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เปิดเล่ม
วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๕๗ ประจ�ำเดือนกรกฎาคม –
สิงหาคม - กันยายน เป็นฉบับ “ธรรมะในชีวิตประจ�ำวัน”
ค�ำว่า ‘ธรรมะในชีวิตประจ�ำวัน’ อาจฟังดูง่ายและ
ธรรมดาที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นเหมือนเส้นผม
บังภูเขา ซึ่งคนทั่วไป ที่แม้จะเป็นนักปฏิบัติธรรม ที่ไปเข้า
คอร์สปฏิบัติธรรมเป็นครั้งคราวมาโดยตลอด ก็อาจจะ
สอบตก มิได้น�ำธรรมะที่ไปปฏิบัตินั้น มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน แน่นอนว่า หากท�ำได้ส�ำเร็จ ชีวิตทั้งของ
ตนเอง และผู้คนในสังคมของตน ก็จะได้รับประโยชน์
จากการน�ำธรรมะมาสู่ตัวตน จนใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
อย่างกลมกลืน ถูกต้อง เหมาะสม งดงามตามที่ควรจะเป็น
เป็ น ที่ น ่ า สั ง เกตว่ า มี นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมจ� ำ นวนมาก
ที่เพิ่งออกจากการอบรมกรรมฐานมาหยกๆ กลับมีความ
ประพฤติผิดเพี้ยน เลื่อนเปื้อนไปต่างๆ นานา นี่คือข้อ
พิสูจน์ว่า การปฏิบัติธรรมนั้นยังไม่ได้ผล
ในพระพุ ท ธศาสนา พระพุ ท ธองค์ ไ ด้ ใ ห้ ห ลั ก การ
วัดผลของการปฏิบัติธรรมไว้เป็นเครื่องทดสอบ ที่เรียกว่า
อารยวั ฒิ ๕ หรื อ เครื่ อ งวั ด ความเจริ ญ ของชาวพุ ท ธ
มีอะไรบ้างนัน้ จะไม่กล่าวในทีน่ ี้ หากสนใจก็ขอให้ไปเปิดดูใน
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม หัวข้อที่ ๒๔๙
หลั ก การนี้ ส ามารถน� ำ มาใช้ ท ดสอบตนเองได้ อ ยู ่ เ สมอ
ท�ำให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง
ในวารสารเล่มนี้ พรั่งพร้อมด้วยบทความน่าอ่าน
เหมือนเช่นเคย เป็นบทความหาได้ยาก หาอ่านที่ไหนไม่ได้
นอกจากทีว่ ารสารโพธิยาลัย  โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคสมัย
นี้ที่ดูเหมือนว่า วารสาร นิตยสาร จุลสาร หนังสือ ค่อยๆ
หายไปจากบรรณพิภพ วารสารต่างๆ ประสบความขาดทุน
ต้องปิดตัวไปมากมายเหลือคณานับ กลายไปเป็นหนังสือ
online, e-book, youtube, facebook
แม้จะเป็นอย่างนั้น แต่โพธิยาลัยของเรายังคงด�ำรง
อยู่อย่างเข้มแข็ง ด้วยความปรารถนาดีต่อสังคมของเรา
พระศาสนาของเรา ประเทศชาติของเรา จะได้มวี ารสารดีๆ
เป็ น สมบั ติ ข องชาติ ที่ ส ามารถเก็ บ ไว้ เ ป็ น มรดกของ
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ลู ก หลานได้ อ ย่ า งภาคภู มิ ใจ นี่ คื อ หลั ก ฐานแห่ ง ความ
ปรารถนาดี ที่ จั ก อยู ่ ยื น นาน แม้ ค ณะผู ้ จั ด ท� ำ จะหมด
อายุขัย ต้องอ�ำลาโลกไปในที่สุดตามธรรมดาของชีวิต
วารสารได้เปิดคอลัมน์ชุดบาลีใหม่ที่ชื่อว่า “ท่องไป
ในโลกไวยากรณ์บาลี” ไปแล้ว (ฉบับนี้เป็นตอนที่ ๒)
หากท่านเป็นแฟนคอลัมน์ชุดนี้คงจะได้อิ่มเอมกับเนื้อหา
ที่แน่นไปด้วยสาระ แต่อ่านเข้าใจง่าย ค่อยเป็นค่อยไป
ไม่ท�ำให้รู้สึกว่าภาษาบาลียากเกินกว่าจะเล่าเรียนศึกษา
ดังเคยแจ้งมาแล้วในเปิดเล่ม ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลง ท่านอาจารย์ปาฬิปาโมกข์นนั้ น่าจะได้เจริญอิทธิบาท ๔
อย่างสม�่ำเสมอ ท่านถึงได้ผลิตผลงานออกมามากมาย
อย่างน่าอัศจรรย์ใจ ท่านยังมีผลงานวิเคราะห์คาถาภาษา
บาลีด้วยไวยากรณ์ ที่ท่านเขียนเก็บสะสมเอาไว้ระยะหนึ่ง
แล้ ว จึ ง ส่ ง มาให้ ก องบรรณาธิ ก ารพิ จ ารณาปรากฏว่ า
เป็นบทความสั้นๆ ที่น่าอ่านมาก และไม่ยากจนเกินไป
จะช่วยให้ผู้ที่เล่าเรียนศึกษาภาษาบาลีได้ความรู้ใหม่ๆ
ที่ ลึ ก ซึ้ ง ได้ เ ป็ น อย่ า งดี จึ ง จะน� ำ มาตี พิ ม พ์ เ ป็ น คอลั ม น์
บาลี ๔ เพิ่มจากเดิมที่มี ๓ คอลัมน์ นักบาลีทั้งหลาย
เตรียมอ่านได้ในฉบับหน้า
วารสารฉบับนี้ รวบเป็นราย ๓ เดือน คือ กรกฎาคม
สิงหาคม และกันยายน แม้กระนั้นก็ยังไม่สามารถออก
ตรงเวลาได้ ท่านผู้อ่านอาจจะสงสัยว่าเป็นเพราะเหตุใด
ก็จะขออธิบายให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง จากที่เคยอธิบายมา
แล้ว ในช่วงที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในฉบับที่ ๕๔ ว่า
คณะผู้จัดท�ำทุกท่าน ล้วนเป็นจิตอาสา ไม่มีใครยึดงาน
วารสารโพธิ ย าลั ย ว่ า เป็ น งานประจ� ำ  ต้ อ งท� ำ ให้ เ สร็ จ
เวลานั้นเวลานี้ ไม่ท�ำไม่ได้ หากท่านใดติดภารกิจหลัก
ก็ต้องไปท�ำภารกิจนั้นก่อน มาช่วยงานทีหลัง บางครั้ง
อยากให้ช่วยท�ำเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ ถ้าโชคดีก็มีจิตอาสา
มาช่วยท�ำ  หลายครั้งที่ไม่มีผู้รับท�ำด้วยเหตุผลใดก็ตาม
เราก็ ไ ม่ อ าจจะไปบั ง คั บ ผู ้ ใ ดให้ ท� ำ ตามที่ เราต้ อ งการได้
ไม่เหมือนบริษัทส�ำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ต่างๆ ที่จ้าง
พนักงานมาแล้ว สั่งอะไรต้องท�ำให้ส�ำเร็จเวลานั้นเวลานี้
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บิดพลิ้วไม่ได้ อีกทั้งท่านเจ้าของบทความ
ของเราเกือบทั้งหมด เป็นบุคคลส�ำคัญใน
สาขาของตนทั้ ง สิ้ น มี ง านรั ด ตั ว แทบ
กระดิกกระเดี้ยไม่ได้ แต่ที่ท�ำงานให้เรา
เพราะเห็ น คุ ณ ค่ า และความตั้ ง ใจดี ข อง
วารสาร จึงเมตตาท�ำให้ด้วยความเต็มใจ
และเนือ่ งจากท่านมีงานรัดตัว กว่าจะท�ำให้
ได้ก็ต้องใช้เวลา ทุกขั้นตอนอาจเกิดความ
ล่าช้าได้หมด กว่าจะส�ำเร็จออกมาเป็นเล่ม
จึงใช้เวลามากจริงๆ แม้เราอยากให้ออก
เร็วแค่ไหน ก็ท�ำได้แค่นี้ ซึ่งเราพยายาม
ท�ำดีที่สุดแล้ว
เพราะฉะนัน้ ขอให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ทราบ
และเข้าใจข้อจ�ำกัดทั้งหลาย ที่เราเปิดเผย
ให้ทราบตามความจริง และอยากเรียนให้
ทราบว่า จิตอาสาทุกคน ล้วนมีความตั้งใจ
อุทิศตนด้วยความเสียสละ และปรารถนาดี
แต่มีข้อจ�ำกัดดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ขอให้ท่านติดตามวารสารโพธิยาลัย
ต่อไป รับรองว่าจะได้เห็นคุณภาพที่พัฒนา
ยิง่ ๆ ขึน้ ไป หากมีเหตุปจั จัยทีช่ ว่ ยให้ทมี งาน
ท�ำงานได้สะดวกกว่านี้ ทีมงานย่อมทุ่มเท
ท�ำให้อย่างแน่นอน เพราะทีมงานตระหนัก
ดีว่า เราก�ำลังสร้างประวัติศาสตร์แง่มุม
เล็กๆ ในนามวารสารโพธิยาลัย
คณะผู้จัดท�ำ
วารสารโพธิยาลัย จัดพิมพ์ด้วยปัจจัยบริจาค
ของท่านผู้มีจิตศรัทธา แจกเป็นธรรมทาน
และบริจาคไปตามห้องสมุดต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางปัญญาอย่างกว้างขวางแก่ท่าน
ผู้ใฝ่ธรรมต่อไป ขออนุโมทนาทุกท่าน
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พระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ กับ ดร.วิรไท สันติประภพ
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a ทรรศนะ : ปีชวด อย่าปวดใจ
พระดุษฎี เมธังกุโร...……………………......…………๔๗
a ประสบการณ์ธรรม : เรื่องเล่าจากแดนไกล ตอน ๒
พระอาจารย์อจโลภิกขุ (BRETT HANSEN).......๕๑
a ใครคือใคร ในพุทธศาสนาเถรวาท : ญาณทีปะ
มหาเถระ
หิริโกภิกขุ Hiriko.............................................๕๕
a กวีนิพนธ์ :  จุดเทียน
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์......................................๕๙
a สารธรรมจากพระสูตร : มงคลชีวิต มงคลสูงสุด
ที่มนุษย์ท�ำได้ ตอน ๕
พระมหาสมปอง มุทโิ ต......................................๖๐
a ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์ : ตอน ๒
กัจจายนไวยากรณ์
ปาฬิปาโมกข์...................................................๖๗
a ในประสบการณ์ : ประสบการณ์สอบสนามบาลี
ตอน ๑๒ "การเรียนปริยัติคือการปฏิบัติไปในตัว"
พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล (นิรญ
ั รักษ์) ป.ธ. ๙..๗๒
a ภาษาธรรม : สนทนาภาษาบาลี ตอน ๑๒
นายธรรมดา.......................................................๗๖
a มองเทศ - มองไทย : ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก
ฉบับลังกา ตอน ๕
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วิสัชนาธรรม

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

สารพันปัญหาธรรม
ตอบค�ำถามผู้เข้าปฏิบัติธรรมในงานอบรมธรรม ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ปุจฉา : จุดประสงค์ของการท�ำสมาธิ คือ ท�ำจิตใจ
ให้สงบ จ�ำเป็นต้องสงบจนถึงฌาน ๑ - ๒ - ๓ - ๔
หรือไม่ครับ หรือแค่ให้มีสติ เห็นการเปลี่ยนแปลง
ขณะนั่งสมาธิก็พอแล้วครับ
วิสัชนา : การท�ำสมาธิในพระพุทธศาสนา สมาธิ
แปลว่า จิตตั้งมั่น ถ้าตั้งมั่นแค่ขณิกสมาธิ (สมาธิ
ชัว่ ขณะ) จะได้ประโยชน์นอ้ ย อุปจารสมาธิ (สมาธิ
เกือบถึงฌาน) จะได้ประโยชน์มากกว่า แต่ถ้า
ตั้งมั่นถึงขั้นได้ฌานจะดีที่สุด เพราะจะสามารถ
จัดการกับนิวรณ์ทงั้ ๕ ได้ นิวรณ์ทงั้ ๕ คือ กามฉันทนิวรณ์ พยาบาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ์ จะไม่มารบกวน
ถ้าเข้าถึงสมาธิจนถึงขั้นฌาน แต่ถ้าเป็นสุกขวิปัสสกะ เจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุเลยนี้ยากมาก
ฉะนัน้ ต้องปฏิบตั สิ มถะ (ท�ำสมาธิ) จนกระทัง่
ไปถึงฌาน สามารถจัดการกับนิวรณ์ได้ นี้คือ
เป้าหมายสูงสุด คือไม่ใช่ให้ไปเกิดเป็นพรหม แต่

เพื่อเข้าสู่ฌาน แล้วหลังจากนั้นก็ออกจากฌาน
ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาได้อย่างง่ายดาย ถ้าไปเจริญ
วิปัสสนาเลย ส�ำหรับ วิปัสสนายานิกะ บุคคลผู้
เข้าใจรูปเข้าใจนามอย่างชัดเจนก็ไปได้ แต่ถ้าหาก
รูปนามยังไม่ชัดเจน นิวรณ์ทั้ง ๕ ยังมารบกวน
อยู่ ควรท�ำสมถะจนถึงขั้นได้ฌานก่อน
ปุจฉา : การเจริญสติ กับ การท�ำสมาธิ เหมือน
หรือต่างกันอย่างไรครับ
วิสชั นา : การเจริญสติ ถ้าสติมาโดดๆ ก็คอื การท�ำ
สมาธินนั่ แหละ สตินมี้ อี ยู่ ๕ ขัน้ คือ ๑. ตัง้ สติกอ่ น
สตาร์ตในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน คือฝึกสติ
ในขั้นปลอดภัยไว้ก่อน ๒. สติไม่ลืมที่จะให้ทาน
๓. สติไม่ลมื ทีจ่ ะรักษาศีล ๔. สติไม่ลมื พระพุทธเจ้า
เป็นต้น เรียกว่า อนุสติ ๑๐ เป็นสมถกรรมฐาน
เพื่อให้เกิดสมาธิ ๕. สติไม่ลืมตัวเราเอง คือ สติ
ที่ตั้งอยู่ใน กาย เวทนา จิต ธรรม ที่เรียกว่า กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน สตินี้เป็นวิปัสสนากรรมฐาน
ฉะนั้น สติมี ๕ ขั้น สติซึ่งอยู่ในขั้นที่ ๔ ของ
การปฏิบัติสมถะ ๔๐ วิธี เพื่อให้เกิดสมาธิ เป็น
สมถะ ส่วนสติที่ตั้งอยู่ในกาย เวทนา จิต ธรรม
ในขั้นที่ ๕ มาคู่กับสัมปชัญญะ เป็นวิปัสสนา
ปุจฉา : ถ้าหากเรารู้ตัวว่าก�ำลังจะตาย แต่ว่ายังมี
สติอยู ่ ควรท� ำ อย่ างไร มีให้เ ลือก ๔ ข้อ คือ
๑. นึกถึงบุญทานที่เราเคยท�ำมา ๒. เจริญสติ
ดูลมหายใจเข้า - ออก หรือ พุทโธ ๓. เจริญวิปสั สนา
ดูกายดูใจตามความเป็นจริง และ ๔. ยกจิตขึ้นสู่
ไตรลักษณ์ ควรเลือกข้อไหนครับ
วิสัชนา : ขอแนะน�ำ  ๒ ข้อ คือ ๓. ดูรูปดูนาม
๔. ยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ ๒ ข้อนี้เป็นวิปัสสนา
เหมือนกัน ดูลมหายใจ หรือ พุทโธ เป็นสมถกรรมฐาน นึ ก ถึ ง ทานกุ ศ ล นึ ก ถึ ง ศี ล กุ ศ ลนี้
คือบุญกุศลขั้นต�่ำสุด ฉะนั้น สูงสุดใน ๔ ข้อนี้คือ
ดู รู ป ดู น าม ยกจิ ต ขึ้ น สู ่ ไ ตรลั ก ษณ์ ถ้ า เห็ น
ไตรลักษณ์ เห็นรูปนามไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น
อนั ต ตาได้ จ ริ ง แล้ ว เกิ ด เบื่ อ หน่ า ยในขั น ธ์ ๕
คลายความยึดมั่นถือมั่น ได้บรรลุปุ๊บ ไปนิพพาน
เลย เรียกว่า ชีวิตสมสีสี คือได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ พร้อมกับสิ้นลมหายใจ คือการดูรูปนาม
และการยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ ๒ ข้อนี้แหละ

ส่วนการบริกรรม พุทโธ...พุทโธ ให้จิตของ
เราอยู่ในสมถะบ้าง อยู่ในพุทธคุณบ้าง ก็อยู่ใน
สุคติภูมิ นึกถึงนิพพานก็อยู่ในสุคติภูมิ ต�่ำสุดก็คือ
นึกถึงทานกุศล สูงสุดคือดูไตรลักษณ์ ทานก็นกึ ได้
ศีลก็นึกได้ ไตรลักษณ์ก็นึกได้ แต่ควรท�ำที่สุด
คือควรเจริญไตรลักษณ์ ยกจิตขึ้นดูรูปดูนาม
ดูไตรลักษณ์ในรูปนามขันธ์ ๕ อันนั้นดีที่สุด
ปุจฉา : การยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ ให้เห็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา นี้หมายความว่าอย่างไร แล้วเรา
จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีได้อย่างไรครับ
วิสัชนา : ยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ก็คือ พิจารณาว่า
นามะรูปัง อะนิจจัง ทั้งนามธรรมและรูปธรรม
คือทั้งกายและใจ ไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
นามะรูปัง ทุกขัง ทั้งนามทั้งรูปเป็นกองแห่งทุกข์
ไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้ นามะรูปัง
อะนั ต ตา ทั้ ง นามทั้ ง รู ป เป็ น อนั ต ตา ไม่ อ ยู ่ ใ น
บังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้ นามรูปของเรา
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา พิจารณาอย่างนี้
จนกระทั่ ง เราเห็ น รู ป เห็ น นามเป็ น ไตรลั ก ษณ์
จริงๆ บางครัง้ เห็นแค่อนิจจลักขณะก็มสี ทิ ธิบ์ รรลุ
บางครั้งเห็นแค่ทุกขลักขณะก็มีสิทธิ์บรรลุ บาง

๕๗

ครั้งเห็นแค่อนัตตลักขณะก็มีสิทธิ์บรรลุ บางครั้ง
เห็ น ทั้ ง ไตรลั ก ษณ์ อ ย่ า งชั ด เจนก็ มี สิ ท ธิ์ บ รรลุ
ฉะนัน้ การยกจิตขึน้ สูไ่ ตรลักษณ์ ตอนแรกก็ตอ้ งมี
สุตมยปัญญา ต่อไปก็ตอ้ งมี จินตามยปัญญา ต่อไป
ก็ต้องมี ภาวนามยปัญญา ถ้าเห็นด้วยภาวนา
อันนั้นคือได้บรรลุ
ปุจฉา : เวลาใกล้ตายจริงๆ สามารถเลือกได้
อย่างนี้หรือเปล่า มันเป็นไปได้หรือครับ
วิสัชนา : ถ้าคนฝึกอยู่เป็นประจ�ำ คนนั้นจะมีสติ
มีสมั ปชัญญะ คนทีท่ ำ� ใจได้ ทีบ่ อกว่าวาระสุดท้าย
ท�ำใจได้ถึงขนาดนี้ นั่นแสดงว่าเขาท�ำกรรมฐาน
อยู่เป็นประจ�ำ จึงมีโอกาสเลือกได้
ปุจฉา : ในอดีต เคยไปแนะน�ำคนให้ไปท�ำแท้ง
ตอนนั้นอายุยังน้อย แล้วก็เพิ่งเรียนจบ ยังไฟแรง
ก็แนะน�ำคนคนหนึ่งให้ท�ำแท้ง เพราะว่าชีวิตต่อ
ไปอนาคตเขาจะล�ำบาก เพราะก�ำลังจะเลิกกับ
สามี เรียนถามท่านอาจารย์ว่า เราจะผิดศีลข้อ ๑
ไหม แต่ตอนหลังมาทราบว่า เขาไม่ได้ไปท�ำแท้ง
ตามที่ เราแนะน� ำ  แล้ ว ก็ มี ลู ก ออกมา แต่ เรา
จะปฏิเสธกรรมทีเ่ ราเคยได้แนะน�ำเขา เจตนาทีไ่ ป
แนะน�ำเขาให้ไปท�ำแท้ง ได้ไหมครับ
วิสัชนา : เจตนามีไหม... มี แต่ท�ำกรรมส�ำเร็จ
ไหม...ไม่ส�ำเร็จ สิ่งที่เราแนะน�ำไป เป็นวจีกรรม
แต่กายกรรมที่เขาจะลงมือท�ำ  เขาไม่ลงมือท�ำ 
ถามว่ามีกรรมไหม ก็มี แต่ยังไม่รุนแรง เพราะว่า
คนที่เราแนะน�ำไป เขายังไม่ลงมือกระท�ำ  ถ้าจะ
ถามว่ากรณีนี้จะส่งผลอย่างไร ผลกรรมคือ บางที
เกิดปัญหาเข้ามาในชีวิตเรา ก็จะมีคนมาแนะน�ำ
แบบที่เราไปแนะน�ำคนอื่นนั่นแหละ “อุ๊ย...ทุกข์
ขนาดนี้ ไปฆ่าตัวตายเถอะ อย่าอยู่เลย” ก็อาจจะ
มีคนมาแนะน�ำ แต่เราก็มานอนคิดนั่งคิด สุดท้าย
เราก็ไม่ลงมือท�ำตามที่เขาแนะน�ำ  เพราะผลกรรม
จากสิง่ ทีเ่ ราแนะน�ำให้เขา เขาก็ไม่ได้ลงมือกระท�ำ
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ในกรณีนี้เป็นวจีกรรม เมื่อเป็นวจีกรรมแล้ว
เราท�ำเพราะไม่รู้ กรรมอย่างนีเ้ ราแก้ไขอย่างไรล่ะ
ขอให้ท�ำกุศลอยู่เนืองๆ โดยคิดว่า การได้เกิดเป็น
มนุษย์นั้น ยากเย็นแสนเข็ญนัก เกิดมาแล้วดูแล
ชีวิตให้ดี ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ถ้าแนะน�ำคนอย่างนี้
อยู่บ่อยๆ การที่เราไม่เห็นคุณค่าของชีวิต มันก็
จะกลับไปแก้กันได้ ก็คือให้ก�ำลังใจคนที่คิดจะฆ่า
ตัวตาย ถ้าเราท�ำกุศลส่วนนี้เนืองๆ ก็เรียกว่าไป
แก้ตรงนั้น ให้มันเบา จนกระทั่งหายไปได้

ปุจฉา : อุโบสถศีลรักษาไว้ ๑ วันกับ ๑ คืน ถ้าศีล
ข้อใดข้อหนึ่งขาดไป ก็สมาทานใหม่ได้ใช่หรือไม่ครับ
วิสชั นา : ถ้าอุโบสถศีลก็ตอ้ งสมาทานใหม่ทงั้ หมด
เลย คือถ้าสมาทานศีลด้วยค�ำว่า อะหัง ภันเต วิสงุ
วิ สุ ง รั ก ขะนั ต ถายะ ติ ส ะระเณนะ สะหะ
ปัญจะสีลานิ ยาจามิ ถ้ามี วิสงุ วิสงุ รักขะนัตถายะ
ข้อใดข้อหนึ่งขาด ก็ขาดเฉพาะข้อนั้น แต่ถ้า
ไม่มี วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ คือ สมาทานว่า
อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ
ยาจามิ ก็มั่นใจได้เลยว่า ขาดข้อเดียวก็ขาดหมด
ทั้ง ๕ ข้อเลย
แต่อันไหนมีพลังมากกว่า ก็ไม่ต้องมี วิสุง
นั่นแหละ ตั้งใจให้มั่นคง ถ้าขาดก็ขาดทั้งหมดเลย
เพราะถ้ามี วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ขาดข้อใด
ก็เฉพาะข้อนั้น การที่เราจะขาดเฉพาะข้อ แล้ว
รักษาเฉพาะข้อ เปลี่ยนเฉพาะข้อ ซ่อมเฉพาะข้อ
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ศรัทธาในการรักษาก็ยังไม่สูงพอ แต่ถ้าไม่ วิสุง
ก็คือ ถ้าศีลข้อใดข้อหนึ่งขาดก็ขาดทั้งหมดพร้อม
กันเลย ก็จะบ่งบอกถึงศรัทธาและวิริยะที่มั่นคง
แตกต่างกัน
ปุจฉา : เวลานับสมาทานใหม่ เช่น ข้อ ๑ สมมติ
ว่าตบยุงตอน ๕ โมงเย็น ยุงตายแล้วเริ่มนับใหม่
คือ ๑ วันกับ ๑ คืน ก็จะไปครบ ๕ โมงเย็น
วันรุ่งขึ้นใช่ไหมครับ
วิสัชนา : อย่างนั้นก็ได้ไม่เต็มวันแล้ว ได้บางเสี้ยว
เท่านั้น แต่ศีลแต่ละข้อนั้น บางทีเราตัดสินเองว่า
มันขาด ยังนะ ต้องเข้าใจว่า ศีลข้อแรกจะขาด
จะต้องประกอบด้วย ๑. เป็นสัตว์มีชีวิต ๒. รู้อยู่
ว่าสัตว์มีชีวิต ๓. มีจิตคิดจะฆ่า ๔. พยายามฆ่า
๕. สัตว์นั้นตายลงด้วยความเพียรพยายามนั้น
ถ้าครบองค์ ๕ ศีลข้อนี้จึงขาด ถ้าองค์ไม่ครบ
๕ ศีลข้อนี้ไม่ขาด ตรงนี้ในทางศาสนาเน้นเอา
เจตนา ถ้าไม่มีเจตนาคิดจะฆ่า องค์ของศีลไม่
ครบ ศีลก็ไม่ขาด
ปุจฉา : สมาทานอุโบสถศีลแล้ว ระหว่างทาง
ศีลขาดไปบางข้อ แล้วเราสมาทานใหม่ ก็เริ่ม
นับใหม่ ก็เลยจบช้าลงไป อย่างนี้จะทานข้าว
มือ้ แรกได้ตอนกีโ่ มง หรือว่าต้องรอไปจบครบ ๒๔
ชั่วโมง แล้วค่อยไปทานหลัง ๕ โมงเย็น ตอนยุง
ตายแล้วใช่ไหม อย่างนี้เราลาอุโบสถศีล สมาทาน
ศีล ๕ ไปเลยได้ไหมครับ

วิสัชนา : เหมือนกับว่า เราจะนั่งเครื่องบินชั้น
ประหยัด คือ ศีล ๕ แต่ศีล ๘ ก็คือนั่งเครื่องบิน
มาตรฐานหน่อย ศีล ๘ นี้มีประโยชน์มาก ท�ำไม
เขาว่าศีล ๕ ก็พอแล้ว ก็ศีล ๕ ท�ำให้ได้เกิดเป็น
คน แต่ศลี ๘ มีสทิ ธิเ์ ป็นเทวดา และเทวดาทีร่ กั ษา
ศีล ๘ เต็มวัน ก็สวรรค์เลือกชั้นได้ ถ้ารักษาได้ไม่
เต็มวัน กระท่อนกระแท่น ก็ไปเกิดเป็นรุกขเทวดา
ก็คือสูงกว่ามนุษย์ ถ้ามองเป็นภพภูมิ เทวดาก็
สูงกว่า แต่ถ้ามองว่า อยากเกิดมาเป็นมนุษย์
อย่างนั้นก็รักษาศีล ๕ ก็ได้
หรือถ้าใครรักษาศีล ๘ แล้วปรารถนาการ
เกิดเป็นมนุษย์ คือรักษาศีล ๘ อย่างเต็มที่ แต่ไม่
อยากไปสวรรค์ เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะ
ได้เป็นพระราชา ถ้าได้ไปสวรรค์ก็เลือกชั้นได้
ถ้ารักษาศีล ๕ ก็เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันหมด
ไม่ได้เป็นระดับพระราชา ท�ำไมเขาเป็นพระราชา
ท�ำไมเราเป็นสามัญชน คนที่ได้เป็นพระราชานี้
คือเขารักษาศีล ๘ มา
อานิสงส์ของศีล ๕ สรุปคือ ข้อ ๑ อายุยืน
ร่างกายแข็งแรง ข้อที่ ๒ ทรัพย์สมบัติอยู่กับเรา
ข้อที่ ๓ ไม่ค่อยพบความผิดหวัง ข้อที่ ๔ มีความ
น่าเชื่อถือ และรูปร่างก็สมสัดส่วน ข้อที่ ๕ สติ
ปัญญาเฉลียวฉลาดตั้งแต่เกิด อันนี้คืออานิสงส์
ของศีล ๕ ทีบ่ ริสทุ ธิจ์ ริงๆ ฉะนัน้ แค่ศลี ๕ บริสทุ ธิ์
จริงๆ เราก็จะได้เป็นมนุษย์ชั้น ๑ แต่ถ้าเป็นศีล

๕๗

๘ ก็จะได้เป็นพระราชา พระราชาบางทีก็ฉลาด
มาก ก็แสดงว่าศีล ๕ ข้อรักษาไว้ดีมาก
ท�ำไมชีวิตของคนเราจึงแตกต่างกัน การ
รักษาศีล เรียกตามนิยามว่า กรรมนิยาม ในนิยาม
ทั้ง ๕ กฎเกณฑ์การกระท�ำกรรมของเรานี้ หนึ่ง
สมองสองมือที่เราท�ำนี้ เป็นตัวปั้นรูปปั้นนาม
สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง เพราะ ปุญญาภิสงั ขาร
ปั้นรูปนามให้เกิดในสุคติภูมิ อปุญญาภิสังขาร
ปั้นรูปนามให้เกิดในอบายภูมิ อาเนญชาภิสังขาร
ปั้นรูปนามให้เกิดในพรหมภูมิ นั่นแหละ คือตัว
ที่จะท�ำให้เราไปเกิดในภพไหน ท่านเรียกตาม
นิยาม คือกรรมนิยาม ถ้าเรียกเป็น ปฏิจจสมุปบาท ก็คอื สังขาร ๓ คือ ปุญญาภิสงั ขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร เราก็จะเห็นว่า ศีล ๕
กับศีล ๘ แตกต่างกันตรงนี้
ปุจฉา : ถืออุโบสถศีลที่บ้าน สมาทานต่อหน้า
พระพุทธรูป แล้วตอนเย็นก็ไปวัด เพราะว่าต้อง
ท�ำงานบ้าน ตอนเย็นไปวัด แล้วก็ไปสวดมนต์เย็น
ไปนอนค้างวัด เช้าท�ำวัตรเช้าแล้วก็กลับ อย่างนี้
เรียกว่าอุโบสถครึ่งวันหรือเปล่าครับ
วิสัชนา : ได้เต็มวัน อุโบสถรักษาที่บ้านก็ได้ คือ
ถ้าเราสมาทานตั้งแต่เช้า แต่สมาทานอยู่ที่บ้าน
ช่วงเย็นไปวัด ตื่นเช้าขึ้นมา ก็ถือว่าเราได้เต็มวัน
สถานที่ไม่จ�ำกัด ไม่ว่าจะท�ำที่บ้านหรือวัด ได้
ทั้งนั้น ค�ำว่า อุโบสถ ไม่ใช่ไปสมาทานศีลนี้อยู่ที่
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อุโบสถ อุโปสถะ แปลว่าการเข้าอยู่ ถ้าสมาทาน
ที่บ้าน ก็อย่าเปิดดูหนังฟังเพลงแค่นั้นแหละ คือ
มื้อเย็นเราก็ไม่ทาน ดูหนังฟังเพลง เราก็ไม่เปิดดู
เราสมาทานที่บ้านได้ ถือว่าเราได้เต็มวัน สถานที่
ไม่จ�ำเป็น แต่ที่วัดสิ่งแวดล้อมมันช่วยได้ ส่วนที่
บ้านสิ่งแวดล้อมอาจจะจัดยาก อาจจะผิดได้ง่าย
แต่ถ้ารักษาได้จริงๆ ก็ถือว่าได้เต็มวัน
ปุจฉา : ถ้าเราถือศีล ๘ แล้วเล่นไลน์ เล่นเฟซบุ๊ก
ได้ไหม อะไรเป็นตัวแยกแยะ ว่าได้หรือไม่ได้ครับ
วิสัชนา : ถ้าเฟซบุ๊กนั้น ไลน์นั้น เป็นเรื่องโกหก
เรารู้ว่าเป็นเรื่องโกหก แต่เราก็ยังส่งไลน์ต่อไป
อีกก็อาจจะผิดศีลข้อที่ ๔ แต่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นเรื่อง
โกหก และไม่ท�ำลายผลประโยชน์ ไม่ท�ำลาย
อะไรก็ ไ ม่ ผิ ด ในการส่ ง ต่ อ ในไลน์ ใ นเฟซบุ ๊ ก นี้
มันก็มีโอกาสผิดกฎหมาย เช่น ข้อมูลมีเจ้าของ
หวงแหน กฎหมายห้ามก็มี เรารู้อยู่ว่าเป็นของ
มี เจ้ า ของหวงแหน รู ้ ก ฎหมาย มี จิ ต คิ ด จะลั ก
พยายามลักแล้วก็สง่ ต่อไป ก็ครบองค์อทินนาทาน
คือ ของบางอย่างมีลิขสิทธิ์ เราก็รู้อยู่ว่าเป็นของ
มีลิขสิทธิ์ รู้อยู่ว่ามีกฎหมายห้าม แต่ก็พยายามไป
ก๊อบปี้เขามา แล้วก็พยายามส่งต่อออกไป ทั้งๆ ที่
ของนั้นไม่ใช่ของเรา ถ้ากฎหมายยังไม่เล่นงาน ก็
ยังไม่ถึงที่สุด ถ้ากฎหมายตามมาเล่นงาน แล้วเรา
ไม่ใช้คืนเจ้าของ นั่นแหละ อทินนาทานครบองค์
คือมันจะครบองค์หรือไม่ครบองค์ ก็ต้องดูองค์
ประกอบ
เล่นไลน์ตามปกติไม่มีปัญหา แต่ถ้าเล่นไลน์
อยู่ เพือ่ นส่งเพลงมาให้ เพราะมาก เราเปิดฟัง การ
ฟังเพลงในไลน์นั้นแหละ ผิดศีลข้อ นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา ถ้าเป็นข่าวสารธรรมดา
ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไร แต่ ถ ้ า มี บ ทเพลงหรื อ มี ข ้ อ มู ล ที่ จ ะ
หมิ่นเหม่ต่อการผิดศีล เราก็มีโอกาสจะผิดศีลได้
ก็เหมือนในชีวิตประจ�ำวันนั่นแหละ
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ปุจฉา : เรื่องไตรสรณคมน์ ถ้าเราบูชาพระพุทธรูป ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เรา
ก็จุดธูปไหว้พระแม่กวนอิมด้วย อย่างนี้จะท�ำให้
ไตรสรณคมน์ของเราเสื่อมหรือไม่คะ
วิสัชนา : เจ้าแม่กวนอิมก็ให้นับถือในฐานะของ
พระโพธิสัตว์ ที่ก�ำลังสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า ไตรสรณคมน์ก็จะไม่เสีย แต่ถ้านับถือ
เจ้าแม่กวนอิมเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้า อย่างนั้น
ไตรสรณคมน์เสีย
ปุจฉา : การที่เราไปกราบไหว้พระภูมิเจ้าที่ เอา
ของไปถวาย  เอาน�้ำแดงไปถวายนี้  ถือว่าอยู่ใน
กลุ่มของสีลัพพตปรามาสไหมครับ
วิสัชนา : สีลัพพตปรามาส แปลเป็นภาษาไทย
ที่เขานิยมแปลว่า ลูบคล�ำศีลพรต คือ เชื่อว่าการ
ท�ำตัวเหมือนโค นอนบนดินกินบนทราย หรือการ
ท�ำตัวเหมือนสุนขั   จะท�ำให้เราพ้นจากทุกข์ทงั้ ปวง
ได้ ความเข้าใจว่า การมีศีลมีข้อวัตรเหมือนโค
เหมือนสุนัข จะท�ำให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้
อย่างนี้เรียกว่า สีลัพพตปรามาส แต่การเอาอะไร
ต่างๆ ไปไหว้ภมุ มัฏฐเทวดา มันไม่เกีย่ วกัน เพราะ
ไหว้ขนาดไหน ก็ไม่ท�ำให้พ้นจากทุกข์ อาจจะท�ำ
ให้มีโชคมีลาภแค่นั้นเอง
ภุมมัฏฐเทวดา คือเทวดาทีอ่ ยูต่ ามผืนแผ่นดิน
เทวดาตนนี้ท�ำบุญอะไรจึงมาเกิดเป็นภุมมัฏฐเทวดา ก็คือ มีเพื่อนมาชวนไปท�ำบุญ จะไม่ท�ำก็
เกรงใจเพื่อน เอ้า...ท�ำก็ท�ำ  ท�ำบุญแบบเสียมิได้
ไม่ได้เชื่อเรื่องผลของกรรม ไม่ตั้งใจจะท�ำ  ใคร
ชวนก็ท�ำแบบที่ถ้าไม่ท�ำก็ขัดใจกัน ก็ท�ำไปอย่าง
นัน้ แหละ สุดท้ายก็เป็นเทวดาแบบภุมมัฏฐเทวดา
เป็นเทวดาแต่ไม่มีวิมาน
สมั ย พุ ท ธกาลมี เ ทวดาอยู ่ ที่ ซุ ้ ม ประตู ห น้ า
บ้านท่ า นอนาถบิ ณฑิกเศรษฐี มีครั้ง หนึ่ง ตอน
อนาถบิณฑิกเศรษฐีธุรกิจไม่ดี เทวดามาบอกว่า

ท่านเศรษฐีเลิกท�ำบุญเถอะ รีบท�ำมาค้าขาย  เดีย๋ ว
ก็เจริญรุง่ เรืองเหมือนเดิม ท่านเศรษฐีกถ็ ามว่า คุณ
เป็นใครมาจากไหน เทวดาบอกว่า เราเป็นเทวดา
อยูท่ ซี่ มุ้ ประตูหน้าบ้านท่านนัน่ แหละ ท่านเศรษฐี
จึงบอกว่า ออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้เลย ไม่ให้
อยู่แล้ว เทวดาก็อยู่ไม่ได้ เพราะเศรษฐี ๑. เป็นผู้
ตั้งมั่นในไตรสรณคมน์ ๒. เป็นพระโสดาบัน พอ
ถูกไล่ เทวดาไม่รู้จะไปไหน ก็ไปหาพระอินทร์
พระอินทร์สอบถามดูก็ทราบเรื่อง จึงแนะน�ำว่า
๑. ทรัพย์สมบัติของเศรษฐีที่ถูกน�้ำพัดไปให้ไป
เอาคืนมาให้หมด ๒. ทรัพย์สมบัติที่เพื่อนยืมไป
แล้วยังไม่คืน ให้ไปทวงคืนมาให้หมด ถ้าคุณท�ำ
๒ อย่างนี้ได้แล้ว คุณจงไปขอขมาท่านเศรษฐี
เถอะ เทวดาก็ไปเอาทรัพย์สมบัติที่ถูกน�้ำพัดไป
คืนมาได้ และไปทวงเงินคืนมาได้ทั้งหมด

วันหลังเทวดาก็มาแสดงแสงแว็บๆ เศรษฐี
เห็นก็ถามว่าใคร เทวดาก็บอกว่าผมเป็นภุมมัฏฐเทวดาที่เคยอยู่ที่ซุ้มประตูหน้าบ้านท่าน เศรษฐี
ก็ถามว่าคุณมาท�ำไม เทวดาบอกว่า ผมจะมาขอ
ขมาท่าน ขอขมาเรื่องอะไร เรื่องที่บอกให้ท่าน
เลิกท�ำบุญท�ำกุศลนัน้ บัดนีผ้ มส�ำนึกผิดแล้ว ได้นำ�
ทรัพย์สมบัติของท่านที่ถูกน�้ำพัดไป และที่เพื่อน
ยืมไปคืนมาให้ท่านได้แล้ว จึงมาขอขมาต่อท่าน
สุดท้ายท่านเศรษฐีก็ให้อโหสิกรรม และให้อยู่เฝ้า
ที่ซุ้มประตูหน้าบ้านท่านเศรษฐีตามเดิม

๕๗

ถามว่าการเอาน�้ำเขียวน�้ำแดงไปให้ภุมมัฏฐเทวดาเป็น สีลัพพตปรามาส ไหม ตอบว่าไม่เป็น
ค�ำว่า สีลัพพตปรามาส แปลว่า การถือศีลถือ
ข้อวัตรเหมือนโคเหมือนสุนัข แล้วจะท�ำให้เรา
พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ แต่ถามว่าเอาน�้ำเขียวน�้ำ
แดงไปให้ ท�ำให้พ้นจากทุกข์ไหม...ก็เปล่า อย่างดี
ก็ อ าจจะท� ำ ให้ มี โชคมี ล าภบ้ า ง เล็ ก ๆ น้ อ ยๆ
เราก็เข้าใจของเราอย่างนี้ เพราะท่านก็เป็นแค่
ภุมมัฏฐเทวดา ไม่ใช่พระพุทธเจ้า ถ้าเราเข้าใจ
อย่างนี้ ไม่ใช่ สีลัพพตปรามาส
ปุจฉา : อุโบสถศีล กับ กุศลกรรมบถ อย่างไหน
มีอานิสงส์มากกว่ากัน บางทีเราก็ยังต้องทาแป้ง
แต่งตัว แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาถือกุศลกรรมบถ ๑๐
อย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : อุโบสถศีล กับ กุศลกรรมบถ ๑๐ ถ้า
ในแง่ของการปฏิบัติเพื่อบรรลุ กุศลกรรมบถ ๑๐
ก็ดีกว่า แต่ในแง่ของการจะได้ภพภูมิดีๆ เช่นไป
เกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ เลือกชั้นได้ อุโบสถศีล
จะดีกว่า มันดีคนละอย่าง อันหนึ่งดีในแง่ของการ
ส่งไปสู่สวรรค์ สวรรค์เลือกชั้นได้คืออุโบสถศีล
แต่ถ้าในส่วนของการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้น กุศลกรรมบถ ๑๐ ดีกว่า
หรือมีศลี อีกชนิดหนึง่ เรียกว่า อาชีวฏั ฐมกศีล
คือ ๑. เว้นจากกายทุจริต ๓ กับ ๒. เว้นจากวจีทุจริต ๔  รวมกันได้ ๗ แล้ว ข้อสุดท้าย เว้นจาก
มิจฉาชีพเป็นข้อที่ ๘ ศีลนี้ส�ำหรับบรรลุมรรคผล นิพพาน ก่อนจะบรรลุ ศีลชนิดนี้ต้องเกิดก่อน
เรียกว่า อาชีวัฏฐมกศีล หรือ อาทิพรหมจริยะ
ศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ ฉะนั้น กุศลกรรมบถ ๑๐ ก็ได้ อาชีวัฏฐมกศีล ก็ได้ อุโบสถศีล
ก็ได้ แต่อุโบสถศีลนี้เน้นภพภูมิที่ดี
ครั้งหนึ่ง นางวิสาขาไปสัมภาษณ์คนที่มา
รักษาอุโบสถศีล ยาย...ท�ำไมยายมารักษาอุโบสถ-
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ศีล “เพื่อตายไปแล้ว ยายจะได้เกิดเป็นเทวดา
กับเขาบ้าง” ถามคุณผู้หญิงแต่งงานแล้ว มีลูก
แล้ว ท�ำไมมารักษาอุโบสถศีลกับเขาล่ะ “จะได้
ส่งผลให้โยมผู้ชายอยู่บ้าน เป็นสามีที่ดี เขาจะ
ได้ไม่ไปโน่นไปนี่ นอกลู่นอกทาง”
แล้ ว ก็ ถ ามหญิ ง ที่ เ พิ่ ง แต่ ง งาน ยั ง ไม่ มี ลู ก
ท�ำไมมารักษาอุโบสถศีล “อยากให้ลูกคนแรก
เป็นคนดีเป็นผู้ชาย ก็เลยมารักษาอุโบสถศีล”
มีสาวๆ มารักษาอุโบสถศีลด้วย อ้าว! เธอยังไม่
แต่งงานเลย ท�ำไมมารักษาอุโบสถศีล “ถ้ามีแฟน
ก็อยากได้แฟนที่มีฐานะดี เป็นคนดี”
นี้คือคนที่มารักษาอุโบสถศีลในวัดเชตวัน ที่
นางวิสาขาไปสัมภาษณ์ได้ข้อมูลมา คนอายุมาก
ที่สุด ก็ปรารถนาสุคติภูมิ คือได้เกิดเป็นเทวดา
ถ้าเป็นกุศลกรรมบถ ๑๐ ก็เป็นการปฏิบัติ
ในชีวิตประจ�ำวัน แต่ถ้าเป็นอาชีวัฏฐมกศีล เป็น
ศีลส�ำหรับคนที่ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้น คือยังใช้ชีวิต
แบบฆราวาสตามปกตินั่นแหละ ฆราวาสใช้ชีวิต
อย่างไร ก็ใช้ชีวิตอย่างนั้น แต่เว้นจากมิจฉาชีพ
ก็มีศีลที่บรรลุเป็นพระอริยะได้
ที่มา : ตอบค�ำถามในงานแสดงธรรมและน�ำปฏิบัติ
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
พระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ โรงพยาบาล
สมุทรปราการ จัดโดย ชมรมกัลยาณธรรม
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กองบรรณาธิการ

น้�ำพระราชหฤทัยกอปรเกื้อปวงประชา
เบื้องหลั งความส� ำเร็จของประเทศไทย
ในการรับมื อและป้องกั นโควิด-19
จากเหตุการณ์วิกฤตโรคระบาด โควิด-19
ที่ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของโลกมนุษย์ โดยเริ่ม
ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๒ จนปัจจุบันเดือน
กันยายน ๒๕๖๓ มนุษย์ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้ง
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานี้ลงได้ส�ำเร็จ
และยั ง ไม่ ส ามารถผลิ ต วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคได้
การระบาดของโรค ความตายของผู ้ ติ ด เชื้ อ
ยังคงสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนทุก
ประเทศ แต่ส�ำหรับประเทศไทยแล้ว มีเรื่องที่
น่ายินดียิ่ง คือ ชาวไทยสามารถกลับมาใช้ชีวิต
วิถีใหม่ New Normal ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ส่ง
ผลให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องเป็นประเทศ
อันดับ ๑ ของโลกด้านการฟื้นตัวจากโควิด-19
ของดัชนี Global COVID-19 Index (GCI) และ
อันดับ ๑ ในการบรรเทาการระบาดของไวรัส

ที่ก้าวหน้าที่สุดของโลก ซึ่งท�ำการประเมินโดย
มหาวิทยาลัย Johns Hopkins
(ข่าวจาก https://news.thaipbs.or.th/content/295007)
เมื่อเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา)

ความส�ำเร็จที่ได้รับการยกย่องนี้จะเกิดขึ้น
ไม่ได้ หากปราศจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน
นอกจากประชาชนจะให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
ดู แ ลป้ อ งกั น ตนเองให้ ป ลอดโรคปลอดเชื้ อ
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โดยการเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้า
กากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน เชื่อฟัง และ
ปฏิ บั ติ ต ามประกาศของภาครั ฐ ในส่ ว นของ
รัฐบาล แพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร ล้วนให้
การดู แ ลเอาธุ ร ะในการสอบสวนโรค น� ำ โดย
กระทรวงสาธารณสุข ป้องกันการติดต่อ ป้องกัน
เชื้ อ จากต่ า งประเทศ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทุ ก
องคาพยพในสังคม ร่วมมือกันเต็มที่ เต็มก�ำลัง
จนเราเดินทางมาถึงจุดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ
เกิน ๑๐๐ วัน (๒ กันยายน ๒๕๖๓) แล้ว
ทั้งนี้ ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า ความส�ำเร็จ
ของประเทศไทยนั้ น ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ของในหลวงล้นเกล้ารัชกาลที่ ๑๐
พระองค์ ท ่ า นทรงเป็ น ผู ้ ที่ อ ยู ่
เบื้ อ งหลั ง การท� ำ งานที่ ท� ำ ให้
ที ม แพทย์ พ ยาบาลปลอดภั ย
และมี ก� ำ ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ
อย่างเต็มก�ำลัง
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เมื่ อ โควิ ด -19 เริ่ ม ระบาดใน
ประเทศไทย ขณะทีท่ กุ คนก�ำลัง
สับสน แพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
และนั ก วิ ช าการทั้ ง หลายยั ง
ไม่ รู ้ จั ก เชื้ อ ไวรั ส นี้ อ ย่ า งดี พ อ
ยังไม่รู้วิธีรักษา ไม่มียารักษา
แต่ เ มื่ อ ระบบทางเดิ น หายใจ
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ของผูป้ ว่ ยล้มเหลว ต้องมีเครือ่ งช่วยหายใจ ซึง่ ข่าว
ประเทศจีนท�ำให้เราตระหนักว่า คนป่วยด้วย
โควิด-19 มีโอกาสรอดหากมีเครื่องมือนี้ช่วยชีวิต
พลันในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ กระทรวงกลาโหม
ก็ มี ข ่ า วแจ้ ง ว่ า พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
โปรดเกล้าพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ๙๒ เครื่อง
ให้แก่ ๔ โรงพยาบาล เพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย
วิ ก ฤตจากไวรั ส โควิ ด -19 คลายความวิ ต กให้
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ จ ะสามารถจั ด การ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส�ำคัญให้แก่ผู้ป่วยได้
การรักษาโรคระบาดนี้ ผูท้ เี่ สีย่ งอันตรายทีส่ ดุ
คือ ทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
หากไม่มีห้องตรวจที่ตรวจโรคอย่างดีพอ ในเมื่อ
เป็นโรคอุบตั ใิ หม่ ทีย่ งั ไม่มโี รงพยาบาลใด สามารถ
เตรี ย มความพร้ อ มได้ ทั น ห้ อ งตรวจหาเชื้ อ ที่
ปลอดภัยส�ำหรับกองหน้า ที่ต้องออกต่อสู้กับ
โรคร้ า ย จึ ง เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การท� ำ งาน
ในสถานการณ์ ที่ รี บ เร่ ง แข่ ง กั บ การระบาด
ที่รวดเร็ว และเร่งในการหางบประมาณในการ
สร้างห้องดังกล่าว
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รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน
ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส โควิด-19 ณ จังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่  ๒๘   เมษายน ๒๕๖๓ โรงพยาบาล
กว่า ๒๐ แห่งทั่วประเทศ ก็ได้รับพระราชทาน
นวัตกรรม ห้องตรวจหาเชื้อ เพื่อปกป้องบุคลากร
ทางการแพทย์ จากการติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 ยั ง
ความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้
ท�ำงานอย่างสบายใจและมีก�ำลังใจยิ่งขึ้น
ต่ อ มา เมื่ อ วั น ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ รั บ พระราชทานรถ
ตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จ�ำนวน ๑๓ คัน เพื่อน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ ณ ส�ำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒
ทั่วประเทศ และในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยนี้ เป็นห้องปฏิบัติ
การเคลื่ อ นที่ ใ นการเก็ บ ตั ว อย่ า งโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัส โควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรงเรียน วัด ชุมชนแออัด
และกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้
ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เชิงรุก
ขอยกตัวอย่าง ดังเราได้ทราบว่า รถพระราชทานนี้ ได้ท�ำให้ชาวระยองได้รับการตรวจหา
เชื้อโควิด-19 อย่างรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่
ได้ทันท่วงที เมื่อพบทหารอียิปต์ติดเชื้อที่ฝ่าฝืน
เขตกักกันออกมาเดินห้างสรรพสินค้า

น�้ำพระทัยที่มีต่อพสกนิกร และสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานให้กับทีมแพทย์ พยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข แม้ไม่มีการร้องขอ แต่เป็นเพราะ
สายพระเนตรที่ ย าวไกล ที่ ท รงเห็ น เครื่ อ งมื อ
และอุปกรณ์เหล่านี้ ยังสามารถสร้างคุณภาพชีวติ
ที่ ดี ใ ห้ กั บ การดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยต่ อ ไป แม้ โ รค
ระบาดนี้จะใกล้จบลงแล้วก็ตาม
ประเทศไทยก้าวมาไกลท่ามกลางวิกฤตโรค
ระบาดที่มีผู้คนตายกันทั่วโลก เกินวันละหมื่นคน
ติ ด โรคเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก วั น วั น ละประมาณแสนคน
ตราบเท่าที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค เราคงต้อง
ก้าวต่อไป “ด้วยกัน” ฝ่าฟันวิกฤตนี้ ด้วยความ
เชื่ อ มั่ น ในที ม ผู ้ น� ำ ที่ เ ข้ า ใจและด้ ว ยน�้ ำ พระทั ย
ของล้ น เกล้ า รั ช กาลที่ ๑๐ ที่ พ ระราชทานให้
พสกนิกรชาวไทย
สิง่ ของพระราชทานท่ามกลางวิกฤตโควิด-19
ทุกอย่างตามล�ำดับเหตุการณ์นี้ ท่านผู้อ่านคงจะ
ได้รับทราบรับรู้แล้วว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงเป็น
ห่วงพสกนิกรชาวไทยเพียงไร
ขอพระองค์ “ทรงพระเจริญ”

พระธรรมเทศนา
พระเทพพัชรญาณมุนี (ชยสาโรภิกขุ)

กิเลสบางอย่าง

ต้องผ่านการบังคับ

เมื่อวานนี้ไปโรงเรียน เป็นวัน ศุกร์-เสาร์- เด็กๆ ก็ไม่ว่าอะไร แต่จะมีเด็กบางคนไม่พอใจที่
อาทิตย์ ที่นักเรียนมีการปฏิบัติธรรมกัน ต่อจากนี้ ถูกบังคับ
ก็จะเข้าช่วงเปิดเทอม เขาก็อยากให้เด็กนักเรียน
จึงมีคำ� ถามว่า ถ้าการบังคับให้เด็กท�ำกิจกรรม
ได้เปิดเทอมด้วยการปฏิบัติธรรมกัน ส่วนใหญ่ ท�ำให้เกิดการต่อต้าน มันจะมีประโยชน์อะไร
อาตมาตอบว่า มันไม่เป็นเหตุเป็นผลกัน ถ้า
การบังคับเป็นเหตุให้เกิดการต่อต้าน นักเรียนก็
ต้องต่อต้านทุกคนสิ เพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติ
ใช่ไหม จะมีต่อต้านมาก ต่อต้านน้อย ไม่ต่อต้าน
หรือมียินดี ฉะนั้น จะบอกว่าการบังคับเป็นเหตุ
ให้เกิดการต่อต้าน อาตมาไม่เห็นด้วย
อย่างไรก็ตาม ในเรือ่ งการบังคับ เราก็ตอ้ งท�ำ
การศึกษาวิจัยเหมือนกันว่า การบังคับคืออะไร
มันมีข้อดีตรงไหน ข้อเสียตรงไหน มีความจ�ำเป็น
มากน้อยแค่ไหน
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อาตมาจึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า ถ้ า เรามองการ
ปกครองแบบบังคับ ฟังดูไม่ดี เพราะเมื่อมีการ
ปกครองอย่างบังคับทุกเรือ่ ง คือจะบังคับได้กต็ อ้ ง
มีการลงโทษอย่างแรง ท�ำให้คนกลัว ใช้ความ
กลัวโทษช่วยให้คนยอม เป็นการบังคับที่ต้องใช้
กิเลสช่วย
เมือ่ เราขูด่ ว้ ยการลงโทษ เพือ่ ให้คนท�ำตามใจ
เรา อย่างดีก็จะได้เด็กที่เรียบร้อยในระดับหนึ่ง
หรือลูกน้องที่เรียบร้อย แต่ว่าสิ่งที่เขาจะได้คือ
ความกลัว กลัวจะโดนลงโทษ แต่ไม่ได้กลัวว่าการ
กระท�ำนั้นไม่ดี หรือไม่ถูก นิสัยใจคอของคนที่
เติบโตในบรรยากาศที่ถูกบังคับแบบนี้ ก็หาทาง
จะท�ำความผิด โดยที่ไม่มีใครรู้ เพราะสิ่งที่เขา
กลัว คือ กลัวคนรู้ กลัวถูกจับ กลัวถูกลงโทษ
แต่สิ่งที่ขาดไปคือ หิริโอตตัปปะ ความละอาย
ต่อบาป ความเกรงกลัวต่อบาป
ดังนั้น ในการอบรมทางด้านศีลธรรม สิ่งที่
ผูป้ กครองควรจะตัง้ เป็นเป้าหมาย คือ การปลูกฝัง
ผู้ที่อยู่ใต้ปกครองให้มีความละอายต่อบาป และ

ความเกรงกลัวต่อบาป แต่ถ้ามีการใช้วิธีลงโทษ
หรือใช้วิธีแข่งขันกันเพื่อให้ได้รางวัล จะไม่ท�ำให้
คุณธรรมที่เราต้องการเกิดขึ้นได้เลย
เมื่อวานนี้ ได้อธิบายให้เด็กนักเรียนฟังว่า
ในทุกเรื่องที่มีการบังคับ จะแบ่งเด็กออกได้เป็น
๒ กลุ่ม ที่เราไม่ต้องการ
กลุ่มแรก จะเป็นกลุ่มที่ไม่คิดอะไรเลย การ
บังคับเหมือนเป็นการชักชวนให้ลูกน้องโง่ เพราะ
ไม่ต้องการให้ผู้ที่อยู่ใต้การปกครองคิดอะไรเลย
มีผู้ใหญ่สั่งอย่างไรก็ให้ท�ำอย่างนั้น ถึงแม้ว่าจะ
รูส้ กึ ไม่ใช่ อย่าไปพูดดีกว่า เดีย๋ วเป็นเรือ่ ง เดีย๋ วถูก
ลงโทษ เดี๋ยวผู้ใหญ่โกรธ กลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่ไม่มี
ความคิดริเริ่ม ไม่รับผิดชอบ ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่
ท�ำอะไรก็แล้วแต่ข้างบนสั่งลงมา เราไม่ต้องการ
คนแบบนี้ มันไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
อีกกลุ่มหนึ่ง จะตรงข้าม มันจะเป็น ๒ ขั้ว
เป็นความงมงายอีกแบบหนึ่ง ซึ่งทุกวันนี้เราจะ
เห็นมีเพิ่มมากขึ้นในสังคมเรา คือ พอฟังค�ำว่า
บังคับ โอ้โห!.. เกิดปฏิกิริยา เหมือนกับมีแมลง

๕๗

ต่ อ ยอะไรอย่ า งนี้ บั ง คั บ ท� ำ ไม ท� ำ ไมจะต้ อ ง
บังคับ ! ไม่ท�ำหรอก ! เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบแบบ
งมงาย เช่ น บอกว่ า การบั ง คั บ ไม่ ดี ไม่ มี ใ คร
มี สิ ท ธิ ม าบั ง คั บ เราได้ ไม่ ค วรจะมาบั ง คั บ กั น
มีการต่อต้าน การบังคับโดยทุกประการ โดย
ไม่ดูที่บริบท ไม่ดูที่เหตุผล ไม่ดูที่จุดประสงค์
อย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกัน
กลุ่มแรก เราเรียกว่า “กลุ่มงมงาย” ที่เกิด
ขึ้นจากการบังคับ ไม่ว่าข้างบนจะสั่งอะไรลงมา
ก็จะท�ำตามหมด ไม่ต้องคิด จะถูกจะผิด ไม่ต้อง
คิด ท�ำไป เหมือนสมัยนาซี นาซีสังหารคนยิว
เป็นล้าน เวลาขึ้นศาล เขาก็มีข้ออ้างว่าท�ำตาม
ค�ำสั่ง ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลย แต่ว่าท�ำ
ตามค� ำ สั่ ง อั น นี้ ก็ อั น ตรายมาก คนที่ ไ ม่ ย อม
พิจารณาเรื่องบาปบุญคุณโทษ เอาแต่ค�ำสั่งเป็น
ใหญ่ ไม่ดีกับสังคม
กลุ่มที่สอง คือ “กลุ่มต่อต้านทุกประการ”
ถือว่ามีหน้าที่ต่อต้านผู้มีอ�ำนาจ ไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลใดก็ตาม
อาตมาได้คุยกับเด็กนักเรียนว่า การที่เราจะ
เข้าไปเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนต่างๆ หรือการ
ที่ภิกษุจะเข้ามาเป็นสมาชิกของสงฆ์ อุปสมบทใน
พุทธศาสนา หรือการที่ใครจะสมัครเข้าสโมสร
องค์กร สถาบัน ที่นั้นๆ จะต้องมีข้อบังคับ ทีนี้เมื่อ
เราสมัครใจเข้า ก็เป็นการประกาศว่า เรายินดีจะ
ท�ำตามกติกา ตามข้อบังคับ ของสถาบันนั้น
ถ้าเราอยู่คนเดียว เราอาจจะท�ำอะไรตามใจ
ตัวเองได้ แต่พอจะเข้ากลุ่ม เข้าหมู่ เข้าสถาบัน
มันจะมีการแลกเปลี่ยนบางอย่าง คือเรายอม
เสียสละความเป็นอิสระในบางเรื่อง เพื่อจะได้
ประโยชน์ในบางเรือ่ ง  มนั เหมือนกับค่าธรรมเนียม
เห็นไหม ถ้าจะท�ำตามใจทุกอย่างก็ต้องอยู่คน
เดียว แต่ถ้าจะอยู่กับกลุ่ม ก็ต้องมีการเสียสละ
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ความเป็นอิสระในบางเรื่อง เพราะเราเห็นว่า โดย
ภาพรวม มันคุ้มค่า เป็นสิ่งที่ดี
อาตมาจึงบอกว่า การจะถูกบังคับ หรือไม่
ถูกบังคับ อย่างของสงฆ์ก็ถูกบังคับหลายอย่าง
แต่เรายอม เพราะเราอุปสมบทเข้ามา แล้วเรา
ก็รู้ล่วงหน้าว่าจะต้องท�ำอย่างไร มีข้อบังคับ ไม่
ฆ่าคน ไม่ลักขโมย คือบังคับในเรื่องของวินัย มี
ข้อบังคับมาก ถ้าอยู่ในวัดก็บังคับออกบิณฑบาต
ทุกวัน หรือว่าบังคับให้ฉันเวลานี้ ไม่ใช่อยากจะ
ฉันเวลาไหนก็ฉันได้ ต้องฉันตามเวลาที่ทางวัด
ก�ำหนดไว้ จะมองเป็นข้อบังคับก็ได้ แต่จะมอง
เป็นข้อตกลงร่วมของสถาบันที่จะได้ผลต่อเมื่อ
ทุกคนท�ำตามก็ได้ ถ้าท�ำตามบ้าง ไม่ท�ำตามบ้าง
มันก็จะไม่ได้ผล เพราะความสามัคคี เป็นก�ำลังที่
ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่ง
เรื่องของการบังคับ มีกรณีไหนไหมที่ควรจะ
บังคับ หรือว่าควรจะเป็นข้อตกลงที่มีทางเลือก
คือ ไม่ใช่ว่าจะบังคับทีเดียว อย่างเช่น การบวช
เป็นพระ ก็มีทางเลือกว่า ท�ำตามค�ำสั่ง หรือออก
จากสถาบัน โดยการลาสิกขา ยังมีความเป็น
อิสระ ทีจ่ ะท�ำตามหรือไม่ทำ� ตามก็ได้ แต่ถา้ จะอยู่
ในสถาบันรับผลประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่ง

ของสถาบัน แต่ไม่ท�ำตามข้อตกลง มันก็ไม่ใช่
ทางเลือก ทางเลือกก็คือ ถ้าไม่ยอมท�ำก็ต้องออก
จากสถาบัน
ปัญหาที่เราต้องพิจารณา ในเรื่องการบังคับ
หรื อ ไม่ บั ง คั บ มั น เหมื อ นเรื่ อ งทุ ก เรื่ อ งในพุ ท ธ
ศาสนา จุดเริม่ ต้นคือธรรมชาติ อะไรคือธรรมชาติ
ของมนุ ษ ย์ ที่เ ป็ น ปัญหา ธรรมชาติข องมนุษย์
ที่เป็ น ปั ญ หา เราเรียกได้ง ่ายๆ ว่า กิเ ลส สิ่ง
เศร้าหมองในจิตใจ
เราเกิดมามีกิเลส ไม่ใช่เกิดมาเป็นผ้าขาว
ไม่ใช่ว่าเด็กทารกบริสุทธิ์ ทารกอาจจะมีนิสัย
ใจคอน่ารักในบางส่วน แต่กิเลสมันก็มีอยู่ แต่
กิ เ ลสบางส่ ว นมั น ยั ง ไม่ ถึ ง เวลาที่ จ ะปรากฏตั ว
เรียกว่ามันยังนอนเนื่องอยู่ในสันดาน เช่น กิเลส
ที่เกี่ยวกับเรื่องอัตตาตัวตน การยึดมั่นถือมั่นใน
ความคิดความเห็น
กิเลสที่เกิดจากความคิด ถ้าเป็นเด็กเล็กยัง
ไม่มีความคิด กิเลสตัวนี้ก็ยังไม่ปรากฏ แต่เริ่มคิด
เมื่อไหร่ เริ่มมีความคิดความเห็น กิเลสก็ปรากฏ
ทันที อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีกิเลส
พร้อมที่จะสร้างปัญหาได้ตลอดเวลา
ในเรื่องการบังคับ ก็ให้ดูธรรมชาติว่า หลาย
สิ่งหลายอย่างที่ดี ที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว
ของชี วิต ก่ อนที่ จะได้ประโยชน์ ก่อนที่จะได้
ความสุขจากสิ่งนั้น เราต้องผ่านความล�ำบากไป
ก่อนใช่ไหม มีไหมที่สิ่งที่มีค่าที่สุดจะได้มาง่ายๆ
มันแทบจะไม่มี ใช่ไหม มันจะได้มาด้วยความ
ยากความล�ำบาก

ฉะนั้น หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เราพอ
จะเข้าถึงได้ มีศักยภาพที่จะเข้าถึงได้ แต่ว่ามีแค่
เราคนเดียว เราอาจจะไม่ได้อะไรมาสักอย่าง
เพราะอะไร เพราะกลัวล�ำบาก ขี้เกียจ ท้อแท้
สงสัย ใช่ไหม สงสัยว่า เอ๊ะ กว่าจะได้มา มันก็
ต้องใช้เวลานานมาก จะต้องเหน็ดเหนื่อยมาก
เราจะได้จริงหรือ ถ้าสงสัยแค่นี้ มันก็ไม่สู้แล้ว
ใช่ ไ หม ความสงสั ย เป็ น ตั ว ท� ำ ลายความเพี ย ร
หรือเจอกับความยาก ความล�ำบาก โอ๊ย ไม่ไหวๆ
มันยากเกินไป คงท�ำไม่ได้หรอก ทรมานเกินไป
ถ้าเรายอมรับว่า ในตัวเรามีกิเลสพวกนี้อยู่
บ้าง เราก็ต้องเริ่มเห็นความส�ำคัญของการบังคับ
ในบางเรื่อง วันนี้เรามีอายุมากขึ้น เราก็คงยอมรับ
แล้วว่าชีวิตในอดีตของเรา บางเรื่องที่ทุกวันนี้
ได้ดี ก็เพราะว่า เรามีผู้มีเมตตา ผู้หวังดีต่อเรา
ตั้งแต่ตอนเด็ก จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ หรือครูบาอาจารย์ก็ตาม ที่คอยเอาใจใส่ คอยบังคับเรา
การบังคับตนช่วงแรกมันจะยาก เพราะเรา
ก็ยังไม่มีอะไรมารับประกันว่า มันจะได้รับผลจริง
หรือเราจะท�ำได้จริง ก�ำลังของเราคนเดียวมักจะ
ไม่พอ หรือไม่ก็ต้องมีบารมีสูง จึงจะยอมล�ำบาก
ในสิ่งที่เรายังไม่มั่นใจ
ฉะนั้นในบางเรื่อง เมื่อเราไว้ใจผู้ปกครอง
ผู้ใหญ่ ว่าท่านมีปัญญา และท่านหวังดีต่อเราด้วย
เมื่อท่านบอกว่า เรื่องนี้ต้องท�ำ ไม่อยากท�ำก็ต้อง
ท�ำ ต้องยอม ตอนที่ใช้การบังคับ เราจะรู้สึกไม่ดี
ทันทีเลย แต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นการช่วยให้ชนะใจ
ตัวเอง ในการเข้าถึงสิ่งที่ควรเข้าถึง ถ้าไม่มีการ
บังคับก็จะเข้าไม่ถึง
อาตมาว่า มันเป็นเหตุเป็นผลกันว่า ท�ำไม
เรื่ อ งบางเรื่ อ งต้ อ งบั ง คั บ การบั ง คั บ บางเรื่ อ ง
กลายเป็นวัฒนธรรมไปเลย แล้วก็ใช้การกระตุ้น
กิเลส ความกลัวโทษ เพื่อให้เชื่อฟัง อาตมาว่า

แบบนี้ไม่ดี แต่ในบางเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่อง
ที่เราคนเดียวสู้ไม่ไหว ถ้าไม่บังคับตัวเองก็น่า
เสียดาย
บางที ค วามคิ ดปรุง แต่ง มัน ท�ำให้เรื่องเล็ก
กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ง่ายใช่ไหม เคยมีบ้างไหม
บางเรื่องที่เราคิดไว้ก่อน โอ้ ! มันยาก มันล�ำบาก
ทรมาน มันไม่ไหว คิดซะจนเชื่อเลย นี่ความ
งมงายที่ น ่ า กลั ว ที่ สุ ด งมงายต่ อ ความคิ ด ของ
ตัวเอง คิดปรุงแต่ง คิดนึกจนเป็นภาพ แต่พอ
เราจ�ำเป็นต้องท�ำจริงๆ เช่น สถานการณ์บังคับ
ท�ำให้เราเอาชนะสิ่งที่เราเชื่อว่า “เราท�ำไม่ได้”
พอได้ท�ำตรงนั้นจริงๆ โอ้! มันแค่นี้เอง... ถ้าเรา
เคยมี ป ระสบการณ์ อ ย่ า งนี้ จ� ำ เอาไว้ เ ลยนะ
อย่ า ลื ม เพราะหลายครั้ ง เราเสี ย สิ่ ง ที่ ค วรได้
ในชีวิตมากมาย เพียงเพราะเราคิดว่า คงไม่ไหว
หรอก คงล�ำบากเกินไป
เรื่องการปฏิบัติธรรม ข้ออ้างที่มักจะได้ยิน
บ่อยๆ คือ “ยังไม่พร้อม” แล้วถ้าเราย้อนถามว่า
ความพร้อมคืออะไร เราจะรู้อย่างไรว่าพร้อม คน
ที่อ้างว่าไม่พร้อมก็ตอบไม่ได้
เมื่อไม่นานมานี้ อาตมาได้อ่านข้อคิดหรือ
ค�ำขวัญอย่างหนึ่ง ที่ชอบมาก ก็เป็นการให้ก�ำลัง

ใจ เขาเรียกว่า “Start before you’re ready”
แต่ส่วนมากเราก็เข้าใจด้วยสามัญส�ำนึกว่า ต้อง
พร้อมก่อน จึงจะเริ่มต้นใช่ไหม แต่ว่านี่ ยังไม่
พร้อม ให้เริ่มต้นก่อน
บางที เราคิ ด ว่ า เราไม่ พ ร้ อ ม จริ ง ๆ เราก็
พร้อมอยู่แล้ว หรือว่าเราจะรู้จริงๆ ว่า พร้อมหรือ
ไม่พร้อม ก็ด้วยการลงมือท�ำ  ถ้าลงมือท�ำแล้ว
ไม่พร้อมจริงๆ เราก็รู้ ไม่ใช่แค่คิดเอาเอง ซึ่งมัก
จะเป็นเรื่องของกิเลสมากกว่า ฉะนั้น การคิดที่จะ
ท้าทายตัวเอง การผจญกับสิ่งยากล�ำบาก ถือว่า
นี่แหละคือโอกาสที่เราจะกลายเป็นคนเก่ง ด้วย
การท�ำในสิ่งที่ท�ำยาก
เรื่องความเก่ง ก็มีโทษได้เหมือนกัน เพราะ
คนเรามักจะเก่งในบางเรื่อง ไม่เก่งในบางเรื่อง
ถ้าอยู่คนเดียว เรามีอิสระที่จะท�ำหรือไม่ท�ำ แล้ว
แต่ความพอใจของเรา เราทุกคนจะชอบท�ำในสิ่ง
ที่เราท�ำได้ดี ในสิ่งที่เราท�ำได้เก่ง สิ่งที่เราท�ำไม่
ดีไม่เก่งนี่ ก็ไม่อยากท�ำ  ท�ำแล้วเหมือนกับไม่มี
ความภาคภูมิใจ บางทีเขินอายคนอื่น เป็นต้น
เมื่อเราจะท�ำเฉพาะสิ่งที่เราท�ำได้ดี ท�ำได้
เก่ง ชีวิตเราก็แคบลง เพราะหลายอย่างที่เราไม่
เก่ง บางทีเราถูกบังคับ หรือสิ่งแวดล้อมบังคับให้
ต้องท�ำในสิ่งที่แต่ก่อนท�ำไม่ได้ แต่...อยู่ไปอยู่มา
ปรากฏว่าท�ำได้เหมือนกัน นี่คือความคิดล่วงหน้า
ของคน มันไม่น่าไว้ใจเลย
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มี ก ารวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ ที่ เขาให้ ค น
ประเมินว่า อนาคตจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือ
เปล่า กลายเป็นว่ามนุษย์เรานี้ เสียเวลากับการ
ประเมิ น อนาคต โดยไม่ ค ่ อ ยรู ้ เ ท่ า ทั น อารมณ์
ปัจจุบัน
ยกตั ว อย่ า งการวิ จั ย เรื่ อ งหนึ่ ง เขาจะตั้ ง
ค�ำถามถามคนสองกลุ่มเกี่ยวกับร้านอาหาร ที่จะ
ให้เงินไปซือ้ อาหารในสัปดาห์หน้า เป็นร้านอาหาร
ที่มีชื่อเสียง ก่อนไป ก็อ่านบทความ การโฆษณา
ของร้านอาหารนี้ ให้รู้ว่า โอ้! มันหรูขนาดไหน
อาหารมันดี มีการยกย่องขนาดไหน
ค� ำ ถามส� ำ หรั บ คนสองกลุ ่ ม เป็ น ค� ำ ถาม
เดียวกัน
“คุณคิดว่า อาหารที่จะไปกินที่ภัตตาคาร
ในสั ป ดาห์ ห น้ า จะอร่ อ ยแค่ ไ หน จากคะแนน
๑ - ๑๐” โดยที่
กลุ่มเอ : ถามก่อนกินข้าวกลางวัน
กลุ่มบี : ถามหลังกินข้าวกลางวัน
ปรากฏว่ากลุ่มเอที่ยังหิวอยู่ พอมานึกถึง
อาหารอร่อย ในภัตตาคารที่เขาจะได้กินอาทิตย์
หน้า เขาก็กะว่าน่าจะให้เก้าในสิบ ส่วนกลุ่ม
บี ที่ เ พิ่ ง ทานข้ า วเสร็ จ เขาอิ่ ม แล้ ว จึ ง ไม่ ค ่ อ ย
สนใจเรื่องอาหาร เวลานึกถึงอาหารอร่อยๆ ใน
ภัตตาคารนั้น มันจึงไม่ตื่นเต้นเท่า เขาก็เลยลง
คะแนนว่า น่าจะได้สักเจ็ดในสิบ เป็นต้น
การวิ จั ย นี้ สิ่ ง ที่ พ ยายามจะเปิ ด เผยคื อ
อารมณ์ในปัจจุบัน มีผลต่อการประเมินค่า หรือ

การพยากรณ์อนาคต ทั้งๆ ที่ เรื่องที่ก�ำลังส่ง
ผลต่ อ อารมณ์ ใ นปั จ จุ บั น มั น ไม่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ในอนาคต แต่เพราะขาดสติ ขาดการรู้เท่าทัน
อารมณ์ในปัจจุบัน มันจึงมีผลต่อการคิด การ
พิจารณาต่างๆ
ความคิดของเรา เราต้องไม่งมงาย เราจะ
ต้องระมัดระวัง และไม่ไว้ใจจนเกินไป คือไม่ใช่
ว่าจะต้องสงสัยความคิดทุกอย่าง มันก็จะเกิน
ไป แต่รู้ว่าความรู้สึกมีผลต่อความคิดอยู่เสมอ
เริ่มตั้งแต่ว่า เราจะชอบคิดเรื่องอะไร มันก็ขึ้นอยู่
กับความรู้สึก ถ้าจิตใจก�ำลังซึมเศร้า มันจะชอบ
คิดอย่างหนึ่ง ถ้าก�ำลังฟุ้งซ่านวุ่นวาย มันก็คิดอีก
อย่างหนึ่ง

ความรู้สึกต่างๆ ในร่างกาย ก็จะมีความคิด
ที่เหมาะกับมัน เหมือนดินฟ้าอากาศ หรือนิเวศน์
ถ้าเป็นทะเลทรายก็จะมีพืช หรือสิ่งที่เหมาะกับ
ทะเลทราย ถ้าเป็นเมืองไทย ต้นไม้ผลไม้พืชต่างๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ เ ป็ น พื ช ที่ เ หมาะกั บ ดิ น ฟ้ า อากาศ
เหมาะกับนิเวศน์ของเมืองไทย ถ้าเป็นนิเวศน์ของ
อังกฤษก็อีกแบบหนึ่ง
อารมณ์ของเราเหมือนนิเวศน์ ความคิดก็
เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นในนิเวศน์นั้น บางทีนิเวศน์
มั น เป็ น อย่ า งนั้ น แต่ เราพยายามปลู ก พื ช จาก
ประเทศอื่น เช่น ปลูกมะม่วงในอังกฤษ หรือ
ปลูกอะไรของอังกฤษในเมืองไทย มันก็ไม่ขึ้น

ที่อาตมาพยายามพูด คือ ต้องเปลี่ยนนิเวศน์
ที่อยู่ในใจ ถ้าไปเปลี่ยนความคิด ไปบังคับ ไปสู้
กับความคิดอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเปลี่ยนที่นิเวศน์
คือ โอ้ ! ท�ำไมมันคิดอย่างนั้น คิดอย่างนี้ก็เพราะ
ว่าฐานของมัน สิ่งแวดล้อมของมัน นิเวศน์ของมัน
เป็นอย่างนั้น
อย่างคนที่ก�ำลังซึมเศร้า พยายามห้ามคิด
อะไรที่ ม องตั ว เองในแง่ ร ้ า ย พยายามจะห้ า ม
ความคิด ห้ามวิตกกังวล มันห้ามไม่ได้ แต่บางที
แค่เปลี่ยนบรรยากาศ ออกจากห้อง ออกไปหา
ธรรมชาติ ออกก�ำลังกาย อย่างนี้เรียกว่าเปลี่ยน
นิเวศน์ นิเวศน์ภายนอกด้วย นิเวศน์ภายในด้วย
ความคิดที่เกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงไป
เราก็ต้อง “รู้” ไม่ใช่ว่าคิดอย่างเดียว คิดเก่ง
อย่างเดียว ก็ต้องรู้เท่าทันความคิด แล้วก็ต้อง
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างความคิดกับ
ความรู้สึก ความคิดกับอารมณ์
เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจ อารมณ์
ความคิด สิ่งเหล่านี้ เราจะศึกษาได้อย่างละเอียด
ระหว่างการภาวนา อย่างเช่น การก�ำหนดลม
หายใจ มันจะดีตรงที่ว่า ลมหายใจเป็นส่วนของ
กาย ที่รับอิทธิพล ที่มีความไวต่อจิตใจมากที่สุด
พอจิตใจเปลี่ยน เริ่มมีสติมากขึ้น ลมหายใจ
ก็เปลี่ยน เริ่มละเอียด ลมหายใจละเอียด เพราะ
กายละเอียด ถ้าหากว่าเราโกรธ อารมณ์ไม่ดี ก็
ท�ำให้ลมหายใจหยาบ สรุปคือ อารมณ์หยาบ ลม
หายใจหยาบ อารมณ์ละเอียด ลมหายใจละเอียด
ฉะนั้น การศึกษา การพิจารณา การเฝ้า
สังเกตลมหายใจ เป็นวิธีการที่นักภาวนานิยม
ตั้ ง แต่ ส มั ย พุ ท ธกาล เพราะเป็ น การพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ ระหว่างกายกับใจพร้อมกัน ถ้าเรา
ก�ำหนดค�ำบริกรรม เป็นต้น ค�ำบริกรรมก็ตายตัว
แน่นอน พุทโธ พุทโธ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป

แต่ถ้าพิจารณาลมหายใจ จะต้องคอยปรับ
สติอยู่ตลอดเวลา เพราะสิ่งที่เราก�ำลังก�ำหนด ไม่
ตายตัว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจึงถือว่า
ลมหายใจ เป็นที่ตั้งของสมถะด้วย ของวิปัสสนา
ด้วย เพราะมีเอกลักษณ์พเิ ศษ ทีม่ นั เป็นธรรมชาติ
ของกาย ที่ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากสิ่ ง ที่ เ ป็ น นามธรรม
อย่างชัดเจน
กลับมาพูดถึงเรื่อง การบังคับหรือไม่บังคับ
อีกทีว่า คนเราถึงแม้ว่า ในทัศนคติต่างๆ เป็นผู้
สนั บ สนุ น เรื่ อ งประชาธิ ป ไตย ไม่ ช อบระบอบ
เผด็จการ หรือการบังคับ แต่ในชีวิตส่วนตัว ทาง
จิตใจอาจจะเป็นเผด็จการเต็มที่
การเป็นเผด็จการภายในนั้น ก็หมายถึงว่า
พยายามบังคับตัวเองให้มีความสุข คือสิ่งใดที่
ไม่ชอบ สิ่งใดที่เราคิดแล้ว รู้สึกอึดอัดใจ หรือว่า
ละอายใจ เก็บกด อันนี้ก็เป็นการเก็บกดสิ่งที่เรา
ไม่ชอบ หรือการพยายามบังคับสิ่งแวดล้อม คน
รอบข้าง และสิง่ รอบข้างทุกอย่าง  ให้เป็นไปตามใจ
เรา เข้าใจว่าความสุขอยู่ที่การไม่ต้องเจอกับสิ่งที่
ไม่ชอบ ไม่ต้องเจอกับบุคคลที่ไม่ชอบ อันนี้ก็คือ
ระบบเผด็จการ ในทางด้านความรู้สึก ในทาง
ด้านบุคลิก
ในทางพุทธศาสนา ให้เราตั้งตัว “รู้” ขึ้นมา
แล้วให้สังเกตว่า การพยายามบังคับธรรมชาติ
มันบังคับไม่อยู่ แล้วจะท�ำให้เครียด แล้วถ้าเรา
พยายามเก็บกดบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจ มันจะ
ท�ำให้เกิดผลหลายๆ อย่าง
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หนึง่ อาจจะท�ำให้เกิดความไม่สบายทางกาย
โรคทางกายหลายอย่าง มาจากการเก็บกดทาง
อารมณ์ ไม่ใช่ว่าการเก็บกดทางอารมณ์ เป็นเหตุ
ให้เกิดมะเร็ง แต่ว่าเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ท�ำให้โอกาส
จะเป็ น มะเร็ ง เพิ่ ม มากขึ้ น กายกั บ ใจก็ มี ค วาม
สั ม พั น ธ์ กั น เนื่ อ งอาศั ย กั น ในเมื่ อ เราเก็ บ กด
สิ่งต่างๆ นี้ มันจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนา
เหมือนกัน
เมื่ อ เราผ่ อ นคลาย สิ่ ง ที่ อ ยู ่ ใ ต้ ส� ำ นึ ก จะมี
โอกาสจะผุดขึ้นมา วิธีป้องกันก็คือการปล่อยให้
จิตง่วงเหงาหาวนอน เหมือนกับปิดสวิตช์ เพราะ
ถ้าเปิดสวิตช์เอาไว้ กลัวจะเห็น กลัวจะรู้สึก กลัว
จะเห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็น ไม่อยากรู้สึก เพราะ
ฉะนั้นการบังคับไม่ให้คิด บังคับสิ่งที่เราไม่อยาก
จะรู้สึกไม่ให้ปรากฏ ก็มีผลทั้งต่อกายทั้งต่อใจ
ฉะนั้น ตัว “รู้” เป็นเครื่องช�ำระจิต ถ้าเรา
ไม่ ก ลั ว อะไรจะเกิ ด ก็ ใ ห้ เ กิ ด เพราะสิ่ ง ใดมี
ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมดับไปเป็น
ธรรมดา เราฝึกสติ บางทีความทรงจ�ำเก่าๆ เรื่อง
ไม่ดีในอดีตอะไรต่างๆ ผุดขึ้นมา แต่เราไม่ได้
หลงใหลกับมัน ไม่ได้ตระหนกตกใจ ไม่ได้ทุกข์
เราสักแต่ว่ารับรู้รับทราบ อ๋อ สิ่งนี้มาเยี่ยม
เรานะ เราก็ดูมันไป เออ มันเกิดขึ้นแล้ว รู้มัน
ไปๆ แล้วถ้าไม่เติมเชื้อให้มัน ด้วยความตระหนก
ตกใจ ความรังเกียจ ความกลัว ความเครียด มันก็
ดับไป
แล้วทุกครั้งที่สิ่งที่เป็นอดีต จะเป็นความ
ทรงจ�ำ  ความเดือดร้อนใจ ความเสียดาย ความ
ละอายใจ ในสิ่งที่ไม่ดีในอดีต ถ้าหากว่าเกิดขึ้น
ในจิตใจที่ตั้งมั่น เป็นกลาง ด้วยอุเบกขา เกิดขึ้น
ดับไป เราก็รู้อยู่ ไม่ยินดีไม่ยินร้าย แต่รู้อยู่นะ ไม่
หันหลังให้มัน ทุกครั้งนี่มันจะอ่อนก�ำลัง แล้วจะ
ค่อยๆ หายไปเลย

อันนี้ก็เป็นวิธีช�ำระสิ่งที่เราเคยเก็บกดเอา
ไว้ แต่ต้องยอมนะ คือครั้งแรกอาจจะตกใจ เห็น
ภาพ เห็นอะไร บางคนนี่ก็หยุด ไม่อยากภาวนา
ต่อไป ถ้าเราเข้าใจว่าเป็นสักแต่ว่าสัญญา สัก
แต่ว่าความทรงจ�ำ  สักแต่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่
ดับไป เป็นธรรมดา เราก็ตั้งสติ รู้อยู่
ไม่ ว ่ า เราจะรู ้ อ ะไร รู ้ เวทนา รู ้ สั ญ ญา รู ้
สังขาร รู้อะไรก็แล้วแต่ สิ่งที่เราต้องสังเกตคือ
“ตัวรู้”กับ “สิ่งรู้” ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน เราก็รู้สิ่งที่
น่าตื่นเต้น รู้สิ่งที่น่ากลัว แต่ว่าตัวรู้ไม่น่าตื่นเต้น
ตัวรู้ไม่น่ากลัว ตัวรู้คือตัวรู้ เราก็อยู่กับตัวรู้ แล้ว
สิ่งที่ปรากฏก็ไม่มีอ�ำนาจจะครอบง�ำจิตใจเราได้
ก็เป็นสักแต่ว่าอาการของมัน
นี่เป็นวิธีจัดการกับสิ่งต่างๆ ไม่ต้องบังคับ
แต่ว่าเราฝึกสติ ฝึกตัวรู้ ให้มีก�ำลัง ก�ำลังในที่นี้
หมายถึงว่าเป็นกลาง ไม่รีบไปตะครุบเอา ไม่รีบ
ไปผลักไส ก็คือไม่มีอาการ ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ
ตามสัญชาตญาณดั้งเดิม ความเคยชินเดิม จิตก็
อยู่ตรงนั้น พอจิตมันนิ่งอยู่ตรงนั้น สิ่งต่างๆ มัน
เกิดขึ้นดับไป อ๋อ..แค่นั้นเอง อันนี้ก็เป็นทางไปสู่
ความบริสุทธิ์ภายใน
ที่มา : พระธรรมเทศนาบ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

กวีนิพนธ์

อาสาฬหะ
ดูจิต  จนเห็นจิต
ปรุงแต่งและเป็นไป
ไม่มี  ที่หยุดนิ่ง
สับส่าย  และสับสน
สมาธิ  คือ  จับจิต
สัจธรรม อันล�้ำเลอ
จากนี้  จึงดูจิต
ก�ำหนด  ทุกสรรพสิ่ง
คือธรรม  พระสัมพุทธ
ปรากฏ  แก่โลกา

จนรู้จิต  จนรู้ใจ
ตามก�ำลังกิเลสตน
ยังวุ่นวิ่ง  ยังวุ่นวน
จนหาจิต  ไม่เคยเจอ
ให้จิตนิ่ง  เป็นหนึ่งเสมอ
คือ  เห็นจิต  ตามเป็นจริง
จนรู้จิต  เป็นอย่างยิ่ง
นี้คือขั้น  วิปัสสนา
สุวิสุทธิ์  พระศาสดา
อาสาฬหะ  บูชาธรรม ฯ
เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

อย่าเรียกหา

ธรรมกถา
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ความสมบู รณ์ พร้อมจากชีวิต

ช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด สิ่งหนึ่งที่
กลายเป็นเรือ่ งปกติกค็ อื การ  Lockdown  บางแห่ง
ไม่เข้มข้นมาก บางแห่งก็เข้มข้นถึงขนาดปิดเมือง
งดการเดินทาง และที่ส�ำคัญก็คือ ให้เก็บตัวอยู่ใน
บ้าน ไม่ใช่เพียงแค่ ๑๔ วันเท่านั้น แต่เป็นเดือน
หลายประเทศมีการเก็บตัวกันแบบนี้มา ๒ - ๓
เดือนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผู้คนรู้สึกก็คือ ความอึดอัด  
ความเบื่อ ความเครียด หลายคนโหยหาการมี
อิสระที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้เหมือนเมื่อ
ก่อน ที่เรียกว่า วิถีปกติแบบเดิม (Old normal)
แต่หลายคนไปไกลกว่านั้น ไม่ใช่แค่อยากมีอิสระ
ที่จะเดินทางไปหาผู้คน พบปะเพื่อนฝูง หรือว่า
เที่ยวห้าง แต่ยังอยากเปลี่ยนที่อยู่ ย้ายถิ่นฐาน  
เพราะรู้สึกเบื่อ อึดอัดกับชีวิตในเมือง อยากไป
ใช้ชีวิตในชนบท

หลายประเทศในยุโรปมีการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้คน คนจ�ำนวนมากทีเดียวบอกว่า
อยากไปอยู่ชนบท เพราะเบื่อหน่ายกับชีวิตใน
เมือง ในประเทศฝรั่งเศส ผู้คนกว่า ๖๐% บอกว่า
การเก็บตัวอยู่ในบ้าน ท�ำให้ผู้คนอยากอพยพไป
อยู่ชนบทหรือมีบ้านหลังที่สองในชนบทมากขึ้น
ที่จริงกระแสความโหยหาชนบทเกิดขึ้นมาก่อน
ที่โรคโควิดจะระบาดเสียอีก ในยุโรปตอนนี้ผู้คน
จ� ำ นวนมากสนใจกลั บ ไปใช้ ชี วิ ต แบบเนิ บ ช้ า
(Slow life) หรือมีชวี ติ ใกล้ชดิ กับธรรมชาติ สัมผัส
อากาศบริสทุ ธิ์ ได้เห็นสีเขียวสดใสของต้นไม้ ภูเขา
แนวโน้มเช่นนีม้ มี าก่อนมีโรคโควิด แต่พอโรคโควิด
ระบาดก็ท�ำให้คนอยากไปอยู่ชนบทกันมากขึ้น
แต่ ห ลายคนเมื่ อ ได้ ไ ปอยู ่ ช นบทก็ พ บกั บ
ความผิดหวัง มีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งไปอยู่ได้ไม่กี่

๕๗

เดือนก็เกิดความหงุดหงิดขุ่นเคือง เพราะไก่ของ
เจ้าของบ้านที่อยู่ติดกัน มันขันเสียงดังแต่เช้ามืด
ท�ำให้เขาต้องตื่นขึ้นมาตั้งแต่หัวรุ่ง คนเมืองนั้น
ปกติก็นอนตื่นสายอยู่แล้ว พอต้องตื่นเช้าก็เกิด
ความหงุดหงิด เขาจึงขอร้องเจ้าของไก่ว่า ท�ำ
อย่างไรก็ได้ให้มันหยุดขัน แต่เจ้าของไก่ก็ท�ำอะไร
ไม่ได้ เพราะการขันเป็นธรรมชาติของไก่ เหมือน
พระอาทิตย์ที่ต้องส่องแสง เมื่อเจ้าของไก่ท�ำให้
ไก่หยุดขันไม่ได้ ชายคนนั้นจึงไปฟ้องศาล ขอให้
ศาลออกค�ำสั่งให้ไก่หยุดขัน แต่ศาลก็มีสามัญ
ส�ำนึก ในที่สุดก็ยกฟ้อง เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่เมื่อ
สัก ๒ - ๓ เดือนก่อน ว่าศาลฝรั่งเศสสั่งยกฟ้องไม่
เอาเรื่องไม่เอาราว ไก่ตัวนั้นจึงรอดตัวไป แต่เพิ่ง
มีข่าวว่าไก่ตัวนี้ตายเมื่อเดือนที่แล้ว
น่าคิดนะ อยากมาอยู่ชนบทแต่ทนเสียงไก่
ขันไม่ได้ กรณีแบบนี้ไม่ได้มีแค่รายเดียว มีหลาย
ราย หลายคนพอย้ายจากเมืองไปอยู่ชนบทแล้ว  
ก็พบว่ามันไม่ได้สดสวยอย่างที่คิด หวังจะไปหา
ความสงบ สงัด ชีวิตที่เนิบช้า แต่ก็เจอกับสิ่งที่
ไม่ถูกใจ ซึ่งที่จริงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลย มี
อีกรายหนึ่งฟ้องเพื่อนบ้านเพราะเป็ดและห่าน
ฝูงใหญ่ของเขาร่วม ๕๐ ตัว ส่งเสียงดังน่าร�ำคาญ
บางรายก็ ฟ ้ อ งกรรมการหมู ่ บ ้ า นว่ า เสี ย ง
ระฆังโบสถ์ดังเกินไป ที่จริงระฆังโบสถ์ดังอย่างนี้
มาเป็นร้อยปีแล้ว ชาวบ้านก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อน
อะไร แต่พอมีชาวเมืองเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านก็ทน
เสียงระฆังไม่ได้ ระฆังคงจะตีตอนเช้าตรู่ ปกติคน
ชนบทตื่นก่อนเสียงระฆังเสียอีก แต่คนเมืองนั้น
นอนตื่นสาย พอได้ยินเสียงระฆังปลุกจนตื่นก็เลย
ไม่พอใจ ฟ้องศาลหรือฟ้องเทศบาลให้จัดการ
จนกระทั่งคนชนบทหลายแห่งพากันร�ำคาญคน
เมืองทีอ่ พยพมา เพราะชอบฟ้องนัน่ ฟ้องนี่ ทัง้ ๆ ที่
เป็นเรื่องธรรมดาที่ชาวบ้านคุ้นเคยมานาน อย่าง
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เสียงไก่ขัน เสียงเป็ดร้อง เสียงระฆังโบสถ์ หรือ
แม้กระทั่งกลิ่นขี้วัว ขี้หมู ขี้ไก่
ตอนนี้จึงมีความเคลื่อนไหวในหมู่ชาวชนบท
ฝรั่งเศส มีการร่างกฎหมายคุ้มครองวิถีชีวิตหรือ
บรรยากาศแบบชนบท ซึ่งเขาถือว่าเป็น “มรดก
ด้ า นประสาทสั ม ผั ส ” ที่ ส มควรอนุ รั ก ษ์ เ อาไว้
มรดกที่ว่ารวมไปถึง เสียงไก่ขัน เสียงจิ้งหรีด
รวมทั้งกลิ่นมูลสัตว์  ถ้ากฎหมายนี้ผ่าน ใครจะมา
เรียกร้องให้ไก่หยุดขัน จิ้งหรีดหยุดส่งเสียง รวม
ทั้งฟ้องร้องว่ากลิ่นปุ๋ยคอกมันเหม็น ให้ยุติเสีย
ก็จะท�ำไม่ได้ เพราะว่ามีกฎหมายรับรอง ตอนนี้
กฎหมายยังไม่ได้ผ่านสภา แต่ว่ามีคนเห็นด้วย
มากมาย
ที่เอามาเล่านี้ก็เพราะว่า มันสะท้อนให้เห็น
ถึงความคิด หรือทัศนคติของคนจ�ำนวนไม่น้อย
ที่มาชนบทด้วยความคาดหวังเต็มร้อยว่าจะต้อง
สงบสงัด เขียวขจี อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีส่ิงรบกวน
เมื่อมาด้วยความคาดหวังเต็มร้อย แต่พอเจอสิ่งที่
เป็นธรรมชาติธรรมดาของชนบท ซึ่งบางอย่าง
ไม่ถูกใจคนเมือง แทนที่เขาจะปรับใจ ยอมรับว่า
มันเป็นธรรมดาของชนบท หรือมองว่าชนบท
ไม่ใช่ว่าจะดีพร้อม ย่อมมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่
ถู ก ใจคนเมื อ ง เมื่ อ เจอ ก็ ค วรจะท� ำใจช่ า งมั น
เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นเอง ถ้าคิดแบบนี้ก็จะ
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ไม่ทุกข์ แต่ถ้าไม่ได้เข้าใจแบบนี้ ซ�้ำมาด้วยความ
คาดหวังจะเอาจากชนบทเต็มร้อย พอมาเจอกับ
สิ่งที่ไม่ถูกใจหรือไม่ได้เป็นดั่งใจ แทนที่จะปรับ
ใจตน ยอมรับสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นธรรมดา กลับ
พยายามเอาชนะ ถึงกับพยายามท�ำให้ไก่หยุดขัน
มันก็เหมือนกับการเรียกร้องให้ดวงอาทิตย์หยุด
ส่องแสง
เดี๋ ย วนี้ ผู ้ ค นจ� ำ นวนมากมี ค วามคาดหวั ง
คล้ายๆ กัน อย่างเช่น บางคนมาวัดก็คาดหวัง
ความสมบูรณ์พร้อมของวัด แต่พอมาเจอกับสิ่งที่
ไม่ถูกใจ หรือไม่เป็นไปดั่งใจ แม้วัดจะมีความสงบ
มีชีวิตที่เรียบง่าย แต่ว่าไม่สะดวกสบาย อาหารไม่
ถูกปาก ไฟฟ้าก็ไม่มี แถมยังมีแมลง ไม่ใช่แค่มด
แค่ยุง บางทีก็มีตุ๊กแกด้วย จึงรู้สึกเป็นทุกข์มาก
บางคนอยู่แค่ ๒ - ๓ วันก็ไปแล้ว รู้สึกผิดหวังว่า  
วัดไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่ตัวเองต้องการ
เดี๋ ย วนี้ ผู ้ ค นมี ค วามคาดหวั ง ท� ำ นองนี้ กั น
มาก ที่จริงไม่ใช่แค่ชนบทที่ไม่สมบูรณ์แบบ วัด
ไม่สมบูรณ์พร้อมเช่นกัน จริงๆ แล้วชีวิตของคน
เราก็ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกัน ถ้าเราจะหาความ
สมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมจากชีวิต เราจะผิด
หวังได้งา่ ย เพราะแม้วา่ ชีวติ จะมีสงิ่ ดีๆ ให้เรา หรือ
แม้เราจะพบสิ่งดีๆ ในชีวิตมากมาย แต่ก็เป็นไป
ไม่ได้เลยที่เราจะได้พบ ได้สัมผัสสิ่งดีๆ ที่ถูกใจ

เต็มร้อย ต้องมีบางสิง่ บางอย่างทีพ่ ร่อง ทีไ่ ม่สมบูรณ์
อย่างเช่นบางคนเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่น มี
สุขภาพดี มีการงานทีม่ นั่ คง แต่วา่ ลูกมีขอ้ บกพร่อง
เช่น หัวทึบ ไม่ค่อยขยัน สมาธิสั้น บางคนมี
ครอบครัวที่ดี ทั้งสามี - ภรรยา - ลูก ก็กลมเกลียว  
สุขภาพก็ดี แต่ว่าการงานไม่ค่อยราบรื่นเท่าไร ท�ำ
อะไรก็ไม่ค่อยเจริญรุ่งเรือง
ดูให้ดีจะพบว่า ชีวิตคนเราแต่ละคนๆ หา
ความสมบูรณ์พร้อมได้ยาก หรือเป็นไปไม่ได้เลย
อาจมีดีสัก ๘๐% อีก ๒๐% ก็ไม่ค่อยราบรื่น ไม่
ค่อยสมหวัง ไม่เป็นไปดั่งใจ ถ้าเรายอมรับได้ว่า  
ชีวิตก็เป็นเช่นนี้ ชีวิตไม่มีความสมบูรณ์พร้อม
ใจก็จะไม่ทุกข์ แต่เดี๋ยวนี้ผู้คนจ�ำนวนมาก มัก
คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากชีวิต แม้หลายสิ่ง
หลายอย่างจะดี แต่มีบางสิ่งบางอย่างบกพร่อง
ไม่เป็นดัง่ ใจ ก็เกิดความขัดเคืองใจ กลุม้ อกกลุม้ ใจ
รู้สึกว่าเราโชคร้ายเหลือเกิน ก่นด่าชะตากรรมก็มี
พึงตระหนักว่า ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ หรือ
สมบูรณ์พร้อมนั้นไม่มีหรอก เช่นเดียวกับทุกที่
ทุกแห่ง หรือทุกคนก็ว่าได้ บางคนก็ได้คู่รักที่ดี
แต่เขามีข้อบกพร่องไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง เช่น มีนิสัยบางอย่างที่เราไม่ชอบ
หรือไม่ตรงกับเรา ถ้าไปคาดหวังความสมบูรณ์
แบบจากคนรักก็ทุกข์เหมือนกัน
ไม่ว่าอะไรก็ตาม ล้วนมีดีอย่าง เสียอย่าง
หรือว่าดีหลายอย่าง เสียอย่างหรือ ๒ อย่าง ชีวิต
ของหลายคน มีดีตั้ง ๗ - ๘ อย่าง แต่ก็จะมีข้อ
บกพร่อง ๒ - ๓ อย่าง พูดง่ายๆ คือ ได้หลายอย่าง
แต่ก็เสียหนึ่งอย่าง และจะว่าไปแล้ว แม้กระทั่ง
สิ่งดีๆ ที่ได้มานั้น วันดีคืนดีมันก็หดหายไป อย่าง
เช่น เรามีสุขภาพดี การงานดี ครอบครัวที่ดี แต่
อยู่ไปๆ สุขภาพเริ่มไม่ดีแล้ว หรือการงานเริ่มมี
ปัญหา ลูกเริ่มดื้อ อันนี้มันเป็นธรรมดาของชีวิต  

๕๗

ชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าดีอย่างเสียอย่าง หรือดีหลายอย่าง
เสียอย่างเดียว เอาเข้าจริง สิ่งดีๆ ที่มีอยู่ ในที่สุด
มันก็จะค่อยๆ เสือ่ ม ค่อยๆ เสียไปด้วย ทัง้ นีท้ งั้ นัน้
ก็เพราะ “มีรุ่งก็ต้องมีโรย” “ได้กับเสีย” เป็นของ
คูก่ นั “พบกับพราก” เป็นของคูก่ นั “เจอกับจาก”
เป็นของคู่กัน อันนี้คือธรรมชาติ คือความจริงของ
ชีวิต ไม่มีใครที่มีอะไรไปได้ตลอด ไม่มีใครที่ได้
ทุกอย่างไปตลอด ในที่สุดก็ต้องเสียไป ในที่สุด
ก็ต้องหมดไป ในที่สุดก็ต้องพลัดพรากจากกัน
หลังจากที่ได้พบกันมานาน

ความไม่สมบูรณ์พร้อมนั้น บางทีเราก็เรียก
ว่า “ความพร่อง” ทุกอย่างล้วนแล้วแต่พร่อง
อยู่ที่ว่าพร่องมากหรือพร่องน้อย ความพร่องนี้
ภาษาบาลีเรียกว่า “ทุกข์” ที่พระท่านว่า “สพฺเพ
สงฺขารา ทุกฺขา” สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ ความหมายหนึ่งก็คือ สังขารทั้งหลายมีความพร่อง ไม่
สมบูรณ์พร้อม เป็นเพราะความพร่องนี้แหละ
มันจึงค่อยๆ เสื่อม ค่อยๆ สลายไป
ความไม่เที่ยงก็เป็นความพร่องอย่างหนึ่งที่
มีอยู่ในทุกสิ่ง ดังนั้น “มีกับหมด” “ได้กับเสีย”  
“พบกั บ พราก” “เจอกั บ จาก” จึ ง มาด้ ว ยกั น
อาการเหล่านี้สะท้อนถึงความไม่เที่ยง ซึ่งก็เป็น
ธรรมดาของชี วิ ต เมื่ อ เรามองแบบนี้ มั น ก็ คื อ
ความไม่สมบูรณ์แบบนั่นเอง
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คนที่หวังแต่สิ่งดีๆ จากชีวิต ไม่ยอมรับสิ่งที่
ไม่ดี อย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักความจริง เหมือน
นักกีฬาที่ไม่ว่าเก่งแค่ไหน ก็ไม่มีทางที่จะชนะ
ไปได้ตลอด ทีมฟุตบอลไม่วา่ เก่งแค่ไหน ก็ตอ้ งรูจ้ กั
ค�ำว่า พ่ายแพ้ นักมวยจะเก่งเพียงใด ก็ไม่เคยชนะ
ตลอด ต้องเจอกับความพ่ายแพ้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
ที่เขาส่งเสริมให้คนเล่นกีฬากันนั้น ก็เพื่อให้รู้แพ้
รูช้ นะ นีค้ อื วัตถุประสงค์สำ� คัญของกีฬา เพราะกีฬา
ท�ำให้คนตระหนักว่า ชีวิตนั้นไม่ได้มีแต่ชัยชนะ
มันมีความพ่ายแพ้ด้วย ถ้าเราเล่นกีฬาเป็น เราก็
จะรู้ว่าความพ่ายแพ้เป็นธรรมดาของชีวิต หรือ
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ค�ำว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ” ก็คือรู้ว่า ในเกมกีฬา
นั้นย่อมมีความพ่ายแพ้ ความพ่ายแพ้เป็นเรื่อง
ธรรมดา และเมื่อพ่ายแพ้ก็ต้องยอมรับให้ได้ ไม่
ควรบ่น ไม่ควรโวยวาย หรือตีโพยตีพาย ยอมรับ
ความพ่ายแพ้ให้ได้ แล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่
ชีวิตก็เหมือนเกมกีฬาตรงที่ว่า ไม่ได้มีแต่
ชนะ หรือสมหวังอย่างเดียว แต่ยังมีความพ่ายแพ้
หรื อ ความไม่ ส มหวั ง ด้ ว ย ไม่ ไ ด้ มี แ ต่ ค วามสุ ข
อย่างเดียว แต่มีความทุกข์ด้วย ถ้าเราไม่เข้าใจ
ชีวิต คาดหวังสิ่งดีๆ จากชีวิตชนิดเต็มร้อย หรือ
หวังความสุขอย่างเดียว ไม่มีทุกข์ มีแต่ความ
ส�ำเร็จอย่างเดียว ไม่มีความล้มเหลว มีแต่ความ
สมหวังอย่างเดียว ไม่มีความผิดหวัง ถ้าใครคิด
อย่างนี้ ก็จะไม่มีความสุข
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คนทุกวันนี้คาดหวัง หรือเรียกร้องจากชีวิต
มากเหลือเกิน ต้องการให้ได้เต็มร้อย ไม่มีทุกข์
ไม่มีความสูญเสีย  เช่น ไปชนบท ก็หวังว่าจะพบ
แต่สิ่งดีๆ พอมีเสียงไก่ขันยามเช้า ก็ท�ำใจไม่ได้
หงุดหงิด โมโห แต่ถ้ามองว่าทุกอย่างทุกที่ มันมี
ทั้งดีและเสีย มีสมหวังแล้วก็มีไม่สมหวัง ถ้าเรา
รู้จักใช้ชีวิตเหมือนกับนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ เรา
ก็ตอ้ งรูจ้ กั ค�ำว่า สมหวัง และไม่สมหวังด้วย ถ้าเรา
เข้าใจแบบนี้ เมื่อพบว่าชีวิตของเรามีความพร่อง
มีความไม่สมบูรณ์ เราก็ไม่ทุกข์ ไม่ตีโพยตีพาย  
ยอมรับว่ามันเป็นธรรมดา อาจจะยินดีด้วยซ�้ำว่า  
เรายังโชคดีที่มีความสมหวัง มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นใน
ชีวิตเราตั้ง ๘๐ - ๙๐% หรือแม้แต่ ๗๐% ก็ไม่ใช่
เป็นชีวิตที่ขี้เหร่
เวลาเราสอบ เราเคยสอบได้ ๑๐๐% บ้าง
หรื อ ไม่ แทบจะเป็ น ไปไม่ ไ ด้ เ ลย อย่ า งมากก็
๘๐% บางคนก็ได้ ๗๐%   ในเมื่อเรายังไม่เคย
สอบได้ถึง ๑๐๐% แต่เวลาเราคาดหวังจากชีวิต

เรากลั บ คาดหวั ง ๑๐๐% คาดหวั ง ความสุ ข
๑๐๐% คาดหวั ง ความสมหวั ง ๑๐๐% หรื อ
คาดหวังความสมบูรณ์แบบ จะมีความผิดหวัง
๒ - ๓ อย่าง หรือแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้
ถ้าเราคาดหวังจากชีวิตมากแบบนั้น เราจะ
ไม่มีความสุข ไม่เคยรู้สึกพอใจในชีวิต แม้พบสิ่ง
ดีๆ มากมาย ก็ยงั ทุกข์อยู่ เวลาเราทุกข์ใจ ลองถาม
ตัวเองว่า เป็นเพราะเราคาดหวังจากชีวติ มากเกิน
ไปหรือเปล่า เป็นเพราะเราไม่มคี วามพอใจในสิง่ ที่
มี ไม่ยินดีในสิ่งที่ได้หรือเปล่า เราอยากจะได้มาก
กว่านี้ ทั้งๆ ที่สิ่งที่เราได้มาก็มากแล้ว
คนจ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยประสบความส� ำ เร็ จ ใน
ชี วิ ต มากมาย พรั่ ง พร้ อ มบริ บู ร ณ์ ห ลายอย่ า ง
ครอบครัวก็ดี คนรักก็ยังอยู่ ลูกก็เรียนสูง มีอาชีพ
การงานทีม่ นั่ คง แต่กย็ งั ไม่มคี วามสุข เพราะว่าเขา
อยากได้อะไรจากชีวติ มากกว่านัน้ ถึงแม้วา่ ตัวเอง
จะพบสิ่งดีๆ มากมาย แต่ทนไม่ได้กับความไม่
สมหวังบางอย่าง ซึ่งที่จริงก็เป็นเพียงเรื่องเล็ก
น้อย หรือแม้บางเรื่องจะไม่เล็กน้อย เช่น เจ็บ
ป่วย การงานมีปัญหา แต่ก็ยังนับว่าเป็นส่วนน้อย
เมือ่ เทียบกับสิง่ ดีๆ ทีไ่ ด้รบั จากชีวติ เมือ่ เห็นเช่นนี้
และรู้จักพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ ก็สุขใจ
ได้ไม่ยาก

๕๗

ขอให้เราตระหนักว่า ชีวิตและทุกสิ่งนั้นไม่
สมบูรณ์แบบ แม้แต่ตัวเราเองก็ไม่สมบูรณ์พร้อม
เพราะฉะนั้น ถ้าจะมีความไม่สมบูรณ์ ความไม่
สมหวังบ้าง ก็อย่าไปโวยวาย ตีโพยตีพาย จงยอม
รับว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิต แต่ก็ไม่ได้แปลว่า
ไม่ต้องขวนขวาย ไม่ต้องปรับปรุงสิ่งต่างๆ ที่เรา
เกี่ยวข้อง การขวนขวาย การปรับปรุงให้ดีข้ึน
เป็นสิ่งที่ควรท�ำ  แต่ถ้าท�ำแล้วมันไม่ดีอย่างที่คิด
หรืออย่างที่หวัง มันก็เป็นธรรมดา โดยเฉพาะถ้า
มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ส�ำคัญของชีวิต
สิง่ ส�ำคัญของชีวติ นัน้ ได้แก่ คุณธรรม ความดี
หรือคุณค่าทางจิตใจ พุทธศาสนาเรียกว่า  “ประโยชน์
ชั้นสูง” หรือ “สัมปรายิกัตถะ” ส่วนประโยชน์
ชั้นต้น หรือ “ทิฏฐธัมมิกัตถะ” ได้แก่ การมี
สุขภาพดี มีการงานที่ดี มีครอบครัวที่ดี มีเพื่อน
ทีด่ ี แม้มคี วามส�ำคัญต่อชีวติ แต่กไ็ ม่ใช่สาระส�ำคัญ
ที่สุดของชีวิต และไม่ได้เป็นหลักประกันแห่ง
ความสุขอย่างแท้จริง ถึงแม้เราจะบกพร่องใน
เรื่องของสุขภาพ การงานไม่รุ่งโรจน์ ครอบครัว
ไม่ราบรื่น แต่ถ้าสามารถรักษาใจให้มีคุณธรรม
มีความเจริญงอกงาม  มีความสงบเย็น อย่างนี้ก็
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ยังถือว่าประเสริฐกว่าการมีสุขภาพดี ครอบครัว
ดี การงานดี แต่จิตใจไม่มีคุณธรรม ตกต�่ำ ย�่ำแย่
เต็มไปด้วยความทุกข์
อะไรที่บกพร่อง มีปัญหา ถ้าเราท�ำให้มันดี
ขึ้นได้ก็ควรท�ำ แต่ถ้าท�ำเต็มที่แล้วไม่ดีขึ้น ปัญหา
ก็ยังอยู่ ก็ควรยอมรับ และอยู่กับมันให้ได้ ถือว่า
เป็ น ธรรมดาของชี วิ ต แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เราไม่ ค วร
ละเลยก็คือ การปรับปรุงในเรื่องคุณธรรม ความ
ดี และการเข้าถึงสัจธรรมความจริงของชีวิต อันนี้
คือสิ่งที่ต้องท�ำเรื่อยไป ได้เท่าไหร่ก็พอใจ แต่ก็ท�ำ
ไม่หยุด เพือ่ ให้ดขี นึ้ เรือ่ ยๆ  จนเข้าถึงหรือแจ่มแจ้ง
ในสัจธรรมของชีวิต จนกระทั่งรู้อย่างแท้จริงว่า
ชีวิตก็เป็นเช่นนี้ ไม่มีอะไรที่ยึดติดถือมั่นได้เลย
สักอย่าง เพราะล้วนไม่มีความสมบูรณ์พร้อม
พร่องเป็นนิจ คือเป็นทุกข์นั่นเอง
เมื่อเข้าใจเช่นนี้ ก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมี
ความสุข ทัง้ ๆ ทีก่ เ็ ป็นโลกทีเ่ ต็มไปด้วยความพร่อง
ความไม่สมบูรณ์แบบ ก็ตาม
ที่มา : บรรยายหลังท�ำวัตรเย็น  วัดป่าสุคะโต
อ. แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  

ประสบการณ์ธรรม
ธีรปัญโญ

ธรรมะ ใน ชีวติ ประจ�ำวัน

ถาม : กราบเรียนถามพระอาจารย์วา่ ในแต่ละวัน
พระอาจารย์แบ่งเวลาในการศึกษาปริยัติและใน
การปฏิบตั อิ ย่างไรคะ แล้วการแบ่งเวลาในการฟัง
ธรรม สวดมนต์ อ่านหนังสือธรรมะ ควรเท่ากัน
หรือไม่  
ตอบ : อันนี้ก็คงแล้วแต่ว่า ช่วงเวลาของเราช่วง
นั้นเป็นช่วงที่เราท�ำอะไร อย่างอาตมา ตอนนี้
ก็ตอ้ งยอมรับว่า เป็นช่วงทีม่ าศึกษาบาลีและศึกษา
พระไตรปิฎก ซึ่งก็ต้องใช้เวลาไปกับการอ่านมาก
หน่อ ย ไม่ เ หมื อนตอนที่อยู่วัด ป่าซึ่ง ส่ว นใหญ่
สามารถทีจ่ ะมานัง่ สมาธิ หรือเจริญสมถกรรมฐาน
ได้มากกว่า
แต่พอมาเรียน ก็ต้องทุ่มเทเวลาให้กับการ
เรียนก่อน โดยเฉพาะการเรียนภาษา ก็ต้องขยัน
หน่ อ ย แล้ ว ก็ ม าเรี ย นตอนอายุ ม ากแล้ ว ก็ ไ ม่
ค่อยจ�ำเท่าไหร่นะ สูตรทางภาษา อะไรพวกนี้

ก็ต้องอาศัยเปิดพจนานุกรมบ่อยๆ แต่ว่าอาตมา
เป็นคนที่ชอบสงสัย แล้วก็จะเปิดพจนานุกรมดู
ค�ำศัพท์ต่างๆ ว่าแยกธาตุอะไรบ้าง วิเคราะห์ค�ำ
ต่างๆ ฉะนัน้ ช่วงทีม่ าเรียนทีว่ ดั จากแดงนี้กจ็ ะเน้น
ปริยัติ เพราะว่าเรามาเอาความรู้ทางด้านภาษา
เราก็ต้องเรียนพวกหลักภาษาต่างๆ ก็ต้องใช้เวลา
มากพอสมควร
อย่างบางช่วงก็เรียนเกือบทั้งวันเลย ไม่ได้
มีเวลาท�ำอย่างอื่น เรียนบางคอร์ส เริ่มเรียนตั้งแต่
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ตอนตี ๔ ยังมีเลย บางช่วงอาจารย์ขยัน เรียน
ตั้งแต่ตี ๔ แล้วบางทีก็กว่าจะจบก็ ๒ ทุ่ม ๓ ทุ่ม
ก็มี เสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปเรียนพิเศษวิชาอภิธรรม
อีก บางช่วงต้องยอมรับว่า เรียนหนักกว่าเรียน
แพทย์อีกนะ เรียนกันทั้งวันจริงๆ ฉะนั้น บางช่วง
มันมีช่วงที่จะต้องรู้หลายๆ เรื่องนะ แต่ว่าช่วง
หลังๆ ก็เบาลงบ้างแล้ว เราพอได้หลักอะไรแล้ว
ส่วนการแบ่งเวลา อาตมาก็ยังคงการสวด
มนต์ท�ำวัตรไว้ เพราะอาตมาชอบ แต่อาตมาก็
เข้าใจว่าในสายของปริยัติบางทีเขาก็ท่องหนังสือ
ดึก ฉะนั้น ช่วงท�ำวัตรเช้าตีสี่ เขาก็ไม่ค่อยมากัน
เหมือนกับอยู่ในโลกของนักเรียนใช่ไหม เราก็
เข้าใจนักเรียนนักศึกษา บางทีกอ็ า่ นหนังสือจนดึก
จนดื่น ตี ๑ ตี ๒ กว่าจะได้นอนก็มี ตอนเช้า
เลยไม่ค่อยเห็นตื่นมาท�ำวัตรเช้ากัน

ดังนั้นมีโยมชอบถามอาตมาอยู่เรื่อยๆ ว่า
“พระที่วัดมีกันกี่รูปครับท่านอาจารย์” อาตมาก็
ต้องย้อนกลับถามไปว่า “โยมจะเอาตอนไหนล่ะ
ถ้าเอาตอนสวดมนต์ท�ำวัตรเช้า ก็ ๔ - ๕ รูป
(หัวเราะ) แต่ถ้าตอนมารับอาหารไปฉัน ก็ ๗๐
กว่ารูป” ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ แต่อาตมาคิด
ว่าการสวดมนต์ท�ำวัตรเช้ามีข้อดีหลายอย่าง ข้อ
แรก เป็นการบังคับให้เราตื่นตรงเวลาไปในตัว
ถ้าเราต้องท�ำวัตรเช้า เราก็จะนอนดึกมากไม่ได้   
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จริงๆ ช่วงสี่ทุ่มถึงตีสอง ควรจะเป็นช่วงที่นอน
พักผ่อนได้แล้ว ถ้าได้หลับลึกพอในช่วงเวลานี้ก็
จะช่วยให้จ�ำสิ่งที่เรียนมาได้ดี ถ้าช่วงภาวนาดีๆ      
ได้นอนสี่ถึงห้าชั่วโมง ก็อาจจะพอ แต่ช่วงเรียน
หนังสือ อาจต้องใช้เวลานอนเพิ่มขึ้นไปเป็นห้าถึง
หกชัว่ โมง ก็ตอ้ งดูตวั เอง ข้อสองคือ ได้ความรูจ้ าก
บทสวดมนต์ไปด้วย
จริงๆ แล้ว พวกหนังสือสวดมนต์ที่อาตมา
รวบรวมมานี้ ก็มีจุดเริ่มต้นมาจากการท�ำวัตรเช้า
ทั้งนั้นเลย เพราะว่าจริงๆ พวกนี้เดิมเป็นเอกสาร
เล็ ก ๆ มาก่ อ นทั้ ง นั้ น ช่ ว งแรกๆ อาตมาชอบ
บทไหน ก็จะท�ำเป็นเอกสารภาษาบาลีด้านซ้าย
แปลไทยด้ า นขวา แล้ ว ก็ เ อามาสวดด้ ว ยกั น
ตอนเช้า ท�ำไปท�ำมา แล้วอาตมาก็แก้ไปด้วยไง
สวดไปแก้ไป ค�ำแปลไหนชอบก็คงไว้ ค�ำไหนไม่
ชอบก็เปลี่ยนค�ำ  ตามไปดูในอรรถกถา ฎีกาว่า
น่าจะแปลอย่างนี้จะตรงกว่าไหม แล้วก็ค่อยๆ
ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนค่อยๆ ลงตัว สุดท้าย
ก็ได้มารวมท�ำเป็นหนังสือเป็นเล่มอย่างนี้แหละ
ฉะนั้น มีอีกเยอะที่ไม่ได้เอามาท�ำเป็นหนังสือ
ท�ำเป็นเอกสารไว้ เป็นพระสูตรที่น่าสนใจทั้งนั้น
ซึ่งอาตมาก็ได้จากตอนเช้าที่ไปสวดร่วมกัน
คืออาตมาเป็นคนที่ชอบสวดบทอะไรใหม่ๆ
เพราะถ้าอยู่ที่วัดป่า ก็จะสวดแต่บทเดิมซ�้ำๆ นั่น
แหละ โย โส ภควา สวดจนจ�ำได้หมดแล้ว แต่ว่า
เราอยากจะสวดบทใหม่ๆ บ้าง ก็เลยไปหารวบรวม
ที่มีในพระไตรปิฎก ถือว่าการสวดเป็นการศึกษา
ไปด้วย ช่วงที่เรียนก็ไม่ได้เน้นนั่งสมาธิเท่าไหร่นัก
เพราะว่ามีเวลาน้อยนะ อย่างช่วงท�ำวัตรเช้าก็มี
แค่  ๕๐  นาทีเอง  กจ็ ะแบ่งเป็นสวดมนต์สกั ประมาณ
๒๐ นาที แล้วก็ฟังเทศน์ ๑๕ นาที แล้วก็นั่งสมาธิ
อีก ๑๕ นาที ไม่ได้นั่งเป็นชั่วโมงเหมือนตอนอยู่
วัดป่า
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ส่วนการฟังเทศน์ อาตมาก็ฟังอยู่ แต่ว่าการ
ฟังก็จะเปลี่ยนไปนิดหนึ่ง แต่ก่อนนี้จะฟังเทศน์
ของครูบาอาจารย์เยอะ แต่พอมาเรียนปริยัติ
อาตมาจะฟังเทศน์แบบที่ว่า ต้องมีพื้นความรู้
อภิธรรมอยูบ่ า้ ง ถึงจะฟังเข้าใจ ฉะนัน้ ก็จะต่างกัน
เทศน์แบบวัดป่าก็จะเป็นแบบสไตล์ของครูบาอาจารย์จะเทศน์ในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง เน้นที่
ประสบการณ์การปฏิบัติของท่านพระอาจารย์
เอง แต่เทศน์แบบปริยตั อิ ย่างนี้ จะต้องมีพนื้ ความ
รู้อภิธรรมมาก่อน ซึ่งถ้าคนที่ไม่มีพื้นความรู้อภิธรรมฟังแล้ว จะงงมาก เดีย๋ วก็ ๔ โน้น ๘ นัน้ อะไร
อย่างนี้ มันจะเป็นตัวเลขหมด เหมือนกับเป็น
รหัส แต่ว่าคนที่เรียนแล้วจะชอบ เพราะว่าพูด
ตรงสภาวธรรมดี คือมีค�ำจ�ำกัดความที่ค่อนข้าง
รัดกุม
ฉะนั้น มันก็มีที่จะต้องเรียนก่อนจึงจะฟัง
เข้าใจ คือต้องเรียนบาลี ต้องเรียนอภิธรรมเป็น
พื้นฐานมาบ้าง เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไวยากรณ์
ของธรรมะ มันถึงจะฟังสนุก แล้วทีนเี้ วลาฟังเทศน์
ก็จะฟังเทศน์แบบของอภิธรรม ก็จะได้องค์ธรรม
(สภาวธรรม) เยอะ เพราะจะเข้าใจว่า เออ ตอนนี้
พูดหมายถึงอะไร

เปรี ย บเที ย บเหมื อ นอย่ า งอาชี พ แพทย์
สมมติว่าเราพูดสื่อกับชาวบ้านทั่วๆ ไป เราก็พูด
ค�ำว่า “เชือ้ โรค” ก็จบใช่ไหม เราอาจจะว่าเชือ้ โรค
ไปท�ำให้เกิดโรคนัน้ โรคนี้ ก็ใช้คำ� เชือ้ โรคอย่างเดียว
ก็ได้ แต่ว่าถ้าเป็นภาษาหมอคุยกัน พูดเชื้อโรค
อย่างเดียวมันไม่พอแล้ว ต้องพูดให้ชัดลงไปว่า
เป็นเชื้อโรคแบบไหน เป็นไวรัส แบคทีเรีย หรือ
หนอนพยาธิ อย่างเดี๋ยวนี้ไวรัสก็ต้องเรียกโควิด
อะไรอย่างนี้ ต้องให้ชัดเจนลงไป ว่ามันเป็นตัว
อะไรใช่ไหม ธรรมะก็เหมือนกัน นามธรรมมัน
ยิ่งละเอียดลึกซึ้ง อภิธรรมจะบอกชัดเจน จะมี
ค�ำนิยามต่างๆ ชัดเจนว่าค�ำๆ นี้หมายถึงอะไร
เวลาเราพูด เราก็จะได้สื่อสารให้ตรงกัน ส�ำหรับ
อาตมาก็เลยชอบมาก เพราะว่าเรียนหมอก็ต้อง
ใช้ เวลาในการที่ จ ะเรี ย นรู ้ ศั พ ท์ เ ฉพาะพวกนี้
อยู่แล้ว แค่ค�ำจ�ำกัดความก็ต้องใช้การเรียนรู้
มาไม่ใช่น้อย แต่ว่ามันท�ำให้เราชัดเจนเวลาเรา
คุยกัน ว่าเราก�ำลังคุยถึงเรื่องอะไร
เพราะถ้าเรา ให้ความหมายค�ำไม่ตรงกัน
แล้ว ก็เป็นเหตุให้ทะเลาะกันได้เรื่อยๆ เพราะพูด
หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ม่ ต รงกั น ตั้ ง แต่ แรกแล้ ว ฉะนั้ น
เราก็ต้องมีการให้จ�ำกัดความก่อน ในเรื่องทาง
นามธรรมนี้ เขาจะมีระบบที่จะต้องค่อยๆ เรียนรู้
ปรับความเข้าใจให้ตรงกันก่อน
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เพราะฉะนั้น ก็ต้องมีการลงทุนบ้างในเรื่อง
ของการเรียนพระอภิธรรม และเรือ่ งของบาลีดว้ ย
บาลีนี้ก็ต้องละเอียดแบบไวยากรณ์ใหญ่ อย่างที่
บอกแล้ว จึงจะได้องค์ธรรม แต่ว่าช่วงแรกก็ต้อง
เรียนของสนามหลวงไปด้วย จะได้ฝกึ แปลธรรมบท
แล้วก็ตอ้ งไปสอบ เพราะว่าส่วนใหญ่โยมเขาสนใจ
ก็จะถามอย่างเดียวว่า “ท่านจบ ปธ. ไหนแล้ว”
(หัวเราะ) เขาถามแค่นั้นเอง ฉะนั้น เราก็ต้องไป
เรียนสนามหลวงเพื่อว่าจะได้สอบตามขั้นตอน
ให้เขาด้วย ถ้าเรียนอยู่หลายๆ ปีแล้ว สอบไม่ได้
เลย คนอื่นเขาก็จะสงสัยว่า เอ...เรียนอะไรอยู่
ฉะนั้น ก็ต้องสอบสนามหลวงให้ได้ด้วย เพื่อจะได้
ตอบค�ำถามได้ ตอบสั้นๆ ว่า เอ้อ อยู่ ปธ. นี้แล้ว
เขาก็จะโอเค ได้ๆ แล้วส่วนใหญ่เขาก็อยากรู้แค่
นี้แหละ ใช่ไหม
แต่ว่าจริงๆ อาตมาไม่ได้เรียนในหลักสูตร
สนามหลวงนะ เรียนอีกแบบหนึ่งตามแนวของ
เมียนมา เพราะเขาเรียนเข้าพระไตรปิฎก เรียน
แล้วเข้าไปค้นคว้าหาองค์ธรรม โอ้โห เขาเรียน
เยอะมากเลย ไปดูเขา น่าประทับใจว่าเขาเรียน
แล้วเขาเข้าถึงองค์ธรรมได้ เพราะเขาเรียนคู่กัน
ไปหมด ของบ้านเราเรียนแยกกัน บางทีคนเรียน
ภาษาบาลีก็ไม่ได้เรียนอภิธรรมด้วย บางทีคน
เรี ย นอภิ ธ รรมก็ ไ ม่ ไ ด้ เรี ย นภาษาบาลี ด ้ ว ย แต่
ของเขา เรียนไปคู่กัน เพราะมันแยกกันไม่ได้
มันต้องไปคู่กันถึงจะเข้าใจ ธรรมะหลายๆ เรื่อง
ก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้น
ส่วนเรื่องการแบ่งเวลา ช่วงนี้ส�ำหรับอาตมา
ส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งเวลา ระหว่างอ่านอันนี้
หรืออ่านอันนูน้ มันจะมีวชิ าของอภิธรรมทีจ่ ะต้อง
รู้ อภิธรรมก็มี อภิธัมมัตถสังคหะ เป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญ แล้วก็เรือ่ งของบาลีไวยากรณ์ ถ้ามีเวลาว่าง
ก็จะอ่านพระสูตรที่เป็นความชอบส่วนตัว เช่น
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สุตตนิบาต จะเป็นพวกคาถาเก่าๆ ที่เป็นรุ่นแรกๆ
ที่พระสมัยพุทธกาลจ�ำกันได้ขึ้นใจก่อนออกไป
ปฏิบัติ อยากรู้ว่าสมัยก่อนเขาเรียนอะไรกันบ้าง
เราก็เอามาแปล บางทีก็อ่านเทียบที่เขาแปลเป็น
ภาษาอังกฤษด้วย อย่างเขาแปลภาษาอังกฤษนี้
บางทีมันได้อรรถรสมากกว่า เราก็มาเทียบคู่กัน
แล้วเราก็พบว่า เออ...ไอเดียนี้ดี เราก็มาดูว่า
แปลอย่างนี้ได้ไหม เอ้อ ไปเปิดดูอรรถกถา ฎีกา
อ้าว ก็แปลอย่างนี้ก็ได้นี่ เราก็มาแปลใหม่เอา
ไว้อ่านส่วนตัวบ้าง เรียกว่าเป็นความเพลินใน
ธรรมะเฉพาะตัวก็ได้

ส่วนการแบ่งเวลาของการศึกษาให้ครอบคลุม
ก็ยอมรับว่า ช่วงนี้ไม่ได้นั่งสมาธินานๆ เหมือนกับ
ตอนที่อยู่ที่วัดป่า ตอนนี้เราทุ่มเทให้กับการเรียน
ก่อน เรามีเวลาจ�ำกัด เพราะว่าถ้าเรากลับไปอยู่
วัดป่าแล้ว มันก็ไม่มีโอกาสนี้แล้ว อย่างตอนนี้
เราโชคดีที่ว่ามีปัญหาอะไรเราก็ถามได้ มีท่าน
พระอาจารย์ ช าวเมี ย นมา ที่ ท ่ า นจบอภิ วั ง สะ
ซึ่งเป็นหลักสูตรขั้นสูงของเมียนมา ท่านสามารถ
ที่ จ ะตรวจสอบกั บ คั ม ภี ร ์ นิ ส สยะของเมี ย นมา
ที่พระอาจารย์เขาค้นคว้าแล้วถ่ายทอดไว้อย่าง
สมบูรณ์มาก เพราะเขามีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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มาตลอดไม่ ข าดช่ ว ง อย่ า งเวลาเราอ่ า นพระไตรปิฎก เราสงสัยเราก็ไปดูอรรถกถาได้ใช่ไหม
บางทีอ่านอรรถกถาก็ยังสงสัยอีก ก็ต้องไปดูฎีกา
เป็นขั้นๆ ไป บางทีดูฎีกาแล้วก็ยังไม่ชัดเจนอีก
ก็ ต ้ อ งมาดู คั ม ภี ร ์ นิ ส สยะ ที่ เ ป็ น ค� ำ ของครู บ าอาจารย์รนุ่ หลังๆ ทีท่ า่ นเชือ่ มโยงไว้ให้ และใช้เป็น
หลักได้ เขาจะแก้ไว้ให้เลยว่า อันนี้มันหมายถึง
อะไร แต่นิสสยะ เป็นภาษาเมียนมายังไม่มีการ
แปลเป็นภาษาไทย ของเราจึงมีข้อจ�ำกัดตรงนี้
ฉะนั้น ตอนนี้เวลาอาตมาเจอปัญหาอะไร
เวลาแปล ก็ต้องไปพึ่งพระอาจารย์ชาวเมียนมา
บางทีก็พยายามเรียนภาษาเมียนมาอยู่ แต่ว่าการ
จะเรียนอีกภาษาหนึง่ ก็อกี เรือ่ ง ยาวนะ อายุกม็ าก
แล้ว ไม่ค่อยจ�ำ  หวังว่า ถ้าใครสนใจเรียนลงลึก
จริงๆ แล้วเริ่มตั้งแต่อายุน้อยๆ ถ้าได้เรียนภาษา
เมี ย นมาด้ ว ย จะเกื้ อ กู ล มากเพราะว่ า เขาท� ำ
เสร็จไว้หมดแล้ว ค้นคว้าไว้หมด ศัพท์ต่างๆ เขา
แยกศัพท์ใส่องค์ธรรมไว้ให้เสร็จสรรพหมดแล้ว
ทุกๆ ตัว ซึ่งดีมากๆ เลย ช่วยเกื้อกูลแก่การเรียน
ธรรมะแบบลงลึกได้ดีมากๆ นะ
แต่หลักสูตรของบ้านเรา ไม่ได้เรียนเจาะ
ลึกในพระไตรปิฎก เพราะฉะนั้น เราก็เลยไม่ได้
มีต�ำราที่เขียนขึ้นใหม่ๆ แต่ของเมียนมา เขาเรียน
ลึก จึงมีต�ำราพวกนี้เยอะ เพราะฉะนั้น ช่วงที่เข้า
มาเรียนในเมืองนี้ ส�ำหรับอาตมาก็เป็นลักษณะ
อย่ า งนี้ คื อ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการศึ ก ษาปริ ยั ติ
ก่อน แต่ก็คิดว่าใกล้จะจบแล้วล่ะ หลักสูตรที่
อาตมาเรี ย นเป็ น หลั ก สู ต รน� ำ ร่ อ ง เรี ย นพระ-

ไตรปิฎก ๙๐๐ ชั่วโมง จริงๆ อาตมาก็คิดว่าน่าจะ
จบก่ อ นพรรษานี้ ด ้ ว ยซ�้ ำ ไป ถ้ า ไม่ มี โ ควิ ด นะ
แต่พอมีโควิดปุ๊บ ชั้นเรียน ก็เลยต้องเลื่อนไป
หมดเลย ตอนนี้ก็เลยต้องมาเรียนซ่อม ไว้ดูอีกที
ว่าออกพรรษาแล้วจะไปได้แค่ไหน
มีต�ำราที่อาตมาอยากเรียนอีกอันคือ วิสุทธิมรรค รู ้ สึ ก ว่ า ดี ม าก วิ สุ ท ธิ ม รรค เป็ น คั ม ภี ร ์
ขยายอรรถะของพระไตรปิฎกที่อยู่ตรงกลาง ถ้า
เราจะรู้อรรถกถาได้ก็ต้องรู้วิสุทธิมรรคก่อน แต่
วิ สุ ท ธิ ม รรคเองก็ ย ากเหมื อ นกั น ต้ อ งมี คั ม ภี ร ์
ขยาย คือ ฎีกาขยายวิสทุ ธิมรรคอีกชัน้ หนึง่ ถ้าอ่าน
ไปด้วยกันได้ ก็จะมีความรู้เยอะเลย ในฎีกานี้
เขาจะเสริมให้ในหลายๆ จุด แต่ก่อนก็เคยอ่าน
วิสทุ ธิมรรคเหมือนกัน แต่ไม่คอ่ ยเข้าใจเท่าไหร่นะ
ยิ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้ภาษาบาลี อภิธรรมก็ยังไม่ได้
อย่างนี้ ตอนหลังพอได้ภาษาดีขึ้น ได้อภิธรรมดี
ขึน้ มาอ่านวิสทุ ธิมรรค รูส้ กึ โอ้ ท่านได้รวบรวมไว้
อย่างดีมาก แล้วก็มีค�ำขยายของฎีกาจารย์อีก
ก็เลยคิดว่า โอ้ เป็นสิ่งที่สนุกในการที่จะเรียน
เริ่ ม เข้ า ใจวิ ธี ก ารอธิ บ ายขยายองค์ ธ รรมต่ า งๆ
ดังนั้นจึงคิดว่า ช่วงนี้จะใช้เวลาทุ่มให้กับการ
เรียนปริยัติไว้ก่อนนะ เหมือนกับว่าเรายังฝึกอยู่
ในวิธีอธิบายตามแนวเถรวาทอยู่ ยังมีที่ไม่เข้าใจ
อีกเยอะ แต่เมื่อเรากลับไปวัดป่า เราก็จะได้พึ่ง
ตัวเองได้ สามารถที่จะเปิดอ่านแล้วก็ท�ำความ
เข้าใจ อ่านอรรถกถา ฎีกาให้รู้เรื่องได้ แล้วสมมติ
มีปัญหาอะไรยากๆ ช่วงที่อยู่ใกล้อาจารย์ ก็มี
อาจารย์ที่มีความรู้ ที่ส ามารถค้นคว้ามาตอบ
เราได้
ที่มา : ตอบค�ำถาม ในคอร์สอบรมภาวนา
“เถรเถรีคาถา” จัดโดย ชมรมกัลยาณธรรม
ที่ธรรมสถานว่องวานิช วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

กวีนิพนธ์

สนทนาภาษาธรรม

พระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ กับ ดร.วิรไท สันติประภพ

ชีวิตและการปฏิบัติธรรม
พระ : โอกาสนี้ อาตมาขอแนะน�ำให้รจู้ กั ดร.วิรไท
สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
จะมาสนทนาในหั ว ข้ อ “ชี วิ ต และการปฏิ บั ติ
ธรรม” ขอเริ่มต้นว่า โยมได้ทราบหัวข้อแล้วรู้สึก
อย่างไร ?
ดร.วิรไท : เป็นเรื่องที่คนทั่วไป อาจจะรู้สึกไกล
ตัว แต่ส�ำหรับผม ถือว่าการปฏิบัติภาวนานี้เป็น
ส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งของชีวิต
พระ : โยมยังสนใจการภาวนาอยู่ทุกวันๆ
ดร.วิรไท :  ถอื เป็นกิจวัตรครับ จะหาเวลาสวดมนต์
ท�ำภาวนาทุกเช้า - เย็น ถ้าวันเสาร์ อาทิตย์ก็จะมี
โอกาสภาวนามากขึ้นในช่วงเช้า ถ้ามีโอกาสก็จะ
ไปสวดมนต์ที่วัด เป็นโอกาสที่ได้พักสมอง ได้พัก
จิต เพราะว่าการท�ำงานแต่ละวันของเรา มีขยะ
เข้ามาตลอดเวลา ผมถือว่า เหมือนกับสุขภาพที่
เราต้องดูแล ชีวิตก็ไม่มีเรื่องอื่น นอกจากกาย

กับใจ เราออกก�ำลังกาย เราก็ต้องออกก�ำลังใจ
ด้วย เราอาบน�้ำช�ำระกาย เราก็ต้องล้างขยะใน
ใจเหมือนกัน ถือว่าเป็นส่วนส�ำคัญของกิจวัตร
ประจ�ำวันที่ต้องท�ำครับ
พระ : คุณโยมน่าจะมีงานยุ่งมาก แต่ยังมีการแบ่ง
เวลามาท�ำภาวนาได้ ท�ำไมถึงให้ความส�ำคัญและ
ได้แรงบันดาลใจมาจากไหน ?
ดร.วิรไท : เมือ่ ก่อนก็ไม่เข้าใจว่า หลักพุทธศาสนา
หรื อ ผลที่ ไ ด้ มั น เป็ น ปจฺ จ ตฺ ตํ รู ้ ไ ด้ ด ้ ว ยตนเอง
บางครั้งเรามักจะมีข้ออ้าง อย่างเวลาที่เราเริ่ม
ปฏิบัติใหม่ๆ ก็จะมีข้ออ้างว่าเสียเวลา มีงานยุ่ง
บ้าง เดี๋ยวจะท�ำเมื่อว่างบ้าง แต่เมื่อท�ำไปแล้ว
จะรู้เลยว่า ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาที่เสีย
ไปมหาศาล
ส�ำหรับผม ตอนเริม่ ต้นใหม่ๆ ท�ำสมาธิเพราะ
คิดว่า จะช่วยท�ำให้เราสามารถจัดการกับความ

วุ่นวาย จัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาเผชิญกับ
เราในแต่ละวันได้ดีขึ้น ฉะนั้น ผลิตภาพ หรือ
ประสิทธิภาพในการท�ำงานเพิ่มสูงขึ้นมาก จาก
การที่มีการปฏิบัติเป็นประจ�ำ คือเมื่อถึงจุดนี้แล้ว
ก็จะไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องของการเสีย
เวลา ในทางตรงกันข้าม ถ้าเกิดไม่ปฏิบัติภาวนา
จะรูเ้ ลยว่าผลิตภาพ หรือประสิทธิภาพของตัวเอง
ตก มันก็เหมือนกับเราออกก�ำลังกาย ถ้าเราออก
ก�ำลังกาย สุขภาพเราก็แข็งแรง แล้วเมื่อได้ผลดี
เราก็อยากจะออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ แต่เมื่อไร
ที่เราไม่ ออกก� ำ ลั งกาย สุข ภาพร่างกายเราจะ
เสื่อมลง คิดว่าก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
อีกอันหนึง่ ทีเ่ ป็นผลพลอยได้มากทีไ่ ม่คาดคิด
ก็คอื ท�ำให้นอนหลับ ไม่วา่ จะมีปญ
ั หามากแค่ไหน
ก็ตาม ที่เข้ามาในแต่ละวัน ตั้งแต่ผมเริ่มปฏิบัติ
อย่างจริงจัง ผมไม่มีปัญหาการนอนไม่หลับ แล้ว
ถ้าเราสามารถนอนได้อย่างมีคุณภาพ มันจะท�ำ
ให้เราสามารถที่จะท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะรับกับปัญหาต่างๆ ได้ดี แล้ว
งานของผมต้องเดินทาง ถ้าก่อน COVID ก็ต้อง
เดินทางไปต่างประเทศตลอดเวลา การที่จะต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับเส้นแบ่งเขตเวลา ทีม่ นั เปลีย่ นไป
เวลาเดินทางนี่ ไม่ต้องพึ่งยา ไม่ต้องใช้ยาอะไร
เลย ถ้านอนไม่หลับก็นั่งสมาธิ เข้าสมาธิก่อนนอน
สัก ๑๕ - ๒๐ นาที แล้วช่วยให้หลับได้ สิ่งนี้ผม
คิดว่าเป็นอานิสงส์ที่ได้จากการปฏิบัติภาวนาครับ
พระ : ในตัวเนื้องานของโยม ยังต้องยุ่งกับข้อมูล
อะไรมากอยู่ การท�ำสมาธินี่ช่วยไหมว่า เราจะ
เลือกรับข้อมูลต่างๆ อย่างไร
ดร.วิรไท : ช่วยมาก เวลาที่เราสมาธิดีมันเหมือน
เรามี ลิ้ น ชั ก อยู ่ ใ นสมอง แล้ ว ก็ ลิ้ น ชั ก ซอยเป็ น
ย่อยๆ ก็สามารถที่จะเปิดกล่องมาหยิบอันนี้ใส่ไว้
แล้วถ้าจ�ำเป็นจะต้องหยิบใช้ เวลาทีเ่ ราเจอปัญหา

มันก็ไปเปิดลิ้นชักถูกลิ้นชัก หยิบเอกสาร หยิบ
ข้ อ มู ล ที่ อ ยู ่ ใ นหั ว ออกมาได้ ถู ก ต้ อ ง ท� ำ ให้ เรา
สามารถที่ จ ะท� ำ งานได้ ตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อันนั้นนี่ชัดเจนว่าเป็นประโยชน์
ของสมาธิ
จนกระทั่งไปถึงจุดหนึ่งที่ปฏิบัติ ครั้งหนึ่ง
ผมไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
(พระภาวนาเขมคุณ วิ.) แล้วก็ได้มีโอกาสสอบ
อารมณ์ แล้วผมก็มีค�ำถามในลักษณะที่ว่า “ผม
จะท�ำสมาธิอย่างไรที่จะท�ำให้ประสิทธิภาพของ
ผม ดียิ่งขึ้นไปอีก” หลวงพ่อท่านถามกลับมาว่า
“แล้วโยมไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออยากจะพ้นทุกข์หรือ”
ท�ำให้กลับมานั่งคิดว่า แนวปฏิบัติของเรานี่
ควรจะเป็นอย่างไร แล้วจุดมุ่งหมายส�ำคัญของ
เราคืออะไร ก็เริ่มมาสนใจทางด้านของวิปัสสนา
เพิม่ มากขึน้ ท�ำให้การปฏิบตั ภิ าวนาหรือประโยชน์
ที่ได้จากการปฏิบัติภาวนาก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง คือ
ท�ำให้เห็นธรรมชาติของชีวิต เห็นความเป็นจริง
ของชี วิ ต ก็ ท� ำ ให้ เ ราสามารถรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น รอบๆ ตั ว เราได้
ไม่เป็นทุกข์กับมัน โดยเฉพาะในงานที่ต้องอยู่
ท่ า มกลางความขั ด แย้ ง ต้ อ งอยู ่ ท ่ า มกลางผล
ประโยชน์ต่างๆ
พระ : เหมือนพระอาจารย์สุรศักดิ์ ท่านมาให้สติ
ให้กุญแจหลักของการปฏิบัติกับโยม
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ดร.วิรไท : อย่างยิ่งเลยครับ แล้วพอเราเห็นจุด
ประสงค์ หรือเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี่ มันเปิดโลกทัศน์อีกมากในเรื่องของประโยชน์ต่างๆ ที่เราได้
รับจากการปฏิบัติภาวนา
พระ : แค่ค�ำว่า ดับทุกข์ ไม่มีทุกข์ สิ้นทุกข์
นี่ ก็เข้าไปถึงหัวใจโยม อาตมาจ�ำได้ว่า ครั้งหนึ่งที่
สนทนากับโยมที่แบงก์ชาติ  ไม่ว่าแบงก์ชาติออก
นโยบายอะไรมาก็แล้วแต่ ก็จะมีคนทีไ่ ด้ประโยชน์
และก็เสียประโยชน์ แล้วคนที่เสียประโยชน์ก็จะ
ส่งเสียง คนที่ได้ประโยชน์ก็จะเงียบๆ ไว้ ฉะนั้น
การตัดสินใจทุกครั้งก็จะมีคนที่บ่นขึ้นมาเสมอ
โยมตอบว่า “ก็มันสมมติครับ”
ดร.วิรไท : โลกมันเป็นเช่นนั้นครับ ถ้ายอมรับว่า
มันเป็นความจริงของโลก มันเป็นสมมติ เราไม่
สามารถไปบริ ห ารจั ด การผลประโยชน์ ค วาม
ชอบใจ หรือความไม่ชอบใจของคนอื่นได้
ที่ แ บงก์ ช าติ ผมพยายามที่ จ ะพู ด คุ ย กั บ
เพื่อนร่วมงานตลอดเวลาเลยว่า ชีวิตคนมี ๓ ฐาน
ที่เป็นหลักของชีวิต คนจะสมบูรณ์ต้องมี ฐานคิด
ฐานท�ำ แล้วก็ฐานใจ

ฐานคิด ก็คือว่าเราต้องมีปัญญา เราต้อง
ตามเท่าทันกับความรู้ สิ่งที่เราท�ำต้องแน่ใจว่า
ถูกต้อง มีตรรกะของมัน มีข้อมูลสนับสนุน มีหลัก
วิชาแล้วก็หาแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งคนแบงก์ชาติ
โชคดีเพราะจะได้พี่ๆ น้องๆ ที่เก่งๆ เข้ามาท�ำงาน
เยอะ ฐานคิดของเราค่อนข้างดี
ฐานท�ำ คือเราต้องท�ำให้เกิดด้วย เราคิด
อย่างเดียวไม่ได้ ถ้าจะให้งานที่เราท�ำนี่มันเกิด
ประโยชน์ มันต้องมีผลลงไปสู่การปฏิบัติ ตอน
หลังก็จะเห็นคนแบงก์ชาติเราใช้ค�ำว่า เราต้องติด
ดินมากขึ้น เมื่อเราจะคิดแล้ว เราก็หวังว่ามันจะ
ไปเกิดผลอย่างที่เราอยากให้เป็น
ฉะนัน้ จะเห็นหลายเรือ่ งทีเ่ ราท�ำในช่วงหลังๆ
ไม่ว่าจะเป็นระบบ PromptPay ระบบการช�ำระ
เงินใหม่นี้ การเงินดิจิทัล ไปจนถึงการก�ำกับดูแล
สถาบันการเงิน หรือแม้กระทั่งช่วงโควิดนี่ การ
ออกมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบนี่ต้องท�ำให้มันเกิดผลครับ
ฐานคิด ฐานท�ำ นี่ ถ้าเป็นคนเก่ง เป็นคน
ที่เรียนหนังสือดี ก็มักจะมีเป็นพื้นฐาน แต่สิ่งที่
ส�ำคัญที่สุดก็คือ ฐานใจ เราต้องมีภูมิคุ้มกันด้าน

๕๗

จิตใจทีด่ ี เพราะว่าทุกอย่างทีแ่ บงก์ชาติทำ 
� มีคนได้
ประโยชน์และก็คนเสียประโยชน์ เราตัดสินใจ
ออกนโยบายลดอั ต ราดอกเบี้ ย ผู ้ กู ้ เ งิ น ก็ ช อบ
ผู ้ ฝ ากเงิ น ก็ จ ะเสี ย ประโยชน์ ก็ จ ะไม่ ช อบครั บ
ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมา คนน�ำเข้าได้ประโยชน์
ก็จะชอบ ผูส้ ง่ ออกส่งออกได้ยากขึน้ ได้เงินน้อยลง
เสียประโยชน์ก็จะไม่ชอบ
ก็ อ ย่ า งที่ พ ระอาจารย์ พู ด ว่ า คนที่ เขาได้
ประโยชน์เขาก็จะนัง่ เฉย ๆ แล้วคนทีเ่ สียประโยชน์
เขาจะออกมาบ่น ออกมาเรียกร้อง เพราะฉะนั้น
หน้าที่เราคือ เราต้องมีใจที่มั่นคงหนักแน่น แล้ว
ก็ต้องมีทั้งขันติมากพอสมควรในการท�ำหน้าที่
เราต้องอธิบาย ต้องท�ำให้เขาเข้าใจว่า สิ่งที่เรา
ท�ำเป็นประโยชน์กับส่วนรวมอย่างไร แล้วใน
โลกปั จ จุ บั น นี่ คนไม่ ค ่ อ ยมองประโยชน์ ส ่ ว น
รวม คนมองประโยชน์ส่วนตน ก็ยิ่งท�ำให้เรา
ต้องท�ำหน้าที่ในการอธิบายมากขึ้น แล้วก็ต้องมี
ภูมิคุ้มกันด้านจิตใจที่มากขึ้น ซึ่งภูมิคุ้มกันด้าน
จิตใจ นีม่ นั จะมีได้กต็ อ่ เมือ่ เราเข้าใจ “ใจ” ของเรา
เราเท่าทันกับ “ใจ” ของเรานะ ไม่เช่นนั้นเราจะ
ไม่สามารถมีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจได้เลย
เราจะเข้าใจกับ “ใจ” ของเราได้อย่างไร
ถ้าเราไม่เริ่มเรียนรู้เรื่องของข้างใน ถ้าเราเรียน
รู้เรื่องของข้างนอก เรียนรู้เรื่องของปัญญา มันก็
จะได้แต่ฐานคิด แต่ฐานใจนี่ มันต้องเรียนรู้เข้าไป
ข้างใน ที่แบงก์ชาติมีคนที่สนใจเรื่องพุทธศาสนา
เรื่องการปฏิบัติภาวนาต่อเนื่องมานาน เป็นโชคดี
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ที่ท�ำให้คนแบงก์ชาตินี่มีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจที่
ค่ อ นข้ า งดี ชมรมศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ธ รรมของ
แบงค์ชาตินี่เข้มแข็งต่อเนื่องมาหลายสิบปี แล้ว
เราก็โชคดี ได้เมตตาจากครูบาอาจารย์หลาก
หลายส�ำนัก รวมทั้งพระอาจารย์ด้วยที่เมตตา
มาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้กับคน
แบงก์ชาติ
เรื่องภูมิคุ้มกันด้านจิตใจนี่ไม่ใช่เป็นทักษะ
ชีวิตของโลกใหม่เฉพาะคนแบงก์ชาติเท่านั้น ผม
ว่าคนรุ่นใหม่  ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพอะไรก็ตาม เรา
ต้องเผชิญกับสิ่งเร้ามากขึ้น ต้องเผชิญกับกระแส
เทคโนโลยี Social Media* ที่คนมีแนวโน้มที่จะ
วิจารณ์ต่อว่า มากกว่าชื่นชม แล้วก็หลายครั้ง
คนจะรับสารแบบอ่านแต่หัวข้อข่าว ไม่ได้เข้าใจ
เนื้อหาที่มาที่ไป เหตุผลข้อเท็จจริง  เพราะฉะนั้น
มันยิ่งท�ำให้คนที่อยู่ในโลกปัจจุบันและโลกใน
อนาคตนี่ ต้องตั้งการ์ดให้สูงในด้านภูมิคุ้มกันด้าน
จิตใจ ก็ยิ่งท�ำให้เห็นความส�ำคัญของการปฏิบัติ
ภาวนาครับ
พระ : ฐานไหนที่โยมรู้สึกว่าเราควรเข้าไปจัดการ
ดร.วิรไท : ผมคิดว่าเราต้องรักษาสมดุลของทั้ง
๓ ฐาน แล้วก็มีวิธีการที่ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา
ว่าในการท�ำหน้าที่ของเรานี่ เราไม่เสียสมดุลครับ
แต่ ฐ านที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด นี้ คื อ ฐานใจในมุ ม มอง
ของผม เพราะว่าเราจะคิดอย่างไรก็ตาม เราต้อง
เท่าทันความคิด ต้องเท่าทันใจของตัวเอง พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่า สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดนี้อยู่ที่ใจ
อยู่ที่จิต เป็นตัวก�ำหนดความคิดและการกระท�ำ
เพราะฉะนั้น อีก ๒ ฐาน คือ ฐานคิด และ ฐานท�ำ
เป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากการตั้งฐานใจให้ถูกต้อง
มาตรการหลายอย่างที่เราท�ำ เรารู้เลยว่าเรา
ประกาศออกไปปุ๊บ จะมีคนต่อว่ามากกว่าคน
*Social Media สื่อสังคมออนไลน์
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ชื่นชม เพราะว่าหน้าที่อันหนึ่งของแบงก์ชาติ
คือ หน้าที่การรักษาเสถียรภาพ เสถียรภาพ แปล
ว่าอะไร ? แปลว่าให้ระบบมีความมั่นคงยั่งยืน  
ไม่เกิดปัญหาล้มลง แล้วจะสร้างผลกระทบใน
วงกว้าง   เวลาที่ทุกอย่างมันไปได้ตามปกติ ไป
ได้ดี ทุกอย่างมีเสถียรภาพ คนจะไม่ให้ความ
ส�ำคัญกับค�ำว่า “เสถียรภาพ” อันนี้เป็นธรรมะ
ข้อเท็จจริง  แต่เมื่อไรก็ตามที่เกิดปัญหาฟองสบู่
แตกขึ้นมา คนจะบอกว่าแบงก์ชาติ ๓ ปีที่แล้ว
ท�ำอะไร ท�ำไมไม่จัดการ ท�ำไมไม่ป้องกัน ปล่อย
ให้เกิดปัญหาได้อย่างไร หน้าที่ของเราจึงต้อง
ท�ำล่วงหน้า ถ้าเราเริ่มเห็นสัญญาณ เห็นควันไฟ
มั น ก� ำ ลั ง มาแล้ ว เราต้ อ งพยายามไปหยุ ด
ไปดับไฟก่อน อย่าปล่อยให้ควันไฟ หรือไฟที่มัน
ก�ำลังเกิดขึ้นลามออกไป ถ้ามันลามออกไปแล้ว
ดับไฟไม่ทัน มันจะไหม้กันไปหมด
เราผ่านวิกฤติมาหลายครั้ง บทเรียนของเรา
คื อ เราต้ อ งตั ด สิ น ใจได้ เร็ ว บนฐานข้ อ มู ล ข้ อ
เท็จจริงที่ถูกต้อง แล้วก็ท�ำล่วงหน้า แต่การท�ำ
ล่วงหน้านี้ มันไปขัดผลประโยชน์ของคนบาง
กลุ ่ ม สมมติ ว ่ า ราคาที่ ดิ น ก� ำ ลั ง ขึ้ น อยู ่ ราคา
คอนโดมิเนียมก�ำลังขึ้นอยู่ ซื้อมาเก็งก�ำไร ก�ำลัง
จะขายได้ แบงก์ชาติออกมาตรการมาท�ำไม ที่จะ
ขายได้เลยขายไม่ได้ เพราะว่าทุกคนจะมองผล
ประโยชน์ในระยะสั้นๆ ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราเอา
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เราเป็นองค์กรเดียวในประเทศ
ไทยที่ต้องท�ำหน้าที่เรื่องการรักษาเสถียรภาพ
ต้องมองไปข้างหน้า ถ้าเราไม่ท�ำ  เกิดผลข้าง
หน้าคนก็ว่าเราอยู่ดี ถ้าเกิดความเสียหาย เราท�ำ
วันนี้ คนว่าเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจ แล้วก็
หวังว่า เมื่อเวลาผ่านไป ๒ - ๓ ปี แล้วเขาจะเห็น
ประโยชน์ของสิ่งที่เราท�ำ  แต่อันนี้ฐานใจต้องมา
ก่อน ถ้าฐานใจไม่หนักแน่น ฐานใจไม่คิดถึงส่วน

รวม ฐานใจคิ ด ถึ ง ส่ ว นตั ว คิ ด ถึ ง ลาภยศอะไร
ก็ตามที่เราคาดหวัง คิดถึงค�ำชม ถ้าเรายังไปติด
อยู่แบบนั้น เราไม่มองว่าเป็นเรื่องสมมติ ซึ่งมัน
มาเดี๋ยวมันก็ไป มันก็จะท�ำให้การตัดสินใจ การ
ท�ำหน้าที่ของเรานี้ ไม่สามารถท�ำได้อย่างที่ควร
จะท�ำ
ฉะนั้ น ใน ๓ ฐานนี้ ผมก็ คิ ด ว่ า ฐานใจ
เป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่สุด แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ได้จาก
การปฏิบัติภาวนา แล้วท�ำให้เกิดความเข้าใจชีวิต
มี ค� ำ ๆ หนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ มากกั บ ฐานใจก็ คื อ
“ความพอเพียงในใจ” อันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่
แสดงให้เห็นว่าฐานใจเป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่สุด
ผมขออนุญาตเล่าเรื่องหนึ่งที่เราหลายคนได้
ยินคือเรือ่ ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทาน
ให้กับคนไทยมาหลายสิบปีแล้ว ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ต้มย�ำกุ้งปี ๒๕๔๐
ตอนที่ ผ มศึ ก ษาหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง เรื่องของความพอประมาณไม่สุดโต่ง
ความสมเหตุ ส มผล และการสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น
เป็ น สามเสาหลั ก ของ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง เมื่อก่อนนี้ ผมมีค�ำถามอยู่ในใจตลอด
เวลาเลย ท�ำไมพระราชทานชื่อว่า หลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส� ำ หรั บ ผมที่ เรี ย นเศรษฐศาสตร์สายตะวันตกมานี่ ผมคิดว่าอันนี้เป็นหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจสมดุลมากกว่า
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พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงรับสั่งว่า หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็แปลว่า เราท�ำการค้า
ได้ แข่งขันได้ ไม่ใช่อยู่พอมีพอกิน จนกระทั่ง
ไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง แล้วผมก็ถามค�ำถามว่า
“ท�ำไมทรงใช้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แทนที่จะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจสมดุล” ได้
รับค�ำตอบที่ลึกซึ้งมากว่า จะท�ำเรื่องความพอ
ประมาณได้ ไม่สดุ โต่ง ไม่ตดิ ไปกับกระแส ท�ำเรือ่ ง
ให้มันสมเหตุสมผลได้ แล้วรวมไปถึงการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน (การสร้างภูมิคุ้มกันแปลว่า ต้องยอม
สละผลประโยชน์สั้นๆ) มันต้องเริ่มจากความ
พอเพียงที่ใจ อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมาก คือต้อง
เริ่มจากความพอเพียงที่ใจ คิดว่าอันนี้กับเรื่อง
ของฐานใจ ที่ ไ ด้ ก ราบเรี ย นพระอาจารย์ เ มื่ อ
สั ก ครู ่ นี้ เป็ น เรื่ อ งที่ ส อดคล้ อ งกั น มาก ฉะนั้ น
ผมก็เลยคิดว่าใน ๓ ฐานนี้  นอกจากเราจะต้อง
รักษาสมดุลแล้ว เรื่องของฐานใจจะเป็นเรื่องที่
ส�ำคัญที่สุด
ผมก็เชียร์น้องๆ ทุกคนที่อยู่ในแบงก์ชาติ
ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม เชื่อว่าศาสนา
เป็ น หลั ก ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การสร้ า งฐานใจให้
เข้ ม แข็ ง การสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ในใจ อั น นี้ เ ป็ น
ลักษณะพืน้ ฐานส�ำหรับคนในโลกใหม่  โดยเฉพาะ
คนที่ต้องท�ำงานอยู่ท่ามกลางผลประโยชน์อย่าง
คนแบงก์ชาติครับ
พระ : ค�ำว่า “พอเพียง” ที่เริ่มต้นจากใจนี่ มันดู
สื่อสารออกมายากเหมือนกันนะ
ดร.วิรไท : ใช่ครับ มันดูขัดแย้งกับธรรมชาติ
ของโลกปัจจุบันใช่ไหมครับ คือแต่ละคนก็คงมี
ค�ำแปลต่างกัน ส�ำหรับผม ท�ำให้เราสามารถวาง
ความเป็นตัวตนของเราได้ ท�ำให้เราเป็นอิสระ
จากหลายๆ เรื่อง อิสระจากความกลัว กลัวจะ
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เสียหน้า กลัวว่าเราจะไม่ได้รับค�ำชม กลัวว่าเรา
จะเสียผลประโยชน์อะไรบางอย่าง นี้มันเป็นฐาน
ส�ำคัญของการที่จะท�ำให้เราสามารถท�ำหน้าที่
ของเราได้ ไม่เป็นทุกข์กับการท�ำงาน ไม่เป็น
ทุกข์กับการที่จะต้องทนกับกระแสโลกต่างๆ ที่
อยู่รอบตัวเรา
แต่เมื่อไรก็ตามที่เราไม่สามารถที่จะมีความ
พอเพี ย งในใจของเราได้ นี้ มั น ก็ จ ะเริ่ ม มี ค วาม
อยาก จะเริ่มมีมิจฉาทิฏฐิ สังขารต่างๆ ก็จะเริ่ม
ท�ำงาน ความคิดปรุงแต่งต่างๆ ก็จะท�ำงาน แล้ว
ก็ท�ำให้ใจเราไม่เป็นกลาง เริ่มมีอคติกับหลายๆ
เรื่องที่ท�ำ ไม่สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะถ้าหน้าที่ของเรา เป็นการท�ำ
เพื่อตอบโจทย์ของส่วนรวมเป็นหลัก
พระ : อาตมานึกถึงค�ำว่า Our loss is our gain
คือการให้ก่อนที่จะได้ การเสียก่อนที่จะได้รับ
กลับมา การเสียไปนั้น ถ้าคนทั่วไปอาจจะมอง
เป็นเรื่องสิ่งของวัตถุ แต่อาตมาคิดว่าการที่เสียไป
นั้นคือ การเสียโอกาสในการกอบโกยให้ตัวเอง
แต่เป็นการแบ่งปันให้คนอื่น เพื่อให้ตอนที่เสียไป
นั้น เราก็ได้มาด้วยเหมือนกัน
ดร.วิรไท : แต่ผมขออนุญาตเห็นต่างกับพระ
อาจารย์ ผมไม่ได้มองว่าเป็นการเสีย ผมมองว่า
เป็นการได้โอกาสที่จะฝึกตัวเองให้เสียสละ ฝึก
ตัวเองให้สามารถที่จะวางได้ สามารถที่จะละได้
เป็นการได้โอกาส ท�ำให้เราไม่รู้สึกว่า การท�ำงาน
เป็นเรื่องทุกข์
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ต้องยอมรับว่า พอมารับต�ำแหน่ง ผู้ว่าการ
แบงก์ชาติ ๕ ปี แล้วต้องเจอกับความยาก แล้วก็
ปัญหาต่างๆ ในการจัดการ ท�ำให้เข้าใจมากขึ้น
ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่า “การท�ำงาน
คือการปฏิบัติธรรม” แล้วปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา
ถ้าเรามองว่านี่คือการปฏิบัติธรรม เราก็จะมองว่า
เป็นโอกาส...เป็นโอกาสที่เราจะได้จัดการกับปัญหา
เหล่านั้น เป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกฝนตัวเอง เป็น
โอกาสทีเ่ ราจะได้เรียนรูท้ เี่ ราจะวาง แล้วก็สามารถ
ที่จะมีความสุขกับการท�ำงาน สามารถท�ำงานได้
โดยที่ไม่มองว่าเป็นปัญหา
แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม เรามองว่า “เราเสีย”
นั่นเอาตัวเราเป็นตัวตั้งแล้วว่า ฉันเสียอะไร เวลา
นี้อยากจะนอน เวลานี้อยากจะดูหนัง ท�ำไมมันไม่
จบสักที  ก็จะหงุดหงิด แล้วก็จะท�ำให้ไม่สามารถ
หาความสุขจากการท�ำงานได้ ก็จะกลายเป็นสิ่ง
ที่ทนไม่ได้ กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาครับ
แต่พอเปลี่ยนแนวคิดมองว่า งานที่เข้ามา
ตลอดเวลา เป็นโอกาสฝึกให้เราสามารถที่จะวาง
ความต้องการของเราได้ ละบางอย่างได้ ถ้าเรา
สามารถก้าวข้ามตรงนั้นได้   เรามีพัฒนาการต่อ
เนื่องไปอีก เป็นโอกาสในการที่จะได้ฝึกตัวเอง

พระ :  การเผชิญหน้ากับปัญหา มันต้องมีหลักใจ
ที่มั่นคง หลักใจที่เห็นว่า มันคือโอกาสในการ
พัฒนาตัวเอง โอกาสในการเรียนรู้ และโอกาส
ในการท�ำเพื่อสังคมส่วนรวมด้วย
ดร.วิรไท : ครับ ทุกอย่างก็เหมือนกับเหรียญที่มี
สองด้านเสมอ ไม่มีอะไรที่เป็นบวก หรือเป็นลบ
อย่างเดียว และสิ่งที่เป็นลบก็ไม่ใช่ลบถาวร ถ้าเรา
เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นลบ และสิ่งที่มากระทบกับเรา
มันมีคณ
ุ ของมันเหมือนกัน ท�ำให้เราเข้าใจอะไรได้
หลายอย่าง คือแน่นอนล่ะ เวลาที่ถูกคนเขียน
วิจารณ์แรงๆ ถูกต่อว่าแรงๆ นี่เราก็ต้องโกรธ ผม
ก็โกรธ เราอุตส่าห์ทำ� ให้แบบนีแ้ ล้ว มีผลประโยชน์
หรือเปล่า หรือท�ำไมต้องมาต่อว่า เดี๋ยวนี้คนก็จะ
ใช้ค�ำแรงๆ มากขึ้น แต่เมื่อตั้งสติได้ ผ่านไปสักพัก
หนึ่งก็บอก จริงๆ เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากสิ่งที่
เขามาว่าเรา เราจะท�ำให้เขาสบายใจมากขึ้นได้
อย่างไร วิธกี ารทีเ่ ราพูด มาตรการทีเ่ ราออก อาจจะ
ท�ำให้เขาตกใจเกินควรหรือเปล่า เราจะสามารถ
ปรับให้มันดีขึ้นได้อย่างไร
มันก็เลยกลายเป็นค�ำต่อว่า ที่เรามองเป็น
เรื่องที่เป็นลบ เป็นโทษ มันมีคุณของมันเพราะว่า
มันท�ำให้เราได้กลับมามองตัวเอง แต่ทั้งหมดนี้
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มันจะเกิดขึ้นได้ แน่นอนว่า ไม่ใช่คนมาต่อว่าแล้ว
ผมก็สามารถนั่งยิ้มรับได้เลย เราก็โกรธข้างใน
ก็เป็นธรรมชาติ ถ้าเราสามารถตั้งสติได้เร็ว แล้วก็
มองย้อนกลับไปนี่ เพราะมันเป็นเหรียญสองด้าน
เรื่องที่บางทีเราอาจจะมองว่าเป็นลบ จริงๆ มัน
มีด้านที่เป็นคุณอยู่มากเช่นเดียวกัน
พระ : มีครั้งไหนที่โยมสอบตก คือโกรธไปแล้ว
หรือว่าให้นโยบายอะไรไปแล้ว แล้วเราก็สื่อสาร
ไปได้ไม่ดีนัก พอจะมีตัวอย่างไหม
ดร.วิรไท : อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการออก
นโยบาย เพราะว่าการออกนโยบายนี่ เราจะ
กลั่นกรองค่อนข้างดี เพราะเราตระหนักว่า สิ่งที่
เราท�ำมันมีผลกับชีวิตคนค่อนข้างมาก มีผลกับ
เงินในกระเป๋าของคน ฉะนั้น ทุกอย่างที่เราท�ำ
เราต้องกลั่นกรองภายในค่อนข้างมาก แล้วก็ให้
แน่ใจว่า เราอธิบายได้ มีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน
ดังนั้น จะเห็นว่า มาตรการของแบงก์ชาติในช่วง
หลังนี่ จะไม่ได้เป็นมาตรการแบบเหมาเข่ง จะเป็น
มาตรการที่มีการแยกแยะกลุ่มได้ชัดเจน หลาย
มาตรการ ถ้าลงไปดูในรายละเอียด เช่น เรื่อง
การกู้เงินซื้อบ้านเพื่อเก็งก�ำไรแบบนี้ ก็จะมีการ
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ก�ำหนดมาตรการลงรายละเอียดเลยว่า ส�ำหรับ
บ้านหลังที่สองหรือเปล่า บ้านหลังที่สามหรือ
เปล่า เป็นบ้านประเภทไหน เพราะฉะนัน้ ทุกอย่าง
จะต้องอยู่บนข้อมูลที่รับการพิจารณากลั่นกรอง
และก็ยืนยันด้วยประจักษ์พยานได้ อันนั้นถือว่า
เป็นการท�ำงานของเราในเรื่องของการท�ำนโยบาย
เพราะว่าถ้าเราออกอะไรไปแล้ว เราต้องไปตาม
แก้ นอกจากจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือแล้ว มัน
ยั ง มี ผ ลกระทบต่ อ ผลประโยชน์ ข องคนหลาก
หลายกลุ่ม
แต่ถ้าถามผม ในชีวิตประจ�ำวันเรื่องที่หลุด
บ่อยก็คือ เรื่องการใช้ค�ำพูดกับลูกน้อง บางครั้ง
ถ้าเราท�ำงานภายใต้แรงกดดัน โดยเฉพาะเรื่อง
ของเวลาที่มีจ�ำกัด ก็พยายามท�ำใจให้เป็นกลาง
แต่กย็ อมรับว่า บางครัง้ เราหลุดไป ผมก็จะถือเป็น
หน้าที่ว่า ถ้าผมมีโอกาส ผมจะหาเวลาไปขอโทษ
ไปอธิบาย แล้วก็มาเตือนตัวเองว่า วันนั้น เราไม่
น่าพลาดเลย
หลายครั้งพอกลับมาส�ำรวจตัวเอง เวลาที่
เราหลุด หรือเราพูดจาไม่ดี เพราะว่ามีความรู้สึก
อะไรบางอย่างเป็นตัวบล็อกอยู่ในใจ หรือมีอคติ
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บางอย่าง คือใจเราไม่เป็นกลาง ถ้าใจเราเป็นกลาง
ต่อให้มันจะมีเส้นตายอย่างไรก็ตาม เวลาจ�ำกัด
อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เผลอไปใช้ค�ำพูดที่กระทบ
กระเทียบ เราจะไม่เผลอไปใช้ค�ำพูดที่มีลักษณะดุ
ต่อว่าแรงๆ
ก็ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ย ้ อ นกลั บ มาด้ ว ยตั ว เองได้ ดี
บางครัง้ ผมก็ตอ้ งมีวธิ กี ารทีจ่ ะท�ำให้ตวั เองนิง่ อันนี้
เป็นสิ่งที่ยากที่สุด เพราะว่าชีวิตอยู่กับเส้นตาย
ตลอดเวลา มีเวลาจ�ำกัด ต้องตัดสินใจ แล้วก็
บริหารเวลาเป็นนาที แล้วหลายเรื่องมันก็เป็น
เรื่องที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องสูง ฉะนั้น การ
รักษาใจให้เป็นกลางนี่ เป็นเรื่องที่ส�ำคัญมากๆ

พระ : อาตมานึกถึงทีบ่ อกว่า หน้าทีข่ องแบงก์ชาติ
คือการรักษาเสถียรภาพ แต่นี้มันคือรักษาเสถียร
ภาพของใจ
ดร.วิรไท : ผมคิดว่าหน้าที่ของแบงก์ชาติ ของ
ธนาคารกลาง มีหลายอย่างที่สอดคล้องกับหลัก
พระพุทธศาสนา แล้วการศึกษาพระพุทธศาสนา
นี่ ท�ำให้คนแบงก์ชาติสามารถท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ แต่จริงๆ ไม่ควรบอกว่าเป็น
หลักของศาสนาใด เพราะไม่ว่าจะเป็นศาสนา
อะไรก็ตาม ผมเชื่อว่าทุกศาสนาสอนเรื่องของใจ
อย่างเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจ เราก็ท่องศาสนา
คืออะไร ? ศาสนาคือเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจใช่ไหม

ตั้งแต่เรียนสมัยรุ่นผม วิชาที่เรียนเกี่ยวกับศาสนา
ศาสนาคืออะไร ? เครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจ ก็ไม่เข้าใจ
ว่า เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแปลว่าอะไร เราท่องมา
ตั้งแต่ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ จนกระทั่งพอมีโอกาสมา
ปฏิบัติ เลยเห็นประโยชน์ อย่างที่พระอาจารย์
เข้าใจว่า จริงๆ แล้วศาสนาเป็นเรื่องของใจครับ
ถ้ากลับไป ๓ ฐานที่เรียนไว้ตอนต้น ที่พระ
อาจารย์ถามว่า ฐานไหนส�ำคัญที่สุด แล้วที่ผม
เรียนว่าฐานใจ เพราะว่าฐานคิด หรือความรู้สมัย
ใหม่นี่ มันล้าสมัยเร็วมาก โลกเปลี่ยนเร็วมาก กับ
ความรู้ ความเข้าใจ ตรรกะ วิธีคิด เราต้องเปิดใจ
แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนฐานคิดของเราตลอดเวลา
แต่ความวิเศษอย่างหนึง่ คือ พระพุทธศาสนาทีอ่ ยู่
มา ๒,๖๐๐ กว่าปี พูดเรื่องฐานใจเป็นหลัก ไม่ล้า
สมัย แล้วผมคิดว่า จะยังคงอยู่ต่อไปอีกนานครับ
ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์
สมัยใหม่นี่เกิดขึ้นแค่ ๒๐๐ ปีแค่นั้นเอง พระพุทธศาสนาเกิดมา ๒,๖๐๐ ปี และเป็นเรื่องที่ลง
ไปสู่เบื้องลึกของธรรมชาติของมนุษย์
ถ้าบอกว่า ชีวติ มนุษย์กค็ อื กายกับใจ วิชากาย
ก็ คื อ วิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ การแพทย์ ทั้ ง หลาย ความ
เข้าใจการท�ำงานของร่างกาย แล้วก็อาจจะเป็น
สังคมที่รายรอบการใช้ชีวิต แต่วิชาที่เกี่ยวกับใจนี้
พุทธศาสนา เป็นหนึ่งในวิชาหลักที่เกี่ยวกับใจ
แล้วยังต้องศึกษาอีกมาก แล้วก็จะมีผลกับการ
ใช้ชีวิตอีกมาก
พระ : ฟังโยมแล้วเข้าใจได้ว่า การบริหารใจนี่
แหละ มั น คื อ ค� ำ ตอบของการด� ำ เนิ น ชี วิ ต จะ
ศึกษาศาสนาไหนก็แล้วแต่ แต่ถ้าเราได้มาสังเกต
ใจของเรา ได้มาน�ำพาตัวเองออกจากความทุกข์
ได้ นี่ก็ถือว่าประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนิน
ชีวิตเหมือนกัน ในการท�ำงานด้วยเหมือนกัน
ดร.วิรไท : ท�ำให้ชีวิตเราทุกข์น้อยลง

พระ : เหมื อ นที่ อ าจารย์
พุทธทาส หรือว่าพระพุทธเจ้า
ตรัสสอนมีแค่ ๒ เรื่องเท่านั้น
เรื่องของทุกข์ กับ การดับทุกข์
ค�ำถามสุดท้าย อาตมาสนใจ
เรื่องของบุคคลอย่างโยมที่เป็นผู้น�ำหรือว่าเป็น
ระดับบริหาร ท�ำอย่างไรในการดูแลลูกน้อง และ
เข้าใจคนที่ท�ำงานร่วมกับเรา
ดร.วิรไท : ผมว่าเรื่องนี้ส�ำคัญที่สุด เพราะถ้า
เราจะท�ำงานให้เกิดผลได้นี่ เรื่องของทีมเป็นเรื่อง
ที่ส�ำคัญ ท�ำอย่างไรที่จะให้แต่ละคน สามารถที่
จะสร้างพลังออกมาได้ แล้วก็ให้หนึ่งบวกหนึ่ง
มากกว่าสอง ฉะนั้น ผมก็จะให้ความส�ำคัญกับ
เรื่องของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่แบงก์ชาติ
ทรัพย์สินที่ส�ำคัญที่สุดคือคน เราไม่มีเครื่องจักร
เราไม่ได้มีอะไรที่เป็นสายพานการผลิต แล้วทุกๆ
อย่างที่เราท�ำ มาจากเรื่องของคน
หลักส�ำคัญทีส่ ดุ คือ เราต้องมองลูกน้อง เพือ่ น
ร่วมงานของเราอย่างที่เขาเป็น เขาเป็นคนๆ หนึ่ง
ทีเ่ ราควรเข้าใจเขา รับฟังเขา แล้วก็แก้ปญ
ั หาให้เขา
ซึ่งในหลักของพระพุทธศาสนานี่คือ พรหมวิหาร
เป็นหลักที่ให้แนวทางไว้ที่ส�ำคัญมากๆ ถ้าเรา
มองเพื่อนร่วมงานของเราเป็นคนๆ หนึ่ง มันก็
เป็นกระจกเงาของตัวเรา ว่าตัวเราเอง เราอยากได้
อะไร แล้วก็เชือ่ ว่าผูร้ ว่ มงานของเราก็ตอ้ งอยากได้
แบบนั้น เราเองก็มีปัญหาสารพัดที่เกี่ยวกับชีวิต

ของตัวเรา เพื่อนร่วมงานเขา
ก็มีปัญหาสารพัด ฉะนั้น เราก็
ต้องพยายามที่จะเข้าใจ แล้วก็
สร้างบรรยากาศในการท�ำงาน
ที่ จ ะท� ำ ให้ ค วามดี ความเก่ ง
และพลั ง ในตั ว ของแต่ ล ะคนนี้ สามารถที่ จ ะ
แสดงออกมาได้ แล้วก็สามารถที่จะมาประสาน
พลังกันเป็นทีม เพื่อที่จะเดินหน้าไปได้ เพราะ
โจทย์ในโลกปัจจุบันนี้ เราต้องยอมรับ แล้วอันนี้
ก็เป็นผลมาจากเรื่องของการที่เราต้องวางความ
เป็นตัวตน มันไม่มีพระเอกขี่ม้าขาวคนเดียวมา
แก้ปัญหาได้ในโลกปัจจุบัน
โลกปัจจุบันซับซ้อนขึ้นมาก แล้วก็เป็นโลก
ที่เรามองด้วยมุมเดียวไม่ได้ เป็นโลกที่มีความ
หลากหลายสูง ฉะนั้น เราต้องเน้นหลักในเรื่อง
ของการสร้างความหลากหลายในองค์กร ความ
หลากหลายในทีมงาน ให้มีมุมมองที่หลากหลาย
มี ค นที่ เชี่ ย วชาญที่ ห ลากหลายมาประกอบกั น
เป็นทีม ซึง่ จะเป็นแบบนัน้ ได้ แปลว่าเราต้องสร้าง
วั ฒ นธรรมของการวางความเป็ น ตั ว ตนของ
ตนเอง ที่แบงก์ชาติก็อาจจะเหมือนกับหลายๆ
องค์กรที่มีคนเก่งมาก คนเรียนเก่งมากจะมีความ
เป็นปัจเจกสูง การที่จะท�ำให้เขาเห็นประโยชน์
ของการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม เห็นประโยชน์
ของการที่ จ ะต้ อ งวางความเป็ น ตั ว ตน แล้ ว ก็
ยอมรับฟังคนอื่น ยอมเห็นประโยชน์ของความ
หลากหลาย นี่เป็นเรื่องที่ส�ำคัญมากครับ
ในช่วง ๓ - ๔ ปีที่ผ่านมา ผมกับผู้บริหาร
แบงก์ชาติ เราก็คุยกันว่า อันนี้เป็นรากฐานที่
ส� ำ คั ญ ขององค์ ก ร เราท� ำ หลายกิ จ กรรมเพื่ อ
พยายามที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เมื่อก่อน
เราเป็นองค์กรที่ Top-Down คือจากข้างบน
ลงข้ า งล่ า ง พอบอกว่ า ผู ้ ว ่ า ฯ ทั ก อะไรขึ้ น มา

แปลว่าผู้ว่าฯ มีด�ำริ แปลว่าผู้ว่าฯ สั่งการแล้ว
แปลว่าทุกคนต้องปฏิบัติตาม ผมเข้ามาใหม่ๆ
ก็เป็นแบบนี้ พอผมตัง้ ค�ำถามขึน้ มาด้วยความไม่รู้
ของผมเอง ก็บอกว่า “ผู้ว่าฯ คงจะเอาแบบนี้
คงไม่เอาอย่างที่เราเสนอ” เพราะผู้ว่าฯ ไปตั้ง
ค�ำถามแบบนั้นแล้ว มันก็จะลงไปถึงข้างล่างเลย
ว่า ผู้ว่าฯ มีด�ำริต้องเป็นแบบนี้ นี่มันไปท�ำลาย
ความคิด ไปท�ำลายความหลากหลายทางความ
คิด เราต้องหยุดวัฒนธรรมแบบนี้ เราจะต้อง
สร้างเวทีที่จะให้คนไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหน
ก็ตาม ให้เขามีโอกาสที่เขาจะแสดงความคิดเห็น
ได้ แสดงความเป็นตัวตนได้ ซึ่งจะเกิดแบบนั้นได้
แปลว่าเราต้องรู้จักที่จะวาง... วางความเป็นตัว
ตนของหัวหน้างาน สามารถที่จะรับฟังมากขึ้น
เปิดโอกาสให้แต่ละคนแสดงฝีมือมากขึ้น แล้วก็
ให้เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นจากล่างขึ้น
บนมากขึ้น ไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมองค์กรจากบน
ลงล่างอย่างเดียว แล้วก็ท�ำให้เกิดการหมุนเวียน
งานในองค์กร
เรื่อง Job Mobility นี่เป็นเรื่องส�ำคัญมาก
เพราะว่าถ้าใครท�ำงานอยู่ด้านเดียวนานๆ ก็จะ
เอามุมมองของตัวเองนี้เป็นใหญ่ ไม่เข้าใจปัญหา
ของเพือ่ นร่วมงานทีอ่ าจจะอยูฝ่ า่ ยอืน่ สายงานอืน่
ที่ต้องมาท�ำงานด้วยกัน  ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา เราถือ
เป็นแนวปฏิบัติเลยว่า ใครจะได้เลื่อนต�ำแหน่ง
ต้องไปผ่านงานมาแล้วกี่ฝ่าย กี่สายงาน ให้เกิด
การหมุนเวียนงาน ก็เกิดการหมุนเวียนงานกัน

มากในแบงก์ชาติ ผลพลอยได้ก็คือ ท�ำให้คนรับ
ฟังกันมากขึ้น คนเข้าใจกันมากขึ้น คนวางความ
เป็นปัจเจกมากขึ้น เมื่อก่อนใครที่อยู่ตรงนี้มา
๕ ปี ๗ ปี  ถ้าศัพท์ภายในก็เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ใน
เรื่องเหล่านั้น แล้วคิดว่าตัวเองรู้ดีที่สุด โอกาสที่
จะยอมรับกับโลกที่มันก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วนี้ มันก็ยาก
อย่างเรื่อง Mobility เรื่องการท�ำ BottomUp Culture วัฒนธรรมจากล่างขึ้นบนนี่ มันก็
เป็นหลักของการบริหารจัดการองค์กรธรรมดา ๆ
แต่ มั น เป็ น เรื่ อ งที่ ใ จ มั น ต้ อ งเปิ ด ใจยอมรั บ
ยอมรับงานใหม่ ยอมรับเพื่อนร่วมงานใหม่ ยอม
รับบรรยากาศการท�ำงานใหม่ ยอมรับวัฒนธรรม
องค์กรใหม่ ยอมรับความหลากหลายทางความ
คิด ยอมรับการที่เราจะไม่ได้เป็นพระเอก แต่เรา
เป็นแค่หนึ่งในทีมงาน พวกนี้มันกลับมาที่ฐานใจ
ซึ่งก็ต้องเริ่มจากผู้บริหารทุกคนทุกระดับที่จะ
ต้องเข้าใจในเรือ่ งเหล่านี้ เห็นความส�ำคัญกับเรือ่ ง
เหล่านี้ แล้วก็น�ำไปปฏิบัติ เมื่อมีคนจ�ำนวนหนึ่ง
น�ำไปปฏิบัติให้เห็น มันสร้างพลังในองค์กร
บางครัง้ เราก็มองย้อนกลับไป ท�ำไมบางเรือ่ ง
ในช่วง COVID เราสามารถท�ำมาตรการต่างๆ ได้
เร็วมาก ภายใต้ภาวะที่มีแรงกดดันสูง ถ้าในภาวะ
การท�ำงานปกติ มันไม่สามารถท�ำได้เร็วแบบนี้
ที่ ผ ่ า นมา แต่ พ วกนี้ มั น ก็ เ ป็ น การเก็ บ เกี่ ย วผล
ประโยชน์จากการที่เราได้ท�ำวัฒนธรรมองค์กร
ของเราให้แข็งตัวน้อยลง แล้วก็สามารถทีจ่ ะท�ำให้
เพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าจะหลาก
หลายระดับ แต่ถ้าวัฒนธรรมเป็น นาย - ลูกน้อง
นี่ มันก็ยากที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
พระ : ใจที่เปิดกว้างก็จะรับฟังผู้อื่นกว้างขวาง
มากขึ้น แล้วก็ก่อเกิดประโยชน์เหมือนกับต้นไม้
ใหญ่ ต้นไม้เล็ก ช่วยเกื้อกูลในป่า งดงามมากเลย

๕๗

อาตมามองเห็นว่า ในฐานะที่โยมเป็นผู้น�ำแล้ว
เลือกทีจ่ ะไม่มตี วั ตนนี่ มันเป็นความกล้าหาญแล้ว
ก็เป็นความอ่อนน้อมในทีด้วย เพื่อให้คนอื่นได้
เติบโต เป็นตัวอย่างของผู้คนได้ดีมาก
ดร.วิรไท : อย่าเรียกว่าเป็นความกล้าหาญเลย
ผมว่า ถ้าเราได้มีโอกาสศึกษาก็จะเข้าใจว่า เรื่อง
ต่างๆ บางทีเราไปเอาเรื่องสมมติมาเป็นสรณะ
เสียมาก แล้วมันท�ำให้ชีวิตเรายากล�ำบากโดย
ไม่จ�ำเป็น
การที่เรายอมรับว่า บางเรื่องเป็นเรื่องสมมติ
มันท�ำให้ชีวิตเราเบาขึ้นมาก คือผมมองว่าเป็น
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า ไม่ใช่ความกล้าหาญ
กล้าหาญเหมือนแบบเราลุกขึ้นมาต่อสู้กับอะไร
คือผมกลับมองว่า นี่มันเป็นประโยชน์ของผม
ด้วยซ�้ำไปที่ท�ำให้เราเบาขึ้น ท�ำให้เราสามารถมี
ชีวิตที่ทุกข์น้อยลง แล้วก็สามารถที่จะจัดการแก้
ปัญหาที่แก่นของมันได้ ไม่ได้มายึดติดกับอะไรที่
มันเป็นสมมติมาก
แน่นอนว่าด้วยต�ำแหน่งหน้าที่ เราปฏิเสธ
ความรับผิดชอบไม่ได้ คือเราก็ต้องรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เราท�ำ รับผิดชอบในสิ่งที่องค์กรท�ำ ไม่ว่า
ผลงานจะออกมาดี - ไม่ดีอย่างไร ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ผู้น�ำองค์กรต้องรับผิดชอบ อันนั้นวางไม่ได้ นั้น
เป็นหน้าที่ แต่ในการท�ำงาน ถ้าเราไปยึดเอาเรื่อง
ของสมมติ จนท�ำให้มีผลกระทบกับการใช้ชีวิต
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ของเรามาก ผมว่าอันนั้นยิ่งไปสร้างพันธนาการ
ให้กับชีวิตโดยไม่จ�ำเป็น ถ้าเราวางได้ก็จะดี ท�ำให้
ชีวิตเราเบาลง
ยอมรับตรงๆ ว่ามันยาก เพราะว่าการท�ำ
หน้ า ที่ ใ นต� ำ แหน่ ง ที่ ส ามารถให้ คุ ณ ให้ โ ทษได้
กับคนในโลกของสมมตินี่ บางครั้งเราก็ต้องใช้
อ�ำนาจ ต้องใช้กฎหมายที่เรามี ไม่ว่าจะลงโทษ
จะปรับ ฟังดูแล้วมันย้อนแย้งขัดแย้ง เพราะอีก
ด้านหนึ่ง เราก็อยากวางฐานะที่เราเป็นตัวบุคคล
แต่ถ้าเข้าใจว่าอะไรเป็นเรื่องสมมติ เป็นเรื่องของ
โลก ถ้าเป็นหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ก็ต้องท�ำไป
แต่ในเรือ่ งของการใช้ชวี ติ ส่วนตัว ถ้าเลือกได้ ก็ลด
เรื่องที่เป็นสมมติเสีย จะท�ำให้ชีวิตเราเบาลงมาก
พระ : ค�ำถามสุดท้าย ปีที่ผ่านมานี้ โยมได้เรียน
รู้อะไรกับชีวิตนี้ ชีวิตนี้สอนอะไรโยมบ้าง
ดร.วิรไท : ค�ำถามนี้ เราอาจจะคุยกันได้อีกหลาย
ชั่วโมง แต่ผมว่าสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ ท�ำให้เข้าใจ
พระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้ว
ทุกวันที่เราใช้ชีวิตก็ยิ่งเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เกิดขึ้นในทุกชั่วโมง ทุกนาที ทุกวินาที  ไม่ว่าจะ
อายุ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ หรือ ๖๐ นี่ ถ้าเราเห็น
หลักของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่ ผมว่ามันท�ำให้
ชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ
ที่มา : สนทนาธรรม LIVE ผ่านเพจกิจกรรมสวนโมกข์
กรุงเทพ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประวัติ
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พระมหาฟู กิจ ชุติปัญโญ
บรรพชา/อุปสมบท
วั น ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ พั ท ธสี ม า
วั ด สุ นั น ทวนาราม (ส� ำ นั ก สาขาวั ด หนองป่ า พง
ที่ ๑๑๗) จังหวัดกาญจนบุรี

การเรียนรู้อื่นๆ
โครงการธรรมวาที : ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
ผู้มุ่งมั่นศึกษา ปฏิบัติ เพื่อการสืบพระศาสนา ฉลอง
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ และ ปฏิบัติ
บูชา "ญาณสังวร"

พระวิปัสสนาจารย์
การศึกษาทางโลก
น�ำปฏิบัติอานาปานสติเป็นประจ�ำที่หอจดหมาย
จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง มหา- เหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, มูลนิธิมายา โคตมี และ
วัดสุนันทวนาราม
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาควิ ช าศิ ล ปอุ ต สาหกรรม สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติ

การศึกษาทางธรรม
นักธรรมเอก เปรียญธรรม ๓ ประโยค
จบหลักสูตรภาษาบาฬีเพื่อพระไตรปิฎกเบื้อง
ต้นโสตุชนปันติ รุ่นที่ ๓ สถาบันโพธิยาลัย วัดจากแดง
อภิธัมมัตถสังคหะเข้มข้น ๙ ปริจเฉท ๒ เดือน
หลักสูตร ปรมัตถธรรมเพื่อสันติ
ดร.วิรไท สันติประภพ
เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๒
เป็นบุตรของพลต�ำรวจเอก ประทิน สันติประภพ
อดีตอธิบดีกรมต�ำรวจ และนางกุณฑลา สันติประภพ
ชื่ อ “วิ ร ไท” เป็ น นามที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็ จ พระมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร มีความหมายว่า "ผู้มีเสรีแกล้วกล้า"
มีชื่อเล่นว่า “ก็”
การศึกษา
ศึ ก ษาชั้ น ต้ น จากโรงเรี ย นกรุ ง เทพ
คริ ส เตี ย น และโรงเรี ย นสาธิ ต ปทุ ม วั น
สามารถสอบเทียบจากชั้น ม.๔ ไปเรียน
ชั้ น ม.๖ และสอบเข้าเรียนคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส�ำเร็จ
การศึ ก ษาด้ ว ยเกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ ๑ เป็ น บั ณ ฑิ ต
เศรษฐศาสตร์ ในวั ย เพี ย ง ๑๘ ปี เ ศษ ได้ รั บ
พระราชทานรางวัลทุนภูมิพล
จากนั้นได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา จบปริญญาเอก
สาขาเศรษฐศาสตร์ เมื่ออายุ ๒๔ ปี
ดร.วิรไท มีประสบการณ์ท�ำงานหลากหลาย
ทั้งองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการเงิน
องค์ ก รธุ ร กิ จ และภาคประชากรสั ง คม
ต�ำแหน่งสุดท้าย เป็นผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทยคนที่ ๒๐ (๑ ตุลาคม
๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ปีโควิชด-19
วดมาพร้อย่อมกัาปวดใจ
บสารพัดปัญหา
ใช้พุทธปัญญา ผ่านพ้นได้ !!!
ตอน ๑ ว่าด้วยปีชวด (ปีหนู)
เดิมทีข้าพเจ้าจะไปเริ่มงานใหม่ ใช้ช่วงชีวิต
สุดท้ายไปเผยแผ่ธรรมในโลกตะวันตก เตรียม
วางมือจากงานเก่า เข้าอบรมเป็นพระธรรมทูต
ต่างประเทศ เตรียมสุขภาพ เตรียมลู่ทาง เตรียม
ตัว เตรียมใจพร้อมสรรพ แต่พอเริ่มรับปีใหม่
โควิด-19 ก็มา ท�ำให้ทั้งโลกสะเทือนไปทั่วถ้วน
ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เราเข้าสู่ยุค
นิวนอร์มัล ช่างสมกับเป็นปีชวด !
คนส่วนใหญ่คิดว่าชวด ไม่ดี คือไม่ได้สิ่งที่
ต้องการสมใจ แต่มองอีกด้านหนึ่งก็ดี ท�ำให้เรา
มีโอกาสได้ทบทวนตัวเอง มนุษย์เรามีอะไรต้อง
แก้ไขพัฒนาปรับปรุงครั้งใหญ่บ้าง วิกฤตครั้งนี้
ใหญ่จริงๆ  และยืดเยือ้ เรือ้ รัง แต่เกิดจากการกระท�ำ
ของเราเองแท้ๆ ทั้งการก่อ และแก้ปัญหา ท�ำให้
ได้ใช้ปัญญา และการปฏิบัติธรรมอย่างหนู
ที่จริง ปีชวดเป็นภาษากุย เขมร แปลว่า หนู
เป็นปีแรกของนักษัตร ต่อด้วยฉลู (วัว) และจบด้วย

ทรรศนะ
พระดุษฎี เมธังกุโร

กุน (หมู) บางคนว่าภาคเหนือใช้ช้างแทนหมู ด้วย
แปลค�ำว่า กุน มาจากกุญชร แต่ขา้ พเจ้าซึง่ เป็นคน
เกิดปีกุนขอยืนยันว่า กุนเป็นหมูนั้น ถูกแล้ว ดังมี
ค�ำว่ากุนเชียง เป็นพยานยืนยัน
ในปีชวด ๒๕๖๓ นี้ หลายท่านจึงต้องท�ำใจ
เมี่อต้องชวดจากสิ่งปรารถนาก็อย่าทุกข์ เพราะมี
พุทธภาษิตเตือนใจในตอนท�ำวัตรเช้าทุกวันอยู่
แล้วว่า “การประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ การ
พลัดพรากจากของรักเป็นทุกข์ มีความปรารถนา
สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์” เมื่อศึกษาธรรม รู้
เท่าทันอย่างนี้ ก็มีภูมิคุ้มกันจิตใจ ไม่ให้ยึดมั่น
ถือมั่นในขันธ์ทั้งห้า ว่าเป็นตัวตนของตน ก็เกิด
ภูมิคุ้มกันใจ ไม่ให้เป็นทุกข์ เพราะผิดหวัง ไม่ได้
ดังหวังหรือไม่สมหวังได้ ท�ำอะไรโดยไม่หวังผล
เลิ ศ แต่ ป ระกอบเหตุ ป ั จ จั ย ให้ ถึ ง พร้ อ ม ด้ ว ย
ความตั้งใจ และไม่ประมาท
ในปีหนูนี้ พึงหาความดี และมีความสุขอย่าง
หนูที่มีคุณธรรม แล้วจะพบว่า ความสุขหาได้ไม่
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ยาก และหากจะให้ชีวิตมีประโยชน์ ท�ำงานใหญ่
ได้อย่างน่าอัศจรรย์ (เหมือนหนูช่วยราชสีห์ได้)
ต้องฝึ ก ฝนดู แลเขี้ ยวเล็บให้ดี ต้องมีใจกตัญญู
รู้คุณ และรู้จักข้อดีข้อด้อยของตัว แล้วน�ำมาใช้
ให้ถูกที่ ถูกทาง ถูกเวลา ถูกคน และถูกวิธี
อย่างแรกคือ เลิกหาความสุขอย่างผิด ๆ (อย่าง
หนูตกถังข้าวสาร) เลิกใช้ชีวิตน่าเบื่อหน่ายจ�ำเจ
ซ�ำ้ ซาก (อย่างหนูถบี จักร) หาลูท่ างใหม่ทสี่ ร้างสรรค์
เป็นจริง (เหมือนหนูทดลอง) และอย่าหลงใหล
เพลิดเพลิน อยู่ในโลกอันเต็มไปด้วยภัย และ
ความเสื่อมอยู่เป็นนิตย์นี้ (ดังค�ำว่า แมวไม่อยู่
หนูระเริง แมวมา หลังคาเปิง) หาทางรอด และ
ทางหนีทีไล่ไว้บ้าง
การใช้ชีวิตพอเพียง และเดินทางสายกลาง
ของพุทธศาสนา คือค�ำตอบที่ไม่มีวันล้าสมัย และ
ใช้การได้เสมอ
ตอน ๒ ว่าด้วยการรับมือโควิด-19
โควิด-19 เป็นโรคระบาด เกิดจากไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ ที่ติดต่อจากคนสู่คน ทางปาก จมูก
และตา ทีไ่ ด้รบั ละอองฝอย ท�ำให้เชือ้ เข้าสูร่ า่ งกาย
แล้วแผ่ขยายลุกลามไปยังอวัยวะต่างๆ (เช่น ปอด
จนถึงสมองที่ควบคุมระบบต่างๆ) ท�ำให้ร่างกาย
ท�ำงานไม่ปกติ และถึงแก่ชีวิตได้ หากผู้รับเชื้อ
อ่อนแอ สูงอายุ ภูมิคุ้มกันไม่ดี มีโรคเรื้อรังซ�้ำซ้อน
เป็นต้น  แต่สามารถหายเองได้ ในช่วง  ๒ - ๓  สปั ดาห์
หากร่างกายแข็งแรง แต่ก็ท�ำให้อวัยวะเสียหาย
ไม่เหมือนเดิม เคยเชื่อกันว่า เป็นแล้วจะเกิดภูมิ
คุ้มกัน แต่ยังไม่แน่นอน การรับ และแพร่เชื้อง่าย
โดยไม่มีอาการ และเจ้าตัวก็ไม่รู้ นับเป็นลักษณะ
ส�ำคัญในการรับมือ (ดูกค็ ล้ายๆ กับกิเลสในตัวเรา)
แม้ ใ นโลกที่ เจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาการ
อย่างอเมริกา และยุโรป รวมทั้งในหมู่คนชั้นน�ำ
ทุกวงการ ก็ยังไม่มีวิธีการหยุดยั้งโรคนี้ได้ หาก

ไม่ปรับพฤติกรรมของบุคคล ทั้งการระวังป้องกัน
ตัว การควบคุมตัวเอง การงดเว้นกิจกรรมสัมผัส
สัมพันธ์  และการบริโภคใช้สอยที่มีวินัย บางครั้ง
จึงต้องเอาอย่างชาวเรือที่ถอยหลังเข้าคลองบ้าง
เพื่อความปลอดภัย คอยดูทิศทางลมพายุที่แรง
กล้าในท้องทะเล และอย่าบรรทุกน�้ำหนักมาก
เกินไป (เรือขนขยะล่มที่เกาะสมุยเป็นอุทาหรณ์
อย่ า งดี ) การติ ด ตามข่ า วสารที่ ทั น สมั ย (เช่ น
พยากรณ์อากาศ) มีประโยชน์ ประกอบกับการ
ใช้ภูมิธรรมโบราณท้องถิ่น
หลักการป้องกันโควิด-19 ตามข้อปฏิบัติ
ทางการแพทย์และข้อปฏิบัติทางธรรม เพื่อ
ป้องกันและแก้ไข เฉพาะหน้ามี ๓ ประการ คือ
๑. อย่าประมาท   ๒. อย่าประสาท และ
๓. อย่าประหลาด
๑. สุขภาพกาย/อย่าประมาท
อย่าประมาทในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ตั้งแต่
การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาด
อยูเ่ สมอ ด้วยสบู่ (และแอลกอฮอล์) หลีกเลีย่ งการ
สัมผัสสิ่งของสาธารณะ ไม่อยู่คลุกคลีใกล้ชิดผู้คน
ในห้องนานๆ เป็นต้น ข้อนี้พระท่านปฏิบัติเป็น
กิจวัตรอยู่แล้ว คือ ท่านไม่ใช้บริขารไม่ปะปนกัน
ไม่คลุกคลีดว้ ยหมูค่ ณะ และมีระยะห่างไม่ประชิด
ตัว การใช้ผา้ รองนัง่ รับประเคน เป็นต้น เอาอย่าง
พระ ปลอดภัยดี
๒. สุขภาพจิต/อย่าประสาท
อย่าประสาทคือ วิตกกังวลกลัวจนเกินพอดี
ชีวิตจะยุ่งยากหรือป่วยด้วยโรคระแวง แค่ระวัง

๕๗

ก็พอ อีกด้านหนึ่งก็อย่ากล้าเกินไป บางคนไป
ท้าทายความตายด้วยความเชื่อในอิทธิฤทธิ์ของ
ขลัง ยาสมุนไพรดี มีคาถา มีเทพ หรือพระเจ้าที่
ตัวเองเชื่อคุ้มครอง บรรดาศาสนิกในโบสถ์ วัด
มัสยิดหลายแห่ง ก็ติดเชื้อจากความเชื่อที่เหนือ
ธรรมชาติ จึงถูกธรรมชาติสั่งสอนเอา ทั้งที่เกาหลี
อาหรับ และ โลกตะวันตกอย่างอเมริกา เป็นต้น
จนต้องปิดเมือง
๓. ทางสังคม/อย่าประหลาด
อย่าท�ำตัวประหลาดจากมาตรการ กติกา
มารยาทในสังคมที่ก�ำหนดให้ปฏิบัติ เพื่อการอยู่
ร่วมกันด้วยดี เช่น การตรวจคัดกรอง การวัดไข้
การเข้าออกตามช่องทางทีก่ ำ� หนด การมีลำ� ดับ และ
การเว้นระยะ อาจมีความไม่สะดวกบ้าง แต่ให้มอง
เป็นการฝึกฝนตน ฝนนิสัย ได้ธรรมะ คือความ
ไม่มักง่าย ไม่เห็นแก่ตัว และปลอดภัยไว้ก่อน
คนที่ไม่มีวินัย ท�ำอะไรตามใจชอบ ท�ำตัว
วิปลาสจากกฎเกณฑ์ น�ำมาซึ่งปัญหานานา ทั้ง
อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่เสียหายชดใช้คืนไม่
ได้ หรือไม่คุ้มค่า เราต้องคุ้มครองสวัสดิการให้
สังคม ให้ทุกคนปลอดภัยไร้ทุกข์ โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงวัย เป็นต้น
มาเปลี่ยนวิกฤต ให้เป็นโอกาส
เปลี่ยนวินาศ ให้เป็นวินัย กันเถิด
ตอน ๓ ว่าด้วย ปัญญาหาทางออกจากปัญหา
(นิสสรณะ) (จัดการกับโควิด-19 ด้วยโกวิท
หรือความฉลาด)
อริ ย มรรคมี อ งค์ แ ปด เป็ น ทางดั บ ทุ ก ข์ ที่
ตั้งต้นด้วยปัญญา คือ ต้องมีสัมมาทิฏฐิ (ความ
เข้าใจถูกต้อง) น�ำทาง คือเข้าใจเหตุปัจจัยที่มา
ของปัญหาถูกต้องก่อน แล้วจึงมีสัมมาสังกัปปะ
(ความด�ำริใฝ่ฝันถูกต้อง) เมื่อคิดดี มุ่งออกจาก
ปัญหา ก็ลงมือปฏิบัติ ด้วยการพูด การท�ำงาน
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และการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง เมื่อกายและสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ และสังคมดี ก็เกื้อกูลให้มุ่งพัฒนา
จิตให้มีสุขภาพดี คุณภาพดี และประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น จนเกิดผลคือความหลุดพ้นจากปัญหาได้
อย่างแยบยล และยั่งยืน ด้วยหลัก ประโยชน์สูง
ประหยัดสุด และประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสม พอดี
ครบถ้วน
๑. หลักประโยชน์
รู้จัก และรู้จัด ประโยชน์ ๓ อย่าง
ก. ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ประโยชน์
สองฝ่าย
ข. ประโยชน์ บั ด นี้ ประโยชน์ เ บื้ อ งหน้ า
ประโยชน์สูงสุด
ค. ประโยชน์แท้ ประโยชน์เทียม ประโยชน์
แอบแฝง
๒. หลักประหยัด
ประหยัด คือมัธยัสถ์ เป็นการเดินสายกลาง
(มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา) ไม่ สุ ด โต่ ง ในทางตระหนี่
ถี่ เ หนี ย วจนขาดแคลนสิ่ ง ที่ จ� ำ เป็ น และไม่
ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยจนเป็นการล้างผลาญสิ้นเปลือง
ทรัพยากรที่มีจ�ำกัด ควรใช้อย่างคุ้มค่า หมุนเวียน
พอดี มีความยั่งยืนนาน
ในยุคนี้ที่มีโรคระบาด ท�ำให้การท�ำงาน การ
ท่องเที่ยวและบริการต้องถูกระงับ การหารายได้
มากๆ ง่ายๆ อย่างแต่กอ่ น ไม่อาจท�ำได้ จึงต้องหัน
มารัดเข็มขัด หรือจ�ำกัดรายจ่าย และอุดรูรวั่ ต่างๆ
ในชีวิต เช่น การลด ละ เลิกอบายมุขทั้งหลาย
หากสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จ�ำเป็น หรือตัดส่วน
เกิ น ออกได้ ย่ อ มดี ก ว่ า หาเงิ น มาเติ ม เปรี ย บ
เหมือนอุดรูรวั่ ของภาชนะ ย่อมดีกว่าการหาน�ำ้ มา
เติมไม่รู้จักเต็ม ดังสุภาษิตว่า “เงินเก็บออมได้
หนึ่งหน่วย ย่อมมีค่ากว่าที่ขอ หรือหาได้มาหนึ่ง
หน่วย” เพราะการลงทุน หามา ต้องมีค่าใช้จ่าย

50

เหน็ ด เหนื่ อ ย เสี ย แรง เสี ย
เวลา และอาจไม่ได้ผลกลับมา
ดั ง คาด เพราะมี ป ั จ จั ย อื่ น
ประกอบอีก การประหยัดจึงเป็น
วิ ธี ที่ ฉลาดกว่า มีประสิทธิภาพ
กว่าและเปลื อ งทรั พ ยากรของ
โลกส่วนรวมน้อยกว่า
ฉะนั้ น ก่ อ นคิ ด กู ้ ควร
ส�ำรวจข้อจ�ำกัด และจัดการสิ่งที่มีให้เต็มที่ก่อน
ก่อนหยิบยืมใคร เราได้หยิบยื่นให้คนอื่น
ก่อนหรือไม่
ก่อนคิดพึ่งพาใคร (แม้แต่พระเจ้า) เราได้พึ่ง
ตัวเองสุดก�ำลังแล้วหรือยัง
๓. หลักประยุกต์
การประยุกต์คือ รู้จักดัดแปลงน�ำสิ่งที่มีมา
ใช้ให้เกิดผลดี ต้องมีทั้งศาสตร์คือความรู้ และ
ศิลป์ คือฝีมือ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
ภูมิปัญญานี้ เกิดจากการภาวนา ฝึกฝน และไม่
ติดยึด ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่ แต่พัฒนา
ปรับ เปลี่ยน และปรุงให้เหมาะกับสถานการณ์
และสมสมัย
ในยุ ค โลกที่ เ ทคโนโลยี (ประยุ ก ต์ วิ ท ยา)
เปลี่ยนโลก ปัญหาซับซ้อนมีผลกระทบกว้างไกล
(อิทัปปัจจยตา) และพฤติกรรมของมนุษย์ต้อง
ปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพราะภัยจากธรรมชาติ
แวดล้อมและโรคลุกลาม บีบคั้น การปรับตัวครั้ง
ใหญ่ เพื่อความปกติใหม่เป็นสิ่งจ�ำเป็น
ที่น่าดีใจคือ วิถีชีวิตและการปฏิบัติตนตาม
ธรรมในพุทธศาสนามีค�ำตอบให้โลกนี้ได้ (สมกับ
พระธรรมคุณข้อ สันทิฏฐิโก อกาลิโก เอหิปสั สิโก)
ชาวโลกจึงควรหันกลับมาประพฤติธรรมกันให้มาก
หลักประโยชน์สงู ประหยัดสุด และประยุกต์
เหมาะสม ต้ อ งใช้ ป ั ญ ญา อั น เกิ ด จากการมี

กัลยาณมิตรและ โยนิโสมนสิการ ด้วยการฟังธรรม
การสนทนาธรรม การ
พิ จ ารณาธรรม รวมทั้ ง
การน�ำธรรมที่ใคร่ครวญ
ดี แ ล้ ว มาปฏิ บั ติ จ ริ ง ใน
ชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งเป็นทั้ง
การป้องกันและแก้ปัญหา
และสามารถพาให้เข้าถึงธรรมได้ด้วย จึงเป็นสิ่ง
ที่สังคมไทยต้องให้ความส�ำคัญมาก
ในอดีต เมื่อร้อยปีก่อน โลกเรานี้เกิดไข้หวัด
ใหญ่สเปน มีคนตายมากถึง ๕๐ ล้านคน (แม้เจ้านายชั้นสูงและสังคมไทยก็ต้องสูญเสียไปไม่น้อย)
ในวิกฤตครั้งนี้ น่าจะท�ำให้ดีกว่าเดิม มา
เปลี่ยนวิกฤต ให้เป็นวิวัฒน์ และเปลี่ยนวิบัติ ให้
เป็นวิไลกันเถิด
ความส่งท้าย
ปีหน้า เป็นปีฉลู (วัว) ที่เราคงต้องพากเพียร
ท�ำงานหนักต่อเนื่อง (วิริยะ อุตสาหะ) อดทน
อดกลั้ น และอดออม (ขั น ติ ธ รรม) ประหยั ด
ซื่อสัตย์ มีวินัย และเห็นอกเห็นใจกัน เผื่อแผ่
แบ่งปัน และช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมมือสามัคคี
เพื่อความอยู่รอดร่วมกัน เหมือนฝูงวัวร่วมกัน
ระวังเสือ หากคิดเอาตัวรอดอย่างเห็นแก่ตัว คง
ไม่สามารถอยู่รอดได้ ในระยะยาว
ไปคนเดียว อาจไปได้ไกล แต่ไปได้ไม่นาน
ไปด้วยกัน ช่วยเหลือกัน อาจไปได้ช้า
แต่ไปได้ตลอด จนถึงจุดหมายได้ในที่สุด
ด้วยปัญญา และความรักสามัคคี
โลกนี้จะผ่านวิกฤตนี้ได้ ด้วยธรรมอย่างแน่แท้
วัดทุ่งไผ่ ชุมพร
๙ กันยายน ๒๕๖๓

ประสบการณ์ธรรม
พระอาจารย์อจโลภิกขุ (BRETT HANSEN)

เรื่องเล่าจากแดนไกล ตอน ๒

บทสัมภาษณ์ โดย ลูกศิษย์ของพระอาจารย์อจโลภิกขุ
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ (๔)
การเรียนที่นี่ ท�ำให้อาตมาได้รู้ว่าพระพุทธสตีฟ และ โรสแมรี ไวส์แมน (Steve and ศาสนาได้รวบรวมวิธีการไว้หลากหลาย มีหลาย
Rosemary Weissman)
เทคนิค สามารถปฏิบัติได้ในหลายอิริยาบถ การ
พระอาจารย์ใช้เวลาช่วงแรกที่เกาะพะงัน มี ศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมนั้น สามารถ
ครูบาอาจารย์ท่านใดบ้างครับ
น้อมน�ำมาเป็นวิถชี วี ติ หรือเป็นเป้าหมายของการ
“อาตมาโชคดีมากที่มีครูบาอาจารย์หลาย ด�ำเนินชีวิตได้ อาตมาใช้เวลาอยู่ที่เกาะพะงันรวม
คน และก็มีกัลยาณมิตรที่ดี ครูบาอาจารย์คน แล้วกว่า ๕ เดือน ได้เรียนเรื่องเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง
ที่ ๔ ก็คงจะเป็นสตีฟ และโรสแมรี ไวส์แมน ที่ อาตมาเชื่อว่าการได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
สอนกรรมฐาน ที่วัดเขาถ�้ำ  เกาะพะงัน อาตมา และการได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนี้แหละ เป็นเหตุ
มาเมืองไทยครั้งแรก ตั้งแต่อายุ ๒๒ ได้เข้าฝึก ปัจจัยให้อาตมาได้ก้าวเข้าสู่ขั้นต่อไป ก็คือการ
อบรมกรรมฐาน ๑๐ วัน กับสตีฟและโรสแมรี ศึกษาในรูปแบบของพระสงฆ์นี่เอง”
ถึง ๕ ครั้ง
อาตมาได้ เรี ย นวิ ธี ก รรมฐานอี ก หลายรู ป
แบบทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ เช่น เมตตาภาวนา
มรณานุสติ การพิจารณากรรมและผลของกรรม
การเดินจงกรม การรับไตรสรณคมน์ และการ
กราบไหว้
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พ่อแม่ครูบาอาจารย์ (๕)
ในช่วงแรกที่อยู่วัดป่านานาชาติ พระอาจารย์
ได้เรียนรูข้ อ้ ธรรมใดบ้าง จากพระอาจารย์ชยสาโร
“อาตมาโชคดีมากที่ได้มาวัดป่านานาชาติ
ในสมัยที่พระอาจารย์ชยสาโรเป็นเจ้าอาวาสอยู่
ตั้งแต่ยังเป็นฆราวาส ห่มผ้าขาวเป็นอนาคาริก
รวมถึ ง ตอนบวชพรรษาแรกๆ ช่ ว งแรกที่ เ ป็ น
ผ้าขาวนั้น ตรงกับเดือนเข้าพรรษาพอดี พระอาจารย์ชยสาโรท่านเทศน์สอนทุกคืน ท่านชอบ
พิจารณาธรรมะ หรือเรียกว่า มีธรรมวิจโย เป็น
พระนักเทศน์ ท่านมีพรสวรรค์มากในการสอน
การถ่ายทอด ท่านมีวิธีการสอนที่ท�ำให้เราต้อง
ตั้งใจฟังและพิจารณาตาม เมื่อพิจารณายอมรับ
แล้ว ก็ได้ยกระดับของศรัทธา ต้องยอมรับเลยว่า
แทบไม่มีใครเทียบได้ในแง่ของการสอน
ในช่วงสองปีกอ่ นมาทีว่ ดั ป่านานาชาติ อาตมา
เคยปฏิบัติธรรมเข้ากรรมฐานมาแล้ว ๘ ครั้ง มี
ศรัทธาในพระพุทธเจ้า ในการตรัสรู้ และในการ
นั่งสมาธิแล้ว แต่ยังไม่ได้ศรัทธาในเรื่องพระสูตร
พระวินัย ข้อวัตรเท่าไรนัก หรือ ศรัทธาครูบาอาจารย์รูปใดเป็นพิเศษ
จริงๆ แล้ว โดยพื้นฐานอาตมาเป็นคนมีนิสัย
แบบศิลปินนะ ชอบท�ำอะไรตามใจตัวเอง ตาม
สัญชาตญาณ การที่จะต้องมาอยู่ในกฎระเบียบ
ที่เคร่งครัด ถือศีล ๒๒๗ ข้อ อาตมารู้สึกอึดอัด
ไม่ใช่น้อย แต่ท่านชยสาโรมีเทคนิคการสอน การ
ถ่ายทอดความรู้ที่ลึกซึ้ง ท่านอธิบายถึงศรัทธาที่
ท่านมีตอ่ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนให้เข้าใจ
ว่า พระพุทธเจ้าทรงวางศีลข้อปฏิบัติเหล่านี้ไว้ นี่
เป็นค�ำสอนของพระพุทธองค์ผู้มีจิตเป็นอรหันต์
ต้องยอมรับว่า พระวินยั ทุกข้อมีเหตุผลจึงตัง้ ขึน้ มา
ท่านอธิบายเชื่อมโยงเหตุและผลอย่างอัศจรรย์
ท่านพร�่ำสอนคืนแล้วคืนเล่า เราฟังและพิจารณา

เรื่องราวต่างๆ ตามอย่างลึกซึ้ง ท�ำให้ต้องยอมรับ
อย่างศิโรราบ โดยไม่มีข้อกังขาเลย และค่อยๆ
พัฒนาศรัทธาขึ้นมาเรื่อยๆ
พระอาจารย์ชยสาโรเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชา
โดยตรง ท่านเล่าถึงศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่ชาอย่าง
มั่นคง และข้อวัตรต่างๆ ที่ท่านวางไว้ สอนว่า
ข้อวัตรเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้รักษาพระวินัยได้
อย่างไร อาตมาได้ซึมซับแนวความคิด เหตุผล
ความเข้าใจ และมีศรัทธาในครูบาอาจารย์ พระวินัยและข้อวัตรมากขึ้นเรื่อยๆ
ตัวอย่างเช่น เรือ่ งการถือย่าม เมือ่ เราเดินเข้า
มาในศาลา ก็ตอ้ งวางย่ามลงเบาๆ ด้วยความระมัด
ระวัง หรือการเข้าออกศาลา ก็ต้องก้มกราบสาม
ครั้ง เมื่อเข้ามา หรือจะออกจากศาลา นี่เป็นการ
ตรวจสอบสภาวะจิต ว่าเรามีสติอยูห่ รือไม่ ถ้าไม่มี
สติก็อาจจะวางย่ามเสียงดังโครม หรือลืมกราบ
เมื่อเข้ามาในศาลา นี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยท�ำให้
เรามีสติตลอดเวลา ในทุกการกระท�ำ และเพราะ
ว่าการปฏิบัติเช่นนี้ เป็นสิ่งที่ต้องท�ำซ�้ำๆ ทุกวันๆ
เราจะได้เห็นจุดอ่อนของตัวเอง ว่ามีจุดไหนที่เรา
ควรปรับปรุง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการฝึกสติใ ห้
มั่นคงอยู่กับตัวมากขึ้น

๕๗

เมื่อยอมรับค�ำสอนของท่านแล้ว อาตมา
ซาบซึ้งที่ท่านได้ถ่ายทอดความรู้ ส่งต่อศรัทธา
และช่วยสร้างศรัทธาให้เจริญขึ้นในใจ ท�ำให้มี
ความสุขที่ได้ด�ำเนินวิถีชีวิตตามพระวินัย และ
ได้เดินทางตามรอยเท้าของพระอรหันต์
ทุกวันนี้ อาตมายังรู้สึกกตัญญู นึกถึงบุญคุณ
ของท่าน และรู้ค่าของการสอน การฝึกอบรมที่
ท่านวางไว้อย่างเป็นระบบ เป็นพื้นฐานที่ดียิ่งใน
การด�ำรงศรัทธา และความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา”
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ (๖)
ระหว่างที่บวชเณรอยู่กับพระอาจารย์ปสันโน
ท่านได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างครับ ?
“ช่วงทีอ่ าจารย์จะบวชเณร หลวงพ่อปสันโน
กลับมาจากปลีกวิเวกพอดี ท่านมารับต�ำแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติเป็นปีสุดท้าย ก่อน
ที่จ ะย้ า ยไปประจ� ำที่วัด อภัยคีรี แคลิฟ อร์เ นีย
สหรัฐอเมริกา
อาตมาได้เรียนรู้หลายอย่างจากท่าน จาก
การสังเกตการด�ำเนินชีวิตของท่าน ท่านใช้วิธีท�ำ
เป็นตัวอย่างให้ดู โดยด�ำรงตนอยู่ในพระวินัย
อย่างเคร่งครัด ด�ำเนินตามวิถีของภิกษุผู้มีวินัย
สม�ำ่ เสมอ และมัน่ คงต่อพระวินยั อย่างมาก ท่านท�ำ
กิจของสงฆ์อย่างเคร่งครัดตัง้ แต่เช้าตรู่ จนพลบค�ำ 
่
ตั้งแต่การท�ำวัตรเช้า บิณฑบาต นั่งสมาธิรอบ
บ่ายจนถึงรอบค�ำ 
่ ท่านมาตรงเวลา หรือก่อนเวลา
เสมอ ไม่มีขาด รวมถึงการรับแขกหลังฉันอาหาร
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เปิดโอกาสให้คนเข้ามาซักถามปัญหาข้อธรรมอยู่
เสมอ พูดคุย ให้ค�ำปรึกษา ให้ก�ำลังใจแก่ญาติโยม
หลังเวลาปานะก็เปิดโอกาสให้พระเข้าปรึกษา
ปัญหาต่างๆ เมื่อไรก็ตามที่สมควร หลวงพ่อก็จะ
เทศน์ โ ปรดญาติ โ ยม หรื อ เทศน์ ส อนพระทั้ ง
ภาษาไทยและอังกฤษ คุณลักษณะเด่นของท่าน
คือการที่ท่านจะตั้งใจฟังเสมอ ไม่ว่าใครจะมา
ปรึกษาปัญหาเรื่องอะไรก็ตาม และท่านจะให้ค�ำ
ปรึกษาที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลนั้น นอกจากนี้
ท่านยังมีอารมณ์ขันอย่างมากและมักจะมีเสียง
หัวเราะอยู่เสมอๆ

การที่ได้อุปัฏฐากท่าน ตอนที่เป็นสามเณร
นัน้ เป็นโอกาสให้ได้อยูใ่ กล้ชดิ ท่าน ได้สงั เกตท่าน
ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเวลาส่งท่านเข้าจ�ำวัดตอน
กลางคืน ได้เห็นวิถีชีวิตของสัตบุรุษ ท�ำให้เห็น
ว่าท่านประกอบกิจกรรมทุกอย่างโดยมีพระวินัย
เป็นแนวทางอย่างเคร่งครัด อย่างเหมาะสม คงเส้นคงวา พระสงฆ์นั้นมีกฎมากมาย ต้องตื่นแต่
เช้ามืด ท�ำกิจต่างๆ ฝึกสมาธิเช้าและบ่าย ตาราง
กิจกรรมแน่นตลอดทัง้ วันเหมือนกับการฝึกทหาร
นั่นแหละ แม้ท่านจะปฏิบัติตามพระวินัยอย่าง
เคร่งครัด แต่ขณะเดียวกันก็เจริญเมตตาให้จิต
ผ่อนคลายด้วย
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ถือเป็นโชคดีอย่างยิ่งที่
ได้มี โ อกาสฝึ ก อาจริ ย วั ต ร
อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่เช้า
อาตมาต้องไปรับสังฆาฏิ บาตร
และย่ามของท่าน ปูอาสนะ
ก่ อ นท่ า นมาถึ ง ศาลา พั บ
อาสนะหลังจากท�ำวัตรเช้า
เตรี ย มสั ง ฆาฏิ ส� ำ หรั บ การ
เดิ น บิ ณ ฑบาต อุ ้ ม บาตร
ของพระอาจารย์ ก ลั บ วั ด
ท�ำความสะอาดกุฏิ ซักผ้า
ช่วยท่านสรงน�้ำ  เป็นโอกาสให้ได้มีความใกล้ชิด
เหมือนพ่อ - ลูก ท�ำให้ได้สมั ผัสจริยวัตรอันหมดจด
งดงามของท่าน ซึ่งเป็นผลจากการด�ำรงตนอยู่ใน
สมณเพศถึง ๓๐ ปี ได้เห็นประโยชน์ของการด�ำรงตน
อยู ่ ใ นพระวิ นั ย อย่ า งเข้ ม แข็ ง ท� ำ ให้ เชื่ อ มั่ น ใน
ครูบาอาจารย์อย่างยิง่ ไม่วา่ สถานการณ์ใด ท่านจะ
แจก

หนังสือ

ประพฤติ ต นด้ ว ยความ
เหมาะสมที่ สุ ด ตามพระ
วินัย ท่านจะไม่เลือกทางที่
ย่อหย่อนอย่างแน่นอน
การได้ ฝ ึ ก อยู ่ กั บ ท่ า น
หนึ่ ง ปี นั้ น ท� ำ ให้ เ ชื่ อ ถื อ
การใช ้ ชี วิ ต ที่ มี รู ป แบบ
ว่าจะก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมจริ ง ๆ
เพราะเป็ น เครื่ อ งฝึ ก สติ
เพราะมีรายละเอียดปลีกย่อย
ในการกระท� ำ แต่ ล ะอย่ า ง อาตมาจึ ง เชื่ อ ว่ า
จะสามารถซึมซับรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ได้
หากน้อมรับมาเป็นวิถีชีวิต จากตอนแรกที่เห็นว่า
วิถีของสมณะนั้นเคร่งเครียด ก็ท�ำให้ได้เห็นว่า
เราสามารถด�ำรงอยู่ในพระวินัยอย่างเคร่งครัด
แต่ผ่อนคลายได้”

“บทสวดมนต์แปล ท�ำวัตรเช้าเย็น
พร้อมบทพิ เศษและพุ ทธภาษิต”

หนังสือบทสวดมนต์เล่มน้อยนี้ เป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งของสวนปฏิบัติธรรม
วัดทุ่งไผ่ อ.ทุ่งไผ่ จ.ชุมพร โดยความเมตตาของ พระอาจารย์ดุษฎี เมธงฺกุโร
เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระวิปัสสนาจารย์และครูสอนธรรมมายาวนาน ท่านได้
รวบรวมบทสวดส�ำคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วน หนังสือเล่มเล็กบางๆ เหมาะที่จะ
พกพาและวางไว้ใกล้ตัว เพื่อน�ำมาสวดสาธยาย ท�ำความเข้าใจในพระธรรม
ค� ำ สอน และน้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง คุ ณ พระรั ต นตรั ย ได้ ทุ ก เช้ า ค�่ ำ อั น เป็ น กิ จ กุ ศ ล
ที่ ช าวพุ ท ธควรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น เนื้ อ ตั ว ของชี วิ ต เพื่ อ จะได้ เข้ า ถึ ง
พระพุทธศาสนา อันเป็นที่พึ่งที่แท้จริง วารสารโพธิยาลัยยินดีมอบหนังสือนี้
ให้ทุกท่าน ที่เขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวารสารโพธิยาลัย เพื่อคณะผู้จัดท�ำจักได้น�ำความคิดเห็นนั้น
มาปรับปรุงคุณภาพของวารสารต่อไป ส่งความคิดเห็นไปที่ ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ อีเมลล์ acharak7153@
gmail.com หรือเขียนเป็นจดหมายส่งไปรษณีย์ถึง ชมรมกัลยาณธรรม เลขที่ ๑๐๐ ถ.ประโคนชัย ต.ปากน�้ำ
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ วงเล็บมุมซองว่า (วารสารโพธิยาลัย) หนังสือมีจ�ำนวนจ�ำกัด โปรดส่ง
ความคิดเห็นของท่านมาก่อนหนังสือจะหมด และโปรดแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจน
เพื่อความสะดวกในการส่งหนังสือถึงท่านอย่างรวดเร็ว

ใครคือใคร ในพุทธศาสนาเถรวาท

หิริโกภิกขุ
Hiriko

ญาณทีปะมหาเถระ
ชาติก�ำเนิด ประเทศเดนมาร์ก
ท่านทิง้ ความสะดวกสบายในบ้านเกิด หันมา
สนใจธรรมะตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ปีถัดมาเดิน
ทางมาถึงประเทศศรีลังกา ตอนนั้นอายุ ๒๔ ปี
เพิ่ ง เสร็ จ จากการเดิ น ทางจากยู โ กสลาเวี ย มา
ญี่ปุ่น และจากรัสเซียมาศรีลังกา ท่านศึกษาบาลี
ที่ Island Hermitage เป็นเวลา ๘ เดือน ความ
ที่ท่านมีความรู้ภาษาละตินและกรีกมาก่อน และ
มีพรสวรรค์ทางด้านภาษา ท�ำให้ท่านเรียนภาษา
บาลีได้อย่างรวดเร็ว ท่านปฏิบัติตามแนวทาง
อานาปานสติ และใช้หนังสือรวมข้อเขียนของ
พระอาจารย์ ญาณวีระเถระ ชื่อ Clearing the
path เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในปีนั้นท่านได้
บรรพชาเป็นสามเณร ได้ฉายาว่า “ญาณทีปะ”
และได้รับการอุปสมบทในปีถัดมา

ท่านมีนิสัยรักอิสระ ได้รับแรงบันดาลใจจาก
พระอริยะเจ้าในพระสูตรที่ภาวนาหลีกเร้นอยู่
ในป่ า เมื่ อ ไม่ มี พ ระต้ น แบบหลงเหลื อ อยู ่ ใ ห้
ท่านได้ด�ำเนินรอยตาม ท่านจึงได้ศึกษาบาลีจน
ช�ำนาญ แล้วใช้พระสูตรเป็นแบบอย่าง สุดท้าย
ท่านก็ได้เปลื้องภาระความกังวลทั้งหมด แล้วใช้
เวลากว่า ๓ ทศวรรษ อาศัยในป่าลึกของศรีลังกา
ห่างไกลผู้คน มีบริขารน้อยชิ้น จนได้รับสมญา
นามว่า “สมณทีปะ” ซึ่งแปลว่า ประทีปแห่ง
สมณะ เป็นแรงบันดาลใจให้กับ สมณะผู้แสวงหา
ความวิเวก หลีกเร้นในการปฏิบัติ รุ่นต่อๆ มา
ที่ได้ยินได้ฟังกิตติศัพท์ของท่าน
ช่วง ๒ - ๓ ปีสุดท้ายของชีวิต ท่านมีโรค
ภัยไข้เจ็บบ่อยขึ้น และประสบอุบัติเหตุบ้างเล็ก
น้อย ช่วงเดือนท้ายๆ ท่านได้รับการวินิจฉัยว่า
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เป็นมะเร็ง แม้จะถูกรบกวนด้วย
โรคภัยเหล่านี้ ท่านก็ยังใช้ชีวิต
ช่วงสุดท้ายอย่างวิเวกสันโดษ
ท่านได้ละสังขารที่ประเทศ
ศรีลงั กา วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๑๕ น. สิริ
อายุรวมได้ ๗๖ ปี
มุนีผู้สงบ “The Silent Sage”
ภันเตญาณทีปะ (Nyanadipa)
เป็ น ธรรมดาที่ วั น หนึ่ ง แม้ วี ร บุ รุ ษ ระดั บ
ต� ำ นานก็ จ ะต้ อ งมาพรากจากพวกเราไป เช่ น
เดียวกัน วันละสังขารของภันเตญาณทีปะ ใน
ที่สุดก็มาถึง โดยส่วนตัวแล้ว อาตมาโชคดีมาก
ที่ได้พบกับภันเตฯ อยู่หลายครั้ง แม้ว่าท่านจะ
เข้าถึงได้ยากก็ตาม อาตมาจ�ำได้ดีว่า เมื่อตอน
เดินทางไปพบท่านมหาเถระครั้งแรกนั้น อาตมา
เคยตั้งจิตอธิษฐานมาหลายปีที่จะได้มีโอกาสพบ
กับพระป่า ผู้ซึ่งเคารพนับถือพระอาจารย์องค์
เดียวกันกับอาตมาคือ ภันเตญาณวีระมหาเถระ
Ven. Nyanavira Thera
ในทางภูมิศาสตร์แล้ว ภันเตฯ มิได้อยู่ไกล
จากที่ที่อาตมาอาศัยอยู่ในขณะนั้นมากนัก แต่
การเดินทางไปให้ถึงตัวท่านสิ เป็นเรื่องยากยิ่ง
หลังจากการเดินทางแบบเต่าคลาน ตามปกติ
บนท้องถนนของศรีลังกา ก็ต้องเข้าสู่เส้นทางดิน
โคลนที่นานๆ จะผ่านบ้านผู้คนสักหลังหนึ่ง หลัง
จากนั้นก็เริ่มเป็นเส้นทางที่ทุรกันดารมากขึ้นๆ
ยากที่รถจะแล่นผ่านไปได้
จนถึงจุดที่ต้องจอดรถ และลงเดินเท้า ใช้
เวลาเดินสักพักใหญ่ ก็ได้พบกับหมูบ่ า้ นเล็กๆ ใช่...
ที่นี้หรือ ? ยังอีกเหรอ ! ข้างหลังบ้าน ยังมีทางเดิน
ต่อไปยังภูเขาอีก พวกเราจึงตัดสินใจเดินทางต่อ
กันอีกร่วมชั่วโมง ต้องไต่ขึ้นไปในป่าที่มีฝูงช้าง

อาศัยอยู่ หลังจากที่ปีนเขาจนได้
เหงื่อกัน อาตมาก็พบกับภันเตฯ
นั่งสงบอยู่บนเก้าอี้ กุฏิของท่าน
แสนจะเรียบง่าย มีผนังสามด้าน
ไม่มผี นังด้านหน้า มีเตียงไม้ตวั หนึง่
กับโต๊ะตัวเล็กๆ และตู้ยา ท่าน
พึ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้เพียง ๒ - ๓
สัปดาห์ ซึ่งโดยปกติแล้วท่านจะอยู่ในป่าลึกที่
ห่างไกล และทุรกันดารกว่านี้
เป็นวัตรปฏิบัติของภันเตฯ ถ้าชาวบ้านเริ่มรู้
ว่าท่านอยู่ที่ไหนกันมากขึ้น ท่านก็จะย้ายออกไป
พ�ำนักในที่อื่น ยิ่งท่านหาความสันโดษมากเท่าไร
ท่านก็ยิ่งกลายเป็นเหมือนสิ่งลึกลับ ท�ำให้ท่าน
มีชื่อเสียง ยิ่งมีชื่อเสียงก็ยิ่งยากต่อความสันโดษ
แต่ ท ่ า นก็ ห ลี ก เลี่ ย งชื่ อ เสี ย งที่ เ ป็ น อุ ป สรรค
ต่ อ ความสั น โดษของท่ า นมาได้ อ ย่ า งยาวนาน
ต่อเนือ่ ง แต่ดว้ ยอายุและปัญหาสุขภาพ ท�ำให้ตอนนี้
ยากที่จะหลีกเลี่ยงกับสิ่งเหล่านี้
ชีวิตที่สันโดษของท่าน ได้สร้างกลุ่มภิกษุ
ผูต้ ดิ ตามขึน้ มาอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นกลุม่ พระทีม่ ี
แรงบั น ดาลใจที่ จ ะใช้ ชี วิ ต สั น โดษเช่ น เดี ย วกั บ
ท่านภันเตฯ โดยกุฏิที่ท่านย้ายออกก็จะมีภิกษุ
เจริญรอยตามท่านเข้าไปอาศัยอยู่แทน และใน
ที่สุด กลุ่ม Laggala Sangha ได้ถูกก่อตั้งขึ้น
โดยมีการประชุมกันปีละสามครั้ง ถ้าเป็นพระมุนี
ผู้ช�ำนาญในการปลีกวิเวกอยู่แล้ว ก็อาจจะเข้า
ประชุมน้อยลงก็ได้ พระในกลุ่มแต่ละรูปก็ไม่ได้
ต้องการค�ำสอนทางวาจาอะไรจากภันเตฯ มากนัก

๕๗

เพราะการด�ำเนินชีวิตของท่านก็เป็นค�ำสอนที่
ยิ่ ง ใหญ่ อ ยู ่ แ ล้ ว ความมุ ่ ง มั่ น ของท่ า นเป็ น แรง
ผลักดันที่แข็งแกร่ง และความศรัทธาของท่านก็
เป็นแรงบันดาลใจให้ภิกษุกลุ่มนี้
ในชุมชนนี้ ภิกษุไม่ได้สนใจประเพณีที่เป็น
เปลือ กนอก นิ ก ายที่บวช หรือสีจีว รที่สวมใส่
และก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะตั้งเป็น cult (กลุ่มลัทธิบูชา
ตัวบุคคล) สิ่งที่รวมภิกษุกลุ่มนี้ไว้ด้วยกันก็คือ
ความศรัทธาทีบ่ ริสทุ ธิใ์ นพระธรรมค�ำสัง่ สอนของ
พระพุทธองค์ เพราะค�ำสอนของพระพุทธองค์
คือค�ำสอนที่ตรัสไว้ดีแล้วนั้น มีเพียงพระธรรม
และพระวินัยเท่านั้น ที่เป็นมาตรฐานของการ
ด�ำเนินชีวิต ที่ปกติของพระอริยะทั้งหลายที่มีสืบ
เนื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

ด้วยร่างกายที่สูงใหญ่ และล�่ำสันของท่าน
เวลาที่จะต้องสนทนากับภันเตฯ อาตมาจะรู้สึก
ประหม่าเล็กน้อย อาตมาจ�ำได้ว่า ครั้งแรกที่ได้
สนทนากับท่านเป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่ ๓๑ ของ
อาตมา และเวลานั้นท่านก็มีอายุ ๗๐ กว่าปีแล้ว
อาตมายังรู้สึกแข็งแรงไม่เท่าท่านเลย และรู้สึกว่า
การใช้ชีวิตของท่านมันยากเกินไปส�ำหรับอาตมา
ระหว่างการสนทนากัน อาตมารับรู้ได้ว่า
ท่านยังมีความจ�ำที่ดีเลิศ และตระหนักได้ว่า อายุ
ที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่อายุขัยของร่างกาย แต่วัด
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กันที่การหล่อเลี้ยง และการดูแลจิตใจ การไม่
ปล่อยจิตไปกับความสะดวกสบาย แต่เป็นการ
ฝึกจิตให้หลุดพ้นจากความเคยชินทั้งปวง
การพบกันในครั้งถัดๆ มา ความประหม่า
ก็ลดน้อยลง ความสัมพันธ์ระหว่างอาตมากับ
ภันเตฯ ก็อบอุ่นขึ้น เมื่ออาตมาได้มีโอกาสเป็น
พระอุปัฏฐากดูแลตอนท่านอาพาธ ท�ำให้เราได้
สนทนากันหลายชั่วโมง ท่านได้เล่าให้ฟังถึงชีวิต
๕๐ ปีที่บวชเป็นพระ ท่านจ�ำมันได้ละเอียดอย่าง
น่าทึ่ง บางเรื่องเราก็หัวเราะไปด้วยกัน ซึ่งคนอื่น
อาจจะนึกภาพนี้ไม่ออก เพราะท่านดูสุขุมและ
จริงจังมาก แต่เมื่อคุยกันเรื่องธรรมะ หน้าตา
ท่ า นจะเบิ ก บานแจ่ ม ใส ท่ า นยอมสละความ
สันโดษ (วิเวก) ของท่านเพื่อการแบ่งปันธรรมะ
โดยเฉพาะในช่วงปีหลังๆ นี้  
อาตมารู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ชิดท่าน ได้
สนทนาธรรมกับท่าน จนเมื่อท่านเริ่มยกข้อความ
ในพระสูตรบาลีมาอ้างอิง ซึ่งท่านน่าจะเป็นหนึ่ง
ในผู้เชี่ยวชาญบาลีที่สุดรูปหนึ่งในยุคของเรา ใน
ขณะที่ อ าตมาเองไม่ ไ ด้ เรื่ อ งเลยในภาษาบาลี
และตอนที่ท่านเริ่มปรารภบาลีชั้นสูงให้ฟังนั้น
มันยากเหลือเกินที่จะซ่อนความสับสนเอาไว้ แต่
อาตมาก็หวังว่าท่านจะไม่สังเกตเห็น และนั่นก็
ท�ำให้อาตมาต้องกลับมาฝึกฝนภาษาบาลีให้พอที่
จะรับความรู้จากท่านได้
อาตมาเคยขอให้ภนั เตฯ แปลพระสูตรบางบท
หรืออย่างน้อย “อัฏฐกวรรค” และ “ปารายนวรรค”
ในสุตตนิบาต อาตมาเรียนท่านว่า ภันเตฯ น่าจะ
เป็นพระเพียงรูปเดียวที่มีความสามารถในการ
แปลพระสูตรเหล่านี้ ท่านเชี่ยวชาญการใช้บาลี
โดยเฉพาะในส่วนของพุทธวจนะ และท่านใช้ชวี ติ
อยูต่ ามแบบในพระสูตร ในตอนแรกท่านก็ปฏิเสธ
ค�ำขอของอาตมา จนในที่สุดเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๖
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มาถึง ท่านก็เริ่มแปล “อัฏฐกวรรค” และสองปี
ต่อมา ในปี ๒๐๑๘ ท่านก็แปล “ปารายนวรรค”
เสร็จ พระสูตรทั้งสองนี้ถูกพิมพ์รวมกันในชื่อว่า
“The Silent Sages of Old” อาตมารูส้ กึ ซาบซึง้
ในความเมตตาที่ ท ่ า นได้ แ ปลพระสู ต รนี้ และ
รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเหมือนเป็นไบเบิ้ล
เล็กๆ ของอาตมา แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า มรดก
ที่ท่านทิ้งไว้ให้ มีเพียงพระสูตรสองเล่มนี้เท่านั้น
ท่านมีความคิดที่จะแปล “เถรคาถา” แต่ท่านได้
ล้มป่วยลงเสียก่อน

ภั น เตฯ ชอบใช้ ชี วิ ต ในป่ า ท่ า นมี ค วามรู ้
ด้ า นธรรมชาติ ม ากมาย ไม่ ว ่ า จะเป็ น พื ช หรื อ
สัตว์ โดยเฉพาะเรื่องช้างกับงู มีเกร็ดเล็กเกร็ด
น้อยเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากันกับสัตว์อันตราย
อีกมากมายเกินกว่าจะบรรยายไว้ตรงนี้ ท่าน
ชอบใช้เวลาเดินขึ้นเขาพร้อมกับท่องคาถา โดย
เฉพาะคาถาจาก “สุตตนิบาต” ท่านจะบันทึก
เฉพาะคาถาที่ท่านต้องการจะเข้าถึงอย่างลึกซึ้ง
และพกติดตัวไว้เสมอ (สมุดจดเล่มหนึ่งจะถูก
จัดพิมพ์สู่สาธารณชนเร็วๆ นี้)
น้ อ ยครั้ ง ที่ ท ่ า นจะหยิ บ หนั ง สื อ อื่ น ที่ ไ ม่ ใช่
พระสู ต รบาลี ขึ้ น มาอ่ า น และตลอดชี วิ ต ของ
ท่าน ท่านมีข้าวของเท่าที่จ�ำเป็นในจ�ำนวนที่จะ
พอใส่ได้ในถุงเล็กๆ ของท่านเท่านั้น ไม่มีสิ่งใด
ที่เกินความจ�ำเป็นเลย เมื่อท่านได้รับสิ่งของที่
ไม่จ�ำเป็นมา ท่านก็จะมอบต่อให้พระรูปอื่นทันที

และถ้าท่านได้ของที่จ�ำเป็นอย่างเช่น ไฟฉาย
หรือเข็มทิศ ท่านก็จะไม่เก็บของเดิมไว้ ไม่สะสม
อะไร กุฏิที่ท่านอยู่ใน Laggala หรือที่อื่นๆ ใน
ศรีลังกา ก็สร้างขึ้นด้วยผนังเพียงสามด้าน ด้าน
หน้าปล่อยโล่งเปิดรับธรรมชาติของป่า วันหนึ่ง
ท่านจ�ำวัดสามชั่วโมงก็เพียงพอแล้ว เป็นสิ่งหนึ่ง
ที่อาตมารู้สึกประทับใจมากคือ ท่านไม่ต้องการ
สิ่งของใดๆ ไม่ต้องการชื่อเสียงหรือบริวาร ทรัพย์
สมบั ติ ข องท่ า นคื อ ความเป็ น อิ ส ระจากการ
ยึดมั่นต่างๆ ธรรมะ และ (ใครจะรู้ อาจจะเป็น)
ปวงเทพเทวดาที่คอยปกปักษ์รักษาท่าน
ภั น เตฯ เริ่ ม มี อ าการป่ ว ยหนั ก เมื่ อ สามปี
ที่แล้ว พวกเรารู้สึกได้ว่าสิ่งต่างๆ จะแย่ลงจาก
วันนั้น ครั้งสุดท้ายที่อาตมาได้เจอท่านคือ เดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ รู ้ สึ ก ได้ ว ่ า เป็ น การเจอเพื่ อ จากลา
มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากมายอยู่รายรอบ
ท่าน ช่วยให้ท่านยังสามารถใช้ชีวิตช่วงสุดท้าย
ได้อย่างวิเวกสันโดษ อาตมาเองก็มีส่วนกับเขา
บ้างเล็กน้อย แต่อาตมาโชคดีที่ได้รู้จักใกล้ชิด
กับท่านมากกว่าพระรูปอื่น และเวลานี้ ท่านก็ได้
ละสังขารจากไปแล้ว
ความมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะศึ ก ษาและเข้ า ใจธรรมะ
คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส�ำหรับท่าน ท่านต้องการ
มีชีวิตที่ยาวนานกว่านี้เพียงเพื่อการบรรลุธรรม
เป็นพระอรหันต์ในชีวิตนี้ เราไม่อาจรู้ได้หรอกว่า
ท่านบรรลุธรรมในระดับไหน แต่การต่อสู้อย่าง
ไม่ย่อท้อกับกิเลสที่ท่านแสดงให้พวกเราได้เห็นนั้น
จะต้องเป็นเส้นทางน�ำไปสู่การละกิเลสได้โดยสิ้น
เชิงในที่สุดอย่างแน่นอน

กวีนิพนธ์

จุ ดเที ยน
ฤดูดลวนวันเข้าพรรษา
ให้ภิกษุอยู่อารามธรรมวินัย
กุลบุตรบวชเรียนพากเพียรธรรม
ได้ร่วมบุญร่วมบาตรร่วมศรัทธา
วัดกิเลสแผดเผาที่เร้ารุก
วัดคุณงามความดีอันชี้ชัด
ทุกวันนี้ที่พึ่งถึงที่สุด
คือหลักธรรมน�ำใจให้รู้ทัน
ให้เห็นงามตามเขาเอาอย่างเขา
ข้างนอกนั้นทันสมัยข้างในกลวง
เร่งเรียนธรรมรู้ธรรมน�ำครรลอง
อย่าเป็นเหยื่อมายาพาปนปรุง

พระพุทธานุญาตไตรมาสสมัย
ไม่สัญจรผ่านภัยในไร่นา
อยู่ประจ�ำในกาลพระพรรษา
อุบาสกสีกาได้มาวัด
วัดทุกข์สุขวัดสิ้นวัดศีลสัตย์
ยังอยู่ดีหรือวิบัติในปัจจุบัน
เป็นหนึ่งจุดในจิตไม่บิดผัน
สารพันมายาที่มาลวง
ความเป็นเราไม่เห็นน่าเป็นห่วง
ให้เขาล้วงตับไตล้วงไส้พุง
เป็นตัวของตัวเองเร่งหมายมุ่ง
จุดเทียนรุ่งเรืองสว่างกลางใจเทอญ
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

มงคลชีวิต

สารธรรมจากพระสูตร

มงคลสู งสุ ด ที่ มนุ ษย์ท�ำได้
มงคลชีวิต ข้อที่ ๒๑
อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ : ความไม่ประมาทในธรรม
ความไม่ประมาท คือไม่เผอเรอ มีความ
ระมัดระวัง พิถีพิถัน ไม่ละเลยหน้าที่ แต่บาลี
หมายความว่าเป็นธรรมที่ตรงกันข้ามกับความ
ประมาท (ความไม่ประมาท) ไม่ปล่อยจิตให้เป็น
ไปในกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต หรือ
ปล่อยจิตหลงในกามคุณ การกระท�ำที่ไม่มีความ
เคารพ ไม่ท�ำให้ติดต่อ มีความประพฤติย่อหย่อน
ไม่มีความตั้งมั่น หมดความพอใจ ทอดธุระ ไม่
ประกอบเนืองๆ ในการเจริญบ�ำเพ็ญกุศลธรรม
ต่างๆ การทีท่ ำ� ตรงกันข้ามกับสิง่ ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว

พระมหาสมปอง มุทิโต

ตอน ๕

เช่น การประคองจิตให้เป็นไปในกายสุจริต วจีสุ จ ริ ต มโนสุ จ ริ ต และไม่ ห ลงใหลในกามคุ ณ
พยายามเจริญในกุศลธรรมต่างๆ เป็นต้น ชื่อว่า
มีความไม่ประมาท
ในธรรม หมายถึง ในกุศลธรรมและอกุศลธรรม แต่ ใ นที่ นี้ ห มายถึ ง กุ ศ ลธรรม ความไม่
ประมาทมีอุปการะมากต่อการบ�ำเพ็ญกุศลธรรม
และไม่มีโทษ
ความไม่มีโทษ คือ มีการบ�ำเพ็ญศีล การ
ส�ำรวมอินทรีย์ การรูจ้ กั ประมาณตนในการบริโภค
การประกอบความเพียร เป็นผู้ตื่นอยู่ การเจริญ
วิปัสสนาเพื่อมรรคผล การมีปฏิสัมภิทา ๔ (มี

๕๗

อรรถปฏิสัมภิทา เป็นต้น) การมีธรรมขันธ์ ๕ (มี
ศีล เป็นต้น) การรู้ฐานะและไม่ใช่ฐานะ การท�ำ
สมาบัติ การท�ำอริยสัจ การมีโพธิปักขิยธรรม (มี
สติปัฏฐาน เป็นต้น) การท�ำวิชชา ๘ (มีวิปัสสนาญาณเป็นต้น) เมื่อตั้งอยู่ในความไม่ประมาท การ
ท�ำกุศลธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้ มีความไม่ประมาท
เป็นเหตุเบื้องต้นในการประพฤติปฏิบัติ
ผูใ้ ดก็ตาม เมือ่ ไม่มคี วามประมาท ย่อมท�ำให้
กุศลธรรมเจริญ มนุษย์ที่ประเสริฐสุดคือพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า เพราะทรงตั้ ง อยู ่ ใ นกุ ศ ล
ธรรมทุกอย่าง เหมือนความไม่ประมาทยิ่งใหญ่
ที่สุด เพราะครอบคลุมธรรมทั้งหลายไว้ ความ
ไม่ ป ระมาทเป็ น ทั้ ง ธรรมในกามาวจรภู มิ แ ละ
โลกุ ต รภู มิ ธรรมทั้ ง หมดรวมอยู ่ ใ นความไม่
ประมาท เพราะว่าความไม่ประมาทเป็นทัง้ โลกียธรรมและโลกุตรธรรม จึงท�ำให้บรรลุคุณ ได้เห็น
แจ้งอริยสัจ
ความไม่ประมาทเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุ
เบื้องต้นแห่งการเจริญกุศลธรรมทุกอย่างทั้งทาง
โลกียะและโลกุตระ ย่อมให้ความสุขทั้งปัจจุบัน
และสั ม ปรายภพ ท� ำ ให้ ไ ด้ สิ่ ง น่ า ปรารถนา มี
มรรคผลนิพพานเป็นสิ่งสูงสุด เป็นต้น
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โทษของการประมาทในธรรมทั้ ง หลาย
ผูป้ ระมาทเหมือนกับผูท้ ตี่ ายแล้ว (ตายทัง้ ทางโลก
และทางธรรม) เพราะไม่มีจิตที่จะเจริญกุศลใดๆ
เช่น การให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นการ
ตั ด ประโยชน์ ข องตน มี ชี วิ ต อยู ่ อ ย่ า งไร้ ส าระ
เหมือนคนตายที่ท�ำอะไรไม่ได้ ไม่มีความเจริญ
มีแต่ความเสื่อมเข้ามาหา การมีความประมาท
ไม่รู้จักท�ำคุณความดีและบุญกุศลต่างๆ ตายไป
ก็มีทุคติเป็นที่ตั้ง ไม่มีบุญกุศลติดตามไปเกื้อหนุน
ให้สู่สุคติ ตัดหนทางสู่การมีมรรคผล เป็นต้น
มงคลที่ ๒๒
คารโว จ : การมีความเคารพ
ครุศัพท์ มีหลายความหมาย ดังนี้
๑. รด ราด สาด (เอาความดีหรือความรู้
ไปให้) เช่น ผู้เอาความรู้ให้แก่ศิษย์ เหมือนต้นไม้
มีการรดน�้ำเพื่อการเจริญเติบโต เป็นต้น
๒. หนักแน่น มีน�้ำหนัก (มีธรรมและจริยาที่
หนักแน่น) เช่น บิดามารดาชื่อว่าเป็นผู้หนักแน่น
๓. เลิศลอย (เป็นผู้ที่ปรากฏเด่นชัด)
๔. ผูค้ วรเคารพ หมายถึง ครูของโลก (สัตถุ)
นับตามล�ำดับดังนี้ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสาวกของพระพุทธเจ้า ครูอาจารย์
อุปัชฌาย์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมี มารดา บิดา ญาติผู้ใหญ่
ตลอดจนถึ ง ผู ้ มี คุ ณ ความดี อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
อันควรแก่การเคารพ
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คารวะ หมายถึง ผูท้ มี่ คี วามเคารพ ผูป้ ระกอบ
ด้วยความเคารพ และมีการกระท�ำแก่ผู้สมควร
ได้รับ ชื่อว่าเป็นผู้มีมงคล
คารวธรรม เป็นธรรมทีท่ ำ� ให้เกิดความเจริญ
ควรให้ความเคารพ มี ๗ ประการได้แก่
๑. ความเคารพในพระพุทธเจ้า (มีทั้งพระพุทธเจ้าในอดีตหลายพระองค์ จนถึงพระสมณโคดมองค์ปัจจุบัน แล้วแต่ผู้จะน้อมร�ำลึกถึงด้วย
ความเคารพว่าเป็นพระองค์ไหน) ทรงเป็นครูของ
โลก มีพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคณ
ุ   ให้ทำ� ความดี ละเว้นความชัว่ และ
ท�ำจิตใจให้แจ่มใส เป็นผู้ชี้ทางออกจากกองทุกข์
ทั้งหลาย จึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความเคารพ
เช่น เมือ่ เห็นพระพุทธรูปหรือสิง่ ทีเ่ ป็นเหมือนองค์
แทนของพระองค์ ควรแสดงความเคารพ มีการ
กราบไหว้
๒. ความเคารพในธรรม (โลกุตรธรรม ๙ มี
มรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑) เป็นค�ำสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า คือความเคารพในองค์ธรรม
อันมีอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นต้น ซึ่งท�ำให้ผู้ปฏิบัติ
ได้บรรลุมรรคผลตั้งแต่โสดาปัตติมรรคตามล�ำดับ
จนถึงอรหัตตมรรค เมื่อเจริญธรรมแก่กล้าขึ้นจน
ได้โสดาปัตติผลตามล�ำดับ จนถึงอรหัตตผลเข้าถึง
นิพพานเป็นที่สุด
นอกจากนี้ ยังรวมถึงสิ่งที่บรรจุพระธรรม
ของพระพุทธเจ้าไว้ดว้ ย เช่น หนังสือพระไตรปิฎก
หนังสือธรรมะ สุภาษิตต่าง ๆ และคัมภีรบ์ าลีอนื่ ๆ
อันมาจากค�ำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ต้องให้
ความเคารพ จะไปเหยียบย�่ำหรือท�ำลายไม่ได้
เพราะให้คุณประโยชน์ สร้างปัญญาแก่ผู้ศึกษา
๓. เคารพในพระสงฆ์ ที่เป็นหลักในการ
เคารพ คือพระอริยสงฆ์มี ๘ จ�ำพวก แม้พระเณร
ที่เพิ่งบวช หากมีจิตมุ่งมั่นในการศึกษาปริยัติและ

ปฏิบัติเพื่อการหมดกิเลส ก็ควรท�ำความเคารพ
การเคารพเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาทาง
หนึ่ง เพื่อให้ได้อริยมรรคผล สมควรที่จะแสดง
ความเคารพต่อท่าน
๔. ความเคารพในสิกขา ๓ มีความพร้อม
ในการศึกษาเล่าเรียนและน�ำไปปฏิบัติด้วยความ
รู้ความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ในสิกขาทั้ง ๓ อย่าง
ได้แก่
๔.๑ ศีลสิกขา เช่น มีความเคารพในเวลา
ที่ได้เรียนข้อก�ำหนด และเมื่อได้มีเจตนาในการ
สมาทานแล้ว ให้กระท�ำอย่างส�ำรวม อย่าให้ล่วง
ละเมิดศีล
๔.๒ สมาธิสกิ ขา ศึกษาปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
ต่าง ๆ ในการเจริญสมาธิ เป็นการเจริญสมาธิใด ๆ
ก็ตาม (ที่ไม่ใช่สมาบัติ ๘) มีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับ
ผู้ปฏิบัติมีจริตตรงกับวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน
ขณะที่ท�ำนั้น ให้มีความส�ำรวมตั้งใจด้วยความ
เคารพในการปฏิบัติ เพราะเป็นสิ่งที่พระอริยะ
ทั้งหลายได้เคยกระท�ำมาแล้วทั้งสิ้น
๔.๓ ปัญญาสิกขา มีความเคารพในปัญญา
ของผู้รู้ทั้งหลาย ที่ท่านได้ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ
สืบทอดจนถึงปัจจุบัน ท�ำให้เราได้มีโอกาสศึกษา
หาความรู้จากผลงานของท่าน ควรน้อมร�ำลึกถึง
คุณของท่านด้วยความเคารพ  โดยตัง้ ใจศึกษาและ
ปฏิบตั ติ ามเพือ่ การมีปญ
ั ญา เช่น หลักค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า สุภาษิตต่างๆ

๕๗

๕. ความเคารพในสมาธิ เป็นการเจริญสมาธิ
จนได้สมาบัติ ๘ ด้วยการท�ำความเพียร ไม่ย่อท้อ
ในอุปสรรคที่จะขัดขวางในการท�ำสมาธิ มีจิต
มุ่งมั่นในอันที่จะท�ำให้สมาบัติเกิดขึ้น ชื่อว่าได้
แสดงความเคารพในสมาธิ
๖. ความเคารพในความไม่ประมาท ผู้ที่มี
ความประพฤติตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทใน
การด�ำรงชีวิต ย่อมเป็นผู้รักษาความดีของตนให้
คงอยู่ และสร้างเสริมกุศลอื่นให้เจริญยิ่งขึ้น สิ่งใด
ที่เป็นอกุศล ย่อมหลีกหนี หรือท�ำลายให้สิ้น หาก
รู้จักท�ำในสิ่งที่กล่าวมา ย่อมชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความ
เคารพในความไม่ประมาท เพื่อการไม่ประมาท
ในชี วิ ต ควรหมั่ น สร้ า งกุ ศ ลไว้ เ ป็ น เสบี ย งใน
หนทางข้างหน้า ผู้ที่ไม่รู้จักสร้างบุญกุศล เมื่อ
กายแตกดับตายไป ย่อมมีทุคติเป็นเบื้องหน้า
๗. ความเคารพในปฏิสนั ถาร เป็นการแสดง
ออกของผู ้ อ ยู ่ ก ่ อ นที่ มี ต ่ อ ผู ้ ม าเยื อ น ด้ ว ยการ
ต้ อ นรั บ หรื อ ให้ ค วามเอื้ อ เฟื ้ อ เพื่ อ ลดช่ อ งว่ า ง
ระหว่างกัน  ความเคารพในปฏิสนั ถารมี  ๒  อย่าง คือ
๗.๑ อามิสปฏิสันถาร เป็นการต้อนรับด้วย
เครื่องบริขาร (ของพระภิกษุ) ปัจจัย ๔ เช่น
เมื่อภิกษุอื่นแวะมาที่วัด ควรดูแลจัดการเรื่อง
อาหารและที่พักให้
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๗.๒ ธรรมปฏิสันถาร เป็นการเอื้อเฟื้อด้วย
ค�ำพูดอันดีและพูดธรรมอันเป็นประโยชน์ เช่น
ไม่ถามในเรื่องที่จะท�ำให้เกิดความอึดอัดใจใน
การตอบ
การไม่ท�ำปฏิสันถาร ถือว่าเป็นอัปมงคล
การเคารพโดยทั่วไป หมายถึง การเคารพใน
มารดาบิดา ญาติผู้ใหญ่ ผู้สูงกว่าด้วยชาติวุฒิ
วัยวุฒิ และคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีพระคุณต่างๆ ตามที่
ตนควรเคารพ เป็นต้น
ความเป็นมงคลของผู้มีความเคารพ เป็นผู้
ไม่มคี วามเสือ่ มทัง้ ทางโลกและทางธรรม เป็นเหตุ
แห่งการมีสุคติเป็นที่ไป หากเป็นมนุษย์จะเกิดอยู่
ในตระกูลสูง
โทษของการไม่ มี ค วามเคารพ เป็ น ผู ้ มี
ความเสื่อมทั้งทางโลกและทางธรรม มีอบายภูมิ
เป็นเบื้องหน้า หากภายหลังได้เกิดเป็นมนุษย์
จะอยู่ในตระกูลชั้นต�่ำ
มงคลที่ ๒๓
นิวาโต จ : ความนอบน้อมถ่อมตน
ผู้นอบน้อมถ่อมตน คือผู้ที่มีความประพฤติ
กับผู้อื่นโดยไม่มีความมานะเย่อหยิ่งถือตัว (ผู้
ก�ำจัดมานะได้) ไม่มีความกระด้าง พูดไพเราะ
อ่อนหวาน
ผู้ไม่ถ่อมตน คือผู้ที่ประพฤติกับคนอื่นโดยมี
มานะเย่อหยิ่งถือตัวจัด มีความกระด้าง ทั้งการ
พูดและอากัปกิริยา แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
๑. กระด้างโดยชาติ ถือว่าตนอยู่ในชาติ
ตระกูลสูง รังเกียจผู้ที่มีตระกูลต�่ำกว่า
๒. กระด้างโดยทรัพย์ ดูถูกผู้ที่มีทรัพย์น้อย
กว่าตน ไม่คบหาด้วย
๓. กระด้างโดยโคตร ถือตนว่าอยู่ในตระกูล
ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ชอบคบหากับผู้ที่อยู่ระดับ
เดียวกัน หรือสูงกว่าเท่านั้น
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๔. กระด้างดูหมิ่นญาติมิตร ดูถูก ดูหมิ่น
ซ�้ำเติมญาติที่ตกต�่ำ
โทษของผู้มีความกระด้างไม่นอบน้อม ผู้มี
ความกระด้างทุกประเภท คือ ผูท้ เี่ ข้าไปสูป่ ากทาง
แห่งความเสื่อม เช่น
๑. ท�ำให้เสื่อมสกุล เช่น หลงในชาติตระกูล
ของตน ว่าร้ายผู้อื่นท�ำให้เขาผูกใจเจ็บ เมื่อเขามี
อ�ำนาจก็จะหวนมาท�ำลายตระกูลนั้นให้ย่อยยับ
๒. ท�ำให้เสียชีวิต เช่น ด้วยความกระด้าง
ก้าวร้าวรุนแรงที่ตนท�ำต่อผู้อื่น ท�ำให้ผู้ถูกกระท�ำ
เกิดความอาฆาต จ้างคนไปฆ่าผู้นั้น
๓. เมือ่ มีทกุ ข์ภยั เกิดขึน้ กับผูก้ ระด้างนัน้ ไม่มี
ใครอยากช่วยเหลือ เพราะเขาได้ผกู เวรกับคนอืน่ ๆ
ไว้มาก
๔. เป็ น การสร้ า งบาปกรรมติ ด ตามตนไป
ทุกภพทุกชาติ เป็นการตัดตนออกจากความเจริญ
ในกุศลธรรม
ความเป็นมงคลแห่งการประพฤตินอบน้อม
ท�ำให้เกิดความเจริญทั้งปัจจุบันและสัมปรายภพ
มีแต่คุณ ไม่มีโทษ
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่า “บุคคล
ผู้เป็นบัณฑิต ถึงพร้อมด้วยศีลละเอียด มีปฏิภาณ
(ไหวพริบ) ประพฤติถ่อมตน และไม่กระด้าง
เช่นนั้น ย่อมได้ยศ”

มงคลที่ ๒๔
สนฺตฺฏฺิ จ : การมีความสันโดษ
ความสันโดษ หมายถึงความเป็นผู้ยินดีใน
สิ่งที่ตนมีตนได้ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ
ความสันโดษของภิกษุ และความสันโดษของ
ฆราวาส
ความสันโดษของภิกษุ
ก. สันโดษ ๓ แบ่งตามลักษณะ แบ่งเป็น
๓ อย่างดังนี้
๑. ยินดีในของของตน (ไม่อยากได้ของของ
คนอื่น)
๒. ยินดีในของที่มีอยู่ (ยินดีเท่าที่ได้มา)
๓. ยินดีในของอย่างสม�่ำเสมอ (เพื่อรักษา
ความโลภไม่ให้เกิดขึ้น)
สันโดษ ๓ แบ่งตามลักษณะของปัจจัย ๔
ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษา
โรค รวมเป็นสันโดษ ๑๒
ตัวอย่าง สันโดษ ๓ แบ่งตามลักษณะของ
เครื่องนุ่งห่ม
๑. ยินดีในของของตน จีวรที่ภิกษุมีของตน
อยู่แล้ว ไม่แสวงหาใหม่ นุ่งห่มเพื่อปกปิดร่างกาย
เท่านั้น
๒. ยิ น ดี ใ นของที่ มี อ ยู ่ มี จี ว รอยู ่ ส ภาพ
อย่างไรก็ใช้อย่างนั้น
๓. ยินดีในของอย่างสม�่ำเสมอ ตั้งแต่แรก
ที่ได้จีวรมาจนใช้เก่าแล้วก็ตาม มีความรู้สึกว่ามี
คุณค่า เช่นเดิม
สันโดษในอาหาร ทีอ่ ยูอ่ าศัย และยารักษาโรค
ก็นัยเดียวกับเครื่องนุ่งห่ม คือจีวร
(ข้อสังเกต สันโดษ ๓ แบ่งตามลักษณะ ท่าน
แสดงตัวอย่างเฉพาะเครื่องนุ่งห่ม แต่สันโดษ ๓
แบ่งตามของที่แสวงหามาได้ ตามข้อ ข. ท่าน
แสดงตัวอย่างทั้ง ๔ กลุ่ม)

๕๗

ข. สันโดษ ๓ แบ่งตามของที่แสวงหามาได้
แบ่งเป็น ๓ อย่างดังนี้
๑. สันโดษตามได้ ได้อย่างไรก็ยินดีอย่างนั้น
๒. สันโดษตามก�ำลัง ยินดีตามก�ำลังของตน
๓. สั น โดษตามสมควร ยิ น ดี ต ามความ
เหมาะควร
สันโดษ ๓ แบ่งตามของที่แสวงหามาได้ ใน
ปัจจัย ๔ ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย
ยารักษาโรค รวมเป็นสันโดษ ๑๒
ตัวอย่าง สันโดษ ๓ แบ่งตามของที่แสวงหา
มาได้ ในเครื่องนุ่งห่ม
๑. ยินดีตามได้อย่างนั้น ภิกษุได้จีวรมาแล้ว
สภาพอย่างไรก็ใช้สอยไปตามนั้น
๒. ยินดีตามก�ำลังของตน ภิกษุผอู้ าพาธ หรือ
มีก�ำลังน้อยร่างกายผ่ายผอม ได้จีวรเนื้อหนา
ซึ่งเกินก�ำลังที่ตนจะสวมใส่ น�ำไปเปลี่ยนกับจีวร
ของภิกษุอื่นเพื่อการใช้ให้สะดวก
๓. ยินดีตามความสมควรกับตน ภิกษุได้จวี ร
ประณีตหรือไม่ประณีตก็ตาม แต่มคี ณ
ุ ค่ามากเกิน
กว่าที่ตนจะสวมใส่ จึงน�ำไปถวายพระเถระผู้ทรง
คุณต่างๆ แล้วหาจีวรที่เหมาะกับตนแทน
ตัวอย่าง สันโดษ ๓ แบ่งตามของที่แสวงหา
มาได้ ในอาหาร
๑. ภิ ก ษุ ไ ด้ อ าหารอย่ า งไร ก็ ไ ม่ คิ ด อยาก
เปลี่ยน ฉันได้ตามปกติ
๒. ภิกษุได้อาหารทีแ่ สลงต่อโรค น�ำไปเปลีย่ น
กับภิกษุอื่นเพื่อฟื้นก�ำลังร่างกาย แม้อาหารที่
เปลี่ยนจะดีกว่าเดิมหรือไม่ก็ตาม
๓. ภิ ก ษุ ไ ด้ อ าหารที่ ป ระณี ต เป็ น เลิ ศ น� ำ
อาหารไปถวายแด่พระเถระ หรือผู้ทรงคุณ หรือ
ผู้มีความจ�ำเป็นที่สมควรมากกว่าตน
ตัวอย่าง สันโดษ ๓ แบ่งตามของที่แสวงหา
มาได้ ในเสนาสนะ
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๑. ภิกษุผู้มีเสนาสนะแล้ว ยินดีตามสถานที่
ที่ตนได้อาศัยอยู่ แม้จะมีผู้มอบเสนาสนะที่ดีกว่า
ให้ ก็ไม่รับ
๒. ภิกษุผู้ที่อยู่เสนาสนะที่โล่ง อากาศท�ำให้
เจ็บป่วยง่าย แลกเสนาสนะที่มีสภาพดี หรือเลว
กว่าเดิมก็ตามกับภิกษุอื่น เพื่อท�ำให้ก�ำลังสุขภาพ
ของตนให้อยู่ได้
๓. ภิกษุมีที่อยู่ของตนอยู่แล้ว เมื่อมีภิกษุ
ผู้ทรงคุณมากกว่ามา ยินดีให้ท่านเหล่านั้นพ�ำนัก
แทน ส่วนตนก็ไปหาที่อยู่ใหม่
ตัวอย่าง สันโดษ ๓ แบ่งตามของที่แสวงหา
มาได้ ในเภสัช
๑. ภิกษุได้เภสัชชนิดใดก็ตาม พอบ�ำบัดไข้
ได้ก็ยินดีทั้งนั้น ไม่เลือกเฉพาะเภสัชชั้นเลิศ
๒. ภิกษุอาพาธได้เภสัชไม่ตรงกับโรค น�ำ
เภสั ช ไปแลกกั บ ภิ ก ษุ อื่ น เพื่ อ เภสั ช ที่ รั ก ษายั ง
ก�ำลังให้ฟื้นกับตน เพื่อให้สุขภาพฟื้นคืนก�ำลัง
๓. ภิกษุเมื่อได้เภสัชประณีต น�ำไปถวายแด่
ภิกษุผู้ทรงคุณที่ควรใช้มากกว่าตน ส่วนตนก็ใช้
เภสัชที่พอจะรักษาตนได้เท่านั้น
ตัวอย่าง สันโดษ ๓ แบ่งตามของที่แสวงหา
มาได้ ในบริขาร ๘
ภิกษุผู้มีความสันโดษ มีบริขารเท่าที่จ�ำเป็น
เท่านั้น จะไม่ใช้ของเกินความจ�ำเป็นเพราะเป็น
เหตุแห่งความมีภาระดูแลรักษามาก บริขารที่
จ�ำเป็น ๘ อย่าง ได้แก่ จีวร ๓ บาตร ๑ เข็ม ๑
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มีดเล็ก ๑ ประคดเอว ๑ ผ้ากรองน�้ำ ๑ (เพิ่มอีก
เป็ น ๔ อย่ า งก็ ค วร เช่ น เครื่ อ งลาดส� ำ หรั บ
เสนาสนะ หรือลูกกุญแจ ผ้า หรือแผ่นหนัง ไม้เท้า
คนแก่ หรือทะนานน�ำ้ มัน และร่ม หรือรองเท้า ซึง่
ไม่ได้หมายความว่าภิกษุที่มีบริขารเกิน ๘ อย่าง
จะเป็ น ผู ้ ไ ม่ สั น โดษ) แต่ ใ นที่ นี้ เ น้ น ถึ ง ภิ ก ษุ ผู ้
สันโดษ คือ ภิกษุผู้มีบริขาร ๘
ผู้มักน้อย มี ๔ จ�ำพวก คือ
๑. ผู้มักน้อยในปัจจัย เป็นผู้รับเอาของแต่
พอประมาณ พอท�ำก�ำลังให้ตนอยู่ได้
๒. ผู้มักน้อยในธุดงค์ ภิกษุผู้มีความมักน้อย
รักษาวัตรธุดงค์ของตนไว้โดยไม่ได้ให้ผู้ใดทราบ
เช่น ถือการอยู่ในป่าช้าเป็นวัตร ไม่เปลี่ยนสถาน
ที่อยู่ใหม่
๓. ผู้มักน้อยในปริยัติ เช่น ภิกษุมีความรู้ใน
ปริยตั ไิ ม่แสดงให้ใครๆ ทราบถึงความสามารถ แต่
เมื่อถึงคราวก็ช่วยแนะน�ำให้ความรู้ภิกษุต่างๆ ที่
จ�ำพรรษาอยู่ด้วยกัน เมื่อเสร็จหน้าที่แล้วก็แยก
จากไป
๔. ผูม้ กั น้อยในมรรคผล ภิกษุทบี่ รรลุมรรคผล
แล้ว แต่ไม่แสดงตนให้ผู้อื่นทราบ ท�ำตนธรรมดา
เรียบง่ายสมถะ
การที่มีภิกษุผู้มีความมักน้อย ย่อมเกิดผลดี
ในศรัทธาที่เกิดจากผู้พบเห็น เป็นเหตุให้ลาภที่
ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น ลาภที่มีอยู่แล้วย่อมมีตลอด
ผู้ที่ไม่เลื่อมใสเกิดความเลื่อมใส ผู้ที่เลื่อมใสแล้ว
เกิดความเลื่อมใสมากขึ้น
ความสันโดษของฆราวาส
สันโดษของฆราวาส หมายถึง คนทั่วไปที่มี
ความมักน้อยในกามคุณ ๕ ได้แก่ มักน้อยในรูป
รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เพื่อเป็นการฝึกฝนตน
ในการลด หรือละกิเลส ที่ติดตัวเราอยู่ในทุกภพ
ทุกชาติ ที่เกิดมายาวนานให้เบาบางลง

มงคลที่เกิดจากความสันโดษ
๑. ท�ำให้ความมักมาก มักใหญ่ใฝ่สูง และ
ความปรารถนาในสิ่งที่ไม่เป็นสาระลดน้อยลง
และมีปัญญาเห็นผลเสียแห่งความไม่สันโดษ
๒. เป็นเหตุแห่งความสามารถไปในทางสุคติ
๓. เป็นเครือ่ งเกือ้ หนุนต่อการบรรลุอริยมรรค
๔. เป็นเหตุแห่งความเจริญ ไม่มีอุปสรรค ไม่
ว่าจะไปทิศทางใดก็ตาม
โทษของความไม่สันโดษ
๑. เป็นเหตุแห่งความโลภไม่รู้จักพอ
๒. เป็นการสร้างภาระในการระวังดูแลรักษา
สิ่งของต่างๆ
๓. เป็นเหตุให้เสื่อมทรัพย์ เช่น มีรถขับอยู่
คันหนึ่งไม่พอ ก็อยากได้ของใหม่ เงินไม่มี ต้องไป
กู้หนี้ยืมสินมาซื้อ ภายหลังไม่มีเงินส่งค่าหนี้ เขา
ก็มายึดรถไป
๔. ท�ำให้เกิดปัญหาสังคม เช่น ครอบครัว
ที่สามีมีภรรยาหลายคน ท�ำให้เกิดการทะเลาะ
เบาะแว้ง บุตรหลานติดยาเสพติดเพราะอยู่บ้าน
ไม่มีความสุข
๕. ท� ำ ให้ เ ป็ น คนโกหกหลอกลวง เป็ น ที่
รังเกียจแก่ผู้ที่รู้จัก
๖. คนมักมากหนักไปในทางสั่งสมกิเลส มี
ทุคติเป็นที่ไปและตัดทางอริยมรรค
นอกจากนี้ ยั ง มี โ ทษอี ก มากมาย ดั ง นั้ น
ทุ ก คนควรหั น มาท� ำ ตนเป็ น ผู ้ มั ก น้ อ ยเพื่ อ เป็ น
ฐานแห่งความเจริญกุศลทั้งทางโลกิยธรรมและ
โลกุตรธรรม
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ตรั ส ไว้ ว ่ า “ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย ความเป็นผู้มักน้อย ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความด�ำรงมั่น เพื่อความไม่เสื่อมสูญ เพื่อความ
ไม่อันตรธาน แห่งพระสัทธรรม”

๕๗
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คัมภีร์ใหม่ขึ้นมาโดยใช้ชื่อของผู้แต่งเป็น
ชื่อคัมภีร์ สังคมอาจรู้สึกต่อต้าน โดย
เข้ า ใจว่ า เป็ น การแสดงความโอ้ อ วด
อย่ า งน่ า รั ง เกี ย จ แต่ ใ นยุ ค สมั ย ก่ อ น
ที่การสื่อสารยังไม่เจริญ ต�ำราต่าง ๆ
อยู ่ ใ นฉบั บ ใบลานที่ ง ่ า ยต่ อ การหาย
สาบสูญทั้งคัมภีร์หรือบางส่วน อีกทั้ง
การเล่ า เรี ย นก็ เ ป็ น แบบมุ ข ปาฐะ คื อ
ท่องจ�ำปากเปล่า การตั้งชื่อของผู้เขียน
เป็นชื่อคัมภีร์มีประโยชน์ เพื่อให้อนุชน
ทราบชื่ อ ของผู ้ แ ต่ ง อย่ า งแน่ น อน ไม่
เลือนหายไปตามกาลเวลา อย่างไรก็ตาม
คัมภีร์บาลีที่ใช้ชื่อผู้แต่ง มาเป็นชื่อของ
คัมภีร์นั้นมิได้มีมากมาย ตัวอย่างเช่น
กัจจายนไวยากรณ์  โมคคัลลานไวยากรณ์
ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์
ปาฬิปาโมกข์

กัจจายนไวยากรณ์ ตอน
ท่านผู้แต่งคัมภีร์นี้ คือ พระกัจจายนะ จึง
ตัง้ ชือ่ คัมภีรท์ ตี่ นแต่งตามชือ่ ของตน เหมือนพระโมคคัลลานะแต่งไวยากรณ์ช่ือว่า โมคคัลลานะ
แม้ต� ำ ราสั น สกฤตก็มีห ลายฉบับที่ตั้ง ชื่อคัมภีร ์
ตามชือ่ ผูแ้ ต่ง  เช่น  คมั ภีรอ์ ลังการ  ชอื่ ว่า รามศรรมัน
แต่งโดยท่านรามศรรมัน หรือต�ำรายาชือ่ พิมพิสาร
แต่งโดยท่านพิมพิสาร ตามที่มีอ้างไว้ในคัมภีร์
สุโพธาลังการฎีกาเก่าและใหม่ (สุโพธา.ฏีกา ๑/๒)

๒

และวชิรพุทธิฎีกา ส่วนใหญ่คัมภีร์ต่างๆ จะน�ำ
เนื้อหามาตั้งชื่อคัมภีร์มากกว่า เพื่อให้ผู้เรียน
ทราบว่า ต�ำราฉบับนี้เป็นต�ำราประเภทไหน คือ
หลักภาษา วินัย หรือพระอภิธรรม เป็นต้น
ไวยากรณ์รุ่นก่อนกัจจายนไวยากรณ์

กัจจายนไวยากรณ์นี้ ถือว่าเป็นต�ำราไวยากรณ์ บ าลี ฉ บั บ แรกสุ ด ที่ มี เ นื้ อ หาครบถ้ ว น
ประกอบด้วยสูตร (กฎข้อบังคับ) วุตติ (ค�ำอธิบาย)
การตั้งชื่อคัมภีร์ตามชื่อผู้แต่ง
และอุทาหรณ์ (ตัวอย่าง) แต่คัมภีร์นี้ไม่ใช่ไวยาทัศนคติของคนในยุคก่อนกับคนในยุคปัจจุบนั กรณ์ฉบับแรกของภาษาบาลี คัมภีร์ไวยากรณ์ที่
ค่อนข้างแตกต่างกัน สมมติวา่ ตอนนีถ้ า้ มีใครแต่ง แต่งก่อนกัจจายนไวยากรณ์มี ๔ ฉบับ คือ

สาบสูญไปตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๐ เพราะไม่มี
การเอ่ยนามไว้ใ นไวยากรณ์บาลีที่แต่งในพม่า
และลังกาหลังพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เป็นต้นมา
การสาบสูญของไวยากรณ์รุ่นก่อน

๑. นิรุตติปิฎก ของพระมหากัจจายนะผู้เป็น
มหาสาวก
๒. จูฬนิรุตติ ของพระยมก
๓. โพธิสัตตไวยากรณ์ (ไวยากรณ์ของพระโพธิสัตว์) ซึ่งมีสูตรแรกว่า นรวรวจโนปการานิ
จตฺตาลีสกฺขรานิ (อักษรทีเ่ กือ้ กูลแก่พระด�ำรัสของ
พระชินเจ้า มี ๔๐ เสียง)
๔. สัพพคุณากรไวยากรณ์ (ไวยากรณ์ของ
พระสัพพคุณากร) ซึ่งมีสูตรแรกว่า สิทฺธกมาทาท
โย วณฺณกฺขรา ติตาลีส (เสียง อ เป็นเสียงแรก ๔๓
เสียง ชื่อว่า อักษร ตามล�ำดับแห่งการปรากฏ)
สองคั ม ภี ร ์ แรกมี อ ้ า งไว้ ใ นสั ท ทนี ติ ป กรณ์
(ปทมาลา หน้า ๒๒๖, ๒๗๖) ซึ่งประพันธ์โดย
พระอัคควงศ์ พระเถระชาวพม่าในสมัยพุกาม
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ส่วนสองคัมภีร์หลังพบ
ในคั ม ภี ร ์ พุ ท ธิ ป ปสาทนี ซึ่ ง เป็ น ฎี ก าของคั ม ภี ร ์
ปทสาธนะ (ค�ำอธิบายสูตร ๑ หน้า ๓๘) ทีป่ ระพันธ์
โดยพระราหุละ พระเถระชาวสิงหลในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๐ คัมภีร์ไวยากรณ์ทั้ง ๔ ฉบับนี้

ค�ำน�ำโมคคัลลานไวยากรณ์ (หน้า ฆ) แสดง
ความเห็นว่า “สองคัมภีร์แรกนั้น น่าจะมีเพียง
ข้ อ ความที่ แ สดงการประกอบรู ป ศั พ ท์ โ ดยย่ อ
ไม่มีสูตร วุตติ และอุทาหรณ์อย่างบริบูรณ์เหมือน
กัจจายนไวยากรณ์ ที่จริงแล้ว หลักภาษาของ
ภาษาบาลีกบั สันสกฤตคล้ายคลึงกันมาก ไม่วา่ จะ
เป็ น เรื่ อ งการก มี กั ต ตุ ก ารกหรื อ กรรมการก
เป็นต้น เรื่องสมาส มีอัพยยีภาวสมาส เป็นต้น
เรือ่ งตัทธิต มีอปัจจตัทธิต เป็นต้น เรือ่ งอาขยาต มี
วัตตมานาวิภตั ติ กาล และบุรษุ เป็นต้น  เรือ่ งกิตก์
มี ณุ ปัจจัย เป็นต้น แม้หลักภาษาในบาลีกับ
สันสกฤตจะคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ แต่วิธี
ประกอบรูปศัพท์ไม่เหมือนกัน คัมภีร์ทั้งสองจึง
แสดงการประกอบรูปศัพท์โดยย่อ เพื่อให้ผู้ศึกษา
เข้าใจอักขรวิธีในภาษาบาลี อันจะน�ำไปสู่ความ
เข้าใจภาษานี้ได้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีไวยากรณ์ที่สมบูรณ์กว่า
เหมือนกัจจายนไวยากรณ์ปรากฏขึ้นในบรรณพิภพ ไวยากรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ก็มักสาบสูญไปตาม
ธรรมชาติ ข้อนี้เปรียบได้กับหนังสือวิชาการที่ทัน
สมัยกว่า ย่อมส่งผลให้หนังสือวิชาการที่ล้าสมัย
หมดความนิยมไปตามปกติ
ส�ำหรับผู้แต่งกัจจายนไวยากรณ์นั้น ผู้รู้
ทั้งหลายมีทัศนะต่างกัน ๓ ประการ คือ
๑. พระมหากัจจายนะในสมัยพุทธกาลเป็น
ผู้รจนา
๒. พระมหากัจจายนะรจนาสูตร พระสังฆนันทีรจนาวุตติ และพระพรหมทัตรจนาอุทาหรณ์
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๓. พระกัจจายนะในสมัยหลังพุทธกาลแต่ง
ขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสกมันธาตุในราวพุทธศตวรรษที่ ๖ หรือในระหว่างทีร่ าชวงศ์ของกษัตริย์
พระองค์นั้นเรืองอ�ำนาจตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๖
เป็นต้นมาจนถึงพุทธศตรรษที่ ๙ บางมติกล่าวว่า
แต่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๖
ทั ศ นะที่ ห นึ่ ง : พระมหากั จ จายนะในสมั ย
พุทธกาลเป็นผู้รจนา
ความเชื่ อ นี้ ป รากฏครั้ ง แรกในอรรถกถา
ของอปทาน ซึ่งไม่ปรากฏนามผู้แต่งและปีที่แต่ง
คัมภีร์ และความเห็นนี้ก็เป็นที่ยอมรับของคัมภีร์
ไวยากรณ์ที่แต่งอธิบายกัจจายนไวยากรณ์ อัน
ได้แก่
ก. คัมภีร์นยาสะ (มุขมัตตทีปนี) แต่งโดย
พระวชิรพุทธิแห่งส�ำนักมหาวิหาร ประเทศลังกา
ท่ า นผู ้ แ ต่ ง คั ม ภี ร ์ นี้ ยั ง แต่ ง คั ม ภี ร ์ ว ชิ ร พุ ท ธิ ฎี ก า
อีกด้วย แต่ไม่ปรากฏปีที่แต่งคัมภีร์ เพราะไม่
ทราบว่า ท่านผู้แต่งเป็นศิษย์ของผู้ใด หรือเกิดใน
สมัยของกษัตริยพ์ ระองค์ไหน ท�ำให้สบื ค้นประวัติ
ไม่ได้
ข. ปทรูปสิทธิฎีกา แต่งโดยพระพุทธัปปิยะ
ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓
ค. นยาสปทีปิกา ซึ่งเป็นฎีกาเก่าของคัมภีร์
นยาสะ แต่งโดยมหาอ�ำมาตย์กรมรังวัด (ตันเปียน)
ในรัชสมัยพระเจ้าจะสวา (พ.ศ. ๑๗๗๘ - ๑๗๙๔)
ง. สัททนีติปกรณ์ แต่งโดยพระอัคควงศ์ใน
รัชสมัยพระเจ้าจะสวา (พ.ศ. ๑๗๗๘ - ๑๗๙๔)
จ. นิรุตติสารมัญชูสา ซึ่งเป็นฎีกาใหม่ของ
คัมภีร์นยาสะ แต่งโดยพระทาฐานาคะในพุทธศักราช ๒๑๙๓
ฉ. สุตตนิทเทส แต่งโดยพระสัทธัมมโชติปาละ
ในพุทธศักราช ๑๙๙๐
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ช. กัจจายนวัณณนา แต่งโดยพระมหาวิชติ าวี
ในพุทธศตวรรษที่ ๒๑
คัมภีร์เหล่านี้กล่าวถึงเรื่องที่พระมหากัจจายนะแต่งกัจจายนไวยากรณ์ไว้ในคันถารัมภคาถา
คือ คาถาเริ่มคัมภีร์บ้าง กล่าวไว้ในตอนต้นของ
สูตรแรกบ้าง จะเห็นได้ว่า บูรพาจารย์ผู้อธิบาย
กัจจายนไวยากรณ์โดยตรง คือ นยาสะ นยาส ฎีกา
เก่าและใหม่ สุตตนิทเทส และกัจจายนวัณณา
หรือท่านผูอ้ ธิบายกัจจายนไวยากรณ์โดยอ้อม คือ
ปทรูปสิทธิฎีกา รวมไปถึงสัททนีติปกรณ์ ได้เห็น
พ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์ว่า ผู้แต่งกัจจายนไวยากรณ์ คือ พระมหากัจจายนะ ผู้ได้รับเอตทัคคะ
ในการขยายความย่อให้พิสดาร ผู้เขียนเข้าใจว่า
ทัศนะนี้คงกล่าวตามข้อความในคัมภีร์อรรถกถา
ของอปทานว่า
อตฺตโน ปุพฺพปตฺถนาวเสน กจฺจายนปฺปกรณํ 
มหานิรุตฺติปฺปกรณํ เนตฺติปฺปกรณนฺติ ปกรณตฺตยํ 
สงฺฆมชฺเฌ พฺยากาสิ. (ขุ.อป.อ. ๒/๑/๒๖๔)
“พระมหากัจจายนะได้กล่าวปกรณ์ทั้งสาม
คือ กัจจายนปกรณ์ มหานิรุตติปกรณ์ และเนตติปกรณ์ ในท่ามกลางสงฆ์ โดยเนื่องด้วยความ
ปรารถนาของตน”
ความเป็นมาของคัมภีร์อรรถกถา
เกี่ยวกับคัมภีร์อรรถกถาของอปทาน ขอ
วิจารณ์คัมภีร์นี้สักเล็กน้อย เพื่อประเทืองปัญญา
แก่ผู้อ่านบทความนี้ กล่าวคือ คัมภีร์อรรถกถา
ทั่วไปแต่งโดยอาศัยข้อความจากปกิณกเทศนา
ของพระพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงไว้หรือตอบค�ำถาม
แก่ผู้สงสัยต่างกรรมต่างวาระ และบางส่วนได้
อาศัยค�ำอธิบายของพระสาวกที่กล่าวสอนหรือ
ตอบค�ำถามไว้ จัดเป็นต�ำราที่ได้รับบันทึกไว้ใน
ลักษณะของคัมภีรข์ ยายความ เรียกว่า มหาอรรถ-
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กถา คือ ค�ำอธิบายอันยิ่งใหญ่ หรือมูลัฏฐกถา
คื อ ค� ำ อธิ บ ายดั้ ง เดิ ม อรรถกถาเหล่ า นี้ ไ ด้ รั บ
สังคายนาไว้ ต่อจากสังคายนาพระไตรปิฎกทั้ง ๓
ครั้ง ในลักษณะที่เป็นคัมภีร์อธิบายความอีกด้วย
ดังที่มีปรากฏในค�ำน�ำของสีลักขันธวรรคอรรถกถา เป็นต้น
ต่ อ มาภายหลั ง ท่ า นพระมหิ น ทเถระและ
คณะได้น�ำพระไตรปิฎกและอรรถกถาไปเผยแผ่
ทีป่ ระเทศลังกา และได้แปลเป็นภาษาสิงหลไว้เพือ่
ให้กุลบุตรชาวสิงหลเรียนรู้โดยสะดวก (มหาวงศ์ปริจเฉทที่ ๓๗ คาถา ๒๒๘ - ๒๒๙) ต่อมาต้นฉบับ
ภาษาบาลีสาบสูญไปเพราะภัยพิบัติเกี่ยวกับโจร
และอัคคีภัย เป็นต้น เนื่องจากกษัตริย์สิงหล
ต้องรบพุ่งกับชาวทมิฬและโจรกบฏอยู่เสมอ ท�ำ
ให้วัดวาอารามถูกเผาในบางคราวที่กษัตริย์สิงหล
อ่อนแอ ดังนัน้ พระพุทธทัตตะ พระพุทธโฆสาจารย์
และพระธรรมบาล เป็นต้น จึงเดินทางไปประเทศ
ลังกาเพื่อปริวรรตคัมภีร์อรรถกถาดังกล่าวมา
เป็นภาษาบาลี ซึ่งมีชื่อใหม่ว่า สังคหัฏฐกถา คือ
อรรถกถาประมวลความ ทั้งนี้เพื่อให้กุลบุตรที่
เข้าใจภาษาบาลีในนานาประเทศสามารถอาศัย
คัมภีร์อรรถกถาเพื่อท�ำความเข้าใจพระพุทธพจน์
อย่างถูกต้องตรงตามพุทธาธิบาย

อธิบายตามคัมภีร์ยาของสันสกฤตบ้าง ท�ำให้
ข้อความบางแห่งในอรรถกถาของอปทาน ผิด
กับหลักวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น
ก.  เรือ่ งพระจันทร์กว้าง ๔๙  โยชน์  พระอาทิตย์
กว้าง ๕๐ โยชน์ เป็นต้น พบในสมันตปาสาทิกา
(วิ.มหา.อ. ๑/๑/๑๑๒) และวิสุทธิมรรค (วิสุทฺธิ.
๑/๑๓๗/๒๒๖)
ข. เรือ่ งกระดูกตาตุม่   พบในวิสทุ ธิมรรค (วิสทุ ธฺ .ิ
๑/๑๙๐/๒๗๗) แต่กระดูกตาตุ่มเป็นเพียงตุ่ม
ปลายของกระดูกแข้งเท่านั้น ถ้าท่านนับกระดูก
ตุ ่ ม จริ ง ก็ ค วรนั บ กระดู ก ที่ บ วมออกมาคล้ า ย
ตาตุ่มที่ข้อมืออีกด้วย แต่ท่านมิได้นับเช่นนั้น
แม้ในคัมภีร์มหาอรรถกถาฉบับดั้งเดิม ก็มิได้นับ
กระดูกตุ่มไว้ เพราะคัมภีร์มูลฎีการะบุว่า กระดูก
ตุ่มไม่พบในคัมภีร์มหาอรรถกถา (อภิ.วิ.มูลฎีกา
๒/๓๕/๓๖๘)
แม้ ข ้ อ ความดั ง กล่ า วจะขั ด แย้ ง กั บ วิ ท ยาศาสตร์ในยุคปัจจุบัน ก็ถือว่าไม่ใช่ข้อบกพร่องที่
ร้ า ยแรง เพราะไม่ เ กี่ ย วกั บ สั ท ธรรมของพระพุทธเจ้าแต่อย่างใด
เรื่องราหูอมจันทร์

ส่วนเรื่องที่กล่าวถึงจันทรเทพเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในเวลาที่ราหูอมจันทร์นั้น พบในสังยุตตข้อบกพร่องบางอย่างในคัมภีร์อรรถกถา
นิกาย สคาถวรรค จันทิมสูตร นักวิชาการบางท่าน
อย่างไรก็ตาม สังคหัฏฐกถาดังกล่าว มีการ ในเมืองไทยไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ เพราะเข้าใจว่า
เ พิ่ ม เ ติ ม ค ว า ม เชื่ อ ข อ ง ค น ใ น ยุ ค นั้ น บ ้ า ง เป็นเรื่องธรรมชาติที่ราหูอมจันทร์ แต่ผู้เขียนเห็น
ว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นไปได้ เพราะดวงจันทร์กม็ จี นั ทรเทพ
การท�ำปฐมสังคายนา
เฝ้ารักษาอยู่ เหมือนดวงอาทิตย์ทมี่ สี รุ ยิ เทพรักษา
อยู่ ทั้งจันทรเทพ สุริยเทพ และอสุรินทราหู มี
ระบุชื่อไว้โดยตรงในมหาสมัยสูตร เมื่อราหูอม
จันทร์ก็ท�ำให้จันทรเทพบุตรสะดุ้งตกใจ จึงเข้าไป
กราบทูลพระพุทธเจ้าเพื่อขอเป็นที่พึ่ง เมื่อเทพ
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“การที่ บู ร พาจารย์ ผู ้ แ ต่ ง คั ม ภี ร ์ น ยาสะ
เป็นต้น กล่าวว่า พระมหากัจจายนะเป็นผู้รจนา
กัจจายนไวยากรณ์นั้น เป็นเพียงอุบายที่ท�ำให้
กุลบุตรเกิดศรัทธา เพื่อให้ศึกษาเล่าเรียนอย่าง
จริงจัง”
พระพุทธโฆสาจารย์ รจนาคัมภีร์ วิสุทธิมรรค

ทั้ง ๓ องค์มีชื่อปรากฏโดยตรงเช่นนี้ เรื่องราหู
อมจันทร์จึงไม่ใช่เรื่องที่แต่งเพิ่มเข้ามาภายหลัง
อย่างแน่นอน
ข้อบกพร่องของอปทานอรรถกถา
ขอย้อนไปกล่าวถึงคัมภีร์อปทานอรรถกถา
ค�ำน� ำ โมคคั ลลานไวยากรณ์ (หน้า ฒ) กล่าว
วิจารณ์ว่า “แม้คัมภีร์ดังกล่าวจะเป็นต�ำราระดับ
อรรถกถา ก็มคี วามน่าเชือ่ ถือน้อย โดยเห็นได้จาก
เนื้อหาของคัมภีร์นั้น อีกทั้ง พระชัมพุทีปธชะ
(อุตจองสยาดอ) ผู้แต่งคัมภีร์นิสสัยของอปทาน
อรรถกถา ก็มิได้ให้ความส�ำคัญกับคัมภีร์นี้มาก
นัก” จึงถือว่าอปทานอรรถกถาเป็นต�ำราอรรถกถาทีโ่ บราณาจารย์มไิ ด้เชือ่ ถือมาก เหมือนอรรถกถาฉบับอื่น ดังนั้น เรื่องที่คัมภีร์อรรถกถาฉบับนี้
กล่าวว่า พระมหากัจจายนะเป็นผู้แต่งกัจจายนไวยากรณ์ จึงไม่ได้รับการเชื่อถือจากนักวิชาการ
รุ่นหลัง
ค�ำคัดค้านของนักวิชาการรุ่นหลัง
แม้ คั ม ภี ร ์ อ ปทานอรรถกถาดั ง กล่ า วและ
นยาสะ เป็นต้น จะเห็นว่ากัจจายนไวยากรณ์
เป็นต�ำราที่รจนาโดยพระมหากัจจายนะ ผู้เป็น
มหาสาวกในสมัยพุทธกาล แต่ค�ำน�ำโมคคัลลานไวยากรณ์ (หน้า ฒ) ได้แสดงความเห็นในเรือ่ งนีว้ า่

ความเหมาะสมในประเด็นนี้
ส่ ว นค� ำ น� ำ ภาษาบาลี ข องสั ท ทนี ติ ป กรณ์
(สุตตมาลา หน้า ฌ) แสดงความเห็นว่า “ท่าน
พระมหากั จ จายนะคงจะแต่ ง สู ต รบางส่ ว นไว้
เป็นเบื้องต้น ซึ่งมิได้บริบูรณ์เหมือนกัจจายนสูตร
ที่ พ บในปั จ จุ บั น ซึ่ ง ผู ้ รู ้ รุ ่ น หลั ง เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น ให้
สมบูรณ์ และกัจจายนไวยากรณ์ฉบับสมบูรณ์ ก็มี
บาทฐานมาจากสูตรที่พระมหากัจจายนะแต่งไว้
ก่อน ดังนั้น ท่านผู้แต่งคัมภีร์นยาสะ เป็นต้น จึง
กล่าวว่า เป็นต�ำราที่แต่งโดยพระมหากัจจายนะ”
ผู้เขียนเห็นด้วยกับข้อความข้างต้น เพราะ
ท่ า นผู ้ แ ต่ ง คั ม ภี ร ์ น ยาสะ เป็ น ต้ น นั้ น เป็ น ผู ้
เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤต คงต้องรู้เป็นอย่างดีว่า
กัจจายนไวยากรณ์อาศัยคัมภีร์กาตันตระ ที่แต่ง
ในราวพุทธศตวรรษที่ ๖ เป็นหลัก เพราะมีเนือ้ หา
ที่เป็นสูตร ล�ำดับสูตร ชื่อเรียก และวิธีประกอบ
รูปศัพท์ คล้ายคลึงกับคัมภีร์กาตันตระมากกว่า
ปาณินิไวยากรณ์ แต่เพราะพระมหากัจจายนะ
เป็นผู้แต่งสูตรบางส่วนไว้ก่อน จึงกล่าวว่าเป็น
ต�ำราที่พระมหากัจจายนะรจนา
ผู ้ เขี ย นได้ ก ล่ า วถึ ง ทั ศ นะที่ ๑ ที่ ก ล่ า วว่ า
“พระมหากั จ จายนะในสมั ย พุ ท ธกาลเป็ น
ผู้รจนา” ส่วนทัศนะที่ ๒ ที่กล่าวว่า “พระมหากัจจายนะรจนาสูตร พระสังฆนันทีรจนาวุตติ
และพระพรหมทัตรจนาอุทาหรณ์” มีรายละเอียด
ดังจะกล่าวต่อไป
(อ่านต่อฉบับหน้า)

ในประสบการณ์
พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล (นิรัญรักษ์) ป.ธ.๙

ประสบการณ์สอบสนามบาลี ๑๒

"การเรียนปริยตั คิ อื การปฏิบตั ไิ ปในตัว"
เราต้องเรียนพระปริยตั อิ นั เป็นข้อมูลค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า ต้องมาเรียนด้วยตนเอง ทาง
โลกนั้นโยมผ่านกันมาเยอะแล้ว ผ่านมาเยอะกว่า
อาตมาอีก พอได้แล้ว น่าจะรู้แล้วว่า ทางโลกเป็น
อย่างไร สาระส�ำคัญอยู่ที่ไหน ได้สาระอะไรบ้าง  
หันมาเดินทางธรรมได้แล้ว อาตมาบวชตั้งแต่
อายุ ๑๓ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ ณ  วัดบ้านค่าย
จ.ระยอง บวชยาวนะ ก่อนบวช โยมพ่ออาตมา
บอกว่า  “กูรู้ว่ามึงชอบเรียน แต่กูไม่มีเงินส่งมึง
เรียน เดี๋ยวกูจะพามึงไปบวชเรียน” แต่ไม่เคย
ถามอาตมาสักค�ำว่า “ไอ้โรจน์  มึงอยากเรียนไหม
อยากบวชไหม” (ชื่อเล่นชื่อโรจน์) ไม่เคยถาม
เลยนะ แสดงว่าอาตมาเป็นลูกที่ดี พ่อว่ายังไงก็ว่า
อย่างนั้น

พออายุ ๑๗ ปี โยมพ่อบอกว่าอยากให้ลา
สิกขา ในใจอาตมาก็คิดว่าฝันไปเถอะ สายไปแล้ว
เพราะว่าได้ตัดสินใจว่าจะบวชอยู่ยาวตั้งแต่อายุ
๑๖ ปีเป็นต้นมาแล้ว ซึ่งสมัยนั้น จ�ำพรรษาเรียน
อยู ่ ที่ วั ด ท่ า มะโอ จ.ล� ำ ปาง คื อ ปี พุ ท ธศั ก ราช
๒๕๒๘ ได้ตัดสินใจจะเดินทางนี้ตลอดไป ตั้งแต่
ปีนั้นมา แล้วก็มุ่งหน้าเดินจริงจัง ดังนั้น ในเมื่อ
เรามุ่งหน้าจะเดินทางนี้แล้ว เราก็ต้องตั้งใจเดิน
ให้มันเต็มที่ไปเลย ไม่ต้องคิดอะไรมากมายว่า
ตายแล้วจะไปไหน ท�ำไมต้องตายด้วย โรคอะไร
มันจะเกิดกับเราไหม อย่าคิดมาก อะไรจะเกิด
มันก็เกิด ถ้ามีสาเหตุที่จะท�ำให้เกิด ถ้าไม่มีสาเหตุ
ที่จะให้เกิด มันก็ไม่เกิด จะเกิดหรือไม่เกิด ขึ้นอยู่
กับสาเหตุ คือกรรมที่เราเป็นผู้กระท�ำไว้ แต่มัน

๕๗

นักศึกษาบาฬีใหญ่ที่สอบได้และรับประกาศนียบัตร รุ่นที่ ๕
ในปีการศึกษา ๒๕๒๙ (พระมหาไพโรจน์ นั่งริมสุดทางโต๊ะหมู่)

อาจจะเกิดขึ้นมา ก็เพราะเราคิดมากไปเองนั่น
แหละ ดังนั้นอย่าคิดมาก เรามีโอกาสท�ำความดี
แขนงใด เราก็ตงั้ ใจท�ำจริงจัง เติมความตัง้ ใจเข้าไป
มันเพิ่มอานิสงส์ตนเองให้ทวีคูณมากยิ่งขึ้น ถ้า
โยมเรียนอภิธรรมมา เราจะเข้าใจในประเด็นนี้ได้
ดีทีเดียว
ดังนั้นจึงอยากฝากไว้ว่า ขอให้พวกเราตั้งใจ
เรียน โดยเรียนไปเรื่อยๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เรียนตามวันตามเวลาที่เราก�ำหนดไว้ให้ได้ ไม่
ต้องโลภมากอยากที่จะเรียนเร็ว รู้เร็ว ช�ำนาญเร็ว
ให้ตงั้ ใจเรียนให้เป็นเวลา ตามเวลา ก็ขอให้ทกุ ท่าน
ที่เดินทางถูก และเดินถูกทางแล้ว เดินทางที่
ถูกให้ได้ตลอดไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ต่อให้
เราไม่ ไ ด้ เ ดิ น ทางนี้ ต่ อ ให้ เราเดิ น
ทางอื่น หรือทางไหนก็แล้วแต่ มันก็
ต้องเกิดอยู่แล้ว เวลามันจะเกิดอะไร
ขึ้น เราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้
อย่างที่ยกตัวอย่างว่า ถ้าพระอริยะท่านรู้ล่วงหน้า ว่าท่านจะได้
เป็นพระอริยะแน่นอน พอท่านเป็น
พระอริ ย ะไปแล้ ว ท่ า นก็ อ ยากจะ
บอกพวกเราที่ ยั ง เป็ น ปุ ถุ ช นอยู ่ ว ่ า
อย่าไปท�ำเลย บาปน่ะ เพราะวันข้าง
หน้า ชีวิตของทุกคนจะต้องจบด้วย
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บุญ ไม่ได้จบด้วยบาป เข้าใจค�ำว่า “ชีวิตจบด้วย
บุญไหม” ก็คือว่า คนเราถ้าจะเอาความสุขอย่าง
แท้จริง มันต้องไปด้วยบุญ มันไม่ได้ไปด้วยบาป
ความสุขที่เกิดจากบาป เกิดจากอกุศลนี้ มันเป็น
ความสุ ข ที่ เราตั้ ง สมมติ ฐ าน หรื อ เราปลอบใจ
ตนเองว่ามันสุข แต่ความจริงแล้วไม่ใช่สุขที่แท้
จริงแต่อย่างใดเลย มันเป็นสุขหลอกๆ เรื่องเหล่า
นี้เจ้าตัวเท่านั้นที่จะรู้ได้ดีกว่าบุคคลอื่น สุขก็คือ
สุข ทุกข์ก็คือทุกข์ “ไม่มีสุขปนทุกข์ ไม่มีทุกข์ปน
สุข” นี่คือเรื่องจริงนะ จึงอยากให้พวกเราทุกท่าน
ที่ก�ำลังเรียนอยู่ และก�ำลังจะเข้ามาเรียนนี้ หรือที่
จบไปแล้ว ตั้งใจเรียนให้เต็มที่ โดยดูพวกอาตมา
เป็นตัวอย่างก็ได้
สมัยอาตมาเป็นสามเณร เป็นพระหนุ่ม  โดย
เฉพาะตอนเป็นพระหนุ่มอยู่ที่ประเทศเมียนมา
หลวงพ่อที่อาตมาไปเรียนกับท่าน ท่านเป็นพระ
ผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปที่ ๔ ของเมียนมา ท่านจบ
ตอนอายุ ๒๗ ปี ถื อ ว่ า อายุ น ้ อ ยที่ สุ ด ในโลก
ปั จ จุ บั น นี้ ๔ ปี จ บหลั ก สู ต รการทรงจ� ำ พระ
ไตรปิฎก พออาตมาไปอยู่กับท่าน อาตมาสังเกต
ท่ า นอยู ่ ต ลอด พระทั้ ง วั ด นี้ ก ลั ว ท่ า นมาก พอ
หลวงพ่อเดินลงจากกุฏิ พระทั้งวัดนี้หลบหมด
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เลย วันแรกๆ อาตมาไม่หลบ พระเณรก็ชวน
อาตมาให้หลบ หลบก็หลบ พอตอนหลังหลบ
ไม่ได้ ตอนนั้นยังเป็นสามเณรอยู่หลวงพ่อเรียก
“ญาณกุสละ” ท่านเรียกชื่อมาตรงๆ อย่างนี้
ยังไงก็คงจะหลบ จะหนีไปไหนก็ไม่ได้ เมื่อท่าน
เรียกชื่อเรา ก็ต้องพนมมือเดินออกไป เข้าพบ
ท่าน พอนานเข้าๆ ก็สงสัยในตัวครูบาอาจารย์
ว่า ท�ำไมท่านไม่ปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติน่าจะบรรลุเร็ว
เพราะท่านเก่งปริยัติมาก สงสัยตลอดมาเลย แต่
ไม่กล้าถามท่าน จนกระทั่งท่านมรณภาพไป ไม่
ได้ถามเลยนะ
บางสิง่ เราตัง้ ค�ำถามอยูใ่ นใจเราเอง อยากจะ
ถามมากๆ แต่ไม่ได้ถาม สุดท้ายผู้ให้ค�ำตอบก็คือ
ใจเราเอง ในวันที่เรามีความรู้ถึงจุดนั้นๆ แล้ว
นั่นเอง มาถึงวันนี้ อาตมาได้ค�ำตอบจากการตั้ง
ค�ำถามอยู่ในใจ ไม่เคยถามใครออกไปทางวาจา  
ว่าท�ำไมไม่ปฏิบตั ๆิ ค�ำตอบทีไ่ ด้แล้วก็คอื ว่า  “การ
เรียนปริยัติคือการปฏิบัติไปในตัว”
โยมอาจจะไม่ เ คยได้ ยิ น ส� ำ นวนแบบนี้ ใ น
ที่ไหนในโลกมาก่อนนะ
ทีว่ า่ “การเรียนปริยตั คิ อื การปฏิบตั ไิ ปในตัว”
ในต�ำรา อธิบายค�ำว่า ปริยัตติสาสนะ (ปริยัติ)
ไว้  ๒  อย่าง  คอื   ๑.  ขอ้ มูลธรรมะของพระพุทธเจ้า
ที่พึงศึกษาเล่าเรียนรู้ไว้ และ ๒. ข้อมูลธรรมะของ
พระพุทธเจ้าที่ศึกษาเรียนรู้มาแล้ว ที่จะต้องสอน
ต่อไป เผยแผ่เผยแพร่ออกไป ต่อๆ ไป ได้ให้
ค�ำอธิบายไว้ ๒ ประเด็น ส่วนปฏิปัตติสาสนะ

อธิบายไว้เพียงแค่ประเด็นเดียวว่า เป็นข้อมูลทีเ่ รา
จะต้องปฏิบตั อิ ย่างเดียว นัน้ แปลว่า ปริยตั ติสาสนะ
หรือพุทธปริยัตติสาสนะนี้ ต้องเรียนด้วย และ
ต้องสอนต่อด้วย ขณะเรียนถามว่าเรียนอะไร ก็
เรียนค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ขณะเรียนค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า จิตใจเป็นบุญหรือเป็นบาป เป็น
กุศลหรืออกุศล ก็ต้องเป็นบุญ
เมื่อจิตเป็นบุญ ถ้าไม่ใช่เป็นการปฏิบัติไป
ในตัว แล้วจะเป็นการใดหรือ จะเป็นการท�ำความ
เสียหายหรือ จะเป็นการท�ำบาปหรือ ถามหน่อย
เถอะ ถ้าใจเป็นกุศลก็จบเลย ใช่ไหม เพราะใจเรา
จะเป็นกุศลจากอารมณ์ใดก็ได้ แต่ที่ส�ำคัญคือ ใจ
เราต้องเป็นกุศลได้จริงแท้แน่นอน ในเมื่อใจเรา
รับรู้รับทราบข้อมูลธรรมะ จากการที่เราเรียนอยู่
แล้ว มันเป็นกุศลแน่นอน จะไม่เป็นการปฏิบัติไป
ในตัว แล้วจะเป็นการอะไรไปในตัวล่ะ
อาตมาก็เลยมารู้ว่า อ๋อ หลวงพ่อใหญ่วัด
ท่ามะโอก็ดี (หลวงพ่อธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต) หลวงพ่อพระผู้ทรงพระไตรปิฎกก็ดี   
ซึ่งเก่งมากทั้ง ๒ รูป ท่านบอกทางอ้อม สอนทาง
อ้อมว่าอย่างไร ท่านบอกทางอ้อม ประมาณว่า  
แม้ว่าท่านไม่รู้ว่าอาตมาสงสัย อยากจะถาม แต่
ท่านก็ตอบทางอ้อมว่า “ไพโรจน์ เดี๋ยวก็รู้เอง ถ้า
ไพโรจน์ยังคลุกคลีกับพระพุทธปริยัติสาสนะ
อยู่ ถ้าไพโรจน์ไม่ตายซะก่อน ไพโรจน์จะรู้
ด้วยตนเอง หรือถ้าไพโรจน์โตอายุเท่าหลวงพ่อ
ไพโรจน์ก็จะต้องรู้แน่นอน”
อาตมาตั้งค�ำถามอยู่ในใจ ไม่เคยถามใคร แต่
ไม่เคยทิ้งค�ำถามนี้ไป เพราะเราสงสัย พอมาถึง
วันนี้ มารู้แล้วว่า อ๋อ เป็นอย่างนี้เอง ไม่เช่นนั้น
ปริยัตติสาสนะจะมีประโยชน์แก่ปฏิปัตติสาสนะ
และปฏิเวธสาสนะได้อย่างไร เข้าใจแล้วๆ แม้จะ
มีคนโจมตีว่า จะเรียนไปท�ำไม ปฏิบัติดีกว่า เราไม่

คั ด ค้ า นการปฏิ บั ติ แต่ เราไม่ ป ฏิ เ สธการเรี ย น
การเรียน การอ่านเป็นพื้นฐานที่ดี และส�ำคัญ
เป็นหนึ่ง
อย่างที่อาตมาบอกว่า การเรียนรู้ข้อมูลทาง
ปริยัติ เป็นพื้นฐานที่ดีต่อปฏิบัติ เหมือนกับที่เคย
พูดในครั้งก่อนๆ ว่า ขนาดเรียนยังไม่ค่อยจะรู้
ถ้ า ไม่ เรี ย น แล้ ว คุ ณ จะรู ้ อ ะไร พู ด แบบชั ด ๆ
เอาชัดๆ นะว่า “ขนาดเรียนมึงยังไม่ค่อยจะรู้ ถ้า
มึงไม่เรียนแล้วมึงจะรู้อะไรได้อย่างไร” ชัดไหม
เอาภาษาโบราณมาพูดเลยนะ
ขนาดเรียนยังไม่ค่อยจะรู้ แล้วถ้าไม่เรียน
จะรู้ได้หรือ หรือเป็นพระปัจเจกพุทธ เป็นพระพุทธเจ้าหรือ จึงรู้เอง ตรัสรู้เองได้ ยุคนี้หรือจะ
ตรัสรู้เอง ขนาดเรียนยังไม่ค่อยจะรู้ แล้วถ้าไม่
เรียนจะรู้ได้อย่างไร
เมื่อรู้ไม่ได้ รู้ไม่ถูกต้อง ปฏิบัติที่ไร้ปริยัติ
มันจะชัดเจน มีผลต่อปฏิเวธได้หรือ
อาตมาจึงต้องปักหลักสอน โยมจึงต้องปัก
หลั ก เรี ย น ถ้ า สั ง เกตให้ ดี อาตมานี้ ชั ด เจนนะ
ไม่ได้อวด ไม่ได้อ้างนะ พูดความจริง เน้นสอน
เป็นหลัก เพราะยึดมั่น  ไม่ได้ยึดติดนะ ในความ
เข้าใจที่ถูกต้องว่า “การสอนปริยัติ เป็นการ
หว่านเมล็ดพันธุ์พืชธรรมะของพระพุทธเจ้า

ให้ ก ระจายเกิ ด ขึ้ น ในหลายพื้ น ที่ จิ ต ใจ
ของคน” เพราะวั น ข้ า งหน้ า อาตมาก็ ต ้ อ ง
มรณภาพ แล้วที่เรียนมา ถ้ายังไม่สอนให้ใคร
เลย ไปเรียนมาท�ำไมตั้งนาน เสียเวลาตั้ง ๑๘ ปี  
ไปเรียนมา ๑๘ ปีนะ กลับมาประเทศไทยนี้ครบ
๑๕ ปีเต็มแล้ว ตั้งแต่เดือนที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๓
กรกฎาคม เพราะเดินทางกลับมาประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม ปีพุทธศักราช
๒๕๔๘ เต็ม ๑๕ ปีแล้ว
เอ้า ไปต่อ เรียนต่อ  สอนต่อ ตราบใดที่ยังมี
ลมหายใจ การเรียนพระปริยัติจ�ำต้องมีต่อไป
ที่ ม า : บางส่ ว นจากโอวาท “พุ ทฺ ธ ปริ ย ตฺ ติ ส าสนํ
ปาฬิสทฺทมูลกํ” ในวันปฐมนิเทศ นักศึกษาเตปิฏกสุเตสี
บัณฑิตรุ่น ๙ ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร กทม.
วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
๑. ชมรมกัลยาณธรรม
๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
๔. พล.อ.ต. สมโภค-คุณสุจิตรา หงสไกรและครอบครัว
๕. คุณพ่อวัชระ-คุณแม่ทองสุก โลทารักษ์พงศ์
    และครอบครัว

ภาษาธรรม

นายธรรมดา

สนทนาภาษาบาลี ตอน ๑๒
โภนฺโต ปาฬิภาณิโน.- เรียนนักพูดภาษา
บาลีที่รักและเคารพทุกท่าน
อิมสฺมึ อธิกาเร - ในช่วงเวลาต่อไปนี้
ตุ มฺ ห ากํ ปาฬิ ภ าสู ป เทสํ ภาสิ สฺ ส ามิ . กระผมจักได้น�ำเสนอหลักภาษาบาลี แด่มิตรรัก
ทุกท่าน
ตุมฺเห สาธุกํ สุณาถ มนสิกโรถ. - ขอท่าน
ทั้งหลายจงตั้งใจสดับเถิด
ส�ำหรับฉบับนี้ กระผมจะขอพามิตรรักนัก
บาลีทุกท่านท่องเที่ยวไปในโลกแห่งอาขยาตบ้าง
กึนาม อาขฺยาตํ ? - “อาขยาต” คืออะไร
อาขฺยาตํ นาม กฺริยาปทํ. - ตอบว่า อาขยาต
ก็คือ ค�ำกริยา
อนึ่ง : ค�ำกริยาทุกค�ำ  ไม่จ�ำเป็นต้องเป็น
อาขยาต อาจเป็น กิตก์ ก็ได้ แต่ กิตก์ แม้จะมี

ความหมายเป็นกริยาได้ แต่ก็ยังมีสถานภาพเป็น
นาม อยู่ดี ทั้งนี้ เพราะค�ำที่เป็นกิตก์ทุกค�ำล้วน
จัดเป็นนาม ลงวิภัตินาม จึงมิใช่ กริยาแท้
ตสฺมาชฺช - ฉะนั้น วันนี้
อาขฺยาตเมว วทามิ. - กระผมจะน�ำเสนอ
เฉพาะกริยาอาขยาตเท่านั้น
มีค�ำกล่าวไว้ในโบราณกาลดังนี้ว่า “ราชตุลฺยา กฺริยา นาม, อมจฺจา วิย การกา.” การกะ
(นามที่ ท� ำ หน้ า ที่ ช ่ ว ยกริ ย าให้ ส� ำ เร็ จ ) เปรี ย บ
เหมือนอ�ำมาตย์ ส่วนอาขยาต (กริยา) เปรียบ
เหมือนกับพระราชา.
ในแว่นแคว้นหนึ่ง ย่อมประกอบด้วยองค์
แห่งความเป็นรัฏฐะอยู่ ๗ องค์ประกอบด้วย
(๑) สามี = พระราชา (๒) อมจฺ โจ=อ� ำ มาตย์
(๓) สขา=พั น ธมิ ต ร (๔) โกโส=พระคลั ง

๕๗

(๕) ทุ คฺ คํ = ป้ อ มปราการ (๖) วิ ชิ ตํ = ประเทศ
(๗) พลํ=ก�ำลังพล
ในบรรดา ๗ อย่างนั้น พึงทราบว่า
พระราชามีหนึ่งเดียว ต่อหนึ่งประเทศ ส่วน
อ� ำ มาตย์ (องคมนตรี ) มี ห ลายท่ า นฉั น ใด ใน
ประโยคภาษาบาลีหนึ่งๆ ก็พึงทราบว่า มีองค์
ประกอบหลายอย่างคือ อาขยาต ๑ บท และมี
การกะหลายบท รวมไปถึง อการกะ ต่างๆ อีก
(อการกะ เปรียบเสมือนไพร่ฟ้าประชาชนของ
ประเทศ ว้าว !)
สรุปโครงสร้างพื้นฐานของประโยคภาษา
บาลีได้ว่า มีองค์ประกอบหลักอยู่ ๓ องค์
การกะ
อการกะ
กริยา
ปุริโส
สีฆํ
คจฺฉติ
บุรุษ
เร็ว
ไป
“บุรุษไปเร็ว”
ล�ำดับการแปลภาษาบาลี เป็นภาษาไทยเรา
นั้นขึ้นอยู่กับล�ำดับค�ำพูดในภาษาไทย ซึ่งส่วน
ใหญ่โบราณท่านก�ำหนดไว้ ๙ ล�ำดับ คือ
๑. อาลปนะ (ค�ำร้องเรียก)
๒. นิบาตต้นข้อความ (เช่น หิ, จ, ปน)
๓. กาลสัตตมี (ค�ำที่บอกกาลเวลา ซึ่งนิยม
ลงท้ายด้วยสัตตมีวภิ ตั ติ รองลงมาคือ ทุตยิ าวิภตั ติ
กับ ตติยาวิภัตติ)
๔. ประธาน (ค� ำ กั ต ตุ ก ารกะ หรื อ กั ม ม
การกะ)
๕. บทที่ เ นื่ อ งด้ ว ยประธาน (มั ก เป็ น
วิเสสนะ)
๖. กริ ย าในระหว่ า ง (กริ ย ารองหรื อ ที่
เรียกว่าอัพภันตรกริยา ซึ่งเป็นกริยาที่ท�ำก่อน
ประธานกริยา (อาขยาต) ได้แก่ กริยาที่ลงท้าย
ด้วย อนฺต ปัจจัย มานปัจจัย และกลุ่ม ตฺวา ปัจจัย
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๗. บทที่เนื่องด้วยกริยาในระหว่าง (หมาย
เอาบทต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกริยานั้น ซึ่งอาจ
จะเป็นกรรมเป็นกรณะ หรือ การกะอื่นๆ ที่
นอกจากกัตตุการกะก็เป็นได้ หรือ บทกริยาวิเสสนะ ที่กริยานั้นขยาย)
๘. กริยาคุมพากย์ หมายถึง กริยาอาขยาต
และกริยากิตก์ ซึ่งเป็นประธานกริยาของประโยค
๙. บทที่เนื่องด้วยกริยาคุมพากย์ (ซึ่งหมาย
เอาบทต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกริยานั้น ซึ่งอาจจะ
เป็นกรรมเป็นกรณะ หรือ การกะอืน่ ๆ ทีน่ อกจาก
กัตตุการกะก็เป็นได้ หรือ บทกริยาวิเสสนะ ที่
ขยายกริยานั้น)
นี่คือล�ำดับค�ำแปล (อตฺถโยชนกฺกโม) ใน
ภาษาไทยครับ ไม่เกีย่ วกับภาษาอืน่ ๆ เช่น อังกฤษ
พม่า ลังกา ลาว กัมพูชา แต่ประการใด
ค�ำเตือน : ก่อนแปลนั้น ผู้แปลควรมีสามัญส�ำนึก (โอจิตฺย) ว่า “เราก�ำลังแปลภาษาอะไร
เป็นภาษาอะไรอยู่ ควรรู้โครงสร้างทั้งของภาษา
ต้นฉบับและภาษาปลายทางให้ดี จากนั้น จงแปล
ให้ได้ส�ำนวนปลายทางที่สละสลวยงดงาม ทั้งโดย
อรรถะและพยัญชนะ ทีส่ ำ� คัญ คือ ต้องซือ่ สัตย์ตอ่
ต้นฉบับ ต้องเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบต่อค�ำแปล
ทุกค�ำ อย่าสักแต่ว่าแปลแบบสุ่มๆ เพราะท่านผู้
แปลคือบุคคลผู้สื่อสารระหว่างผู้เขียนต้นฉบับ
กั บ ผู ้ อ ่ า นสาร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในการแปล
พระคัมภีร์ใหญ่ๆ ส�ำคัญๆ เช่น พระไตรปิฎก,
อัฏฐกถา, ฎีกา และกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์ใหญ่
มี กัจจายนะ โมคคัลลานะ และสัททนีติ เป็นต้น
นั้น ผู้แปลจะต้องท�ำงานหนัก ศึกษาข้อมูลให้
รอบด้าน ทั้งในแง่ของภาษาโวหารและสภาวธรรม เพือ่ ให้ได้คำ� แปลทีส่ มบูรณ์ทงั้ สัททะ (สัททยุตติ) และอัตถะ (อัตถยุตติ) ดังนั้น ก่อนแปล จึง
ควรท่องมนต์คาถา ๒ บทนี้ให้ขึ้นใจครับ
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		 ๑. ปมํ กเร ปทจฺเฉทํ
					 สมาสาทึ ตโต กเร
					 สมาสาโท กเต ปจฺฉา
					 อตฺถํ นิยฺยาถ ปณฺฑิโต.
ก่ อนที่ จะท� ำการแปลนั้น ผู้แ ปลจะต้อง
ตัดค�ำสนธิ (ถ้ามี) จากนั้น ควรท�ำการวิเคราะห์
สมาส, ตัทธิต และกิตก์ ส่วนค�ำ ๖ ประเภท คือ
อาขยาต, รุฬหีบท, นิบาต, อุปสรรค, อาลปนะ
และสรรพนาม ไม่ตอ้ งตัง้ รูปวิเคราะห์ (ตัง้ ประโยค
นิยามความหมาย) เพียงแต่พยายามท�ำความ
เข้าใจความหมายที่แท้จริงของค�ำเหล่านั้นก็พอ
ซึ่งเมื่อใดท�ำความรู้จักค�ำแต่ละประเภทแต่ละ
ชนิดแล้ว หมายความว่า เมื่อได้ท�ำ ปทวิจัย ครบ
ทุกค�ำแล้ว จากนั้นจึงค่อยลงมือแปล
แต่อย่าเพิ่งเชียวนะครับ ต้องนึกถึง อุปเทสะ
(หลักการ) ของคาถานี้ก่อนครับ
อตฺถา ปกรณา ลิงฺคา
โอจิตฺยา กาลเทสโต
สทฺทตฺถา วิภชียนฺติ
น สทฺทาเยว เกวลํ.
ทันทีที่เห็นศัพท์ผู้แปลไม่ควรรีบแปล แต่
พึ ง แปลความหมายของศั พ ท์ โ ดยพิ จ ารณาถึ ง
อัตถะ [ตัวจริงของสิ่งนั้นๆ] -ปกรณะ [สถาน
การณ์] - ลิงคะ [ชนิดของค�ำศัพท์] - โอจิตยะ
[ความสมเหตุสมผล] - กาละ [เวลา] - เทสะ
[ถิ่ น ฐาน] เป็ น ต้ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ศั พ ท์ นั้ น ให้
เรียบร้อยก่อน แล้วจึงค่อยลงมือแปล
ซึ่งหากว่า ผู้แปลได้มีการเตรียมพร้อมตามที่
กระผมเสนอแนะ (ตามแนวทางของบัณฑิตผู้ซึ่ง
เป็นบรรพบุรุษของเรา ท่านวางไว้) เช่นนี้ รับรอง
ว่า “ผลงานการแปลของท่าน ย่อมมีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับนับถือจากบัณฑิตผู้รู้อย่างแน่นอนครับ
เช่น เมื่อแปลพระไตรปิฎกถูกต้อง ก็ท�ำให้ผู้อ่าน

เข้าใจตรงกับที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์หมาย
เอา (พุทฺธาธิปฺเปต) แต่หากแปลผิด โทษก็อาจ
เกิดแก่ผู้แปลได้ แม้ผู้แปลนั้นจะมิได้มีเจตนา
ก็ตาม ทั้งนี้เพราะได้น�ำเสนอเผยแพร่ค�ำสอน
ซึ่งผิดแผกจากพระพุทธประสงค์ เป็นเหตุให้ผู้
อ่านเกิดความเข้าใจผิด ประพฤติตามผิด ไม่ได้
ผลตามที่พระพุทธองค์ทรงมุ่งหวัง ดูแล้วอาการ
หนักทีเดียวครับ จึงใคร่ขอย�้ำเตือน (ทั้งตนเอง
และคนอื่น ผู้ริจะแปลพระไตรปิฎกทุกท่าน) ให้
เกิดจิตส�ำนึกรับผิดชอบงานแปลของตนๆ ด้วย
มิฉะนั้นแล้ว แทนที่ท่านจะได้สร้างบุญกุศล ก็
กลับตาลปัตรเป็นการสร้างขยะวิชาการแทน
ก็ได้นะครับ
ขมถ เม พหุํ ภาสมานสฺส - ขออภัยที่พูด
มากไปหน่อย อารัมภบทออกนอกทางเสียยาว  
ยังไม่ได้โอกาสเอ่ยถึงอาขยาตตามที่ปฏิญญาไว้
เลย ไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันนะครับ
สทา ตุมฺเห สามาชิเก ปิยายามิ. - ยังรัก
สมาชิกทุกท่านเสมอครับ
อุยฺโยชนกถา
ทิวเส ทิวเส นิจฺจํ
ปิฏกํ โสคตํ สุเณ
อุโภ อตฺเถ สมาทาย
ภิยฺโย ภิยฺโย วิโรจติ.
อยากมี ค วามรู ้ ใ ห้ ดู พ ระธรรมค� ำ สอนของ
พระสุคตเจ้าในพระไตรปิฎก (ฉบับภาษาบาลี)
ทุกๆ วัน แล้วท่านจะได้รับอรรถประโยชน์ทั้งสอง
คือโลกิยัตถะและโลกุตตรัตถะ หรือทิฏฐธัมมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะ อย่างแน่นอนครับ
อาคามิโปตฺถเก ปุนปิ ปสฺสาม
พบกันใหม่ฉบับหน้า
อลเมตฺตาวตา
ฉบับนี้พอแค่นี้ก่อนครับ

มองเทศ-มองไทย
วิเทศทัยย์

ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลกฉบับลังกา ตอน ๕
ปัญจมบรรพ
ครั้ น พระมหิ น ทเถระผู ้ เ ป็ น เจ้ า ได้ ถ วาย
พระพรพระเจ้ า เทวานั ม ปิ ย ติ ส สะ ผู ้ เ ป็ น ใหญ่
เหนื อ นิ ก รชนบนเกาะลั ง กา ด้ ว ยการส� ำ แดง
อรรถาธิบายเกี่ยวกับพุทธนิทาน ว่าด้วยพระพุทธเจ้าโกนาคมนะผู้ทรงเป็นบรมพิชิตมาร ได้
เสด็จมาลังกาทวีป พร้อมทรงบ�ำเพ็ญโลกัตถจริยา
สงเคราะห์ชาวเกาะลังกาทุกตัวคน จนสามารถ
บรรลุธรรมาภิสมัยเป็นจ�ำนวนมาก และส่วนที่
เหลือล้วนรับไตรสรณคมน์นับถือพระรัตนตรัย
ว่าเป็นที่พึ่งแห่งตน แลต่างพากันศรัทธามั่นคง
ในบวรพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล จนตราบเท่าอายุแห่ง
พระศาสนาของพระโกนาคมนะพุทธเจ้าผู้ทรง
คุณอันประเสริฐ
ครั้นแล้วพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ กษัตริย์
ผู้เป็นใหญ่เหนือเกาะลังกา ได้ทูลถามพระมหา
เถระว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า พระพุทธมหากรุณา-

ธิคุณต่อปวงชนชาวเกาะลังกานั้น มีเพียงพระพุทธเจ้าโกนาคมนะพระองค์เดียวหรือ ? พระพุทธเจ้าพระองค์อื่นผู้เคยบ�ำเพ็ญโลกัตถจริยาต่อ
ชนชาวเกาะลังกายังมีหรือไม่หนอ ?
พระมหาเถระทูลว่า ดูกรมหาบพิตร  พระพุทธ
มหากรุณาธิคุณต่อชาวเกาะลังกาหาได้มีเฉพาะ
พระพุทธเจ้าโกนาคมนะพระองค์เดียวเท่านั้น
ดอก ยังมีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัส สปะอีก
พระองค์หนึ่ง ซึ่งบ�ำเพ็ญโลกัตถจริยาต่อชนชาว
เกาะลังกาทั้งมวล และผลแห่งการสงเคราะห์
เกาะลั ง กาของพระพุ ท ธเจ้ า พระองค์ นี้ ก็ มี
อานิสงส์เป็นจ�ำนวนมาก ไม่ต่างจากสมัยพระ-
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พุทธเจ้าโกนาคมนะแต่ประการใด ดังอาตมาจะ
ส�ำแดงอรรถาธิบายพรรณนาสืบไป
ความว่าดังนี้
ดูกรมหาบพิตร ครั้นสิ้นศาสนาพระพุทธเจ้า
โกนาคมนะ จ� ำ เนี ย รกาลนานมาเบื้ อ งหน้ า มี
สมเด็ จ พระพิ ชิ ต มารผู ้ บ รรลุ อ นุ ต ตรสั ม มาสั ม โพธิญาณ ผูม้ พี ระบวรสันดานปรารถนาสงเคราะห์
แก่เวไนยสัตว์ทุกหมู่เหล่า ทรงประสูติในภัทรกัป
อันนี้เช่นกัน ทรงพระนามว่าพระพุทธกัสสปทศพลญาณ ก็แลพระองค์ทรงมีพระปณิธานมากล้น
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาผู้ใดเสมอเหมือน
มิได้ ทรงปรารถนาอนุเคราะห์แก่สัตว์โลกทั้งปวง
มิเลือกหน้าว่าเป็นชนชั้นวรรณะใด ด้วยมีพระราชหฤทัยเสมอเท่าเทียมกัน ทรงมากมีอุดมด้วย
พระสาวกและพระสาวิกาผู้เป็นพระขีณาสพตัด
สิ้นกิเลสอาสวะทั้งปวง ทรงสมบูรณ์พร้อมด้วย
บรรดาอุบาสกอุบาสิกา ผู้เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธา
และปัญญาบารมี ผู้ปรารถนาด�ำเนินเดินตาม
รอยบาทของพระบรมศาสดาเจ้า ทรงแวดล้อม
ด้วยพุทธบริษัทเสมือนแสนโกฏิดารารายล้อม

พระสุ รี ย ์ อั น ทรงพระรั ศ มี เ ปล่ ง ประกายโชติ ช่วงอเนกอนันต์  พระพุทธองค์จึงทรงได้รับการ
ชื่นชมยินดีว่าเป็นพระบรมโลกนาถของเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย
ครั้งนั้นแลลังกาทวีปมีนามบัญญัติว่ามัณฑทวี ป อุ ด มสมบู ร ณ์ ด ้ ว ยทรั พ ย์ สิ น นานั ป การ
เกลื่อนกล่นด้วยบรรดาพ่อค้าวาณิชชาววิเทศ
เป็นดินแดนวิเศษด้วยสินค้านานาประเภท เป็น
แหล่งอุดมด้วยปราชญ์ราชบัณฑิตจ�ำนวนมาก
ความเจริญรุ่งเรืองของมัณฑทวีปเสมอสวรรค์ชั้น
ไตรตรึงษ์ของท้าวสักกเทวราช ส่วนมหาเมฆวันอุทยานกลางอนุราธปุระเมืองหลวงแห่งนี้ สมัย
นั้ น มี น ามบั ญ ญั ติ ชื่ อ ว่ า มหาสาครวั น สมบู ร ณ์
พร้ อ มด้ ว ยแมกไม้ น านาพั น ธุ ์ งามวิ ล าศด้ ว ย
พฤกษชาติหลากหลายชนิด งามวิจิตรด้วยปะร�ำ
ส� ำ หรั บ ประทั บ ของพระสนมก� ำ นั ล นาง ยาม
แห่แหนขบวนเสด็จเสมือนถ่องแถวของเทพยดา
ผู ้ ป รารถนาไปชมสวนนั น ทวั น บนดิ น แดน
ดาวดึงส์โลก
ส�ำหรับพระนครอนุราธปุระแห่งนี้ สมัยนั้น

๕๗

มีนามปรากฏว่าวิสาลนคร ตั้งอยู่ด้านปัจฉิมทิศา
ภาค เป็นสวนอุทยานน่ารื่นรมย์ เป็นเมืองใหญ่
มากมีด้วยผู้คนหลากหลายชนชั้นวรรณะ จัดแบ่ง
ที่ พั ก อาศั ย ตามชนชั้ น วรรณะ มี ย ามอารั ก ขา
พระนครเมืองหลวงตลอดทิวาราตรี ก�ำแพงเมือง
ปักด้วยธงทิวปลิวไสวตามกระแสลม เหล่าทหาร
โยธาแต่งองค์ทรงเครื่องน่าเกรงขามต่ออริราช
ศัตรูยิ่งนัก ยามเคลื่อนพลโยธาออกจากพระนคร
เมืองหลวง สง่างามเหมือนท้าวสักกเทวราชทรง
ยกทัพออกไปปราบพวกอสูร ส�ำหรับพระมหากษัตริย์ผู้เสวยสมบัติในพระนครแห่งนี้ ทรงพระนามว่าพระเจ้าชยันตราช อันว่ากษัตริย์พระองค์
นี้ มากล้นด้วยบุญญาบารมีแห่งพระจักรพรรดิราช
ชื่อเสียงโด่งดังไปไกล เป็นที่รู้จักและเกรงขาม
ของนานาอารยประเทศ ว่ า เป็ น ผู ้ ร�่ ำ รวยด้ ว ย
ทรัพย์ศฤงคาร คืออัญมณีอนั มีคา่ เป็นจ�ำนวนมาก
อีกทั้งมากล้นด้วยเหล่าโยธาจาตุรงคสันนิบาต
สมัยนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้อาศัยในมัณฑทวีป
บังเกิดมหาวินาศ เพราะจับศาสตราวุธเข้าพิฆาต
ฆ่าฟันกันเองจนล้มตายเป็นอันมาก เพราะสัตว์
เหล่านั้นล้วนเขลาด้วยอวิชชา ถูกตัณหาเข้าสิง
ภายในจิต ต่างปรารถนาแย่งชิงสิ่งของผู้อื่นตาม
ความปรารถนาแห่ ง ตน ซึ่ ง เป็ น ธรรมดาของ
สรรพสัตว์ผู้หลงติดอยู่ในความมืดบอด กล่าวคือ
อวิชชา หามีผู้ใดเกิดปัญญาหยั่งรู้ความจริงไม่
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เดิ ม นั้ น พระเจ้ า ชยั น ตราชกั บ พระอนุ ช า
พระนามว่ า สมิ ท กุ ม าร ต่ า งมี ค วามพิ โรธโกรธ
เคืองกันและกัน ต่างมากด้วยทิฐิมานะไม่ย่อท้อ
ต่อกัน เพราะเห็นว่ารัชสมบัติของมัณฑทวีปต่าง
เป็ น มรดกตกทอดตามเชื้ อ สายแห่ ง ตน จึ ง ให้
ประชุมพยุหเสนาโยธาทหารเป็นอันมาก จากนั้น
ก็ก่อการสงครามรบพุ่งฆ่าฟันกันจนวินาศทั้งสอง
ฝ่าย เพราะต่างพิจารณาว่าตนแลเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินของเกาะลังกา และตนแลเป็นผู้สืบเชื้อ
สายมาจากบูรพกษัตริย์ ด้วยเหตุฉะนี้แล สัตว์
ทั้ ง หลายชาวมั ณ ฑทวี ป จึ ง ล้ ม ตายฉิ บ หายเสี ย
เป็นอันมาก เพราะสงครามภัยจึงหามีผู้ใดห้าม
ปรามสร้างความปรองดอง และน�ำความผาสุก
ให้บังเกิดแก่มัณฑทวีปไม่
สงครามภัยฉะนี้แลเป็นเหตุให้บังเกิดพุทธาคมนาการ
ครั้งนั้นแล สมเด็จพระผู้มีพระภาค พระนาม
ว่ากัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระอาวัชนาการ
ในเพลาปัจจุสมัย ก็แจ้งว่าสัตว์แห่งมัณฑทวีป
เหล่านี้มีอุปนิสัยสมควรแก่พระอรหันต์ อันเป็น
บุคคลอันเลิศแห่งบวรพระพุทธศาสนา แต่จะพา
กันตายเสียด้วยการยุทธศาสตร์สงครามเป็นอัน
มาก ด้วยเป็นพุทธวิสัยอันมีมหาเมตตาธิคุณเป็น
เหตุ พระชินสีห์เจ้าพระองค์นั้น  จึงทรงมีพระทัย
ปรารถนาจะช่วยบ�ำบัดเสีย ซึ่งภยันตรายแห่ง
มนุษย์ทั้งหลายในมัณฑทวีปนั้น แล้วประสงค์จะ
ตั้งมั่นซึ่งพระบวรพุทธศาสนาให้จีรังกาลในมัณฑทวีปแห่งนี้แล
ครานั้นสมเด็จพระชินสีห์ มีก�ำลังพระกรุณา
ตั ก เตื อ นด้ ว ยส� ำ แดงพระบวรพุ ท ธสั น ดาน จึ ง
เสด็จอุฏฐาการจากอาสน์ แวดล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์อรหันตสาวกเจ้าจ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ รูป
เสด็จขึ้นสู่พื้นอัมพรประเทศไปโดยอัมพรวิถี ได้
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บรรลุถึงมัณฑทวีปแล้วประดิษฐานเหนือยอดเขา
ศุภกูฏ ครั้นแล้วทรงพระอธิษฐานให้มนุษย์ชาว
มัณฑทวีปแลเห็นพระองค์ถ้วนทุกคนพร้อมกัน
มนุษย์ที่ปรารถนาจะมาสู่ส�ำนักแห่งพระองค์นั้น
พระศาสดาเจ้าจอมโลกนาถก็ทรงพระอธิษฐาน
ให้มาถึงโดยง่าย อย่าได้มีอุปสรรคอันใดขัดขวาง
ให้เสียตามมโนปรารถนา
ฝ่ายชาวมัณฑทวีปได้ชักชวนกันออกจากที่
อยู่แห่งตนตามคามนิคมเขตทั่วเกาะลังกา ได้มาสู่
ศุภบรรพตอันปรากฏต่อสายตาทุกตัวคน ได้เห็น
องค์สมเด็จพระมุนินทรบพิตร อันพิจิตรไปด้วย
พระพุทธรัศมี และแวดล้อมด้วยพระอรหันตสาวกเป็นจ�ำนวนมาก เสมือนพระศศิธรแวดล้อม
ด้วยดวงดาราน้อยใหญ่ยามรัตติกาล และเห็น
เขาคิ รี ศุ ภ กู ฏ อั น รุ ่ ง เรื อ งไปด้ ว ยพระฉพิ ธ พรรโณภาส ก็ มี จิ ต พิ ศ วงงงงวยยิ่ ง นั ก เพราะไม่
ปรากฏเคยเห็นความอัศจรรย์เช่นนี้มาก่อน ต่าง
คนต่ า งก็ น ้ อมศิ โรตม์แ ห่ง ตน ลงถวายอภิว าท
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารย์ กับทั้ง
พระสงฆ์อรหันตสาวกสองหมื่นรูป ซึ่งโดยเสด็จ
พระพุทธด�ำเนินมานั้น
คราวนั้นชาวมัณฑทวีปทุกตัวคน พากันหวัง
ว่าด้วยพุทธานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์นั้น ความพินาศฉิบหายด้วยการเข่นฆ่า
กันเอง อันมีอวิชชาเป็นมูลและมีตัณหาเป็นยาง
เหนียวชักโยงอยู่ภายใน จะมลายหายสิ้นไปจาก
มัณฑทวีปแล เสมือนมหาวาตะพัดซากศพลงสู่
ท้องมหาสมุทรหลวง จักบังเกิดสามัคคีตลอดหัว
เมืองและสรรพสัตว์ทั้งปวง
ฝ่ า ยพระเจ้ า ชยั น ตราชและพระอนุ ช าได้
ประชุมพยุหโยธาอยูใ่ นสนามรบ ก็มพี ระทัยพิศวง
เพราะอิทธิฤทธิ์ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
บันดาลด้วยอิทธาภิสงั ขาร ครานัน้ ทัง้ สองพระองค์

ต่างพากันละเสียซึ่งการยุติสงคราม มีเวราพยาบาทอันตรธานหายสิ้น ได้ทิ้งเครื่องสรรพศัสตราวุธทั้งปวงเสีย จากนั้น ได้ชักชวนกันเสด็จเข้าไป
ยังส�ำนักของสมเด็จพระศาสดาเจ้าด้วยเร็วพลัน    
ด้วยเดชเดชะพระมหาบรมวิสุทธิพุทธานุภาพแห่งสมเด็จพระมหามุนีนาถเจ้า พระเจ้า
ชยันตราชและพระอนุชาธิราช ได้ทอดพระเนตร
เห็นสมเด็จพระทศพล ผู้เป็นยอดแห่งหมู่ปราชญ์
อันประเสริฐเหนือสามโลก ก็บังเกิดพระโสมนัสปสันนาการยิ่งนักเหมือนได้เสวยสมบัติอันเป็น
ทิพย์ ได้นอ้ มพระเศียรลงถวายอภิวาททีพ่ ระบาท
ของพระพุทธเจ้า อันวิจิตรด้วยลวดลายอันเป็น
มงคล ครั้นแล้วได้อาราธนาพระพุทธองค์กับทั้ง
พระภิกษุสงฆ์อรหันตสาวกสองหมื่นรูป เข้าไป
ฉันในพระมหามณฑปอันพระองค์ให้ตกแต่งไว้
ดีแล้วในที่อันควร จะประดิษฐานพระมหาสถูปไว้
ภายในพระอุทยานอันชื่อว่ามหาสาครวันนั้นแล
พระมหากษัตริยาทั้งสองพระองค์ ได้รับสั่ง
ให้เหล่าอ�ำมาตย์และข้าราชบริพารทั้งปวง จัด
เตรียมขาทนียาหารและโภชนียาหารอันประณีต
เพื่อน้อมถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกสองหมื่นรูป คราวครั้งนั้นขัตติยนารีครั้นเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีจะได้ท�ำบุญพลี

๕๗

แก่ พ ระอรหั น ต์ ผู ้ เ ป็ น บุ ญ เขต จึ ง ได้ จั ด เตรี ย ม
ขาทนี ย าหารอั น ประณี ต ยิ่ ง กว่ า อาหารอื่ น ใด
เสมือนเหล่าเทพธิดาตระเตรียมโอชาทิพย์น้อม
ถวายแก่มหาจุฬามณีเจดีย์ ด้วยจิตเป็นศรัทธา
ปสันนาการ
คราวนั้นแล มหาชนชาวพระนครทั้งสิ้นทั้ง
ปวงก็พร้อมเพรียงกันมาสโมสรสันนิบาต พากัน
น�ำซึ่งเครื่องไทยทานโดยรอบ พระบรมกษัตริย์
และพระอนุชาธิราชก็อังคาสสมเด็จพระทศพล
กับพระสงฆ์ทั้งปวง ให้อิ่มด้วยขาทนียาหารและ
โภชนียาหาร อันเป็นส่วนแห่งพระองค์ และส่วน
แห่งชาวพระนครน้อมน�ำมาถวาย มหาชนผู้เข้า
เฝ้ า ถวายภั ต ตาหารครานั้ น มากมายแน่ น หนา
ทุกทิศ เมื่อพระศาสดาเจ้าได้กระท�ำภัตกิจเสร็จ
สิ้นแล้ว พระเจ้าชยันตราชและพระอนุชาธิราช
ก็ตกลงกันถวายมหาสาครวันอุทยาน เพื่อเป็น
เสนาสนทานอันประเสริฐแก่สมเด็จพระชินศรี
และเหล่าพระอรหันตสาวก เพื่อเป็นที่พักอาศัย
ของพระสงฆ์ผู้เดินทางมาจากจตุรทิศ
พระอรหั น ตสาวกสองหมื่ น รู ป อั น มี พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า เป็ น ต้ น เป็ น ประธาน ก็ ผ าย
พระหัตถ์รับมหาสาครวันอุทยาน โดยกิริยาอัน
กษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง มั ณ ฑทวี ป เทน�้ ำ จากหม้ อ ทองค� ำ
ลงบนพระหัตถ์ของพระศาสดาเจ้า กิริยานี้แล
ถือว่าพระพุทธศาสนาตั้งมั่น
ดีแล้วในมัณฑทวีป
ครานั้นแล แผ่นดินอัน
ใหญ่ ก็ กั ม ปนาทหวั่ น ไหว
ส�ำแดงอัศจรรย์ควรจะพิศวง
สมเด็จพระพุทธองค์ทรงรับ
มหาสาครวันอุทยานแล้ว ก็
โปรดประทานธรรมเทศนา
อั น เหมาะสมต่ อ จริ ต ของ
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ชาวมัณฑทวีป อันงามเบื้องต้น งามในท่ามกลาง
และงามในที่สุด ประดุจบุรุษเทน�้ำบริสุทธิ์ออก
จากหม้อน�้ำฉะนั้น สัตว์ทั้งปวงต่างบรรลุพระ
อริยมรรคและพระอริยผลคณานับได้แสนหนึ่ง
เป็นประมาณ ครั้นจบพระธรรมเทศนาแล้ว พระ
ทศพลญาณพุทธเจ้า ทรงมีพระมหากรุณายับยั้ง
อยู ่ ส บายกลางวั น ในมหาสาครวั น อุ ท ยานนั้ น
แล้ว ได้สนทนาธรรมสากัจฉากับพระอรหันตสาวกตามพุทธจริยา ครั้นเวลาเย็นได้เสด็จเข้า
สู ่ ผ ลสมาบั ติ ใ นที่ อั น พระพุ ท ธเจ้ า โกนาคมนะ
เสวยวิมุตติสุขฌานแต่กาลก่อน ครั้นทรงออก
จากผลสมาบั ติ แ ล้ ว ทรงพระปรารภด้ ว ยการ
จะประดิษฐานไม้พระมหาโพธิ์อันพระองค์เคย
อาศัยประทับนั่งขณะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
คราวครั้งนั้นแล พระสุธรรมาเถรีได้รู้แจ้ง
พระพุทธปริวิตกตลอดจนพุทธเจตนา จึงเข้าไปสู่
เมืองพาราณสีอนั เป็นมหานครเอกอุดม พรัง่ พร้อม
ด้วยสาวกสาวิกาผู้ศรัทธามั่นคงในบวรพระพุทธศาสนา ครั้นแล้วได้ถวายพระพรพระเจ้ากิงกิศราชผู้เป็นใหญ่เหนืออังครัฐ แนะน�ำให้พระองค์
กระท�ำอ่างทอง จากนั้นได้พาบรมกษัตริย์แห่ง
อังครัฐไปสู่ควงไม้พระมหาโพธิ์อันเป็นสถานที่
ตรัสรู้ของพระกัสสปพุทธเจ้า ให้ทรงพู่กันทองชุบ
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น�้ำมโนศิลาเขียนก�ำหนดลงที่กิ่งขวาแห่งพญาไม้
ไทร อันเป็นไม้มหาโพธิ์ของพระชินศาสดาเจ้า
ครานั้นไม้มหาโพธิเจ้าก็ขาดตรงมโนศิลาเขียน
นั้นแล้ว ลอยลงประดิษฐานในอ่างทองของพระ
เจ้ากิงกิศราช ครานั้นพระสุธรรมาเถรีกับพระภิกษุณีอรหันต์ ๕๐๐ รูป ก็ชักชวนกันอัญเชิญ
ไม้มหาโพธิ์โดยอัมพรวิถี ครั้นเหล่าเทพเจ้าน้อย
ใหญ่ทราบด้วยญาณวิถีว่า ไม้มหาโพธิ์ขององค์
สมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า จะอั ญ เชิ ญ ไปยั ง
มัณฑทวีป ก็พากันแวดล้อมท�ำสักการะบูชาตาม
ส่งตราบเท่าถึงทวีปนั่นแล
ครั้ น แล้ ว พระสุ ธ รรมาเถรี ก็ ว างอ่ า งทอง
ประดิษฐานพระมหาโพธิ์ ลงเหนือพระหัตถ์เบื้อง
ขวาแห่งสมเด็จพระพุทธกัสสปทศพลญาณ ด้วย
กิริยาอาการส�ำแดงความนอบน้อม พระพุทธองค์
ได้ประทานให้แก่พระเจ้าชยันตราช ทรงแนะน�ำ
ให้ปลูกไว้ในที่อันพระองค์เข้าสู่สมาบัติ ในมหาสาครวันอุทยาน และเป็นที่ประดิษฐานไม้มหาโพธิ์ แ ห่ ง สมเด็ จ พระกกุ สั น ธะ
และพระโกนาคมนะเจ้ า ใน
กาลก่ อ น สมเด็ จ พระทศพล
ได้ ก ระท� ำ พุ ท ธกิ จ ทั้ ง ปวงนั้ น
เสมือนพระพุทธโกนาคมนะ ได้
เสด็ จ ไปทรงนั่ ง ในโรงอั น ใหญ่
ชื่อว่าอโศกมาฬกะ อยู่ตรงโรง
นาคมาฬกะออกไปข้างทิศอุดร

ล� ำ ดั บ นั้ น สมเด็ จ พระพุ ท ธองค์ ไ ด้ ต รั ส สั่ ง
พระสุธรรมาเถรีกับพระภิกษุณีบริวาร ๕๐๐ รูป
และได้มอบหมายพระสัพพนันทีเถระกับพระภิกษุบริหาร ๑๐,๐๐๐ รูป ให้อยู่มัณฑทวีปนั้น  
เพื่อสงเคราะห์สัตว์ทั้งปวงตามกิจจานุกิจ ครั้น
แล้วได้เสด็จไปประดิษฐานในโรงอันชื่อว่าโสมนันฬกะ อันอยูภ่ ายในโรงอันชือ่ ว่าสุทศั นะมาฬกะ
เข้ามา ได้ตรัสพระสัทธรรมเทศนาสั่งสอนสัตว์
มากมายหลายนัยอันวิจิตรด้วยอุปมาอุปมัยใน
สถานที่นั้นแล้ว จากนั้นได้พาพระอรหันตสาวก
เสด็จเหาะไปสู่นภดลประเทศอากาศกลับไปสู่
มาตุภูมิชมพูทวีป
ครั้นพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะผู้เป็นกษัตริย์
แห่ ง ลั ง กาทวี ป ได้ ส ดั บ อรรถาธิ บ าย พระมหา
กรุณาของพระกัสสปพุทธเจ้าแล้ว ก็ทรงปีติยินดี
เหมือนได้เสวยพระจักรพรรดิราช ทรงเปล่งค�ำ
ยินดีต่อหน้าพระมหินทเถระว่า “ข้าแต่พระคุณ
เจ้า อาตมาเองปีติยินดียิ่งนัก ด้วยเหตุว่าอดีต
พระพุ ท ธเจ้ า ได้ เ สด็ จ มาสงเคราะห์ ต ่ อ มนุ ษ ย์
ผู ้ อ าศั ย บนเกาะลั ง กาแห่ ง นี้ ชะรอยด้ ว ยบุ ญ
บารมีในกาลก่อน พระพุทธเจ้าสมณโคดมและค�ำ
สั่งสอนของพระองค์จึงประโลมใจชาวลังกาทวีป
อีกครา”
ปัญจมบรรพ ว่าด้วยพระพุทธเจ้ากัสสปะ
เสด็จเกาะลังกา ก็มีด้วยประการฉะนี้แล ฯ
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