะไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 เยอะนะ	 ก็มีในเมืองใหญ่ๆ	 ย่างกุ้งก็ดี	 
สกายก็ดี	จะมีส�านักแม่ชีใหญ่ๆ	อยู่

ปุจฉา	:	แล้วแม่ชีพม่าแต่งชุดอย่างไรเจ้าคะ

วิสัชนา	:	จะมี	๒	สี	ผ้าชุดสีชมพู	จะเป็นแม่ชีอยู่ใน 
ส�านักเรียน	ถ้าเป็นชุดสีกรัก	จะเป็นแม่ชีอยู่ในส�านัก
ปฏิบัติ	 ชุดสีกรักไม่ใช่เป็นภิกษุณีนะ	 เป็นแม่ชีที ่
อยู่ในส�านักปฏิบัติ

ปุจฉา	 :	 ภาพรวมของการศึกษาของพวกผู้หญิง 
ในพระพุทธศาสนา	ในอินเดีย	ศรีลังกา	แตกต่างกัน
อย่างไรเจ้าคะ	

วิสัชนา	 :	 ผู้หญิงชาวพุทธในลังกา	ก็จะมี	Sunday 
school	 คือ	 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย	์ 
ผู ้หญิงจะมีโอกาสในส่วนตรงนี้	 หรือไม่ก็ตั้งเป็น
ชมรมธรรมจักร	 ชมรมนั้นชมรมนี้	 มาศึกษากัน	 แต่
ชาวลังกากับอินเดียนี้	 จะเน้นไปเรื่องของพุทธ-
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ศาสนาวันอาทิตย์	 เพราะไม่ค่อยมีโอกาส	 ส่วน
ของพระลังกานี้	 โดยมากก็จะบวชไม่สึก	 บวชแล้ว
สึกมีน้อย	 คนที่บวชเข้ามาก็สนใจจริง	 แล้วอยู่ยาว	
ส่วนที่เป็นผู้หญิงจะเข้ามาในพระศาสนาของลังกา	 
กจ็ะอยูใ่นลกัษณะของการแต่งชุดขาวเข้าวัดตามปกติ 
จะไม่ได้เรียนธรรมะจริงจัง	 แต่ว่ามีศรัทธาจริงจัง	
แต่การเรียนธรรมะของอุบาสิกาของลังกาและของ
อินเดียนี้รู้สึกยังน้อยอยู่	 ผู้หญิงเรียนธรรมะจริงจัง	
ปฏิบัติจริงจัง	ของพม่าจะเยอะกว่า	แม่ชีไต้หวันก็มี
เยอะ	ของพม่าก็เยอะ

ปุจฉา	:	ของพม่านี้เขาก็ไม่ได้บวชเป็นภิกษุ		เขามีแค ่
บวชชี		แต่เขาเรียนกันจริงจังใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 ก็มีคนคิดอยากจะบวชภิกษุณี	 ไปบวช 
ที่ลังกา	 บวชมาจากมหายานแล้ว	 พม่าไม่รับ	 เขาก็ 
เลยยกเลิก	 ก็จบเร่ืองแล้ว	 แต่ก็ยังมีลังกากับไทย	 
๒	ประเทศ	คือลังกาไปบวชที่ไต้หวันก่อน	แล้วก็มา
ตั้งตนเองเป็นภิกษุณี	แล้วไทยก็ไปบวชต่อจากลังกา		
แล้วมาบอกว่าเป็นภิกษุณีเถรวาท	อันนี้ก็มีอยู่	ซึ่งถ้า
เอาจรงิจังตามหลกัฐานตามพระวนัิย	ภิกษณีุเถรวาท
ไม่สามารถมีได้นานมาแล้ว

ปุจฉา	:	ที่พม่า	มีการเรียนการสอนจริงจัง	ทั้งปริยัติ
และปฏิบัติด้วย	ใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 เจริญพร	 คัมภีร์วิสุทธิมรรค จะมีโยม 
ผูห้ญงิเรยีนเยอะ	วสิทุธมิรรคจะแบ่งเรียนเป็น	๓	ชัน้	 
ชั้นแรก	สีลนิทเทส	 ชั้นที่	 ๒	สมาธินิทเทส	 ชั้นที่	 ๓	
ปัญญานิทเทส	 คือเรียนวิสุทธิมรรคแบบเอาความ
เข้าใจ	แล้วสอบผ่าน	พอสอบผ่าน	ก็ไปปฏิบัติ	เรียน 
อภิธัมมัตถสังคหะ เพิ่มเติมอีก	แล้วเข้าสู่ภาคปฏิบัติ 
ก็มีเป็นจ�านวนมาก

ปจุฉา	:	สังคมไทยเรา	ควรจะเอาแบบอย่างการศกึษา
ของผู้หญิงในพม่าในเรื่องใดบ้างเจ้าคะ

วิสัชนา	:	เอาง่ายๆ	ก็คือ	พระอภิธรรม	กับ	วิสุทธิ- 
มรรค	ใช้เวลาเรยีนแค่	๓	ปีกจ็บ	เข้าใจอภธิรรม	เข้าใจ
วิสุทธิมรรค	 แล้วจะปฏิบัติตามแนวไหน	 ก็สามารถ
ไปได้ทุกอย่างเลย	ทั้งสมถยานิกและวิปัสสนายานิก 
อันนั้นคือเรียนพื้นฐานง่ายๆ	 ให้เข้าใจเพื่อปฏิบัต ิ
อย่างถูกต้อง	 ต้องมีพื้นฐานอย่างนี้	 พม่ามีคนเรียน 
คนสอบแบบนี้	 เปิดสนามสอบย่างกุ้งแห่งหนึ่งก็มี 
คนมาสอบ	๕,๐๐๐	–	๖,๐๐๐	คน	เรยีนอภธิรรม	เรยีน 
วิสุทธิมรรคกัน	ตามลานเจดีย์ต่างๆ	การศึกษาธรรม
ที่พม่า	เขาเอาจริงเอาจังกันมาก

ปุจฉา	 :	 ทางคณะสงฆ์หรือรัฐบาล	 เขาสนับสนุน 
การศึกษาธรรมของผู้หญิงในพม่าดี	ใช่ไหมเจ้าคะ

วสิชันา	:	ถ้าเป็นส�านกัแม่ช	ีพระกจ็ะไปเทศน์สอนให้	
โดยมาก	อุปกรณ์ก็จะมีญาติโยมเป็นเจ้าภาพ		แต่ถ้า
ครูสอนโดยมาก	พระจะเป็นผูไ้ปสอนให้ทีส่�านกัแม่ชี	
หรอืแม่ชีทีส่อนเก่งกส็อนเองได้เลย	ถ้าสอนไม่ไหว	ก็
ให้พระวัดโน้นวัดนี้มาช่วยส่งเสริม	ช่วยสอนให้

ปุจฉา	 :	 โยมมีเพื่อนบอกว่า	 เขาไปอยู่พม่าแล้ว 
เขารู ้สึกเหมือนบ้านเขาเลย	 คือเขาไปอยู่แล้วไป
ปฏิบัติ	 อะไรอย่างนี้	 แสดงว่าที่นั่น	 เขาต้อนรับคน
ปฏิบัติธรรมที่เป็นต่างชาติต่างภาษา	 สามารถไปได้ 
เขายินดีต้อนรับและให้การสนับสนุนใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	:	เจริญพร	ต้อนรับดี	ดูแลเอาใจใส่ดีเหมือน
เป็นญาติกัน	ถ้าเป็นนักปฏิบัติ	 เข้าสู่ส�านักปฏิบัติ	ก็
จะดแูลเอาใจใส่เหมอืนเป็นญาตกินั	ไม่มคีวามล�าบาก 
อะไร	นอกจากเร่ืองวซ่ีา	แต่ตอนหลงัวีซ่ากง่็ายขึน้แล้ว
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ปุจฉา :	หลายคนที่ตัดสินใจว่า	ไม่อยากเป็นฆราวาส
แล้ว	ไปบวชชีดีกว่า	ไม่ทราบว่าที่พม่านี้เขาตัดสินใจ 
อย่างไรถึงเข้ามาบวชเป็นแม่ชี	เจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 ก็มีหลากหลาย	 มีโอกาสได้เรียนธรรมะ
เต็มที่	 ถ้าเป็นฆราวาสจะต้องประกอบอาชีพท�ามา
หากิน	 เวลาจะเรียนธรรมะก็มีน้อย	 แต่ถ้ามาบวช 
เป็นชีก็มีโอกาสเรียนธรรมะได้มากกว่า	 อีกประเด็น
หนึ่งคือ	 บางทีอยู ่ต่างจังหวัด	 โอกาสเข้าถึงการ
ศึกษาก็หายาก	 แต่มาบวชเป็นชีแล้ว	 โอกาสเข้าถึง 
ระบบการศกึษาโดยผ่านพระศาสนากง่็ายขึน้	ฉะนัน้ 
ในเรือ่งการศกึษา	หากเป็นแม่ชีก็มีโอกาสมาก	ท่ีพม่า 
ผู้หญิงส่วนหนึ่งมีโอกาสได้ศึกษา	 อีกส่วนหนึ่งคือ
เปิดโอกาสให้คนยากคนจนได้เข้าถึงการศึกษาทาง
ศาสนาก่อน	แล้วก็ค่อยขยายออกไปสู่ทางโลก

ปุจฉา	 :	 ถ้าไม่บวชชี	 ผู ้หญิงจะให้โอกาสตัวเอง 
ในการปฏิบัติธรรมได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ

วิสัชนา	:	จริงๆ	แล้ว	ในชีวิตประจ�าวันก็ปฏิบัติธรรม 
ได้ตลอด	 ปฏิบัติธรรม	 ไม่จ�าเป็นจะต้องเข้าห้อง
กรรมฐานอย่างเดยีว	ตัง้ม่ันในไตรสรณคมน์	รกัษาศีล 
รักษากุศลกรรมบถ	 ๑๐	 สวดมนต์ไหว้พระ	 เจริญ 
พุทธานสุต	ิพจิารณาขนัธ์	๕	คอืการเปิดโอกาสให้กบั
ตนเอง	 การเข้าวัดปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติขั้นสูง 
ถ้าปฏิบัติขั้นพื้นฐาน	ตั้งแต่ไตรสรณคมน์	ศีล	กุศล-
กรรมบถ	 นั่นแหละ	 คือการปฏิบัติธรรมข้ันพ้ืนฐาน	 
ผู้หญิงทุกคนมีโอกาสอยู่แล้ว
	 โอกาสเหล่านี้เราเข้าใจไหม	 ไตรสรณคมน์คือ
อะไร	ศีลคืออะไร	กุศลกรรมบถคืออะไร	ถ้าไม่เข้าใจ
ไตรสรณคมน์ก็เข้าไม่ถึง	 ศีลก็รักษาไม่เป็น	 กุศล
กรรมบถ	 ๑๐	 ก็จ�าไม่ได้	 เพราะฉะน้ัน	 พ้ืนฐานคือ
ต้องฟังก่อน	ท�าไมต้องเข้าถงึไตรสรณคมน์	ท�าไมต้อง
รกัษาศีล	ท�าไมต้องเจรญิกศุลกรรมบถ	๑๐	ท�าไมต้อง 
เจริญพุทธานุสติ	 ท�าไมต้องพิจารณารูปนามขันธ์	 ๕	

คือให้เข้าใจพ้ืนฐาน	 ก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได	้
แม้จะเป็นชีวิตฆราวาสธรรมดา

ปุจฉา :	 หมายถึงว่าการปฏิบัติธรรมนี้	 ไม่จ�าเป็น
ว่าเราจะต้องใส่เครื่องแบบอะไร	 อยู่ที่วิถีชีวิตและ 
การกระท�าของเรามากกว่า	 เท่าที่ได้ทราบมานั้น
การเป็นแม่ชี	 ไม่ค่อยได้รับการยอมรับสักเท่าไหร	่
ไม่เหมือนพระ	 การใช้ชีวิตถ้าไม่มีใครช่วยเหลือดูแล
อะไรอย่างนี้คงล�าบาก	 โยมจึงอยากทราบว่าผู้หญิง
ควรจะเตรยีมตวัอย่างไร	ถ้าหากว่าอยากจะบวชเป็น
แม่ชีเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 ถ้าอยากจะบวชเป็นแม่ชี	 ถ้าอยู่ส�านัก
ปฏิบัติก็สัปปายะกว่า	 เร่ืองปัจจัย	 ๔	 ไม่เดือดร้อน 
ถ้าอยูส่�านกัเรยีนแล้วไม่มโียมอุปัฏฐากกจ็ะเดอืดร้อน 
จะล�าบากนั่นเอง	 ฉะนั้น	 ถ้าเราอยากจะเรียนจริงๆ 
ควรเตรียมปัจจัยของเราพอประมาณ	 พอที่จะใช้
จ่ายโดยไม่เดือดร้อน	นี้คือประเด็นแรก	หรือถ้าไม่มี	 
ก็เข้าไปอยู่ส�านักปฏิบัติก่อน	 ออกจากส�านักปฏิบัติ
แล้วก็มาเรียนธรรมะ	พอมีญาติโยมที่รู้จัก	 สนิทกัน
ในช่วงปฏิบัติ	 ถ้าเราอยากจะเรียนธรรมะ	ญาติโยม
ที่ปฏิบัติร่วมกับเรา	เขาจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนเอง
	 ฉะนัน้		โดยมากคนทีเ่คยปฏบิตัธิรรมร่วมกนัมา 
ถ้าแม่ชอียากจะเรียน		เขากจ็ะส่งเสริมช่วยกนัไปทัง้น้ัน 
ไม่เดือดร้อน	 แต่ถ้าจะเรียนอย่างเดียวเลย	 ก็ต้อง 
หาผู้อุปถัมภ์อุปัฏฐากเอง	กรณีนี้อาจจะล�าบากกว่า
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ปุจฉา	 :	 ปัญหาในเรื่องการเข้ามาปฏิบัติธรรมของ 
ผูห้ญงินี	้	มอีะไรเป็นอปุสรรคบ้าง		ท้ังในส่วนตวัและ
ส่วนรวม	และจะช่วยส่งเสรมิความตัง้ใจของผูห้ญงิใน
การเข้ามาศึกษาธรรมได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ

วิสัชนา :	 จริงๆ	 แล้ว	 ผู้ชายอยู่กันเป็นร้อยไม่ค่อย 
มีปัญหา	 ผู้หญิงอยู่กันแค่	 ๒	 คน	 เริ่มมีปัญหาแล้ว	 
คือมีการทะเลาะวิวาทกัน	 มีการเถียงกัน	 ซึ่งตรงนี้ 
ถ้าข่มอารมณ์ได้อย่างที่อาตมาบอก	 การปฏิบัติที ่
ปิดวาจา	กท็�าให้ผูห้ญงิอยูก่นัได้อย่างสบาย	เพราะถ้า 
ไม่ปิดวาจา	อิจฉาริษยากัน	พูดกระแนะกระแหนกัน	
สุดท้ายการทะเลาะวิวาทก็จะเกิดขึ้นตามมา
	 ถ้าผูห้ญงิจะเข้าไปศึกษาธรรมในวดั	ส่ิงแรกเลย 
ต้องใหร้ะวังวาจา	ที่โบราณบอกไว้ว่า	“อยู่คนเดียว 
ให้ระวังยั้งความคิด อยู่ร่วมมิตรให้ระวังยั้งค�าขาน”
คือถ้าอยู่	๒	คนขึ้นไป	ให้ระวังค�าพูดค�าจา	ถ้าระวัง 
ค�าพูดได้	 ผู้หญิงเข้าไปศึกษา	 เข้าไปปฏิบัติธรรม 
ที่ไหน	ก็จะไม่มีปัญหาด้วยประการทั้งปวง	โดยมาก
ปัญหาหลักที่เจอก็คือเรื่องการไม่ส�ารวมวาจานี้

ปุจฉา	 :	 พระอาจารย์คิดว่า	 จะช่วยผู้หญิงให้ได้มี
โอกาสได้พฒันาจติใจและพัฒนาการเรียนรู้		ท้ังปริยติั 
และปฏิบัติได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 จริงๆ	ที่วัดจากแดงก็เปิดให้เรียนกันตาม
ปกตนิัน่แหละ	ส่วนมาก	กมี็โยมผู้หญงิมาเรยีนกนัท่ีวดั 
เยอะแยะ	 ท่ีดีที่สุดที่จะช่วยให้ด้านการเรียนรู้เป็น
ไปอย่างราบรื่น	 ขอให้สมาทานอาชีวัฏฐมกศีล 
อาชีวัฏฐมกศีลคือ	เว้นจากกายทุจริต	๓	วจีทุจริต	๔	 
๓	 บวก	 ๔	 เป็น	 ๗	 และสุดท้าย	 ๘	 คือเว้นจาก 
มิจฉาชีพ	ถ้ารักษา	๘	ข้อนี้ได้ดี	 ผู้หญิงจะเข้าไปอยู่
ตรงจุดไหนก็ตาม	 จะเป็นส�านักเรียน	 ส�านักปฏิบัติ 
ก็ไม่มีปัญหา	 แต่ถ้าอาชีวัฏฐมกศีล	 กายทุจริต	 ๓ 
วจีทุจริต	 ๔	 ไม่สามารถเว้นได้	 จะเรียนก็มีปัญหา 
จะปฏิบัติก็มีปัญหา	 ถึงจะส่งเสริมดียังไงก็แล้วแต่ 

ถ้าไม่รักษาอาชีวัฏฐมกศีล	 ผู้ที่จะส่งเสริมก็ส่งเสริม 
ไม่ไหว	 จะปวดหัวแล้วตอนนี้	 รับไว้แล้วก็มีปัญหา	
เพราะจะเชื่อฟังไม่เกิน	๒	สัปดาห์	แล้วหลังจากนั้น 
จะไม่เชื่อฟังเลย	 นี้คือที่เคยเจอเป็นปกติ	 เพราะ 
ฉะนั้น	 ถ้ารักษาอาชีวัฏฐมกศีลได้	 และได้รับการ 
ส่งเสริมอย่างดี	 ก็ไม่มีปัญหา	 ทั้งท่ีไทยและที่พม่า 
ก็เหมือนกัน	 จะเป็นที่ไหนก็ตาม	 ถ้าส�ารวมปาก	
ส�ารวมกาย	ส�ารวมวาจาได้	ก็สามารถท�าได้ทุกเรื่อง

ปุจฉา	 :	 อาชีวัฏฐมกศีลแตกต่างจากศีล	 ๕	 ศีล	 ๘			
อย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์

วิสัชนา	:	เป็นศีล	๘	ที่ทานมื้อเย็นได้แต่เน้นตรงเว้น 
วจีทุจริต	 ๔	 ส่วนศีล	 ๕	 แค่เว้นมุสาอย่างเดียว	 แต่ 
อาชีวฏัฐมกศีลนีร้วมถงึไม่พดูส่อเสยีด	ไม่พดูค�าหยาบ	 
ไม่พดูเพ้อเจ้อ	ไม่นนิทาชาวบ้าน	ไม่กระแนะกระแหน
ชาวบ้าน	ตัดต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทได้

ปจุฉา :	ในส่วนของกฎหมายหรอืทางรฐับาล	ควรจะ
ส่งเสริมเรื่องนี้อย่างไรเจ้าคะ

วสิชันา	:	กฎหมายกค็วรสนบัสนนุให้ผูห้ญงิมโีอกาส
เข้าวดัปฏบิตัธิรรมหรอืศกึษาธรรมเป็นระบบมากขึน้	
ถามว่าเปิดโอกาสไหม	 จริงๆ	 ก็เปิดโอกาส	 แต่เมื่อ
เปิดโอกาสแล้วนี	้จะใช้โอกาสนัน้ไหม	อย่างไร	บางที
เปิดโอกาสให้ไปฟังเทศน์ฟังธรรม	แล้วไม่ยอมไปก็มี	 
ก็แล้วแต่คนที่มีศรัทธา	 ขึ้นอยู่กับแต่ละคนต่างหาก 
ที่จะฉวยโอกาสให้กับตนเอง

  จบบทความนี้ด ้วยความรู ้ความเข้าใจและ
คติธรรมหลากหลายที่จะเป็นประโยชน์ จุดประกาย 
การพัฒนาตนเอง ให ้มีก�าลังศรัทธากล ้าแข็ง 
เป็นชาวพุทธแนวหน้า เข้าใจชัดเจนว่า รูปนาม 
กายใจนี้ คือสถานที่แห่งการเรียนรู้ ไม่ว่าจะชาย 
หรือเป็นหญิงก็ตาม
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ปัญญาปริทัศน์
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  

ธรรมะ    เรียนลัด
เมื่อสุขแท้ ก็ถึงธรรม
	 มนุษย์ทุกคนต้องการชีวิตที่ดีและมีความสุข
ที่แท้จริง	 และเราก็ด�าเนินชีวิต	 เพียรพยายามท�า
ทกุอย่างเพือ่หาสิง่นี	้แต่แล้วมนษุย์กป็ระสบปัญหา
กันอยู่อย่างนี้แหละ	เพราะเพียรพยายามไป	โดย
ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าชีวิตที่ดีและความสุขที่แท้จริงนั้น
คืออะไร
	 ขอรวบรัดว่า	 หลักในการสร้างชีวิตที่ดีและ
มีความสุขนี้	 ไม่มีอะไรมาก	ก็คือการเข้าถึงธรรม
นั่นเอง	 เป็นอันเดียวกัน	 เมื่อใดเราเข้าถึงชีวิตที่ดี
มีความสุขที่แท้จริง	ก็คือเข้าถึงธรรม	พูดสั้นๆ	ว่า	
เมื่อสุขแท้ ก็ถึงธรรม เมื่อพูดอย่างนี้แล้ว	ทุกท่าน
จะได้ไม่หนักใจ	 จะได้เห็นการก้าวเข้าไปหาธรรม
เป็นเร่ืองท่ีตรงกบัจดุหมายของชวีติของเราอยูแ่ล้ว	

	 สิ่งเสพนั้นอยู่นอกตัว	 ซึ่งจะต้องหาเอามา	
ความสุขขั้นกาม	 จึงเป็นความสุขจากการได้การ
เอา	 ต้องแย่งชิง	 เบียดเบียน	 เอารัดเอาเปรียบ	
ตลอดจนท�าลายกัน	 ว่าโดยคุณภาพ	 ไม่แตกต่าง
จากสัตว์ทั้งหลายที่คนดูถูกว่าเป็นชั้นต�่า	 และยิ่ง
เลวร้ายกว่าด้วยซ�้า	 โดยอัตราของความรุนแรง		
เพราะมนุษย์มีมือ	 มีสมอง	 และอุปกรณ์	 ที่จะใช้
แย่งชิงและท�าลายกันได้หนักหนากว่า
 ข) ระดับท่ีเข้าสู่การศึกษา หรือเริ่มมีการ
พัฒนา ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะแสวงหาทรัพย์สิน
เงินทอง	และยศศักดิ์ฐานะต�าแหน่งกันไป	เพื่อจะ
ได้มีสิ่งเสพสิ่งบริโภค	 และมีโอกาสเสพบริโภคได้
มากๆ	ท่านก็ไม่ว่า	แต่ขอให้มีเครื่องยับยั้งหรืออยู่

	 พระพุทธศาสนาก็ได้บอกแล้วว่า	 การเข้าถึง
ชีวิตที่ดีมีความสุข	 หรือการเข้าถึงธรรมนั้น	 มีให้
เราเข้าถึงได้	ซึ่งจัดรวมได้เป็น	๓	ขั้น	คือ
 ๑. ขั้นกามอามิส ได้แก่ชีวิตที่วุ ่นวายหรือ
วนเวียนอยู่กับการหารูป	 เสียง	กลิ่น	 รส	และสิ่ง
สัมผัสกาย	ที่สวยงาม	ไพเราะ	เอร็ดอร่อย	มาเสพ
บริโภค	บ�ารุงบ�าเรอ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	และร่างกาย	
สุขสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้น	 ชีวิต
และความสุขขั้นนี้	แบ่งซอยได้เป็น	๒	ระดับ	คือ
 ก) ระดับที่ไร้การศึกษา หรือยังไม่พัฒนา  
การบ�ารุงบ�าเรอ	 ท�าให้แก่ตัวเอง	 และไม่รู้จักอิ่ม
ไม่รู ้จักพอ	 จึงต้องหามาเสพให้มากที่สุด	 และ 
หามาเติมเรื่อยไป	
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ในขอบเขตทีจ่ะไม่ก่อปัญหาแก่ชวีติและสงัคมมาก
เกินไป	 และให้รู้จักพัฒนาชีวิตข้ึนสู่ขั้นที่สูงขึ้นไป
อีก	เพื่อจะได้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ชีวิตและ
สังคมให้มากขึ้น
	 เครื่องยับยั้งหรือขอบเขตที่ว่านั้นก็คือศีล ๕ 
ซึ่งอาจจะมาในรูปของกฎหมาย	และกติกาสังคม
อย่างอื่นๆ	 ท�าให้การแสวงหากามอยู่ในขอบเขต
ท่ีจะไม่แย่งชิงเบียดเบียนกันเกินไป	ท�าให้มนุษย์
พออยู่กันไปได้	 ท�าให้สังคมพอมีสันติสุขบ้าง	 ใน
ระดับนี้	ท่านให้เอาทาน	มาช่วยเสริมความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของสังคม	 โดยให้
มนุษย์รู้จักให้แก่กัน	มีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	
เฉลี่ยรายได้	ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์หรือยากไร้
	 พอมศีลีเป็นฐาน	และมีทานมาเสรมิ	มนษุย์ก็
อยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น	มีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน	สังคม
มีสันติสุขพอสมควร	 แต่ยังมีจุดอ่อนที่ท�าให้เกิด
ปัญหาอย่างอื่นอีก 
	 ความสุขจากกามอามิสนั้น	 ต้องอาศัยสิ่ง
ที่อยู่นอกตัว	 จึงเป็นความสุขแบบพึ่งพา	 ขึ้นต่อ
ภายนอก	 ไม่เป็นอิสระแก่ตัว	 ต่างก็ตกอยู่ภายใต้
กฎธรรมชาติแห่งความไม่เที่ยง	 เปล่ียนแปลง	 มี
การเกิดดับ	เสื่อมสลาย	ยังเจอกับปัญหาของชีวิต
จติใจ	ทีพ่่วงเอาอาการของความทกุข์เข้ามาแฝงไว้
กบัความสขุในการเสพกามอามสิ	เช่น	ความหวาด
ที่มาคู่กับความหวัง	ความห่วงหวง	ระแวง	หวั่นใจ 
ที่ซ่อนตัวซ้อนอยู ่ในการได้ครอบครอง	 ความ
ชินชาเบื่อหน่ายที่ตามติดมาต่อจากการได้เสพ
สมปรารถนา	 การตกเป็นทาส	 หมดอ�านาจในตัว 
เมื่อหลงใหลเมามัว	 ความรันทดเม่ืออดหรือ 
หมดหวัง	และความโศกเศร้าเหี่ยวแห้งใจเมื่อต้อง
สูญเสียหรือพลัดพรากจากไป
	 ถ้าพัฒนาเพียงแค่นี้	ยังหนีทุกข์ไม่พ้น	ยังจะ
เจอทัง้ทกุข์นอกและทกุข์ใน	เพราะเป็นสุขทีต้ั่งอยู ่

บนสิ่งที่เป็นทุกข์	ฐานไม่มั่นคง	ฉะนั้น	เราจะต้อง
พัฒนาชีวิตต่อไป จึงก้าวต่อไปสู่การพัฒนาในขั้น
จิต	และขั้นแห่งอิสรภาพด้วยปัญญา
 ๒. ขั้นจิตวัฒนะ การพัฒนาในขั้นจิตวัฒนะ
จะท�าให้คนมีจิตใจที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย
คุณธรรม	เช่น	เมตตากรุณา	ศรัทธา	ความกตัญญู
กตเวที	เป็นต้น	มสีมรรถภาพ เป็นจิตใจที่เข้มแข็ง
มั่นคง	ขยัน	อดทน	มีสติ	 รู้จักรับผิดชอบ	และมี
สุขภาพด ี เพราะสงบ	 สบาย	 ผ่อนคลาย	 เอิบอิ่ม	
ผ่องใส	สดชื่น	เบิกบาน	มีความสุข
	 เพยีงแค่ได้การพฒันาในขัน้จิตวฒันะมาช่วย
แทรกเสริมบ้าง	ก็ยังช่วยให้การหาความสุขในขั้น
กามอามสิเป็นไปด้วยดขีึน้มากมาย	ทัง้ในส่วนชวิีต
ของบุคคล	และในด้านสันติสุขของสังคม	และยัง
ได้ความสขุทีป่ระณตีสงูขึน้ไป	มาเพิม่คณุค่าให้แก่
ชีวิตนั้นอีกด้วย
	 การพัฒนาในขั้นจิตวัฒนะโดยตรง	 จะท�าให้
จิตเกิดมคีณุสมบติัทีส่�าคญั	คอื	มพีลงัมาก	(เหมอืน
ปล่อยน�้าให้ไหลไปในท่อหรือรางทางเดียว	 ไม่
กระจัดกระจาย)	ใสกระจ่าง เอื้อต่อการใช้ปัญญา 
(เหมือนน�้านิ่งสนิท	 ไม่ไหวกระเพื่อม	 ฝุ่นละออง
ตกตะกอน	 จึงใส	 มองเห็นทุกอย่างในน�้าชัดเจน)	 
และสงบสบาย มคีวามสขุ	(เพราะไม่มอีะไรรบกวน	
ไม่ขุ่นมัว	ไม่ฟุ้งซ่าน	ร้อนรน	กระวนกระวาย)	
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	 จิตที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เรียกว่าเป็นกัมมนีย์ 
คือเหมาะแก่การใช้งาน	 พร้อมที่จะปลูกฝัง
คุณธรรมต่างๆ	หรือใช้คิดพิจารณา	พัฒนาปัญญา	
ซึ่งเป็นลักษณะของจิตที่มีสมาธิ	การพัฒนาในขั้น
จิตใจนี้	 จึงมีสมาธิเป็นแกน	หรือเป็นตัวแทนเลย
ทีเดียว
	 ถ้ามุ่งหน้าเอาจริงเอาจังกับเรื่องสมาธิ	 ก็
ฝึกสมาธิให้แน่วแน่	 สนิทลึกลงไปอีก	 จนถึงขั้น
เป็นฌานระดับต่างๆ	 ซึ่งมีทั้งขั้นที่อยู่กับรูปธรรม	 
(รูปาวจร)	และขั้นที่อยู่กับอรูปธรรม	(อรูปาวจร)	
 ความสุขในข้ันจิตวัฒนะนี้ ประณีตและ
บรสิทุธิข์ึน้ไปมาก  เพราะไม่มีอาการของความทกุข์ 
แบบที่แฝงมากับการเสพกามอามิส เช่น ความ
หวาดระแวง เบื่อหน่าย รันทดใจ เป็นต้น
	 แม้จะได้ถงึขัน้นี	้ท่านกบ็อกว่ายงัไม่พออกีนัน่
แหละ	 การที่เราจะอยู่ข้างในกับจิตใจของตัวนั้น	
มันดื่มด�่าไปได้ลึกล�้าก็จริง	แต่อาจจะติดเพลินกับ
สมาธิและผลพลอยได้ของมัน แล้วกลายเป็นพวก
หลีกหนีสังคม ไม่เผชิญหน้าความจริง เป็นการ
หลบทุกข์ พ้นปัญหาไปได้ช่ัวคราว พอออกจาก
สมาธิก็เจอกับสภาพเก่า	 ยังมีความยึดติดถือมั่น	
และถูกธรรมดาของธรรมชาติบีบคั้นเอาได้	 ไม่ได้ 
แก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นไป	 เพราะฉะนั้นจะต้องก้าว 
ต่อไปอีก ให้ถึงความสมบูรณ์ จบส้ินปัญหา 
ให้เป็นสุขโดยไม่มีทุกข์เหลืออยู่	 แล้วท่านก็บอก 
ขั้นต่อไปอีก
 ๓. ข้ันอิสระหลุดพ้น หมายถึง ชีวิตที่พ้น
หรืออยู ่เหนือการที่จะถูกบีบคั้นครอบง�าด้วย
ปัญหา ไม่ว่าอย่างใดๆ แม้แต่ความเป็นไปของ
กฎธรรมชาติแห่งความเปลี่ยนแปลง ไม่เที่ยงแท้ 
และเสื่อมสลาย มีความสุขที่ปลอดโปร่ง โล่งเบา 
ไม่มเีงาของความทกุข์รบกวน ผู้ทีมี่ชีวิตและความ
สุขถึงข้ันนี้ จะมีคุณสมบัติส�าคัญอย่างหนึ่ง คือ 

เป็นผู้ท�ากิจเสร็จแล้ว บรรลุประโยชน์ตนแล้ว 
ไม่มีอะไรที่จะต้องท�าเพื่อตัวเองอีก ปลดเปลื้อง
ตัวเป็นอิสระแล้ว จึงท�าเพื่อผู ้อื่นได้เต็มท่ี 
เรียกว่า มีกรุณา หรือการุณยธรรมที่บริสุทธิ์ 
และสมบูรณ์
	 เมื่อพัฒนามาจนมีชีวิตและความสุขถึงขั้นนี	้
โดยมคีวามสดชืน่เบกิบานอยูเ่ป็นธรรมดาแล้ว	ถ้า
จะเอาความสุขทางจิตมาใส่อีกก็ไม่ว่า	 จะมีความ
สุขทางประสาททั้งห้ามาเสริม	 ก็ได้ความสุขน้ัน
เต็มสภาพบริบูรณ์	 และทั้งไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่
ใครด้วย	 ทุกอย่างอยู่ในภาวะสมดุลพอดีไปหมด	
เพราะมีปัญญาที่ไร้ทุกข์เป็นตัวควบคุม	 โดยนัยนี้	
เมื่อมีความสุขขั้นสุดท้ายที่ไร้ทุกข์ด้วยปัญญา	 ก็
จบสูงสุดถึงจุดหมาย	
 สรปุได้ว่า		ชวีติและความสขุ  ๓  ขัน้		โดยย่อคอื 
 ๑) ขั้นกามอามิส	(เรียกให้สั้นว่าขั้นกาม	ชื่อ
เต็มคือ	ขั้นกามาวจร	-	ท่องเที่ยวไปในกาม)	ต้อง
ใชศ้ีล	เป็นเครื่องควบคุม	โดยมทีานสนับสนุน
 ๒) ขั้นจิตวัฒนะ	 (ชื่อเต็มคือ	ขั้นรูปาวจร	= 
ท่องเที่ยวไปในรูป	และอรูปาวจร	= ท่องเที่ยวไป
ในอรูป)	มสีมาธ	ิเป็นแกนน�าในการพัฒนา
 ๓) ขัน้อสิระหลดุพ้น	(ชือ่เตม็คอื ขัน้โลกตุตระ	
-	เหนือโลก	หรือขั้นปรมัตถ์	-	ประโยชน์สูงสุด)	มี
ปัญญา	เป็นตัวชี้ขาด	ที่จะน�าเข้าถึงจุดหมาย
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ปฏิบัติธรรม คืออย่างไร

					ค�าว่า	ปฏิบัติธรรม ก็คือ	เอาธรรมมาปฏิบัติ	
เอาธรรมมาใช้ด�าเนินชีวิต	 การท�างาน	 ให้เกิด
ประโยชน์ในชวีติจริง	ท�าให้เป็นชีวิตทีด่มีคีวามสุข
	 การปฏบิตัธิรรมจงึเป็นเรือ่งกว้างๆ	ไม่เฉพาะ
การทีจ่ะปลกีตวัออกจากสังคม	ไปอยูวั่ด	ไปอยูป่่า	
แล้วก็ไปนั่งบ�าเพ็ญสมาธิ	 อะไรอย่างนั้น	 ไม่ใช่แค่
นั้น	 นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง	 เป็นการพยายามน�า
ธรรมมาใช้ในขั้นลึก	 ในการที่จะฝึกฝนจิตใจอย่าง
จริงจัง	 ที่จริงนั้น	 การปฏิบัติธรรมต้องมีตลอด
เวลา เมื่อท�างานหรือท�าหน้าที่ของตนอย่างถูก
ต้อง	ตั้งใจท�าให้ดี	 ให้เกิดคุณประโยชน์	ให้ส�าเร็จ
ความมุ่งหมายที่ดีงาม	ก็เป็นการปฏิบัติธรรม

หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม : ชุดที่ ๑

					เนื้อตัวของการปฏิบัติที่ท่านจัดวางไว้เป็นหลัก
ธรรมหัวข้อต่างๆ	นั้น	ย่อให้สั้นก็คือ	สิกขา หรือ
การศึกษา	ซึ่งแยกออกไปเป็น	ศีล สมาธิ ปัญญา 
เรียกว่า ไตรสิกขา	ส�าหรับคฤหัสถ์	ก็เป็น	ทาน ศีล 
ภาวนา ซึ่งเรียกว่า	บุญสิกขา
 ไตรสิกขา	แปลว่า	สิกขา	หรือการศึกษา	๓	
อย่าง	ดังนี้
 ๑. ศลี คอื	ความมรีะเบยีบในการด�าเนนิชีวิต	
และในการอยู่ร่วมสังคม	 หรือพูดให้ง่าย	 ได้แก่	
ความมวีนิยั	และการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์กตกิาใน
การอยู่ร่วมกัน	เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม	
ชีวิตและสังคมจะได้เรียบร้อย	 ราบร่ืน	 ไม่สับสน
วุ่นวาย
	 ศีลมีหลายระดับ	 หลายประเภท	 จัดไว้ให้
เหมาะกับสภาพชีวิตและสังคม	 หรือชุมชนน้ันๆ	
ในการที่จะปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายของตน
 ศีล ๕	เป็นกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์พื้นฐานใน
สงัคม	เพือ่ให้คนอยูร่่วมกนัด้วยด	ีไม่เบยีดเบยีนกนั	
เป็นฐานรองรับความมีสันติสุขของสังคม

	 ในหลกัศลี	๕	จงึก�าหนดให้ไม่มกีารเบยีดเบยีน
ท�าร้าย	 ไม่ละเมิดต่อชีวิตและร่างกาย	 ไม่ละเมิด
ต่อกรรมสทิธ์ิในทรพัย์สนิ	ไม่ละเมดิต่อคูค่รองของ
กันและกัน	ไม่ใช้วาจาท�าร้ายหลอกลวงกัน	และไม่
คกุคามต่อความรูส้กึมัน่คงปลอดภยัของผูอ่ื้นด้วย
 ศีล ๘	นั้น	เป็นเครื่องเสริมและเอื้อโอกาสยิ่ง
ขึน้ไป	ทัง้ด้านเวลาและแรงงาน	ในการทีจ่ะพฒันา
ชีวิตทางด้านจิตใจและปัญญา	 หรือเป็นเครื่อง
เสริมและเอื้อโอกาสในการบ�าเพ็ญจิตตภาวนา	
และปัญญาภาวนา
	 ศีลอย่างอื่นๆ	ยังมีอีกมาก	เช่น	ศีลในการฝึก
อนิทรย์ี	คอื	ฝึกให้รูจ้กัใช้ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	และใจ 
โดยเฉพาะ	๕	อย่างแรก	ให้ดูเป็น	ฟังเป็น	คือ	ดู 
และฟังให้ได้ประโยชน์แก่ชีวิต	 ไม่ให้เกิดโทษ 
ก่อความเสยีหายความเดอืดร้อนหรอืความลุม่หลง
มวัเมา	และศลีในการเสพ	หรอืบรโิภคสิง่ต่างๆ	ให้
ได้คุณค่าแท้	ไม่หลงไปในคุณค่าเทียม	เป็นต้น
 ๒. สมาธ ิหมายถึง	การฝึกฝนอบรมจิตใจให้
สงบ	 แน่วแน่	 มั่นคง	 เพื่อให้เป็นจิตใจที่สามารถ
ท�างานหรือใช้การได้ดี	 โดยเฉพาะในการคิด
พิจารณาให้เกิดปัญญา	หรือใช้ปัญญาอย่างได้ผล	
 ๓. ปัญญา ได้แก่	 การมีความรู้เข้าใจสิ่งทั้ง
หลายตามความเป็นจริง	ปัญญามีหลายขั้นหลาย
ระดับ	เช่น
 ขั้นเริ่มต้น	คือการรู้เข้าใจสิ่งที่เล่าเรียน	สดับ
ตรบัฟังหรือข่าวสารข้อมลูต่างๆ	และประสบการณ์
ที่เข้ามาทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ตลอดจนความ
จ�าหมายและความรู้สึกนึกคิดที่ปรากฏหรือสั่งสม
อยูใ่นใจ	ปัญญาท�าให้รบัรูแ้ละมองดปูระสบการณ์
น้ันๆ	อย่างถกูต้องตรงความจรงิ	และอย่างบรสิทุธ์ิ	
ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยความชอบชัง	 ยินดียินร้าย	 ไม่
เอนเอียงด้วยอคติต่างๆ	
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 ขั้นต่อไป ได้แก่	 การพิจารณาวินิจฉัย	 และ 
คิดการต่างๆ	 ได้ถูกต้องชัดเจน	 โดยไม่ถูกกิเลส	
เช่น	 ความเห็นแก่ได้	 และความเกลียด	 โกรธ 
เป็นตัวครอบง�า	ชักจูง	
 ปัญญาอีกด้านหนึ่ง	 หมายถึง	 การมองเห็น
สิ่งทั้งหลายล่วงทะลุถึงเหตุปัจจัยต่างๆ	ตลอดจน
สามารถเชือ่มโยงความรูใ้นส่ิงทัง้หลาย	มาใช้แก้ไข
ปัญหาและท�าการสร้างสรรค์	จดัด�าเนนิการต่างๆ	
ปัญญาในขั้นสูงสุด	หมายถึง	ความรู้เท่าทันความ
เป็นจรงิของโลกและชวีติ	ทีท่�าให้หายตดิข้อง	หมด
ความยึดม่ันถือม่ันในสิ่งทั้งหลาย ซึ่งส่งผลย้อน
กลบัไปยงัจติใจ	ท�าให้เกดิความเป็นอสิระหลุดพ้น	
เป็นอยู่ด้วยความปลอดโปร่ง	 โล่งเบา	 เบิกบาน	
ผ่องใสอย่างแท้จริง
 สิกขา หรือ	ศึกษา แปลว่า	การฝึกฝนปฏิบัติ	
หรือเรียนให้รู้และฝึกท�าให้เป็น	 หลักไตรสิกขา	
หรือการศึกษา	๓	อย่างนี้	เป็นการฝึกพัฒนาชีวิต	
๓	ด้าน	คือ	ด้านความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม	
ทั้งทางวัตถุและทางสังคม	 ด้านจิตใจ	 และด้าน
ปัญญา
	 ในการกระท�าทกุครัง้	ทกุอย่าง	ไม่ว่าจะแสดง
พฤติกรรมอะไร	 หรือมีกิจกรรมใดๆ	 ก็ตาม	 เรา
สามารถฝึกฝนพัฒนาตนและส�ารวจตรวจสอบ
ตนเอง	 ตามหลักไตรสิกขานี้	 ให้มีการศึกษาครบ
ทั้งสามอย่าง	ทั้งศีล	สมาธิ	และปัญญา	พร้อมกัน
ไปทกุครัง้ทกุคราว	คอืเมือ่ท�าอะไรกพิ็จารณาดวู่า
	 ๑.	 พฤติกรรมหรือการกระท�าของเราครั้งนี	้
มีการเบียดเบียน	จะท�าให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ใครหรือไม่	 หรือว่าเป็นไปเพื่อความเกื้อกูล	 ช่วย
เหลือ	ส่งเสริม	และสร้างสรรค์	(ศีล)
	 ๒.	ในการกระท�าเดียวกนันี	้จติใจของเราเป็น
อย่างไร	เราท�าด้วยจติใจท่ีเหน็แก่ตวั	มุง่ร้ายต่อใคร	
ท�าด้วยความโลภ	โกรธ	หลง	หรือไม่	หรือท�าด้วย

ความเมตตา	 มีความปรารถนาดี	 ท�าด้วยศรัทธา	
ท�าด้วยสต	ิมคีวามเพยีร	มคีวามรบัผดิชอบ	เป็นต้น	 
และในขณะที่ท�า	 เรามีสภาพจิตใจเป็นอย่างไร	
เร่าร้อน	กระวนกระวาย	ขุน่มวั	เศร้าหมอง	หรอืว่า 
มีจิตใจที่สงบ	 ร่าเริง	 เบิกบาน	 เป็นสุข	 เอิบอ่ิม	
ผ่องใส	(สมาธ)ิ
	 ๓.	การกระท�าครัง้น้ี	เราท�าด้วยความรู	้ความ
เข้าใจ	 มองเห็นเหตุผล	 รู้เข้าใจหลักเกณฑ์และ
ความมุ่งหมาย	มองเห็นผลดี	ผลเสีย	และหนทาง
แก้ไขปรับปรุง	พร้อมดีแล้วหรือไม่	(ปัญญา)

หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม : ชุดที่ ๒

	 ส่วน ทาน ศีล ภาวนา ที่เรียกว่า	บุญสิกขา 
ก็มีสาระส�าคัญอย่างเดียวกับไตรสิกขานี้เอง	
 ๑. ทาน คือการให้	การเผื่อแผ่แบ่งปัน	เพื่อ
ช่วยเหลือกัน	 เพื่อยึดเหน่ียวสังคม	 และเพื่อส่ง
เสริมความดีงามและการท�าสิ่งที่ดี
	 ทานเป็นเครื่องเสริมการอยู่ร่วมในสังคมให้
เป็นไปด้วยดี	มีระเบียบมั่นคงยิ่งขึ้น	พร้อมกันนั้น
ก็เป็นเครือ่งฝึกหดัขดัเกลา	ทัง้พฤตกิรรมภายนอก
ทางกาย	 วาจา	 และฝึกฝนอบรมจิตใจ	 ให้เจริญ
ยิ่งขึ้นไปในคุณธรรม	 และความเอิบอิ่ม	 เบิกบาน	
ผ่องใส
 ๒. ศีล ก็มีสาระอย่างศีลในไตรสิกขาข้างต้น	
 ๓. ภาวนา แยกเป็นภาวนาในด้านสมาธ	ิและ
ภาวนาในด้านปัญญา 
 ภาวนา	 แปลว่า	 ท�าให้เกิด	 ให้มีขึ้น	 ท�าให้ 
เป็นขึ้น	 สิ่งที่ยังไม่เป็นก็ท�าให้เป็น	 สิ่งที่ยังไม่ม ี
ก็ท�าให้มีขึ้น	การฝึกอบรม	หรือการเจริญ	พัฒนา
ให้งอกงามบริบูรณ์	
	 การภาวนาในระดบัทีเ่ราต้องการในทีน้ี่	แยก
เป็น	๒	อย่างคือ	จิตตภาวนา	การฝึกอบรมจิตใจ	
อย่างหนึง่	และ	ปัญญาภาวนา	การฝึกอบรมปัญญา 
อีกอย่างหนึ่ง
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 จิตตภาวนานั้น	 เรียกง่ายๆ	ว่า	สมถะ	หรือ	
สมถภาวนา สมถะนี้	 ตัวแก่นของมันแท้ๆ	 คือ
สมาธิ	 เพราะสมถะ	 แปลว่า	 ความสงบ	 ตัวแก่น
ของความสงบคือสมาธิ	 ความมีใจแน่วแน่	 สมถะ
มุ่งที่ตัวสมาธิ	จะว่าสมาธิเป็นสาระของสมถะก็ได้	
ฉะนั้นก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	สมาธิภาวนา (ค�าว่า
จิตตภาวนาก็ดี	สมถภาวนาก็ดี	สมาธิภาวนาก็ดี	
จึงใช้แทนกันได้หมด)
	 อย่างที่สอง	ปัญญาภาวนานั้น	 เรียกชื่ออีก
อย่างหนึ่งว่า	วิปัสสนาภาวนา		เป็นการเจริญ	คือ	
ปัญญาท่ีเข้าใจความจริงของส่ิงทั้งหลาย	 ปัญญา
ในขัน้ทีรู่จ้กัโลกและชวีติตามความเป็นจรงิ	เพราะ
ฉะน้ัน	วปัิสสนาภาวนา	เรียกให้กว้างก็เป็น	ปัญญา
ภาวนา
	 อย่างไรก็ตาม	 ทาน	 ศีล	 ภาวนานี้	 ท่านมุ่ง
ส�าหรับคฤหัสถ์	ดังนั้น	บุญสิกขาจึงเน้นข้อปฏิบัติ
ขัน้ต้นๆ	หรอืขัน้พืน้ฐาน	คอื	ทานเน้นทีอ่ามิสทาน	
ได้แก่การให้วตัถ	ุศลีเน้นทีศ่ลี	๕	หรอืขยบัขึน้ไปอกี
เป็นศีล	๘	ส่วนภาวนา	กเ็น้นแค่เมตตาภาวนา	คอื
การเจริญเมตตาหรือไมตรี	 ที่จะเป็นพื้นฐานแห่ง
สันติสุขของสังคม	 ถ้าสามารถท�าได้มากกว่านั้น	
ก็ขยายออกไปสู่จิตตภาวนา	 และปัญญาภาวนา 
เต็มรูป	อย่างที่ว่าข้างต้น
	 ว่าที่จริง	ทั้ง ๒	ชุด	คือ	ทาน ศีล ภาวนา	กับ	
ศีล สมาธิ ปัญญา	นี้	ที่จริงก็เรื่องเดียวกัน	แต่ชุด
หนึง่เน้นด้านภายนอก	เน้นด้านหยาบ	จดัเป็นทาน	

ศีล	และภาวนา	โดยขยายด้านนอกเป็น	๒	อย่าง	
คอื	ทาน	กับ	ศลี	เอาข้างใน	๒	อย่างคอื	สมาธ	ิและ
ปัญญา	ไปยุบเป็นภาวนาอย่างเดียว	
	 ส่วนชุดศีล สมาธิ ปัญญา	 น้ัน	 เอาด้านใน 
คอืภาวนา	ไปแยกละเอียดเป็นจิตใจ	คอื	สมาธิ กับ
ปัญญา	แต่ด้านนอก	คือ	ทาน	กับ	ศีลนั้น	รวมเป็น 
อันเดียว	 เพราะว่าศีลนั้น	 หลักการคืออยู่ร่วม
กันด้วยดีกับผู้อื่นในสังคม	 ส่วนทานก็เป็นองค์
ประกอบในการที่จะอยู่ร่วมกันด้วยดีกับผู้อ่ืนใน
สังคม	ก็เลยมารวมอยู่ในค�าว่าศีล 
	 เพราะฉะนั้น	 เมื่อท่านได้ฟังค�าว่า ทาน ศีล 
ภาวนา กับ ศีล สมาธิ ปัญญา ก็ให้ทราบว่าที่จริง
เป็นระบบอันเดียวกัน แต่เราแยกเพื่อให้เห็นจุด
เน้นที่ต่างกัน ส�าหรับคฤหัสถ์จะเน้นด้านนอก จัด
เป็นทาน ศีล ภาวนา แต่ส�าหรับพระสงฆ์จะเน้น
ด้านใน วางหลักเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา 
	 อน่ึง	 ชื่อเรียกก็คล้ายๆ	 กัน	 ชุด	 ศีล สมาธิ 
ปัญญา	 ทุกท่านรู้จักกันดีแล้วว่า	 ไตรสิกขา	 ไตร	
แปลว่า	๓	สกิขา	คอื	การศกึษา	รวมเป็น	ไตรสกิขา	
แปลว่า	การศึกษา	๓	อย่าง	
	 ส่วนชุด	ทาน ศีล ภาวนา	เรียกชื่อต่างไปนิด
หนึง่ว่า	ปญุญสกิขา	หรอื	บญุสกิขา	กค็อื	การฝึกฝน 
ในเรื่องความดี	 หรือการฝึกหัดท�าความดีน่ันเอง	
ปุญญ =	ความดี	สิกขา =	การฝึกอบรม	คือการ
ฝึกฝนปฏิบัติอบรมในเรื่องความดี	 การท�าให้คน
เจริญงอกงามขึ้นในความดีต่างๆ	 ด้วยทาน	 ศีล	
ภาวนา	รวมแล้วทั้ง	๒	ชุด	ก็เป็นอันเดียวกัน	ต่าง
กันที่จุดเน้นดังกล่าว
	 	 	 เมื่อปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขา	หรือบุญ-
สิกขา	๓	ประการ	อย่างถูกต้องดีแล้ว	ก็จะเข้าถึง
ชีวิตที่ดีงาม	 มีความสุขที่แท้จริง	 โดยเข้าถึงธรรม
และความสขุทัง้	๓	ระดบั	ได้จนถงึทีส่ดุ	ดงัได้กล่าว
แล้วแต่เบื้องต้น
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หลักพุทธธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรม*

	 จะพดูถงึตวัข้อธรรมในการปฏิบัติไว้บ้าง	โดย
จะเสนอไว้อย่างกว้างๆ	ให้เห็นหลักในการปฏิบัติ
ธรรมแบบคลุมทุกระดับ
 หนึ่ง หลักการปฏิบัติทั่วไปตลอดสายแบบ
คร่าวๆ	 ชุดหนึ่งที่น่าจะน�ามาใช้แนะน�าท�ากันให้
มาก	ก็คือ	หลัก	มงคล ๓๘ ประการ
 หลักนี้มีข้อปฏิบัติตั้งแต่ต้นไปตลอด	บอกวิธี
ด�าเนินชีวิต	 ตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นสูงสุด	 เริ่มต้ังแต	่ 
ไม่คบพาล	คบบัณฑิต บูชาคนที่ควรบูชา	นี้คือให้
มีทัศนคติและค่านิยมถูกต้องเกี่ยวกับบุคคล	 ให้
ยกย่องบุคคลด้วยความดีงาม	ไม่ใช่ยกย่องในทาง
ผดิ	เป็นการส่งเสรมิค่านยิมทีถ่กูต้อง		ท�าให้มีทฏิฐิ
ที่ถูกต้อง	
	 ข้อปฏบิติัอ่ืนๆ	กจ็ะมไีปตามล�าดบัจนถงึ	๓๘	
ประการ	ตอนท้ายๆ	กจ็ะม	ีการเห็นอรยิสจั	การท�า
นิพพานให้แจ้ง	จนกระทั่งท้ายสุด	จิตของผู้ใดถูก
โลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว	 เป็นจิตไร้ความ
โศก	ไม่มีธุลี	ไม่ขุ่นมัว	ไม่เศร้าหมอง	เป็นจิตเกษม	
ก็จบลงที่จิตปลอดโปร่ง	 ผ่องใส	 ไม่มีความทุกข์ 
ด้วยประการใดๆ	ทั้งสิ้น	
 สอง หลักปฏิบัติในระดับสมถะ หรือข้ัน
จิตตภาวนา	 ท่านให้หลักไว้มากมาย	 เรียกว่า	
กรรมฐาน	๔๐	คือเทคนิค	๔๐	อย่าง	เช่น	อนุสสติ 
๑๐	มีการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า	 ระลึกถึงคุณ
พระธรรม	 ระลึกถึงคุณพระสงฆ์	 ...	 จนกระทั่ง
ถึงก�าหนดลมหายใจ	 แล้วยังมีการเพ่งกสิณ	 การ
บ�าเพ็ญอัปปมัญญาพรหมวิหาร	 การเจริญอสุภะ	
อะไรต่างๆ	 เหล่านี้	 ทั้งหมดน้ีเป็นเรื่องของระดับ
สมถะ	เป็นการลงลึกไปในระดับจิตตภาวนา
 สาม หลกัปฏบัิติระดับวิปัสสนา	เนือ้หาสาระ
ทีส่�าคัญ	ท่านเรยีกว่า	ธรรมทีเ่ป็นภูมขิองวิปัสสนา 

คอืวปัิสสนาภมู	ิตอนน้ียากหน่อยแล้ว	ฟังหวัข้อไว้ 
เฉยๆ	 อาตมายกเอามาพูดให้ครบไว้	 ไม่ต้องถือ 
เป็นส�าคัญนัก	
 วิป ัสสนาภูมิ น้ัน	 ก็มี เรื่องขันธ ์	 ๕	 เรื่อง 
อายตนะ	๑๒	ธาตุ	๑๘	อินทรีย์	๒๒	อริยสัจ	๔	 
และปฏิจจสมุปบาท	 ทั้งหมดน้ี	 เป็นภูมิของ
วปัิสสนา	เมือ่เราเรยีนธรรมพวกน้ีกเ็ป็นการเรยีน
เกี่ยวกับวิปัสสนา
	 หลักธรรมส�าคัญมาก	 ที่จะเข ้ามาสู ่การ
พิจารณาศึกษาในขั้นนี้คือเรื่องไตรลักษณ์	 เมื่อ
ปฏิบัติธรรมตามแนววิปัสสนา	 ปัญญาเกิดขึ้น	 ก็
จะเห็นไตรลักษณ์	เช่น	พิจารณาขันธ์	๕	ไป	ก็จะ
เห็นไตรลักษณ์	ตลอดจนถึงข้อสุดท้าย	พิจารณา
ในหลักปฏิจจสมุปบาท	 ก็จะเห็นไตรลักษณ์เช่น
เดียวกัน	เพราะปฏิจจสมุปบาทนั้น	ก็คือหลักแห่ง
ความเป็นไปตามเหตุปัจจัย 
	 ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยน้ัน	 ก็ปรากฏ
เป็นการเปลี่ยนแปลง	 ท�าให้มองเห็นการที่องค์
ประกอบทั้งหลายมารวมกันเข้า	 ประชุมกันเข้า	
เป็นองค์รวมอย่างใดอย่างหน่ึง	 ที่สมมติเรียกว่า
เป็นสิ่งน้ันสิ่งน้ี	 แต่ละส่วนน้ัน	 ไม่เท่ียง	 ไม่คงที่	 
เกิดดับอยู่ตลอดเวลา	คงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้	
ไม่ใช่ตัวตน	เรียกว่า	ไตรลักษณ ์
	 ถ้าเข้าใจชัดเจน	เห็นแจ้งในไตรลักษณ์	ก็จะรู้
เท่าทันโลกและชีวิตตามความเป็นจริง	 เกิดความ
สว่างไสว	 สงบ	 ปลอดโปร่ง	 ผ่องใส	 เบาสบาย	
หายยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย	มีจิตใจที่หลุดพ้น
เป็นอิสระ เป็นสุขอย่างแท้จริง	การเป็นอยู่	ท่าที

*จากหนังสือเรื่อง	ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง หน้า	๙๐	–	๙๙
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ต่อโลกและชีวิต	 และการปฏิบัติต่อส่ิงทั้งหลาย	 
จะเป็นไปด้วยปัญญา	ไม่ตกอยู่ใต้อ�านาจครอบง�า
และแรงผลักดันของอวิชชา	และตัณหา	อุปาทาน
อีกต่อไป	 เรียกว่า	บรรลุผลที่หมายของวิปัสสนา  
ซึ่งก็คือจุดหมายของการศึกษา หรือการปฏิบัติ
ธรรมขั้นสุดท้ายนั่นเอง
	 ในการปฏิบัติธรรมทั้งหมดนี้	 มีตัวธรรมที่
เป็นผู้ท�างาน	ซึ่งอาจจะใช้ศัพท์เรียกว่าเป็น	คณะ
ท�างานในการปฏบิติัธรรม	กไ็ด้	เรยีกว่า	โพธปัิกขยิ- 
ธรรม ๓๗ ประการ	ชุดนี้เป็นตัวท�างาน
	 เรื่องต่างๆ	ที่พูดมาก่อนนี้	 เป็นตัวถูกกระท�า	
เช่น	 กรรมฐาน	๔๐	 นั้น	 จะเป็นลมหายใจ	 หรือ
อสุภะ	 หรือกสิณ	 หรืออะไรก็ตาม	 เป็นตัวถูก
กระท�า	เป็นสิง่ทีเ่ราเอามาใช้ก�าหนดพจิารณา	หรอื 
วิปัสสนาภูมิ	 เช่น	 ขันธ์	 ๕ ก็เป็นตัวถูกกระท�า 
ถูกน�ามาพิจารณาเช่นเดียวกัน
 โพธิปักขิยธรรม แปลว่า ธรรมที่อยู่ในฝ่าย
ของโพธ ิพดูง่ายๆ ว่า ธรรมทีเ่ป็นพวกของโพธิ คือ
เกือ้หนนุการตรสัรู ้หรอืช่วยสนบัสนนุอรยิมรรค มี 
๓๗ อย่าง จัดเป็น ๗ หมวด คือ  ๑. สติปัฏฐาน ๔  
๒. ปธาน ๔ (การตั้งความเพียร)	๓. อิทธิบาท ๔ 
(ธรรมให้ถึงความส�าเร็จ)	๔. อินทรีย์ ๕ (ธรรมที่
เป็นใหญ่ในการท�าหน้าที่เฉพาะแต่ละอย่าง	 หรือ
ธรรมที่เป็นเจ้าการในการข่มก�าราบอกุศลธรรมที่
ตรงข้ามกับตน)	๕. พละ ๕ (ธรรมที่เป็นก�าลังใน
การต้านทานไม่ให้อกศุลธรรมเข้า) ๖. โพชฌงค์ ๗ 
(องค์ของผูต้รสัรู	้หรือองค์ประกอบของการตรัสรู)้		
๗. มรรคมีองค์ ๘
	 พูดมาถึงโพธิปักขิยธรรมแล้ว	 ก็เรียกว่าจบ	
เพราะโพธิปักขิยธรรมเป็นตัวการปฏิบตั	ิหรอืเป็น
คณะท�างาน	 เมื่อคณะท�างานในการปฏิบัติธรรม
มาถึงแล้ว	 ก็ยกให้เป็นหน้าท่ีของคณะท�างานนั้น
ท�าหน้าที่ของเขาต่อไป	

ปฏิบัติธรรม วัดผลอย่างไร*

ก) ดูกุศลธรรมที่เพิ่มขึ้น 
	 โดยทั่วไป	 มีการวัดด้วยคุณธรรมต่างๆ	 ที่
งอกงามขึ้นมาแทนอกุศลธรรม	 คือจะต้องดูว่า	
กุศลธรรมเจริญขึ้นมาแทนที่อกุศลแค่ไหน	 หลัก
การวดัความเจรญิในการเดนิตามมรรค	หมวดหนึง่
มี	๕	อย่าง
 ประการที่ ๑	 ดูว่ามีความมั่นใจ	 มีความเช่ือ
มั่นในสิ่งที่เป็นกุศล	 สิ่งที่เป็นความดีงามมากขึ้น
หรือไม่	 มีความมั่นใจแม้แต่ในโพธิสัทธา	 เชื่อใน
ศกัยภาพของตนเองทีจ่ะพฒันาขึน้ไปหรอืไม่	เมือ่
มีความเชื่อมั่นมากขึ้น	ก็เรียกว่า	มีศรัทธามากขึ้น	
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี	 เป็นกุศลธรรมที่เจริญเพิ่มขึ้น	 โดย
สรุป	 คือดูว่ามีศรัทธา	 มีความเชื่อ	 มีความมั่นใจ
ในกุศลธรรมในความดีงามต่างๆ	มากขึ้นหรือไม่
 ประการที่ ๒	 เมื่อปฏิบัติเดินตามมรรค
ไป	 มีระเบียบในการด�าเนินชีวิตดีขึ้นไหม	 มีการ
ประพฤติตนอยู่ในสุจริตดีขึ้นไหม	 มีระเบียบวินัย
ราบรื่นดีไหม	มีความสัมพันธ์กับโลกกับมนุษย์กับ
สังคมดีขึ้นไหม	เรียกสั้นๆ	ว่า	มศีีล	ดีขึ้นไหม
 ประการที่ ๓	 ดูว่าเรามีความรู้จากการที่ได้
สดับ	 ได้ค้นคว้าอะไรต่างๆ	 มากขึ้นไหม	 ได้เรียน
รู้มากขึ้น	 และกว้างขวางเพียงพอไหม	 ในธรรม 
ที่จะปฏิบัติต่อๆ	 ไป	 หรือในสิ่งท่ีจะน�ามาใช้แก้
ปัญหา	 หรือในการพัฒนาตน	 ได้ประสบการณ์
ต่างๆ	 มาเป็นข้อมูลของความรู้มากขึ้นหรือไม่	
เรียกสั้นๆ	ว่า	มสีุตะ	มากขึ้นไหม	
 ประการที่ ๔	มีความลดละกิเลสได้มากขึ้นไหม	 
โดยเฉพาะความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	มีความ 
เหน็แก่ตวัน้อยลงบ้างไหม	มคีวามเสยีสละมากขึน้ 
ไหม	มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	มีน�้าใจ	เห็นแก่เพื่อน
มนุษย์	เห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้นไหม	มีจิตใจกว้างขวาง

*จากหนังสือเรื่อง	ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง หน้า	๖๘	–	๗๗
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โปร่งเบามากขึ้นไหม	เรียกสั้นๆ	ว่า	มี	จาคะ	มาก
ขึ้นไหม	
 ประการที่ ๕	สุดท้ายคือปัญญา	คือรู้	เข้าใจ
ถกูต้องตามความเป็นจรงิมากเพยีงใด	เรามองเหน็ 
เหตุปัจจัยและความสัมพันธ์ของส่ิงท้ังหลาย
ชัดเจนดี	 สามารถน�าความรู้มาเช่ือมโยงใช้ในการ
แก้ปัญหา	 และสร้างสรรค์	 พัฒนาให้เป็นผลดี
หรือไม่	อันนี้เป็นตัวแกนแท้ที่ต้องการ เป็นตัว
คุมทั้งหมด
	 ตกลงว่า	หัวข้อนี้ก็เป็นหลักหนึ่งในการตรวจ
สอบความเจรญิ	คอืดวู่ามศีรทัธามากขึน้ไหม	มศีลี
มากขึน้ไหม	มสีตุะมากขึน้ไหม	มจีาคะมากขึน้ไหม	
และมปีัญญามากขึ้นหรือไม่	
	 หลักนี้เรียกว่า	 “อริยวัฑฒิ”	 แปลว่า	 ความ
เจริญของอริยชน	ความเจริญแบบอารยะ
ข) ดูการท�าหน้าที่ต่อธรรมต่างๆ 
	 ทีจ่รงิหลกัตรวจสอบมีหลายอย่าง	หลักอย่าง 
หนึ่ง	 เป็นการด�าเนินตามอริยสัจ	 ๔	 ได้แก่	 การ 
ด�าเนินตามหลักการแก้ปัญหาด้วยวิธีการของ
อริยสัจ	 ๔	 ในการปฏิบัติ	 จึงต้องดูว่าเราปฏิบัติ
หน้าที่ต่ออริยสัจ	๔ ถูกต้องหรือไม่	
 อรยิสจั ๔ มีหน้าทีป่ระจ�าแต่ละข้อ ถ้าปฏิบตัิ
ต่ออริยสัจ ๔ แต่ละข้อผิด ก็ถือว่าเราได้เดินทาง 
ผิดแล้ว 
	 หลกันีท่้านให้ใช้ในการตรวจสอบวดัผลส�าเรจ็
ในการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมว่า
	 -	สิ่งที่ควรก�าหนดรู้	เราได้ก�าหนดรู้หรือรู้จัก
แล้วหรือไม่	
	 -	สิง่ทีค่วรแก้ไข	ก�าจดั	เราได้แก้ไข	ก�าจัดแล้ว
หรือยัง	
	 -	 สิ่งที่ควรประจักษ์แจ้ง	 เราได้ประจักษ์แจ้ง
แล้วแค่ไหน	และ
	 -	 สิ่งที่ควรปฏิบัติ	 จัดท�าให้เกิด	 ให้มีขึ้น	 จน
บริบูรณ์	เราได้ปฏิบัติจัดท�าแล้วเพียงใด

ค) ดูสภาพจิตที่เดินถูกระหว่างทาง
	 ลกัษณะของจิตทีเ่ดนิถกูทางน้ัน	ทีค่วรสงัเกต
ม	ี๕	อย่าง	ซึง่เป็นปัจจยัส่งทอดต่อกันตามล�าดับ	คอื 
	 ๑.	ปราโมทย์	 คือ	 ความแช่มชื่น	 ร ่าเริง	 
เบิกบานใจ
	 ๒.	ปีติ	 คือ	 ความอิ่มใจ	 ความปลาบปลื้มใจ	
ใจฟูขึ้น	
	 ๓. ปัสสัทธ	ิ คือ	 ความรู้สึกผ่อนคลายกายใจ 
ใจเรียบรื่น	ระงับลง	เย็นสบาย	
	 ๔.	สุข	คือ	ความสุข	ความคล่องใจ	โปร่งใจ 
ไม่มีความติดขัด	บีบคั้น
	 ๕.	สมาธิ คือ	ความมีใจตั้งมั่น	สงบ	อยู่ตัว	อยู ่
กับงานที่ท�า	 หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง	 ไม่วอกแวก 
ไม่ฟุ้งซ่าน
	 สภาพจิต	๕	อย่างน้ี	เป็นทัง้คณุสมบตัทิีด่งีาม
โดยตวัของมนัเอง	และเป็นเครือ่งหมายของความ
ก้าวหน้าในการปฏบิตัธิรรม	จึงควรพยายามท�าให้
เกิดขึ้น	 และการท�าสภาพจิตเหล่านี้ให้เกิดขึ้น	 
ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัว

ที่มา	 :	คัดย่อจากหนังสือ	“ธรรมะฉบับเรียนลัด”	ของ	สมเด็จ 
พระพุทธโฆษาจารย์	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต)	 เมื่อคร้ังด�ารงสมณศักด์ิ	 ที่	
พระพรหมคณุาภรณ์	ฉบบัจัดพมิพ์ครัง้ที	่๓๐	เมือ่ธนัวาคม	๒๕๕๕	
ท่านสามารถดาวน์โหลดฉบบัเตม็ได้จากเวบ็ไซต์วดัญาณเวศกวนั 
ตามลิง้ค์ด้านล่างนี	้http://www.watnyanaves.net/uploads/
File/books/pdf/the_dhamma_short_course.pdf
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	 เราได้สวดมนต์บทอริยมรรคมีองค์แปด  
พอถงึบทสมัมาสต	ิญาติโยมหลายคนคงเกดิความ
สงสัยในค�าแปล	 โดยเฉพาะในค�าว่า	 “เห็นกาย 
ในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม” 
แปลว่าอะไร	อาตมาขออธิบายสั้นๆ	
	 ก่อนอื่น	 เป็นสิ่งที่น่ารู้ว่า	 มีธรรมะหลายบท 
ในพระไตรปิฎกหรือในพระสูตร	 ซึ่งจริงๆ	 แล้วนี่
ไม่มีใครรู้หรอกว่า	 แปลว่าอะไร	 และไม่สามารถ 
จะรู้ได้ด้วย	เพราะภาษาบาลีเป็นภาษาที่ตายแล้ว 
ที่เราแปลได้ก็ต้องพึ่งอรรถกถา อรรถกถาคือ
อาจารย์รุ่นหลัง	 มีช่ือเสียงมากที่สุดคือพระพุทธ-
โฆษาจารย์	 ซึ่งเป็นชาวอินเดียท่ีไปจ�าพรรษาอยู่
ที่ศรีลังกา	 หลังจากที่พระพุทธองค์ปรินิพพานไป
พันปีแล้ว	 ในประเทศศรีลังกามีสองส�านักใหญ่	
คือ มหาวิหาร	กับ	อภัยคีร	ีพระพุทธโฆษาจารย ์
ท่านอยู ่ที่มหาวิหาร	 ความเข้าใจในหลักธรรม

ฝ่ายเถรวาทของสองส�านักก็ไม่ตรงกันซะทีเดียว	
ปัจจุบันนี้	 ค�าสอนของอภัยคีรี	 เราไม่สามารถ 
รู้ได้	 เรารู้ได้เฉพาะสายของพระพุทธโฆษาจารย์ 
เพราะท่านเป็นผูร้วบรวม		เรยีบเรยีง		ค�าขยายความ 
ค�าอธิบายข้อความในพระสตูรทีม่กีารเก็บสะสมไว้ 
ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้น	 ท่านเป็นผู้แปล	 เป็น 
ผู้เรียบเรียง	 เป็นผู้เลือกว่า	 บทนี้เอา	 บทนี้ไม่เอา	 
ซึ่งบทที่ท่านไม่เอา	เราก็ไม่รู้เหมือนกัน	เพราะว่า
ถูกท�าลายหมด	
	 พระพุทธโฆษาจารย์ท่านมีชีวิตอยู่หลังพระ- 
พุทธองค์พันปี	ดังนั้น	ถ้าเรามองเฉพาะในแง่ของ 
ภาษา	 มาดูภาษาไทยสมัยนี้	 กับสมัยเมื่อพันป ี
ที่แล้ว	 ถ้าเราอ่านหรือฟังคนไทยจากพันปีที่แล้ว 
คยุกัน	อาจจะมหีลายศพัท์	โดยเฉพาะพวกส�านวน 
พวกแสลง	(slang)	ที่เราคงฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกัน	
พระพุทธโฆษาจารย์เองก็คงเหมือนกัน	 เมื่อท่าน 

พระอาจารย์ชยสาโร

พระธรรมเทศนา

เข้าใจตน เข้าใจท่าน
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ดูข ้อความจากพระสูตรภาษาบาลี	 จากเมื่อ 
พันปีท่ีแล้ว	 ก็ต้องมีหลายสูตรท่ีท่านไม่เข้าใจ 
เหมือนกัน	 อันนี้ก็เป็นการปูพื้น	 เพื่อให้เข้าใจว่า	
ข้อความในพระสตูรหมายความว่าอย่างไร	บางคน 
อาจจะไม่เอาอรรถกถาจารย์เลย	 จะเอาแต่พระ-
สูตรล้วนอย่างเดียว	 มันก็เป็นไปไม่ได้	 เพราะว่า
ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ตายไปแล้ว	และเป็นภาษา
เก่าเม่ือสองพนักว่าปีทีแ่ล้ว	ซึง่เราไม่สามารถทีจ่ะ 
มั่นใจได้ว่า	 ความหมายของแต่ละค�า	 แต่ละศัพท์	
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 แต่ละส�านวนจริงๆ	 แล้ว	 
แปลว่าอย่างไร
	 ในกรณีของค�าว่า	 “กายในกาย เวทนาใน
เวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม”	 พระพุทธเจ้า
ไม่เคยขยายความเลย	 พระพุทธโฆษาจารย  ์
ท่านเป็นผู้ขยายความ	หรือเป็นผู้ตีความ	ซึ่งเราก็
ไม่มั่นใจว่าเป็นการตีความของท่านเอง	หรือเป็น
ค�าตีความของครูบาอาจารย์ในยุคไหน	 หรือว่า
อาจเป็นของพระอรหันต์สาวกในสมัยพระพุทธ-
องค์ยังทรงพระชนม์อยู่ก็ได้	 เราไม่สามารถรู้ได	้
ดังนั้น	ก็เป็นความไม่แน่ของคัมภีร์	แต่ว่าอย่างไร
ก็ตาม	 เรามีวิธีหนึ่งที่เราจะพิสูจน์ได้ ที่เราจะ
มัน่ใจได้ ก็ด้วยการปฏบิตั	ิเพราะทางสายเถรวาท
ของเรา	 จะมีกระแสของพระอริยเจ้า	 ผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ	 ท่านที่พิสูจน์อริยมรรคมีองค์แปด 
ด้วยประสบการณ์ของท่าน	ท่านเป็นพยาน	ท่าน 
เป็นตัวอย่างว่า	 อริยมรรคมีองค์แปดสามารถน�า
ปุถุชนคนธรรมดาไปสู่ความเป็นอริยชนได้	 แต่ใน 
รายละเอยีดของปรยิตัธิรรมนัน้	แม้แต่พระอรยิเจ้า 
เอง	ก็อาจจะมีมติไม่ตรงกันได้	
	 นี่คุยตั้งยาว	 ก่อนจะเข้าถึงเรื่องกายในกาย	
เวทนาในเวทนา	จิตในจิต	ธรรมในธรรม	
	 ข้อแรกคือ	กาย	ท่านจะอธบิายว่า	กายในกาย 
มี	๒	นัย	นัยแรกก็คือค�าว่ากาย -	กายะ	ในภาษา 

บาลี	 เราจะใช้ไม่ตรงกันทีเดียวกับค�าว่ากายใน
ภาษาไทย	 อย่างมีในบทสวดอาการ	๓๒	 :	 เกสา 
โลมา	นขา	ทันตา	ตโจ	ตามหลักบาลีเดิม	จะถือว่า
เกสาคือกายหนึ่ง	 โลมาคือกายหนึ่ง	 นขาคือกาย
หนึ่ง	ทันตาก็กายหนึ่ง	เป็นต้น
	 ฉะนั้น	การรู้กายในกายนี้	เราแปลได้ว่า	กาย 
ในกายท้ังหลาย	 อย่างเช่น	 ถ้าเราดูลมหายใจ 
น้ันคอืกายหน่ึงในกายทัง้หมด	เรยีกว่ากายในกาย 
กายหน่ึงในกายทั้งหลาย	 ท่านเรียกว่ากายา- 
นปัุสสนาสติปัฏฐาน	นัยทีส่องซ่ึงไม่ขดักัน	แต่เป็น 
การมองคนละแง่มุม	 คือการเห็นกายว่าสักแต่ว่า 
กาย	 คือเห็นว่ากายไม่ใช่กายของเรา	 ไม่ใช่เรา 
ไม ่ใช ่ของเรา	 คือมองด้วยจิตใจที่ เป ็นกลาง 
ที่เห็นสภาพน้ันตามความเป็นจริง	 เรียกว่าเห็น
กายก็สักแต่ว่ากาย	ดังนั้น	 ถ้าเราเห็นผม	 เห็นอยู ่
กับตา	 รู้ว่าเป็นผม	 แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นผม 
ของเรา	 อันน้ันยังไม่ใช่กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
ต้องเห็นว่า	กายสักแต่ว่ากาย 
	 เพราะฉะนั้นจะมีความหมาย	๒	นัย	คือเห็น
กายส่วนใดส่วนหน่ึง	เรยีกว่ากายในกาย	หรอืมอง
ในแง่ว่า	 เห็นกายว่าสักแต่ว่ากาย	 ไม่ใช่เรา	 ไม่ใช่
ของเรา	
	 ข้อ	๒	คือ	เวทนา	ทุกวันนี้ค�าว่าเวทนาก็ชวน 
ให้สงสยัได้เหมือนกนั	เพราะในภาษาไทยเรากใ็ช้ค�า 
ว่าเวทนาในความหมายค่อนข้างกว้าง	 อย่างเช่น 
ว่า	 โอ้...นั้นมันน่าเวทนามาก	 เป็นต้น	 แล้วส�านัก 
วิปัสสนาก็มักเอาค�าว่าเวทนาไปใช้ในความหมาย 

“ธรรมะฉบับเรียนลัด”	
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ที่ไม่ตรงกับภาษาบาลีเดิมของพระพุทธเจ้า	 พระ 
พทุธเจ้าตรัสว่า เวทนา ม ี๓ อย่าง คอื ทกุขเวทนา 
สุขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา	 ถ้าใช้ศัพท์ภาษา 
อังกฤษต้องใช้ค�าว่าโทน	 (tone)	 เป็นโทนของ
ประสบการณ์	 โทนของประสบการณ์มี	 ๓	 อย่าง	
คือ	สุข ทุกข์ กับ เฉยๆ	เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยว
กบัความรู้สกึต่างๆ	ในกาย	อยูต่รงนัน้ตรงนี	้อนันัน้
ไม่ใช่เวทนาในความหมายของสติปัฏฐาน	สติปัฏ-
ฐานก็คือ	สุข	ทุกข์	หรือเฉยๆ	ดังนั้น	ในสามข้อนี้ 
ถ้าเราพจิารณา	สขุเวทนา	คอืเวทนาหนึง่ในเวทนา
สาม	คือเวทนาในเวทนา	หรือว่าจะเป็นตามหลัก 
ที่ว่า	เห็นว่าสักแต่ว่าเวทนา	ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่ของเรา	
ไม่มคีวามรูส้กึว่าเราเป็นเจ้าของของมนั	นีเ่รยีกว่า
เห็นเวทนาในเวทนา
	 ข้อ	๓	คือ	จิต	ก็เหมือนกัน	อาการต่างๆ	ของ 
จิตใจ	จิตใจเราเศร้าหมอง	จิตใจเราผ่องใส	จิตใจ 
เราสงบ	จติใจเราไม่สงบ	เป็นต้นนัน้	เรากพ็จิารณา 
รับรู้ในปัจจุบันถึงอาการของจิต	 ว่าจิตก�าลังม ี
อาการอย่างนี้	 ก็เป็นจิตหนึ่งในจิตทั้งหลาย	หรือ 
การที่เห็นว่าสักแต่ว่า	 จิตไม่ใช่เรา	 ไม่ใช่ของเรา 
เรียกว่าเห็นจิตในจิต	สามข้อนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่ง
	 แต่ข้อสุดท้าย	ธรรม	มักจะเป็นข้อที่จะท�าให้ 
สงสัยได้มากคือ	 เห็นธรรมในธรรม	 นี้แปลว่า 
อะไร	แม้แต่อรรถกถาจารย์	แม้แต่ครูบาอาจารย ์
ยังมักเห็นไม่ตรงกัน	 ไม่ทราบเราเคยสังเกตไหม	
ดังนั้น	 วันนี้อาตมาจะเสนอความเห็นของอาตมา	
เรยีกว่าข้อสงัเกตข้อหนึง่ว่า	ในมหาสติปัฏฐานสตูร	
เห็นธรรมในธรรม	 เริ่มต้นด้วยนิวรณ์	 ๕	 คือสิ่งที ่
เป็นอุปสรรคโดยตรงต่อการท�าสมาธิ	 มี	 ๕	 ข้อ	 : 
ความใคร่ในกาม,	ความพยาบาท,	ความง่วงเหงา
หาวนอน,	ความฟุ้งซ่านร�าคาญ,	ความลังเลสงสัย	
เรยีกว่านวิรณ์	๕		แล้วก็มีโพชฌงค์	๗	ด้วย	:	เริม่ด้วย 
สติ	ธรรมวิจัย	วิริยะ	ปีติ	ปัสสัทธิ	สมาธิ	อุเบกขา 

	 ในข้อที่	 ๔	 เห็นธรรมในธรรม	 ไม่ใช่แค่ว่า 
รับรู้ในปัจจุบันว่ามีหรือไม่มี	แต่ก็ยังมีข้อต่อไปว่า 
จะต้องรู ้วิธีที่จะป้องกันไม่ให้มีสิ่งเศร้าหมอง 
เกิดขึ้น	 และต้องรู้จักระงับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้ว 
อันน้ีหมายถึงพวกนิวรณ์	 ส่วนโพชฌงค์ก็ต้อง 
รูจั้กวิธีท�าให้มขีึน้และต้องรูจั้กวิธีดูแลรกัษา	ฉะน้ัน 
สติ	 ในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่ารู้อยู่ในปัจจุบันว่ามีหรือไม่มี 
แต่ว่าต้องมีการกระท�าและมีข้อวัตรปฏิบัติเพิ่ม 
มากขึ้น	 แล้วยังมีกล่าวต่อไปถึง	 อริยสัจ	๔	 เรื่อง 
ค�าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาด้วย	 ซ่ึงถ้าเรา 
แปลว่า เห็นธรรมในธรรม	 ก็คือเห็นอาการต่างๆ	 
ของจติทีเ่กดิ	-	ดบั	เกดิ	-	ดบั	อยูใ่นปัจจบุนั	น่ันคอื 
เห็นธรรมในธรรม	 ซ่ึงเจอค�าอธิบายน้ีในหนังสือ 
หลายเล่มอยู่	 เราเกิดความสงสัยว่า	 เราจะเห็น 
อริยสัจ	 ๔	 เราจะเห็นพวกนี้ที่เป็นทฤษฎีได้หรือ	
เป็นสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันอย่างนั้นจริงหรือ
	 อาตมาจะอธิบายข้อนี้ว่า	ค�าว่า	ธรรม	ที่จริง 
ในภาษาอังกฤษดีอย่างหนึ่ง	 เพราะว่าเขามีอักษร 
ตัวเล็กตัวใหญ่	ซึ่งในการเขียนค�าว่า	ธรรม	ถ้าเป็น 
ธรรมะค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	ปริยัติธรรม 
ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธธรรม	 เราจะเขียนตัว	 “D” 
เป็นตัวใหญ่	 (Dhamma)	 แต่ถ้าหมายถึงสิ่ง 
ทั้งหลายทั้งปวง	 ซึ่งเป็นความหมายของธรรม 
อีกนัยหน่ึง	 เราจะใช้	 “d”	 ตัวเล็ก	 (dhamma) 
ภาษาไทยไม่มีตัวเล็กตัวใหญ่	 แต่ธรรมทั้งหลาย 
ทั้งปวง	หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่าง	(dhamma)
 ในบทสวดมนต์	สงัขารทัง้หลายทัง้ปวงไม่เทีย่ง 
สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์	 ธรรมทั้งหลาย 
ทั้งปวงเป็นอนัตตา	 ค�าว่า	 สังขาร กับ	 ธรรม 
ต่างกันคือ	 สังขาร ในความหมายนัยนี้	 คือสิ่ง 
ทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้น	 ดับไปเป็นธรรมดา	
เรียกว่า	 สังขาร	 แต่มีสิ่งหน่ึงที่ไม ่ใช ่สังขาร	
สิ่งน้ันคืออะไร	 ?	 ก็คือ	 วิสังขาร	 (นิพพาน)	
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นิพพานไม่ใช่สังขาร	 นิพพานเป็นธรรม	 ธรรม 
ท้ังหลายทั้งปวงยังเป็นอนัตตาอยู่	 พระพุทธองค์
ไม่ได้สอนเพียงแค่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็น
อนัตตา	 แต่พระองค์เติมค�าว่าธรรมทั้งหลายเป็น
อนัตตา	 เพื่อให้ทราบว่า	 แม้แต่นิพพานก็ไม่ใช่ 
อัตตาตัวตน
	 ฉะนั้น	 ธรรมในที่นี้	 หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่าง 
เป็นธรรม		ทัง้รปูธรรมและนามธรรม		ทกุสิง่ทกุอย่าง 
ในภาษาอังกฤษ	บางทีจะแปลว่า	phenomena	
(ปรากฏการณ์)	 การเห็นธรรมในธรรม	 ก็อาจจะ 
แปลได้ว่า	เห็น	phenomena	เห็นส่ิงใดส่ิงหนึง่ใน 
สิ่งทั้งหลาย	แต่ก็ไม่ใช่แค่นั้น	เพราะว่าใน	ธรรมา- 
นปัุสสนาสตปัิฏฐาน  นัน้จะมกีล่าวเป็นหลกัธรรม 
หมวดต่างๆ	เช่น	นิวรณ์	๕,	โพชฌงค์	๗,	อริยสัจ	
๔	เป็นต้น
	 ดังนั้น	 อาตมาจึงถือว่า	 สติปัฏฐานข้อที่ ๔  
ก็คือการมองสิ่งทั้งหลาย ในกรอบของธรรม 
ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือผ่านพุทธปัญญา 
ผ่านปัญญาของพระพุทธเจ้า
	 ในการภาวนา	 สมมติว่าเราเกิดนิวรณ์ขึ้นมา 
เกิดความใคร่ในกาม	 ความพยาบาท	 การที่จะรู้ 
มนัได้	เพราะเราเคยศกึษามาก่อน		เรามหีลกัธรรม 
เหมือนเป็นแผนที่	 เออ	 ใช่	 ตัวนี้เป็นกิเลสตัวนั้น	
ตัวนั้นเป็นกิเลสตัวนี้	 นั่นเป็นคุณธรรมข้อนั้น	 นี่
เป็นคุณธรรมข้อนี้	ไม่ใช่การสัมผัสสิ่งที่ปรากฏอยู่ 

อย่างเดียว	อย่างเช่น	สุข	ทุกข์	 เฉยๆ	นี่ไม่ต้องมี 
ทฤษฎอีะไร	คนทีไ่ม่เคยศกึษาพทุธศาสนาก็มสีทิธิ์
รูว่้าก�าลงัมสีขุเวทนา	ทกุขเวทนา	หรอือทกุขมสขุ- 
เวทนา	 แต่ต้องผ่านการศึกษาทางพุทธศาสนามา
จึงจะได้รู้ว่า	อ้อ	นี่คือนิวรณ์	นิวรณ์ข้อที่	๑	นิวรณ ์
ข้อที่	๒		อ้อ	นี่คือความง่วงเหงาหาวนอน	ต้องม ี
หลักธรรม หลักทฤษฎี เป็นฐาน	 แล้วเราจึงจะ
ก�าหนดธรรมในธรรมได้	จึงจะรู้ว่านี่คือ	สักแต่ว่า 
ธรรม	ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่ของเรา	เป็นธรรมค�าสัง่สอนของ 
พระพทุธเจ้าด้วย	เป็นธรรม	คอื	phenomena	ด้วย 
	 แล้วท�าไมสองอย่างจึงใช้ค�าเดียวกัน	 เพราะ 
ธรรมะเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสดง	ทรงแสดง 
สิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ	 คือ	 phenomena 
นั่นเอง	 เพียงแต่ว่าพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เราเห็น 
phenomena	 ต่างๆ	 ผ่านพุทธปัญญาว่า	 phe- 
nomena	แบบนี้น�าไปสู่ความเสื่อม	น�าไปสู่ความ
ทุกข์	ความเดือดร้อน	phenomena	แบบนี้น�าไป 
สู่ความสุขความเจริญ	ต้องการให้	phenomena	
อย่างนี้เกิดขึ้น	เช่น	สมาธิ	ก็จะต้องฝึกกาย	วาจา 
ใจ	 ด้วย	 phenomena	 อย่างน้ี	 เช่น	 ด้วยการ 
เจริญสติ	 ด้วยการอะไรต่างๆ	พระพุทธองค์ทรง 
เอา phenomena ต่างๆ สิ่งทั้งหลายในโลกมา 
เรียบเรียงจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เข้าใจว่ามัน
มีความสัมพันธ์อิงอาศัยกัน มีผลต่อกันและกัน
อย่างไร นี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่า phenomena กับ 
ค�าสั่งสอน ใช้ค�าเดียวกัน คือ ธรรม รู้จักธรรม 
ในธรรม
	 ในการอธิบายค�าว่า	สติ	 ทุกวันนี้ก็ชักจะมั่ว 
เหมอืนกนั	เพราะว่า	ในโลกตะวนัตก	เรือ่ง	mind- 
fulness	 หรือสติ	 กลายเป็นเรื่องที่เขาสนใจกัน
มาก	สนใจกนัทกุวงการเลยตอนน้ี	แต่ความหมาย 
ของสติโดยทั่วไป	 หรือการสอนเร่ืองสติ	 ก็จะ 
พยายามสอนโดยไม่กล่าวถึงพระพุทธศาสนา	ต้อง 

๔๐22



การให้ดูเป็นวิทยาศาสตร์	 เป็นกลางๆ	 ซึ่งถ้า 
เป็นอย่างนั้น สิ่งที่จะขาดไปแน่นอนก็คือสติ- 
ปัฏฐานข้อที่ ๔	 ซึ่งจะต้องมองผ่านปัญญาของ
พระพุทธเจ้า	 ว่าอะไรเป็นกุศล	 อะไรเป็นอกุศล	
อะไรน�าไปสู่ความสุข	 น�าไปสู่ความเจริญ	 อย่างนี้
เป็นต้น
	 ยกตัวอย่างเช่น	 ถ้าเราถือว่าสติก็แค่รู้อยู่ใน
ปัจจุบัน	รู้ว่าก�าลังมีอะไรอยู่ในใจ	แล้วก็วางใจให้
เป็นกลาง	 ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร	 เมื่อเราต้องเข้าที่
ประชุม	เราก็ต้องคุยในเรื่องที่เรามีความรู้สึกค่อน
ข้างแรง	การมีสติกับค�าพดูของเรานีค่อือย่างไร	คอื 
ถ้าเราจะมีสติในการพดู	เราต้องค�านงึถงึว่าการพดู
อย่างนีจ้รงิหรอืไม่จรงิ	เหมาะหรอืไม่เหมาะ	ต้องใช้ 
ความรู้ในหลักธรรม	ไม่ใช่สักแต่ว่าเอาความรู้สึก
ในใจเป็นหลกั	เพราะเรือ่งการเข้าข้างตวัเองเรากม็ ี
กนัอยูท่กุคนอยูแ่ล้ว	ต้องมีมาตรฐานทีเ่ป็นกลางที ่
เป็นเครื่องระลึกของสติ	 เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าข้าง
ตวัเอง	แม้แต่ในเรือ่งการไม่พดูเทจ็	บางทกีเ็ริม่ต้น 
โดยบอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย	 หรือว่าพูดยาว	 น่า 
ร�าคาญ	 ไม่มีเวลาจะพูดยาว	 เลยสรุปสั้น	 แต่ว่ามี
การตดัออก	มกีาร	edit	บางส่ิงบางอย่าง	หรอืมีการ
พูดเกินจริงในบางสิ่งบางอย่าง	 	 แล้วอยู่ไปอยู่มา	 
มันก็ห่างไกลจากความจริงโดยไม่ตั้งใจ	 หรือว่า
แทบจะไม่ตั้งใจ	ก็เป็นไปได้ง่าย
	 ดังนั้น	กรณีการพูด การสนทนากัน สตินี่เรา 
จะเอาแค่ความรูส้กึ หรอืเอาแค่อารมณ์อย่างเดยีว 
ไม่ได้ ต้องค�านงึถงึหลกัความจริง		เรยีกว่า	สภุาษติ 
คอืพดูความจรงิ	พดูส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์	ถกูกาลเทศะ 
พดูด้วยความหวงัด	ีพดูอย่างสุภาพอ่อนโยน	นีเ่รยีก 
ว่าเป็นสภุาษติ	การค�านงึถึงว่าถกูกาลเทศะหรอืไม่	
เป็นประโยชน์หรอืไม่	ข้อมลูทีจ่ะใช้ตดัสินไม่ได้อยู่
ในปัจจุบนั		จะต้องใช้สมอง		และใช้ความรู	้	ความจ�า 
ด้วย	สติจึงไม่ใช่แค่รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียว

	 ทนีีใ้นการพิจารณาสิง่ต่างๆ	ด้วยสตนิัน้	สมัป- 
ชญัญะ จะเป็นคูก่บัสตด้ิวยเสมอ สมัปชัญญะเป็น
คุณธรรมฝ่ายปัญญา สติเป็นคุณธรรมฝ่ายสมาธ ิ
ถ้าเราแบ่งคณุธรรมต่างๆ	ออกไป	มนัจะมสีองฝ่าย 
คือ	ฝ่ายสมาธิ	และฝ่ายปัญญา	อย่างเช่นใน	อริย- 
มรรคมีองค์	๘	สัมมาวายามะ,	สัมมาสติ,	สัมมา- 
สมาธิ	 เป็นกลุ่มคุณธรรมฝ่ายสมาธิ	 ในไตรสิกขา
เรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา แต่ในอริยมรรคมีองค์ 
๘ จะเริ่มด้วยปัญญา ศีล และสมาธิ 
	 ปัญญาในอริยมรรคมีองค์	๘	สองข้อแรก	คือ
สมัมาทฏิฐ,ิ	สมัมาสงักปัโป	เราถอืเป็นสมัปชญัญะ
อยู่ฝ่ายปัญญา	 ในบางกรณี	 สัมปชัญญะจะท�า
หน้าที่เป็นผู ้คอยตักเตือนอยู ่	 และจะเป็นตัว 
ตรวจสอบคุณภาพ	(Quality	Control)	เวลาเรา 
ท�าสมาธิ	เราก็เจริญสติอยู่กับลมหายใจ	และจะมี 
สัมปชัญญะ	 ท�าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ	 เป็น 
ระยะๆ	ว่า	เอ๊ะ	!	สตเิราพอดไีหม	ตงึไปไหม	หย่อน
ไปไหม	 คือเป็นตัวปรับปรุงการท�างานของสติให ้
พอดี	เรียกว่าสัมปชัญญะ	และสัมปชัญญะจะเป็น 
ตัวที่จะถอนออกจากตัวงาน	 ท�าให้เห็นภาพรวม	
เห็นบริบทต่างๆ	
 บริบทนี้มีความส�าคัญมาก	 บางสิ่งบางอย่าง 
ถ้ามองเฉพาะเรื่องใกล้ๆ	 น่ี	 มันจะมีความคิด 
อย่างหน่ึง	 เหตุผลจะอย่างหน่ึง	 ถ้าจะมองจาก
บรบิท	มนักไ็ม่เหมอืนกนั	ยกตวัอย่างจากทางโลก 
เม่ือไม่นานนี้เพิ่งอ่านบทความ	 มีบทสรุปจากนัก
วิทยาศาสตร์ชั้นน�าของโลก	 เรื่องภาวะโลกร้อน 
ว่าตอนนี้เป็นที่ยอมรับกันว่า	ภายใน	๗๐	-	๘๐	ปี 
ข้างหน้านี้	 ก่อน	 ค.ศ.	 ๒๑๐๐	 อุณหภูมิของโลก 
จะเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ประมาณ	๓	-	๔		องศาอย่างต�า่ 
ผลคือระดับน�้าทะเลจะสูงขึ้น	ประมาณ	๕	เมตร	 
ถือว่าเป็น	 conservative	 estimate	 (ประเมิน 
ตัวเลขไว้ในขั้นต�่า)	 คืออาจจะแรงกว่าน้ันก็ได ้

๔๐ 23



เราลองดูกรุงเทพฯ	สูงกว่าระดับน�้าทะเลกี่เมตร	?	 
ศูนย์	ต�่ากว่าระดับทะเลก็มี	จริงอยู่	มันไม่แน่นอน 
แต่มโีอกาส	๙๐	กว่าเปอร์เซน็ต์ว่าภายในช่วงชีวิต 
ของลูกหลานเรา	 กรุงเทพฯ	 จะไม่มีอีกแล้ว	 คือ 
เมืองต่างๆ	 ที่อยู่ชายทะเลนี่คงเอาตัวรอดไม่ได	้
กรุงเทพฯ	นี่	แค่หนึ่งเมตรก็จะแย่แล้ว	 ไม่ต้องถึง
ห้าเมตร		
	 ฉะนั้น	นี่ไม่ใช่นิยาย	ไม่ใช่	Science	fiction	
แล้ว	ภายในช่วงชีวิตของลูกเรา	เด็กเล็กๆ	ที่วิ่งไป
วิ่งมาอยู่นี่	 แน่นอนว่าภายในชีวิตของเขาจะไม่มี
กรุงเทพฯ	เสียแล้ว	ดังนั้น	ในอนาคตต่อไป	มันจะ 
เป็นยงัไง		เราก็พดูไม่ได้		แต่รู้ว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี ้
ต่อไปนี้โลกจะต้องเปล่ียนแปลงอย่างมากและ 
จะต้องล�าบากกว่านี้อีกเยอะ	 ฉะนั้น	 ถ้าเรามอง 
การพัฒนาประเทศชาติ	ในระยะสั้น	๕	ปี	๑๐	ป ี
มุ่งเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 ดูเหมือนมี 
เหตผุลมาก	ตอนนีต้ืน่เต้นเรือ่งความเปลีย่นแปลง
ทางการเมือง	 ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ	
โดยภาพรวม		
	 ถอนตัวออกมา	ภายใน	๑๐๐	-	๒๐๐	ปี	จะได้ 
ความคิดอีกแบบหนึ่ง	 สมมติว่าเราเป็นเทวดา		
เทวดามชีวีติยาวนานมาก	สมมตว่ิาชวิีตของเทวดา 
มี	 ๕	 ล้านปี	 มนุษย์อยู่ในโลกมีมาประมาณ	๔.๗	
ล้านปี	 ฉะนั้นเทวดาที่เราเชิญมาวิเคราะห์	 เขา 
อยู่มาตั้งแต่ไม่มีมนุษย์	 เห็นมนุษย์ตั้งแต่ต้นเลย 

จนกระทั่งทุกวันน้ี	 ปรากฏว่ามนุษย์อยู่ค่อนข้าง
ล�าบาก	แต่กอ็ยูไ่ด้เรือ่ยๆ	จนถงึเมือ่	๒๐๐	ปีทีแ่ล้ว 
มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มที่อังกฤษ	 และหลัง 
จากที่มนุษย์สามารถอยู ่แบบ	 sustainable 
(พอเพียง)	 มาเกือบ	 ๔.๗	 ล้านปีแล้ว	 ภายใน	 
๒๐๐	 ปี	 ท�าลายอนาคตของมนุษยชาติได้เกือบ 
ทั้งหมด	 แต่ถ้าในสายตาของเทวดาน้ี	 จะถือว่า 
ความเปลี่ยนแปลงในโลกภายใน	 ๒๐๐	 ปีท่ีแล้ว 
เป็นความเจรญิทีน่่าภมูใิจ	หรอืเป็นความเสยีหาย	? 
คือมันมองกันคนละมุมนะ	
	 ฉะนั้นความเจริญที่เราภาคภูมิใจมาก	 ซึ่งน่า
ภูมใิจเพราะท�าได้ถงึขัน้ส่งมนุษย์ไปโลกพระจันทร์	
ส่งยานอวกาศไปดาวอังคาร	ท�าคอมพิวเตอร์	ท�า
อะไรต่ออะไร	 โอโห	 อัศจรรย์เหมือนไสยศาสตร	์
แต่ขณะเดียวกัน	เราก�าลังท�าลายอนาคตของโลก	
แล้วก็ไม่ใช่อนาคตของใครอ่ืน	 เป็นอนาคตของ 
ลูกหลานของเราเอง	 เด็กที่เกิดแล้ว จะเป็นเด็ก 
ที่รับผลกรรมของการท�าลาย การเบียดเบียนโลก
เพ่ือผลประโยชน์ทางวัตถุในระยะสั้น อันน้ีก็คือ
เรื่องของสัมปชัญญะเช่นกัน
	 ในการนั่งสมาธิ	 สัมปชัญญะคือการถอน 
ออกมาตรวจสอบว่าก�าลังท�าอะไรอยู่	 ตรงกับ 
เป้าหมายหรอืไม่	เป้าหมายคอือะไร	สิง่ทีท่�าอยูต่รง
กับเป้าหมายไหม	 รวมถึงบริบทสิ่งแวดล้อม	 เป็น 
ตัวคิวซี	(ตรวจสอบคุณภาพ)
	 ในชีวิตทางโลกก็เหมือนกัน	 ภาระหน้าที ่
ของเรามีมากมาย	 แต่ละเรื่องก็ดึงดูดความสนใจ 
โดยปกติเราจะให้ความส�าคัญกับสิ่งที่ท�าให้เกิด 
อารมณ์มากกว่าสิ่งที่ไม่เกิดอารมณ	์ เรามักจะคิด
ว่าสิ่งท่ีท�าให้เราเกิดอารมณ์	 เป็นเร่ืองส�าคัญมาก		
ดังน้ัน	 เรามักจะประมาทในสิ่งที่ค่อยๆ เกิดขึ้น 
หรือไม่มีผลกระทบต่อชีวิตของตัวเองในระยะสั้น 
ฉะน้ัน  เราต้องเจริญสมัปชัญญะด้วย		ให้รูว่้าสงัคม 
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เราก�าลงัไปไหน	อะไรคอืเป้าหมายของการพฒันา 
สังคม	 พัฒนาเศรษฐกิจ	 ทุกวันนี้กลายเป ็น 
ว่าพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใช่ไหม	
แม้แต่จะมองในระยะสั้น	 ซึ่งทุกวันนี้ทุกคนก็
ต้องการอะไรที่เป็นเครื่องวัดที่เป็นตัวเลข
	 อาตมาดูสถิติทุกวันนี้ไม่ทราบเขาใช้วิธียังไง 
ในการประเมินผลเสียหายต่อเศรษฐกิจจากโรค
ซึมเศร้า	 แต่เขาพบว่าในอังกฤษ	 เศรษฐกิจเสีย 
หายปีละห้าพันล้านปอนด์เพราะภาวะซึมเศร้า
เมื่อเขาเอาความผิดปกติของจิตคน	 เร่ืองโรคจิต	
โรคประสาท	เรือ่งอาชญากรรม	เรือ่งอะไรทีเ่กดิขึน้ 
จากการพัฒนาประเทศชาติ	 จากการไปกระตุ้น
ตณัหาเต็มที	่ถ้าคดิเป็นตวัเลข		กน่็าคิดว่าเศรษฐกจิ 
เราเจริญขึ้นจริงหรือ	?
	 อยากให้พวกเราขยายกรอบในการพิจารณา	
เรื่องโลก	 เรื่องชีวิต	 และความสามารถท่ีจะท�า
อย่างนีไ้ด้อย่างคล่องแคล่วกเ็กดิจากการท�าสมาธิ
นั่นเอง	 คล้ายๆ ฝึกให้จิตใจเรามีความยืดหยุ่น
สามารถมองส่ิงต่างๆ ได้ในหลายมุมมอง ไม่ใช ่
มมุมองเดยีว อย่างเช่น	คณุธรรมทีเ่ราต้องการมาก
ทีส่ดุทกุวนันีค้อื	การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึง่เป็น 
นามธรรม		ไม่มใีครวัดได้กจ็ริง		แต่ว่าถ้าเราจะป้องกนั 
อันตรายต่อสังคมในอนาคต	 ในลักษณะที่วัดได้		
เรากค็วรจะเน้นการปลกูฝังคณุธรรมข้อนี	้	ในจติใจ 
ของคนไทยให้มากขึ้น
	 อาตมาเคยพดูบ่อยว่า		บางทญีาตโิยมคนไทย 
ชอบบ่นว่า	โอ๊ย	คนไทยเป็นอย่างนั้น	คนไทยเป็น
อย่างนี้	 แล้วอาตมาก็ปฏิเสธไม่ได้	 แต่ความคิดที่
เกิดขึ้นกับอาตมาอยู่เป็นประจ�าก็คือว่า	 ใช่...แต่
ประเทศอื่นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน	 คือไม่ใช่
ประเทศไทยประเทศเดียว	เช่นเรื่องของคอรัปชั่น	
เป็นต้น	 เรามักจะคิดว่าเมืองไทยแย่มาก	 เอเซีย
แย่มาก	แต่อาตมาดูเมืองนอก	ก็ไม่เห็นจะต่างกัน

เท่าไร	เพียงแต่ว่าคอรปัชัน่มรีปูแบบไม่เหมอืนกนั 
คนละรูปแบบ	ถ้าเราไม่ได้ศึกษา	เราก็คงไม่ได้รู้	
	 อย่างเช่นมีค�าหนึ่ง	 ญาติโยมก็คงไม่รู้จักค�านี้ 
ค�าว่า	 gerrymander	 มีใครรู้จักค�าว่า	 gerry- 
mander	 ไหม	 น่ีเป็นศัพท์ของคนอเมริกัน	 ซึ่ง 
ทุกวันน้ีมีเรื่องของเจอรี่แมนเดอร์มาก	 คือการที่ 
พรรคการเมืองที่มีอ�านาจใน	 congress	 (สภา) 
เปลีย่นเขตการเลอืกตัง้ให้เข้าข้างตวัเอง	ซ่ึงเหมอืน
การเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้ว	 พรรคเดโมแคร็ต 
(Democrat)		มคีนเลอืกมากกว่าพรรครพีบับลิคัน่ 
(Republican)	ล้านกว่าคน	แต่ทาง	Republican 
กลับได้ท่ีนั่งในค็องเกร็สมากกว่าเยอะ	 เพราะเขา		 
gerrymander		ได้เรยีบร้อยแล้ว	อนัน้ีคอืตวัอย่าง	 
แม้เพียงข้อเดียวของเรื่องคอรัปชั่นในเรื่องการ 
เมืองในเมืองนอก	 ซึ่งรูปแบบไม่เหมือนเมืองไทย 
ไม่ใช่ว่าเขาไม่มี	 เพราะคอรัปชั่นมันเกิดจากกิเลส 
แล้วคนอยูท่ีไ่หนก็ต้องมกิีเลส		ถ้าไม่มกีารฝึกจิตใจ 
เพียงแต่ว่า	 รูปแบบการแสดงออกของกิเลสใน
แต่ละที่	มันไม่เหมือนกัน
	 ฉะนั้น	 ในการปฏิบัติธรรม	 เราจะเป็นคน
ยตุธิรรม	และจะให้ความยตุธิรรมกบัคนอืน่	จะเป็น 
คนทีไ่ม่หลงอยูก่บัความคดิ		ความเห็น		ความต้องการ 
ของตัวเอง	 โดยเฉพาะความต้องการในระยะสั้น	
สามารถเอาใจเขามาใส่ใจเราได้	มองสิ่งต่างๆ	โดย 
ใช้จินตนาการ	 คิดว่าถ้าเป็นเขา	 เขาจะมองยังไง 
ทั้งที่คิดว่าเราถูกเขาผิด	แต่เราเริ่มต้นในเรื่องนี้คือ
ถกเถยีงกันนะ	อย่าไปคดิว่าเราจรงิใจ	เขาไม่จรงิใจ	
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เราถกู	เขาผดิ	เราสจุรติ	เขาทจุรติ	เราให้เกยีรติเขา
ก่อน	สมมติว่าเขาเป็นคนดีเหมือนกัน	เขาเป็นคน
สจุรติเหมอืนกัน	เขาเป็นคนมสีตปัิญญาเหมือนกนั		
ท�าไมเขาถึงมองเรื่องนี้ว่าถูก	อันนี้เป็นการบริหาร
สมองตัวเอง	 คือให้เกียรติคนอื่นก่อนว่าเขามอง 
อย่างไร	คือที่เรามอง	เรามองว่าผิดมาก	แต่ถ้าเขา
มองว่าถูก	เขาคิดยังไง	เขาจึงมองว่าถูก
	 การฝึกที่จะเข้าใจคนอื่น	 แทนที่จะไปบังคับ 
บัญชา	 ไปโกรธแค้น	 หรือท้อแท้	 จึงส�าคัญมาก 
ตามหลักพุทธศาสนาบอกว่า	ความสงบ ความ
สมานสามัคคีที่ถูกต้อง เกิดจากความเข้าใจ 
ซึ่งกันและกัน ความเข้าใจซ่ึงกันและกัน	 จะเป็น 
ฐานของการแก้ปัญหา	แต่ถ้าเราไม่มคีวามพยายาม
ที่จะเข้าใจซึ่งกันและกัน ด่วนสรุปคนอื่น หรือว่า
ตัดสินคนอ่ืนไปเรียบร้อยแล้วนี่ เราจะไม่มีฐาน 
ท่ีจะใช้สติปัญญาเข้าไปแก้ปัญหา	 	 ไม่ว่าจะเป็น 
การแก้ปัญหาในครอบครวั	ในสังคมไทย	หรอืของ
โลกทั้งโลก	ดังนั้นเราต้องฝึกจิตใจให้เป็นกลางได้

	 ฉะนั้น	 ในการท�าสมาธิภาวนา	 หากคิดว่า
เสียเวลา	นั่งสมาธิไม่ค่อยได้เรื่อง	แป๊บเดียวก็แว้บ 
ไปแล้ว	 ใช่...แต่ทุกครั้งที่จิตใจมันแว้บไป	 เรารู้ตัว
แล้วก็ดึงกลับมา	 นี่คือการฝึกวินัย	 ท�าอย่างไร
คนไทยจะมีวินัย	 ก็ด้วยการปฏิบัติอย่างน้ีแหละ	
จิตใจมันจะออกนอกเรื่องก็ดึงกลับมา	 ไปโน่น
ไปนี่ก็ดึงกลับมา	 จนกลายเป็นนิสัยใหม่	 เรียกว่า 
เป็นวนิยัภายใน		เมือ่มวีนิยัภายในแล้ว		สิง่ต่างๆ	ที่
เราเคยถอืว่า	เรา	ว่าของเรา	กเ็ริม่ปรากฏว่า	เป็นแค่ 
กระแสความเกิดดับของอารมณ์	 เราก็จะไม่
เอาจริงเอาจังกับมันมากเหมือนแต่ก่อน	 เราจะ
สามารถวางได้	 ถึงว่าจะเป็นการวางชั่วคราว 
ก็ยังพอที่จะรับรู้รับทราบและเข้าใจความคิดของ
คนอื่น
	 การเรยีนรูเ้รือ่งอารมณ์ตวัเอง	เช่นความโกรธ 
เราจะรู้จักความโกรธอย่างละเอียดได้	 เพราะดู 
ความโกรธของเรา	 ความอิจฉา	 สิ่งที่ดี	 สิ่งที่ไม่ดี 
ทัง้หลาย	เราก็จะดใูนห้องทดลองส่วนตวัในใจของ 
เรา	 เพราะว่าอารมณ์ต่างๆ	 นี่เป็นของสาธารณะ 
ถ้าเราดคูวามโกรธในจติใจของตวัเอง	เข้าใจว่ามนั 
เกิดยังไง	มันตั้งอยู่ยังไง	มันดับยังไง	เรียกว่าเราได้ 
เรียนรู้เร่ืองความโกรธของมนุษย์	 เราเรียนรู้เรื่อง
ความอดทน	 เรื่องการมีก�าลังใจ	 การไม่มีก�าลังใจ 
สภาวะต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในจิตใจ	 เราศึกษาให้เห็น 
เรยีกว่าเราก�าลงัท�าความเข้าใจเรือ่งของโลกมนุษย์ 
แต่เราเห็นในสิ่งที่ปรากฏในตัวเรา	 ซึ่งมันก็ไม่ต่าง 
กับคนอื่น	ยิ่งเข้าใจตัวเอง ยิ่งเข้าใจคนอื่น ยิ่งม ี
ปัญญาในการบริหารอารมณ์ตัวเอง ย่ิงจะมี 
ปัญญาในการปฏิบัติต่อคนอื่น ภายในภายนอก 
สัมพันธ์ เนื่องอาศัยกัน

ทีม่า	:	พระธรรมเทศนา		จากบ้านบญุ	ปากช่อง	
นครราชสีมา	๑๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖
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	 การแสวงหา
ธรรมะเพื่อปลอบ 
ประโลมใจและรูแ้จ้ง 
สัจธรรมความจริง 
ไม่มีข้อจ�ากัดว่าจะ 
ต้องเป็นชายหรอืหญงิ 

แก่ชรา	 หรือเด็กวัยเยาว์	 เพราะพระสัทธรรม 
ของพระพุทธเจ้า	 ล้วนเหมาะสมกับคนทุกเพศ
ทุกวัย	 ทุกภาษา	 และเหนือสิ่งอื่นใดคือ	 ไม่ขึ้น 
กับกาลเวลา	ไม่ว่าเป็นอดีต	อนาคต	หรือปัจจุบัน 
หากลงมือปฏิบัติเมื่อใด	ก็เห็นผลเมื่อนั้น	เรียกว่า 
เป็นอกาลิโก

	 ปัญหาทีเ่ราชาวพทุธมกัถกเถยีงกนั	คอืเพศใด
เหมาะสมต่อการปฏบิติัธรรม	นกับวชหรอืฆราวาส
ผูบ้รโิภคกามคณุ	เพศชายหรอืเพศหญงิ	แล้วผูม้ใิช่
เพศชายหรือเพศหญิงปฏิบัติธรรมเห็นผลหรือไม	่
หากผู้เขียนจะตอบปัญหาเหล่าน้ี	 เห็นทีจะกลาย
เป็นมหากาพย์	 คงต้องนั่งอธิบายแต่ละค�าถาม 
ตามความปรารถนาของแต่ละเพศ	ไม่มีวันจบสิ้น	
	 เอาเป็นว่าลงมือปฏิบัติกันก่อนค่อยมาว่ากัน
ทีหลัง
 สตรีเป็นคนอีกกลุ่มหน่ึง	 ที่สังคมจัดให้เป็น
ประเภทช้างเท้าหลัง	 จะท�าอะไรก็ไม่ให้เกินหน้า
บุรุษเพศ	 เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือ	 แม้สังคม

สตรีศรีลังกา มุมมอง

วิเทศทัยย์

กับการปฏิบัติธรรม
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สมัยก่อน	จะปิดกั้นเสรีภาพทางศาสนาของสตรี		
แต่เมือ่มีเหตุบีบคัน้	กดดนั	สงัคมเอง	กห็าทางออก
ให้สตรีอยู่ดี	เพราะเป็นเพศแม่นั้นเอง
	 การปฏิบัติธรรมของสตรีก็เช่นเดียวกัน	!!
	 กล่าวเฉพาะสตรีศรีลังกานั้น	 มีอัตลักษณ์ 
แตกต่างจากสตรีไทยอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ	
เหตุเพราะสังคมคนศรีลังกาให้เกียรติสตรีค่อน
ข้างสูง	 จึงไม่แปลกใจอันใดที่ประเทศศรีลังกาจะ
มีนายกรัฐมนตรีเป็นสตรีคนแรกของโลก	คือ	นาง
สิริมาโว บันดารานายะเก	สืบต่อมาสมัยบุตรสาว
นางจันทริกา กุมารตุงคะ บันดารานายะเก	ก็เป็น 
ประธานาธิบดีศรีลังกาหญิงเป็นคนแรกเช่นกัน 
ประเทศไทยเพิ่งมามีสมัยปัจจุบันนี้เอง
	 ส�าหรับการปฏิบัติธรรมของสตรีศรีลังกานั้น	
ชาวศรีลังกาให้เกียรติแก่สตรีเพศเสมอเหมือน
บุรุษ	 โดยกษัตริย์ทรงอนุญาตให้สตรีเข้าบวชเป็น
ภิกษุณีในพระบวรพุทธศาสนา	 เฉกเช่นพระภิกษุ
สงฆ์	นอกจากนั้น	ยังได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน
กับพระภิกษุ	 ภิกษุณีบางรูป	 แตกฉานด้านคัมภีร์
พระไตรปิฎก	ถึงขนาดได้รับนิมนต์ไปเผยแผ่พระ 
พุทธศาสนายังประเทศทิเบตและจีนเลยทีเดียว
	 ย�า้อกีว่าสตรชีาวศรลัีงกาได้รบัสิทธิพเิศษเข้า 
สู่พระศาสนา	และมีโอกาสบรรลธุรรมก่อนประเทศ 
ไทยจะรวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทยถึงพันกว่าปี

	 เป็นเรื่องน่าแปลกคือ	 แม้พระพุทธศาสนา
แบบลงักาวงศ์จะเข้ามาเผยแผ่ยงัดนิแดนประเทศ 
ไทยยุคหลัง	 แต่สิทธิพิเศษของสตรีแบบชาวศรี- 
ลังกา	 กลับไม่ปรากฏเห็นเหมือนศรีลังกาต้นฉบับ 
คงต้องฝากนักวิชาการช่วยกันตีประเด็นนี้หน่อย 
เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถานภาพสตรีใน
ปัจจุบันไม่มากก็น้อย
	 สมัยหลังต่อมา	สิทธิพิเศษในการปฏิบัติของ
สตรีศรีลังกาสูญหายไป	เหตุเพราะบ้านเมืองต้อง
ท�าสงครามกับอริราชศัตรูหลายต่อหลายครั้ง	สืบ
เน่ืองกันมาเป็นเวลาพันกว่าปี	 แม้พระศาสนาที่ 
พระสงฆ์เป็นผู้รักษาไว้	 ก็มีสภาพแปรเปลี่ยนไป 
ตามคตคิวามเชือ่ของสงัคม	บทบาทพระสงฆ์ลดลง	 
จนกระทัง่ต้องหันมาท�าธรุกิจเซ่นไหว้บชูาเทพเจ้า
หลายต่อหลายองค์ทั่วเกาะลังกา	จึงไม่ต้องกล่าว
ถึงสถานภาพของสตรีเพศ	ซึ่งมีหน้าที่ทางศาสนา
เพียงรักษาประเพณี	 ในฐานะผู้ค�้าจุนพระสงฆ์
เท่านั้นเอง
	 สถานภาพของสตรีด้านการปฏิบัติธรรม	 มา
ปรากฏเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน	 สมัยเกาะลังกา
เป็นอาณานิคมอังกฤษ	 เหตุเพราะสมัยน้ัน	 ชาว
พทุธศรลัีงกาเริม่ต่อสู้เรยีกร้องเสรภีาพทางศาสนา 
จนสามารถประกอบศาสนกิจเสมอเหมอืนศาสนา
ครสิต์	การต่ืนตัวฟ้ืนฟพูทุธศาสนา	จึงแพร่กระจาย
ไปทั่วทุกหัวระแหงของเกาะลังกา
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	 สมัยนี้เองบุตรีผู้มีการศึกษาของชนชั้นกลาง 
นามว่าแคธรนี เดอ อลัวสิ	(Catherine	de	Alwis) 
ซึ่งพื้นเพเดิมของครอบครัวนับถือคริสต์ศาสนา		
แต่ภายหลังหันมานับถือพุทธศาสนา	 เพราะม ี
โอกาสสนทนาธรรมกับพระสงฆ์นักปราชญ  ์
หลายรปู	ครัน้ปลกีตวัปฏบิตัธิรรม	ยิง่ศรทัธาลกึซึง้ 
ในพระบวรพุทธศาสนา	คราวหนึ่งได้มีโอกาสพบ 
กบัชาวพม่าผู้เดินทางมาจารกิแสวงบญุทีเ่กาะลงักา 
หลังจากสอบถาม	ท�าให้เธอทราบว่านักบวชหญิง
ของพม่ามีเป็นจ�านวนมาก	และชาวพม่าก็ศรัทธา
เลื่อมใสเป็นอย่างดี
	 ครั้นแจ้งความปรารถนาแก่ครอบครัวเรื่อง
การบวช	ปรากฏว่าได้รบัการสนบัสนนุเป็นอย่างดี	
ยิ่งข่าวกระจายออกไป	ยิ่งมีคนให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูล	 โดยเฉพาะผู้มีชื่อเสียงสมัยนั้น	 เช่น	 ท่าน
ข้าหลวงอังกฤษ	นามว่า	เฮนรี เบลค	(Sir	Henry	
Blake)	ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ	และผู้น�าชาว
พุทธอีกหลายท่าน
	 น.ส.แคธรีนเดินทางไปพม่า	เมื่อพุทธศักราช	
๒๔๘๒	 เดินทางกลับเกาะลังกา	 ปีพุทธศักราช	
๒๔๙๓	นับรวมเวลาศึกษาเล่าเรียนประเพณีแบบ
พม่าเป็นเวลา	 ๑๑	 ปี	 นับได้ว่าเป็นผู้คงแก่เรียน 
ไม่น้อย	 นามฉายาที่ได้รับจากพระอุปัชฌาย์คือ 
สุธรรมาจาร ี	ว่ากันว่าท่านแตกฉานในการปฏิบัติ
วิปัสสนาแบบพม่า	 จนได้รับการยกย่องอย่าง 
กว้างขวาง
	 ครั้นเดินทางกลับเกาะลังกาแล้ว	 ได้ก่อตั้ง
สํานักสุธรรมาธารสมิติ	 ที่เมืองแคนดี	 ได้รับการ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากข้าหลวงอังกฤษและคน
ชั้นสูงของสังคมสมัยนั้น	 จากนั้นมีสตรีชาวลังกา
เสนอตัวเป็นศิษย์	 และขอบวชเป็นจ�านวนมาก		
สมยัต่อมา	แม่ชจีงึเรยีกกลุ่มตัวเองว่าทสสีลมาตา 
(Dasa	Silamata)	 (หมายถึง	สตรีผู้รักษาทศศีล)

โดยห่มผ้าสีเหลืองเหมือนพระสงฆ์	 มีอารามหรือ
ส�านักเป็นของตนเอง	ปฏิบัติศาสนกิจไม่ต่างจาก
พระภิกษุสามเณร
 เหตทุีผู่เ้ขยีนยกเรือ่งของทสสลีมาตาสธุรรมา- 
จารเีป็นอทุาหรณ์	เพราะต้องการชีใ้ห้เห็นว่า	สตร ี
ชาวศรีลังกามีคติว่า ช่องทางการปฏิบัติธรรม 
น่าจะเปิดกว้าง มากกว่าซ่อนกายอยู่ในห้องครวั  
โดยมบุีรษุเพศเป็นผู้กาํกับคติความเช่ือของสงัคม 
การออกบวชของแม่ชีสุธรรมาจารี	 และการก่อ
ตั้งกลุ่มทสสีลมาตา	แสดงให้เห็นว่าสังคมชาวศรี-
ลังกาก็ยอมรับความคิดเห็นและบทบาทของสตรี

	 ปัจจุบันกลุ่มทสสีลมาตาของชาวศรีลังกา	 มี
บทบาทค่อนข้างเด่นชดั	หน้าท่ีบางอย่างก็โดดเด่น
มากกว่าพระสงฆ์	 อันเนื่องมาจากรัฐบาลให้การ
อุปถมัภ์หลายด้านเสมอพระภิกษุสามเณร		ทัง้การ 
ศึกษาเล่าเรียนและการเผยแผ่ธรรม		ในสมัยหลัง 
ถึงขนาดออกบัตรประจ�าตัวกันเลยทีเดียว
	 แม้จะถูกพระสงฆ์รุ ่นใหม่วิจารณ์ในแง่ลบ 
แต่บทบาทของทสสีลมาตาในการท�างานสังคม	 
สามารถเป็นกระแสต้านความเห็นต่างได้เป็นอย่าง
ดี	 โดยเฉพาะการเข้าไปช่วยเหลือสตรี	 ซ่ึงพระ-
สงฆ์ผู้ชายไม่สามารถท�าได้	เพราะมีอุปสรรคด้าน
กายภาพ	 เช่นการสงเคราะห์เด็กหญิงด้อยโอกาส
ทางสังคมก็ดี	และการไกล่เกลี่ยปัญหาครอบครัว	 
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ส�าหรับภริยาผู้มีปัญหาทะเลาะวิวาทกับสามีก็ดี 
ดูเหมือนว่าสังคมจะยอมรับกันโดยรวม
	 ทสสีลมาตาบางกลุ ่มเน้นปฏิบัติวิปัสสนา 
เป็นหลัก	 มีส�านักสอนกรรมฐานเป็นของตนเอง 
มีศิษยานุศิษย์เข้าปฏิบัติธรรมเป็นจ�านวนมาก 
แม้ผู้เป็นอาจารย์จะเสียชีวิตลง	 แต่ศิษย์รุ่นหลัง 
กพ็ยายามรกัษาวธิกีารปฏบิตัขิองอาจารย์สบืต่อไป
	 ด้านสตรสีามญัผู้ไม่สามารถปลีกตัวออกบวช
เป็นทสสีลมาตา	กม็ช่ีองทางหันหน้าเข้าหาวัดเพือ่
แสวงหาธรรมะได้หลายทาง	 บางกลุ่มรวมตัวกัน
เป็นสมาคม	 ท�าหน้าที่อุปถัมภ์วัดที่มีเสนาสนะยัง
ไม่สมบูรณ์	 บางสมาคมเรี่ยไรเงินเพ่ือช่วยเหลือ
พระสงฆ์ตามต่างจังหวัด	 ซึ่งขาดแคลนจตุปัจจัย
เลี้ยงชีพ	บางกลุ่มรวมตัวกันจัดเทศนาธรรม	โดย
นิมนต์พระสงฆ์ผู้มีชื่อเสียงเป็นองค์แสดงธรรม	
บางสมาคมจัดคอร์สปฏิบัติธรรม	 โดยหมุนเวียน
เปลี่ยนไปตามวัดที่สัปปายะ
	 ส่วนบางกลุ่มที่เห็นความส�าคัญของเยาวชน	
ก็เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตามอาราม 
วิหาร	 ทั้งในเมืองหลวงโคลัมโบและต่างจังหวัด 
บางแห่งมีนักเรียนเป็นจ�านวนนับพันคน
	 จะเห็นได้ว่า	 ช่องทางปฏิบัติธรรมของสตรี 
ชาวศรลีงักา	ไม่ได้จ�ากดัเฉพาะการปฏบิตัวิปัิสสนา 
กรรมฐาน	 แต่หมายรวมถึงการท�างานสังคม- 
สงเคราะหด์้านอื่นอีกมากมาย

	 ผูเ้ขยีนอยูศ่รลีงักาเป็นเวลานับทศวรรษ	เหน็
เอกลกัษณ์อย่างหน่ึงของสตรชีาวศรลีงักา	คอืการ
เข้าวัดปฏิบัติธรรม	 มิได้มีเพียงผู้สูงอายุถือไม้เท้า 
แต่เป็นทุกเพศ	 นับตั้งแต่เด็กพอเดินได้	 จนถึง 
ผูช้รา	ผูเ้ขยีนคดิว่าน้ีเป็นการสอนโดยไม่ต้องสอน 
กล่าวคือ	ทําตัวเป็นตัวอย่างให้เห็น แล้วเด็กจะ
ซึมซับรับรู้เองโดยอัตโนมัต ิ
 ไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมดีระดับใด แต่หากไม ่
ส่งผลต่อคนใกล้ตวัก็ถือว่ายงัไม่ชือ่ว่ารกัษาพระ- 
พทุธศาสนา	จึงไม่แปลกอันใด	ทีป่ระเทศศรลีงักา
จะสามารถรักษาพระศาสนาให้คงอยู่ได้	 แม้จะ 
ถกูกดดนับีบคัน้จนเลอืดอาบชโลมดนิ	แม้ประเพณี 
จะม่ันคงงดงามดีอย่างไร	 แต่หากขาดผู้ศรัทธา
มั่นคงช่วยกันรักษาสืบต่อ	ก็ย่อมไม่ทนนาน
	 บทบาทของสตรีศรีลังกาดังกล่าว	 จึงเป็น 
ปัจจัยหนึ่ง	 ซึ่งช่วยให้พระศาสนามั่นคงสืบมาถึง 
ปัจจุบนั	แม้พระสงฆ์และสตรบีางกลุม่จะพยายาม
เลื่อนสถานภาพเป็นภิกษุณี	ก็หาได้ท�าให้บทบาท
เดิมของสตรีศรีลังกาลดลงไปไม่	 แต่กลับโดดเด่น
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนอย่างน่าอศัจรรย์	สตรไีทย
เอง	กค็วรหนัไปศกึษาบทบาทและสถานภาพของ
สตรศีรลีงักาดบู้าง		ประเดน็ใดน่าสนใจ	ก็สามารถ
น�ามาประยุกต์ใช ้ให ้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
ไทยได้
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 “สตรีในพุทธวิถีไทย”	หรือ	สตรีในวิถีพุทธ  
ส่ิงแรกสดุ	พระอาจารย์ท่านพทุธทาสได้วิเคราะห์
ศัพท์ให้เรารับรู้	ค�าว่า	“สตรี”	แปลว่าอะไร	สตรี 
แปลว่า	ผูมี้สติ	ถ้าเรารูว่้าสตรคีอืผูม้สีต	ิเราจะรูส้กึ
ภูมิใจในความเป็นผู้หญิง	อย่างง่ายๆ	เลย	ผู้หญิง
ต้องแต่งตัว	 จะนุ่งผ้านุ่งก็ต้องระมัดระวัง	 ไปไหน 
กต้็องมีความละเอียดรอบคอบ	เพราะมนัก�ากบัให้ 
เราต้องมีสติ	มีปัญญา	และเราอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่า
นั้นอีก	 คือ	 มีความเมตตากรุณา	 มีความเอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่	มีความละเอียดอ่อน	มีความเป็นแม่	โดย
สรุป	ท่านจึงได้แต่งเป็นบทกวีไว้ว่า	“อันสตรี คือ 
ผู้หญิงนั้นจริงแท้ เป็นเพศแม่สูงส่งด�ารงศักดิ์ เป็น
ผู้โอบโลกน้ีไว้ด้วยใจรัก มีสติ ... แน่นหนัก เป็น
หลักใจ”	
	 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า	 การเกิดเป็นผู้หญิงนี่
ล�าบากกว่าผู้ชายมาก	คือ	หนึ่ง	ทุกๆ	เดือนต้องมี

ความล�าบากทางร่างกาย	อาจจะมีความเจ็บป่วย	
เจ็บปวดหรือล�าบากเมื่อถึงรอบเดือน	สอง	 ต้อง 
อุม้ท้อง	เมือ่เป็นแม่ต้องอุม้ท้องถงึเก้าเดอืน	อุม้ท้อง 
ล�าบากแค่ไหน	ถ้าใครเคยบวชเณร	หรืออุ้มบาตร	
เพียงแค่ช่ัวโมงเดียวก็จะรู ้สึกเหนื่อยและเมื่อย 
แล้ว	แต่แม่ต้องอุ้มท้องอยูถ่งึเก้าเดือน	ทัง้วันทัง้คนื 
ล�าบากขนาดไหน	ตอนคลอดกต้็องเสีย่งชวีติ	ไม่แพ้ 
ผูช้ายตอนออกสงคราม	ยิง่ยคุโบราณหากเจ็บปวด 
มาก	ก็อาจต้องตายเพราะทนบาดแผลไม่ไหว	สาม 
ต้องย้ายไปอยูกั่บครอบครัวสามี	อนัน้ีพดูถึงสงัคม
อินเดียนะ	 แต่งงานแล้วต้องไปอยู่กับครอบครัว
ของสาม	ีต้องคอยดแูลเอาใจใส่ทกุคนในครอบครวั	
 พระพุทธเจ้าท่านเห็นความลําบากของ 
ผู้หญิง จึงทรงนํามาสอน
	 สอนเพื่ออะไร	สอนเพื่อให้ผู้ชายเข้าใจผู้หญิง
ว่าผู้หญิงมีความล�าบากมาก	ทั้งกายและใจ	ผู้ชาย

ธรรมกถา
พระอาจารย์ดุษฎี  เมธงฺกุโรสตรี

พุทธวิถีไทยใน
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ล�าบากแทนก็ไม่ได้	ตั้งครรภ์แทนก็ไม่ได้	 เลี้ยงลูก
ให้นมแทนกไ็ม่ได้		กข็อให้เอาใจใส่คอยดแูลผูห้ญงิ 
ให้มีความสุขกาย	สบายใจ	เท่าที่จะท�าได้
	 ในงานวิจัยของฝรั่ง	 เพศชายจะมีลักษณะ
เป็นหยาง	 หรือเป็นฝ่ายรุก	 ถ้าเราดูเครื่องหมาย
วงกลม	 มีลูกศรออกมา	 ผู้ชายจะเป็นฝ่ายหักร้าง
ถางพง	 เป็นฝ่ายเข่นฆ่า	 เป็นฝ่ายเผา	ฝ่ายท�าลาย
บุกเบิก	 บุกรุกสิ่งต่างๆ	 แต่ผู้หญิง	 โดยหน้าที่ใน
ครอบครัว	 ต้องท�ากับข้าว	 ต้องเล้ียงดู	 เล้ียงเด็ก	
ชีวิตอยู่กับการดูแลความเป็นอยู่	ต้องรู้สึกโอบอุ้ม 
คุ้มครอง	 ใครเจ็บป่วยก็ดูแลรักษา	 ต้องมีความ
อดทน	อดกลั้นมากกว่าผู้ชาย	อันนี้คือลักษณะที่
ดีแล้ว	แล้วเขาก็วิจัยว่า	“ผู้น�า”	ที่มี	“ความเป็น
ผู้ชาย” มากเกินไป	 เอะอะก็จะประกาศสงคราม	
เอะอะกจ็ะรบ	และการรบทกุครัง้กจ็ะมแีต่คนตาย	
มแีต่เดก็ก�าพร้า	มแีต่คนบาดเจบ็	แล้วใครพยาบาล
แล้วใครที่ล�าบาก	ก็ผู้หญิงนั่นเอง
	 เราจะเห็นว่าถ้ามีผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการสิ่งต่างๆ	 มันจะมีความสมดุล 
ถ้าครอบครวัใด	พ่อฟังแม่	สามีฟังภรรยา	ครอบครวั 
นั้นจะมีความสุขมาก	 บางทีพ่ออาจจะตัดสินใจ
อย่างเด็ดเดี่ยว	แต่พอแม่มาจัดการ	ช่วยดูแล	ช่วย
ชี้แจง	แก้ไข	จากหนักก็จะกลายเป็นเบา	สามารถ
ท�าให้ผ่านวิกฤตต่างๆ	ไปได้	แต่ถ้าผู้ชายตัดสินใจ
อยู่ฝ่ายเดียวอาจผิดพลาดได้ง่าย	พอพลาดแล้วก็
ต้องเดือดร้อนกันทั้งครอบครัวเลย	

 สังคมไทย ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่มีธรรมะ นี้ไม่ได้
หมายถึงพระคุณเจ้านะ
	 ดูจากคนเข้าวัด	มีผู้ชายไม่ถึง	๒๐%	ผู้ชายไป
อยู่ที่ไหน	ไปอยู่โรงพยาบาล	เป็นโรคประสาท	ไป
อยู่ในเรือนจ�า	 ในเรือนจ�ามีนักโทษชายมากกว่า
นักโทษหญิง	ไปอยู่ในบ่อน	ในบาร์	 เพราะผู้หญิง 
มีความตระหนักรู้ว่า	 ตนเองจะต้องประพฤติดี	 
ปฏิบัติดี	 ถึงจะมีความปลอดภัย	 ถ้าไม่จ�าเป็น 
จริงๆ	 ไม่ถูกบังคับจริงๆ	 ผู้หญิงก็จะไม่ท�าอะไร	
นอกลูน่อกทาง	เพราะมคีวามรกัสงบ	รกัครอบครวั	
อาตมาเคยพาสามเณรไปด้วย	 ตอนไปเทศน์ใน
เรือนจ�า	 นักโทษหญิงบางคนเห็นสามเณรแล้ว
ร้องไห้เพราะคดิถงึลกู	ตัวเองถูกจับเพราะค้ายาบ้า	
หรือว่าอาจจะลักเล็กขโมยน้อยก็เพื่อเอาเงินมา
เลีย้งลกู	ไม่ได้คดิการใหญ่โต	ไม่ได้คดิการสงคราม
หรอืท�าลายล้าง	แค่ท�าเพือ่คนในบ้าน	แต่ตดัสนิใจ 
ผิด	คิดผิด
	 วัดใดที่มีผู้หญิงมาปฏิบัติธรรม	 อยู่กันเป็น
ระเบียบเรียบร้อย	 วัดนั้นจะมีความเข้มแข็ง	
สนบัสนนุพระสงฆ์ได้มาก	ผูห้ญิงม ี๒ ระดบั	ผูห้ญงิ 
ที่ไม่ได้สนใจธรรมะก็มีชีวิตอยู่เพียงแค่มีกินมีใช้
สบายๆ	ไปวันหนึ่ง	อาจจะเป็นคนที่ประสบความ
ส�าเรจ็	ร�า่รวยเงนิทอง	กแ็ค่น้ัน	แต่กม็ผีูห้ญงิหลาย
คนคิดว่าถ้าเราเกิดมามีความส�าเร็จแค่น้ี ไม่คุ้ม
ค่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์ เธอจึงไม่หลงใหลในโชค
ลาภ วาสนา ความสวยงาม ซึง่เป็นของชัว่คราว แต่
มุง่จะหาความสขุทีย่ัง่ยนื ความสวยไม่จรีงั ความ
ดังไม่คงที่ แต่ความดีสิคงทน ก็ตั้งใจท�าความดี 
บางท่านรกัษาศลี ๕ บางท่านรกัษาศลี ๘	สวดมนต์	 
ภาวนา	แผ่เมตตา	จิตใจประณตี	ไม่ต้องอาศยัวตัถุ
สิ่งของ	 ก็สามารถให้ทานกับคนอื่นได้	 ตนเองก็มี
ความสขุ	จิตใจสงบ	ตัง้มัน่	และเบกิบานอยูภ่ายใน
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	 ความสขุแบบนีเ้ป็นความสขุทีย่ัง่ยนืกว่า	และ
เป็นอิสระ
 เราสามารถท�าเองได้	ความสุข	สมาธิไม่มีขาย 
อยากได้ต้องท�าเอง	 หรือต้องท�าความดี	 เรามีลูก
มีหลานพาเขาไปเยี่ยมคนเจ็บ	 พาเขาไปท�าทาน
เลีย้งสตัว์	เดก็กจ็ติใจอ่อนโยนลง	ไม่ก้าวร้าวรนุแรง		
อนันีเ้ป็นสิง่ทีแ่ม่สามารถกล่อมเกลาให้ลูกๆ	เด็กๆ	
เดนิทางเข้าหาพระธรรมได้ง่ายขึน้	เกดิปัญญามอง
เหน็ความสขุทีย่ัง่ยนื	ผูห้ญงิหลายคนมาบวชเป็นชี
ด้วยความศรทัธาในพระพทุธศาสนาและต้องการ
จะพบกับความสุขที่ยั่งยืน ในวัดที่มีแม่ชี นับว่า
ช่วยญาตโิยมได้มาก เพราะโยมเป็นผู้หญงิด้วยกนั 
ก็จะคุยกัน แก้ปัญหากันได้ดีกว่า ถ้าไปปรึกษา 
พระสงฆ์อาจไม่สะดวก และไม่เหมาะสม
	 ศาสนาพุทธต้องมพีระภิกษุณ	ีแต่ว่าฝ่ายสงฆ์
ไทยตีความว่าพระภิกษุณีขาดช่วงไปแล้ว	 เเต่นี่ 
ไม่ใช่ปัญหาใหญ่	จรงิๆ	แล้ว	การบวชเป็นเร่ืองของ 
จิตใจ	 บวชอยู่ที่บ้านก่อน	 เป็นชาวบ้าน	 แม้เป็น 
แม่บ้าน	กพ็ยายามปฏิบตัใิห้ได้	“พละ ๕”	คอื	เริม่
จากการมศีรัทธา	 มีวิริยะ หรือความเพียร	 มีสติ  
ความระลึกได้	 มีสมาธิ	 ความตั้งใจมั่น	 และมี
ปัญญารอบรู้	 ไม่หลงมัวเมา	 การท�าความดีหรือ
การฝึกฝนปฏิบัติตนมีแบบนี้	อยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้		
เพราะฉะนั้น	ท่านพุทธทาสจึงว่า ถ้าเราปฏิบัติ 
เช่นนี้อยู่ที่บ้านได้ นับว่าเก่งกว่าอยู่ที่วัดเสียอีก 
เพราะที่วัดมีสิ่งยั่วยุน้อยกว่า	 และถ้าโยมที่ยัง
ท้ิงพ่อแม่ไม่ได้	 มีพ่อแม่แก่เฒ่าต้องเอาใจใส่ดูแล 
หรอืมกีจิการของครอบครวั	กอ็ย่าเพิง่รีบมาอยูวั่ด 
อย่าเพิ่งหนีมาบวช	เพราะจะมีความลังเล	มีความ
รู้สึกผิด	 รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความรับผิดชอบ	 สิ่ง
เหล่านี้จะท�าให้เราเสียสมาธิและท้อถอยได้ง่าย
	 เพราะฉะนัน้	ญาตโิยมผูห้ญงิ	เราเป็นลกูหญงิ
เรากส็ามารถบวชได้	บวชชทีีบ้่าน	หรอืถ้ามโีอกาส 

บวชชั่วคราว	สามวัน	เจ็ดวัน	บวชแล้วต้องขยัน
ศึกษาธรรมะ อย่าบวชแล้วอยู่เปล่า	 บางคนมา
บวชแก้บนก็มี	แก้บนไม่เป็นไร	แต่ขอให้บวชแล้ว
ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมให้เต็มที่	 เป็นสตรีวิถีพุทธ
มีโอกาสแล้ว	ต้องปฏิบัติให้มาก
	 โดยเฉพาะการปฏิบัติภาวนาได้ประโยชน์ 
มาก	น�าไปสูค่วามหลดุพ้นจากการตดิยึดเพราะว่า 
มปัีญญารกัษาตน		สภุาษิตจนีสอนไว้สัน้ๆ	“คนโง่ 
แก้ปัญหาด้วยการหลีกหนี คนฉลาดหลีกเลี่ยง
การปรงุแต่ง”		คนไม่มปัีญญา		เวลาพบสิง่ทีไ่ม่พอใจ 
ไม่ชอบงาน	 ไม่ชอบนาย	 ไม่ถูกใจเพ่ือนร่วมงาน 
ก็ลาออก	มีปัญหาก็ลาออก	แบบนี้ชีวิตไปไม่รอด	
ไม่ส�าเร็จสักอย่าง	 ไม่เคยชนะใจตนเองได้เลย	
ส่วนคนฉลาดหลีกเลี่ยงการปรุงแต่ง	การปรุงแต่ง
เกิดขึ้นในจิตใจ	 เวลาที่เราชอบหรือไม่ชอบอะไร	
จริงๆ	 แล้ว	 ทุกสรรพสิ่งมันเกิดดับอยู่อย่างนั้น	 
ถ้ามีปัญญา	เราก็จะปล่อยวางได้
	 เรื่องสตรีในวิถีพุทธ	 มีเรื่องให้พูดได้มาก	
อาตมามีหนังสือเล่มหนึ่งเรื่องการปฏิบัติธรรม
เคยพูดไว้กับคณะพยาบาลศาสตร์	 ให้ก�าลังใจ 
คนทีม่าอยูท่ีวั่ดว่า	เราปฏบิตัธิรรมล�าบากมากกว่า
ผู้ชาย	 ต้องใช้ความเพียรสูงมาก	 และพูดไว้เตือน
ผู้ชายด้วยว่า	ผู้หญิงปฏิบัติล�าบากนะ	มาวัดตอน
กลางคืนก็ไม่ปลอดภัย	 มีเสียงครหาด้วย	 จะเข้า
ปรกึษาหารอืพระ	ก็ต้องมเีพือ่น	มคีนไปเป็นพยาน 
ต่างๆ	แต่ผู้ชายนี่	มาหาพระง่ายมาก	สะดวกมาก 
จะมาเมือ่ไหร่ก็ได้	จะมาค้างคนืทีวั่ดก็ได้	วัดมทีีพั่ก
เยอะแยะ	แต่ผูช้ายไม่ค่อยรกัด	ีไปค้างคนืทีไ่หนไม่
ทราบ	ไปสร้างความเสียหายเยอะแยะ	แต่ผู้หญิง
ท�าชั่วได้น้อย	 สังคมไม่ค่อยโอกาสให้ท�าความช่ัว	
แต่ขณะเดียวกันก็ท�าความดีล�าบากด้วย
 สรปุก็คอื ผูห้ญิงจะท�าความชัว่ก็ยาก แต่จะ
ท�าความดีก็ยากเหมือนกัน
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	 การท�าความดีของผู้หญิงต้องใช้ความเพียร 
มากกว่าผูช้าย		กถื็อเสยีว่าเป็นการสร้างบารม	ี	ดงันัน้ 
อย่าไปยดึติดกับรปูแบบภายนอก	เดีย๋วนีม้รีายการ 
โทรทัศน์ประเภทนี้เยอะนะ	 ที่พยายามบอกว่า 
ถ้าไม่พอใจร่างกายของเรา	 หมอช่วยได้	 เอาเงิน 
มาให้สักแสนหนึ่งหรือล้านหนึ่ง	 ก็ท�าให้ทุกอย่าง 
สวยได้ดังใจ	 แต่มันไม่จริง	 เป็นการหลอกตัวเอง 
และหลอกคนอ่ืน	 คนเรา	 ถ้าพอใจในสิ่งที่เราม ี
หน้าตา	 ผิวพรรณ	 อาจจะไม่ดีเหมือนคนอื่น 
ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่	 เราสร้างความดีข้างในกันดีกว่า 
ยั่งยืนกว่า	 เพราะว่าความสวยไม่คงที่	 แต่ความดี 
นี้คงทน
	 ลองดูตวัอย่าง	นางวสิาขา	บรรลพุระโสดาบนั
ตั้งแต่อายุได้	๗	ขวบ	มีปัญญามาก	มีความมั่นคง 
ในพระพทุธศาสนามาก	ตอนหลังสามารถท�าให้พ่อ 
สามีเปลี่ยนมาฝักใฝ่ในธรรมได้	 เล่ือมใสในพระ 
พุทธศาสนา	ถึงกับเรียกนางวิสาขาว่ามารดา	ด้วย 
นางชี้ให้เห็นว่า	การที่พ่อเสวยสุขอยู่เช่นนี้	เพราะ 
กนิของเก่า		บญุใหม่ไม่สร้าง		นางวิสาขา  เป็นตวัอย่าง 
ของผู้ครองเรือนแบบพุทธ มีความเป็นตัวของ 
ตัวเอง มีความเป็นผู้น�าและช่วยท�านุบ�ารุงพระ 
พุทธศาสนาได้มาก	นอกจากนางวิสาขาแล้ว	ยังมี 
สตรีแบบนี้อีกหลายท่านในสมัยพุทธกาล	 เช่น	 
นางปฏาจารา		ซึง่ผ่านความทกุข์		ความพลดัพราก 
ทุกอย่างในชีวิต	จนแทบเป็นบ้า	แต่พระพุทธเจ้า 
ทรงให้สต	ิ	ในท่ีสดุนางกบ็รรลธุรรมเป็นพระอรหนัต์	  

	 ถ้าใครคิดว่าชีวิตเรานั้นย�่าแย่แล้ว	 ทุกข์
มากแล้ว	 ลองไปศึกษาพระพุทธประวัตินะ	 มี
พุทธสาวิกามากมาย	 ที่ท่านเคยเจอความทุกข์	
และในที่สุดก็ล่วงทุกข์ได้หมด	 พวกเราในที่น้ี 
ก็เหมือนกัน	 เรามีสติปัญญา	 มีร่างกายแข็งแรง 
ไม่พิกลพิการ	ไม่ปัญญาอ่อน	มีครอบครัว	มีครูบา
อาจารย์	 มีโอกาสได้มาฟังธรรม	 มาปฏิบัติธรรม	
ถือว่าเป็นโชคดีแล้ว	 คุณโยมก็พยายามใช้โอกาส
อย่างนี้	แม้เดือนละหนึ่งครั้งก็อย่าให้ขาด	อย่าให้
พลาดโอกาส	ตั้งใจปฏิบัติ	สิ่งที่ปฏิบัติ	จะได้ไปใช้
ในชีวิตประจ�าวัน	เราจะได้อานิสงส์อย่างแน่นอน
	 ขออ�านวยพรให้ทกุท่านทีม่โีอกาสได้เกิดเป็น
มนุษย์	 ได้พบพระพุทธศาสนา	 ได้มาปฏิบัติธรรม	
จงมีความสุข	ความเจริญ	ด้วยอายุ	วรรณะ	สุขะ	
พละ	บริบูรณ์
	 การทีค่ณุโยมได้ลงมอืปฏบิตั	ิชวีติจะดเีพราะ
มีธรรมะควบคุมจิต	คิดดี	ท�าดี	รักษาศีลห้าเอาไว้	
ไม่ประมาท	อย่ามอีบายมขุ	มฉีนัทะในการท�างาน	
มีเป้าหมายชีวิต	มีความดี	ท�าความดีให้ส�าเร็จ	เรา
จะไม่ตายไว	 เราต้องเลี้ยงลูกให้โต	ต้องสร้างบ้าน
ให้แม่	 ต้องเรียนหนังสือให้จบ	 เราต้องมีแรงจูงใจ
ในการอยู่	 แต่ถ้าไม่มีความต้ังใจ	 เราจะเบ่ือชีวิต	
โรคซมึเศร้าจะเกาะกิน	แม้แต่คนแก่ก็ฆ่าตวัตายได้	
นี่เพราะว่าเราขาดการอยู่เพื่อท�าความดี	 หรือว่า 
อยู่อย่างมีคุณค่า
 ท้ายที่สุดน้ีขอให้ อายุ วรรณะ สุขะ พละ  
จงบังเกิดมีแก่ทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรม ตลอด
กาลนาน เทอญ สาธุ

ทีม่า	:	ธรรมบรรยาย	ในงานปฏิบัติธรรม	จัดโดย 
มูลนิธิปันสุข,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช-
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ในเดือนมีนาคม	๒๕๖๑
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	 วารสารฉบับเดือนกันยา	 เรามาฟังเรื่องของ 
กญัญากันดกีว่า	“กัญญา”	เป็นภาษาบาล	ีแปลว่า 
“สาวน้อย”	 ในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน	 คน 
ส่วนใหญ่ในโลกเช่ือกันตามทฤษฎี	 Evolution	 
(วิวัฒนาการ)	ว่าสิ่งมีชีวิตในโลก	ต่างก็มีวิวัฒนา- 
การมาด้วย	Natural	selection	(การคดัเลอืกพนัธุ์ 
โดยธรรมชาติ)	 ถ้าจะถามว่า	 อะไรเล่าที่เป็นคน 
เลือก	?	นักวิทยาศาสตร์ก็จะตอบว่า	ก็มีเพศหญิง 
นั่นแหละที่เป็นผู้เลือก	 เพราะความเป็นหญิงจะ 
เชื่อมโยงกับธรรมชาติ	จึงมีค�าพูดกันว่า	Mother	 
Nature	 ส่วนความเป็นชายนั้น	 จะเชื่อมโยงกับ 
วฒันธรรม	(Culture)	เพือ่ความอยูร่อดของสปีชีส์่	 
ตัวผู้จึงต้องแข่งขัน	 เอาชนะกันในด้านต่างๆ	 เพื่อ
แย่งผสมพันธ์ุกับตัวเมีย	 เพื่อสืบสายกรรมพันธ์ุ
หรือยีนส์ของตนให้คงยืนยาวอยู่ได้ในรุ่นต่อๆ	 ไป	
แม้แต่มนุษย์เอง	(ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง)	เราก็เห็น
ลักษณะนี้ได้โดยไม่ยากนัก

วิชยสูตร
	 เมือ่เข้าสูว่ยัรุน่	ฮอร์โมนเพศเริม่ท�างาน	หนุ่ม
น้อยทั้งหลายก็จะเริ่มท�าตัวให้เป็นที่สนใจของ
สาวน้อย	ด้วยวิธีการต่างๆ	ถ้าไม่สามารถดีเด่นใน 
ด้านการเรียน	 การสอบ	 การกีฬา	 ก็หันมาเอาดี
เอาเด่นท�าตัวให้เป็นจุดสนใจให้ได้ในทางอื่น	เช่น	

ธีรปัญโญ

ปัญญาภิวัฒน์
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ทางเกมส์คอมพิวเตอร	์
ทางสิ่งเสพติด	 ทางเป็น
นักเลงหัวไม้	เป็นต้น	ทาง
ใดก็ทางหนึ่ง	 เม่ือเข้าใจ
ธรรมชาติข้อนี้แล้ว	 เรา
จะได้ไม่แปลกใจ	 ที่เห็น 
วัยรุ ่นท�าอะไรแปลกๆ	
เพราะเขาต้องการเรียก
ร้องความสนใจจากเพศ
ตรงข้ามนั่นเอง
	 ส�าหรับผู้ที่ผ่านโลก
และชีวิตมาพอสมควร	
ค�าโบราณที่กล่าวไว้ว ่า	
“ผูช้ายจะแสวงหาอ�านาจ 
เพื่อมาครอบครองความงาม ส่วนผู้หญิงนั้นก็จะ
แสวงหาความงาม เพ่ือมาครอบครองอ�านาจอกีที
หนึง่”	ดูจะเป็นเรือ่งจรงิอยูมิ่ใช่น้อย	แสดงออกเป็น
ปุคคลาธิษฐานได้ด้วยพระยามารผู้ครองอ�านาจ 
บนสวรรค์ชัน้สงูสดุกบัลกูสาว	คอื	นางตณัหา	-	ราคา 
-	 อรดี	 สิ่งที่พระยามารกลัวที่สุดก็คือ	 กลัวคนจะ
หลุดออกไปจากอ�านาจของตน	 จึงได้ใช้ลูกสาว	
มาเป็นเหยื่อล่อ	 ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้ผล	 เพราะ
ในบรรดาหญิงสาวน้อยทั้งหมดในกามภพ	 คงจะ
ไม่มีใครสวยเกินลูกสาวของพระยามารอีกแล้ว	
ธรรมดาของผู้ที่ยังละกามไม่ได้	 กรอบคิดที่มีต่อ
กาย	ต่อกัญญานั้น	จึงมักเป็น	“การชวนให้รัก ชัก
ให้ใคร่ พาใจให้ก�าหนัด”	 วนเวียนกันไป	 ติดพัน 
รักใคร่	อยู่ในโลกของกาม
	 แต่ในทางพระพุทธศาสนา	พระพุทธองค์ได้
ทรงแสดงกามว่า	มคุีณน้อย	แต่มีโทษมาก	กรอบคดิ 
จงึย้ายมาเป็น	“ชวนให้หลดุ หยดุให้ด ูท�าความรู้
ให้เกิด (ว่ากามไม่ได้งามอย่างทีค่ดิ)”	ทรงแนะน�า
ให้เปลี่ยนจาก	“การเอาชนะกัน”	ทางความสวย

ความงาม	 มาเป็น	“การ
เอาชนะกาย”	เพื่อความ
ปล่อยวางแทน	 การชนะ
ในที่นี้จึงมิใช่การเอาชนะ 
ผู ้อื่น	 เพ่ือสืบต ่อวัฏฏ-
ทุกข์	แต่เป็นการเอาชนะ
ความหลงใหลของตนเอง
เพื่อออกจากวัฏฏทุกข์ 
โดยหันมาด�า เ นินชีวิต
ในวิถีที่ปราศจากความ 
เร่าร้อนของกามแทน	การ
เข้าวัดเข้าวา	 มาปฏิบัติ
ธรรมน้ันก็เพื่อหาวิธีออก
จากกามให ้ ได ้นั่น เอง	 

พระอรหนัต์ผู้สิน้กิเลสจงึเป็นผูเ้ดียวทีม่องเหน็มาร
และสามารถพ้นจากอ�านาจของมารได้
	 เอาละ	มาดูกันซิว่า	พระพุทธเจ้าจะมีวิธีสอน
สาวงามอย่างไรบ้าง	 จริงๆ	 ก็มิใช่เฉพาะสาวงาม
หรอก	แม้หนุ่มๆ	ที่ติดในรูปกายของสาวงามก็ได้
ประโยชน์เช่นกัน	พระสูตรนี้จึงมีชื่อว่าวิชยสูตร 
(พระสตูรว่าด้วยชยัชนะ) อนัมท่ีีมาของการตรสั 
๒ แห่ง แห่งแรกตรสัแก่พระนางนนัทา	(บางทีจึง
เรียกว่า	นันทสูตร)	และแห่งที่สอง ตรัสแก่ฝูงชน
ผู้มามุงดูศพของสิริมา	 ซ่ึงเคยเป็นนางคณิกาที่ 
งามโสภาที่สุดประจ�าเมือง
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 มาดูทีม่าแรกกนัก่อน	ก่อนอืน่	สตรทีีม่ช่ืีอว่า	
“นันทา”	 ในสมัยพุทธกาล	 มีอยู่ด้วยกัน	 ๓	 นาง	
คือ	 ๑)	นันทา	 พระธิดาของพระเจ้าสุทโธทนะ 
เป็นน้องสาวของพระอานนท์	 ๒)	 อภิรูปนันทา 
พระธดิาของพระเจ้าเขมกศากยะ		และ	๓)	นันทา 
ชนบทกัลยาณี
 นันทา	 แปลว่า	 เพลิดเพลิน	 ยินดี	 รื่นรมย	์
รื่นเริง	 สนุก	 เป็นที่เพลิดเพลิน,	นางอภิรูปนันทา 
ผู้มีรูปสวยยิ่งนัก	 น่าดู	 น่าเลื่อมใสยิ่งนัก	 (อภิ 
แปลว่า	 ยิ่ง)	 จึงได้ชื่อว่า	อภิรูปนันทา,	 ฝ่ายนาง
นันทา ชนบทกัลยาณ	ีเมื่อทั้งเมืองไม่เห็นสตรีที่ม ี
รปูสวยเสมอกับนางเลย	จงึได้ชือ่ว่า	ชนบทกลัยาณี 
คือนางงามประจ�าประเทศนั่นเอง	 (ค�าว่า	ชนบท 
ในภาษาบาลี	แปลว่า	ประเทศ)

	 ครัง้ทีพ่ระผูมี้พระภาคเจ้าเสด็จกรงุกบิลพสัด์ุ 
ทรงแนะน�าเจ้าศากยะท้ังหลาย	 และทรงให้นาง
นันทาท้ังสามบรรพชา	 สมัยต่อมา	 เมื่อพระผู้มี
พระภาคเจ้าประทบัอยู	่ณ	กรงุสาวัตถ	ีนางอภิรปู-
นันทา	 และนางนันทา ชนบทกัลยาณ	ี ต่างก็เมา 
ในรปูของตน	ต่างกคิ็ดว่า	พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง 
ตเิตยีน		ทรงครหารปู		ทรงแสดงโทษในรปู		โดยอเนก 

ปริยาย	 จึงไม่ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า	 ทั้งไม่
ปรารถนาเพือ่จะเหน็พระองค์	หากจะมคี�าถามว่า 
นางไม่เลื่อมใสอย่างน้ี	 เพราะเหตุไรจึงบรรพชา
เล่า	?	ตอบว่า	เพราะไม่มทีีไ่ป	สจัจกุมารผูเ้ป็นสามี 
ของนางอภิรูปนันทาได้ท�ากาละอย่างกระทันหัน
ในวันหมั้น	ด้วยเหตุนั้น	มารดาและบิดาจึงให้นาง
บรรพชา	แม้นางจะไม่ประสงค์เลย	ฝ่ายนางนันทา	
ชนบทกัลยาณีนั้น	 เมื่อท่านพระนันทะผู้ก�าลังจะ
เข้าพิธีวิวาห์กับนาง	ได้บรรลุพระอรหัตแล้ว	หมด
ความหวังที่พระนันทะจะกลับมา	 และเมื่อพระ 
ญาติอ่ืนๆ	 ออกบรรพชากันหมดแล้ว	 นางไม่ได้
ความส�าราญใจในฆราวาส	 จึงออกบรรพชาตาม	
หาได้บรรพชาด้วยศรัทธาไม่
	 ครั้นเม่ือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ความแก่
รอบแห่งญาณของนางทั้งสอง	จึงตรัสสั่งพระนาง 
มหาปชาบดว่ีา	ให้ภิกษุณทีัง้หมดมารบัโอวาทตาม
ล�าดับ	นางทั้งสองนั้น	เมื่อถึงวาระของตน	ก็สั่งให้
ภิกษุณีรูปอื่นไปแทน	พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัส
ว่า	เมือ่ถงึวาระตนต้องไปเอง	ไม่ให้ส่งผูอ้ืน่ไปแทน	
อยูม่าวันหน่ึง	นางอภิรปูนันทาได้ไปรบัพระโอวาท	
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงยังนางให้สลดใจ	ด้วย
รูปที่ทรงเนรมิต	 ให้นางตั้งอยู่ในพระอรหัต	 โดย
ล�าดับ	 ด้วยคาถาในธรรมบทนี้ว่า	“กระท�าสรีระ 
ให้เป็นนครแห่งกระดกูทัง้หลาย...”	และพร้อมด้วย 
เถรีคาถาเหล่านี้ว่า	
“อาตุรัง อะสุจิง ปูติง ปัสสะ นนัเท สะมสุสะยงั
อุคฆะรันตัง ปัคฆะรันตัง พาลานัง อะภิปัตถิตัง” 
            (เถรีคา. ๑๙).

“อะนิมิตตัญจะ ภาเวหิ มานานุสะยะมุชชะหะ
ตะโต มานาภิสะมะยา อุปะสันตา จะริสสะสิ” 
                                   (สุ. นิ. ๓๔๔ เถรีคา. ๒)

 ดูก่อนนันทา เธอจงดูร่างกายนี้ อันอาดูร 
ไม่สะอาด เปื่อยเน่า 
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 อันกระดูกยกขึ้น ไหลเข้าไหลออก ที่พวก
คนพาลปรารถนากันยิ่งนัก 
 เธอจงเจริญอสุภนิมิต จงละมานานุสัยเสีย  
ต่อแต่นั้น เพราะละมานะเสียได้ เธอจักเป็น 
ผู้สงบระงับเที่ยวไป	ดังนี้
	 ส่วนนางนนัทา ชนบทกลัยาณี	นัน้	ในวนัหนึง่ 
ชาวกรงุสาวตัถใีนปเุรภตัถวายทาน	สมาทานอโุบสถ 
นุ่งดี	 ห่มดี	 ถือวัตถุมีของหอมและดอกไม้เป็นต้น	
ไปสู่พระเชตวัน	เพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรม	ใน
เวลาจบการฟังธรรม	ไหว้พระผู้มพีระภาคเจ้าแล้ว	
เข้าสู่พระนคร	 แม้พระภิกษุณีสงฆ์ฟังธรรมกถา
แล้ว	 ก็ไปสู่ส�านักของนางภิกษุณี	 ชนและภิกษุณี
ท้ังหลายในกรุงสาวัตถีนั้น	 ต่างก็สรรเสริญพระผู้ 
มพีระภาคเจ้าเป็นเสยีงเดยีวกนั	นางนนัทา	ชนบท
กัลยาณี	 ได้ฟังบุคคลเหล่านั้นก็ประสงค์จะเข้าไป
เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้าง	 จึงบอกแก่ภิกษุณี 
ทั้งหลาย	 พวกภิกษุณีก็พานางไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า	พระผูมี้พระภาคเจ้าทรงรูก้ารมาของนาง	
จึงทรงเนรมิตสตรีที่มีอายุน่าดูยิ่งนัก	 ประมาณ 
๑๕	-	๑๖	ปี		ยืนถวายงานพัดอยู่ข้างๆ		ด้วยก�าลัง 
ฤทธิ์ของพระองค์	 เพื่อทรงก�าจัดความเมาในรูป
ด้วยรูปนั่นเทียว	 ดุจบุรุษต้องการบ่งหนามด้วย
หนาม	ต้องการถอนลิ่มด้วยลิ่ม	ฉะนั้น

	 นางนันทาเข ้าไปเฝ ้า
พร้อมกับภิกษุณทีัง้หลาย	ไหว้
พระผู้มีพระภาคเจ้า	 แล้วก็
นั่งลง	 เห็นพระรูปสมบัติของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า	 ตั้งแต่
พื้นพระบาทจนถึงปลายพระ
เกสา	 และเห็นรูปเนรมิตสตรี
นั้น	 ซึ่งยืนข้างพระผู้มีพระ- 
ภาคเจ้าด้วย	กค็ดิว่า	โอ	!	สตรนีี้ 
รูปสวยยิ่งนัก	ละความเมาใน 

รูปของตน	 ไปยินดียิ่งในรูปของสตรีน้ัน	 แต่น้ัน 
พระผู ้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสตรีน้ัน	 ท�าให  ้
มีอายุประมาณ	๒๐	ปี	 ด้วยว่า	มาตุคาม มีอาย ุ
๑๖ ปีเท่านั้น ย่อมสวยงาม เกินนั้นไปย่อมไม่
สวยงาม (มาตคุาโม  ห ิ โสฬะสะวสัสทุเทสโิกเยวะ 
โสภติ, นะ ตะโต อุทธัง)
	 ล�าดบัน้ัน	นางนันทา เมือ่เหน็ความเสือ่มแห่ง
รปูของสตรีน้ัน	จึงมฉีนัทราคะในรปูน้ันลดน้อยลง 
จากนั้น	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสตรียังไม่
คลอด	สตรีคลอดครั้งเดียว	สตรีกลางคน	สตรีแก่	
จนถึงสตรีมีอายุ	๑๐๐	ปี	หลังโกง	ถือไม้เท้า	มีตัว 
ตกกระแล้ว	 ทรงแสดงการตายของสตรีน้ัน	 ให ้
กลายเป็นซากศพพองขึ้นอืด	 มีกาเป็นต้นรุมจิก 
กนิ		มกีลิน่เหมน็		น่าเกลยีด		น่าปฏกิลูแก่นางนนัทา 
ผู้แลดูอยู่นั่นเทียว	นางนันทาเห็นสตรีนั้น เกิดม ี
อนิจจสัญญา ปรากฏขึ้นว่า กายนี้ทั่วไปทั้งหมด 
ทั้งแก่เรา ท้ังแก่คนอื่น อย่างนี้น่ันเอง แม้ทุกข- 
สัญญา และอนัตตสัญญา ก็ปรากฏตามข้ึนมา 
ภพทั้ง ๓ ก็ปรากฏขึ้นว่า ไม่อาจเป็นที่พึ่งอาศัยได ้
ดุจเรือนถูกไฟไหม้ ฉะน้ัน	 ล�าดับน้ัน	 พระผู ้มี 
พระภาคเจ้าทรงรู้ว่าจิตของนางนันทาแล่นไปใน 
กรรมฐานแล้ว	 จึงตรัสคาถาเหล่านี้	 ให้สัปปายะ
แก่นางว่า
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“ยะถา อิทัง ตะถา เอตัง ยะถา เอตงั ตะถา อิทงั 
ธาตุโส สุญญะโต ปัสสะ มา โลกัง ปุนะราคะมิ
ภะเว ฉันทัง วิราเชตฺวา อปุะสนัตา จะรสิสะส”ิ

(สุ. นิ. ๒๐๕).

 สรีระของหญงินี ้เป็นฉนัใด สรรีะของเธอน้ี 
ก็จักฉันนั้น 
 สรีระของเธอนั้น ฉันใด สรีระของหญิงนี ้
ก็ฉันนั้น 
 เธอจงดธูาตทุัง้หลายโดยความเป็นของสญู 
จงอย่ากลับมาสู่โลกนี้อีกเลย 
 จงสาํรอกความพอใจในภพเสยี แล้วจักเป็น
ผู้สงบระงับ เที่ยวไป	ดังนี้
	 ในเวลาจบคาถา	นางนนัทาด�ารงอยูใ่นโสดา-
ปัตติผล	ล�าดับนั้น	พระผู้มีพระภาคเจ้า	 เมื่อตรัส
วิปัสสนากรรมฐาน	ซึ่งมีสุญญตาเป็นบริวาร	เพื่อ
บรรลุมรรคเบ้ืองบนแก่นาง	 จึงตรัสวิชยสูตรนี้ 
ต่อไป	นี่เป็นที่มาของพระสูตรนี้	อันแรก

 ที่มาที่สองของพระสูตรน้ี	 กล่าวไว้ในคาถา
ธรรมบทว่า	 เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ 
ณ	 กรุงราชคฤห์	นางสิริมา	 น้องสาวของหมอ 
ชีวก	 ได้ต�าแหน่งนครโสภิณี	 (หญิงงามเมือง)	 ต่อ

จากมารดา	ดหูมิน่นางอตุตรา	กลบัได้สตจิากพระ
คาถาว่า	“พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ...” 
ขอขมาพระผู้มีพระภาคเจ้า	 ฟังพระธรรมเทศนา	
ได้บรรลเุป็นโสดาบนั	ตัง้นิจภตัรไว้ในเรอืนของตน 
ภิกษุผูร้บันิจภัตรรูปหน่ึง	ได้เหน็นางสริมิาแล้วเกิด
ราคะ	 กลับถึงวัดแล้วก็ไม่อาจฉันอาหารได้	 นอน
พร�า่เพ้อถงึนางอยู	่ครัง้น้ันนางสริมิาตายไปเป็นเทวี 
ของท้าวสยุามในยามภพ	พระผูม้พีระภาคเจ้าทรง
ส่งคนไปบอกพระราชาให้ห้ามการเผาศพของนาง
แล้วให้น�ามาเก็บไว้	ณ	ป่าช้าผีดิบ	แล้วพระองค์ก็ 
ทรงพาหมู่พระภิกษุสงฆ์รวมทั้งภิกษุรูปนั้นไปดู
สรรีะของนาง	มหาชนพดูกันว่า	“ในกาลก่อน การด ู
นางสริมิาด้วยทรพัย์ ๑,๐๐๐ ก็ได้ยาก บดัน้ีผูท้ีใ่คร่ 
จะดูนางแม้ด้วยหนึ่งกากณิก ก็ไม่มี”	 ฝ่ายสิริมา 
เทพกัญญา	 อันรถ	 ๕๐๐	 คัน	 แวดล้อมแล้วไป 
ณ	ที่นั้น	พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวิชยสูตรนี้	เพื่อ 
ทรงแสดงธรรมแก่ชนทั้งหลายที่ประชุม	ณ	ที่นั้น 
และคาถาในธรรมบทนี้ว ่า	 “เธอจงดูร่างกาย 
อันท�าวิจิตร...”	เพื่อทรงโอวาทแก่ภิกษุนั้น	นี้เป็น 
ที่มาอันที่	 ๒	 แห่งพระสูตรนี้	 เอาละ	 ปูพื้นกันมา 
พอสมควรแล้ว	ไปดูตัวพระสูตรกันเลย
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๑.	 จะรัง	วา	ยะทิ	วา	ติฏฐัง	 	 	 นิสินโน	อุทะ	วา	สะยัง
	 สะมิญเชติ	ปะสาเรติ		 	 	 เอสา	กายัสสะ	อิญชะนา

๒.	 อัฏฐินะหารุสังยุตโต		 	 	 ตะจะมังสาวะเลปะโน
	 ฉะวิยา	กาโย	ปะฏิจฉันโน			 	 ยะถาภูตัง	นะ	ทิสสะติ

๓.	 อันตะปูโร	อุทะระปูโร		 	 	 ยะกะนะเปฬัสสะ	วัตถิโน
	 หะทะยัสสะ	ปัปผาสัสสะ		 	 	 วักกัสสะ	ปิหะกัสสะ	จะ

๔.	 สิงฆาณิกายะ	เขฬัสสะ		 	 	 เสทัสสะ	จะ	เมทัสสะ	จะ
	 โลหิตัสสะ	ละสิกายะ		 	 	 ปิตตัสสะ	จะ	วะสายะ	จะ

๕.	 อะถัสสะ	นะวะหิ	โสเตหิ		 	 	 อะสุจี	สะวะติ	สัพพะทา
	 อักขิมฺหา	อักขิคูถะโก	 	 	 กัณณัมฺหา	กัณณะคูถะโก

๖.	 สิงฆาณิกา	จะ	นาสะโต		 	 	 มุเขนะ	วะมะเตกะทา
	 ปิตตัง	เสมฺหัญจะ	วะมะติ		 	 	 กายัมฺหา	เสทะชัลลิกา

๗.	 อะถัสสะ	สุสิรัง	สีสัง		 	 	 มัตถะลุงคัสสะ	ปูริตัง
	 สุภะโต	นัง	มัญญะติ	พาโล			 	 อะวิชชายะ	ปุรักขะโต

วิชยสูตร
(กายวิจฉันทนิกสูตร)
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(พระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้)
ทรงแสดงไตรลักษณ์ ตรัสสุญญตากรรมฐาน :
[๑]	 การที่คนเรายืน	เดิน	นั่ง	หรือนอน	คู้เข้า	หรือเหยียดออก	
	 นี้จัดเป็นความเคลื่อนไหวของร่างกาย

ทรงแสดงอสุภะที่มีวิญญาณครอง (สมบัติภพ) :
[๒]	 ร่างกายนี้ประกอบด้วยกระดูกและเส้นเอ็น	มีหนังและเนื้อฉาบทา	ห่อหุ้มด้วยผิวหนัง	
	 ปุถุชนย่อมไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริง

[๓]	 ร่างกายนี้เต็มไปด้วยล�าไส้ใหญ่	ล�าไส้เล็ก	อาหารใหม่	อาหารเก่า	
	 ตับ	มูตร	หัวใจ		ปอด	ไต	ม้าม

[๔]	 น�้ามูก	น�้าลาย	เหงื่อ	มันข้น	เลือด	ไขข้อ	ดี	เปลวมัน

[๕]	 อนึ่ง	ร่างกายนี้มีของไม่สะอาด	ไหลออกทางทวารทั้ง	๙	เสมอ	คือ
	 มีขี้ตาไหลออกทางเบ้าตา	มีขี้หูไหลออกทางรูหู

[๖]	 มีน�้ามูกไหลออกจากทางช่องจมูก	บางคราวก็อาเจียน	ส�ารอกน�้าดี	ขากเสลดออกทางปาก	
	 มีหยาดเหงื่อออกตามรูขุมขน	มีหนองฝีไหลออกตรงที่เป็นแผล

ทรงแสดงความที่กายนั้นเป็นของไม่สะอาด (อสุภะ) : 
[๗]	 อนึ่ง	ร่างกายนี้มีศีรษะเป็นโพรง	เต็มด้วยมันสมอง
	 ซึ่งคนพาลถูกอวิชชาครอบง�า	หลงเข้าใจว่าเป็นของสวยงาม

วิชยสูตร
ว่าด้วย	การพิจารณาเอาชนะความสวยงามของร่างกาย
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๘.	 ยะทา	จะ	โส	มะโต	เสติ		 	 	 อุทธุมาโต	วินีละโก
	 อะปะวิทโธ	สุสานัสฺมิง		 	 	 อะนะเปกขา	โหนติ	ญาตะโย

๙.	 ขาทันติ	นัง	สุวานา	จะ		 	 	 สิงคาลา	วะกา	กิมี
	 กากา	คิชฌา	จะ	ขาทันติ		 	 	 เย	จัญเญ	สันติ	ปาณิโน

๑๐.	 สุตฺวานะ	พุทธะวะจะนัง		 	 	 ภิกขุ	ปัญญาณะวา	อิธะ
	 โส	โข	นัง	ปะริชานาติ		 	 	 ยะถาภูตัญหิ	ปัสสะติ

๑๑.	 ยะถา	อิทัง	ตะถา	เอตัง		 	 	 ยะถา	เอตัง	ตะถา	อิทัง
	 อัชฌัตตัญจะ	พะหิทธา	จะ		 	 กาเย	ฉันทัง	วิราชะเย

๑๒.	 ฉันทะราคะวิรัตโต	โส		 	 	 ภิกขุ	ปัญญาณะวา	อิธะ
	 	 อัชฌะคา	อะมะตัง	สันติง		 	 นิพพานัง	ปะทะมัจจุตัง

๑๓.	 ทฺวิปาทะโกยัง	อะสุจิ		 	 	 ทุคคันโธ	ปะริหาระติ
	 นานากุณะปะปะริปูโร		 	 	 วิสสะวันโต	ตะโต	ตะโต

๑๔.	 เอตาทิเสนะ	กาเยนะ		 	 	 โย	มัญเญ	อุณณะเมตะเว
	 ปะรัง	วา	อะวะชาเนยยะ		 	 	 กิมัญญัตฺระ	อะทัสสะนาติ	ฯ
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เพื่อทรงแสดงอสุภะที่ไม่มีวิญญาณครอง (วิบัติภพ) :
[๘]	 และเมื่อร่างกายนั้นตาย	ขึ้นอืด	มีสีเขียวคล�้า	
	 ถูกทิ้งให้นอนอยู่ในป่าช้า	หมู่ญาติต่างหมดความอาลัยไยดี					......	(กายยังไม่แตกสลาย)

[๙]	 ร่างกายที่เปื่อยเน่านั้น	สุนัขบ้าน	สุนัขจิ้งจอก	สุนัขป่า	
	 หมู่หนอน	ฝูงกา	ฝูงแร้ง	และสัตว์ที่กินซากศพอื่น	ๆ	
	 ย่อมรุมยื้อแย่งกันกิน			 	 	 	 	 ……..		(กายแตกสลายแล้ว)

ครั้นทรงประกาศความประพฤติของพาลปุถุชนในกายนั้น แสดงวัฏฏะ โดยมีอวิชชา   
เป็นประธานอย่างนี้แล้ว

บัดนี้จะทรงแสดงความประพฤติของบัณฑิต และวิวัฏฏะ โดยมีปริญญาเป็นประธาน :
[๑๐]	 ภิกษุในธรรมวินัยนี้	ฟังพุทธพจน์แล้วเกิดปัญญา
	 	 ย่อมก�าหนดรู้และพิจารณาเห็นร่างกายนั้นตามความเป็นจริงทีเดียว

[๑๑]	 ร่างกายที่ตายแล้วนั้น	ได้เคยเป็นเหมือนร่างกายที่มีชีวิตนี้	
	 	 และร่างกายที่มีชีวิตนี้	ก็จะเป็นเหมือนร่างกายที่ตายแล้วนั้น
	 	 ภิกษุจึงควรคลายความยินดีพอใจในร่างกาย	ทั้งภายในและภายนอก

ทรงแสดงอเสกขภูมิ :
[๑๒]	 ภิกษุในธรรมวินัยนี้	มีปัญญา	ไม่ยินดีด้วยฉันทราคะ	
	 	 ได้บรรลุนิพพานที่เป็นอมตะ	อันสงบ	ดับ	และไม่จุติ

ทรงติเตียนการอยู่ด้วยความประมาท ซึ่งทําอันตรายแก่อานิสงส์มากมาย :
[๑๓]	 ร่างกายนี้	มี	๒	เท้า	ไม่สะอาด	มีกลิ่นเหม็น	เต็มไปด้วยซากศพต่าง	ๆ	ขับถ่ายของไม่สะอาด
	 	 มีน�้าลายน�้ามูกเป็นต้น	ออกทางทวารทั้ง	๙	ขับเหงื่อไคลให้ไหลออกทางรูขุมขนนั้น	ๆ	
	 	 ต้องบ�ารุงรักษาอยู่เสมอ

[๑๔]	 ด้วยร่างกายที่มีสภาพเช่นนี้	การที่บุคคลหลงเข้าใจผิด	คิดเข้าข้างตนเอง	
	 	 และดูหมิ่นผู้อื่นนั้น		จะมีประโยชน์อะไร		
	 	 นอกจากการไม่เห็นอริยสัจฯ

๘.	 ยะทา	จะ	โส	มะโต	เสติ		 	 	 อุทธุมาโต	วินีละโก
	 อะปะวิทโธ	สุสานัสฺมิง		 	 	 อะนะเปกขา	โหนติ	ญาตะโย

๙.	 ขาทันติ	นัง	สุวานา	จะ		 	 	 สิงคาลา	วะกา	กิมี
	 กากา	คิชฌา	จะ	ขาทันติ		 	 	 เย	จัญเญ	สันติ	ปาณิโน

๑๐.	 สุตฺวานะ	พุทธะวะจะนัง		 	 	 ภิกขุ	ปัญญาณะวา	อิธะ
	 โส	โข	นัง	ปะริชานาติ		 	 	 ยะถาภูตัญหิ	ปัสสะติ

๑๑.	 ยะถา	อิทัง	ตะถา	เอตัง		 	 	 ยะถา	เอตัง	ตะถา	อิทัง
	 อัชฌัตตัญจะ	พะหิทธา	จะ		 	 กาเย	ฉันทัง	วิราชะเย

๑๒.	 ฉันทะราคะวิรัตโต	โส		 	 	 ภิกขุ	ปัญญาณะวา	อิธะ
	 	 อัชฌะคา	อะมะตัง	สันติง		 	 นิพพานัง	ปะทะมัจจุตัง

๑๓.	 ทฺวิปาทะโกยัง	อะสุจิ		 	 	 ทุคคันโธ	ปะริหาระติ
	 นานากุณะปะปะริปูโร		 	 	 วิสสะวันโต	ตะโต	ตะโต

๑๔.	 เอตาทิเสนะ	กาเยนะ		 	 	 โย	มัญเญ	อุณณะเมตะเว
	 ปะรัง	วา	อะวะชาเนยยะ		 	 	 กิมัญญัตฺระ	อะทัสสะนาติ	ฯ
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	 ในเวลาจบเทศนา	 นางนันทาภิกษุณีได้ถึง
ความสังเวชว่า	 โอหนอ!	 เราช่างเขลาเสียนี่กระไร	
ที่ปรารภถึงแต่ตัวเราเท่านั้น	 ไม่ไปสู่ที่บ�ารุงของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า	 ผู้ทรงยังพระธรรมเทศนา
อย่างต่างๆ	ให้เป็นไปอย่างนี	้เมือ่สงัเวชอยูอ่ย่างนี้ 
พิจารณาพระธรรมเทศนาน้ันแล้ว	 ได้กระท�าให้
แจ้งซึ่งอรหัตภายใน	๒	-	๓	วัน	ด้วยกรรมฐานนั้น 
นั่นแล
	 ได้ยินว่า	แม้ในที่มาที่สอง	ในเวลาจบเทศนา	
สตัว์	๘๔,๐๐๐	ได้ธรรมาภิสมยั*	สิรมิาเทพกญัญา
ได้บรรลุอนาคามิผล	 ส่วนภิกษุผู้หลงนางสิริมา 
ก็ได้ด�ารงอยู่ในโสดาปัตติผล
	 สรปุได้ว่าด้วยพระสูตรเดยีวกนันีเ้อง	ทีท่�าให้
ผู้ที่ติดข้องอยู่ในรูปที่งดงามของกัญญาสาวน้อย
ได้บรรลุธรรม	 เป็นพระโสดาบัน	 พระอนาคามี	
และพระอรหันต์	 ตามสมควรแก่อุปนิสัยที่ได้เคย
อบรมสั่งสมมา	ดังนี้แล	ส่วนพวกเราก็ตั้งใจฟังเอา
ไว้	เผื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัยในการเอาชนะกายที่น่า
หลงใหลนี้ให้ได้ในอนาคต	 อาจจะมีค�าถามขึ้นมา
ได้ว่า	ก็ฟังเทศน์จบเป็นพระอรหนัต์	ท่านไปรกัษา 
ศลีอยูไ่หน	?	ไปท�าสมาธิอยูไ่หน	?	ไปภาวนาปัญญา

อยู่ไหน	 ?	 ตอบว่า	 ความสลดสังเวช	 แล้วละเลิก
ท�าบาปกรรมนั้น	ก็คือศีล	เมื่อไม่มีบาปกรรม	ใจก็
สงบเป็นสมาธิ	เมือ่มสีมาธิแล้วก็มปัีญญาพจิารณา
ตัวรู้มันก็มี	 พอมัคคสมังคีครบ	 ก็เกิดมรรคจิตขึ้น
ได้ในขณะนั้น	 สามารถตัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาด	 
อย่าไปคิดว่าคนแต่ก่อนมีบุญวาสนา	 น่ังอาสนะ 
เดียวก็บรรลุ	 ปัจจุบันน้ีก็มีเหมือนกัน	 ถ้าเข้าใจ
ธรรมะให้แจ้งชัด	 มันก็ละ	 มันก็วางลงไปได้เอง	
แม้ไม่รู้ตอนฟังคร้ังแรก	 แต่เมื่อเก็บไปพิจารณา
สาธยายบ่อยๆ	แล้วอาจจะไปรู้ได้ในวันต่อไป	 ใน
อาสนะต่อไปก็ได้	 เพราะธรรมะคือธรรมชาตินี ้
มันเป็นจริงของมันอยู ่ตลอดเวลา	 เราจะหลง 
หรือไม่หลง	 กายมันก็ไม่งามอยู่อย่างนั้นแหละ 
รอเวลาให้เราท�าจริง	 ดูจริง	 ก็จะรู้จริงเห็นจริง 
ตามที่พระพุทธเจ้าและผู ้รู ้ทั้งหลายท่านได้รู  ้
มาก่อนแล้วนั่นแหละ	
	 ขอเป็นก�าลงัใจในการเอาชนะกาย - ชนะกาม 
- ชนะมาร	 นี้ให้ได้ในเร็ววัน	 เพื่อจะได้ไม่ต้อง 
มานอนเกิดกันในกามภพอีก	 มาออกจากกาม 
เป็นก้าวแรก	 ด้วยการเอาชนะกายที่ไม่งามน้ี 
กันเถิด

๑.	 จะยืน	เดิน	นั่ง	นอน	หรือหย่อน	คู้	 	 	 จงตามดู	กายนั่น	ที่สั่นไหว

๒.	 ร่างกระดูก	ผูกเอ็น	ให้เป็นไป	 	 	 หนังหุ้ม	เนื้อฉาบไว้	ให้ดูงาม

๓.	 เต็มในไส้	เต็มในท้อง	คือกองขี้	 	 	 กระเพาะฉี่	เยื่อ	ตับ	ล�าดับข้าม
	 เนื้อหัวใจ	ไต	ปอด	ประกอบตาม	 	 	 พังผืด	ม้าม	กระบังลม	เข้าถมเติม

ชนะกาย เลิกหมายกาม

*ธรรมาภิสมัย	คือ	การตรัสรู้ธรรม,	การส�าเร็จมรรคผล
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๔.	 สั่งน�้ามูก	สูดน�้าลาย	ซับสายเหงื่อ	 	 	 น�้ามันเจือ	เหลวข้นไข	เลือดใส่เสริม
	 น�้าเหลืองหนอง	พองฝี	น�้าดีเติม	 	 	 เสลดเยิ้ม	เพิ่มน�้าตา	คืออาโป

๕.	 ทวารเก้า	ข่าวดี	ได้ขี้ออก	 	 	 	 ถ้ามันพอก	อุดไว้	คงหลายโหล
	 ทั้งขี้หู	ขี้ตา	ออกมาโชว์	 	 	 	 หลุมคูถโถ	ไม่เคยล้าง	มันค้างคอย

๖.	 ช่องจมูก	ขี้มูกไหล	ให้ชุ่มอยู่		 	 	 ขุมขนรู	เหงื่อไหล	มีไคลย้อย
	 อาหารใหม่	ไล่เสมหะ	เสลดลอย	 	 	 หากไม่ย่อย	แล้วอาเจียน	แทบเอียนตาย	

๗.	 อยู่ในโพรงศีรษะ	คือสมอง	 	 	 	 คิดจับจอง	กายนั่น	ฝันสลาย
	 อันคนพาล	ส�าคัญ	ว่างามกาย	 	 	 อวิชชา	บังหาย	อยู่ใต้เงา

๘.	 ในกาลใด	เราตาย	นอนขึ้นอืด	 	 	 ก็เย็นชืด	เขียวพอง	กองภูเขา
	 ญาติเขาทิ้ง	ในสุสาน	ไม่ขานเอา	 	 	 รอวันเผา	ญาติก็หนี	ไม่รีรอ

๙.	 สุนัขแย่ง	แร้งกา	เข้ามากัด	 	 	 	 หมาป่าฟัด	จิ้งจอกได้	น�้าลายสอ
	 แมลงหนอน	ยั้วเยี้ย	เข้าเคลียคลอ	 	 	 กระดูกหนอ	ก็เป็นฝุ่น	เป็นจุณไป

๑๐.	ได้สดับ	พุทธพจน์	สลดเสียว		 	 	 อยู่คนเดียว	พิจารณา	ปัญญาไข
	 กายไม่งาม	ตามจริง	ทุกสิ่งใน	 	 	 ไม่หลงใหล	ชายหญิง	ได้ยินเตือน

๑๑.	นี่อย่างไร	กายอื่นเขา	ก็เท่านั้น	 	 	 อะไรนั่น	กายนี้	ก็มีเหมือน
	 ทั้งภายในนอกนิด	ไม่บิดเบือน	 	 	 ไม่กลบเกลื่อน	ราคะปล่อย	ถอยจากกาม

๑๒.	ภิกษุทรงปัญญา	ระอาแสน	 	 	 	 ตัณหาแดน	แผ่ไม่จบ	ในภพสาม
	 กลับมาสิ้น	ถิ่นสงบ	บรรจบงาม	 	 	 ไม่ต้องตาม	เกิดแก่ตาย	ก็คลายพอ

๑๓.	สองเท้านี้	หาไม่มี	ที่งามเห็น		 	 	 บริหารกัน	ไม่เป็น	ก็เหม็นหนอ
	 กัดซากศพ	มา	-	กลบใส่	เท่าไรพอ		 	 	 กินแล้วก็ไหลออกท่อ	รอเวลา

๑๔.	แข่งกันตรวจ	อวดประชัน	ในกายนี้	 	 	 ตรองให้ดี	เหมือนถุงขี้	ที่มีฝา
	 จะมีอะไร	ในกายเนี่ย	...เสียเวลา	 	 	 นอกจากหา	อริยสัจ	ขจัดเมา	ฯ
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 บ่ายวันหนึ่ง	 ที่หอพระไตรปิฎกนานาชาติ	
ตึกแบบโบราณ	ฝ้าเพดานสูงลิ่ว	โอ่อ่า	โอ่โถง	แต่
เงียบสงบ มีตู้พระไตรปิฎกมากมาย	เรียงรายเป็น
ระเบียบเรียบร้อย	 จนสัมผัสได้ถึงพลังศักดิ์สิทธิ์
แห่งพุทธธรรม	ที่นี่ เป็นสัปปายะสถาน	ส�าหรับผู้
ต้องการค้นคว้าหาความรู้ทางธรรม	 และใช้สมาธิ
ปัญญาศึกษาพระไตรปิฎกและหนังสือธรรมที่มี
คุณค่าซึ่งมีอยู่เป็นจ�านวนมาก	 เราได้พบกับท่าน
อาจารย์แม่ชี	 สุภาพสตรีร่างเล็กในอาภรณ์สีขาว 

อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา
เส้นทางธรรม

กองบรรณาธิการ

ตามรอยธรรม

ประธานหอพระไตรปิฏกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง)
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บริสุทธิ์	 ท่านยิ้มแย้มต้อนรับพวกเราด้วยเมตตา 
ที่ฉายผ่านแววตาและถ้อยค�า	 ให้โอกาสสนทนา 
ธรรมอนัเป็นประโยชน์จากประสบการณ์ทีง่ดงาม 
ด้วยธรรม	ซึ่งล้วนน่าพิจารณาและน่าประทับใจ 

ผู้หญิงสนใจจะปฏบัิตธิรรมควรจะเริม่ต้นอย่างไร

อาจารย์แม่ชี : การเริ่มต้นมี	๒	แบบ	แบบที่ ๑ 
คือ	 คนที่ไปปฏิบัติที่ใดที่หนึ่งแล้วรู้สึกว่าสถานที่
และบุคคลที่นั้นๆ	 โดยเฉพาะครูอาจารย์	 มีความ
สอดคล้องกับจริตนิสัยของตน	 เช่นอาจารย์แม่ชี
เคยไปที่ถ�้าตุ๊ปู่กับคณะปฏิบัติธรรมกลุ่มหนึ่ง	 พอ
เห็นป่าเขา	รู้สึกเลยว่าเป็นสถานที่สัปปายะ	พอดี
กบัจิตของเรา	กเ็ลอืกไปปฏิบตัทิีน่ัน่อย่างต่อเนือ่ง	
จนกระทั่งได้ออกบวช	ณ	ที่นั้น
 แบบท่ี ๒ บางคนมาปรึกษาว่า	 อยากไป
ปฏิบัติ	 จะไปที่ไหนดี	 ถ้าเรารู้จักคนนั้นว่า	 เขามี
อปุนสิยัอย่างไร	เรากพ็อจะแนะน�าเขาได้	แต่ถ้าเรา
ไม่รู้จักเขาเลย	ก็ล�าบากที่จะบอกว่าเขาจะเหมาะ
ตรงไหน	 แต่โดยมาก	 เริ่มต้นจริงๆ	 ก็ขอแนะน�า
ให้ลองเริ่มในลักษณะที่ว่า	ไปแบบไปเช้าเย็นกลับ	
หรือแบบที่ค้างคืนไม่นานก่อน	 ในที่ซึ่งสะดวกต่อ
การเดินทาง	 เพราะบางที	 เราก็ไม่รู้รายละเอียด
ข้างในของที่นั้นๆ
	 แนะน�าง่ายๆ	 ส�าหรับคนเริ่มปฏิบัติ	 ก็บอก
ให้ไปที่ศูนย์วิปัสสนานานาชาติ	 ที่วัดมหาธาตุฯ	
ท่าพระจันทร์	เพราะไปเช้าเย็นกลับได้	ถ้าจะค้าง
คืนที่นั่นก็มีแม่ชีดูแลหลายท่าน	ที่วัดโสมนัสฯ	ก็มี
จดัหลกัสตูรการปฏบิตัธิรรม	นีส่�าหรับในกรงุเทพฯ	
แต่บางคนบอกว่าอยากจะไปต่างจงัหวัด	 ก็อยาก
แนะน�าว่า	 ครั้งแรกเราควรมีเพื่อนไปด้วย	 การ
ภาวนานี้	 ต้องค่อยๆ	 เป็นไป	 ทดลองปฏิบัติดูว่า
ที่นั้นๆ	ไปแล้ว	สอดคล้องกับจริตและภาวะต่างๆ	
เช่น	สุขภาพของเราหรือไม่

	 ค�าว่าสอดคล้องหรอืไม่	ขึน้อยูกั่บว่า	เราไปอยู ่
อย่างไรด้วย	 ถ้าเราอยู่อย่างจิตวุ่นวาย	 มัวแต่ไป
จ้องจับผดิพระอาจารย์หรอืคนน้ันคนน้ีว่าเขาเป็น 
อย่างไร	 คือ	 “ส่งจิตออกนอก”	 ก็ไม่มีที่ไหนจะ
สอดคล้อง	แต่ถ้าเรามสีต	ิปฏบิตัอิยูต่ลอด	แม้ในที่ 
ภายนอกไม่วิเวก	 จิตก็สามารถวิเวกได้	 ในคัมภีร์ 
วิสุทธิมรรค	 ท่านพูดเรื่องสัปปายะ	 ความสะดวก
หลายๆ	 อย่าง	 เช่น	 สถานที่วิเวก	 ครูอาจารย์ที่
สามารถบอกถึงวธิกีารปฏบิตัทิีเ่หมาะสมแก่เราได้ 
เป็นต้น
	 คนเราแสวงหาหลายแบบ	บางคนมุง่แสวงหา
ความพิเศษ	ที่ๆ	ไม่มีอะไรพิเศษ	ก็พยายามท�าให้
พิเศษ	เช่นว่าปฏิบัติแล้วมีสภาวะอย่างนั้นอย่างนี้ 
พอไปเจอธรรมดา	ก็รูส้กึว่าไม่สอดคล้องกับตน	ขอ
แนะน�าว่า	“การปฏบิตัใินพระพทุธศาสนา ไม่ได้ 
ไปหาความวิเศษหรือพิเศษ แต่การปฏิบัติใน
พทุธศาสนา  คอืการทําให้จติของเราทีม่นัชอบหา 
ความพิเศษอยู่เรื่อยๆ มันได้ถ่ายถอนลงมา ได้รู้
ความเป็นจรงิของความเป็นธรรมดา แล้วพอดกีบั
ความเป็นธรรมดานัน้ ยากกต็รงธรรมดานีแ่หละ” 
 ถ้าเราไม่มีพื้นฐานเลย	ก็ต้องค่อยๆ	เรียนรู้ไป	
บางคนปฏิบติัหลายปีกว่าจะเข้าถึงธรรม	เมือ่ธรรม
ลงตัว	การปฏิบัตินั้นก็จะอยู่ที่ตัวเรา	มันไม่ขึ้นอยู่



กับสถานที่	 ไม่ขึ้นอยู่กับครูอาจารย์แล้ว	 บางคน
อาจอยู่ท่ีนั้นๆ	 ตลอดไปก็ได้	 เพราะเป็นที่เหมาะ	
ที่สัปปายะส�าหรับเขา
	 ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยจากหลายทาง	 เช่น	 ใคร
มีหน้าที่อะไรต้องท�า	 อย่างอาจารย์นี่	 พอปฏิบัติ
แล้ว	 พอดีมีเหตุให้มาเป็นประธานที่หอพระ
ไตรปิฎกนานาชาตินี้	 คุณคงจะได้เห็นความสงบ
สงัดของหอพระไตรปิฎกฯ	 ที่นี่	 อาจารย์รู ้สึก
ขอบคุณเสมอในทุกเหตุปัจจัยที่พามาอยู่ที่นี่	 นั่ง
ท�างานเงียบๆ	 มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง	 เป็นน้องที่ 
น่ารกัมาก	อยูก่นัมา	๑๐	กว่าปี	เขาไม่เคยวุน่วายเลย 
เราก็อยู่ของเราอย่างนี้	 นั่งอ่านต�ารา	 ท�าหนังสือ	 
ถ้าคนมาในเรื่องใด	 เราก็ท�าหน้าที่ในเรื่องนั้น	 
ตามแต่สิ่งที่อยู ่ตรงหน้า	 ถึงเวลาสอนนิสิตก็ไป 
สอน	 ถึงเวลาวิจัยก็วิจัย	 วันไหนต้องไปสอนเรื่อง
ปฏิบัติเราก็ไปสอน	 แล้วก็มีท่ีปฏิบัติของอาจารย์
ส่วนตัว	 คือ	 เราท�าหน้าที่ตรงน้ีแล้ว	 ก็ต้องมีช่วง
เวลาปฏิบัติตามล�าพังด้วย

ควรจะอ่านหนังสืออะไรก่อนไปภาวนา

อาจารย์แม่ชี :	 ขึน้อยูก่บัอธัยาศยัว่าจะอ่านอะไร 
อาจารย์อ่านพระไตรปิฎก	คนอื่นก็อาจจะอ่านไม่ 
ค่อยได้	 ต้องข้ึนอยู่กับอัธยาศัย	 บางคนอ่านของ 
สมเด็จพุทธโฆษาจารย์	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต)	 รู้สึกพอดี 
มากเลย	ท�าให้รูว่้าจะจดัการกับตวัเองยงัไง	บางคน 
อ่านของครูอาจารย์ในสายปฏิบัติ	ก็ได้เหมือนกัน

	 ปัญหาก็คือ	 เรายังไปปฏิบัติด้วยการแบก
ตําราไปด้วย	ตอนอาจารย์ไปปฏิบัติที่ตุ๊ปู่	ก็แพ็ค 
หนังสือลงกล่องเพียบเลย	 รวมทั้งพระไตรปิฎก	
แล้วก็ไปน่ังอ่านอยูท่ีน่ั่น	ปฏบิตัไิปด้วยอ่านไปด้วย 
การปฏบิตัถ้ิายงัไม่แจ่มแจ้งลงตวั	การอ่านหนังสอื
ทางธรรมมากเกินไป	 ก็อาจเกิดการปฏิบัติแบบ
ธรรมจินตนาการ	คือเราอ่านมาหมดแล้ว	แล้วพอ
มันเกิดอะไรขึ้น	 เราก็เอาสัญญาที่เคยอ่าน	 มาตี
ความประสบการณ์ว่าคงเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี	หรอื
พจิารณาธรรมแบบคดินึก	เป็น	“วปัิสสนึก”	ไม่ได้
แจ้งชัดตามความเป็นจริง

คือไม่ควรอ่านมากเกนิไป แล้วกรณไีปเรยีนตาม
โรงเรียนล่ะคะ

อาจารย์แม่ช ี: กแ็ล้วแต่อธัยาศยั	บางคนเขาถนัด 
เรยีน	แล้วเขายงัเรยีนอยูเ่ป็น	๑๐	กว่าปีกม็	ีอาจารย์ 
จบอภิธรรมที่อภิธรรมโชติกะวิทยาลัยของมหา-
จุฬาฯ		ตอนนี้จบมา	๑๐	กว่าปี	เพื่อนรุ่นเดียวกัน 
เขายังหาที่เรียนต่อไปเรื่อยๆ	อยู่เลย	แต่เขาก็มีไป 
ปฏิบัติเป็นครั้งคราว	 หรือบางคนพอเรียนเสร็จ
หรือแม้ในระหว่างที่เรียน	 ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าต้อง
ปฏบิตัไิปด้วย	กต็ัง้กลุม่หาทีป่ฏบิตั	ิหาครอูาจารย์ 
ที่เห็นว่าเหมาะสม	 จัดเป็นคอร์สก็มี	 แล้วแต่ 
อัธยาศัยของแต่ละคน	 ที่ดีที่สุดก็คือ	 ปรึกษา 
คนท่ีคิดว่าควรจะไปปรึกษา	 แล้วท่านก็จะให ้
ค�าแนะน�าที่เหมาะสม

ท่านอาจารย์แม่ชีก็เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จ
ในชวีติ จบถงึปรญิญาเอก แล้วเป็นอาจารย์ ทาํไม 
ท่านถึงตัดสินใจบวชชี แทนที่จะอยู่ทางโลกค่ะ

อาจารย์แม่ชี : พอดีว่าในการศึกษาปริญญาเอก 
ทางด้านภาษาบาลี	ที่ศรีลังกา	มีเหตุปัจจัยให้ได ้
ปฏิบัติ ซ่ึงมีคุณค่าดีกว่า ประเสริฐกว่าการได ้
ปรญิญาเอกอย่างท่ีเทียบกันไม่ได้		คอื	มหาวิทยาลยั
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ทีอ่าจารย์ไปศกึษา	 (มหาวทิยาลยัเประเดนยิะ) ที่
แคนด้ี	 มีกลุ่มอาจารย์ที่สนใจศึกษาพระไตรปิฎก	
ทุกสัปดาห์	จะมาพบกันตอนเย็นวันพุธ	เอาพระ-
ไตรปิฎกมาอ่าน	 มาวิเคราะห์	 เพื่อการปฏิบัติ	 
อาจารย์ก็ไปร่วมด้วย	 ต่อมาเขามีการจัดคอร์ส
ปฏิบัติธรรม	 อาจารย์ท่านแรกที่สอนเป็นพระ 
ชาวอเมริกัน	 นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ	 ที่ 
ศรีลังกาทุกวันพระใหญ่เป็นวันหยุดของชาติ	ชาว
พุทธนุ่งขาวห่มขาวไปสวดมนต์	 ฟังธรรม	 ปฏิบัติ
ธรรมในวัดต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 ทุกวันพระ	 กลุ่ม
อาจารย์ที่ศึกษาพระไตรปิฎกร่วมกัน	 ก็ไปหา 
ที่วิเวกอยู่ปฏิบัติ	 มีการจัดคอร์ส	 ๗	 วัน	 ๑๐	 วัน	
๑๕	วันบ้าง	ฉะนั้นตอนที่กลับมาเมืองไทย	สิ่งที่ม ี
คุณค่าย่ิงกว่าปริญญาเอกคือการท่ีได้ปฏิบัติ
ภาวนา	พอที่จะเป็นเชื้อให้มาปฏิบัติต่อ
	 พอกลบัมา	นอกจากเป็นอาจารย์ทีส่าขาภาษา 
บาลี	-	สันสกฤต	ที่คณะอักษรศาสตร์	จุฬาฯ	แล้ว 
ก็ไปช่วยงานธรรมสถานจุฬาฯ	 ก็ท�าให้ได้ศึกษา 
ธรรมและปฏิบัติธรรมต่อเนื่องมา
	 วันหนึ่งที่ไปปฏิบัติที่ถ�้าตุ๊ปู่	 อ�าเภอจอมทอง	
จังหวัดเชียงใหม่ รู้สึกจิตดีมากๆ	 ออกจากการ
ปฏิบัติ	 ก็มากราบเรียนท่านอาจารย์ว่าจะลาออก
จากงานมาอยูป่ฏิบตั	ิ	ท่านกม็องหน้าเฉยๆ		หลงัจาก 
สวดมนต์ท�าวัตรเย็นแล้ว	 ท่านเทศน์เร่ืองศรัทธา 
ว่า	“ถ้าเรามศีรทัธาทีเ่กดิขึน้จากความประทบัใจ 
ไม่ว่าจะประทับใจสถานที่ ครูอาจารย์ หรือ
ประทับใจในผลของการปฏิบัติของเรา ศรัทธา
นั้นยังเป็นศรัทธาที่หวั่นไหว เพราะเมื่อมีอะไร
มากระทบทีไ่ม่ถูกใจตรงใจกบัศรทัธาของเรา เรา
จะเดนิทางชวีติแห่งการปฏิบัติไม่รอด แต่เม่ือไหร่ 
เรามศีรทัธาทีต่ัง้มัน่อย่างถกูต้อง เป็นปัญญาเหน็
ชอบในธรรม ไม่สงสัยในมัชฌิมาปฏิปทา การ
ปฏิบัติท่ีเป็นกลางต่อธรรมชาติธรรมดาๆ ตาม

เป็นจริง ไม่สุดโต่งไปยึดมั่นเป็นตนเป็นของตน 
เป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง  
ต่อให้มีอุปสรรคอันใด ก็จะไม่หวั่นไหว ยังคง
ดํารงอยู่ในเส้นทางแห่งสัมมาปฏิบัตินี้ได้”
	 ค�าเทศนานี้	 ท�าให้อาจารย์ต้องหยุดทบทวน
ตวัเอง	ท่านอาจารย์ช่วยหยดุเราไม่ให้แล่นสูช่วีติการ
บวชโดยทีย่งัมไิด้มจิีตมัน่คงในธรรมเพยีงพอ	เพยีง
แค่ตัดสินใจจากความประทับใจท่ีผิวเผินชั่วขณะ 
มบีางคนปฏบิตัแิล้วเกดิความประทบัใจ	กต็ดัสนิใจ 
ยกสมบตัใิห้ลกูหลาน	แต่พอไปอยูป่ฏิบตัเิต็มตัวใน 
สถานที่ปฏิบัติ	 ซ่ึงมีคนหลากหลายแบบ	 มีอะไร
ต่ออะไรมาสะดุดจิตสะดุดใจ	ถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นใน
ธรรม	จิตก็รวนเรไปกับเรื่องราวต่างๆ	แต่ถ้ามีจิต
ตั้งมั่นอยู่ที่ธรรมแล้ว	ก็อยู่ได้ตลอดรอดฝั่ง
	 อาจารย์ได้สถานที่ปฏิบัติที่มีพระอาจารย์ซึ่ง
เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติของผู้หญิงมาก	คือเราอยู่
วิเวก	เรอืนสร้างด้วยไม้อย่างง่าย	แต่ประตูหน้าต่าง
ติดลูกกรง	 อยู่ในที่ปลอดภัย	 ขณะเดียวกัน	 ก็ไม่
คลุกคลี	ต่างคนต่างอยู่	ต่างคนต่างปฏิบัติ	ก็ค่อย
เป็นค่อยไปค่ะ	
	 ต่อมามีคนให้ที่ดินที่จ.ล�าพูน	อันนี้ท�าให้แม่ชี
ได้ปฏิบัติท่ามกลางป่าเขาคนเดียว
	 ตอนแรกที่ปฏิบัติที่ถ�้าตุ๊ปู่	ก็นุ่งเรียบๆ	ใส่ชุด
ขาว	 แต่ยังมิได้บวชเป็นแม่ชี	 พอไปอยู่ปฏิบัติที่
ล�าพนู	ซึง่ห่างจากหมูบ้่านไปไกลมาก	อยูท่่ามกลาง
ป่า	 วันหน่ึงได้รับจดหมายจากกัลยาณมิตรท่าน
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หนึ่งเขียนมาว่า	 “หลายคนได้ปรารภถึงอาจารย ์
แม่ชีว่าไปอยู่ไกลวิเวกอย่างนั้น ถ้าอยู่ในรูปแบบ
ท่ีชาวบ้านเข้าใจจริงๆ ว่านี่คือ ‘นักบวช’ น่าจะ
ปลอดภัยกว่า”	 อาจารย์จึงตัดสินใจไปบวชเป็น 
แม่ชี	โดยไปบวชกับท่านเจ้าคณะอ�าเภอ
	 เดมิทไีม่เคยคดิบวชเป็นแม่ชีมาก่อน	เพราะไม่
เข้าใจว่าคอือะไร	ต้องท�าอะไรบ้าง	รูสึ้กว่าไม่จ�าเป็น
ต้องอยูใ่นฟอร์ม	 ไม่รู้สึกว่าจะต้องอยู่วัดหรือต้อง
เป็นแม่ชี	 แต่ตอนตกลงใจว่าจะมาบวชนั้น	 เหตุ
ปัจจัยโดยเฉพาะจิตมันพอดี	 แล้วก็เป็นความจริง
ว่า	 พอเราอยู่ในรูปของแม่ชี	 คนก็เข้าใจว่า	 นี้คือ
นกับวชแบบแม่ช	ีชาวบ้านกมี็ความเอือ้เฟ้ือแก่เรา 
มากขึ้น	ความเป็นอยู่ก็ปลอดภัย	ทั้งๆ	ที่อยู่ล�าพัง
คนเดียวในป่า	 เร่ืองนี้ก็ต้องขอบคุณน�้าจิตน�้าใจ
ของชาวบ้านที่ต�าบลบ้านก้อ	 อ�าเภอลี้	 จังหวัด
ล�าพูนด้วย	

บวชชี ดีอย่างไรคะ 

อาจารย์แม่ชี : ดี	หรือไม่ดี	ขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติ
อย่างไร	ส�าหรบัอาจารย์มคีวามลงตวักบัชวีติตรงนี ้
เป็นชวีติเนกขมัมะ	กช่็วยมาก	เช่น	เวลาทีจ่ติมนัไหล 
ไปกับเรื่องราวต่างๆ	ก็จะหยุดได้เร็ว	เมื่อเราบวช
แล้ว ธรรมแห่งความดบัทกุข์คุม้ครองเรา	เพราะ
เราตัง้จติไว้ทีต่รงนัน้	เวลามีเรือ่งอะไรเข้ามา	กเ็ตือน 
ตนว่า	ได้ออกมาแล้ว	เพื่อความดับทุกข์	ก็ไม่ควร 
หลงไปคว้าทกุข์	พอจติจะแล่นไปกบัเร่ืองต่างๆ	กม็ี 
เคร่ืองเตือน	 การปลงผมก็เตือน	 สีขาวก็เตือน 
พระธรรมก็คุ้มครองใจ

	 คนทีเ่ตือนมาก	คอืคนทีอ่ปุถมัภ์ดแูล	ตอนนัน้ 
ยงัไม่เป็นแม่ช	ี	แต่ใส่ชุดขาว		ไปตลาดวโรรสในเมอืง 
เชียงใหม่	 คุณยายท่านปิ้งกล้วยขาย	 ควันก็คลุ้ง 
ร้อนไปหมด	 ก็เข้าไปซื้อ	 คุณยายท่านยื่นมือที่ทั้ง 
ผอมทัง้ด�า	กล่าวท�าบญุว่า	“แม่ขาว ถงุนีฝ้ากไปวดั 
ส่วนถุงนี้ของแม่ขาวนะ” ตรงนั้น	รู้สึกเลยว่า	เรา

ควรจะทําข้างในให้ดีสมกับบุญที่เขาตั้งใจทํา
เขาไม่ได้ท�าบญุเพราะว่าน้ีเป็นสภุาพรรณ	เขาไม่ได้ 
ท�าเพราะว่าเราเป็นดอ็กเตอร์	เขาท�าเพยีงเพราะว่า 
เราไม่ได้เป็นอะไรเลย	 เราเพียงหุ้มห่อกายสีขาว 
ฝากชีวิตไว้ในพระบวรศาสนาของสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจ้า	กล้วยป้ิงถงุน้ันกับน�า้ใจทีง่ดงาม 
มาจากศรัทธาซื่อๆ	 ในพระรัตนตรัยของคุณยาย 
ท�าให้	“เกิดจิตสํานกึ”	ในหน้าท่ีของผูบ้วชต่อผูอ่ื้น
	 อีกครั้งหนึ่ง	 นั่งรถรับจ้างที่เก่าบุโรทั่ง	 วิ่ง
ระหว่างอ�าเภอ	เขากไ็ม่เกบ็เงนิเรา	ทัง้ๆ	ทีร่ถเขาก็
โกโรโกโส	เขาน่าจะเกบ็เงนิเรา	เพราะว่ามนัมคีวาม 
หมายกับเขา	 นี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ช่วยให้
เกิดจิตส�านึกที่ต้องประพฤติตนให้สมกับบุญของ
ผู้ที่ตั้งใจบ�ารุงพระพุทธศาสนา	เป็นกิจอันหนึ่งที่ผู้
บวชควรใส่ใจ	ทีจ่ะไม่ให้บญุของเขาเสยีประโยชน์	
	 ในด้านการปฏิบัติ	 บางทีก็หลุด	 แต่จะมีจุด
เตือน	 ท�าให้ไม่หลุดไปไกลมาก	 ยังมีตัวยับย้ังให้
ชั่งใจว่า	ช่างมัน	ช่างมัน	อยู่เสมอๆ
	 ขณะเดียวกัน	 ตอนที่ปฏิบัติอยู่	 ครูอาจารย์
ท่านก็จะเตือน	อะไรที่จะเป็นวิปัสสนึก	ท่านก็จะ
เตือน	 แต่พอมาอยู่ล�าพังอย่างน้ีแล้ว	 เราก็ดูแล
ตัวเอง	ปัจจุบันงานในหน้าที่	ท�าให้วันๆ	ก็อยู่กับ
ธรรมะ	 อยู่กับพระไตรปิฎก	 ก็เป็นการปฏิบัติอยู่
ในตวั	วนัๆ	ส่วนใหญ่ก็ไม่มเีรือ่งคน	มแีต่พระธรรม

ตอนนี้อาจารย์แม่ชีสอนกรรมฐานด้วยไหมคะ

อาจารย์แม่ชี :	 ไม ่ได ้สอนโดยตรง	 แต่มีการ
บรรยายเพื่อการปฏิบัติธรรมให้แก่มูลนิธิสวน- 
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อุศม ในสมัยที่ท่านอาจารย์พุทธทาสยังมีชีวิตอยู	่
คณะผู้หญิงที่ศึกษาปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์ได้มา
รวมกลุม่กนัจัดสร้างสถานทีส่�าหรบัอยูป่ฏิบตัธิรรม
ด้วยกัน	 ท่านเหล่านี้ได้ท�าประโยชน์ในด้านการ
เผยแผ่ธรรมอย่างเงียบๆ	หนังสือธรรมโฆษณ์กว่า	
๙๐	เล่ม	เป็นผลงานของผู้หญิงกลุ่มนี	้ทีไ่ด้ช่วยกนั 
ถอดเทปค�าสอนของท่านอาจารย์พุทธทาส	 แล้ว 
จดัพมิพ์		ตอนนีท่้านทัง้หลายทีไ่ด้เริม่ต้นสร้างสวน-
อุศมก็ได้สิ้นไปแล้ว	แต่ได้จัดตั้งมูลนิธิไว้	ก็มีคนมา 
สืบต่อ	 เมื่อกรรมการมูลนิธิริเริ่มจะจัดการปฏิบัติ 
ธรรม	 เขาก็ไปปรึกษาท่านอาจารย์รัญจวนเรื่อง
วิทยากร	ท่านก็แนะน�ามาที่อาจารย์แม่ชี	ก็เลยไป 
ช่วยบรรยายที่นั่น	เดือนละครั้ง	กว่า	๒	ปีแล้ว

ขอคําแนะนําสําหรับผู้หญิงสูงอายุค่ะ

อาจารย์แม่ชี : ประการแรก	อย่าปล่อยให้จิตคิด
ฟุ้งซ่าน	คิดกังวล	คิดลบ	เพราะจะเป็นอัลไซเมอร์		
เราอาจจะตาย	๗๐,	 ๘๐,	 ๙๐	 แต่แย่ที่สุดคือยัง 
ไม่ตายแต่สมองเสื่อม	 มีงานวิจัยหนึ่ง	 เขาพูดถึง
เรื่องสมองว่า	เซลล์ในร่างกายที่มากที่สุดคือเซลล์
สมอง	 มีจ�านวนมหาศาล	 เซลล์จะเพิ่มจ�านวนขึ้น
เรือ่ยๆ	จ�าได้มากกต็ัง้แต่อาย	ุ๗	ขวบ	พฒันามาเรือ่ย	
จนประมาณอาย	ุ๓๐	เซลล์จะหยดุผลติเพิม่	เพราะ
ฉะนัน้	พอยิง่อายมุากขึน้	ท�าไมหลงลืม	เพราะเซลล์ 
สมองน้อยลงๆ	แต่เซลล์จะลดน้อย เสื่อมลง มาก
น้อย เร็วช้า ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ และความคิดของ
เราด้วย จึงต้องรักษาจิตใจ	อารมณ์	ความรู้สึก	ให้
เป็นไปในทางบวก	หากอารมณ์ผันผวน	เช่น	โกรธ	
หงุดหงดิบ่อยๆ	จะยิง่ท�าลายเซลล์สมองให้หมดไป
มากขึ้น	เร็วขึ้น	บางคนแค่	๗๐	ก็สมองเสื่อมแล้ว	
อายุ	๗๕	-	๘๐	ก็แทบจะช่วยตัวเองไม่ได้ก็มี
	 เพราะฉะนัน้	ผูส้งูอายตุ้องรกัษาสมองไว้ให้ดี 
อย่าโกรธ อย่าคิดมาก	 แต่ขณะเดียวกัน	 ก็อย่า
ท�าให้สมองฝ่อ	 โดยไม่ใช้สมองเท่าที่ควร	 อาจจะ

อ่านหนังสือ	ฟังธรรม	สวดมนต์	ก็แล้วแต่ๆ	ละคน 
จะเห็นสมควร
 ประการที่ ๒	 อย่าว่างโดยไม่ท�าอะไรเลย	
เดีย๋วตดิเตยีง	ลกูหลานมกัจะเหน็ว่าพ่อแม่แก่แล้ว	
ก็หวังดี	 แม่ไม่ต้องลงมาช่วยขายของแล้ว	 แม่ท�า
มาตลอดชีวิต	 ตอนนี้ให้พวกหนูท�าเอง	 บังคับแม่
ไม่ให้ลงจากบ้าน	 ไม่นานแม่ก็ป่วยและอาจตาย
เร็ว		ชวิีตต้องมกีารเคลือ่นไหว	เคลือ่นไหวทางกาย	
เคลื่อนไหวทางความคิด	ต้องท�างานบ้าง	อาจารย์
มีลูกศิษย์ที่สอนภาษาอังกฤษ	คุณแม่เขาอายุ	๘๐	
กว่า	เขาก็ยังให้คุณแม่เป็นคนต้อนรับลูกศิษย์	ทุก
เยน็คณุแม่ก็มาน่ังรอต้อนรบัเด็กๆ	ทีม่าเรียนพเิศษ	
ใครมา	ก็มาไหว้คุณยาย	มาทักคุณยาย	แม่เขาก็มี
ความสุข	แข็งแรงดี
 ประการที่ ๓ ส�าหรับการศึกษาธรรม	ปฏิบัติ
ธรรม	 ถ้าให้โอกาสกับตนเองในเร่ืองน้ีก็จะดีมาก	
ถ้าผู้สูงอายุสนใจศึกษาปฏิบัติธรรม	ท่านก็หาทาง
ไปของท่านอยู่แล้ว	ที่อาจารย์ไปบรรยายส่วนใหญ่
กมี็ผูส้งูอายเุข้าร่วมเสมอ	และส่วนใหญ่กเ็ป็นผูห้ญงิ	
ถ้าท่านยังไม่สนใจ	 แต่มีลูกหลานหรือญาติมิตร
สหายที่สนใจก็ควรชักชวน ท�าอะไรๆ ให้กับใคร
ต่อใครมาแล้วตลอดชีวิต แต่ไม่มีอะไรเอาไปได้ 
สักอย่างหลังความตาย ตอนนี้สูงวัยแล้ว ก็ถึง 
เวลาเตรียมเสบียงทางธรรมตดิตวัไปกบัเรา สูช่วีติ
ใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าชีวิตนี้ ด้วยกุศลธรรม	 ไม่มีใคร
เตรียมเสบียงทางธรรม	 เตรียมอริยทรัพย์นี้ให้แก่
เราได้	นอกจากตัวเราเอง

การเตรียมตัวเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมค่ะ

อาจารย์แม่ช ี:	ไม่ต้องคดิอะไรมาก	เขาให้ท�าอะไร 
กท็�า	เขาไม่ให้ท�าอะไรกอ็ย่าท�า	ไม่ต้องคดิว่าจะต้อง 
ท�าอะไร	เราไปอย่างไม่ต้องท�าอะไร	และพยายาม
ไม่ไปท�าอะไรด้วย	ไม่ใช่หน้าที	่ยงัไม่ต้องตอบแทน
ด้วยการไปช่วยที่โรงครัว	เป็นต้น	เดี๋ยวจะฟุ้ง	ไป
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ปฏิบัติ ก็อยู่กับการปฏิบัติของเรา นั่นคือหน้าที ่
อะไรทีอ่ยูต่รงหน้า	เช่น	ลมหายใจ	กม็สีตริู	้รูว่้ามนั
เป็นสักว่าลม	แล้วปล่อยวาง
	 ไปปฏบิติั	อย่าพกข้าวของไปเยอะ	จะได้ไม่ห่วง 
เอาไปเท่าทีเ่ราจะอยูแ่บบเรยีบง่าย	เขาให้กนิอะไร 
ก็กินแค่น้ัน	 ไม่ได้ไปอยู่กับใคร ไปอยู่กับพระ- 
พุทธเจ้า ที่ลมหายใจของเรา ท่ีการเคลื่อนไหว 
ที่อิริยาบถ ที่ใจของเรา
	 นอกจากเขาอาจจะขอแรง	 เราก็ไปช่วยเขา	
เช่น	 ขอให้มาช่วยกวาดวัด	 มาช่วยในครัว	 เราก็
ไปช่วย	แต่ต้องตั้งจิตไว้ที่การปฏิบัต	ิอย่างเช่นที่
อาจารย์ไปปฏิบัติ	 เขาให้ติดบัตรว่า	 “งดวาจา”	
พระอาจารย์สอนเสรจ็	เราเดนิจงกรม	นัง่สมาธิ	พอ 
นั่งพัก	ก็มักจะมีคนมาชวนคุย	อาจารย์ก็ไม่พูด	ชี้
ป้ายนี้	แต่ใครชวนคุยก็ไม่ต้องไปโกรธเขา	ไม่ต้อง 
มีจิตโทสะ อย่าส่งจิตออกนอก	 เรามีหน้าที่ดู 
ข้างในอย่างเดยีว	จติสบาย	ไม่ต้องคดิอะไร	ไม่ต้อง 
กังวลอะไร	ตั้งจิตว่าไปเรียนรู้	เรียนที่ใจ รู้ที่ใจ
	 ถ้าเราต้ังใจม่ันว่าไปปฏิบตั	ิไม่เกีย่วกบัคนอืน่	
กจ็ะดีมาก	เพราะถ้าเราไปวิตกวิจารณ์เรือ่งคนอืน่	
ก็เท่ากับสร้างอุปาทานขันธ์อันเป็นทุกข์มาใส่ตัว
ไม่ใช่เขาเป็นอุปาทานขันธ์นะ	 แต่เราเองที่ไปเอา
ขันธ์	๕	ของเขามาเป็นอุปาทานในใจเรา
	 ปฏิบัติก็คือ	 เขาว่าอย่างไรก็อย่างน้ัน	 เขาให้
ท�าอะไรกท็�า	นอกจากเหลอืบ่ากว่าแรงจรงิๆ	ให้ท�า
อะไรทีไ่ม่ตรงกบัหลกัในพระพทุธศาสนา	กไ็ม่ต้อง
ทนอยู่	 มีบางคนไปเจออะไรไม่ดี	 เขาบอกรู้สึกว่า
ต้องทน	 เพราะเขาตั้งสัจจะไว้แล้วท่ีจะอยู่ให้ครบ
ก�าหนด	แล้วเขาก็อยู่อย่างเครียดมากเลย	อาจจะ
ตั้งความคาดหวังไว้	 พอไปเจออะไรที่ผิดไปจากที่
หวังก็ผิดหวัง	 แต่คิดว่าต้องรักษาสัจจะ	 ก็ทนอยู	่
การทนอยู	่ส�าหรบับางคนท่ีรูจ้กัศกึษา	รูจ้กัปรบัใจ 
ก็อาจมีประโยชน์	 แต่บางคนยิ่งอยู่ยิ่งแย่	 ฉะนั้น 

ต้องดูใจของตวัเอง	ถ้าไมไ่หวจรงิๆ	กอ็ย่าทน	ทัง้นี้
ต้องพิจารณาดีๆ	ก่อนที่เราจะถอนตัวออกมา
	 ความเหมาะสมทีว่่าควรทนหรอืไม่ทน	กต้็อง
ปรึกษาครูอาจารย์ดู	 ถ้าเราคิดว่า	 การอยู่มันน่า 
จะดี	 คือว่าไม่มีอะไรผิดที่คนอ่ืน	 แต่ผิดที่เราเอง 
ปรับตัวไม่ได้	 ก็อาจจะลองอยู ่ต่อ	 เพื่อฝึกฝน 
จิตใจของเรา	ให้มีสติมีปัญญาที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้
 ปัญหาต่างๆ	ของผู้ปฏิบัตินั้น	ส่วนใหญ่ไม่เกิน
ความสามารถของครอูาจารย์ทีส่อนปฏบัิต	ิทีท่่าน
จะดแูลและช่วยแก้ปัญหาได้	ท่านมกัเข้าใจอาการ
ต่างๆ	 ของผู้ปฏิบัติ	 เพราะมีประสบการณ์กันอยู่
แล้ว	ท่านกเ็หมอืนหมอทีเ่จอคนไข้ตลอด	ช�านาญที่
จะเลอืกว่า	จะผ่าตัด	จะฉดียา	หรอืควรท�าอย่างไร	
ท่านเป็นหมอทางใจ	เป็นหมอทางธรรมที่ดี

หลายคนไปภาวนาหลายครัง้ กลบัมาแล้วทําไม
ยังนิสัยแย่เหมือนเดิม

อาจารย์แม่ช ี:	กเ็กอืบทกุคนแหละ	เราด้วย	เขาด้วย	
เพราะจริตไม่ล้างได้โดยง่าย	 จริตล้างด้วยมรรค 
อนุสัยก็ล้างด้วยมรรค	และไม่ได้ถึงมรรคกันง่ายๆ		
ท�าไมคนท�ากศุล	อย่างเช่นไปปฏบิตัธิรรม	รกัษาศลี	
เจริญสมาธิภาวนา	แต่ก็ยังทุกข์อยู่	 เป็นเพราะยัง
เป็นกุศลที่มีอาสวะย้อม
	 ในชีวิตอาจารย์	 เกิดมาจนอายุจะ	๗๐	 แล้ว	
อาจารย์ไม่เคยเจอคนชั่ว	 อยู่กับพ่อกับแม่	 เรียน
หนังสือ	 แล้วมาเป็นครูอาจารย์	 แล้วก็มาปฏิบัติ	
แต่เจอคนดท่ีีมทุีกข์ตลอด	คนดมีากๆ	ด้วย	แต่ยงั 
ทุกข์	เพราะลูก	เพราะงาน	เนื่องจากยังยึดมั่นใน
ตัวตน	 ท�าไมคนน้ันท�าอย่างน้ี	 คนน้ีท�าอย่างน้ัน 
คนรอบข้างอาจารย์	 ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ปฏิบัติด้วย	
แต่เขาก็ยงัมทีกุข์	เพราะว่ายังทําความดโีดยท่ียัง
มีความยึดถือในอัตตาตัวตน อาสวะแห่งความ
ยึดถือตัวตนมันไหลย้อมไปกับการทําความดี 
การทําความดีนั้นจึงยังทุกข์อยู่
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 ตราบทีย่งัเห็นว่า	“ตวัเรา” ปฏบิติั		อาสวะ คอื 
กเิลสท่ีหมกัดองในสันดาน มนักย้็อมในการปฏบิตัิ 
ตลอด อาสวะมันย้อมอยู่ มันแล่นไปพร้อมกับ
การที่เราทํากุศล ไม่ได้เป็นกุศลที่บริสุทธิ์เลย ยัง
มีกิเลสมาเจือปน ฉะนั้น การทําความดี โดยยัง 
ไม่เข้าใจในการปล่อยวางจากความยึดถืออัตตา 
จึงพาไปสู่ทุกข์ได้ แล้วต้องทุกข์อย่างแน่นอน 
ทุกข์เพราะความดี ทุกข์เพราะทําดีนั่นแหละ
	 แล้วคนดีก็ทะเลาะกันเอง	 เพราะดีคนละดี 
เราใช้ความคิดเรื่อง	 “อนัตตา” มาช่วยก็ได้ มี
ประโยชน์มาก	ที่ว่าใช้ความคิด	เพราะเรายังไม่ได้ 
ไร้ความยดึถือในตัวตน	อาจารย์ใช้ความคดินีบ่้อยๆ 
คือคิดว่า	เป็นแค่ธรรมชาติทําหน้าที ่แต่ไม่ใช่เรา 
บรรลุอะไรหรอก	 แค่เตือนเราบ่อยๆ	 ให้ไม่เอา	 
“ตัวเรา”	ออกหน้า	แต่ถ้าเมื่อไหร่เผลอ	“ตัวเรา” 
ก็แล่นน�าหน้า	 “ตัวกู”	 ก็ออกฤทธ์ิ	 เป็นได้ทุกคน	
เพราะยังระคนอยู่กับกิเลส ที่จริง สติ สมาธิ 
ปัญญา ก็ไม่ใช่เรา “สักว่าเป็นธรรมชาติ”	ไม่มี
ผู้ปฏิบัติ	ไม่มีผู้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติ

จะเตือนตนอย่างไรว่าขณะนีกิ้เลสกาํลงัครอบงาํ
จะได้ไม่เกิดความเสียหายมากค่ะ

อาจารย์แม่ชี :	 ก็ต้องเห็นตอนที่มันก�าลังเกิดขึ้น	
อย่างในมหาสตปัิฏฐานสตูรว่า	มรีาคะกร็ูว่้ามรีาคะ	
มีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะ	เป็นต้น

	 สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์		(ป.อ.	ปยตุโฺต)	ท่าน 
เขยีนไว้ในหนังสอืพทุธธรรมว่า	ทกุขนิโรธ	มกัแปล 
ว่า	ความดับทุกข์	เราจึงมักมุ่งไปที่จะต้องดับทุกข์	
แท้จริงไม่มีทุกข์ท่ีต้องดับ	 ฉะนั้น	 ควรเจริญสติ
เจริญปัญญาให้เห็นว่า	มีทุกข์ในไตรลักษณ์ที่เกิด 
ดับ เป็นทุกข์ตามสภาวะของสิง่ปรงุแต่ง แต่ทุกข์
ท่ีเราคิดว่าเราต้องดับ มันเกิดจากจิตท่ีคว้าไว้ 
ยึดไว้ มันเป็นทุกข์ท่ีจิตเราปรุงแต่งขึ้นมา  
เดิมมันไม่มี กิเลสจรมาจึงมี

การรักษาอุโบสถศีล เรื่องการแต่งตัวชุดขาว 
หรือเครื่องแบบ จําเป็นไหมคะ 

อาจารย์แม่ชี :	 ขึ้นอยู่กับที่ตกลงกัน	 ถ้าเราเป็น 
ผู้จัดคอร์สก็ขึ้นอยู่กับเราสร้างรูปแบบขึ้น	เหมือน
อย่างวัดอัมพวันของหลวงพ่อจรัญ	 คนมาเล่าว่า
เข้มงวดมาก	 คือเขาไม่ให้เลยเถิดจากที่เขาวางไว ้
ถ้าคุณบอกว่าไม่สะดวกในการจัดหามา	 เขาก็มี 
ชุดขาวให้	 ผู้หญิงต้องห่มสไบหรือไม่	 จะห่มหรือ
ไม่ห่ม	ตกลงกัน	แล้วก็เอื้อเฟื้อให้พร้อมเพรียงกัน	
ยกเว้นในบางทีเ่ป็นการปฏบิตัช่ิวงสัน้มาก	 อาจจะ
ไม่พร้อมทีจ่ะก�าหนดให้ทกุคนแต่งตัวเหมือนๆ	กัน		
อย่างสวนอุศม	เขาจัดเดือนละครัง้	ก็ไม่ได้บงัคบัว่า 
ต้องแต่งอย่างไร	แต่ก็แต่งเรียบร้อยทุกคน	เพราะ
รู ้ว่าตัวเองมาปฏิบัติธรรม	 ก็มักใส่ชุดขาวหรือ 
สีเรียบๆ
	 ประเด็นพวกนีอ้าจารย์ถือว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อย 
ขอให้มีครูอาจารย์ที่ชัดเจนในการดูแลด้านการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามค�าสอนของพระสัมมา-
สัมพุทธเจ้า	 อันน้ันส�าคัญกว่า	 ทั้งน้ีต้องบอกให้ 
ผู้ปฏิบัติทราบก่อนว่า	 เขาจะต้องมาเจออะไรบ้าง 
เช่น	สถานทีไ่ม่สะดวกสบาย	น�า้ไฟไม่พร้อม	อาหาร 
จะเป็นอย่างนี้	แล้วขอหรือก�าหนดว่า	อะไรที่เป็น
กฎเกณฑ์	 ขอให้ช่วยๆ	 กัน	 จะท�าให้สะดวกและ
เรียบร้อยขึ้น	 อีกอย่างหน่ึง	 การท�าตามที่สถาน
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ปฏบิติัธรรมก�าหนด	กช่็วยให้ 
จตินอบน้อม	เคารพในธรรม	

ปฏิบตัเิป็นคอร์สจบไป ควร 
จะนํากลับมาปฏิบัติ ให  ้
ต่อเนื่อง ใช่ไหมคะ

อาจารย์แม่ช ี: ใช่ค่ะ	ต้องท�า 
ต่อเนื่อง	 แต่บางคนก็อาจ 
จะยังไม่ต่อเนื่อง	การมาเข้า 
คอร์สปฏบิตัเิป็นระยะๆ	กพ็อ 
ช่วยได้	หรอืว่าหลงัจากปฏบิตัิ 
แล้ว	มีกลุ่มสนทนาที่เป็นกัลยาณมิตรกัน	ไม่ใช่มา
แล้วหายไปหกเดือนหรือปีหนึ่งค่อยลุกขึ้นมาท�า
ใหม่	เพราะว่าไม่มีเพื่อน	หรืองานเยอะ	พอมีกลุ่ม
ขึ้นมา	จะช่วยได้มาก	มีสนทนาธรรม	ฟังธรรม	แม้
ไม่ได้ไป	๖	วัน	๗	วัน	อาจจะมาอยู่ปฏิบัติช่วงสั้น	

การปฏิบัติแบบเนสัชชิก (ไม่นอนตลอดคืน) 
เข้าไปร่วมบ้าง จะได้ผลดีกว่าไหมคะ

อาจารย์แม่ชี : ไม่ได้วัดที่ตรงนั้น	วัดที่จิต	บางคน
ถึงเวลาเขาก็นอน	๓	ทุ่ม	เช้าตื่นขึ้นมาตามเวลาตี
ระฆังตี	๓	เขาอาจจะท�าได้ดีกว่าคนนั่งทั้งคืนก็ได้	
ขึน้อยูก่บัจิต	แต่แน่นอนว่า	ถ้าได้ท�าต่อเนือ่ง	คอื	มี 
สติต่อเนื่อง	ก็ย่อมจะดี	และเนสัชชิกก็มิได้ท�ากัน
ได้ง่ายๆ	ต้องอาศัยความเพียร	 เป็นการฝึกที่ถ้ามี
โอกาสกน่็าลองท�าด	ู หลายคนทีไ่ปกราบนมัสการ 
เจดย์ีพทุธคยาทีป่ระเทศอนิเดีย	ความซาบซึง้ในคณุ 
ของพระพทุธเจ้าทีเ่กิดขึน้	กเ็ป็นพลังให้ต้ังใจปฏิบติั 
กันตลอดคืน	และไม่เพียงคืนเดียว	บางคนปฏิบัติ
ต่อเนื่องหลายๆ	คืนก็มี	ก็ได้ประโยชน์มาก

ผู้ปฏิบัติควรจะมีปริยัติเป็นพื้นฐานบ้างไหม 

อาจารย์แม่ชี :	ควรมี	ครูอาจารย์ท่านจะสอนให้ 
อาจารย์เอง	 แต่แรกเริ่มปฏิบัติก็ไม่ได้อ่านพระ-

ไตรปิฎก	 อ่านหนังสือของท่านอาจารย์พทุธทาส	
เป็นต้น	จนได้ศกึษาพระไตรปิฎก	กเ็หน็ว่ามคี�าสอน
ในด้านการปฏิบัติที่สมบูรณ์อยู่ในนั้น
	 ในงานของพระไตรปิฎกนานาชาติ	 อาจารย์
ได้ท�าหนังสอืชดุ		“รตันประทีปแห่งพระไตรปิฎก”  
บอกเล่าแก่นสารทางธรรมของคัมภีร์ในพระ
ไตรปิฎกแต่ละคัมภีร์	 ตอนน้ีท�าพระวินัยปิฎก 
และพระสุตตันตปิฎกเสร็จแล้ว	ก�าลังท�าพระอภิ-
ธัมมปิฎก	การท�าหนังสือนี้	ท�าให้ได้มีโอกาสอ่าน
พระไตรปิฎกอย่างละเอียด	 มีประโยชน์ต่อการ
น้อมน�ามาปฏิบัติ	 ที่ดีมากก็คือ	 เป็นการปฏิบัติ
ตามพระพุทธพจน์โดยตรง	 แต่ทั้งน้ี	 ก็ขึ้นอยู่กับ
สตปัิญญาของเราทีจ่ะเข้าใจธรรมทีต่รสัไว้	ว่าจะน�า 
มาปฏิบัติให้เหมาะสมกับจิตของเราอย่างไร

 
 คณะเรากราบลาท่านอาจารย์แม่ชีในบ่ายแก ่
วันนั้น	 ด้วยความรู้สึกประทับใจ	 อิ่มใจในสิ่งท่ีได้ 
รับรู้และรู้สึกชื่นชมในมรรคาท่ีท่านอาจารย์แม่ชี 
ด�าเนินอยู่และเมตตาแบ่งปันให้	หอพระไตรปิฎก 
นานาชาติ	 ที่ดูศักด์ิสิทธ์ิ	 สงบ	 น่าเกรงขามใน 
ความรูส้กึ	 ต้องหาโอกาสกลบัมาเยอืนอีกแน่นอน	 
ด้วยความตระหนกัในคุณค่าและความหมาย
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 ท ่านอาจารย ์แม ่ชีวิมุตติยา	 (รอง
ศาสตราจารย์	 ดร.สุภาพรรณ	ณ	 บางช้าง)	 จบ 
อกัษรศาสตร์ดษุฎบัีณฑติ	สาขาภาษาบาล	ีปัจจบุนั
เป็นประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ	 คณะ
อักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 อาจารย์แม่ชีวิมุตติยามีผลงานหนังสือและ
งานวิจัยกว่า	๖๐	เรื่อง		ผลงานปัจจุบันที่มีผู้น�าไป
ศกึษา	สอน	และขยายการเผยแพร่		ในรปูแบบต่างๆ 
คือ	หนังสือชุด	“รัตนประทีปแห่งพระไตรปิฎก”
	 นอกจากการสอนวิชาพระไตรปิฎกกับวิถี
ชีวิต	 การจัดท�าต�ารา	 และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ 

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
	 ก ่อตั้งขึ้นจากการที่กองทุนสนทนาธรรมน�าสุข 
ในพระสังฆราชูปถัมภ์	 ได้น�าพระไตรปิฎกของท่านผู้หญิง 
ม.ล.	 มณีรัตน์	 บุนนาค	 และท่ีทางกองทุนจัดหาเพิ่มเติม 
มอบเป็นธรรมบรรณาการแก่คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาฯ 
ส�าหรับจัดตั้งเป็นหอพระไตรปิฎกนานาชาติ	 ปัจจุบัน 
เป็นแหล่งรวบรวมพระคัมภีร์พระไตรปิฎกท่ีบันทึกด้วย 
อกัษรของชาติต่างๆ	พร้อมด้วยพระคมัภีร์บริวารครบชดุ	และคมัภร์ีหายากทีท่รงคณุค่า	นบัเป็นศนูย์กลาง
การค้นคว้าวิจัยด้านพระไตรปิฎกที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง	 นอกจากนี้	 ยังมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
พระไตรปิฎก	 รวมท้ังจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ	 การสนทนา	 และการอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับ 
พระไตรปิฎกอยู่เสมอ

พระไตรป ิฎกแล ้ว	 อาจารย ์แม ่ชี 
ยังได้เผยแพร่ความรู้จากพระไตรปิฎก

สู่สังคมทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย	 ในรายการ	 “ศาสน์สร้างสุข”,	

บรรยายเร่ืองพระไตรปิฎกกับการปฏิบัติธรรม 
ณ	สวนอศุม	และบรรยายในกจิกรรมพระไตรปิฎก
ศึกษา	 เช่น	 “พระพุทธเทศนา ๔๕ พรรษา”   
ณ	หอพระไตรปิฎกนานาชาติ	เป็นต้น
	 ท่านอาจารย์แม่ชีวิมุตติยาได้รับรางวัลหลาย
รางวัล	เช่น	
 	 ได้รบัพระราชทานเสาเสมาธรรมจกัร	จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	
ในฐานะผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
 	 ได้รับมอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขา
วิชาพระพุทธศาสนา	 จากมหาวิทยาลัยมหา- 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 	 ได ้รับรางวัล	 ผลงานวิจัยดีเด ่น	 จาก
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
 	 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็น 
ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย

ประวัติท่านอาจารย์
แม่ชีวิมุตติยา

ประวัติอาจารยแมชีวิมุตติยา 

อาจารยแมชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ ณ บางชาง) 

จบอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาบาลี.  ปจจุบันเปนประธานหอพระไตรปฎก

นานาชาติ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

อาจารยแมชีวิมุตติยามีผลงานหนังสือและงานวิจัยกวา 60 เรื่อง.  ผลงาน

ปจจุบันท่ีมีผูนําไปศึกษา สอน และขยายการเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ คือ หนังสือชุด 

“รัตนประทีปแหงพระไตรปฎก”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากการสอนวิชาพระไตรปฎกกับวิถีชีวิต การจัดทําตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับพระไตรปฎกแลว  อาจารย

แมชียังไดเผยแพรความรูพระไตรปฎกสูสังคมทางสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในรายการ “ศาสนสรางสุข”, 

บรรยายเรื่องพระไตรปฎกกับการปฏิบัติธรรม ณ สวนอุศม, บรรยายในกิจกรรมพระไตรปฎกศึกษา เชน “พระพุทธ

เทศนา 45 พรรษา”  ณ หอพระไตรปฎกนานาชาติ เปนตน. 

อาจารยแมชีวิมุตติยาไดรับรางวัลหลายรางวัล เชน  

• ไดรับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ

ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา 

• ไดรับมอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย 

• ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

• ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติในฐานะเปนผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย. 
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	 ขอพูดอย่างเต็มปากเต็มค�าเลยว่า	“ขอบคุณ
ความทุกข์”	 เพราะทุกข์นี่แหละที่ท�าให้เราต้อง 
ไขว่คว้าหาทางทีจ่ะออกจากทกุข์	จนเป็นทีม่าของ
การได้พบธรรมในวันนี้
	 เดิมเราคิดว่าเราเป็นชาวพุทธที่ดี	 เป็นคนด ี
ให้ทาน	รกัษาศลี	แต่เรายงัมคีวามโลภ	ความโกรธ 
ความหลง	อยูเ่ต็มโดยไม่รูต้วั	ไม่เคยกลบัเข้ามามอง 
ตัวเราศึกษาตัวเราเลย	มีแต่ส่งจิตออกนอกตลอด		
จนวันหนึ่ง	 สูญเสียสามีที่เรารัก	 รับไม่ได้	 ร้องไห้
คร�่าครวญ	โศกเศร้า	เสียใจ	อาลัยอาวรณ์	แทบจะ 

มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้	 น่ันแหละ	 จึงเป็นที่มาของ 
การเริ่มต้นไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มานพ	 
อุปสโม	วิปัสสนาจารย์องค์แรก	ที่จังหวัดจันทบุรี	
เป็นเวลา	๗	คืน	๘	วัน	โดยมีลูกสาวไปเป็นเพื่อน 
	 หลังจาก	๗	คืน	๘	วัน	 เราสองคนจบคอร์ส 
การปฏิบัติ	 นั่งคุยกันว่า	 เรา	 ๒	 คนแม่ลูก	 ไปอยู ่
ทีไ่หนกนัมา	เป็นชาวพทุธ	แต่กลบัไม่เข้าใจแก่นแท้ 
ของพระพุทธศาสนาเลย	ในช่วง	๗	วัน	ท่านพระ-
อาจารย์ให้ความรู้		ทัง้ในเชงิปริยตัแิละปฏบิตัอิย่าง 
สมบรูณ์แบบ	ท�าให้เราได้เข้าใจ	และเข้าถงึแก่นแท้ 
ของพระพุทธศาสนา	 โดยเฉพาะเข้าใจเรื่องของ
อรยิสจั	๔	และกจิทีต้่องท�าในอรยิสจั	๔	ว่าโดยย่อ 
เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้ไว้	 คือ	 อริยมรรค 
มีองค์	๘		หรือย่อลงมาคือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	และ
ย่อลงมาอีก	ก็คือ	การปฏิบัติสติปัฏฐาน	๔	ซึ่งนับ
เป็นทางสายเอก	 ที่น�าพาเราไปสู่การพ้นทุกข์ได้
โดยสิ้นเชิง

	 เมือ่ได้พบพระธรรมอนัล�า้ค่าของพระพุทธเจ้า 
ทีเ่ป็นทางพ้นทกุข์	จึงมคีวามปรารถนาจะแบ่งปัน
สิง่น้ีกับชาวพทุธทีย่งัหลงอยู	่	เหมอืนทีเ่ราเคยหลง
มาแล้ว		โดยเฉพาะกบัเยาวชนคนรุ่นใหม่		ทีจ่ะเป็น 
ก�าลังของชาติต่อไปในอนาคต
	 จึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นออกหนังสือเล่ม
แรก	ของท่าน	ว.วชิรเมธี	คือ	ธรรมะติดปีก	ซึ่งเป็น
ธรรมะประยกุต์	ไม่ต้องการยดัเยยีดธรรมะหนักๆ	
ให้พวกเขา	 และเห็นว่าภาษาของท่าน	 ว.วชิรเมธี	
เข้าใจง่าย	เป็นการสื่อธรรมะที่เข้าถึงได้ไม่ยาก

การเดินทางของจิต
สู่สภาวะ รู้ ว่าง บริสุทธิ์

คุณเมตตา อุทกะพันธุ์

เพื่อนภาวนา



	 ได้มีการท�าการตลาด	เพื่อปลุกกระแสให้คน
ทัว่ไป	ไม่ว่าหญงิหรอืชาย	วัยรุน่	หรอื	ผู้ใหญ่	ทีย่งัไม่
สนใจธรรมะ	ให้หนัมาสนใจศกึษาธรรมะ	ด้วยการ 
ท�าพิธีเปิดตัวหนังสือ	 โดยนิมนต์ท่าน	 ว.วชิรเมธี 
แสดงธรรม	 เนื่องด้วยท่าน	 ว.วชิรเมธี	 เป็นพระ 
นกัเทศน์ทีเ่ป่ียมไปด้วยความรอบรู	้	ท่านจบเปรยีญ 
ธรรม	 ๙	 ประโยค	 และเป็นผู้สนใจใฝ่หาความรู	้ 
อ่านหนังสือต่างๆ	 มากมายหลากหลาย	 จึงเป็น 
ทีม่าของธรรมเทศนาทีถ่งึพร้อมด้วยสาระ	บนัเทงิ	
มีสีสัน	 และลีลาการพูดที่เรียกความสนใจจาก 
ผู้ฟังได้มากเลยทีเดียว
	 ท�าให้หนังสือพลอยขายดี	 เกิดกระแสความ
สนใจในธรรมะของพระพุทธเจ้า	ต่อมาเราจงึได้เริม่ 
ผลิตหนังสือในเชิงลึกเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เข้มข้น		
เมื่อตลาดตรงนี้เปิดพื้นที่ให้เรา
	 เมื่อตลาดเปิด	ส�านักพิมพ์ต่างๆ	ก็เริ่มทยอย
ออกหนังสือธรรมะในหลากหลายรูปแบบจาก
ครบูาอาจารย์หลายองค์		ทัง้ทีล่ะสงัขารไปแล้ว	และ 
ยังมีชีวิตอยู่
	 ในช่วงนั้นชมรมกัลยาณธรรม	 โดยคุณหมอ 
อัจฉรา	 กลิ่นสุวรรณ์	 ก็ได้จัดฟังเทศน์ฟังธรรม 
จากครูบาอาจารย์ในสายปฏิบัต ิ
หลากหลายองค์	 โดยมีอาจารย ์
ดร.สนอง	 วรอุไร	 เป็นผู้ให้ค�า
ปรกึษาและเป็นผู้บรรยายธรรม
ประจ�า	 ส�านักพิมพ์อมรินทร์มี
โอกาสของานท่านไปถอดเทป 
และพิมพ์เป็นหนังสือออกมา	
๓	-	๔	เล่ม	ซึ่งก็ได้รับความนิยม 
	ในวงกว้างเช่นกัน
	 ต่อมาเพื่อให้คนอ่านได  ้
เข้าถึงธรรมะรวดเร็วขึ้น	 ถี่ขึ้น 
จึงได้ออกนิตยสารธรรมะเป็น

รายปักษ์	 คือ	 นิตยสาร	 Secret	 ซึ่งก็ได้รับความ
นิยมจากผู้อ่านเป็นจ�านวนมากอย่างคาดไม่ถึง
	 ในส่วนของการปฏิบัติธรรมก็ได้เพียรพัฒนา
ตนเองเรือ่ยมา	ด้วยมคีวามปรารถนาทีจ่ะพ้นจาก
ความทุกข์	 แต่ดูเหมือนทางมันตัน	 จึงเริ่มเสาะ
แสวงหาครูบาอาจารย์ในแนวทางต่างๆ	 ได้ไป
ปฏบิตักัิบหลวงพ่อมนตร	ีอภสัสโร	ลกูศษิย์หลวงปู ่
ดูลย์	อตุโล	อยู่	๓	ครั้งๆ	ละ	๗	วัน	ค�าสอนของ
ท่านในการปฏิบัติมีสั้นๆ	 ท่านให้	 “ช�าเลืองดูจิต 
บ่อยๆ”	 ในขณะเดินจงกรม	 ให้	 “รู้อยู่ ว่างอยู่” 
“หยุดความคิด หยุดสังสารวัฏ”	 ตอนน้ันเข้าใจ
บ้างไม่เข้าใจบ้าง	ก็ได้แต่สั่งสมไว้	แต่ที่ได้จากท่าน
คือ	ท่านกล่าวว่า	มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะไป
ถึงนิพพานได้	 แม้แต่ฆราวาส	 นับเป็นก�าลังใจให้
ตัวเองมากมาย	แต่ก่อนรู้สึกเพียงว่า	 นิพพานนั้น
ไกลเกินเอ้ือม	 ยิ่งฆราวาสอย่างเราไม่ต้องพูดถึง	
นิพพานอยู่บนหิ้งอย่างเดียว	มิบังอาจไปแตะต้อง
	 ช่วงนั้นเลยออกหนังสือเกี่ยวกับนิพพาน 
หลายเล่ม	 เช่น	 “นิพพานระหว่างวัน”	 ของท่าน 
ว.วชริเมธี	“นิพพานท่ีน่ี เดีย๋วนี”้ ของพระอาจารย์
สายปฏบิตั	ิ๕	รปู	“นิพพานไม่ไกลเกินเอ้ือม”	ของ 

ท่านหลวงตากรภพ	 และยังม ี
เรื่องนิพพานอ่ืนๆ	 ตามมา	 ทั้ง 
ของท่านพทุธทาสและหลวงพ่อ
เทียน	จิตฺตสุโภ
	 จากนั้นได้ไปปฏิบัติกับ
ท่านพระอาจารย์นวลจันทร	์
ก็ได้มาหนึ่งประโยค	 “เพียงแค่
รู้”	คือ	อะไรเกิดขึ้นในกายในใจ
ก็ให้	“เพียงแค่รู้”	คือ	รู้เฉยๆ	ไม่
ต้องปรุงแต่งต่อ
	 ต่อมาเพือ่นชวนไปปฏบัิต ิ
ธรรมกับสายท่านโกเอ็นก้า	 แนว 
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สติปัฏฐาน	๔	 เน้นดูเวทนาที่กาย	 แล้วให้จิตเป็น
อุเบกขา	 ก็ได้วิชาความรู้ที่เรียนมาจากท่านพระ- 
อาจารย์มานพ	 พระอาจารย์มนตรี	 และพระ-
อาจารย ์นวลจันทร ์	 นี่แหละ	 มาช ่วยท�าให  ้
เข้าสู่สภาวะอุเบกขาได้อย่างถูกต้อง	 มั่นคงพอ
ประมาณ	ตัง้แต่ครัง้แรกทีไ่ปปฏิบติั	เห็นแสงสว่างที่
ปลายอุโมงค์	ม่ันใจว่าทางนีล่้ะ	ใช่แล้ว	น่าจะน�าเรา 
ไปสู่การพ้นทุกข์ได้อย่างที่เราปรารถนา
	 ช่วงนั้นเกิดมีเหตุการณ์ทางโลกท่ีท�าให้เรา
ต้องเผชญิกบัความทุกข์อกีครัง้	คราวนีก้ร็นุแรงไม่
แพ้ครัง้แรก	ครัง้แรกเป็นการสญูเสยีบคุคลทีเ่รารกั   
ครั้งนี้เป็นการสูญเสียสิ่งของที่เรารัก	 ความทุกข์
ถาโถม	แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่เราเห็น	มอดดับ 
ลง	แต่ก็เพยีรปฏบัิติต่อไปแม้ไม่เหน็ฝ่ัง	รูสึ้กว่าอย่าง 
น้อยก็ช่วยบรรเทาทุกข์ได้ประมาณหนึ่ง
	 เมื่อธรรมะจัดสรรให้เหตุการณ์ทางโลก 
คลีค่ลายลง	จงึได้มาพบหนงัสอืของท่าน	Camou- 
flage	 สองเล่ม	 ชื่อ	“ความปกติที่หายไป”	 และ	
“ทางเดินทีไ่ม่มผีูเ้ดนิ”	ม	ีCD	แนบมาด้วยสองแผ่น	
เปิดฟังธรรมะของท่านทั้งสองแผ่นกว่ายี่สิบครั้ง
ด้วยความสนใจ	และได้ค�าตอบในข้อสงสยัต่างๆ	ที่ 
มีมานาน	เกิดเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อีกครั้ง
	 ท่านชีใ้ห้เหน็ว่า	“สภาวะปกต”ิ	นีค้อื	สภาวะ
ที่ไร้ราคะ	ไร้โทสะ	ไร้โมหะ	เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว
ในทุกๆ	 คน	 ไม่ต้องไปสร้างขึ้นมาใหม่	 เราจะเข้า 
สู่สภาวะนี้ได้	 โดยการรู้สึกตัว	 ด้วยการเดินสติ- 
ปัฏฐาน	๔
	 ในช่วงเวลาเดียวกนั		ได้พบกบัท่านโพธินนัทะ 
ซึ่งเคยมาพิมพ์หนังสือชื่อ	 “ทางสายกลาง”	 กับ
ส�านักพิมพ์อมรินทร์	 ท่านได้เน้นให้เห็นสภาวะ 
ปกตนิี	้ด้วยค�าว่า	มันคอื	“ความว่าง”	ช�าเลอืงดใูจ
เราเม่ือใด	 ก็จะเห็นเขาอยู่ตรงนั้น	 เป็นเพชรมณี 
อันล�้าค่าที่เราต้องท�าความรู้จัก	คือ	“สภาวะว่าง

ไร้ตัวตน”	ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว	แต่ถูกอวิชชาบดบัง
	 ประกอบกับช่วงเวลาน้ัน	 ธรรมะจัดสรรให ้
กลับมาอ่านหนังสือ	“จิตเป็นอมตะ”	 ของคุณลุง 
หวีด	บัวเผื่อน	ซึ่งได้รับแจกมาจากชมรมกัลยาณ- 
ธรรม	 จึงท�าให้เกิดความเข้าใจพระสัทธรรมของ
พระพทุธเจ้าอย่างลกึซึง้	เข้าถงึธรรมอนัเอก	แต่ยงั 
ไม่กระจ่างชัดนัก
	 จนวนัหน่ึงเมือ่ต้นเดือน	ตลุาคม	๖๑	ได้มโีอกาส
ปฏิบัติธรรมกับท่านพระมหาวรพรต	 กิตฺติวโร 
จากยุวพุทธ	 ศูนย์ฯ	 ๔	 ลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์
สุรศักดิ์	 เขมร�สี	 วัดมเหยงคณ์	 จึงมีดวงตาเห็น 
ธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น	ครูบาอาจารย์แต่ละท่าน	อาจ 
ใช้ภาษาท่ีแตกต่างกัน	 แต่เมื่อเราเข้าถึงสภาวะ 
ทีเ่ป็นอมตธรรมแล้ว	ภาษาจะไม่เป็นเครือ่งกางก้ัน 
อีกต่อไป	แนวทางการปฏิบัติที่เรียนมาจากครูบา 
อาจารย์ทีก่ล่าวมาทัง้หมดข้างต้น	กลบัมาเปิดเผย 
ตัวให้เห็นเด่นชัดว่าอะไรคืออะไร	ในคอร์สนี้	
	 ก้มกราบครบูาอาจารย์ด้วยความกตญัญรููค้ณุ
ทุกองค์ทุกคน	ที่มีส่วนให้เราเดินมาถึงตรงนี้	โดย
เฉพาะท่านพระมหาวรพรต	 ที่มีวิธีการน�าเดินจิต
โดยใช้สติปัฏฐาน	๔	ดูกายดูใจนี่แหละ	เข้าสู่อมต-
ธรรม	 ธรรมะอันเอก	 ที่ไร้การปรุงแต่ง	 บริสุทธิ	์
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เป็นหนังสือ	 ๖	 เล่ม	 ท่านกล่าวว่า	 ผู้ปฏิบัติธรรม 
ที่ประสบความส�าเร็จ	 จะต้องประกอบด้วยเหต ุ
๓	ประการ	คือ	
	 ๑.		มบีญุบารมทีีส่ัง่สมมา	ทัง้ในอดตีชาตจินถึง 
	 	 ปัจจุบันนี้
	 ๒.	 พบเส้นทางที่ตรงกับจริต	 และข้อส�าคัญ 
	 	 ต้องตรงต่อเส้นทางพระนิพพาน
	 ๓.	สุดท้าย	คือ	ความเพียร
	 ส�าหรบัตวัเอง	ผ่าน	๒	ข้อมาแล้ว	หลังจากรอ
คอยมา	๑๕	ปี	เหลอืแต่ความเพยีรเท่านัน้	ทีจ่ะเป็น 
ตัวก�าหนดว่า	เราจะสามารถเดินไปได้สุดทางไหม	
คงต้องท�าเหตุไปเรื่อยๆ	 ส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็
ยอมรับ
	 เรามักกล่าวว่าปัจจัยที่ส�าคัญ	และจ�าเป็นต่อ
การด�ารงชีวิตของมนุษย์	มี	๔	อย่าง	คือ	อาหาร	
เครื่องนุ่งห่ม	ที่อยู่อาศัย	ยารักษาโรค	แต่ไม่เคยมี
ใครพูดถึงปัจจัยที่	๕	 เลย	ซึ่งมีความส�าคัญมากๆ	
ต่อการด�ารงชีวิตของพวกเราอย่างยิ่ง	ปัจจัยที่ ๕ 
คือ ธรรมะของพระพุทธเจ้า	 ถ้าเราศึกษาธรรม 
ของพระพุทธเจ้าให้ลึกซึ้งแล้ว	 เราจะรู ้เลยว่า	 
ปัจจัยที่	๕	นี้	คือปัจจัยที่ท�าให้เราได้ปัจจัยทั้ง	๔	 
มา	 มากน้อยแตกต่างกันไป	 ตามกรรมของใคร
ของมันที่ท�ามา

ว่างจากตัวตน	บุคคล	เรา	เขา	ปลุกสภาวะรู้	ตื่น 
เบิกบาน	 ให้เกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์	 ด้วยวิธีการ
ที่ง่าย	แต่แยบยล	ทางนี้คือทางสายเอก	ที่น�าไปสู่
ความบริสุทธิ์	การพ้นทุกข์	คือพระนิพพาน
	 พระมหาวรพรตท่านกล่าวว่า	สภาวะรู้	หรือ	
อมตธาตุ	หรือ	รู้	ตื่น	เบิกบาน	หรือที่หลวงปู่ดูลย์
ใช้ว่า	“จิตคือพุทธะ”	หรือ	“อยู่กับรู้”	หรือพระ
อาจารย์มนตรีใช้	“รู้อยู่ ว่างอยู่”	 พระอาจารย์
นวลจันทร์ใช้	“เพียงแค่รู้”	หรือ	ท่านโพธินันทะ 
ใช้	 “ความว่าง”	 หรือท่านพุทธทาสใช้ค�าว่า 
“สุญญตา”	หรือ	คุณลุงหวีดใช้	“จิตเป็นอมตะ” 
หรือท่าน	Camouflage	ใช้ค�าว่า	“สภาพปกติ”
	 ทุกท่านกล่าวถงึส่ิงเดียวกนั	ด้วยภาษาทีแ่ตก 
ต่างกัน	คือ	อมตธาต	ุ ที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคน 
ไม่ต้องไปสร้างขึ้นมา	เพียงเดินจิตด้วยสติปัฏฐาน 
๔		อย่างถูกต้อง		เรากจ็ะเข้าถงึสภาวะรู้		ทีถ่กูอวชิชา 
ครอบง�าอยู่	 เป็นการเปิดของคว�่าให้หงาย	 ถ้าเรา 
ไม่เข้าใจ		ไม่รูจ้กั		และไม่เหน็ความส�าคญัของสภาวะรู ้
ทีอ่ยูใ่นฝ่ังของการไร้ความปรุงแต่ง	ปฏิบตัอิย่างไร 
เราก็จะเข้าไม่ถึงการพ้นทุกข์	หรือพระนิพพานได้
เลย	ขอยืนยัน
	 สิ่งส�าคัญกว่านั้นคือ	เมื่อเข้าใจ	รู้จัก	และเห็น 
ความส�าคญัของเขาแล้ว	จะปลุกเขาให้ต่ืน	หลังจาก 
ที่หลับไหลมานานแสนนาน	หลายภพ	หลายชาติ
นับไม่ถ้วนแล้วได้อย่างไร	และจะพัฒนาสภาวะนี้
ให้เสถยีรและมกี�าลงัได้อย่างไร	เป็นเรือ่งทีเ่ราต้อง
มาเรียนรู้	 ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ให้เคร่ืองมือไว้แล้ว	 
คอื	มรรคมอีงค์	๘	หรอื	ว่าโดยย่อคือ	สตปัิฏฐาน ๔
	 เมื่อมาถึงตรงนี้แล้ว	 อยากน�าส่ิงที่หลวงพ่อ
ทูล	 ขิปฺปปญฺโญฺ	 ซึ่งถือเป็นครูบาอาจารย์อีกองค์
หนึ่งซึ่งละสังขารไปแล้ว	แม้ไม่เคยปฏิบัติกับท่าน	
แต่ก็ได้พบปะพูดคุย	สนทนาธรรมกับท่าน	และม ี
โอกาสได้น�างานของท่านที่รวบรวมไว้	 มาพิมพ์ 
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	 ดังนัน้	ชวีติของเราไม่ว่าหญงิหรอืชาย	จะด�ารง 
อยูอ่ย่างทกุข์น้อย	หรอืไม่ทกุข์เลย	ต้องอาศยัปัจจยั 
ที่	๕	ซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราที่เราต้องเรียนรู้	
และศึกษาอย่างยิ่ง	มันคือวิชาชีวิต
	 ครอบครวัใด	แม้มเีพยีงคนเดยีวทีป่ฏิบตัธิรรม	
ครอบครัวนั้นก็จะมีความสุข	 จึงอยากแนะน�าให้
ทุกคนลงมือปฏิบัติ	 ใครปฏิบัติอยู่แล้ว	 ถ้ายังไม่ 
พบหนทางทีถู่กจรติ	กต้็องแสวงหา	สดุท้ายเมือ่พบ 
แล้ว	ก็ต้องเพียร	เพียรไปเรื่อยๆ	ที่พระพุทธเจ้าทรง
กล่าวตอบเทวดาว่า	เราปฏบัิตแิบบ	“ไม่พกัไม่เพยีร” 
 ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้หนีโลก	 เมื่อ 
เรามีธรรม	ถึงธรรมแล้ว	เรายังสามารถอยู่กับโลก 
ได้อย่างมีความสุข	 สามารถท�าประโยชน์ตน 
ประโยชน์ท่านไปพร้อมๆ	 กันได้	 โดยไม่มีอะไร 
ขัดแย้งกัน	 แต่กลับจะช่วยส่งเสริมชีวิตการงาน 
ทกุอย่างให้ดีขึน้	เจรญิขึน้	อย่างสมดลุและพอเพยีง 
จึงไม่จ�าเป็นต้องทิ้งบ้านช่องเรือนชานไปอยู่อย่าง
วิเวกแต่อย่างใด	เมื่อใจถึงธรรมแล้ว อยู่ตรงไหน
ก็ได้	 ถึงเวลานั้น	 เราจะรู้เองว่า	 เราควรท�าอะไร 
ไม่ควรท�าอะไร	 คุณลุงหวีด	 เป็นตัวอย่างที่ดีของ 
ฆราวาสผูบ้รรลุธรรมขัน้สูง	โดยท�าการงานค้าขาย
อยู่ที่บ้าน	มิได้ออกบวช	จนท่านละสังขารไป

	 ส�าหรับตัวเอง		ปีหน้ากอ็ายุ	๗๐	แล้ว	ถือเป็น
บัน้ปลายของชวิีต	เป็นวัยทีค่วรพกัผ่อน	ไม่ต้องท�า
อะไรแล้ว	แต่เมื่อยังมีก�าลังมีแรง	ที่ยังสามารถท�า 
ประโยชน์ตน	ประโยชน์ท่าน	กจ็ะท�าต่อไป	ใช้การ 
ท�างานเป็นการปฏิบัติธรรม	 จนกว่าจะถึงเวลาที่
เห็นว่า	ควรพักจริงๆ	เราก็จะไป	ไม่ยึดติดอะไร	
	 ความตัง้ใจของตวัเองเวลานี	้คอื	เมือ่พบทางที่
ตรงจรติแล้ว	ถกูตรงต่อพระนพิพานแล้ว	กม็หีน้าที่ 
เพยีรไปให้สดุทาง	ท�าเหตไุปเร่ือยๆ	ส่วนผลจะเป็น
อย่างไรก็สุดแล้วแต่	ระหว่างนี้	เราก็ท�าหน้าที่ที่ยัง
ติดค้างอยู่ให้เสร็จ	ท�าประโยชน์ตนและประโยชน์
ท่านไปพร้อมๆ	กัน	และพร้อมที่จะน�าแนวทางที่
ค้นพบนี้	ส่งต่อสู่มหาชน	ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง	
ส�าหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรม	อีกทั้งตั้งใจสื่อออกไป 
ในประเทศต่างๆ	ทัว่โลก		ทีก่�าลงัสนใจศกึษาธรรมะ 
ของพระพุทธเจ้า
	 ขอน้อมก้มกราบระลึกถึงพระคุณครูบา 
อาจารย์หลายๆ	องค์	หลายๆ	ท่าน	ทีก่ล่าวมาแล้ว 
อกีครัง้	รวมทัง้ครบูาอาจารย์ทีไ่ม่มโีอกาสไปปฏิบติั 
กบัท่าน		แต่ได้ฟังธรรมของท่านผ่าน	CD	,	You	Tube	 
และช่องทางอืน่ๆ	ซึง่มส่ีวนให้สามารถเดนิมาถงึได้
	 ขอบคุณเทคโนโลยีสมัยใหม่	 ที่ท�าให้เราได้
เรยีนรูธ้รรม	ศกึษาธรรม	ได้สะดวกง่ายดายมากขึน้ 
ไม่ต้องด้ันด้นไปหาครูบาอาจารย์ในป่าในถ�า้เหมอืน 
แต่ก่อน	เป็นยคุสมยัทีพ่ร้อมสดุๆ	แล้ว	ส�าหรบัการ
ปฏิบัติธรรม	 ถ้าไม่เพียรปฏิบัติในชาติน้ีเสียแล้ว 
จะหาโอกาสเช่นนีค้งไม่มอีกีแล้ว	คดิหรอืว่า	เกดิมา 
ใหม่	 จะได้เป็นมนุษย์	 จะได้พบพระพุทธศาสนา	
ชาตน้ีิเป็นชาตดิทีีส่ดุ		ส�าคญัทีส่ดุแล้ว	สิง่แวดล้อม
ที่สมบูรณ์	เหมาะสม	และเอื้อต่อการปฏิบัติเช่นนี้
ไม่มีอีกแล้ว	
	 อยากบอกทุกท่านว่า	ท่านโชคดีที่ได้เกิดเป็น
มนุษย์	ได้พบพระพุทธศาสนา	ซึ่งเป็นศาสนาแห่ง
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หมายเหต	ุ:	สนใจปฏบิตัเิข้าสูส่ภาวะ	รู	้ว่าง	บรสิทุธิ์	
เปิดดูได้ใน		www.DUENJIT.com

แจกหนังสือ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัดให้ตรง

	 หนังสือ	“รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัดให้ตรง”	 เป็นผลงานของ	 สมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	เมื่อครั้งด�ารงสมณศักดิ์	ที่	พระพรหมคุณาภรณ์ 
ซ่ึงเจ้าประคุณสมเด็จฯ	 นิพนธ์ขึ้นด้วยความห่วงใยพระพุทธศาสนา	 โดย
บทความ	 “รู ้จักบ้านของตัว เท่ียวท่ัวพระไตรปิฎก” ได้น�าเสนอจบลง 
ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจชัดเจนควรศึกษาเพิ่มเติมจากเล่มนี้ด้วย	 ซึ่งได้รับความ
อนุเคราะห์จากวัดญาณเวศกวัน	 วารสารโพธิยาลัยยินดีมอบหนังสือนี้ให้
ท่านผู้อ่าน	 โดยมีกติกาง่ายๆ	 ดังนี้คือ	ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อ 
วารสารโพธยิาลยั สัน้ยาวไม่กาํหนด	เพือ่คณะผูจั้ดท�าจะได้น�าความคดิเหน็เหล่า
นั้นมาปรับปรุงคุณภาพของวารสารต่อไป	 ส่งความคิดเห็นของท่านมาท่ี	ทพญ.
อัจฉรา กล่ินสุวรรณ์ email	 acharak7153@gmail.com หรือ	 เขียนจดหมาย 
ส่งไปรษณีย์มาที	่ชมรมกัลยาณธรรม เลขท่ี ๑๐๐ ถนนประโคนชยั ตําบลปากน้ํา 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ ๑๐๒๗๐	วงเลบ็มมุซองว่า	(วารสารโพธยิาลยั) 
หนังสือมีจ�านวนจ�ากัด	กรุณาส่งด่วน	ก่อนหนังสือจะหมด	โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ 
ให้ชัดเจน	ส�าหรับส่งหนังสือถึงท่านตามที่ขอมาด้วย

ท่านสามารถตดิตามอ่านวารสารโพธยิาลยัทกุฉบบัย้อนหลงั

ได้ทาง เวบ็ไซต์วดัจากแดง www.watchakdaeng.com

และเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม 

www.kanlayanatam.com,

Line Official  id : @kanlayanatam 

Facebook Page : Kanlayanatam

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
๑.	ชมรมกัลยาณธรรม
๒.	คุณจิรวรรณ	ศิริจิตร	และครอบครัว
๓.	คุณสุวพร	หทัยสุทธิธรรม	และครอบครัว
๔.	คุณพ่อวัชระ	-	คุณแม่ทองสุก	โลทารักษ์พงศ์
๕.	คุณณรงค์ฤทธิ์	อุปถัมภ์	และครอบครัว
๖.	ครอบครัวคงสวัสด์ิศักดิ์	-	ตรรกวาณิช
๗.		พล.อ.ต.สมโภค	-	คุณสุจิตรา	หงสไกร

ปัญญา	และเป็นศาสนาเดียวในโลก	ที่มีแนวทาง
ปฏิบัติที่สามารถน�าเราเข้าสู่สภาวะจิตที่บริสุทธิ	์
สมบรูณ์	ไร้การปรงุแต่ง	เพือ่ความสิน้สดุแห่งทกุข์		
ไม่ต้องกลบัมาเวยีนว่ายตายเกดิ	ให้ทกุข์ซ�า้แล้วซ�า้
เล่าอกีต่อไป	จงอย่าประมาท	อย่าปล่อยให้การเกดิ 
ในครั้งนี้เป็นโมฆะ
 พระธรรมของพระพุทธเจ้า สว่างรุ่งเรือง
เปรียบดวงประทีป
 ขอพระธรรมของพระพุทธเจ้า จงคุ้มครอง
ผู้ประพฤติธรรม
 ขอพระธรรมของพระพุทธเจ้า จงนําศานติ
สุขมาสู่ชาวโลก
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ม.ล.สราลี กิติยากร
ตัดสินใจเข้าสู่ทางธรรม

“คุณน้ำ�ผึ้ง”�
ในกระแสข่าว

กองบรรณาธิการ

 แฟนเพจเฟซบุ๊ก	คุณน�า้ผึง้		-		ม.ล.สราล	ี		กิติยากร 
โพสต์ภาพและข้อความ	ระบุว่า	
	 	 	 	 	 	“วันเสาร์ที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	 เวลา 
๑๖.๐๐	น.	คณุน�า้ผึง้	ได้เข้าพธีิบวชเนกขัมมจารณีิ 
ทีว่ดัป่านาค�าน้อย	ต.บ้านก้อง	อ.นายงู	จ.อดุรธาน	ี		

โดย	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวล ี
พระวรราชาทนิดัดามาต	ุได้เสดจ็ไปในพธิบีวชของ
คุณน�้าผึ้งด้วย
	 ได้ขอประทานกราบแทบฝ่าพระบาททูลลา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวร- 
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ราชาทินัดดามาตุ	ในการออกบวชเนกขัมมจาริณี 
สละเพศฆราวาสหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน	 เพื่อ
เข้าสู่เพศนักบวชในพุทธศาสนา	 ด้วยการศึกษา
ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง	เป็นเวลา	๑	เดือน	ที่วัด 
ป่านาค�าน้อย	ต.บ้านก้อง	อ.นายูง	จ.อุดรธานี
	 โดยการออกบวชคร้ังนี้	 เพื่อถวายพระบูรพ-
มหากษตัรยิาธริาชเจ้า	ตัง้แต่ในอดตี	จนถึงปัจจบัุน
ทุกๆ	พระองค์	พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ	พระองค์		
และทดแทนพระคุณบิดา	มารดา	พร้อมทั้งพระ-
เจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชา- 
ทินัดดามาตุ	 ที่พระองค์มีความเมตตากรุณาแก่
ข้าพเจ้าในทุกเรื่อง	 ดุจเช่นเดียวกับพระมารดา	
ข้าพเจ้ามีความส�านึกในพระคุณหาที่สุดมิได้			
ตลอดจนผูมี้พระคณุกับเราทกุๆ	คน	รวมถงึตัวเรา 

ให้เรามีจิตใจที่ผ่องใส	 รู้แจ้งเห็นธรรม	 หวังว่าใน
อนาคต	 ถ้าเรายกระดับจิตได้สูง	 เราก็จะรู้จักตัด
กิเลส	 ถึงวันหน่ึง	 อาจจะเป็นไปในการนิพพาน
เป็นที่สุด
	 หากข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน	 กระท�ากรรมหนึ่ง
กรรมใด		ด้วยกาย	วาจา	ใจ	ทัง้ต่อหน้าและลับหลบั 
ทั้งที่รู ้และไม ่รู ้ 	 โดยเจตนาหรือมิเจตนาก็ด ี
ขอโปรดอโหสิกรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วย	เทอญ”

	 ขออนุโมทนากับคุณน�้ าผึ้ ง 	 (มล.สราล ี
กิติยากร)	 ในมหากุศลครั้งน้ี	 ขอความปรารถนา 
อันปรารถนาดีแล้วน้ัน	 จงพลันส�าเร็จ	 และให้
บรรลุถึงซ่ึงธรรมอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประกาศแล้วนั้น	เทอญ	สาธุ	สาธุ	สาธุ	อนุโมทามิ
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พระอรหันต์ผู้ทรงวิสัยทัศน์
พระติสสเถระ

มองเทศ-มองไทย

วิเทศทัยย์๔

	 บทก่อนจบลงตรงพระมหินทกุมารและ
พระนางสังฆมิตตากุมารีออกบวชในส�านักของ
พระติสสเถระ	 แม้จะมีประเด็นเรื่องการเมืองกับ
การศาสนาให้วเิคราะห์บ้างกไ็ม่ขอกล่าวถึง	เน้นพดู 
เฉพาะประวติัพระตสิสเถระเท่านัน้	เพราะเกรงว่า 
จะกลายเป็นหนังสือเชิงวิเคราะห์หรือวิจารณ์
การเมือง	ย่อมไม่เป็นที่ถูกใจคนอ่าน	ซึ่งประสงค์ 
ทราบแต่เรื่องการศาสนาเท่านั้น
	 ครั้นบวชให้พระมหินทกุมารและส่ังสอนจน
บรรลุพระอรหันต์และแตกฉานในพระไตรปิฎก
แล้ว	พระติสสเถระเกิดความเบื่อหน่ายว่า	“บัดนี้	

เกิดอธิกรณ์ขึ้นแล้ว	 ไม่นานนักจะร้ายแรงยิ่งข้ึน	
เราอยู่ท่ามกลางภิกษุเดียรถีย์เหล่าน้ี	 ไม่อาจจะ
ระงบัอธิกรณ์ได้”	จึงได้มอบหมายพระมหินทเถระ
ผู้เป็นศิษย์ให้ดูแลหมู่คณะ	จากนั้นพระติสสเถระ
ได้หลบไปปลีกวิเวกที่อโหคังคบรรพต	 (ปัจจุบัน
คือบริเวณใกล้เมืองหฤทวาร์และเมืองเทหาดูน)
	 ค�าว่า	“ภิกษุเดียรถีย์”	ที่พระติสสเถระกล่าว
ถงึน้ัน	หมายถงึคนนอกศาสนาเข้ามาบวช	แล้วพา
กันประพฤตผิดิธรรมผดิวินัย	โดยด�าเนนิตามจารตี
ปฏบัิติของกลุม่ตนในกาลก่อน	เป็นเหตใุห้คณะสงฆ์ 
ไม่ลงรอยกัน	 ถึงขนาดไม่ท�าสังฆกรรมร่วมกัน

(ตอนจบ)
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ถึง	๗	ปี	ว่ากันว่า	 เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะพระเจ้า
อโศกทรงถวายการอุปถัมภ์พุทธศาสนาอย่างดียิ่ง	
ลาภสักการะของนักบวชเดียรถีย์หดหาย	 จึงพา
กันหันมาปลอมบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์	 ด้วยการ 
แต่งตวัเลยีนแบบพระ	แล้วอ้างตนว่าเป็นพระสงฆ์ 
ผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์
	 ประเด็นนี้ผู้เขียนขอยกมือแย้ง	!!!
	 หากเราตามดูร่องรอยและพัฒนาการของ
คณะสงฆ์ในพระพทุธศาสนานบัแต่หลังสังคายนา
ครัง้ท่ี	๑	เป็นต้นมา	จะเหน็ว่า	พระสงฆ์มวัีตรปฏิบตั ิ
ท่ีแตกต่างกนั	(สลีสามัญญตา)	และมีความคดิเห็น
ที่แตกต่างกัน	 (ทิฏฐิสามัญญตา)	 จนเป็นเหตุให้
เกิดการสังคายนาครั้งที่	๒	แม้จะสังคายนาส�าเร็จ 
เสร็จสิ้น	 แต่พระสงฆ์ผู้เห็นต่างก็มีพลัง	 สามารถ 
รวมตัวกันเป็นกลุม่คณะ	ประพฤตติามจารตีปฏิบัติ
แห่งตน	 จนล่วงเข้าสู่สมัยพระเจ้าอโศก	พระสงฆ ์
ในพุทธศาสนาจึงแตกแยกออกเป็น	๑๘	นิกาย
	 ภิกษุเดียรถีย์ที่กล่าวถึง	 น่าจะเป็นพระสงฆ์	
๑๘	นิกายนี้เอง
ถามว่า	เหตุใดภิกษเุดยีรถย์ีเหล่านีจ้งึเป็นทีย่อมรับ 
ของคนอินเดียยุคนั้น	?	
ตอบว่า	เพราะหลักค�าสอนและวัตรปฏิบัติ
	 หลักฐานบอกว่าบางนิกายโดดเด่นด้านพระ
วนิยัปิฎก	บางพวกแตกฉานพระสตุตนัตปิฎก	บาง
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านพระอภิธรรม	หลักฐานตรงนี้มี
อ้างถึงชัดเจนในคัมภีร์จ�านวนมาก	ความโดดเด่น
ดงักล่าวเป็นเหตใุห้พระตสิสเถระต้องแต่งต�าราข้ึน
อกีเล่มหนึง่ชือ่ว่าคมัภีร์กถาวัตถ	ุเพือ่แสดงเหตุผล
คัดค้านค�าสอนและวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์สังกัด
นิกายเหล่านั้น
	 ไม่น่าเชื่อว่าหลักค�าสอนของนิกายเดียรถีย์
เหล่านั้น	 แม้ถูกถอนรากถอนโคนเรียบร้อยตั้งแต่
พนักว่าปีทีแ่ล้ว	แต่ยงัทรงอทิธิพลต่อพระสงฆ์ไทย

ในปัจจุบัน	ไม่เชื่อก็ตรองดู	เรื่องเทพเจ้าน้อยใหญ่
หรือวัตถุมงคลนั่นปะไร	!!!
	 พระเจ้าอโศกทรงทราบถึงปัญหาดังกล่าว 
มีพระประสงค์ให้พระสงฆ์สามัคคีกัน	 จึงทรง
มอบหมายให้อ�ามาตย์ไปจัดการ	แต่การท�าหน้าที่ 
ของอ�ามาตย์คงไม่เข้าใจมติของคณะสงฆ์	 จึง 
ตัดสินด้วยวิธีการของทหาร	 กล่าวคือประหาร 
ชีวิตภิกษุที่ไม่ยอมเชื่อฟัง	 วิธีการดังกล่าวถือว่า 
เป็นการแก้ปัญหาด้วยอวิชชา	 เพราะไม่ผ่านการ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด	 เป็นเหตุให้พระ
สงฆ์ผู ้บริสุทธิ์มรณภาพไปหลายรูป	 เดชะบุญ
พระติสสเถระ	ผู้เป็นพระอนุชาของพระเจ้าอโศก 
มาช่วยเหลือไว้	 ไม่เช่นนั้น	 เลือดคงเปื้อนจีวรอีก 
มากโขอยู่
	 ตราบาปครั้งน้ีฝังอยู่ในใจของพระเจ้าอโศก
ทุกคืนวัน	 แม้พระองค์จะตรัสถามคณะสงฆ์ว่า 
การท�าเช่นนี้เป็นบาปหรือไม่	แต่ค�าตอบก็แตกไป
คนละทิศละทาง
	 ตอนน้ีเองชือ่ของพระตสิสเถระได้ปรากฏขึน้ 
ในท่ามกลางคณะสงฆ์	 เป็นเหตุให้พระองค์ส่ง 
อ�ามาตย์ไปอาราธนาพระเถระมา	เพือ่ตอบปัญหา 
คาใจ	พร้อมนมินต์ให้เป็นประธานในการสงัคายนา
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พระศาสนาทีเ่สือ่มโทรมเสยีหาย	เพราะการปลอม
บวชของอัญเดียรถีย์
 ผูเ้ขยีนอยากจะเดาว่า	ผูก้ราบทลูพระเจ้าอโศก 
ให้นมินต์พระตสิสเถระมาช�าระอธิกรณ์คราวนีค้อื
พระมหินทเถระนั่นแหละ	 คงเป็น	 connection	
ระหว่างโอรสกับพระบิดา	และกิตติศัพท์ของพระ
ติสสเถระตอนนี้	น่าจะเป็นที่ยอมรับของพระสงฆ์
และชาวพุทธทั้งมวล	ตลอดชมพูทวีปแล้ว
	 การนมินต์พระตสิสเถระกลบัเข้าเมอืงยุง่ยาก 
มากกว่าเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองหลายเท่า	 
เพราะค�านมินต์ของพระเจ้าอโศกนัน้	เป็นลกัษณะ
ของพระบรมราชโองการ	จึงเป็นเหตุให้พระเถระ
ไม่กลบัเข้าเมอืง	แม้จะมีราชทตูไปอาราธนาหลาย
ครั้ง	 แต่ครั้นบัณฑิตแนะน�าพระองค์	 ให้แจ้งพระ
เถระถึงความเสื่อมโทรมของพระศาสนาว่า	“ขอ
พระคุณเจ้าโปรดเป็นสหายของพวกข้าพเจ้า 
ช่วยกันเชิดชูพระศาสนาไว้เถิด” พระเถระจึง
ตดัสนิใจเดนิทางกลบั	โดยไม่คดัค้านแต่ประการใด
	 ปัจจบุนัวนันี	้โยมเองนมินต์พระ	กอ็ย่าพดูถงึ
ปัจจยัน�าหน้า	ควรกล่าวถงึความส�าคญัของศาสนา
เป็นตัวตั้ง	จ�าไว้ให้ดี
	 พระเจ้าอโศกน้ันเห็นจะให้ความเคารพพระ
ติสสเถระอย่างสูงยิ่ง	 สังเกตได้จากตอนเรือพระ
เถระเทยีบท่าทีเ่มอืงปาฏลบีตุร	ได้ทรงลยุน�า้ถงึเข่า 
พร้อมเหยียดพระหัตถ์ขวาประคองพระเถระขึ้น
บนฝั่ง	 ประเพณีบ้านเราปัจจุบัน	 อาจมองว่าเป็น
เรื่องธรรมดา	 แต่พระราชประเพณีของอินเดีย
สมัยโบราณคราวโน้นองครักษ์เคร่งครัดนัก	 ไม่มี
ใครสามารถแตะต้องพระวรกายของกษัตริย์ได้	 
ผู ้ใดกล้าล่วงเกิน	 เหล่าองครักษ์ก็พร้อมท่ีจะ 
บั่นเศียรให้หลุดจากบ่าทันที
	 ครัน้พระติสสเถระเข้าสูท่ีพ่กัแล้ว	ประโยคแรก 
ที่พระเจ้าอโศกต้องการรู้คือการส่งอ�ามาตย์ไป 

ระงับอธิกรณ์สงฆ์	 แต่ไปฆ่าพระ	บาปนี้จะตกแก่
ใคร ?	พระเถระถามพระเจ้าอโศกว่า	มีเจตนาให้ 
อ�ามาตย์ฆ่าพระภิกษุหรือไม่	?	หากไม่มี	บาปก็ไม ่
ตกแก่พระองค์		พร้อมอ้างพทุธพจน์มาประกอบด้วย	 
“ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรม 
บุคคลคิดแล้วจึงกระท�ากรรมด้วยกาย วาจา ใจ” 
           (องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๗)

	 เท่าน้ันเอง	ความกลดักลุม้เร่าร้อนในพระทยั
มาหลายเพลา	ก็มลายหายสิ้นไป	!!
	 ความจริงพุทธพจน์บทนี้	 ล้วนเป็นที่รู้จักกัน
เป็นอย่างด	ีไม่ว่าพระสงฆ์หรอืแม้แต่พระเจ้าอโศก
เอง	แต่เหตทุีต้่องการให้พระตสิสเถระเป็นผูย้นืยนั
กเ็พราะพระเถระเป็นตวัแทนคณะสงฆ์	การกล่าว
พุทธพจน์บทนี้	ก็หมายความว่า	คณะสงฆ์ยอมรับ
ความต้องการของพระเจ้าอโศก	 ในการช�าระ
อธิกรณ์และสังคายนาพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์	
	 ก่อนสังคายนานั้น	พระเจ้าอโศกโปรดให้เริ่ม 
ต้นช�าระอธิกรณ์สงฆ์ก่อน	ทั้งนี้เพื่อจะได้คัดกรอง
ผู้ที่มีความเห็นถูกต้องตามพระธรรมวินัย	 โดยจัด
เตรยีมสถานที	่ณ	วัดอโศการาม	กลางเมอืงปาฏล-ี 
บุตร	 ให้พระสงฆ์แต่ละกลุ่มเข้ามณฑป	แล้วมอบ
หมายให้พระตสิสเถระทวนถามค�าสอนของแต่ละ
กลุม่ว่าสอดคล้องหรือตรงกันกับพทุธพจน์หรอืไม่ 
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หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง	 ก็ให้ครองเพศ
บรรพชิตต่อไป	 หากตรวจทานแล้ว	 เห็นว่าผิด 
ก็ให้ลาสิกขาออกไปเป็นฆราวาสวิสัย
	 วธิกีารตรวจสอบของพระติสสเถระน้ันเป็นที่
รู้จักกันในชื่อว่า	วิภัชวาที
	 จากนัน้จงึเริม่ต้นเข้าสูก่ระบวนการสงัคายนา
พระธรรมวนิยั	ข้ันตอนเป็นเช่นใดนัน้	ไม่ขอกล่าวถงึ 
ในที่นี้	ผู้ประสงค์ทราบรายละเอียดให้หาอ่านเอง
	 ผลงานของพระติสสเถระนั้น	 นอกจากเป็น
ประธานการช�าระอธิกรณ์สงฆ์และสงัคายนาพระ
ธรรมวนิยัแล้ว	ยงัโดดเด่นด้านการส่งพระสมณทตู
ไปประกาศศาสนายังต่างแดนด้วย
	 หลักฐานระบุว่าได้ส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่
ศาสนาถึง	 ๙	 สาย	 กล่าวคือ	 ๑)	 พระมัชฌันติก- 
เถระไปรัฐกัสมีรคันธาระ	๒)	พระมหาเทวเถระไป 
มหงิสกมณฑล	๓)	พระรกัขติเถระไปวนวาสชีนบท 
๔)	 พระโยนกธรรมรักขิตเถระไปอปรันตกชนบท	
๕)	พระมหาธรรมรักขิตเถระไปมหารัฐชนบท	๖)	
พระมหารักขิตเถระไปโยนกโลกชนบท	 ๗)	 พระ
มัชฌันติกเถระไปหิมวันตประเทศ	๘)	 พระโสณ- 
เถระและพระอตุตรเถระไปสวุรรณภมูชินบท	และ	
๙)	พระมหินทเถระไปเกาะตามพปัณณิทวีปหรือ
ศรีลังกา

	 การส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระศาสนา
ยังต่างแดน	 มีนักวิชาการวิเคราะห์ไว้เป็นจ�านวน
มาก	 บางคนอ้างว่าเป็นผลงานของพระเจ้าอโศก
มหาราช	 บางท่านบอกว่าเป็นวิสัยทัศน์ของพระ
ติสสเถระ	ประเด็นน้ีน่าวิเคราะห์ยิง่นัก	หากละเว้น
น่าจะเป็นเร่ืองน่าเสียดายไม่น้อย	 ผู้อ่านเองก็น่า
จะต้องการทราบเช่นเดียวกัน	 เพราะนี้คือตัวตน
ของพระพุทธศาสนาเถรวาท	หากปล่อยประเด็น
นี้ไปโดยไม่กล่าวถึง	 เท่ากับไม่รู้ความเป็นมาของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท	โดยเฉพาะชาวพุทธไทย
ยิ่งต้องรู้แจ้งให้เข้าใจ
	 หลักฐานบอกว่าพระสมณทูตไปเผยแผ่พระ 
พุทธศาสนา	ตรงกับปีพุทธศักราช	๒๓๖	(สมัยนั้น
พระมหินทเถระอุปสมบทได้	๑๘	พรรษา	ตรงกับ
การครองราชย์ของพระเจ้าอโศกปีที่	 ๑๘)	 หาก
ย้อนกลับไปดูสมัยแรกที่พระเจ้าอโศกมหาราช 
หันมานับถือพระพุทธศาสนา	 ก็จะตรงกับพุทธ 
ศักราช	 ๒๒๒	 (พระองค์พบกับนิโครธสามเณร 
ครั้งแรก	 เมื่อครองราชย์ปีที่	 ๔)	 บวกลบคูณหาร 
ระยะเวลาการนบัถอืพระพทุธศาสนา	จนถงึการส่ง 
พระสมณทตูไปเผยแผ่พระศาสนา	กเ็หน็ว่าสมเหตุ 
สมผล
	 จารึกเสาอโศกหลักที่	๕	กล่าวว่า	สมัยครอง
ราชย์ปีที่	 ๑๔	 พระองค์โปรดให้จัดต้ังเจ้าหน้าที่
แผนกหน่ึงชื่อว่า	 ธรรมมหามัตตา	 (Dhamma- 
mahamattas)	 เพื่อท�าหน้าที่เผยแผ่ค�าสอนของ
พระพุทธศาสนาแก่ชาวชมพูทวีปทั้งมวล	 ให้เป็น
ผู้ประพฤติดีงามตามหลักค�าสอนของศาสนา	โดย
เจ้าหน้าที่เหล่านี้	 แยกย้ายกันไปเผยแผ่ตลอดทั้ง
สิบทิศ
	 ปัญหาตามมาคอืใครเป็นผูแ้นะน�าหรือเป็นที่
ปรึกษาของพระองค์	ให้จัดตั้งธรรมมหามัตตา	?
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	 หากพิจารณาถึงความ
ส�า คัญของพระติสสเถระ 
ในฐานะเป ็นตัวแทนคณะ
สงฆ์สังคายนาพระธรรมวินัย	
และมีความโดดเด่นมากกว่า
พระเถระรูปอื่น	ความเหมาะ
สมน่าจะหมายถึงพระติสส- 
เถระ	 และคงจัดตั้งเจ้าหน้าที่ 
ธรรมมหามัตตา	หลังจากการ
สังคายนาแล้วไม่นาน
	 น่าแปลกคือเจ้าหน้าที่
เหล่านี้	 แทนที่จะเป็นพระ 
แต่กลายเป็นฆราวาส	 ค�าตอบที่น่าจะเป็นคือใน
สมัยนั้น	 พระพุทธศาสนายังไม่เป็นที่ยอมรับเป็น
ศาสนาหนึ่งเดียวตลอดอาณาจักรของพระเจ้า
อโศกมหาราช	 การส่งพระสงฆ์ไปเผยแผ่ค�าสอน
ย่อมไม่เป็นการสมควร	 อีกประการหนึ่ง	 ผู้เขียน 
เชื่อว่า	 ค�าสอนดังกล่าว	 คงมิได้หมายถึงเฉพาะ 
พระพุทธศาสนา	 หากแต่น่าจะเป็นหลักค�าสอน
ส�าคัญของแต่ละศาสนารวมกัน	 ทั้งนี้เพื่อความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน
	 การเผยแผ่ศาสนาของเจ้าหน้าที่ธรรมมหา- 
มัตตา	น่าจะส�าเร็จเป็นอย่างดี	สังเกตได้จากไม่มี
ชาวบ้านคัดค้าน	ยิ่งกล่าวนั้น	หลักฐานกล่าวไว้ว่า 
“สตรีผู้ทรงอาภรณ์อันมีค่าเดินคนเดียวยามรัตติ- 
กาล ก็ไม่มใีครท�าร้ายแย่งชงิทรพัย์สนิ”	นีแ้สดงให้
เหน็ผลแห่งการเผยแผ่ค�าสอนของคณะเจ้าหน้าที่ 
ธรรมมหามัตตาอย่างดี
	 ด้วยความส�าเร็จของธรรมมหามัตตา	 พระ
ติสสเถระน่าจะจับประเด็นขยายเป็นการเผยแผ่
พระธรรมค�าสอนบ้าง	 โดยเน้นพระสมณทูตเป็น
ผูน้�า	และฆราวาสเป็นผู้สนบัสนนุ	และคงไม่ใช่ใคร
อืน่	น่าจะเป็นพระธรรมมหามัตตานัน่แหละ	เพราะ

มีประสบการณ์เรียบร้อยแล้ว	
เรียกว่า	 นอกจากท�าหน้าที่
เป็นไวยาวัจกรแล้ว	 ยังเป็น 
พี่เลี้ยงคอยบอกวิธี	 เพ่ือให้ 
พระสมณทูตปรับใช ้ให ้ถูก
กับผู ้คนและวัฒนธรรมของ
อาณาจักรเหล่านั้น
	 สิ่งหน่ึงซึ่งพระธรรมทูต
ทุกสายมีเหมือนกันคือ	 การ
เน้นพระวินัยและปฏิบัติตาม
แนวค�าสอนของพระพุทธเจ้า
อย่างเคร่งครัด	 พระสมณทูต 

แต่ละรูปที่ถูกส่งออกไป	นอกจากจะพิจารณาถึง 
ความแตกฉานพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถา 
แล้ว	 ยังค�านึงถึงถิ่นฐานเดิมด้วย	 กล่าวคือ	 ส่ง 
พระสงฆ์กลับภูมิล�าเนาเดิม	 เพราะพิจารณาเห็น
ว่ารอบรู ้คติความเชื่อและประเพณีวัฒนธรรม 
แห่งตนดีแล้ว
	 เฉพาะสายเกาะลังกา	 ได้ส่งพระมหินทเถระ
ผู ้เป็นพระโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราชไป
เผยแผ่	ตรงน้ีมคีวามพเิศษกว่าสายอ่ืน	เพราะพระ
เถระผู้เดินทางไปนั้น	 เปรียบเสมือนตัวแทนของ 
พระเจ้าอโศกมหาราช	ผลจากการเผยแผ่	ปรากฏ
ว่าประสบความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม	และสืบ 
ทอดต่อมาถงึปัจจุบนั	ไทยเราเองก็รบัช่วงสบืทอด
ต่อมาจากลังกาอีกทีหนึ่ง
	 จะเหน็ได้ว่าพระตสิสเถระหรอืพระโมคคลัล-ี 
บุตรติสสเถระ	 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพียงไร 
แม้ความโด่งดังของตระกูล	จะเป็นปัจจยัหนนุเสรมิ
ก็จริง	 หากขาดความสามารถ	 ย่อมยากที่จะขึ้น 
ด�ารงต�าแหน่งเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าอโศก
ได้

(โปรดติดตามอ่านเรื่อง	“พระนาคเสนเถระ”)
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๑. ชีวิตนี้ น้อยนัก สักเพียงหยาด  น�้าค้างสาด กระเซ็นหล่น บนยอดหญ้า 

 สุริโย โผล่พ้น ขอบนภา   เหือดแห้งหา ลับลด สลดใจ 

๒. ฟองน�้านั้น พลันแตก แต่แรกเริ่ม ใครจักเสริม ส่งสาน อยู่นานไม่

 เปรียบชีวิต นรชน ทุกคนไป  ช้าอยู่ไย ใคร่ครวญรู้ สู้ความจริง

๓. รอยของไม้ ที่ขีดไป ลงในน�้า  แม้ขีดซ�้า สักเท่าไร ใช่อยู่นิ่ง

 กลับเข้ามา หากัน พลันเห็นจริง  ชีวิตทิ้ง ทอดร่าง ไม่สร่างเลย

๔. แม้น�้าใส ไหลหลาก จากภูเขา  ย่อมพัดเอา สรรพสิ่ง มินิ่งเฉย

 ชีวิตเรา เหล่าบัณฑิต คิดเปรียบเปรย ท่านเฉลย บ่งอ้าง ไม่ต่างกัน

๕. กระทะเหล็ก ร้อนแรง แสงส่องจ้า  ลองน�าพา ใส่สิ้น ชิ้นเนื้อนั่น

 มอดไหม้เร็ว ดุจชีวี ที่ปานกัน  ชีวิตสั้น น้อยนิด จงคิดตาม

๖. บุรุษก้ม ถ่มน�้าลาย ที่ปลายลิ้น  ร่วงลงดิน อย่างง่ายดาย ไม่ต้องถาม

 ชีวิตทุกข์ ถูกเบียดบัง ทั้งรูปนาม ในโลกสาม จงตามเห็น เช่นน�้าลาย

๗. แม่โคเพลิน เดินไป ใกล้ที่ฆ่า    ชีวิตพา สั้นลง สิ้นสงสัย 

 แม้มนุษย์ สุดป้อง ต้องคลาไคล  ควรจักใช้ ชีวี ให้มีคุณ

๘. อายุของ มนุษย์นี้ มีน้อยนัก   มิควรพัก ผัดผ่อน ก่อนจะสูญ

 เร่งศึกษา สัจธรรม เจิดจ�ารูญ   เพื่อเพิ่มพูน สติกล้า ปัญญาไว

๙. ควรประพฤติ ดุจไฟ ไหม้บนเศียร พร�่าพากเพียร พรหมจรรย์ อันสดใส 

 เครื่องเศร้าหมอง พาสลด รันทดใจ กิเลสไกล ไม่มี ที่...นิพพาน

ชีวิตเป็นของน้อย

จาก อรกานุสาสนีสูตร องฺ. สตฺตก.

อญฺญฺตรภิกฺขุ
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