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อาจารย์วศิน อินทสระ

คํ า อ นุ โ ม ท น า

ชมรมกัลยาณธรรม โดยทันตแพทย์หญิงอัจฉรา กลิน่ สุวรรณ์
ผูเ้ ป็นประธานชมรมฯ ได้ขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรือ่ ง “ศีล สมาธิ
ปัญญา” ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดียิ่ง จัดเป็นการพิมพ์
ครัง้ ที่ ๓ ส�ำหรับความเป็นมาของการพิมพ์ครัง้ แรก และครัง้ ที่ ๒
ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในค�ำน�ำของการพิมพ์ครั้งนั้นๆ
ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลักธรรมส�ำคัญของพระพุทธศาสนา
ศีลท�ำให้กาย วาจา ใจ สะอาด สมาธิท�ำให้ใจสงบ ปัญญาท�ำให้
ใจสว่าง ผูม้ คี ณ
ุ ธรรมทัง้ ๓ อย่างนี้ ชือ่ ว่า ได้ด�ำเนินชีวติ ตามวิถี
แห่งชาวพุทธทีด่ ี หวังได้มากในความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวติ ของตน
ข้าพเจ้าขออนุโมทนาอย่างยิ่ง ต่อกุศลเจตนาของชมรม
กัลยาณธรรม ทีไ่ ด้จดั พิมพ์หนังสือเรือ่ งนีอ้ อกเผยแผ่ให้แพร่หลาย
ขอให้ผจู้ ดั พิมพ์และผูอ้ า่ นพึงประสบความสุขสวัสดี ในทีท่ กุ สถาน
ในกาลทุกเมื่อ
ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒
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คํ า นํ า
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ตามทีท่ ราบกันแล้วว่า ธรรม ๔ ซึง่ จัดประเภทตามลักษณะ
ความสัมพันธ์ที่มนุษย์พึงปฏิบัติหรือเกี่ยวข้อง เป็น ๔ จ�ำพวก
อันสอดคล้องกับหลักอริยสัจจ์ ๔ และกิจในอริยสัจจ์ ๔ ได้แก่
๑. ปริญเญยยธรรม - ธรรมทีเ่ ข้ากับกิจในอริยสัจจ์ที่ ๑ คือ ปริญญา
(ธรรมอันพึงก�ำหนดรู้) สิ่งที่ควรรอบรู้ หรือรู้เท่าทันตามสภาวะ
ของมัน ได้แก่ อุปาทานขันธ์ ๕ กล่าวคือ ทุกข์ และสิง่ ทัง้ หลาย
ทีอ่ ยูใ่ นจ�ำพวกทีเ่ ป็นปัญหา หรือเป็นทีต่ งั้ แห่งปัญหา ๒. ปหาตัพพธรรม - ธรรมที่เข้ากับกิจในอริยสัจจ์ข้อที่ ๒ คือ ปหานะ (ธรรม
อันพึงละ) สิ่งที่จะต้องแก้ไขก�ำจัดท�ำให้หมดไป ว่าโดยต้นตอ
รากเหง้า ได้แก่ อวิชชา และภวตัณหา กล่าวคือธรรมจ�ำพวก
สมุทัย ที่ก่อให้เกิดปัญหา เป็นสาเหตุของทุกข์ หรือพูดอีกอย่าง
หนึง่ ว่า อกุศลทัง้ ปวง ๓. สัจฉิกาตัพพธรรม - ธรรมทีเ่ ข้ากับกิจใน
อริยสัจจ์ขอ้ ที่ ๓ คือ สัจฉิกริ ยิ า (ธรรมอันพึงประจักษ์แจ้ง) สิง่ ที่
ควรได้ควรถึงหรือควรบรรลุ ได้แก่ วิชชา และวิมุตติ เมื่อกล่าว
โดยรวบยอด คือ นิโรธ หรือนิพพาน หมายถึงจ�ำพวกที่เป็น
จุดหมาย หรือเป็นทีด่ บั หายสิน้ ไปแห่งทุกข์หรือปัญหา ๔. ภาเวตัพพธรรม - ธรรมที่เข้ากับกิจในอริยสัจจ์ข้อที่ ๔ คือ ภาวนา
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(ธรรมอันพึงเจริญหรือพึงปฏิบัติบ�ำเพ็ญ) สิ่งที่จะต้องปฏิบัติหรือ
ลงมือท�ำ ได้แก่ ธรรมทีเ่ ป็นมรรค โดยเฉพาะสมถะ และวิปสั สนา
กล่าวคือ ประดาธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติ หรือเป็นวิธีการที่จะท�ำ
หรือด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุจุดหมายแห่งการสลายทุกข์หรือ
ดับปัญหา
ในส่วนของ ภาเวตัพพธรรม ธรรมอันควรเจริญ หรือพึง
บ�ำเพ็ญนั้น ท่านกล่าวถึงมรรค (สันสกฤต - มรฺค, บาลี - มคฺค)
คือ หนทางสู่ความดับทุกข์ เป็นหนึ่งใน ๔ จึงเรียกอีกอย่างว่า
ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา หรือการลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ให้พน้ จากทุกข์
ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ อริยมรรคมีองค์ ๘ หรือ
มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง หรือ ทางด�ำเนินชีวติ อันประเสริฐ
ซึง่ ท่านเรียกเป็น “องค์” มี ๘ องค์มารวมกัน และเมือ่ จะแบ่งย่อ
เป็น “ขันธ์” จะประกอบด้วย ๓ ขันธ์ คือ ศีลขันธ์ สมาธิขันธ์
และปัญญาขันธ์
โดย ทั้ง ๓ ขันธ์ นี้ จะประกอบด้วยส่วนของอริยมรรค
มีองค์ ๘ หรือ ทางด�ำเนินอันประเสริฐ ๓ ส่วน คือ ส่วนของ
ศีลขันธ์ ได้แก่ สัมมาวาจา (วาจาทีถ่ กู ต้อง) หมายถึง การเว้นจาก
การพูดเท็จ หยาบคาย ส่อเสียด และเพ้อเจ้อ, สัมมากัมมันตะ
(การปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง) หมายถึง เจตนาละเว้นจากการฆ่า โจรกรรม
และการประพฤติผดิ ในกาม และ สัมมาอาชีวะ (การหาเลีย้ งชีพ
ที่ถูกต้อง) หมายถึง การเว้นจากมิจฉาชีพ ส่วนของ สมาธิขันธ์
ได้แก่ สัมมาวายามะ (ความเพียรทีถ่ กู ต้อง) หมายถึง ความเพียร ๔
คือ ความพยายามป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิด ละอกุศลที่เกิดขึ้น
แล้ว ท�ำกุศลทีย่ งั ไม่เกิด และด�ำรงรักษากุศลทีเ่ กิดขึน้ แล้ว, สัมมาสติ
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(การมีสติที่ถูกต้อง) ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ หมายถึง มีสติในกาย
เวทนา จิต และ ธรรม, สัมมาสมาธิ (การมีสมาธิที่ถูกต้อง)
หมายถึง ฌาน ๔ ในส่วนของปัญญาขันธ์ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ
(ความเห็นทีถ่ กู ต้อง) หมายถึง ความรูใ้ นอริยสัจ ๔ และ สัมมาสังกัปปะ (ความคิดทีถ่ กู ต้อง) หมายถึง ความคิดในการออกจาก
กาม ความไม่พยาบาท และการไม่เบียดเบียน
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ในส่วนของการแบ่งอริยมรรคมีองค์ ๘ แยกออกเป็นขันธ์
๓ กอง ได้แก่ ศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ และปัญญาขันธ์นั้น ในภาค
การปฏิบตั แิ ล้ว ต้องใช้รปู นามขันธ์ ๕ เป็นทีต่ งั้ ลงแห่งธรรมต่างๆ
เพื่อความรู้แจ้งตามความเป็นจริงและเข้าถึงสัจธรรมตามล�ำดับ
ซึ่งเมื่อได้พัฒนา ศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ และปัญญาขันธ์ได้แล้ว
จะได้เพิม่ เติมอีก ๒ ขันธ์ คือ วิมตุ ติขนั ธ์ และวิมตุ ติญาณทัศนขันธ์ เป็นอันครบ ๕ ขันธ์ ทีค่ วรท�ำให้แจ้ง โดยอาศัยขันธ์ ๕ นี้
เมื่อกล่าวในมุมมองของการปฏิบัติการจริง ท่านใช้ค�ำว่า
“สิกขา” สือ่ ถึงการศึกษา พัฒนา โดยย่อส่วนของกิจอันประเสริฐ
ที่ต้องบ�ำเพ็ญ หรือ อริยมรรคมีองค์ ๘ หรือ มัชฌิมาปฏิปทา
ลงเป็น ไตรสิกขา หรือ สิกขาสาม หมายถึง ข้อทีจ่ ะต้องศึกษา,
ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส�ำหรับศึกษา คือ ฝึกหัดอบรมกาย วาจา
จิ ต ใจ และปั ญ ญา ให้ ยิ่ ง ขึ้ น ไปจนบรรลุ จุ ด หมายสู ง สุ ด คื อ
พระนิพพาน ข้อปฏิบตั ทิ ตี่ อ้ งศึกษา ๓ อย่าง คือ ๑. อธิสลี สิกขา
(สิกขาคือศีลอันยิง่ ) ข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับฝึกอบรมในทางความประพฤติ
อย่างสูง ๒. อธิจติ ตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิง่ ) ข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับ
ฝึกหัดอบรมจิตเพื่อให้เกิดคุณธรรม เช่นสมาธิอย่างสูง ๓. อธิปัญญาสิกขา (สิกขาคือปัญญาอันยิง่ ) ข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับฝึกอบรม
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ปัญญา เพือ่ ให้เกิดความรูแ้ จ้งอย่างสูง เรียกง่ายๆ ว่า ศีล สมาธิ
ปัญญา
เมื่อท่านได้ฟังค�ำว่า ทาน ศีล ภาวนา กับ ศีล สมาธิ
ปัญญานี้ ก็ให้ทราบว่า ที่จริงเป็นระบบอันเดียวกัน แต่เราแยก
เพื่อให้เห็นจุดเน้นที่ต่างกัน ส� ำหรับคฤหัสถ์จะเน้นด้านนอก
จัดเป็นทาน ศีล ภาวนา แต่ส�ำหรับพระสงฆ์จะเน้นด้านใน วาง
หลักเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา อนึง่ ชือ่ เรียกก็คล้ายๆ กัน ชุด ศีล
สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา ไตร แปลว่า ๓ สิกขา คือ การศึกษา
รวมเป็นไตรสิกขา แปลว่า การศึกษา ๓ อย่าง)
ส่วนชุดทาน ศีล ภาวนา เรียกชือ่ ต่างไปนิดหนึง่ ว่า ปุญญสิกขา หรือ บุญสิกขา ก็คือ การฝึกฝนในเรื่องความดี หรือการ
ฝึกหัดท�ำความดีนั่นเอง ปุญญ = ความดี สิกขา = การฝึกอบรม
คือการฝึกฝนปฏิบัติอบรมในเรื่องความดี การท�ำให้คนเจริญ
งอกงามขึน้ ในความดีตา่ งๆ ด้วยทาน ศีล ภาวนา แต่เมือ่ ปฏิบตั ิ
ธรรมตามหลักไตรสิกขา หรือบุญสิกขา ๓ ประการ อย่างถูกต้อง
ดีแล้ว ก็จะมาบรรจบ เข้าถึงชีวิตที่ดีงาม มีความสุขที่แท้จริง
โดยเข้าถึงธรรมและความสุขได้จนถึงที่สุด
ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นการสรุปประมวลความรู้ความ
เข้าใจจากการอ่านและการฟังธรรมบรรยาย ของ ท่านเจ้าประคุณ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) ทีเ่ มตตาอธิบายแผนที่
ทางเดินอันประเสริฐไว้อย่างชัดเจน ในการจัดท�ำหนังสือเล่มนี้
ชมรมกัลยาณธรรมมุ่งหวังให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมของชีวิตที่
ควรจะเป็น และควรได้ควรถึง ในฐานะของผู้มีพระรัตนตรัย
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อันประเสริฐเป็นสรณะ ศีล สมาธิ ปัญญา ทางด�ำเนินสู่ชีวิต
ประเสริฐนัน้ มีรายละเอียดมากมาย โดยท่านอาจารย์วศิน อินทสระ
มีเมตตาอธิบาย แจกแจงไว้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย ให้เราได้
ตระหนักในคุณค่า ความส�ำคัญ ขอให้ทุกท่านสละเวลา ค่อยๆ
เก็บรายละเอียดและท�ำความเข้าใจในแต่ละส่วน เพื่อให้สม
ประโยชน์แห่งการเป็นชาวพุทธ

8

ขอกราบขอบพระคุ ณ ในเมตตาของท่ า นอาจารย์ ว ศิ น
อินทสระ ที่ได้บรรยายธรรมชุดนี้ไว้ทางรายการวิทยุนานมาก
แล้ว และมีคณะศิษย์ผู้ศรัทธาเห็นประโยชน์ ช่วยกันถอดเทป
เรียบเรียง จัดท�ำเป็นหนังสือ แต่หนังสือนั้นได้หมดไปนานแล้ว
ชมรมกัลยาณธรรมเห็นคุณค่า ไม่อยากให้ธรรมนิพนธ์อันเป็น
“เพชรแห่งธรรม” ชุดนี้สูญหายจากแวดวงของพุทธบริษัทผู้มี
บุญวาสนาบารมี มุ่งแสวงหาและบ�ำเพ็ญตนเพื่อความหลุดพ้น
จึงได้ขออนุญาตจัดพิมพ์เผยแผ่ให้กว้างขวางอีกครัง้ หวังว่าผูอ้ า่ น
ทุกท่านจะได้รบั ประโยชน์ เปิดดวงตาแห่งธรรม มีหลักปฏิบตั เิ พือ่
ความพ้นทุกข์ที่แจ่มแจ้งโดยทั่วกัน
บุญกุศลอันพึงบังเกิดจากธรรมทานนี้ ขอน้อมบูชาอาจริยคุณ
แด่ทา่ นอาจารย์วศิน อินทสระ ครูผเู้ ปีย่ มล้นด้วยเมตตา ต้นแบบ
ของผู้ด�ำเนินบนหนทางแห่งชีวิตอันประเสริฐ กราบขอบพระคุณ
พระอาจารย์มหากีรติ ธีรปัญโญ ที่ท่านสละเวลาช่วยตรวจทาน
ต้นฉบับ และมีเมตตาต่อศิษย์เสมอมา ท�ำให้การพิมพ์หนังสือธรรม
ทีต่ อ้ งมีคาถาภาษาบาลีประกอบ มีความมั่นใจและหมดกังวลว่า
จะผิดพลาดตกหล่น ในการใช้ภาษาของพระพุทธเจ้า สืบทอด
พระธรรมอันประเสริฐอย่างถูกตรง ทั้งอรรถและพยัญชนะ

อ. วศิน อินทสระ

ด้วยอานิสงส์แห่งธรรมทานจากปัญญาธรรมและความเมตตา
ของครูบาอาจารย์ ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมบูชา
อาจริยคุณ ครูบาอาจารย์ทกุ รูป ทุกท่าน ทีไ่ ด้สบื สานสายธารธรรม
ให้เป็นแสงสว่างพลังใจอันประเสริฐของเหล่าเวไนยสัตว์ต่อเนื่อง
ยาวนานมา ขอให้ทุกท่านผู้เปิดใจใฝ่ธรรม จงได้รับประโยชน์
จากการศึกษาและน้อมน�ำไปปฏิบัติ เป็นแนวทางด�ำเนินแห่ง
อริยมรรคมีองค์ ๘ เพือ่ เข้าถึงความสุขอันมีคณ
ุ ภาพขึน้ ตามล�ำดับ   
สงบ ดับร้อน ร่มเย็นด้วยธรรม และแผ่ขยายความสุข ความ
เจริญ ทัง้ กาย ใจ ทัง้ ในปัจจุบนั และความเจริญยิง่ ทางจิตวิญญาณ
คือพระนิพพาน จงทั่วกัน ทุกท่าน เทอญ
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
วันมหาสงกรานต์ ๒๕๖๒
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ศีล
สมาธิ
ปัญญา

คํ า นํ า ใ น ก า ร พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๑

หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานการบรรยายทางวิทยุกระจายเสียง
ณ สถานีวิทยุกองพลทหารม้าที่ ๒ ในรายการเสียงธรรมจาก
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ชือ่ รายการ “วิเคราะห์ธรรม”
ซึ่งได้บรรยายตามตัวอักษร เริ่มต้นด้วยอักษร ก.

10

เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา (หลักการศึกษาทางพระพุทธศาสนาเพือ่ พัฒนาชีวติ ) นี้ เป็นชุดค�ำบรรยาย ทีอ่ ยูใ่ นกถาวัตถุ ๑๐
(กถาวัตถุ = ถ้อยค�ำทีค่ วรพูด ควรน�ำมาสนทนากัน) ตัดมาพิมพ์
เฉพาะ สีลกถา สมาธิกถา และปัญญากถา ตามศรัทธาปสาทะ
ของศิษย์ผู้ออกทุนในการพิมพ์ แล้วยังได้ช่วยเหลืออีกนานัปการ
ให้ ห นั ง สื อ เล่ ม นี้ อ อกมาได้ ตั้ ง แต่ ถ อดเทปและพิ ม พ์ ต ้ น ฉบั บ
รวมทั้งพิสูจน์อักษรในหนแรก จึงน่าอนุโมทนายิ่งนัก
ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นการรวมตัวของมรรคมีองค์ ๘
ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธ และเป็นทางสายกลาง ด�ำเนินสู่
ความดับทุกข์ เพื่อสุขอันสมบูรณ์
มนุษย์เราต้องการพ้นทุกข์กนั ทุกคน แต่เมือ่ ไม่รทู้ าง เขาจะ
พ้นทุกข์ไปได้อย่างไร เมือ่ ทางอันถูกต้อง และด�ำเนินตามทางนัน้
ทุกข์จึงจะลดลง ทุกข์ลดลงมากเท่าใด สุขก็เพิ่มมากขึ้นตาม

อ. วศิน อินทสระ

สัดส่วน โดยนัยนี้ เราไม่ต้องแสวงหาสุขก็ได้ เพียงแต่ท�ำอย่างไร
ให้ทุกข์ลดลงก็พอแล้ว ชีวิตจะด�ำเนินสู่ความสะอาด สงบ และ
สว่าง ได้เห็นความงามแห่งชีวิต ซึ่งมีศีล สมาธิ และปัญญา
เป็นเครื่องประดับอันล�้ำเลิศ เราจะรู้สึกว่า ชีวิตมีค่าขึ้น เมื่อมี
ธรรมเพิม่ ขึน้ คุณค่าทางวัตถุ เป็นสิง่ ทีเ่ จือด้วยอันตราย แต่คณ
ุ ค่า
ทางธรรม เป็นคุณค่าที่บริสุทธิ์และปลอดภัย
ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นองค์ธรรมที่เป็นเพียงทางไม่ใช่
จุดหมายปลายทาง จุดหมายปลายทางคือวิมุตติ ความหลุดพ้น
จากเครื่ อ งผู ก พั น ทั้ ง ปวง สู ่ เ สรี ภ าพอั น สมบู ร ณ์ ท่ า นผู ้ อ ่ า น
หนังสือนี้ด้วยโยนิโสมนสิการ คงได้รับประโยชน์ตามสมควร
สมความมุ่งหมายของผู้บรรยายและผู้จัดพิมพ์ ขออวยพรให้
ผู ้ อ อกทุ น จั ด พิ ม พ์ ได้ รั บ การคุ ้ ม ครองโดยธรรม ประสบสุ ข
อันสมบูรณ์ และขอจบกถามุขนี้ ด้วยการตั้งความปรารถนาว่า
ขอให้ผู้มีทุกข์จงพ้นทุกข์ (ทุกฺขปฺปตฺตา จ นิทฺทุกฺขา)
ขอผู้มีภัยจงพ้นภัย (ภยปฺปตฺตา จ นิพฺภยา)
ขอพระสัทธรรมจงด�ำรงอยู่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่สตั ว์โลกทัง้ ปวง (จิรํ ติฎฺ ตุ สทฺธมฺโม ; สพฺเพสํ
สหิโต โหติ สทฺธมฺโม สุปติฏฺิโต)
ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒

11

ศีล
สมาธิ
ปัญญา

คํ า นํ า ใ น ก า ร พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๒

12

ส�ำนักพิมพ์บรรณกิจ ขออนุญาตพิมพ์หนังสือ ๓ เรือ่ ง คือ
๑. คุณพระรัตนตรัยและการเข้าถึง ๒. ศีล สมาธิ ปัญญา และ
๓. พุทธปฏิภาณ (พระปัญญาในการเทศนาและการโต้ตอบ
ของพระพุทธเจ้า) ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดี คิดว่าด้วย
ความปรารถนาดีและความเพียร ความมุ่งมั่นของคุณสมศักดิ์
เตชะเกษม แห่งส�ำนักพิมพ์บรรณกิจ หนังสือทั้ง ๓ เล่ม จักได้
แพร่หลายสู่ท่านผู้อ่านมากขึ้น เป็นการช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันเป็นวิถีแห่งการครองชีวิตที่ประเสริฐและเป็นศิลปะ
ในการลดทุกข์อย่างยอดเยี่ยม
ผู้ร่วมมือกันท�ำย่อมประสบบุญเป็นอันมากประมาณมิได้
เพราะธรรมนั่นแลประเสริฐที่สุดในหมู่ชน ทั้งในปัจจุบันและ
ภายหน้า (พระพุทธพจน์ในอัคคัญญสูตร) ข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือ
ดังกล่าว จะให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นตามสมควร พร้อมกันนี้ ขอส่งความปรารถนาดี
มายังท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน ขอให้ทา่ นมีความสุข ปราศจากทุกข์ภยั
ทั้งปวงตลอดกาล

๒๙ มกราคม ๒๕๔๓

ส า ร บั ญ

๑
ศี ล ก ถ า
๑๗

ความส�ำคัญของศีล
ศีลคืออะไร
วิรัติ
รากฐานของศีล คือ ธรรม
ประเภทของศีล
อเนสนา - ปริกถา
ความเศร้าหมอง - ผ่องแผ้วของศีล
ศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่าง ศีลพร้อย
โทษของความเป็นผู้ทุศีล
ผู้มีศีลมีธรรมกับผ้ากาสี
อานิสงส์ของศีล
สุขสมุทัย

๒๑
๒๓
๒๖
๒๗
๒๘
๓๒
๓๓
๓๓
๓๕
๓๙
๔๓
๔๗
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ศีล
สมาธิ
ปัญญา

๒
ส ม า ธิ ก ถ า
๕๑

14

สมาธิตามรูปแบบ
สมาธิโดยเนื้อหาสาระ
เบื้องต้นของสมาธิ
วันแม่
การปฏิบัติธรรมคืออะไร
มงคลสูตร
ความด�ำริเป็นสิ่งส�ำคัญ
แก่นในพุทธศาสนา
ปรมัตถธรรมคืออะไร
อาการ ๓๒
เถรส่องบาตร
ธรรมสมาธิ - จิตสมาธิ - วิปัสสนาสมาธิ
ตัณหานุสัย
เอาสมาธิมาใช้ในชีวิตจริง
ปปัญจธรรม
บุญกุศลที่สูงสุด
ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น

๕๕
๕๘
๖๑
๖๓
๖๗
๖๙
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๘
๘๐
๘๒
๘๔
๘๕
๘๖

อ. วศิน อินทสระ

๓
ปั ญ ญ า ก ถ า
๙๓

ปัญญาคืออะไร
แหล่งเกิดของปัญญา
ลักษณะของปัญญา
คุณธรรมสูงสุด
พุทธวิธีในการสอน
ท�ำอย่างไรทุกข์จึงจะไม่เกิดขึ้น
เรื่องเกวัฏฏะ
นกหาฝั่ง
ผ้าจ�ำน�ำพรรษา
อยู่อย่างสงบในยามทุกข์
ใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์ในยามสุข
สถานสอนศาสนาแห่งแรก
เชื่อกรรม แก้กรรม
ธรรมส�ำหรับผู้สูงอายุ
เสนกบัณฑิต
ยือคุงย้ายภูเขา
ใช้ปัญญาน�ำชีวิต

๙๗
๙๘
๑๐๑
๑๐๔
๑๐๕
๑๑๓
๑๑๗
๑๑๙
๑๒๕
๑๒๗
๑๓๑
๑๓๓
๑๓๗
๑๔๐
๑๔๒
๑๔๕
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ศีล
สมาธิ
ปัญญา
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อ. วศิน อินทสระ

๑

ศี ล ก ถ า
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ศีล
สมาธิ
ปัญญา
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อ. วศิน อินทสระ

ท่ า นบอกว่ า ทุ ก ข์ ภั ย ออกจากปาก
โรคภัยเข้าทางปาก ท่านคงเคยได้ยนิ โรคภัย
เข้าทางปาก อาหารการกิน ถ้าระวังโรคภัย
ก็นอ้ ย ถ้าไม่ระวังเรือ่ งอาหารการกิน โรคภัย
ก็มากขึน้ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ก็จะมีมากขึน้ ทุกข์ภยั
ออกจากปาก ถ้าปากไม่ดี ปากบาป ไม่ใช่
ปากบุญ

19

๑

ศี ล ก ถ า *

ความส�ำคัญของศีล
มาถึงกถาวัตถุ ถ้อยค�ำที่ควรพูด ข้อที่ ๖ คือ สีลกถา
กถาที่ว่าด้วยศีล ถ้อยค�ำที่ชักน�ำกันให้พอใจในศีล ให้รักษาศีล
ให้เป็นผูท้ มี่ ศี ลี พูดกัน สนทนากันในเรือ่ งศีล เช่นว่า ศีลคืออะไร
รักษาศีลอย่างไร อานิสงส์ของศีลเป็นอย่างไร รักษาศีลแล้ว
ได้อะไร ท�ำนองนีก้ เ็ ป็นสีลกถา ซึง่ มันก็มคี วามส�ำคัญอยูไ่ ม่ใช่นอ้ ย
เพราะเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นเรื่องมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในชีวิต
ของคนเรา ถ้าไม่มศี ลี ไม่มธี รรมเสียแล้ว ก็จะเดือดร้อนกันไปหมด
อยู่ในสังคมล�ำบากมาก แม้เราจะเป็นคนมีศีล แต่ไปอยู่ในสังคม
ของคนไม่มีศีล ก็จะเดือดร้อนเหมือนกัน เพราะฉะนั้น เมื่อเรา
* บรรยายธรรมในรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ณ สถานีวิทยุกองพลทหารม้าที่ ๒ เอเอ็ม ความถี่ ๙๖๓ กิโลเฮิทซ์ รายการ
วิเคราะห์ธรรม วันอังคารที่ ๗ ก.ค. ๒๕๔๑ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.
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มีศีลแล้ว ก็มีความจ�ำเป็นต้องให้คนอื่นมีศีลด้วย มิเช่นนั้นแล้ว
ก็จะเดือดร้อน รักษาศีลอยู่คนเดียวก็คงไม่ได้ ช่วยกันรักษาศีล
ในสังคม ให้เป็นศีลของสังคม ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ
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ถ้าสังคมไม่มีศีล ไม่มีธรรมแล้ว อยู่กันยาก อยู่กันล�ำบาก
สังคมมนุษย์เรา เดือดร้อนวุ่นวาย ด้วยเหตุผลหลายประการ
เช่นว่า ความยากจน ความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทกัน สังคมมนุษย์
มีความขัดแย้งมาก สาเหตุส�ำคัญประการหนึ่งที่เรามักจะมอง
ข้ามไปก็คือ การที่คนในสังคมของเราขาดการควบคุมตนด้วยศีล
ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทางร่างกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทาง
ทรัพย์สนิ บ้าง มนุษย์จงึ รูส้ กึ หวาดหวัน่ พรัน่ พรึง รูส้ กึ ไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ถ้าคนในสังคมของเรา ควบคุมตนได้ด้วย
ศีล ไม่ประทุษร้ายกัน ทางกาย ทางวาจาแล้ว สังคมของเรา
จะน่าอยู่กว่านี้มาก
วันนี้มีข่าวใหญ่น่าหวาดเสียว มีการปล้นทรัพย์กันเป็น
จ�ำนวนล้านที่ไปรษณีย์ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก เจ้าหน้าที่
ธนาคารไปรับเงินแล้วถูกปล้น จนป่านนี้ ไม่ทราบว่าจับผู้ร้าย
ได้แล้วหรือยัง เขาก็มีกันทุกวัน การฆ่ากันบ้าง การปล้นทรัพย์
กันบ้าง การท�ำร้ายร่างกายบ้าง ถ้าตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นคนมีศลี ก็รกั ษา
ศี ล ก็ ไ ม่ มี เ หตุ ร ้ า ยเหล่ า นี้ เ กิ ด ขึ้ น ศี ล จะมารั ก ษาคน รั ก ษา
สังคม เพราะฉะนั้น ถ้าช่วยกันตั้งอกตั้งใจรักษาศีล รักษาธรรม
ก็จะดีขึ้น ถึงจะอยู่กันอย่างยากจน แต่ไม่เดือดร้อน ถ้าไม่มีศีล
ไม่มธี รรม ถึงจะมัง่ มี มีเงินมีทอง ก็หวาดหวัน่ พรัน่ พรึง เดือดร้อน
กันไป ไม่ไว้วางใจกัน
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ศีลคืออะไร
ศีล คือ เจตนาที่จะงดเว้นจากความชั่ว ทางกาย ทาง
วาจา และทางใจด้วย เจตนางดเว้น ทุจริตทางกาย ทางวาจา
ท่านเรียกว่า เจตนาศีล การงดเว้นจากมโนทุจริต ความชัว่ ทางใจ
๓ อย่าง ท่านเรียกว่า เจตสิกศีล คือศีลที่เกี่ยวกับใจโดยตรง
แม้ไม่ได้ท�ำด้วยกาย ด้วยวาจา ก็ท�ำให้ศีลทางใจขาดได้ ได้แก่
มโนทุจริต ๓ อย่างคือ
อภิชฌา แปลว่า โลภ อยากได้ของคนอื่นในทางทุจริต
บางทีท่านตามมาด้วยค�ำว่า วิสมโลภะ
รวมเป็น อภิชฌาวิสมโลภะ คือ ความโลภ อยากได้ของ
ผู้อื่นในทางทุจริต ไม่ชอบธรรม พยาบาท คิดปองร้ายผู้อื่น
มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากท�ำนองคลองธรรม เช่น เห็นว่า
ความดีไม่มี ความชั่วไม่มี ท�ำดีไม่ได้ดี ท�ำชั่วไม่ได้ชั่ว เป็นต้น
คิดอย่างนี้เป็นมโนทุจริต เป็นบาปทางใจ ส่วนที่เป็นประพฤติ
ออกมาทางกาย ทางวาจา ก็เป็นกายทุจริต วจีทุจริต ถ้าเว้น
กายทุจริต เว้นวจีทจุ ริตเสียได้ จัดเป็นเจตนาศีล เว้นทุจริตทางใจ
นั้นเป็น เจตสิกศีล
เพราะฉะนัน้ ในชีวติ ประจ�ำวัน เราก็ตอ้ งระวัง คือท�ำกาย
ให้เป็นบุญ ท�ำปากให้เป็นบุญ ท�ำใจให้เป็นบุญ
ท่านมีโคลงกล่าวไว้ น่าสนใจนะครับ
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ปากบุญเผยพจน์ได้
ญาติมิตรสหายนายรัก
ปากบาปพร�่ำพลอดรัก
จะเสื่อมสินศักดิ์พร้อม
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ยศศักดิ์ สินนา
โอบอ้อม
จอดทุกข์ ระทมแฮ
ชาติเชื้อ ตนเอง

(สุภาษิตจากโลกนิติ)

ท่านบอกว่า ทุกข์ภัยออกจากปาก โรคภัยเข้าทางปาก
ท่านคงเคยได้ยิน โรคภัยเข้าทางปาก อาหารการกิน ถ้าระวัง
โรคภัยก็น้อย ถ้าไม่ระวังเรื่องอาหารการกิน โรคภัยก็มากขึ้น
ที่มีอยู่แล้ว ก็จะมีมากขึ้น ทุกข์ภัยออกจากปาก ถ้าปากไม่ดี
ปากบาป ไม่ใช่ปากบุญ เพราะฉะนั้น ท่านบอกว่า อยู่คนเดียว
ให้ระวังความคิด อยูใ่ นหมูม่ ติ ร ให้ระวังค�ำพูด คือ ระวังวาจา
เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ให้ระวังอารมณ์ เมื่อมีอารมณ์ ให้ระวัง
การกระท� ำ เมื่ อ อยู ่ ใ นชุ ม ชน ให้ ร ะวั ง ความประพฤติ อั น นี้
เกี่ยวกับศีลทั้งนั้น
เคยพบค�ำย่อในภาษาอังกฤษ ใช้ค�ำว่า “WATCH” ที่
แปลว่า นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพก ท่านบอกว่าในชีวิตประจ�ำวัน
ให้ดูนาฬิกาข้อมือ ให้ดูนาฬิกาพกเอาไว้
WATCH ย่อมาจาก
W = Word ระวั ง ค� ำ พู ด ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น พู ด ดี
ได้ทรัพย์สิน พูดไม่ดี เสียมิตร เสียสหาย เสียทรัพย์ เสียสิน
จนถึงเสียคน
A = Action การกระท�ำ ให้ระวังการกระท�ำ
T = Thought ความคิด ระวังความคิด
C = Conduct ความประพฤติ
H = Heart หมายถึง อารมณ์
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คนเรา ถ้าระวังได้เท่านี้ก็ดีนะ อยู่ที่ไหนก็มีความสงบ
ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ตนเอง ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
ระวังค�ำพูด ระวังการกระท� ำ ไม่กระท� ำชั่ว ไม่กระท� ำทุจริต
แม้ความคิด ระวังความประพฤติ หมายถึง ที่เกี่ยวกับกิริยา
มารยาท ควรพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาอ่อนหวาน ควรจะ
พูด ควรวางท่าทีกิริยาอย่างไร ที่ส�ำคัญอีกอันหนึ่ง คืออารมณ์
คนเรามักพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ เพราะเราต้องพยายามเอาชนะ
อารมณ์ ให้เป็นคนอยู่กับเหตุผล
เพราะฉะนัน้ อยูค่ นเดียวให้ระวังความคิด อยูใ่ นหมูม่ ติ ร
ให้ระวังค�ำพูด ให้ระวังวาจา เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ให้ระวัง
อารมณ์ เวลาปกติ ไ ม่ มี เ หตุ ก ารณ์ อ ะไรเกิ ด ขึ้ น ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไร
พอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เกิดอารมณ์ขนึ้ มา แล้วกระท�ำอะไร
ลงไปในขณะที่มีอารมณ์แรง พลุ่งพล่านอยู่ จะก่อความเสียหาย
ทัง้ แก่ตวั เองและแก่ผอู้ นื่ เวลาอยูใ่ นชุมชน ก็ระวังความประพฤติ
ถ้ามีอารมณ์ก็ระวังการกระท�ำ อย่ากระท�ำอะไรไปด้วยอารมณ์
ให้รจู้ กั สงบจิตสงบใจเสียก่อน เกีย่ วกับเรือ่ งศีลทางกาย ทางวาจา
และทางใจ ที่เรียกว่า เจตนาศีล กับ เจตสิกศีล
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วิรัติ
ทีเ่ ราพูดกันว่า เวรมณี เวลาสมาทานศีล ก็คอื วิรตั ิ นัน่ เอง
เช่น ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขา ปทัง สมาทิยามิ ขอสมาทาน
สิกขาบท คือ เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ วิรัติ หรือ เวรมณี
ท่านให้ไว้ ๓ อย่างคือ
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(๑) สมาทานวิรัติ งดเว้นด้วยการสมาทาน คือตั้งใจไว้
เช่น ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ จะไม่ลักทรัพย์ จะไม่ประพฤติผิด
ในกาม จะไม่พูดเท็จ จะไม่ดื่มสุราเมรัย เป็นต้น แล้วก็เว้นได้
ตามความตัง้ ใจนัน้ อย่างทีร่ บั ศีลในปัจจุบนั นีค้ รับ รับศีล สมาทาน
และถือมั่นอยู่ในศีลที่สมาทานนั้น คนรักษาศีลต้องมีสิ่งหนึ่ง
ที่ส�ำคัญคือ สัจจะ ตั้งใจเอาไว้อย่างไร แล้วก็ท�ำไปอย่างนั้น
ไม่ล่วงความตั้งใจ
(๒) สัมปัตตวิรัติ แปลว่า งดเว้น เมื่อได้ประจวบกับ
เหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดศีล ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อน เช่น
เห็นกระเป๋าสตางค์ของคนอื่นลืมทิ้งไว้ ในที่ไม่มีใครเห็นนอกจาก
ตัวเอง ทั้งเป็นเวลาที่ขาดแคลนทรัพย์ด้วย เพราะว่าคิดเห็นใจ
ผูอ้ นื่ จึงเว้นเสีย ไม่ถอื เอาทรัพย์นนั้ ในเรือ่ งอืน่ ๆ ก็ทำ� นองเดียวกัน
คือเว้นความชั่วนั้นเสียได้ แม้มีโอกาสที่จะท� ำ แต่ไม่ท�ำ ทั้งที่
ทุ ก อย่ า งเอื้ อ อ� ำ นวยให้ ท� ำ ได้ แต่ ไ ม่ ท� ำ ด้ ว ยเห็ น ว่ า เป็ น สิ่ ง
ไม่ ส มควรที่ จ ะท� ำ เข้ า ใจผู ้ อื่ น เห็ น ใจผู ้ อื่ น นึ ก ถึ ง ผู ้ อื่ น นี้ ก็
เป็นธรรมะ เพราะพื้นฐานของศีล อยู่ที่ธรรมะ คนเราไม่มีธรรม
ก็ยากที่จะรักษาศีลได้
(๓) สมุจเฉทวิรัติ แปลว่า การงดเว้นได้อย่างเด็ดขาด
ถอนรากถอนโคน ข้อนีห้ มายถึง การเว้นความชัว่ ของพระอริยเจ้า
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ซึ่ ง ท่ า นได้ ม า พร้ อ มกั บ การบรรลุ อ ริ ย มรรค อริ ย ผล เช่ น
พระโสดาบัน เป็นต้น ท่านได้มีศีลมาพร้อมกับการได้อริยมรรค
อริยผล มั่นคง ส� ำหรับปุถุชนก็พออนุโลมได้นะครับ อนุโลม
ความชั่วบางอย่าง ที่ต่อมางดเว้นได้เด็ดขาด และไม่คิดจะท�ำอีก
เลย เช่น เคยดืม่ สุรา เคยสูบบุหรี่ แล้วเห็นโทษการติดสุรา บุหรี่
แล้วเลิกได้เด็ดขาดตลอดชีวิต ไม่คิดจะดื่มอีก ไม่คิดจะสูบอีก
อั น นี้ ก็ อ นุ โ ลม เป็ น สมุ จ เฉทวิ รั ติ แต่ ค วามหมายจริ ง ท่ า น
หมายความถึงขั้นเด็ดขาดของพระอริยเจ้า ตั้งแต่พระโสดาบัน
ขึ้นไป นี้มาพร้อมกับอริยมรรค อริยผล

รากฐานของศีล คือ ธรรม
น่ า สงสั ย ไหมครั บ ว่ า เราให้ ศี ล กั น อยู ่ เ ป็ น ประจ� ำ คน
รักษาศีลกันอยู่เป็นอันมาก ศีล ๕ ให้กันอยู่มิใช่น้อยเลย แล้ว
คนก็ตั้งใจจะรักษาศีลเหมือนกัน แต่ท�ำไมคนจึงล่วงศีล ไม่ข้อใด
ก็ขอ้ หนึง่ กันอยูเ่ ป็นประจ�ำ มีการปล้น มีการฆ่ากัน มีการพูดเท็จ
มีการดื่มสุราเมรัยกันอยู่เป็นประจ�ำ ท�ำไมถึงเป็นอย่างนั้น นั่น
ก็เพราะว่า ขาดพื้นฐาน คือ ธรรม
เพราะฉะนั้น ถ้าคนไม่มีธรรม การรักษาศีลนั้นเป็นไปได้
ยาก ถ้าคนมีธรรม การรักษาศีลเป็นไปได้ง่าย เพราะได้พื้นฐาน
ของศีล คือ ธรรม คนที่มีเมตตากรุณาอยู่เป็นประจ�ำ ฆ่าสัตว์
ตัวเล็กๆ ยังไม่ได้ จะไปฆ่าคนได้อย่างไร เมตตากรุณานี้ จะแผ่ไป
ถึงข้ออื่นๆ ได้หมด จะไปขโมยทรัพย์ของเขาได้อย่างไร จะไป
ประพฤติผดิ ในเรือ่ งอืน่ ๆ ได้อย่างไร เมตตากรุณา แม้ตวั เดียวนี้
มีเมตตาต่อผู้อื่น มีเมตตาต่อตัวเอง กลัวความทุกข์แก่ผู้อื่น
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ไม่ต้องการให้ความทุกข์เกิดแก่ผู้อื่น อย่างนี้ ศีลกี่ข้อก็รักษาได้
นอกจากนี้ ก็มีสติ สัมปชัญญะ สัจจะ ความอดทนต่ออารมณ์
ที่มายั่วยวนต่างๆ อันนี้ก็เป็นธรรมทั้งนั้น
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ถ้าไม่อบรมคนให้มีธรรม คนไม่เข้าหาธรรม ไม่อบรมจิต
ของตนให้มีธรรม จะไปรักษาศีลได้อย่างไร เพราะไม่มีพื้นฐาน
ฉะนัน้ ต้องให้มธี รรมเป็นพืน้ ฐานเสียก่อน จึงจะรักษาศีลได้สะดวก
ไม่เดือดร้อนกับการรักษาศีลเลย ท่านไม่ต้องรักษาศีลก็ได้ คือ
ท่านเป็นผูม้ ศี ลี เหมือนกับเราปลูกต้นไม้เอาไว้ แล้วต้นไม้เติบใหญ่
ต้นไม้รกั ษาตนเอง แล้วยังจะรักษาเจ้าของ ให้เงาร่มเย็น ให้ดอก
ให้ผล ให้ออกซิเจน ให้อะไรต่างๆ มากมาย เรียกว่า ศีลรักษา
คน คนไม่ตอ้ งรักษาแล้ว ตอนแรกก็จริงนะ ทีค่ นไปรักษาศีลบ้าง
ฝึกใจบ้าง พอนานๆ แล้ว ศีลรักษาตน

ประเภทของศีล
ศีล มีหลายประเภทด้วยกัน จะน�ำมากล่าว ๕ ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ ๑ วารีตศีล หมายถึง ข้อห้าม พระพุทธเจ้า
ทรงห้ามไว้ อย่าท�ำ สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าห้ามว่าอย่าท�ำ ใคร
ท�ำเข้าก็ผิดศีล เช่น ทรงห้ามภิกษุฉันอาหารในเวลาวิกาล ห้าม
ดูมหรสพ ห้ามฟังเพลง เป็นต้น ห้ามคฤหัสถ์เรื่องดื่มสุราเมรัย
และของมึนเมา (มัชชะ) และสิง่ เสพทัง้ หลาย ทรงชีโ้ ทษไว้ให้ดว้ ย
ถ้าท�ำเข้าก็ผิด เรียก วารีตศีล
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ประเภทที่ ๒ จารีตศีล หมายถึง ข้อที่พระพุทธเจ้าทรง
อนุญาตเป็นพุทธบัญญัติ ว่าต้องท�ำ จารีต แปลว่า ประพฤติ
ถ้าไม่ทำ� ถือเป็นผิด เช่น ทรงบัญญัตใิ ห้ภกิ ษุทำ� อุโบสถปาติโมกข์
ทุกกึ่งเดือน คือ ๑๕ วันต่อครั้ง ถ้าพระไม่ป่วย ไม่ท�ำอุโบสถ
สังฆกรรม เฉยๆ เสีย เพราะเกียจคร้าน หรือเบือ่ หน่าย อย่างนี้
ก็ผิดศีล เรียกว่า จารีตศีล หรืออย่างชาวบ้าน บางอย่างควรท�ำ
แต่ไม่ท�ำ บางอย่างที่เขาห้ามเอาไว้ก็ชอบท�ำ ก็ผิดจารีตศีลบ้าง
ผิดวารีตศีลบ้าง
ประเภทที่ ๓ อาทิพรหมจริยกศีล อาทิ แปลว่า เบือ้ งต้น
คื อ ศี ล ที่ เ ป็ น ข้ อ ปฏิ บั ติ เ บื้ อ งต้ น พรหมจรรย์ หรื อ ศี ล ที่ เ ป็ น
ส่วนบัญญัตสิ ำ� หรับป้องกันความเสียหาย เช่น ศีล ๒๒๗ ส�ำหรับ
ภิกษุ ศีล ๑๐ ส�ำหรับสามเณร ศีล ๕ หรือศีล ๘ ส�ำหรับอุบาสก
อุบาสิกา หรือศีล ๑๐ คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ ของอุบาสก หรือ
ศีลในองค์มรรค มีสัมมาวาจา ๔ เว้นพูดเท็จ เว้นพูดส่อเสียด
เว้ น พู ด ค� ำ หยาบ เว้ น พู ด เพ้ อ เจ้ อ สั ม มากั ม มั น ตะ ๓ เว้ น
ปาณาติบาต เว้นอทินนาทาน เว้นกาเมสุมิจฉาจาร หรือเว้น
อพรหมจรรย์กไ็ ด้ สัมมาอาชีวะ ๑ ศีลในองค์มรรค นีเ่ ป็น ๘ ข้อ
บางทีท่านใช้ค�ำว่า อาชีวัฏฐมกศีล แปลว่า ศีลที่มีอาชีวะเป็น
ที่ ๘ คนที่ไปเข้าสมถวิปัสสนากรรมฐาน ท่านก็มักจะให้ถือศีลนี้
เพราะเป็นศีลในองค์มรรค เป็นอธิศีล (ศีลที่ดียิ่ง หมายถึง ศีล
ในมรรคมีองค์ ๘)
ประเภทที่ ๔ อภิสมาจาริกศีล คือศีลที่เกี่ยวกับความ
ประพฤติ เป็นมารยาททีล่ ะเมียดละไม เป็นสมบัตผิ ดู้ ี อันนีส้ ำ� คัญ
ทั้งพระและฆราวาส ควรจะสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ บางทีมัวไป
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รักษาศีลอย่างอื่นเป็นข้อๆ หลายข้อ เยอะแยะไปหมดเลย แต่
อภิสมาจารไม่คอ่ ยสนใจ ขาดสมบัตผิ ดู้ ี จะพูดจา จะเดิน จะเหิน
จะท�ำอะไรทีเ่ กีย่ วข้องกับผูอ้ นื่ หรือกิรยิ ามารยาททีล่ ะเมียดละไม
จะเข้าห้องน�้ำ จะปิดห้องน�้ำ จะท�ำอะไร ถ้ามีอภิสมาจาริกศีล ก็
จะดูดี รูจ้ กั เกรงใจผูอ้ นื่ จะเปิดวิทยุ ท�ำอะไรก็แล้วแต่ นึกถึงผูอ้ นื่
ก่อน ก็เป็นคนที่มีความประพฤติดี มีมารยาทในสังคม
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นี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างส�ำคัญมาก แต่ก็ถูกปล่อยปละละเลย
บางทีในวัด ในบ้าน ไม่ค่อยจะระมัดระวังในเรื่องนี้ ท� ำให้ดู
ไม่น่ารัก ไม่น่านับถือ ไม่น่าเคารพ ไม่สนใจกับอภิสมาจาร ถ้า
สนใจอภิสมาจารที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ ดีมากเลยครับ
ท่านสอนไว้ทกุ อย่าง เกีย่ วกับการพูดจา การต้อนรับแขก การอะไร
ทุกอย่าง ขอให้ดูๆ กัน ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับอภิสมาจาร
เวลานี้ คนไม่ค่อยจะสนใจกับสมบัติผู้ดี บอกว่ากินไม่ได้
ที่จริงกินได้ เป็นผู้ดีและกินได้ ความเป็นผู้ดี มิใช่เกิดจากชาติ
ก�ำเนิด อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ว่า คนเราจะเป็น
คนเลว หรือจะเป็นคนดี เพราะชาติตระกูลก็หามิได้ แต่เป็น
คนเลวหรือคนประเสริฐ ก็เพราะการกระท�ำ กมฺมุนา วสโล
โหติ กมฺมนุ า โหติ พฺราหฺมโณ จะเป็นคนเลวก็เพราะการกระท�ำ
จะเป็นคนประเสริฐก็เพราะการกระท�ำ อันนีผ้ มขอเน้นเป็นพิเศษ
เพราะเป็นสิ่งที่ท�ำให้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม อยู่กันอย่างสงบสุข
ไม่มีเรื่องบาดหมางกัน
ประเภทที่ ๕ อาชี ว ปาริ สุ ท ธิ ศี ล ศี ล ที่ เ กี่ ย วกั บ ความ
บริสุทธิ์หมดจดของอาชีวะ อาชีวปาริสุทธิศีล คือ ความหมดจด
ของอาชีวะ อาชีวะ คือ อาชีพ สิ่งที่เกี่ยวกับอาชีพ มีอาชีพที่

อ. วศิน อินทสระ

บริสุทธิ์ ไม่โกง ไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีพ มีความส� ำคัญมาก
นะครับ ในสังคมปัจจุบันมีคอร์รัปชั่นเยอะ เพราะคนไม่ระวัง
ไม่ ส� ำ รวมอยู ่ ใ นศี ล ข้ อ นี้ คนเราไม่ ค ่ อ ยไว้ ใ จกั น ในการติ ด ต่ อ
เกีย่ วข้องทางธุรกิจ คือ ถูกโกง ถูกยักยอก เบียดบัง ไม่แน่ใจว่า
อีกฝ่ายหนึ่งจะซื่อตรงในอาชีพหรือไม่ เช่น ไปซ่อมรถ ไม่แน่ใจ
ว่าเขาซื่อสัตย์ ซื่อตรง ซ่อมจริงหรือเปล่า เปลี่ยนอะไหล่จริง
หรือเปล่า อู่ไหนที่ซื่อสัตย์จริงๆ ไม่ถึงกับล้มละลาย ให้ลูกค้า
เขาเชื่อถือ แล้วคนเขาก็มา ถึงจะได้เงินน้อยหน่อย ราคาถูก
หน่อย แต่วา่ ให้เป็นความจริง หรือแพงก็ได้แต่ให้จริง หมายความ
ว่า อะไหล่แพงจริง ไม่เอาเปรียบลูกค้า ไม่เอาเปรียบคนที่มา
ขออาศัยพึ่งพิง หรือคนค้าขาย เอาของเลวปนของดี แล้วขาย
อย่างเป็นของดี เอาปนคละกันไป แล้วก็ขายเป็นของดี โกงตาชัง่
ประกอบอาชีพตบตาผู้ไม่มีความรู้ ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของคนโกง
ในสาขาอาชีพนัน้ ๆ ยิง่ กิจการใหญ่ ยิง่ ท�ำสัญญากันอย่างเข้มงวด
รัดกุม ควบคุมการท�ำงานกันอย่างเข้มงวดกวดขัน พอเผลอ ก็
ถูกโกง ที่ต้องควบคุมกันอย่างเข้มงวดกวดขัน ก็เพราะเหตุที่ว่า
พอเผลอก็ถูกโกง เรื่องแบบนี้น่าสลดใจมากเลย เสมือนหนึ่งว่า
คอยจ้องจะโกงอยู่แล้ว
ถ้ามนุษย์เราให้เกียรติแก่ตัวเอง รู้จักรักศักดิ์ศรีของตัวเอง
ถือศีลในอาชีพเสียอย่างหนึง่ สังคมของเราจะไว้วางใจกัน ถือศีล
ในอาชีพ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร ซื่อสัตย์สุจริตในอาชีพ
สนิทสนม รักใคร่กัน ประกอบอาชีพร่วมกัน เข้าใจกัน เห็นอก
เห็นใจกัน สุขด้วยกัน ทุกข์ด้วยกัน ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไว้ใจกันได้
เป็นสุขด้วยกันทัง้ ๒ ฝ่าย สุขใจ สบายใจ เป็นทีไ่ ว้วางใจ ดีกว่า
มีเงินมากแต่เป็นทีห่ วาดระแวงของผูอ้ นื่ ไม่เป็นทีไ่ ว้วางใจของผูอ้ นื่
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และจบลงด้วยการถูกดูหมิน่ โดยรอบด้าน มองหน้าใครไม่สนิทใจ
เหลียวหน้าไปแล้วสลดหดหู่ เพราะได้ก่อกรรมท�ำเข็ญ ท�ำชั่ว
ไว้มาก นึกถึงตัวเรา ก็ไม่อยากให้ใครเขามาโกงเรา ท�ำไมเรา
จึ ง ต้ อ งโกงคนอื่ น หรื อ ประกอบอาชี พ ชนิ ด ที่ เ อาเปรี ย บผู ้ อื่ น
ท�ำอาชีพที่ดีให้เป็นอาชีพทุจริต ท�ำอาชีพที่เป็นบุญให้เป็นบาป
น่าเสียดาย อันนี้ก็ให้ระวังในอาชีวปาริสุทธิศีล คือศีลที่เกี่ยวกับ
อาชีวะ หรืออาชีพ ข้อนี้ส�ำคัญนะครับ

อเนสนา - ปริกถา
32

ศีลที่เกี่ยวกับอาชีพของพระสงฆ์ยิ่งละเอียด ไปแสวงหา
สิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ควร ท่านเรียก อเนสนา คือแสวงหาปัจจัย
เครือ่ งเลีย้ งชีพอย่างไม่เหมาะไม่ควร ในทางทุจริต บางทีชาวบ้านท�ำ
ไม่เป็นไร แต่ถ้าพระท�ำเข้าถือเป็นทุจริต
อย่ า ง ปริ ก ถา พู ด อ้ อ มๆ เพื่ อ จะให้ เ ขาให้ ข องแก่ ตั ว
ชาวบ้านท�ำได้ แต่พระพูดไม่ได้ อันนี้เป็น อาชีวปาริสุทธิศีล
พูดไม่ได้ เช่นว่า อีกไม่กี่เดือนออกพรรษา ก็จะทอดกฐินแล้ว
ชาวบ้านชักชวนกันไปทอดกฐินได้ นาย ก. นาย ข. นาย ค.
เป็นประธาน เป็นเจ้าภาพชักชวนคนนั้นคนนี้ไปทอดกฐิน ท�ำได้
แต่พระไปชักชวนคนไปทอดกฐิน ไปบอกว่า “วัดอาตมายังไม่มี
คนทอดกฐิน” พูดแค่นี้ก็ไม่ได้ กฐินนั้นเสียหมดเลย ไม่เป็นกฐิน
คนไม่ไปทอดกฐินก็ไม่เห็นเป็นอะไร พระพุทธเจ้าไม่ได้
บัญญัติเอาไว้ว่า ไม่ทอดกฐินแล้วเป็นอาบัติ ไม่มีคนทอดกฐิน
ก็แล้วไป สบายดีด้วย ถ้าไม่คิดว่าการทอดกฐินนั้นเป็นช่องทาง
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ที่จะหาเงินทองอะไรมากมาย ไม่ทอดก็ไม่ทอด ไม่เห็นเป็นไร
รักษาอาชีวะให้บริสุทธิ์เอาไว้ดีกว่า ชาวบ้านก็เหมือนกัน รักษา
อาชีพให้บริสุทธิ์เอาไว้ อยู่จนๆ หน่อยก็ไม่เป็นไร สบายใจดี ได้
บริโภคสิ่งที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์

ความเศร้าหมอง - ผ่องแผ้วของศีล
ศีลเศร้าหมองไป เพราะขาดบ้าง ทะลุบา้ ง ด่างบ้าง พร้อย
บ้ า ง ศี ล จะผ่ อ งแผ้ ว เพราะไม่ ข าด ไม่ ท ะลุ ไม่ ด ่ า งพร้ อ ย
ศีลเป็นไท ไม่เป็นทาส วิญญูชนสรรเสริญ ตัณหาและทิฏฐิ
ไม่เกาะเกี่ยว และเป็นไปเพื่อสมาธิ นี่เป็นพระพุทธพจน์ใน
สาราณียธรรมสูตร ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท
วิญญูชนสรรเสริญ ตัณหาและทิฏฐิ ไม่ลูบคล�ำ ไม่จับต้อง และ
เป็นไปเพื่อสมาธิ

ศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่าง ศีลพร้อย
ศีลขาด คือ ล่วงศีลพร้อมด้วยองค์ขาดหมด เช่น ปาณาติบาต
มีองค์ ๕ คือ (๑) สัตว์มีชีวิต (๒) รู้ว่าสัตว์มีชีวิต (๓) จิตคิด
จะฆ่า (๔) พยายามในการฆ่า (๕) สัตว์ตายด้วยความพยายามนัน้
อย่างนีเ้ รียกว่า ศีลขาด หรือว่าบาดเจ็บสาหัส แล้วตายในกาลต่อมา
ในระยะเวลาอันสั้น เห็นสุนัขเข้ามา ใช้ไม้ปาสุนัขถึงบาดเจ็บ
ศีลทะลุ ถ้าปาแต่ไม่ถกู ศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ แต่ศลี ด่างศีลพร้อยนัน้
เช่นว่า มีเจตนาในการทีค่ ดิ จะฆ่า แต่ไม่ลงมือท�ำ ศีลปาณาติบาต
ไม่ขาด แต่พร้อยนั้นคือ ไม่ผ่องแผ้ว
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ส่วนศีลกรรมบถ ฝ่ายมโนกรรม ข้อไม่พยาบาทขาดไป
เพราะว่าคิดในการที่จะเบียดเบียน ศีลกรรมบถนี่ เพียงแต่คิด
ก็ขาดแล้ว คิดในการพยาบาทปองร้ายผู้อื่น เจตนาศีล คือ ศีล
ทางกาย ทางวาจา ไม่ขาด แต่เจตสิกศีล คือศีลทางใจขาด
ในเรื่องเจตนาศีล กับเจตสิกศีล ศีลผ่องแผ้ว นอกจาก
ไม่ด่าง ไม่พร้อย ไม่ขาด ไม่ทะลุแล้ว ก็ยังต้องมีองค์คุณอีก
๔ อย่าง คือ (๑) เป็นไท ไม่เป็นทาส (๒) วิญญูชนสรรเสริญ
วิญญูชน คือคนมีความรู้ดี และมีศีลธรรมดี (๓) ตัณหาและ
ทิฏฐิไม่เกาะเกี่ยว คือไม่ได้รักษาศีลเพราะตัณหาและมิจฉาทิฏฐิ
(๔) เป็นไปเพื่อสมาธิ เป็นเบื้องต้นของสมาธิ
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ค�ำว่า เป็นไท ไม่เป็นทาส ไม่เป็นศีลธรรมอย่างทาส ภาษา
ปรัชญาตะวันตก เรียกว่า Slave Morality แต่ศลี ธรรมอย่างไท
หรืออย่างนาย เรียกว่า Master Morality ศีลธรรมอย่างทาส
นั้น คือเพียงแต่ว่า ถือสืบๆ กันมา ไม่รู้จุดประสงค์ งมงาย เป็น
สีลัพพตปรามาส ลูบคล�ำ ถืออย่างงมงาย ส่วนศีลหรือธรรมะ
ที่เป็นอย่างนาย เป็น Master Morality ผู้ถือเป็นคนเข้มแข็ง
เป็นตัวของตัวเอง รู้เป้าหมาย วินิจฉัย พิจารณา ตกลงใจด้วย
เหตุผล และสติปัญญา เป็นศีลที่สามารถรักษาตนได้ ไม่ใช่คน
รักษาศีลอย่างเดียว ไม่เกี่ยวเกาะด้วยตัณหาและทิฏฐิ คือไม่ใช่
รักษาศีล เพราะตัณหาและทิฏฐิเป็นตัวชักน�ำ แต่ให้เหตุผลและ
สติปัญญาเป็นตัวชักน�ำ เมื่อเห็นความผ่องแผ้วแห่งศีลของตน
แล้ว จิตก็จะเป็นสมาธิได้เร็ว ศีลนั้นเป็นไปเพื่อสมาธิ ที่เรียกว่า
สมาธิสังวัตตนิกา
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โทษของความเป็นผู้ทุศีล
ทุศีล แปลว่า ศีลไม่ดี ศีลชั่ว เป็นคนที่มีศีลที่เศร้าหมอง
หรือไม่มศี ลี หรือศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่าง ศีลพร้อย อะไรท�ำนองนี้
โทษของความเป็นผู้ทุศีล จะกล่าวโดยยึดเอาพระพุทธพจน์เป็น
แนวดังต่อไปนี้
ความเป็นผูท้ ศุ ลี จะไม่เป็นทีช่ อบใจของเทวดา พวกเทวดา
รังเกียจบุคคลเช่นนัน้ เทวดาชอบคนมีศลี ถ้าทุศลี ไม่มศี ลี เทวดา
ไม่ชอบ เทวดารังเกียจ
เคยมีภกิ ษุรปู หนึง่ ไปยืนอยูร่ มิ สระน�ำ้ สระนัน้ มีดอกบัวเยอะ
กลิน่ ดอกบัวก็โชยมาเข้าจมูกท่าน ท่านก็สดู กลิน่ ดอกบัวด้วยความ
ชื่นอกชื่นใจ เทวดาที่สถิตอยู่ที่ต้นไม้ริมสระก็ทักท่านว่า การที่
ท่านพอใจในการสูดกลิ่นดอกบัวนั้น ไม่ควรแก่ท่านผู้เป็นสมณะ
ผู้เป็นพระภิกษุ พระก็บอกว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้ขโมยกลิ่นดอกบัว
กลิ่นดอกบัวโชยมาเข้าจมูกข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าไม่ได้ขโมยกลิ่น
ดอกบัว ท�ำไมท่านจึงมาต่อว่าข้าพเจ้าท�ำนองนี้”
ขณะที่พระก�ำลังพูดอยู่นั้น มีคนๆ หนึ่งเดินทางมา และ
ลงไปในสระ ไปหักก้านบัว กินเหง้าบัวไป สูดดมดอกบัวไป ท�ำ
ทุกอย่าง อาบน�ำ้ อาบท่าในสระ แถมเด็ดเอาดอกบัวติดมือไปด้วย
เทวดาไม่พูดอะไรสักค�ำ พระท่านได้ทีก็บอกว่า “นี่ไม่ยุติธรรม
ทีข้าพเจ้ายืนอยู่เฉยๆ กลิ่นดอกบัวเข้าจมูกข้าพเจ้า สูดดมด้วย
ความพอใจ โดยไม่มีดอกบัวอยู่ในมือ ท่านมากล่าวว่าไม่สมควร
แก่ขา้ พเจ้า แต่บรุ ษุ ผูน้ นั้ ท�ำทุกอย่าง หักก้านบัว กินเหง้า สูดดม
ดอกบัว แถมเอาดอกบัวติดมือไปอีก ท่านไม่พูดสักค�ำ ไม่เป็น
ธรรมเสียเลย”
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เทวดาก็บอกว่า “ไม่เหมือนกัน บุรุษผู้นั้นเป็นคนบาปอยู่
โดยปกติ เปรอะเปือ้ นด้วยบาป เหมือนผ้านุง่ ของแม่นมทีเ่ ลีย้ งเด็ก
เต็มไปด้วยน�้ำมูกน�้ำลายของเด็ก แต่ตัวท่านเองเป็นคนบริสุทธิ์
สะอาด ไม่มีมลทิน ไม่มีความเศร้าหมอง ท่านจะน�ำไปเทียบ
กับเขาได้อย่างไร”
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พอเทวดาพูดอย่างนั้น พระก็รู้สึกปลื้มใจว่า ชีวิตของเรา
บริ สุ ท ธิ์ ดี จ ริ ง ศี ล ของเราบริ สุ ท ธิ์ ดี ม าก เทวดาไม่ เ ห็ น ความ
เศร้าหมองของศีลใดๆ เลย เพียงมาเห็นนิดเดียว เรายืนสูดดม
กลิ่นดอกบัวอยู่ริมสระ เทวดาก็ต� ำหนิแล้ว เรามีศีลที่บริสุทธิ์
สะอาด ไม่มขี อ้ ทีน่ า่ ต�ำหนิ เกิดปลืม้ ปีตมิ าก จึงบอกแก่เทวดาว่า
“ถ้าต่อไปนี้ ท่านเห็นข้าพเจ้าประพฤติมิชอบมิควร ก็ให้ช่วย
เตือนข้าพเจ้าด้วย”
เทวดาบอกว่า “ข้าพเจ้า ไม่ใช่ลูกจ้างของท่านนี่ จะได้
เที่ยวตามดูท่านอยู่ อะไรควร อะไรไม่ควร ท่านรู้เองสิว่า อะไร
ควรเว้น อะไรควรท�ำ ท่านรู้เอาเองสิ ข้าพเจ้าไม่ใช่ลูกจ้างของ
ท่าน”
เรื่องจบเพียงเท่านี้
(๒) คนทุ ศี ล ต้ อ งเดื อ ดร้ อ น เพราะคนมี ศี ล เขายกย่ อ ง
เพราะตนเองรูต้ นเองดีอยูว่ า่ เป็นคนไม่มศี ลี ไม่มธี รรม เวลามีคน
มายกย่องก็เดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพระภิกษุ แล้ว
พระด้วยกันยกย่อง ต้องกราบต้องไหว้ ถ้ามีพรรษามากแล้ว
พระผู้น้อยซึ่งเป็นคนมีศีลมีธรรมต้องกราบต้องไหว้ คนซึ่งเป็น
ผู ้ ไ ม่ มี ศีล จะเดื อ ดร้ อ นหรื อ ไม่ เ ดื อ ดร้ อ น นั้ น คื อ ถ้ าเป็ น คนมี
หิริโอตตัปปะ มีความละอาย ก็ต้องเดือดร้อน แต่ถ้าเป็นคนไม่มี
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หิรโิ อตตัปปะ ก็อาจจะด้านไป ถ้าเป็นคนมีศลี มีธรรม เขาเคารพ
นั บ ถื อ ยกย่ อ งก็ ไ ม่ เ ดื อ ดร้ อ น เพราะรู ้ สึ ก ว่ า ความประพฤติ
คุณธรรมของตน สมควรได้รับการยกย่อง ไม่เดือดร้อน
(๓) เป็นเยี่ยงอย่างทางไม่ดีแก่ผู้อื่น เมื่อเป็นคนทุศีลแล้ว
อยู่ได้อยู่ดี มีความสุข มีความพรั่งพร้อมไปด้วยลาภสักการะ
ชือ่ เสียง ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นคนทุศลี ไม่มศี ลี ไม่มธี รรม เช่นว่า คนนีเ้ ป็น
คนไม่มีศีล ไม่มีธรรม แต่ว่าอยู่ได้ดี มีความสุข มีลาภสักการะ
มีชื่อเสียง มียศถาบรรดาศักดิ์ คนอื่นก็เอาอย่างบ้าง เพราะว่า
ท�ำอย่างนั้นแล้ว ไม่เห็นจะมีโทษอะไร ถ้าเมื่อใครโกงแล้วร�่ำรวย
คนอื่นก็จะโกงบ้าง คอร์รัปชั่นบ้าง เพราะเห็นเป็นตัวอย่างว่า
คนนั้ น โกงแล้ ว ร�่ ำ รวย แต่ ว ่ า บางที โ ดยมาก คนโกงแม้ จ ะ
ร�ำ่ รวยบ้าง แต่จะไม่คอ่ ยมีความสุข ในบัน้ ปลายของชีวติ ตอนท้ายๆ
มักได้รับความทุกข์ยากล� ำบาก มีตัวอย่างให้เห็นๆ อยู่เยอะ
เหมือนกัน
ผมเองก็ เ ชื่ อ ในพระพุ ท ธภาษิ ต ที่ ว ่ า คนที่ ท� ำ ความชั่ ว
หาความสุขได้ยาก* แม้ดเู หมือนว่ามีความสุข แต่จริงๆ แล้วไม่มี
ความสุข รู้ตัวเองอยู่
(๔) ท�ำให้ไทยธรรมของทายกไม่มีผลมาก ถ้าผู้นั้นเป็น
ภิกษุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าทายกเขาท�ำบุญเพื่ออุทิศให้ผู้ตาย
ก็ยิ่งจ�ำเป็นต้องท�ำกับภิกษุผู้มีศีลธรรมดี มิเช่นนั้นแล้ว อาจจะ
ไม่ถึงผู้ตาย
* น หิ ตํ สุลภํ โหติ สุขํ ทุกฺกฏการินา
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ดังมีเรื่องเล่าไว้ ในอรรถกถา ทักขิณาวิภังคสูตร ว่ามี
พรานเนื้อคนหนึ่ง ท�ำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย ไปท�ำกับภิกษุที่ทุศีล
ท�ำอยู่ ๓ ครั้ง ผู้ตายไม่ได้รับ อมนุษย์คือผู้ตายนั่นเอง ที่เขาท�ำ
อุทิศให้ ร้องขึ้น บอกว่าคนทุศีลปล้นเขา หมายความว่า ท�ำบุญ
แก่คนทุศีล ในคนทุศีล คนไม่มีศีล พระที่ไม่มีศีล ผู้ตายไม่ได้รับ
อมนุษย์คือผู้ตายไปแล้ว ซึ่งรอรับส่วนบุญอยู่ ร้องขึ้นมาว่า คน
ทุศีลปล้นเขา
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อันนีน้ า่ กลัว ควรจะต้องระวัง ผูท้ รี่ บั บุญรับทานของคฤหัสถ์
ผู้ให้ทาน ท�ำบุญอุทิศให้ผู้ตาย ต้องเป็นผู้มีศีล มีธรรม มิเช่นนั้น
แล้ว ผู้ตายไม่ได้รับ มาร้องว่าผู้นั้นผู้นี้ซึ่งเป็นผู้ทุศีล ปล้นเขา
น่าระวังอย่างยิ่งทีเดียว คล้ายๆ เราส่งของไปให้ใครสักคน แล้ว
บุรษุ ไปรษณียเ์ อาเสียเอง แบบนีใ้ ห้ไปเท่าไรก็ไม่ถงึ เพราะฉะนัน้
ถ้าเป็นภิกษุ ท�ำให้ไทยธรรมของทายกไม่มผี ลมาก ถ้าต้องการให้
มีผลมาก ก็ต้องมีศีลมีธรรม
(๕) ท�ำให้เป็นคนที่มีค่าน้อย เรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัส
เปรียบเทียบภิกษุไว้กับผ้ากาสี และ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าเปลือกไม้
ทั้งใหม่ ทั้งกลางเก่ากลางใหม่ และทั้งเก่า เป็นผ้าที่สีไม่งาม
สัมผัสหยาบ มีราคาน้อย เหมือนกับบุคคลที่ทุศีล ไม่มีศีล ไม่มี
ธรรม เป็นคนมีสีไม่งาม ความเป็นคนไม่มีศีลนั่นเอง เป็นคน
สีไม่งาม เปรียบกับสีไม่งามของผ้า สัมผัสหยาบ คือ ใครคบหา
สมาคมเข้า ก็ไม่ได้ประโยชน์ เหมือนเรานุง่ ผ้าบางผืน จะคัน ใส่
เสื้อบางตัวก็คัน ไม่สบายตัว
บางคน เราไปคบเข้าแล้วไม่สบาย เดือดร้อนนานาประการ
เหมือนกับผูไ้ ม่มศี ลี ไม่มธี รรม ใครไปคบหาสมาคมด้วยก็เดือดร้อน

อ. วศิน อินทสระ

สัมผัสหยาบ มีค่าน้อย ถ้าเป็นพระ หมายความว่า ท�ำปัจจัยที่
ทายกถวายให้ ซึ่งควรมีอานิสงส์มาก ให้มีอานิสงส์น้อย อันนี้
คือความเป็นผู้มีค่าน้อยหรือมีราคาน้อย อันนี้เกี่ยวกับเรื่องการ
เปรียบเทียบผู้ไม่มีศีล ไม่มีธรรม กับผ้าเปลือกไม้

ผู้มีศีลมีธรรมเปรียบกับผ้ากาสี
พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบผู้มีศีล มีธรรม กับผ้ากาสี
ผ้ากาสีมีลักษณะ ๓ อย่าง คือ (๑) มีสีงาม (๒) สัมผัสนิ่มดี
(๓) ราคามาก ไม่ว่าจะเป็นผ้าใหม่ ผ้ากลางเก่ากลางใหม่ หรือ
ผ้าเก่า เมื่อผ้าเก่าแล้ว เขาก็นิยมน�ำไปห่อรัตนะ หรือห่อของ
ท�ำนองเดียวกับภิกษุ ไม่ว่าจะเป็นภิกษุใหม่ หรือปูนกลาง หรือ
เป็นเถระ ถ้ามีลกั ษณะ ๓ อย่าง ก็เป็นเช่นนัน้ คือ เป็นผูม้ ศี ลี ดี
มีธรรมงาม เรียกได้ว่า เป็นคนมีศีลงาม เป็นผู้ที่ให้ประโยชน์สุข
แก่ผู้ที่คบหาสมาคม เทียบได้กับความมีสัมผัสนิ่ม เพราะท�ำให้
ปัจจัยที่ทายกถวาย มีอานิสงส์มาก อันนี้เป็นราคามากของภิกษุ
ถ้าไม่ใช่ภิกษุ เป็นคนธรรมดา เป็นฆราวาสก็เหมือนกัน
ในท�ำนองเดียวกัน ใช้ได้ทั้งพระ ทั้งฆราวาส อย่างที่เคยเรียน
แล้วว่า เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงภิกษุนั้น หมายถึงฆราวาสด้วย
ในพระธรรมเทศนา คือหมายถึง ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งปวง
แต่ถือเอาภิกษุเป็นประธานเท่านั้นเอง แต่กินความถึงคฤหัสถ์
ด้วย เพราะฉะนั้น ถ้าอยากให้ตนเป็นคนมีค่ามาก มีราคามาก
มีสมั ผัสนิม่ เป็นคนทีม่ สี งี าม ควรเป็นคนทีม่ ศี ลี มีธรรม ใครคบหา
สมาคมเข้าก็ไม่เดือดร้อน
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(๖) ความเป็นผู้หวาดระแวงอยู่เป็นนิตย์ ก็เพราะว่าตัวไป
ท�ำความผิดอะไรไว้ ก็เกรงว่า จะมีผู้รู้ผู้เห็น ต้องหวาดระแวง
ไม่เหมือนคนที่ไม่มีความผิด เขาอยู่สบาย
(๗) หมดหวังในการบรรลุคณ
ุ วิเศษ มีโสดาปัตติผล เป็นต้น
ถ้าเป็นคนทุศีล ไม่มีศีลแล้ว การที่จะหวังบรรลุคุณวิเศษ มี
โสดาปัตติผล เป็นต้น เป็นอันหมดหวัง
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า มีบุคคลอยู่ ๓ จ�ำพวก
พวกที่ ๑ เป็นคนมีหวัง
พวกที่ ๒ เป็นคนสิ้นหวัง
พวกที่ ๓ เป็นคนไม่หวัง
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พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบดังนี้ ภิกษุหรือใครก็ตาม ที่
เป็นคนทุศลี ไร้ธรรม ไม่มศี ลี ไม่มธี รรม เป็น ผูห้ มดหวัง ในการ
ที่จะบรรลุคุณวิเศษ มีโสดาปัตติผล เป็นต้น เหมือนกับคนที่เกิด
ในตระกูลต�ำ่ จัณฑาล มีความเป็นอยูล่ ำ� บาก แร้นแค้น ซ�ำ้ ร่างกาย
ก็พิกลพิการ เมื่อได้ข่าวว่า ท่านผู้นั้นผู้นี้ได้อภิเษกเป็นพระราชา
ก็เป็นอันว่าหมดหวัง ตนเองสิ้นหวัง ไม่ได้เลย หมดหวังในความ
ทีจ่ ะเป็นอย่างนัน้ กับเขาบ้าง ตัง้ ความหวังไว้ไม่ได้เลย เพราะความที่
ตนเกิดในตระกูลเช่นนั้น โอกาสที่จะบรรลุคุณวิเศษ มีโสดาปัตติผล เป็นต้น ไม่มี อันนี้ เรียกว่า เป็นผู้หมดหวัง
ผู ้ มี ห วั ง คื อ ผู ้ มี ศี ล มี ธ รรมดี เมื่ อ ได้ ข ่ า วว่ า ผู ้ นั้ น ผู ้ นี้
ได้บรรลุโสดาปัตติผล ก็มคี วามหวังขึน้ ว่า เราก็เป็นผูม้ ศี ลี มีธรรม
เหมือนกัน พอมีหวังที่จะเป็นเช่นนั้นได้ นี่ก็เป็นผู้มีหวัง

อ. วศิน อินทสระ

ประการสุดท้ายคือเป็น ผูไ้ ม่หวัง คือผูท้ หี่ วังสิง่ ใดไว้ สิง่ นัน้
ก็ได้บรรลุตามความต้องการแล้ว ได้ส�ำเร็จตามทีต่ นประสงค์แล้ว
เหมื อ นกั บ ผู ้ ที่ เ กิ ด ในราชตระกู ล แล้ ว ได้ รั บ การอภิ เ ษกเป็ น
พระราชาเรียบร้อยแล้ว แม้จะได้ยนิ ข่าวว่า ผูน้ นั้ ผูน้ ไี้ ด้มรุ ธาภิเษก
เป็นพระราชาแล้ว ก็ไม่ต้องหวัง เพราะได้แล้ว ภิกษุบางท่าน
ทีเ่ ป็นพระอรหันต์ สิน้ กิเลสแล้ว จะทราบว่า ภิกษุชอื่ โน้นได้เป็น
พระขีณาสพแล้ว ก็ไม่ต้องหวังว่า เมื่อไรเราจะเป็นเช่นนั้นบ้าง
เพราะความหวังของท่านได้บรรลุแล้ว
อั น นี้ ย กตั ว อย่ า งพระพุ ท ธภาษิ ต มาให้ ฟ ั ง ผู ้ ที่ ทุ ศี ล นั้ น
เป็นคนหมดหวังในการบรรลุคุณวิเศษ มีโสดาปัตติผลเป็นต้น
คนที่บรรลุคุณวิเศษ ต้องเป็นคนมีศีล มีธรรม
(๘) ต้องเสื่อมทรัพย์เป็นอันมาก ทั้งทรัพย์ภายนอก และ
ทรัพย์ภายใน ในอานิสงส์ของศีล มีขอ้ หนึง่ ว่า สีเลนะ โภคสัมปทา
คือ บุคคลจะสมบูรณ์ด้วยโภคะก็เพราะศีล การไร้ศีล ไร้ธรรม
หรือเป็นคนทุศีล ก็ท�ำให้เป็นคนเสื่อมทรัพย์เป็นอันมาก
มองเห็นได้ง่ายๆ อย่างคนที่ไม่อดกลั้น แล้วไปล่วงศีลข้อ
ปาณาติบาต ท�ำกรรมหนักๆ เช่น ไปฆ่าคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ไปฆ่าคนดี เมื่อฆ่าคนแล้ว ตัวอยู่สบายหรือเปล่า ต้องไปติดคุก
หรือบางทีก็เป็นความ ขึ้นโรงขึ้นศาล สู้ความในศาล ก็ต้องเสีย
ทรัพย์เป็นอันมาก ในการต่อสู้เพื่อให้หลุดรอดจากข้อกล่าวหา
บางทีกไ็ ปท�ำจริง ถ้าแพ้ความในศาลด้วยเหตุทตี่ วั ไปท�ำจริง ก็ไป
ติดคุก โอกาสที่จะหาทรัพย์ก็ไม่มี ทรัพย์ใหม่ที่จะเกิดก็ไม่เกิด
ทรัพย์เก่าที่มีอยู่ก็จะหมดไป เป็นการเสื่อมทรัพย์
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บางทีคนไม่มีศีล คนทุศีล มักเป็นคนชอบการพนัน ชอบ
เสพอบายมุข เที่ยวกลางคืน เล่นการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร
อะไรเหล่านี้ เป็นเหตุทำ� ให้เสือ่ มทรัพย์ทงั้ นัน้ เลย ถ้ามีศลี มีธรรม
สิง่ เหล่านัน้ ก็ไม่มี ไม่เทีย่ วกลางคืน ไม่เล่นการพนัน ไม่คบคนชัว่
เป็นมิตร ไม่เกียจคร้านท�ำการงาน สนใจแต่ในสิง่ ทีด่ ที งี่ าม ทรัพย์
ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ทรัพย์ที่มีอยู่ก็รักษาไว้ได้ และเจริญขึ้น
(๙) ไม่แกล้วกล้าในทีป่ ระชุม เป็นผูเ้ ก้อเขิน กลัวความผิด
กลัวว่า บุคคลในทีป่ ระชุม จะท้วงติงข้อผิดพลาด บกพร่อง ก็จะ
ได้รับความอับอาย เพราะไม่ค่อยแกล้วกล้าในที่ประชุม อย่างที่
ค�ำกล่าวกันว่า เป็นคนที่มีความผิดติดตัว หรือมีชนักติดหลังอยู่
ท�ำให้เป็นผู้ไม่แกล้วกล้าในที่ประชุม เป็นผู้เก้อเขิน ไม่องอาจ
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(๑๐) ชื่อเสียงในทางไม่ดีขจรไป ว่าเป็นผู้ไร้ศีล ไร้ธรรม
ไม่เป็นที่นิยมยกย่อง ไม่เป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่น
(๑๑) ย่อมหลงท�ำกาลกิรยิ า คือหลงตาย หมายถึงว่า ตาย
ด้วยความทุรนทุราย ด้วยความรู้สึกไม่สงบ จิตใจว้าวุ่น คิดถึง
ความชั่วของตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลามีกรรมนิมิต หรือ
คตินิมิตมาปรากฏ
คนก่อนทีจ่ ะตาย ท่านบอกว่า ลืมตาเห็นในโลกนี้ หลับตา
เห็นโลกหน้า เมื่อท�ำกรรมชั่วไว้มาก ก็จะปรากฏเห็นภาพแห่ง
กรรมชัว่ ทีต่ วั เคยท�ำเอาไว้ มาปรากฏให้เห็นในมโนทวาร คือในใจ
จะรู้สึกสะดุ้งหวาดกลัว ไม่มีความสุข ตายอย่างไม่สงบสุข พอ
หลับตาลงก็เห็นโลกหน้า ทีต่ วั จะต้องไปตกอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก
คือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ก็จะเห็นสภาพเช่นนั้นในโลกหน้า
มาปรากฏในจิตใจของตน ท�ำให้หวาดกลัว ไม่มคี วามสุข เพราะ

อ. วศิน อินทสระ

ฉะนัน้ คนทีท่ ศุ ลี มีความชัว่ มาก ก็มกั หลงท�ำกาลกิรยิ า หลงตาย
(๑๒) หลังจากตายแล้ว จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก
คื อ อาจจะเป็ น นรกก็ ไ ด้ สั ต ว์ เ ดรั จ ฉานก็ ไ ด้ เปรตก็ ไ ด้ หรื อ
เป็นอสุรกาย อย่างใดอย่างหนึ่ง ส�ำหรับสุคติ โลกสวรรค์นั้น
เป็นอันไม่มี
โทษของความเป็นผู้ทุศีล ทั้ง ๑๒ ประการนี้ รวบรวมมา
จากคัมภีร์ อังคุตตรนิกาย พระไตรปิฎกเล่ม ๒๒ หน้า ๒๘๑
และ จาก คัมภีร์วิสุทธิมรรค สีลนิทเทส

อานิสงส์ของศีล
อานิสงส์ของความเป็นผู้มีศีล โดยย่อ คือ ศีลมีความ
ไม่เดือดร้อนใจเป็นอานิสงส์ คือ สิ่งส�ำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านได้
ตรัสบอกเอาไว้ว่า ศีลนั้นมีความไม่เดือดร้อนใจเป็นอานิสงส์
มี ค วามเย็ น ใจ เพราะไม่ ไ ด้ เ ห็ น โทษเศร้ า หมองใดๆ ของตน
คล้ายๆ กับคนทีไ่ ด้อาบน�ำ้ ช�ำระล้างร่างกายสะอาดเรียบร้อยแล้ว
บริโภคอาหารที่ ป ระณี ต เป็ น ที่ พ อใจ ได้ นั่ ง พั ก ใต้ ร ่ ม ไม้ ใ หญ่
ริมล�ำธาร มีน�้ำใสสะอาด
ในชาดกบางแห่ง เช่น ตุณฑีลชาดก กล่าวไว้ว่า ห้วงน�้ำ
คือพระธรรม เป็นน�้ำที่ใสสะอาด ไม่มีโคลนตม เพราะฉะนั้น
เปรียบบาปเหมือนเหงื่อไคล เป็นสิ่งที่ท�ำให้ร่างกายเหนอะหนะ
ไม่สบาย สิ่งที่จะช�ำระเหงื่อไคล ก็คือ พระธรรม หรือศีลธรรม
เป็นเหมือนน�ำ้ ทีใ่ สสะอาด ไม่มโี คลนตม ใช้สำ� หรับช�ำระเหงือ่ ไคล

43

ศีล
สมาธิ
ปัญญา

ศีลเปรียบอีกอย่างหนึ่ง ก็เหมือนเครื่องลูบไล้ คือ เครื่อง
หอม มีกลิ่นหอมไม่จางหาย

(จากพระไตรปิฎก เล่ม ๒๗ ตุณทีลชาดก
๒๗/๒๐๑ อรรถกถา เล่ม ๕ หน้า ๗๘)

ต่อไป มีข้อความว่า
กลิ่นดอกไม้ ไม่หอมหวนทวนลม แต่กลิ่นศีลของผู้มีศีล
หอมไปได้ ทั้ ง ตามลมและทวนลม หอมไปทุ ก ทิ ศ กลิ่ น ศี ล
จึงยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นอย่างอื่น
(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ หน้า ๒๒)
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มีอานิสงส์ของศีลทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคตรัสไว้อกี หลายปริยาย
จะน�ำมากล่าวในที่นี้สัก ๕ ข้อ คือ
(๑) ผู้มีศีลย่อมได้โภคทรัพย์เป็นอันมาก อันนี้ก็ตรงกับ
ข้อความที่พระท่านให้ศีล เวลาให้ศีลแล้วจบลง ก็แสดงอานิสงส์
ของศี ล ว่ า สี เ ลนโภคสั ม ปทา บุ ค คลจะพรั่ ง พร้ อ มด้ ว ยโภคะ
ก็เพราะศีล โภคะมี ๒ อย่าง คือ อามิสโภคะ หมายความถึง
ทรัพย์สนิ สมบัตภิ ายนอก และอีกอันหนึง่ คือ ธรรมโภคะ หมายถึง
อริยทรัพย์ หรือ โภคะคือธรรม อามิสโภคะ กับ ธรรมโภคะ คน
มีศีลก็สามารถจะได้โภคะทั้ง ๒ อย่างนี้ ได้ธรรมโภคะ ซึ่งมีศีล
เป็นพืน้ ฐาน เป็นเหตุให้ได้ธรรม ได้ธรรมแล้ว ก็รกั ษาศีลให้มนั่ คง
ต่อไป ได้สงิ่ ทีอ่ าศัยซึง่ กันและกัน เป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน
เพราะฉะนั้น เราจึงเรียกรวมว่า ศีลธรรม ท�ำให้เป็นผู้มีโภคะ
ได้พูดไว้บ้างแล้ว เมื่อเว้นอบายมุขแล้ว มีสัมมาอาชีวะ ซึ่งเป็น

อ. วศิน อินทสระ

ศีลในองค์มรรค มีสัมมาอาชีวะ มีความขยันหมั่นเพียร ที่จะ
ท�ำมาหากิน ในทางที่สุจริต สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้
ท�ำให้เป็นคนที่มีโภคะ ทั้งภายในและภายนอก
(๒) ชือ่ เสียงทางดียอ่ มฟุง้ ขจรไป ความดีเป็นสิง่ ทีป่ ดิ ไม่ได้
ปิดไม่มดิ ถึงเราจะพยายามปิดไม่ให้ใครรู้ ไม่ให้ใครเห็น ไม่โอ้อวด
ก็เหมือนกับการเอากระดาษมาปิดไฟ ปิดไม่ได้ แสงไฟมันออกมา
ไม่เท่าไรคนเขาก็รู้ ปากต่อปาก ใครเป็นคนดี มีศลี มีธรรม เอือ้ เฟือ้
เผือ่ แผ่ มีจติ ใจอ่อนโยน เมตตาปราณี อันนีเ้ ป็นข้อที่ ๒ ชือ่ เสียง
ในทางดี ย่อมฟุ้งขจรไปว่าเป็นคนมีศีลธรรม มีคนมาเคารพ
กราบไหว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นพระภิกษุสงฆ์ด้วย ยิ่งเห็น
อานิสงส์อันนี้ชัดเจนขึ้น
(๓) จะเป็นคนแกล้วกล้าอาจหาญในทีป่ ระชุม ตรงกันข้าม
กับการเป็นผูท้ ศุ ลี แกล้วกล้าอาจหาญในทีป่ ระชุม ไม่ตอ้ งกลัวว่า
ใครจะต้องทักท้วงในเรื่องความผิด
(๔) เมือ่ จะตาย ย่อมมีสติสมั ปชัญญะ ไม่หลงตาย เพราะ
ได้คิดถึงแต่ความดีที่ตนได้ทำ� มีจิตใจแช่มชื่น แจ่มใส ตายอย่าง
มีความสุข นึกถึงแต่ความดีของตนที่ได้กระท�ำไว้
(๕) เมื่อตายแล้ว ย่อมจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ในระดับ
ต่างๆ ชั้นต่างๆ ตามคุณความดีที่ได้สั่งสมเอาไว้ จะเป็นสวรรค์
๖ ชัน้ หรือชัน้ ใดชัน้ หนึง่ หรือเป็นพรหมโลก ก็แล้วแต่คณ
ุ ธรรม
อื่นๆ จะได้มาประคับประคองให้เป็นไปในสุคติ
ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า วมานี้ ท่ า นจึ ง สอนให้ รั ก ษาศี ล ด้ ว ย
ความเคารพในศีล เมื่อรักษาศีลดีแล้ว ก็จะเป็นผู้มีศีลประจ�ำใจ
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ประจ�ำตน ศีลก็จะกลับมารักษาบุคคลผู้นั้น คล้ายกับเราได้ปลูก
ต้นไม้ด้วยความรักต้นไม้ รักษาต้นไม้ด้วยดี เมื่อต้นไม้เติบโตขึ้น
ก็จะหวนมารักษาผู้ปลูกต้นไม้นั่นเอง
กล่าวโดยเฉพาะบรรพชิต หรือผู้บวช เป็นผู้มีศีล เวลา
เข้าสูต่ ระกูล คือไปคบหาสมาคมกับชาวบ้าน ท�ำให้ชาวบ้านในทีน่ นั้
ในตระกูลนัน้ ได้บญ
ุ มาก ด้วยฐานะ ๕ อย่าง คือ เมือ่ ได้เห็นภิกษุ
เช่นนั้นแล้ว ชาวบ้านมีจิตใจเลื่อมใสในพระภิกษุนั้น หรือใน
บรรพชิตนั้น
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๑. การที่มีจิตเลื่อมใสนี้ เป็นสิ่งหนึ่ง หรือเป็นปฏิปทาให้
ได้สวรรค์
๒. มนุษย์ทั้งหลายย่อมจะอภิวาท กราบไหว้ ให้อาสนะ
ที่นั่ง อันนี้ก็เป็นปฏิปทา ที่ท�ำให้ผู้ปฏิบัติกับภิกษุเช่นนั้น ได้
เกิดในตระกูลสูง
๓. เขาสามารถจะก�ำจัดมลทิน คือ ความตระหนี่ และ
บริจาคทาน เป็นปฏิปทาให้มีศักดิ์ใหญ่
๔. เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็ได้แบ่งปันทรัพย์ให้ ก�ำจัดความ
ตระหนี่ แล้วแบ่งปันทรัพย์ให้ตามสมควร อันนี้เป็นปฏิปทา ที่
จะให้ได้โภคะมาก
๕. ชาวบ้าน มนุษย์ทงั้ หลาย ย่อมเลือ่ มใสพระภิกษุเช่นนัน้
นี้เป็นปฏิปทาให้มีปัญญามาก
(อานิสงส์ ๕ ประการ ตามที่กล่าวมานี้ ได้มาจากพระไตรปิฎก เล่ม ๒๒
อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต หน้า ๒๗๑)

อ. วศิน อินทสระ

นอกจากนี้แล้ว พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสเอาไว้อีกว่า ใคร
ก็ตาม ปรารถนาความสุข ๓ อย่าง ก็พึงเป็นผู้รักษาศีลเถิด
ความสุข ๓ อย่าง คือ
ปสํสํ ความสรรเสริญ
วิตฺตลาภํ ลาภที่เป็นที่พอใจ
เปจฺจ สคฺเค ปโมทนํ ล่วงลับไปแล้ว ได้บันเทิงในสวรรค์
๓ อย่างนี้ ผู้มีปัญญา สีลํ รกฺเขยฺย เมธาวี ปตฺถยาโน
ตโย สุเข ผู้ปรารถนาความสรรเสริญหนึ่ง ปรารถนาให้ได้สิ่ง
อันน่าปลื้มใจหนึ่ง ล่วงลับไปแล้วบันเทิงในสวรรค์หนึ่ง พึงรักษา
ศีลเถิด
(จาก คัมภีร์อิติวุตตกะ พระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ หน้า ๒๘๒)

สุขสมุทัย
ยังมีข้อความที่น่าสนใจอีกตอนหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัส
ถึ ง สุ ข สมุ ทั ย คื อ เหตุ เ กิ ด แห่ ง ความสุ ข พวกเรามั ก จะได้ ยิ น
ทุกขสมุทยั กับทุกขนิโรธ และ ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา ข้อปฏิบตั ิ
ให้ถึงความดับทุกข์ ในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงถึง สุขสมุทัย
เหตุเกิดแห่งความสุข ๓ อย่าง โดยพระพุทธด�ำรัสทีว่ า่ ปุญ
ฺ เมว
โส สิกเขยย ควรศึกษาเรือ่ งบุญ ซึง่ มีผลเลิศ และมีสขุ เป็นก�ำไร*

* อายตคฺคํสุขุทฺรยํ
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และตรัสว่า ทานญฺจ สมจริยญฺจ เมตฺตจิตฺตํ จ ภาวเย
พึงให้ทานประพฤติสมจริยา (สมจริยา หมายถึง สุจริต) วิสมจริยา
คือ ทุจริต อบรมเมตตาจิต
ถ้าจะถอดความชัดๆ ให้เห็นกันง่ายๆ ก็คอื ทาน ศีล และ
ภาวนา คือ เมตตาจิต นั่นเอง เอเต ธมฺเม ภาวยิตฺวา บุคคล
อบรมธรรม ๓ อย่างนี้ แล้วเป็นสมุทยั แห่งความสุข เป็นบ่อเกิด
แห่งความสุข ท�ำให้เกิดความสุข อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก ปณฺฑโิ ต
อุปปชฺชติ เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้เป็นบัณฑิตเช่นนั้น ย่อมถึงโลกที่
ไม่มกี ารเบียดเบียน โลกทีม่ คี วามสุข อันนี้ เป็นอานิสงส์อย่างหนึง่
ของศีลเหมือนกัน เพราะสมจริยา ก็คือศีลนั่นเอง ทาน ศีล
ภาวนา นั่นเอง ซึ่งเป็นบุญกิริยาวัตถุ ๓ ข้อ โดยย่อ
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กลิ่นดอกไม้ ไม่หอมหวนทวนลม แต่กลิ่นศีลของผู้มีศีล
หอมไปได้ ทัง้ ตามลมและทวนลม หอมไปทุกทิศ กลิน่ ศีล
จึงยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นอย่างอื่น
(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ หน้า ๒๒)

๒

ส ม า ธิ ก ถ า

“ผู ้ ใ ดเห็ น สิ่ ง อั น ไม่ เ ป็ น สาระ
ว่ า เป็ น สาระ เห็ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น สาระ
ว่าไม่เป็นสาระ เขามีความด�ำริผิด
เป็นทางด�ำเนินเสียแล้ว จึงไม่มที าง
พบสิ่ ง ที่ เ ป็ น สาระได้ ส่ ว นผู ้ ใ ดรู ้
สิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระ สิ่งใด
ไม่เป็นสาระก็ไม่เป็นสาระ เขามี
ความด�ำริถูกเป็นทางด�ำเนิน เขา
ย่อมจะเข้าถึงสิ่งอันเป็นสาระได้”
จากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ข้อ ๑๑
คัมภีร์ธรรมบท

๒

ส ม า ธิ ก ถ า

สมาธิตามรูปแบบ
สมาธิกถา คือถ้อยค�ำทีช่ กั น�ำกันให้สนใจในสมาธิ แสวงหา
ความสุขจากสมาธิ ท�ำความเพียรในเรื่องของสมาธิ พอพูดถึง
ค� ำ ว่ า สมาธิ คนส่ ว นมากจะนึ ก ถึ ง สมาธิ ต ามรู ป แบบ คื อ นั่ ง
หลับตา ภาวนาบทกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่ เช่น พุทโธ หรือ
ธัมโม หรือ สังโฆ ซึง่ เป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ และ สังฆานุสติ
เป็นต้น ซึ่งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐาน คือ อนุสติ ๑๐ คนไทย
ส่วนมากท�ำอานาปานสติ ซึ่งอยู่ใน หมวดอนุสติ ๑๐ คือ การ
ก�ำหนดลมหายใจเข้าออก และแถมพุทโธควบเข้ามาด้วย เช่น
หายใจเข้า - พุท หายใจออก - โธ แปลว่า ได้ท�ำกรรมฐานหรือ
สมาธิอานาปานสติ ก�ำหนดลมหายใจเข้าออก ท�ำพุทธานุสติ
ไปด้วย คือก�ำหนดลมหายใจเข้าออกก็ดี พุทโธก็ดี ถือว่าเป็น
อารมณ์
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ค�ำว่า “อารมณ์ ” ในภาษาธรรมะ หมายถึง object
ไม่ใช่ emotion พอพูดค�ำว่า อารมณ์ ในความรูส้ กึ ของคนทัว่ ไป
ก็รู้สึกว่า เป็นความรู้สึกที่เทียบกับภาษาอังกฤษว่า emotion
เช่นว่า อย่ามายุง่ นะ ตอนนีอ้ ารมณ์ ไม่ดแี ล้ว หมายถึงว่า ไม่สบายใจ
หรือเกิดโทสะ หงุดหงิดขึ้นมา ซึ่งเป็นเจตสิก เป็น emotion
เป็นความรูส้ กึ อย่างใดอย่างหนึง่ แม้ในทางรักใคร่กเ็ หมือนกัน คือ
เกิดความรู้สึกที่เป็น emotion
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แต่ ค� ำ ว่ า อารมณ์ ในภาษาทางธรรมะ โดยเฉพาะใน
ภาษาทางกรรมฐานหรือสมาธิ ท่านหมายถึง object ในที่นี้ว่า
เอาลมหายใจเข้า - ออก เป็นอารมณ์ หรือมีพุทโธเป็นอารมณ์
อย่างนีค้ อื object เป็นวัตถุที่ส�ำหรับให้จิตยึดกับสิ่งนั้น ที่ท่าน
เปรียบเหมือนว่า เวลาที่จะฝึกโคหรือลูกโค เขาเอาเชือกไป
ผูกกับหลัก หลักนั้นคือ object เชือก คือ สติ เอาไปผูกไว้
กับหลัก คือ อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของการงานทางจิต ที่เรียกว่า
กรรมฐาน
บางแห่งก็เอาแต่ว่า อารมณ์ในความหมายทางธรรมะ
เช่นว่า รูปารมณ์ แปลว่า อารมณ์ คือ รูป อารมณ์ กล่าวคือ รูป
เช่นว่า ตาเห็นรูป รูปนั้นเป็นอารมณ์อย่างหนึ่ง สัททารมณ์
อารมณ์ คือ เสียง หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น คือ คันธารมณ์
เป็นต้น
เพราะฉะนั้น โปรดท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับค�ำว่า อารมณ์
ในภาษาธรรมะ ไม่เหมือน อารมณ์ในภาษาชาวบ้าน หรือภาษา
ทั่วไป เป็นอย่างนี้ทุกแห่งไป ถ้าท่านได้ยินค�ำว่าอารมณ์ ที่ท่าน
กล่าว ธรรมจะหมายถึงอย่างนี้ เพราะฉะนัน้ ในการท�ำกรรมฐาน

อ. วศิน อินทสระ

หรือท�ำสมาธิ พูดให้ถูกต้อง เรียกว่า ท�ำสมถกรรมฐาน ไม่ใช่
ท�ำสมาธิ สมถะ แปลว่า อุบายส�ำหรับท�ำใจให้สงบ
ค�ำว่า อุบาย ในภาษาธรรม ท่านหมายถึง กรรมวิธี หรือ
method หรือวิธีการที่ท�ำให้ใจสงบ ค�ำว่า อุบาย ในภาษาไทย
คนจะคิดไปในทางไม่ดี เช่นนี้ จะวางอุบายอะไร ท�ำอุบายอะไร
ที่จะท�ำไม่ดีแล้ว นี่อุบายในภาษาชาวบ้าน ไม่เหมือนอุบายใน
ภาษาธรรมะ เพราะฉะนัน้ บางทีทา่ นผูใ้ หญ่ของเราจะพูด จะใช้
ค�ำว่า ภาษาคนและภาษาธรรม ภาษาคน คือภาษาธรรมดาๆ
ของชาวบ้านที่พูดกัน กับภาษาธรรม ที่ใช้ในภาษาธรรม เราใช้
ค�ำว่า ท�ำสมถะ อุบาย หรือ กรรมวิธี วิธีการที่จะท�ำให้ใจสงบ
แล้วผลทีอ่ อกมา ก็เป็นสมาธิ คือความตัง้ มัน่ ของใจ คนส่วนมาก
เวลาพูดก็ว่าไปท�ำสมาธิ อนุโลมเข้าใจกันในภาษาชาวบ้านทั่วไป
อารมณ์ของกรรมฐานมีอยู่มาก อย่างน้อยสมถกรรมฐาน
มีอารมณ์อยู่ถึง ๔๐ คือ กสิณ ๑๐ เป็นการเพ่ง กสิณ ๑๐
อสุภ ๑๐ คือสิ่งที่ไม่งาม เช่น ซากศพ อนุสติ ๑๐ คือสิ่งที่
ควรระลึก มีพุทธานุสติ เป็นต้น พรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา รวม ๓๔ แล้ว อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ คือ
ความส�ำคัญหมายในอาหารว่าเป็นสิง่ ปฏิกลู ก็ได้ประโยชน์ เวลา
กินอาหาร ก็พิจารณาว่าเป็นของปฏิกูล โดยอาการ ๘ อย่าง
เรามาท�ำสมถกรรมฐานนี้ ท�ำได้ทกุ แห่ง ไม่วา่ จะอยูท่ ไี่ หน
จะอยู่อย่างไร ท�ำได้ทุกแห่ง ถ้าคนมีความรู้ มีชีวิตอยู่ด้วยสมาธิ
ด้วยสมถะ มีชีวิตอยู่ด้วยอารมณ์กรรมฐานตลอดเวลา
นี่ก็รวมเป็น ๓๕ แล้ว ต่อไปคือ จตุธาตุววัฏฐาน การ
ก�ำหนดธาตุ ๔ ว่า สิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวง เป็นแต่เพียงธาตุ ๔ ไปไหน
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ใครจะชวนไปไหน ไปดูอะไร ไปเทีย่ วภูเขา ไปเทีย่ วทะเล ไปเทีย่ ว
เมืองนั้น เมืองนี้ พากันไปเที่ยว ก็ไม่มีอะไรหรอก มีแต่ดิน น�้ำ
ไฟ ลม ต่างกันไปเท่านั้นแหละ ถ้าจะกล่าวให้ดี ก็ไม่มีอะไร
มีแต่ ดิน น�้ำ ไฟ ลม ไปดูดิน น�้ำ ไฟ ลม ไปที่ไหนก็มีเท่านั้น
แล้วก็ อรูปฌานอีก ๔ อรูปกรรมฐาน ๔ อากาศ เป็นต้น
กรรมฐาน บางทีก็ท�ำกันเป็นกลุ่มใหญ่ ท�ำกันเป็นจ�ำนวน
ร้อยจ�ำนวนพัน บางแห่งชวนคนไปท�ำกันหลายพันคน ไปเป็นกลุม่
นี่คือสมาธิตามรูปแบบ

สมาธิโดยเนื้อหาสาระ
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สมาธิโดยเนื้อหาสาระ คือการที่จิตใจตั้งมั่นอยู่ในสิ่งใด
สิง่ หนึง่ ขณะทีท่ ำ� หรือพูด หรือเขียน จะยืน จะเดิน จะนัง่ หรือ
จะนอนก็ได้ มีคนถามเสมอครับว่า “อาจารย์นงั่ สมาธิหรือเปล่า ?”
ผมบอกว่าไม่คอ่ ยได้นงั่ หรอก เดินบ้าง ยืนบ้าง นอนบ้าง นัง่ บ้าง
จะให้ไปนั่งแบบทั้งวันทั้งคืน ไม่ได้ทำ� ท�ำสมาธิในอิริยาบถต่างๆ
นอนก็ทำ� ได้ หลับก็ให้หลับไปกับสมาธิ พอเวลานอนลง ก็พจิ ารณา
ร่างกายว่า ร่างกายนี้ ประกอบด้วยธาตุ ๔ ไม่นานหนอ จะนอน
ทับถมแผ่นดิน เมื่อปราศจากวิญญาณแล้ว ถูกทิ้งไปเหมือน
ท่อนไม้ที่ไร้ค่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
เป็นธรรมดา การสงบสังขารเสียได้ เป็นสุข เป็นคาถาบังสุกุล
บังสุกุลเป็นบ้าง บังสุกุลตายบ้าง
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เวลาพระท่านบังสุกุลคนตาย ท่านว่า
อนิจฺจา วตสงฺขารา
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
อุปฺปาทวยธมฺมิโน
มีความเกิดขึ้นและดับไป
เป็นธรรมดา
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
เตสํ วูปสโม สุโข
การสงบสังขารเหล่านั้นเสียได้
เป็นสุข
ไม่ต้องรอให้พระมาบังสุกุล เราบังสุกุลตัวเราเองเสียก่อน
ล้มตัวลงนอนก็บังสุกุลได้เลย ว่าอย่างนี้ หรือจะบังสุกุลเป็นก็ได้
อจิรํ วตยํ กาโย
ปวี อธิเสสฺสติ
ฉุฑฺโฑ อเปตวิญฺาโณ
นิรตฺถํ ว กลิงฺครํ

กายนี้ ไม่นานหนอ
จักนอนทับถมแผ่นดิน
ปราศจากวิญญาณแล้ว
เป็นสิ่งไร้ค่าเหมือนดั่งท่อนไม้

ท่อนไม้มีค่ากว่า เขายังเอาท่อนไม้ไปท� ำอะไรต่ออะไร
ได้หลายอย่าง แต่ร่างกายคนเรา ตายแล้วท�ำอะไรไม่ได้ คนก็
รังเกียจ มีแต่คนเขาเอาไปเผา นี่คือบังสุกุลเป็น ไม่ต้องคอยให้
พระบังสุกุลก็ได้ บังสุกุลตัวเองเสียก่อน
จากนัน้ ก็บงั สุกลุ ตายตัวเอง อนิจจฺ า วตสงฺขารา...ก็ดคี รับ
เรียกว่า เข้าวัดโดยไม่ตอ้ งมีคนหาม เราไปของเราเอง นีค่ อื สมาธิ
ทัง้ นัน้ ครับ ความคิด ความอ่าน ความรูส้ กึ ต่างๆ อยูก่ บั เนือ้ กับตัว
อยู่กับตัวเราเอง ท�ำแล้วก็สบาย ปลงได้ สมาธิโดยเนื้อหาก็เป็น
อย่างนี้ครับ
การที่จิตใจมั่นคง ในการท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะเดิน จะนั่ง
จะนอน จะคิด จะเขียน จะท�ำอะไรก็แล้วแต่ จิตใจมั่นคงกับ
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สิ่งนั้น ไม่วอกแวก ท�ำได้ ถ้าเราค�ำนึงถึงรูปแบบมากเกินไป
ท�ำให้เนื้อหาสาระของสมาธิถูกจ�ำกัดให้แคบ คือ ต้องอยู่ใน
ท่านั่งหลับตานิ่งๆ ซึ่งบางที ใจก็อาจจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ แต่ก็
ภูมิใจปลื้มใจว่าได้นั่งสมาธิแล้ว
บางคนก็จุดธูปตั้งใจว่า นั่งพอให้หมดก้านธูป ธูปหมด
ก้านหนึ่งแล้วก็เลิก คอยกังวลว่าธูปหมดหรือยัง เป็นปลิโพธ
คือความกังวลอย่างหนึง่ มันเมือ่ ย มันขบ คอยดู เพราะตัง้ ใจไว้วา่
ให้ได้ ๑ ก้านธูป คอยลืมตาดูบอ่ ยๆ ว่าธูปหมดหรือยัง พอธูปหมด
ก็ดีใจ เลิกได้
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บางคนก็ตั้งเทียน ตั้งว่าให้หมดเทียน พอเทียนหมดก็เลิก
มันไม่เป็นไปตามธรรมชาติ คือ ถ้าเป็นไปตามธรรมชาติ ก็นั่งไป
จะนัง่ ก็นงั่ ไป จะเลิกเมือ่ ไรก็เลิก อยากนัง่ เท่าไรก็นงั่ ไป อยากเลิก
เมือ่ ไรก็เลิก แล้วก็ไปเดินจงกรม พิจารณาธรรม ก�ำหนดอิรยิ าบถ
อะไรก็แล้วแต่ สบายดี ท�ำไมท่านจะต้องปฏิบตั ธิ รรมให้เดือดร้อน
ท�ำไมท่านไม่ท�ำให้เป็นกิจกรรมชีวิตประจ�ำวัน ที่รู้สึกว่าท�ำแล้ว
สบาย เราค่อยๆ แทรกซึม ค่อยๆ ได้ ไปเรือ่ ยๆ จิตใจค่อยสงบ
ค่อยเห็นแจ้ง เรียกว่า เป็นสมาธิหรือวิปัสสนาโดยธรรมชาติ
ท�ำโดยธรรมชาติ ใครจะชอบท�ำโดยรูปแบบอะไร เข้าท�ำเป็นกลุม่
เป็นพวก ก็ตามใจ ไม่ได้คัดค้าน
ทางปฏิบัติธรรม ที่เป็น สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิญฺา
ก็มีอยู่ คือ เป็นทางหนึ่งที่มีอยู่ ปฏิบัติสะดวกสบาย และรู้ได้
รวดเร็วด้วย ที่ว่ารู้ได้เร็ว ก็เพราะว่า เราไม่อยากรู้ เราไม่อยาก
รู้เร็ว ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องรู้เมื่อนั้นเมื่อนี้ รู้เมื่อไร ได้เมื่อไรก็ช่าง
เหมือนคนเรียนหนังสือ เรียนไป ไม่อยากรูเ้ ท่าไรหรอก จะรูเ้ มือ่ ไร
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ก็ชา่ ง ไม่ได้ไปก�ำหนดกฎเกณฑ์มากมายอย่างนี้ บางทีจติ ใจก็ไม่ได้
ถูกบีบคั้น จิตใจจะสงบสบาย อยู่ตามปกติ ก็เป็นสุข

เบื้องต้นของสมาธิ
มีสุขแล้วก็มีสมาธิ คนที่ไม่มีความสุข ท� ำสมาธิได้ยาก
ความสุขเป็นเบื้องต้นของสมาธิ บางคนมีเรื่องมีปัญหากลุ้มอก
กลุม้ ใจ มีความเดือดร้อน มีคนแนะน�ำให้ไปท�ำสมาธิ นัง่ ท�ำสมาธิ
ก็วอกไปแวกมา คิดถึงแต่เรื่องราวต่างๆ มากมาย ที่มีปัญหา
อยู่นั่นแหละ เมื่อมาถามผม ผมก็บอกว่า สุขเป็นเบื้องต้นของ
สมาธิ ถ้าใจไม่มีความสุขแล้ว ใจที่จะเป็นสมาธินั้นท�ำได้ยาก
เพราะฉะนัน้ ให้เห็นแจ้ง ให้มปี ญ
ั ญา รูจ้ กั ละความทุกข์เสียก่อน
ให้จิตใจเราสุขสบาย ค่อยไปท�ำสมาธิ ไม่มีความกังวล สมาธิก็
เกิดง่าย ศรัทธา ปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ จะมากัน
ตามล�ำดับ ส่วนมากก็จะไปข่มเอา ไปข่มที่จิต ข่มเหลือเกิน
ต้องเป็นสมาธิ ต้องตั้งมั่น ท�ำไม่ได้ จะตั้งมั่น ต้องตั้งมั่นเอง
เป็นก็เป็นเอง
ถ้าค�ำนึงถึงรูปแบบมากเกินไป ท�ำให้เนือ้ หาสาระของสมาธิ
จ�ำกัดอยูใ่ นวงแคบ ทีว่ า่ จ�ำกัดอยูใ่ นวงแคบก็คอื อยูใ่ นท่านัง่ และ
หลั บ ตานิ่ ง ๆ ซึ่ ง ใจอาจจะไปอยู ่ ที่ ไ หนก็ ไ ม่ รู ้ แต่ ผู ้ ท�ำ ก็ ภู มิ ใ จ
ปลื้มใจว่าได้นั่งสมาธิแล้ว คล้ายๆ กับพระที่ลงปาติโมกข์แล้ว
บางทีกไ็ ม่รเู้ รือ่ งเลยแม้แต่นอ้ ย ว่าผูส้ วด - สวดอะไร ผูฟ้ งั - ฟังอะไร
บางทีบางท่านตัวผู้สวดเอง ก็ไม่รู้ว่าสวดอะไร พอสวดเสร็จแล้ว
ฟังเสร็จแล้วต่างคนต่างก็ดใี จว่า ได้ช�ำระตนให้บริสทุ ธิห์ มดจดแล้ว
จากอาบัติต่างๆ

61

ศีล
สมาธิ
ปัญญา

ในสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาล ในอินเดีย การสวด
ปาติโมกข์ เป็นภาษามคธ หรือ ภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาของ
ผู้สวดและผู้ฟังเอง ท่านสามารถเข้าใจทุกวรรคทุกตอน เมื่อ
จบแต่ละเรือ่ ง จึงมีคำ� ถามตอนท้ายเรือ่ งว่า ในเรือ่ งเหล่านีๆ้ ท่าน
บริสุทธิ์หรือ ? เมื่อทุกรูปในที่ประชุมนิ่งอยู่ แปลว่า บริสุทธิ์
ผู้สวดปาติโมกข์ ก็จะสวดต่อว่า ข้าพเจ้าจะจ�ำไว้ว่าท่านเป็น
ผู้บริสุทธิ์ เอวเมตํ ธารยามิ เมื่อผู้ฟัง และผู้สวดต่างไม่รู้เรื่อง
ด้วยกัน การท�ำนั้นเหลืออยู่แต่ในรูปแบบและพิธีกรรม ถ้าผู้สวด
และผู้ฟังรู้เรื่องเข้าใจในการสวดเป็นภาษาบาลี ดีตรงที่ได้รักษา
ต้นเดิมไว้ และใช้เวลาน้อยกว่าสวดเป็นภาษาไทย แต่ถึงกระนั้น
ก็คิดว่าดีกว่าไม่ท�ำเสียเลย
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ทราบว่าบางวัดท�ำปาติโมกข์แต่ในพรรษา ๓ เดือนเท่านัน้
นอกพรรษา ๙ เดือน ไม่ได้ทำ� โบสถ์สร้างไว้ดว้ ยราคาแพง เป็น
เงินทั้งหมด ๒๐ ล้าน ๓๐ ล้าน ใช้ประโยชน์ไม่คุ้ม น่าเสียดาย
นะครับ โบสถ์น่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นให้ได้ด้วย ทราบมาว่า
ทีต่ า่ งจังหวัดบางจังหวัด สร้างพระประธานใหญ่ ราคาถึง ๒๐ ล้าน
ท�ำไมจะต้องใหญ่โตราคาแพงขนาดนั้น ในขณะที่ความล�ำบาก
ยากจนของประชาชน แผ่ไพศาลทั่วประเทศ เด็กขาดที่เรียน
ขาดครู ขาดอาหาร ขาดเสื้อผ้า ขาดที่อยู่อาศัยจ�ำนวนมหึมา
ทีเดียว ให้เขารูจ้ กั คิดว่า อะไรควรท�ำอะไรไม่ควรท�ำแต่นนั่ แหละ
ครับ การสร้างคนมองไม่เห็นชัดเจนเหมือนการสร้างวัตถุโบราณ
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วันแม่
วันแม่มีความส�ำคัญอย่างไร
คิดว่าได้พูดกันมากแล้วในรายการต่างๆ พระคุณของแม่
เป็นอย่างไร น่าจะประจักษ์อยูพ่ อสมควร เรือ่ งทีผ่ มจะขอเน้นย�้ำ
ในที่นี้ก็คือ ขอให้ พ่อ แม่ ลูกท�ำหน้าที่ของ พ่อแม่ ของลูก
ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ คือคนที่เป็นแม่จะต้องเป็นพร้อมด้วย
คุณสมบัติของแม่ให้ดีที่สุด คนที่เป็นพ่อก็ท�ำหน้าที่ของพ่อพร้อม
ด้วยคุณสมบัติของพ่อที่ดีที่สุด ถ้าไม่มีคุณสมบัติ ก็ไม่ควรจะ
เรียกร้องอะไรจากลูก พ่อแม่ไม่ควรเรียกร้องอะไรจากลูก ถ้าเรา
ไม่มคี ณ
ุ สมบัตขิ องพ่อแม่ ลูกก็เหมือนกัน ถ้าไม่มคี ณ
ุ สมบัตขิ องลูก
ก็ไม่ควรจะเรียกร้องอะไรจากพ่อแม่ เพราะฉะนั้น เราเป็นอะไร
เป็นแม่ เป็นพ่อ เป็นลูก เราควรจะท�ำหน้าที่ของพ่อแม่ ของลูก
ให้สมบูรณ์
หน้าทีข่ องพ่อแม่ หรือมารดาบิดา ภาษาไทยเราเรียกพ่อแม่
ภาษาบาลีว่า มาตาปิตุโร มารดาขึ้นก่อน
(๑) ห้ามลูกไม่ให้ทำ� ความชัว่ ตัวพ่อแม่เองก็ตอ้ งไม่ทำ� ด้วย
แม้จะท�ำอยูบ่ า้ ง แต่หน้าทีข่ องพ่อแม่ทหี่ วังดีตอ่ ลูก ก็ตอ้ งห้ามลูก
ไม่ให้ท�ำความชั่ว
(๒) ให้ตงั้ อยูใ่ นคุณงามความดี พ่อแม่ตอ้ งเป็นผูน้ �ำในการ
ตัง้ ตัวอยูใ่ นความดี มิเช่นนัน้ แล้วจะสอนลูกยาก ถ้าพ่อแม่ไม่ตงั้ ตน
อยูใ่ นคุณงามความดี สอนให้ลกู ดีได้ยาก เพราะว่าไม่เห็นตัวอย่าง
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(๓) ให้ศึกษาศิลปวิทยาเท่าที่จะให้ศึกษาได้ เท่าที่ก�ำลัง
ความสามารถจะให้ศกึ ษาได้ ถ้าไม่มเี งินทองทีจ่ ะเสียให้เขาศึกษา
ศิลปวิทยา เราก็หาทางอื่นที่เป็นศิลปวิทยา เป็นวิชาชีพที่จะให้
เขาเติบโตขึ้นมาเลี้ยงตัวได้ บางคนไม่ต้องเรียนในโรงเรียนสูงๆ
หรอกครับ เขาก็เรียนธรรมดา บางทีไปเรียนหนังสือในชั้นน้อย
แต่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง เพราะว่าได้ศึกษาศิลปวิทยาใน
การประกอบอาชีพ ในการด�ำรงชีวติ เรือ่ งนีพ้ อ่ แม่กต็ อ้ งตระหนัก
(๔) หาคู่ครองให้ เวลานี้ เขาหากันเองส่วนมาก แต่
ถึงกระนัน้ ก็สอดส่องดูแลบ้างตามสมควร ให้ความคิด ความเห็น
แนะแนวทางที่จะเลือกคู่ครอง
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(๕) มอบทรัพย์สมบัติให้บ้างถ้ามี ในสมัยที่สมควรจะให้
ถ้าไม่มีก็แล้วไป ลูกเขาก็รู้ว่าพ่อแม่ไม่มี
ถ้าพ่อแม่ท�ำหน้าที่ของพ่อแม่ดีแล้ว หน้าที่ของลูกคือ
(๑) เลีย้ งท่านตอบแทน ท่านเลีย้ งเรามาแล้วเลีย้ งท่านตอบ
การเลี้ยงมี ๒ อย่างคือ เลี้ยงด้วยกาย และเลี้ยงด้วยใจ เลี้ยง
ใจท่าน เลี้ยงกายท่าน ให้ท่านได้มีความรู้สึกปลื้มใจกับลูก นี่ก็
เรียกเลี้ยงใจ
(๒) รับท�ำกิจของท่าน หน้าที่อะไรของท่าน รับช่วยท�ำ
กิจธุระ ดูแลไม่เพิกเฉย ดูแลเอาใจใส่
(๓) ด�ำรงวงศ์ตระกูล คนที่จะด�ำรงวงศ์ตระกูลได้ ต้อง
เป็นคนที่มีธรรมส�ำหรับจะด�ำรงวงศ์ตระกูล มีธรรมของตระกูล
เหมือนกับคนที่จะด�ำรงชาติเอาไว้ได้ ต้องมีธรรมของชาติ ผู้ที่จะ
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ด�ำรงวงศ์ตระกูลก็ต้องมีธรรมของตระกูล อันนี้ต้องหันเข้าหา
หลักธรรมของตระกูล
(๔) ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี สมควรจะได้รับมรดก เพราะ
ในหน้าที่ของมารดาบิดามีแล้วว่า มอบทรัพย์มรดกให้ในสมัย
อันสมควร
เพราะฉะนัน้ ลูกก็ตอ้ งปฏิบตั ติ นให้เป็นคนดี สมควรทีท่ า่ น
จะมอบทรัพย์มรดกให้ มิเช่นนั้นแล้วท่านก็ให้ดว้ ยความไม่เต็มใจ
ให้ด้วยความรู้สึกเสียไม่ได้ เพราะเห็นว่าเป็นลูกก็ต้องให้ ถ้าลูก
ประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นคนดี ท่านก็เต็มใจทีจ่ ะให้ อ้อนวอนทีจ่ ะให้
ไม่ใช่ให้ดว้ ยความไม่เต็มใจ ไปอ้อนวอนให้แก่ลกู ทีด่ ี เขาก็ไม่อยาก
ได้อะไรของพ่อแม่ แค่อยากจะให้พ่อแม่อยู่เย็นเป็นสุข อันนั้น
ก็เป็นความปลาบปลื้มของเขาแล้ว
(๕) เมือ่ ท่านล่วงลับไปแล้ว ท�ำบุญอุทศิ ให้ทา่ นบ้างตาม
กาลอันสมควร ทางพุทธศาสนามีความเชื่อเรื่องการเวียนว่าย
ตายเกิด ตายแล้วก็เกิดอีก แล้วก็ไม่รู้หรอกว่าท่านไปเกิดที่ไหน
แต่ทำ� บุญอุทศิ ให้ทา่ นไป เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที เผือ่ ว่า
ท่านได้รับก็จะเป็นความดี หากท่านไม่ได้รับแต่เราได้รับแน่นอน
อย่างน้อยก็เป็นการระลึกถึงท่าน เราสอนกันอยูเ่ สมอครับ หน้าที่
ของมารดาบิดา หน้าทีข่ องลูก แต่ไม่คอ่ ยได้ท�ำกันเท่าไร บางคน
ก็ท�ำบางคนไม่ค่อยได้ท�ำ อ้างนั่นอ้างนี่ไปเรื่อย
มีคนชอบถามผมเสมอว่า ท�ำอย่างไรให้เยาวชนของเรา
เป็นคนดี ผมขอน�ำเอาค�ำตอบของท่านอาจารย์พทุ ธทาสมาในทีน่ ี้
ท่านบอกว่า ต้องให้แม่ดีก่อน นี้เป็นความจริงอย่างยิ่งนะครับ
คือเด็กที่พ่อแม่ดี โอกาสที่จะเสีย น้อยมากเลย ส่วนมากจะดี
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พ่อมีอิทธิพลต่อลูกน้อยกว่าแม่ ถ้าแม่ดีเป็นหลักให้ได้แล้วละก็
ลูกมักจะดี พ่อก็ส�ำคัญเหมือนกัน ไม่ใช่ไม่ส�ำคัญ แต่เทียบแล้ว
แม่มอี ทิ ธิพลต่อลูกมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าแม่เป็นคนดีดว้ ย
แม่ต้องดีเสียก่อน
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ผมเคยอ่านหนังสือของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ท่าน
เขียนเรื่อง “มหาบุรุษ” พูดไว้ตอนหนึ่ง ผมจ�ำไม่ได้หมดทุกตัว
นะครับ ยังไม่ได้เปิดดูตอนนี้ จ�ำแต่ใจความได้ มหาบุรษุ แทบทุกคน
หรือทุกคนที่ได้รับอิทธิพลจากแม่เป็นอันมาก ในการที่จะท�ำให้
เขาเป็นคนเช่นไร เช่นว่า เป็นคนขยันหมั่นเพียร เป็นคนบึกบึน
บากบัน่ สูอ้ ปุ สรรค เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน อะไรต่างๆ เหล่านี้
มักจะได้รับอิทธิพลจากแม่ เพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากให้เยาวชน
ของเราเป็นคนดี คนแรกที่จะต้องให้ดีก่อน คือแม่
เวลานี้ รู้สึกว่าระดับศีลธรรม ระดับจริยธรรม ระดับ
คุณงามความดีตา่ งๆ ของคนในสังคมของเรา ทัง้ ผูห้ ญิง ทัง้ ผูช้ าย
ทั้งพ่อ ทั้งแม่ ตกต�่ำลงพอสมควร ท�ำอย่างไรจึงจะได้พัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นแม่ หรือผู้ที่เป็นพ่อให้ดีขึ้น และเรื่อง
เยาวชนหายห่ ว งได้ ม ากถ้ า คุ ณ ภาพของพ่ อ แม่ ดี ลองสั ง เกต
ลองส�ำรวจดูเด็กเร่ร่อนจรจัด ที่เที่ยวไปอยู่ตามที่ต่างๆ ไปจาก
บ้านแตกทั้งนั้น พ่อแม่ไม่เป็นหลัก แต่สร้างความเดือดร้อน
ให้แก่เด็ก ความชั่วร้าย ความผิด ความเดือดร้อนต่างๆ มา
ลงทีเ่ ด็ก เพราะว่าผูใ้ หญ่ไม่ตงั้ อยูใ่ นคุณธรรมของผูใ้ หญ่ คุณธรรม
ของพ่อแม่เรื่องนี้ส�ำคัญนะครับ
ส�ำหรับวันแม่ ผมก็ขอพูดในแนวนี้ อย่ามัวกราบๆ ไหว้ๆ
กันอยู่เลย ขอให้เรามาชักชวนกันท�ำหน้าที่ให้สมบูรณ์ดีกว่า
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ไม่ได้ปฏิเสธการเอาดอกมะลิ เอาพวงมาลัยไปให้แม่ นั่นก็ดี แต่
ไม่ใช่ปีหนึ่งท�ำหนหนึ่ง แล้วก็แล้วไป สิ่งที่ควรท�ำกว่าคือ ลูกมา
ท�ำหน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่ให้ดีที่สุด พ่อแม่ท�ำหน้าที่ของพ่อแม่
ต่อลูกให้ดีที่สุด ท�ำให้เป็นวันแม่ทุกวัน ไม่จ�ำเพาะเจาะจงว่า
จะต้องเป็นวันที่ ๑๒ สิงหา เป็นวันแม่ทุกวันส�ำหรับลูก ส�ำหรับ
แม่นั้นก็เป็นวันของลูกทุกวันอยู่แล้ว แม่คิดถึงลูกทุกวันอยู่แล้ว
ระลึกถึง อยากให้ลกู ดี โดยมากเป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ ขอให้
ลูกๆ ท�ำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุด เพียงแต่ตั้งใจว่าจะเป็นลูกให้ดี
ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้เราก็จะท�ำให้พ่อแม่มีความสุข ผมขอปรารภ
วันแม่เพียงเท่านี้

การปฏิบัติธรรมคืออะไร
การกระท�ำต่างๆ ของพวกเราในสังคมไทยเวลานี้ เรามัก
จะมุ่งรูปแบบยิ่งกว่าเนื้อหา ผมขอยกตัวอย่าง แม้แต่การปฏิบัติ
ธรรม เราก็เอารูปแบบไปใส่ให้มีความหมายแคบเข้ามา เพียง
ท�ำสมถะ วิปสั สนาเท่านัน้ ความหมายของการปฏิบตั ธิ รรม ซึง่ ก็
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรม อย่างที่เพื่อนฝูงของท่าน
ถามว่า ตอนนี้ไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่า ความหมายของเขาก็คือ
การไปท�ำสมถะ ท�ำสมาธิ หรือไปท�ำวิปัสสนา นั่นคือการปฏิบัติ
ธรรม ซึ่งเป็นความหมายที่แคบมาก เพียงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติธรรม
ความหมายทีแ่ ท้จริงของการปฏิบตั ธิ รรม คือ การกระท�ำ
ที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งหมด ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภาวะใด เพศใด
อยู่ในหน้าที่ใด ท�ำหน้าที่นั้น ในภาวะนั้นให้ดีที่สุด ให้ถูกต้อง
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ที่สุด ให้เป็นธรรมที่สุด นั่นแหละครับ คือการปฏิบัติธรรม
ยกตัวอย่างในระดับใหญ่ ระดับสูง เช่น กระทรวงมหาดไทย
เป็นทางเดินของธรรม ในสายการปกครอง เราปกครองให้ดที สี่ ดุ
ยุตธิ รรมทีส่ ดุ ไม่เบียดเบียนราษฎร ไม่มกี ารคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ
ผู้ปกครองทุกระดับ ตั้งแต่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยลงไป
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด จนถึงนายอ�ำเภอ ก�ำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
ตัง้ อยูใ่ นธรรม เพราะกระทรวงมหาดไทย เป็นทางเดินของธรรม
ในสายการปกครอง ปกครองให้ดีที่สุด ต้องมีทศพิธราชธรรม
กระทรวงยุติธรรมก็เป็นทางเดินของธรรม สายความยุติธรรม
กระทรวงทุกกระทรวงเป็นทางเดินของธรรมทั้งนั้น ต้องเป็น
ปฏิบัติธรรมทั้งนั้น
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เพราะเหตุที่ว่า คนส่วนมากไม่เห็นความส�ำคัญของการ
ปฏิบัติธรรมในแนวนี้ พอคิดว่าจะปฏิบัติธรรม ก็นึกถึง (๑) ถือ
ปิ่นโตเข้าวัด รักษาศีล (๒) นั่งสมาธิ (๓) ท�ำวิปัสสนา นั่นคือ
การปฏิบัติธรรมในความหมายของเขา ซึ่งแคบมากเลย เวลา
ประกอบอาชีพก็เป็นอันว่า ไม่ต้องปฏิบัติ ท่านมักจะได้ยินเสมอ
ทีค่ นพูดว่า ผมไม่มเี วลา ดิฉนั ไม่มีเวลาไปปฏิบัตธิ รรม เพราะมัว
ประกอบอาชีพอยู่ ที่จริงเขาจะต้องปฏิบัติธรรมในอาชีพนั้นเอง
ประกอบอาชีพอะไร ก็ต้องปฏิบัติธรรมในอาชีพนั้น นั่นแหละ
คือการปฏิบัติธรรม
พ่อค้าแม่คา้ ตัง้ ร้านค้าขายด้วยจิตคิดว่า เพือ่ เป็นประโยชน์
ให้คนอยู่แถบนี้ คนที่อยู่ใกล้เคียงกันนี้จะได้ไม่ต้องไปซื้อของไกล
เอาก�ำไรแต่พอสมควรนิดหน่อย มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อลูกค้า
ไม่ขายของปลอม ไม่ปนปลอมกับของดี แล้วขายอย่างของดี มันก็
เป็นการปฏิบัติธรรม ลูกค้าก็ไม่ต่อราคาเกินไป เขาขายเท่าไร
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ก็ให้เขาได้ก�ำไรบ้าง เราได้อาศัยเขา เขาอยู่ได้ เราก็ได้รับความ
สะดวก ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน นี่คือการปฏิบัติธรรม

มงคลสูตร
สูตรส�ำคัญแห่งชีวิตสูตรหนึ่งคือ มงคลสูตร พระพุทธองค์
ทรงแสดงแนวการปฏิบัติธรรม ตั้งแต่การไม่คบคนพาล ให้คบ
คนดี บูชาคนทีค่ วรบูชา บ�ำรุงมารดา - บิดา สงเคราะห์บตุ ร - ภรรยา
การสงเคราะห์ญาติ การให้ทาน การประพฤติธรรม เรื่อยขึ้นไป
ถึง การเห็นอริยสัจ จิตใจไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม เป็นล�ำดับ
สูงๆ ขึ้นไป เป็นโลกุตรธรรม นี่คือแนวของการปฏิบัติธรรม
ถ้าจะให้สงั คมดี ให้ครอบครัวดี ให้คนเป็นคนดี ต้องปฏิบตั ธิ รรม
ในชีวิตประจ�ำวัน ปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ ท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ใครมีหน้าทีอ่ ะไร ท�ำหน้าทีใ่ ห้ดที สี่ ดุ นัน่ แหละ คือการปฏิบตั ธิ รรม
ที่แท้จริง
สมถะ วิปัสสนานั้น ก็เป็นการปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่ง นี่คือ
ความไม่เข้าใจในวงแคบของชาวพุทธ ที่ท�ำให้การปฏิบัติธรรม
ของเรานั้นอยู่ในขอบเขตที่จ�ำกัด ในความหมายที่จ�ำกัด ไม่ให้
ครอบคลุมไปถึงความดีงามต่างๆ
การทีเ่ ราระดมก�ำลังลงไป เพือ่ เว้นความชัว่ ให้ได้ หรือเพือ่
ท�ำความดีให้ถึงที่สุดนั่นก็เป็นสมาธิ คือความตั้งใจมั่น แต่เป็น
สมาธิโดยเนื้อหาสาระ ไม่ใช่โดยรูปแบบ การใช้สติเป็นเครื่องกั้น
กระแสความทะยานอยากเกินขอบเขต ซึง่ จะเป็นเหตุให้กอ่ กรรม
ท�ำชั่ว ก็เป็นจิตตสิกขา สติ สมาธิ อยู่ในหมวดเดียวกัน คือเป็น
จิตตสิกขาด้วยกัน
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ในสังคมของเรา ขาดจิตตสิกขา โดยเนื้อหาสาระอยู่เป็น
อันมากทีเดียว เราคงรูปแบบต่างๆ ไว้มาก และต่อเติมรูปแบบ
เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ แต่เนื้อหาสาระหายไป รูปแบบนี่ต่อเติมกัน
มากมายให้วจิ ติ รพิสดาร อะไรต่างๆ พูดไม่ถกู แต่รสู้ กึ ว่าพิธรี ตี อง
รู ป แบบต่ า งๆ เพิ่ ม พู น วิ จิ ต รพิ ส ดารขึ้ น มากเท่ า ไร คนก็ รู ้ สึ ก
ว่าขลัง และไปในทางศักดิ์สิทธิ์ แต่เนื้อหาสาระค่อยๆ หายไปๆ
คล้ายๆ กับผลไม้ที่มีแต่เปลือกมาก ไม่มีเนื้อ ประโยชน์น้อย
ไม่คุ้มกับราคาที่เราซื้อมา

70

ทางที่ดี เราควรจะท�ำให้สาระมากขึ้น คือท�ำอะไรก็มุ่ง
ให้สาระมากขึ้น สาระมันอยู่ที่ไหน รูปแบบให้เหลือไว้แต่น้อยๆ
ก็ได้ เหมือนผลไม้บางชนิดเปลือกบาง เช่น ฝรั่ง เราอาจจะ
รับประทานได้ ทั้งเนื้อทั้งเปลือก รับประทานได้หมด เรียกว่า
เป็นสาระทั้งหมดเลย การจัดงาน การจัดการ การท�ำพิธีรีตอง
ท�ำยังไงให้พธิ รี ตี อง คือเปลือกน้อยลงให้บางทีส่ ดุ ให้เนือ้ หาสาระ
มากขึน้ คนก็จะเข้าหาเนือ้ หาสาระ หมดเปลืองน้อย ลงทุนน้อย
ได้ผลมาก ถ้าไปมุง่ เอาเปลือกนอก มุง่ เอาพิธกี รรม มุง่ เอาเปลือก
มากๆ มันได้สาระน้อย เปลือกมาก ลงทุนมาก ได้ผลน้อย
พระพุทธพจน์มีดังนี้
“ผูใ้ ดเห็นสิง่ อันไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ เห็นสิง่ ทีเ่ ป็นสาระ
ว่าไม่เป็นสาระ เขามีความด�ำริผดิ เป็นทางด�ำเนินเสียแล้ว จึงไม่มี
ทางพบสิ่งที่เป็นสาระได้ ส่วนผู้ใดรู้ สิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระ
สิง่ ใดไม่เป็นสาระก็ไม่เป็นสาระ เขามีความด�ำริถกู เป็นทางด�ำเนิน
เขาย่อมจะเข้าถึงสิ่งอันเป็นสาระได้”
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นี่แหละครับ ส�ำคัญมากๆ เลย คือ ต้องเห็นให้ถูกต้องว่า
อะไรเป็นสาระ อะไรไม่เป็นสาระ ถ้าเห็นสลับกัน เสร็จเลย
ก็ไปถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระมาเป็นสาระ เสียเวลา เสียเงินทอง
เสียอะไรมากมาย เอาสาระดีกว่า
ข้อความดังกล่าวนี้ จากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ข้อ ๑๑
คัมภีรธ์ รรมบท ปรารภท่านสัญชัย อาจารย์ของพระสารีบตุ ร เมือ่
พระสารีบตุ รไปพบพระอัสสชิ แล้วต้องการจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
ชวนอาจารย์ไปด้วย เพื่อจะไปพบสิ่งที่เป็นสาระ แต่อาจารย์
สัญชัยปฏิเสธว่า ไม่ไป จะอยู่กับคนโง่ ในโลกนี้ คนโง่มากกว่า
คนฉลาด เพราะฉะนั้นจะอยู่กับคนโง่ ท่านอุปติสสะ คือพระ
สารีบุตรในเวลาต่อมา กับท่านโกลิตะ คือพระมหาโมคคัลลานะ
พาบริ ว ารไปเฝ้ า พระพุ ท ธเจ้ า กราบทู ล เรื่ อ งนี้ ใ ห้ ท รงทราบ
พระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า ผู้ใดเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่า
เป็นหรือไม่เป็นสาระ ตามที่กล่าวมาแล้ว เป็นท�ำนองว่า ท่าน
สัญชัยมองไม่เห็นสิ่งที่เป็นสาระ มัวยึดอยู่กับอสาระ

ความด�ำริเป็นสิ่งส�ำคัญ
ความด�ำริ ความคิดของคนเรา ถ้าเป็นความคิดผิด ด�ำริผดิ
เป็นสิ่งน่ากลัว ความเห็นผิด พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นยอดโทษ
ดั ง พระพุ ท ธพจน์ ที่ ว ่ า มิ จฺ ฉ าทิ ฏ ิ ป รมานิ ภิ กฺ ข เว วชฺ ช านิ
แปลว่า ภิกษุทงั้ หลาย บรรดาโทษทัง้ หลาย มีมจิ ฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิง่
หมายความว่า มิจฺฉาทิฏิ เป็นยอดโทษ มีโทษมากที่สุด เมื่อ
มีความเห็นผิด มีความด�ำริผิด เป็นทางด�ำเนินเสียแล้ว เขาก็จะ
เดินไปในทางที่ผิด เขาจะพบแต่สิ่งที่ผิด สิ่งที่เป็นอสาระ ไม่ได้
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สาระ แต่เข้าใจผิดว่านั่นคือสาระ เพราะความเข้าใจผิด ยึดผิด
ก็ได้สิ่งที่เป็นอสาระ เข้าใจว่าเป็นสาระ
อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบว่า เหมือนกับคนผู้หนึ่ง
ต้ อ งการที่ จ ะท� ำ สั ม ภาระ หมายความว่ า ท� ำ บ้ า น ท� ำ เรื อ น
ท�ำเครือ่ งไม้สกั อย่างหนึง่ ด้วยไม้ แล้วเดินเข้าไปในป่า ตัง้ ใจจะหา
แก่นไม้ ไปพบกิ่งไม้ เข้าใจว่าเป็นแก่นไม้ เอามาท�ำอะไรไม่ได้
ไปเจอเปลือกไม้ เข้าใจว่าเป็นแก่น ก็คงเอามาท�ำสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำด้วย
แก่นไม้ไม่ได้อยู่นั่นเอง เพราะเขาเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งนั้นเป็นแก่น
แต่ที่จริงมันไม่ใช่แก่น
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แก่นในพุทธศาสนา
ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นแก่นในพุทธศาสนา มีค�ำตอบอยู่ใน
มหาสาโรปมสูตร แปลว่า พระสูตรที่เปรียบด้วยสิ่งที่เป็นสาระ
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “ถ้าเปรียบพรหมจรรย์หรือศาสนาของ
พระองค์เหมือนกับต้นไม้ทั้งต้นละก็ อะไรเป็นเปลือก อะไรเป็น
กระพี้ อะไรเป็นแก่น ในที่นั้น พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ลาภ
สักการะชื่อเสียงเป็นผลพลอยได้ เป็นกิ่งใบของต้นไม้ ศีลเป็น
สะเก็ดของต้นไม้ สมาธิเป็นเปลือก ปัญญาเป็นกระพี้ กระพี้
คือสิ่งที่ติดอยู่กับแก่น วิมุตติเป็นแก่น ความหลุดพ้นเป็นแก่น
ถ้าจะถือเอาเป็นแก่นของศาสนาจริงๆ ก็ต้องเป็นวิมุตติ
ไม่ใช่เรื่องอื่น เรื่องอื่นเป็นเพียงตัวประกอบ อย่างศีล สมาธิ
ปัญญา ไม่ใช่แก่น เป็นพระธรรมทั้งหมด ที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ
อย่างมรรคมีองค์ ๘ ไม่ใช่แก่น แก่นจริงๆ ของศาสนาพุทธ คือ
วิมุตติ ความหลุดพ้น ถือเอาพระพุทธพจน์เป็นหลัก
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ปรมัตถธรรมคืออะไร
ถ้าจะพูดให้ลึกซึ้ง ให้ยากก็ยาก แต่ถ้าจะพูดให้ง่ายก็ง่าย
อย่างเช่น คนเป็นสมมติสัจจะ สมมติว่าคน ถ้าจะพูดให้เป็น
ปรมัตถ์ ก็พูดถึงขันธ์ ๕ ประกอบกันเข้า รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ สมมติว่าเป็นคนบ้าง สัตว์บ้าง การที่เรารู้จัก
ขันธ์ ๕ ก็ขันธ์ ๕ นั่นแหละคือ ปรมัตถธรรมของคน
ถ้าเป็นคน ก็เป็นเพียงสมมติว่าเป็นคน เป็นสัตว์ เป็น
รถยนต์คันหนึ่ง เราเห็นเป็นรถยนต์ เป็นสมมติ เป็นบัญญัติแยก
ย่อยออกมาแล้ว คือ แยกมันออกมาให้หมด ค�ำว่ารถยนต์ก็ไม่มี
เรียกว่ารถยนต์ก็ไม่มี มันเป็นอย่างอื่นไป นั่นแหละคือ ปรมัตถ์
ของมัน อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ยถา หิ องฺคสมฺภารา
โหติ สทฺโท รโถ อิติ เพราะสัมภาระต่างๆ มารวมกันเข้าเป็น
สารประกอบเสียงว่า รถก็มี (รโถ = รถ) รถเทียมม้า อะไร
ก็แล้วแต่ เอวํ ขนฺเธสุ สนฺเตสุ เมื่อขันธ์ทั้งหลายยังมีอยู่ โหติ
สตฺโตติ สมฺมติ การสมมติว่าสัตว์ คือ รู้ด้วยกัน รู้พร้อมกันว่า
นี้คือสัตว์ อย่างนี้ก็มีอยู่ พอเราแยกออกไปเป็นส่วนต่างๆ แล้ว
คนก็ไม่มี
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อาการ ๓๒
คนชอบพูดบอกว่า ลูกเต้าจะเกิดมา สวยไม่สวย อะไร
ก็ช่างมันเถอะ ผิวด�ำผิวขาวก็ช่างมันเถอะ ขอให้มีอาการ ๓๒
ครบแล้วกัน ทุกคนแหละครับ มีครบอาการ ๓๒ ทัง้ นัน้ ไม่มใี คร
ไม่ครบหรอก แต่ทนี ี้ เราพูดผิด มีความเห็นผิด มีความเข้าใจผิด
ความหมายของคนทีพ่ ดู ว่า ขอให้ออกมาครบอาการ ๓๒ ก็พอแล้ว
เขาหมายถึงว่า อย่าให้ตาบอด อย่าให้หูหนวก ขออย่าให้แขน
ด้วนขาด้วนก็พอแล้ว หมายความว่า ขอให้มีอวัยวะครบถ้วน
บริบูรณ์
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ความจริ ง นั้ น อาการ ๓๒ ท่ า นหมายถึ ง ธาตุ ดิ น กั บ
ธาตุน�้ำ ที่มีอยู่ในตัวคนเท่านั้นเอง คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต
ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า มันสมอง เป็น
ธาตุดินก็มีทุกคน ธาตุน�้ำก็มี น�้ำดี น�้ำเสลด น�้ำเหลือง น�้ำเลือด
น�้ ำ หนอง น�้ ำ ลาย เหงื่ อ น�้ ำ ตา น�้ ำ เมื อ ก น�้ ำ ในข้ อ น�้ ำ มู ต ร
รวมแล้วเป็น ๓๒
นี่ แ หละคื อ อาการ ๓๒ ที่ พ ระท่ า นสวด เพื่ อ พิ จ ารณา
กายคตาสติ แปลว่ า สติ ที่ เ ป็ น ในกาย เพื่ อ พิ จ ารณากายว่ า
ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ ให้เราพิจารณาให้เบื่อหน่าย นี่คือความ
เข้าใจไขว้เขวของคนที่ไม่เข้าใจ พูดโดยความไม่เข้าใจ พูดด้วย
ความไม่รู้ เพราะฉะนั้น ความเข้าใจผิด ความคิดผิด ความ
ด�ำริผิด จึงเป็นสิ่งน่ากลัว ความเห็นผิดก็ท�ำให้ปฏิบัติผิด ท�ำให้
ด�ำเนินชีวิตผิด
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เถรส่องบาตร
ในศาสนานี้ มีทั้งส่วนที่เป็นสาระซึ่งเป็นของเดิมแท้ และ
สิ่งที่เป็นอสาระ ที่คนภายหลังเสริมต่อเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์
บางอย่าง ด้วยความพอใจบางอย่าง ด้วยการทีอ่ ยากจะท�ำบางอย่าง
เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ แล้วก็ควรจะจบเพียงเท่านั้น คืออาจจะ
จ�ำเป็นในสมัยนั้น จ�ำเป็นต้องท�ำเช่นนั้น พอล่วงกาลล่วงสมัย
ความจ�ำเป็นก็หมดไปแล้ว แต่คนรุ่นหลังยังท�ำต่อๆ กันมา ด้วย
ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์สบื ต่อกันมา อย่างไม่รจู้ ดุ หมาย ท�ำต่อกันมา
อย่างมืดบอด
อย่างที่ท่านชอบพูดถึงเถรส่องบาตร บางท่านคงทราบ
บางท่านอาจจะยังไม่ทราบ ท�ำไมถึงเรียกเถรส่องบาตร ก็ท�ำ
ตามๆ กันมา ความหมายคือ ท่านอาจารย์ทา่ นรูว้ นิ ยั ท่านฉันเสร็จ
ในบาตร ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านก็ส่องบาตร เช็ดบาตรแล้ว
ท่านก็ไปส่องกับดวงตะวัน ดูวา่ มีรรู วั่ หรือไม่ เพราะในวินยั ไม่ให้
ใช้บาตรที่มีรูรั่ว ถึงขนาดที่เมล็ดข้าวลอดออกมาได้ เป็นอาบัติ
ถ้ามีรูรั่วอย่างนั้น ก็ซ่อมแซมเสีย ปะเสีย
แต่ลูกศิษย์ไม่รู้เรื่อง เห็นอาจารย์ฉันเสร็จก็ส่องบาตร
กับดวงอาทิตย์ กับแสงแดด เพื่อจะได้เห็นรู ลูกศิษย์ก็ส่องบ้าง
ส่องกันเป็นแถวเลย อาจารย์ก็ไม่ได้อธิบาย ลูกศิษย์บางคนถาม
กันว่า ส่องท�ำไม ตอบว่าไม่รู้ เห็นอาจารย์ส่องก็ส่องด้วย แต่
ตัวไม่รู้ อย่างนี้เรียกว่า ท�ำแบบเถรส่องบาตร มันก็ไม่ดี เราต้อง
รู้เหตุผลว่า ท�ำไมท�ำอย่างนั้น เมื่อไม่รู้เหตุผล ท�ำอย่างมืดบอด
ก็กลายเป็นงมงาย ท�ำให้เป็นที่หัวเราะเยาะของคนบางพวกหรือ
ผู ้ รู ้ หรื อ ผู ้ ที่ ช อบเหตุ ผ ล หรื อ ผู ้ ที่ ช อบวิ จ ารณ์ ท� ำ กั น ไปตาม
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ประเพณีนยิ ม แล้วยังมาอ้างด้วยว่าเป็นประเพณีดงี าม ก็ทำ� กันไป
สิ้นเปลืองกันไป หมดเปลืองกันไป เดือดร้อนกันไป เพราะเหตุ
ไม่รู้ความจ�ำเป็น ไม่รู้ความประสงค์ ไม่รู้สาระ
ส่วนที่เป็นอสาระมากมายที่ท่วมท้นสิ่งที่เป็นสาระ ถ้า
เหลือไว้แต่สิ่งที่เป็นสาระ มันก็ไม่มีอะไรเท่าไร ถ้าเป็นไปเพื่อ
ความงมงาย มีไว้เพือ่ ผลประโยชน์ หาลาภผล หาชือ่ เสียง ไม่ใช่
เพือ่ รักษาพระศาสนาทีเ่ ป็นเนือ้ แท้ ซึง่ อ�ำนวยประโยชน์แก่มหาชน
จริงๆ ไม่ใช่เอาประโยชน์จากมหาชน เพิ่มพูนบารมีเฉพาะตน
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น่าตระหนักนะครับ ว่าท�ำอย่างไร และคิดจะท�ำอะไร ให้เป็น
ประโยชน์แก่มหาชนจริงๆ ไม่คิดแต่จะเอาประโยชน์จากมหาชน
มาเพิ่มพูนบารมีเฉพาะตน เราจะได้ศาสนาที่บริสุทธิ์ ศาสนาที่
เป็นประโยชน์แก่มหาชนจริงๆ ไม่ใช่เพื่อเพิ่มพูนบารมีเฉพาะตัว
มันเป็นสิ่งที่น่าละอาย คิดไปแล้วเป็นสิ่งที่น่าละอาย
เนื่ อ งจากคนส่ ว นมากในสั ง คมของเรา ติ ด ในรู ป แบบ
ส�ำนักต่างๆ ที่ได้ชื่อว่า เป็นส�ำนักสมาธิวิปัสสนา บางส�ำนักจึง
สร้างรูปแบบต่างๆ ขึ้นมา ยิ่งวิจิตรพิสดารมากเท่าใด ยิ่งจะ
เรียกร้องความสนใจได้มากเท่านั้น ชื่อเสียง เกียรติคุณ ลาภ
สักการะ ก็หลัง่ ไหลมาสูส่ ำ� นัก แล้วก็รำ�่ รวยขึน้ เรือ่ ยๆ พวกบริษทั
บริวาร ผู้หนักในลาภยศก็ห้อมล้อม เชิดชู โฆษณาชวนเชื่อ ให้
กว้างขวางออกไป เพราะเป็นที่มาแหล่งลาภผลของพวกตน
ผูท้ เี่ ป็นเช่นนัน้ ในคัมภีรบ์ าลี คัมภีรท์ างศาสนา เรียกสมณะ
เช่นนั้นว่า สมณกุฎุมพี คือสมณะที่ร�่ำรวยอย่างเศรษฐี อย่าง
คฤหัสถ์ อย่างกุฎุมพี พวกบริษัทบริวาร ผู้หนักในลาภสักการะ
ห้อมล้อม เชิดชู ได้ผลประโยชน์ โฆษณาชวนเชื่อให้กว้างขวาง
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ออกไป เป็นทางมาแห่งลาภผล หนักเข้า หาได้ไม่ทันใจ ไม่ทัน
ความโลภที่ วิ่ ง ออกหน้ า ไปก่ อ นแล้ ว ก็ ต ้ อ งใช้ ชี วิ ต หลอกลวง
โดยเอาส�ำนักสมาธิวิปัสสนาออกหน้า หาลาภผลอยู่เบื้องหลัง
ชาวบ้านผู้ไม่รู้เรื่องพาซื่อ จึงเข้าไปติดบ่วงที่ลวงไว้เสียมากมาย
แม้จะรู้ภายหลังว่าตัวหลงผิดเสียแล้ว แต่เพราะกลัวจะเสียหน้า
จึงช่วยกันพิทักษ์ปกป้อง อย่างไรก็ปกป้องเอาไว้ก่อน แล้วค่อย
ถอนตัวภายหลัง
ท่านลองคิดดู เสือที่ต้องการล่าเหยื่อ มันจะหมอบอยู่
อย่างเงียบๆ พอได้จังหวะ จึงกระโจนตะครุบเหยื่ออย่างแม่นย�ำ
นักพรตนักบวชบางพวกบางคน ก็เป็นเช่นนั้น ต้องการเหยื่อ
คือลาภสักการะ ชื่อเสียง ความนับถือ แสร้งท� ำตน เป็นคน
สงบเสงีย่ ม เพือ่ จะหลอกลวง ให้คนทัง้ หลายตายใจ มิได้คำ� นึงถึง
พระพุทธพจน์เลย ทีว่ า่ ผูม้ งุ่ ความสงบ พึงละเหยือ่ ของโลกเสีย
โลกามิสํ ปชเห สนฺตเิ ปกฺโข อันทีจ่ ริงแล้ว ความสงบสุขของจิตใจ
เป็นตัวแท้ที่เข้าถึงศาสนา มากกว่ารูปแบบทางจริยธรรม หรือ
รูปแบบทางสมาธิ
ขอได้โปรดจ�ำข้อความนี้ไว้สักหน่อย อันนี้เป็นการขอร้อง
ในการปฏิบตั ศิ าสนานัน้ เราต้องมีความซือ่ สัตย์ตอ่ พระศาสดา
ซือ่ สัตย์ตอ่ พระพุทธเจ้า เราต้องเปลีย่ นแปลงจิตใจส่วนลึก อันเป็น
ที่ซ่อนเร้นของตัณหาอุปาทานให้ได้ เราจะพบกับความสงบสุข
อันแท้จริงด้วยอาการอย่างนี้ ด้วยลักษณะอย่างนี้ มิ เ ช่ น นั้ น
เราก็จะพบแต่ความสงบสุขแบบเด็กๆ คือเดี๋ยวก็หัวเราะ เดี๋ยวก็
ร้องไห้ เดี๋ยวก็ทะเลาะกัน เดี๋ยวก็ตีกัน
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นอกจากนี้ ถ้าเรายังเปลีย่ นแปลงจิตใจส่วนลึกของเราไม่ได้
แล้ว แม้จะให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา อะไรก็ตาม ก็จะ
เป็นที่อาศัยของตัณหาไปเสียหมด ตัณหา อุปาทาน ทั้งแผ่ ทั้ง
แฝงซ่อนเร้นเข้ามา ในทาน ในศีล ในภาวนา นั้นแหละ ท�ำให้
มีผลออกมาเป็นสีลพั พตปรามาส สีลพั พตุปาทาน แปลง่ายๆ ว่า
ความงมงาย ชวนกันงมงายโดยไม่รู้ตัว เป็นอวิชชาไปอีก เมื่อ
ตัณหานุสัย ยังไม่ถูกจ�ำกัด ทุกข์ก็เกิดขึ้นบ่อยๆ เหมือนต้นไม้
ที่รากยังมั่นคงอยู่ แม้ถูกตัดก้าน รานกิ่ง มันก็ยังงอกขึ้นได้อีก
(พุทธภาษิตในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ ๓๔)
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ผมพูดมาด้วยความปรารถนาดี ด้วยความหวังดีตอ่ ส่วนรวม
ต่อศาสนา ต่อพุทธบริษัท ถ้าจะมีอะไรเกินเลยไปบ้าง แรงไป
บ้าง ขออภัย แต่แน่ใจอยูอ่ ย่างหนึง่ ว่า มีความบริสทุ ธิใ์ จเป็นทีต่ งั้

ธรรมสมาธิ - จิตตสมาธิ - วิปัสสนาสมาธิ
จะพูดถึงสมาธิ ๓ ขั้น คือ
ขณิกสมาธิ สมาธิชั่วขณะ
อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียดฌาน
แต่มีสมาธิที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ปรากฏในพระไตรปิฎก
เล่ม ๑๘ หน้า ๔๒๙ ข้อ ๖๖๕ เรื่องธรรมชาติของท่านผู้ที่
บ�ำเพ็ญคุณงามความดี อย่างเช่นว่า ผูท้ ปี่ ระพฤติกศุ ลกรรมบถ ๑๐
คือ กายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ มโนสุจริต ๓ ประพฤติกุศล
กรรมบถ ๑๐ ให้บริบูรณ์แล้ว มีปีติ ปราโมทย์ ได้สุข ได้สมาธิ
โดยธรรมชาติ โดยไม่ต้องไปนั่ง ไม่ต้องไปท�ำอะไร
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พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับบุคคลผู้หนึ่ง ที่ท่านเรียกชื่อว่า
คามนิ หรือคามนี อันนี้ เรียกว่า ธรรมสมาธิ แปลว่า สมาธิที่
ได้จากการปฏิบัติธรรม ได้จากการประพฤติกุศลกรรมบถ กุศล
สุจริต เมื่อได้ธรรมสมาธิแล้ว สิ่งที่จะได้ต่อไป คือ จิตสมาธิ
หมายถึ ง จิ ต ตั้ ง มั่ น จิ ต มั่ น คง มี ลั ก ษณะที่ มั่ น คงในคุ ณ ธรรม
ในคุณงามความดี นี้เรียกว่า จิตตสมาธิ
มีสมาธิอีกชนิดหนึ่ง ที่จะเกิดขึ้นแก่ท่านผู้เจริญวิปัสสนา
แม้จะไม่ได้ท�ำสมาธิโดยตรง แต่เจริญวิปสั สนา วิธเี จริญวิปสั สนา
ท�ำอย่างไร เอาไว้พดู กันในปัญญากถาก็ได้ เพราะเป็นหมวดปัญญา
เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยปัญญา เป็นกลุ่มของปัญญา วิปัสสนาสมาธิที่ได้จากการเจริญวิปัสสนา บางท่านอาจสงสัยว่า เมื่อ
เจริ ญ วิ ป ั ส สนา จะได้ ส มาธิ ห รื อ ไม่ เมื่ อ เจริ ญ วิ ป ั ส สนาไป
ความสงบใจจะเกิดขึน้ ด้วยความสงบจิต ในลักษณะทีเ่ ป็นขณิกะ
บ้าง เป็นอุปจาระบ้าง อันนีแ้ หละครับคือ วิปสั สนาสมาธิ สมาธิ
ทีไ่ ด้จากการเจริญวิปสั สนา มิฉะนัน้ แล้ว คนทีเ่ ป็นวิปสั สนายานิก
คื อ เจริ ญ วิ ป ั ส สนาล้ ว นๆ ก็ จ ะขาดมรรคมี อ งค์ ๘ ที่ เ รี ย กว่ า
สัมมาสมาธิ ที่จริงท่านไม่ขาด แต่ท่านจะได้สมาธิแบบนี้
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ตัณหานุสัย
คื อ ตั ณ หาที่ แ ฝงเร้ น อยู ่ ใ นจิ ต ส่ ว นลึ ก ของเขา มี ตั ณ หา
อีกชนิดหนึง่ ทีซ่ า่ นออกไปทางตา หู จมูก แล่นออกไปรับอารมณ์
ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย อันนีเ้ รียก วิสตั ติกาตัณหา (วิสตั ติกา
แปลว่า ซ่านออกไป) เมื่อตา หู จมูก ลิ้น กาย กระทบกับรูป
เสียง กลิ่น รส เป็นต้น เรียกว่า รูปตัณหา ตัณหาในรูป สัททตัณหา ตัณหาในกลิ่น ตัณหาในรส ตัณหาในโผฏฐัพพะ ตัณหา
ในธัมมารมณ์ มีธรรมตัณหา ไม่ใช่ตัณหาในธรรมะนะครับ ไม่ใช่
อยากเรียนธรรมะ หรืออยากได้ธรรม แต่เป็นตัณหาในธัมมารมณ์
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ธัมมารมณ์ คือสิ่งที่ใจคิด เป็น mind object อย่างเช่น
เมื่ อ เช้ า เห็ น ดอกกุ ห ลาบสวย ลองไปดมดู รู ้ สึ ก หอม เวลานี้
ไม่ได้เห็นดอกกุหลาบแล้ว และไม่ได้ดมแล้ว แต่ความรูส้ กึ พอนึก
ขึน้ ทีไร นึกถึงดอกกุหลาบ ยังรูส้ กึ ถึงรูปของมัน รูส้ กึ ถึงกลิน่ หอม
ของมัน อย่างนีค้ อื ธัมมารมณ์ สิง่ ทีใ่ จคิด เป็นอดีตบ้าง เป็นปัจจุบนั
บ้าง เป็นอนาคตบ้าง เป็นธรรมตัณหา
เพราะวิสตั ติกาตัณหา เป็นตัณหาในอายตนะทัง้ ๖ นัน่ เอง
นี้เป็นตัณหาในภาคใช้งาน คล้ายๆ ว่าจะต้องเป็นเครื่องมือของ
ตัณหา ส่วนตัณหานุสยั เป็นตัณหาภาคบัญชาการ ตัณหาภาค
บัญชาการนี้แหละ ที่จะต้องละด้วยวิปัสสนา เรียกอีกค�ำหนึ่งว่า
วัฏฏมูลกาตัณหา แปลว่า ตัณหาที่เป็นมูลของวัฏฏทุกข์ หมาย
ความว่า ถ้ายังมีตณ
ั หาอย่างนีอ้ ยู่ วัฏฏทุกข์กย็ งั ต้องมีอยู่ ยังต้อง
เวียนว่ายตายเกิดอยู่ ยกตัวอย่างเช่น เหมือนเราเห็นน�้ำในตุม่ ใส
สะอาด พอมองลึกลงไป เห็นหนูตายตัวหนึ่ง เหมือนจิตส่วนลึก
ของเรายังไม่บริสุทธิ์ จิตส่วนลึกยังมีกิเลสอยู่ลึกๆ ที่เรียกว่า
อนุสัย นั่นแหละครับ
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เมือ่ จิตส่วนลึกของเรายังไม่บริสทุ ธิ์ เราก็ไม่อาจก�ำจัดทุกข์
ในชีวติ ให้หมดสิน้ ไปได้ ทุกข์ยอ่ มจะเกิดขึน้ บ่อยๆ วิปสั สนาปัญญา
จะเป็นตัวล้วงลึกลงไปในจิตส่วนลึกของเรา เอาส่วนชัว่ ต่างๆ ออก
คล้ายๆ เราเอามือไปตักหนูตายขึ้นมาเสียจากก้นตุ่ม แล้วทิ้งไป
เปลี่ยนน�้ำใหม่ ซึ่งไม่มีเชื้อโรคแพร่อยู่ น�้ำนั้นก็สะอาดบริสุทธิ์
อย่างแท้จริง ดื่มได้โดยไม่เป็นอันตราย ไม่เกิดทุกข์ต่อไปอีก
ปัญญาจึงท�ำให้ชีวิตบริสุทธิ์ อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ปญฺาย ปริสชุ ฌ
ฺ ติ บุคคลจะบริสทุ ธิด์ ว้ ยปัญญา พิจารณาต่อไป
นะครับว่า กิเลสทุกตัวเป็นส่าเชื้อของทุกข์ ปัญหาในวัด ปัญหา
ในบ้าน ในสังคม ในโลก ลดลงไม่ได้ เพราะมนุษย์ไม่เห็นภัยของ
กิเลส ไม่ได้ลดกิเลสลง จิตตสิกขา คือ การศึกษาเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
เรือ่ งจิต ปัญญาสิกขา การอบรมปัญญาในทางธรรมมีนอ้ ยเกินไป
ไม่พอทีจ่ ะสกัดกัน้ กระแสกิเลส ทีบ่ า่ ท่วมท้นมาจากทุกทิศในโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาสมุทร คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
นี่แหละ ที่ไม่ได้รับการควบคุม
ในที่บางแห่ง พระพุทธเจ้าตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่า
“ภิกษุทงั้ หลาย ค�ำว่า สมุทร นี้ ไม่ใช่อย่างอืน่ สมุทร คือ ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี่เอง เป็นมหาสมุทร” รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ เป็นมหาสมุทรที่ลึกมาก เป็นกระแส
กิเลสท�ำให้เกิดกระแสกิเลสขึ้นมา ท่วมท้นมาจากทุกทิศ สมาธิ
ของเราที่เป็นจิตตสิกขา ก็เป็นในรูปแบบเสียมากกว่าการใช้ใน
ชีวิตจริงกับเหตุการณ์จริง
จะสังเกตได้ว่า พอมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น เราแก้ปัญหา
ไม่ได้ เราไม่มกี ำ� ลังใจในการต่อสู้ ท้อแท้ และอ่อนแอ ยิง่ ในยุคนี้
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ท่านจะเห็นคนท้อแท้และอ่อนแอ ฆ่าตัวตายกันก็มาก จิตวิปลาส
ทิฏฐิวปิ ลาส ท�ำอะไรก็วปิ ลาสไปมาก เพราะพอเจอเหตุการณ์จริง
เข้า เราแก้ปญ
ั หาไม่ได้ เราไม่มกี �ำลังใจในการต่อสู้ เพราะการ
อบรมสมาธิของเรา เป็นไปโดยรูปแบบ มากกว่าที่จะน�ำมาใช้
ในชีวิตจริง

เอาสมาธิมาใช้ในชีวิตจริง
ท�ำอย่างไรให้คนเอาสมาธิมาใช้ในชีวิตจริง ให้เป็นคน
มัน่ คง เข้มแข็งทางจิตใจ ต่อสูไ้ ด้ เวลามีอปุ สรรค มีปญ
ั หา หรือ
พบความวิบัติ มีก�ำลังใจในการที่จะต่อสู้
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ความดี ๔ อย่าง คือ
(๑) ขยันหมั่นเพียร
(๒) ได้ทรัพย์แล้วรู้จักแบ่งปัน
(๓) เมื่อประสบความส�ำเร็จ ไม่ร่าเริง ไม่หลงระเริงไปกับ
ความส�ำเร็จนั้น คงสงบเสงี่ยมอยู่ได้
(๔) เมื่อประสบความวิบัติ มีความทุกข์ ก็มีก�ำลังใจที่จะ
ต่อสู้
นี่คือความดี ๔ อย่าง เป็นข้อความจากอินทรียชาดก
เป็นลาภ เป็นสิ่งที่ดี ส�ำหรับชีวิตของคน
พูดถึงการศึกษาเล่าเรียนของเรา ทั้งทางวัดและทางบ้าน
มุ่งเอาประกาศนียบัตร มุ่งเอาปริญญา ในการหาเงิน มุ่งความ
ส�ำเร็จในการรับใช้กิเลส สนองตัณหา รับใช้กิเลส มากกว่า
รับใช้ธรรม ไม่ได้คดิ ทีจ่ ะรับใช้ธรรม มีใครบ้างทีค่ ดิ จะรับใช้ธรรม
คิดว่ามีค่อนข้างจะน้อยเต็มที ก็เรียนไปเพื่อจะสนองมุ่งความ

อ. วศิน อินทสระ

ส�ำเร็จในการรับใช้กิเลสมากกว่ารับใช้ธรรม จึงกลายเป็นเรียน
เพื่องาน งานก็เพื่อเงิน เอาเงินเพื่อจะปรนเปรอตัวเอง สนอง
ตัณหาให้ได้ยิ่งๆ กว่าคนอื่น ยิ่งกว่าใครๆ เป็นการสนองมานะ
ความทะนงตน ยึดมั่นในทิฏฐิ หรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอย่าง
ตายตัว เป็นการสนองทิฏฐิ ไม่มีการยืดหยุ่น
เช่น เห็นว่า ท�ำงานต้องได้เงิน ได้เงินเพือ่ แสวงหาความสุข
ลองตั้งปัญหาดูว่า ในเมื่อเราต้องการความสุข ท�ำไมเราไม่หา
ความสุขจากการท�ำงานเสียเลย คือจากงานไปสู่ความสุขเลย
หาความสุขจากการท�ำงาน ผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเงินไม่ส�ำคัญ
เงินส�ำคัญ แต่อย่าให้ความส�ำคัญกับมันมากเกินไป ทีผ่ า่ นมาและ
เป็นอยู่ คนเราให้ความส�ำคัญกับเงินมากเกินไป ให้ความส�ำคัญกับ
งานน้อยเกินไป ไม่ได้หาความสุขจากการท�ำงาน ถ้าท�ำงานก็รสู้ กึ
เป็นทุกข์ จะหาความสุขต้องไปหาจากการใช้เงิน จากการเทีย่ วเตร่
เฮฮา สนุกสนาน กินเหล้า เข้าบาร์ จากการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
ฟุ่มเฟือย จึงจะมีความสุข
ถ้าจะพักผ่อน ก็ต้องพักผ่อนด้วยการไปเที่ยวชายทะเล
เทีย่ วภูเขา ถ้าอยูส่ งบๆ อยูก่ บั บ้าน อ่านหนังสือให้สบาย ไม่เป็น
การพักผ่อน ทิฏฐิแบบนี้ ทีเ่ ป็นการสิน้ เปลืองมาก การท่องเทีย่ ว
เป็นการยั่วยุให้นักท่องเที่ยวมาใช้เงิน คือจะล้วงกระเป๋าของเขา
อย่างเดียว เขาจะมาท�ำอะไรเสียหายในสังคม ในบ้าน ในเมืองไทย
ไม่คอ่ ยได้คดิ หรอกว่า จะมีความเสียหายอะไรเกิดขึน้ ในบ้านเมือง
จากการท่องเที่ยว เขาอยากเล่นการพนัน ก็ตั้งบ่อนการพนันขึ้น
เขาอยากให้ มี โ สเภณี ก็ ห าโสเภณี ใ ห้ เขาอยากให้ มี อ ะไรก็ มี
เพื่ออยากจะได้เงินของเขา นั่นแหละคือท�ำงานเพื่อสนองตัณหา
ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ สนองธรรม เท่ า ที่ เ ป็ น ๆ กั น อยู ่ ท� ำ ให้ สั ง คมตกต�่ ำ
สับสน วุ่นวาย น่าคิดทีเดียว
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ปปัญจธรรม
ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ๓ ตัวนี้ เรียกว่า ปปัญจธรรม
ธรรมที่ท�ำให้เนิ่นช้า เป็น Mental diffusion แปลว่า อกุศล
ทีท่ ำ� ให้เนิน่ ช้า ขัดขวางไม่ให้เข้าถึงความจริง ท�ำให้เขวออกนอกทาง
ที่ถูกต้อง ลองคิดดูนะครับว่า การศึกษาของเรา มุ่งเพิ่มกิเลส
เท่าไร มุง่ ลดกิเลสเท่าไร มุง่ เพือ่ ขัดเกลาตนเองเท่าไร ผมจึงกล่าว
ว่ า จิ ต ตสิ ก ขาของเรา และปั ญ ญาสิ ก ขาของเราน้ อ ยเกิ น ไป
ไม่พอต้านทานอกุศล บาปธรรม ความชัว่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม
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เราต้องเพิ่มส่วนนี้และเพิ่มอย่างถูกต้องนะครับ สร้าง
อุดมคติขึ้นมาใหม่ เรียนเพื่อรู้สิ่งนั้นจริงๆ เราจะได้มีคนรู้จริง
มากขึน้ ชีวติ เพือ่ งานและงานเพือ่ ธรรม คือท�ำงานเพือ่ บูชาธรรม
เรียกว่า ธรรมยาคะ ท�ำงานเพื่อบูชาธรรม เพื่อขัดเกลาอุปนิสัย
จิตใจให้ดขี นึ้ ๆ จะเรียกว่า เพือ่ พัฒนาก็ได้ เพราะฉะนัน้ จะต้อง
สร้างอุดมคติกันใหม่ ถ้าเรียนก็เรียนเพื่อรู้จริง จะได้มีคนรู้จริง
ไม่ใช่รู้แบบขอไปที ขอให้ได้ประกาศนียบัตร ขอให้ได้ปริญญา
ก็พอแล้ว ถ้าอย่างนัน้ พอไปท�ำงานท�ำการก็ทำ� ไม่ได้เพราะไม่รจู้ ริง
และเราไม่ได้ใช้ชวี ติ เพือ่ งาน ไม่ได้ทำ� งานเพือ่ ธรรม แต่เพือ่ สิง่ อืน่
ถ้าท�ำงานเพือ่ ธรรม หรือมีชวี ติ เพือ่ การงาน และท�ำงานเพือ่ ธรรม
ก็จะได้หมดทุกอย่าง และไม่ใช่เราคนเดียว จะได้กันหมด ทั้ง
สังคม ทัง้ ประเทศ ถ้าเราท�ำงานเพือ่ อามิส ก็จะเสียหมด เพราะ
ต่างคนต่างมุ่งไปทางนั้น เพื่อเสียกันหมด ไม่ใช่เสียที่เราคนเดียว
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บุญกุศลที่สูงสุด
บุคคลทีม่ ตี น ได้พฒ
ั นาให้สมบูรณ์นนั่ แหละ คือ บุญกุศลที่
สูดสุด ถ้าถามว่าอะไรคือบุญกุศลทีส่ งู สุด ก็ตอบว่า ตนทีพ่ ฒ
ั นา
ให้สมบูรณ์แล้วนั่นเอง คือบุญกุศลที่สูงสุด ไม่ต้องไปแสวงหา
บุญที่ใดอีก พอพูดเช่นนั้น กลายเป็นว่าบุญเขตของผู้ต้องการ
บุญ คือ ท�ำตนให้เป็นบุญเสียเอง เป็นทักขิไนยบุคคลเสียเอง
แปลว่า ได้พบแก่นสารของพุทธศาสนา เพราะเหตุวา่ ได้พบแก่นสาร
ในชีวติ ของตนเอง โดยอาศัยพุทธศาสนาเป็นทางด�ำเนิน ผูน้ นั้ ได้
ท�ำตัวของตัวเองเป็นบุญเขต เขตแห่งบุญ ตัวตนของเขาส�ำเร็จ
ไปด้วยบุญ เป็นคนมีบญ
ุ ได้เห็นคุณค่าอันแท้จริงของชีวติ และ
ของพุทธศาสนา ถ้ามิเช่นนั้นแล้ว เราก็ไม่เห็นคุณค่าของชีวิต
และของพุทธศาสนา
เรานับถือศาสนากันไปตามรูปแบบ ตามประเพณีนิยม
โดยไม่เห็นสาระที่แท้จริงของพุทธศาสนา เมื่อไม่ได้ปฏิบัติตาม
หลักของพุทธศาสนา เราก็ไม่เห็นคุณค่าแท้จริงของชีวิต เพราะ
ฉะนั้น ขอให้เราช่วยกันเปลี่ยนสังคมไทย ให้เป็นธรรมิกสังคม
สังคมที่มีธรรมอย่างแท้จริง มีธรรมอยู่กับเนื้อกับตัว ฝังลึกอยู่ใน
จิตใจ ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็นจิตส�ำนึก (Concious mind) และส่วนทีเ่ ป็น
จิตไร้ส�ำนึก (Unconcious mind) ไม่ใช่มีธรรมอยู่แต่ในฐิติกาล
ฐิตกิ รรม ในความขลัง ในศักดิส์ ทิ ธิ์ ในอิทธิฤทธิป์ าฏิหาริย์ ซึง่ ก็ให้
ค�ำตอบอันชัดเจนไม่ได้ ส่วนมากก็เหลวไหล หลอกลวงมากกว่า
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ถ้าหากมีบางกรณีทเี่ ป็นจริง ก็อย่าหวังพึง่ เลยครับ เพราะ
เป็นสิง่ ชัว่ คราว นอกจากนีย้ งั ท�ำให้เราเสพติด ต้องเสพอยูเ่ รือ่ ยๆ
และเสพมากขึ้นเรื่อยๆ พึ่งตัวเองดีกว่าครับ พึ่งตัวเอง พึ่งธรรม
เพราะพึ่งแล้ว จะได้มีความสุข มีความสงบ ไม่วุ่นวาย มีความ
มัน่ ใจในตนเองสูง (Self confidence) เป็นความหมายทีแ่ ท้จริง
ของศรัทธาในพุทธศาสนา มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีปัญญา
น�ำมาก่อน ในที่สุดปัญญานี้ก็จะเข้าไปแทนที่ศรัทธาทั้งหมด
จนผู้นั้นมีคุณสมบัติใหม่เกิดขึ้นในตัว ที่เรียกว่า อสัทโธ หมาย
ความว่า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น เพราะได้เห็นความจริงด้วยตนเองแล้ว
เป็นผู้รู้สัจจะ เป็นผู้เข้าถึงสัจจะ เป็น สัจจานุโพธโก แปลว่า
ผู้รู้สัจจะ ผู้เข้าถึงสัจจะ เป็นสัจจานะปัตติโก เข้าถึงสัจจะ ได้
เข้าถึงพระพุทธคุณข้อที่ว่า สันทิฏฐิโก เอหิปัสสิโก เห็นได้เอง
เห็นในปัจจุบนั เรียกให้คนอืน่ มาดู มาพิสจู น์ได้ (come to see,
not come to belive) ไม่ใช่เรียกให้มาเชื่อ ไม่ต้องมาเชื่อ
แต่ให้มาดูก่อน
คล้ายๆ กับว่า เรามีทองแท้ มีเพชรแท้ เปิดถุงให้เขาดู
บอกแต่ เ พี ย งว่ า ในถุ ง นี้ มี ข องดี เอาไปบู ช า เอาไปเป็ น ของ
ศักดิ์สิทธิ์ เขาเอาไปบูชา และไม่เปิดดู แต่เชื่อผู้ให้ว่าให้ของดี
ของศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ไ ปเคารพบู ช า ต่ อ มาถ้ า มี ใ ครสั ก คนมาบอกว่ า
ในถุ ง นั้ น ไม่ ใ ช่ เ งิ น ไม่ ใ ช่ ท อง หรื อ เพชรอะไรหรอก เป็ น
ดินธรรมดา เป็นก้อนกรวดธรรมดา เราก็ชักลังเลแล้วว่า จะใช่
หรือเปล่า ทีเ่ รารับมานีไ้ ม่ได้เปิดดู มันจะใช่เพชร เป็นทอง เป็น
เงิน หรือว่าเป็นดินธรรมดา หรือก้อนกรวดธรรมดา ถ้าลังเล
แบบนี้ ก็ไม่แน่ใจ เอ๊ะ ! เป็นอะไรกันแน่ ? ยิ่งคนพูดชักชวนไป
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ในทางนั้น ในทางว่า ไม่ใช่เพชร ไม่ใช่ทอง ใช้ศิลปะในการพูด
ยิ่งชักชวนได้ง่าย เพราะเราไม่ได้เห็นเอง ถ้าได้เห็นกับตาของ
ตนเอง ก็สามารถจะโต้เถียงได้วา่ ไม่ใช่อย่างทีเ่ ขาพูด เพราะเรา
ได้เห็นเองแล้ว
เพราะฉะนั้น คนที่นับถือพุทธศาสนา บางทีก็แกว่งไป
แกว่งมา นับถือตามนัน้ บ้าง แล้วแต่คนจะชักชวนไป ทีเ่ ป็นอย่างนี้
ก็เพราะว่าไม่ได้เห็นพระธรรมคุณ ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจนเห็นธรรม
หรืออยู่กับธรรม บางทีก็ได้ของเทียมไป และเก็บรักษาเอาไว้
เพราะคิดว่าในนัน้ เป็นของดี เพราะฉะนัน้ นัน่ เป็นการโรยยาพิษ
ลงไปในจิตใจของประชาชน ไม่เป็นผลดีแก่ใคร ไม่เป็นผลดีแก่
พระศาสนาด้วย
ถ้าคิดจะรักษาพุทธศาสนา ด้วยการให้ธรรมปลอม ทีท่ า่ น
เรียกว่า สัทธรรมปฏิรูป เพื่อผลทางวัตถุ เพื่อให้วัตถุเจริญขึ้น
แล้ว อย่าท�ำดีกว่า เพราะสิ่งเหล่านั้น รักษาพระศาสนาไม่ได้
รั ก ษาพระสงฆ์ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ด ้ ว ย มี แ ต่ จ ะท� ำ ลายศาสนธรรม และ
พระสงฆ์ที่แท้จริงให้พินาศไป เหลืออยู่แต่ธรรมปลอม ซึ่งไม่ใช่
ของพระพุทธเจ้า เหลือพระสงฆ์ ก็เป็นแต่เพียงในรูปแบบ ไม่มี
คุ ณ สมบั ติ ภ ายใน อั น เป็ น สั ง ฆคุ ณ คื อ สุ ป ฏิ ป ั น โน ปฏิ บั ติ ดี
ปฏิบตั ไิ ม่ชวั่ อุชปุ ฏิปนั โน ปฏิบตั ติ รง ปฏิบตั ไิ ม่คด ญายปฏิปนั โน
ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ ไม่ใช่เพื่อเพิ่มทุกข์ สามีจิปฏิปันโน
ปฏิบัติสมควร สมควรแก่ความเป็นสมณะ
ถ้ามีแต่รปู แบบ ไม่มคี ณ
ุ สมบัตภิ ายใน อันเป็นสังฆคุณแล้ว
จะรักษาศาสนาได้อย่างไร เมื่อพระสงฆ์ไม่มีสังฆคุณเสียแล้ว
สถานภาพของอุ บ าสก อุ บ าสิ ก า จะตกต�่ ำ ลงไปอี ก อุ บ าสก
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อุบาสิกา คือชาวพุทธทีเ่ ป็นฆราวาสทัง้ หมดจะตกต�ำ่ ลงอีก เพราะ
การชักน�ำของพระสงฆ์ให้เขวออกไปนอกทาง จะท�ำอะไร ก็มุ่ง
ผลเป็นเงินเป็นทอง เป็นสิ่งตอบแทน โดยไม่ได้ค�ำนึงว่า การนั้น
เป็นการท�ำลายศาสนธรรมเพียงใด ถ้าการกระท�ำนัน้ เพือ่ ลาภยศ
ชื่ อ เสี ย งก็ พ อใจแล้ ว การพู ด ธรรมะนั้ น ดี ค รั บ แต่ อ ย่ า ลื ม ว่ า
ตัวธรรมที่แท้จริง อยู่ที่การได้รู้เห็นความจริงต่างๆ อย่าง
ถูกต้องแจ่มแจ้งอยูใ่ นใจของเรา อันนีท้ า่ นเรียกว่า ญาณทัสสนะ
ผู้ธ�ำรงศาสนา ผู้เผยแผ่ศาสนา จึงจ�ำเป็นต้องมีศาสนาในตัว
เสียก่อน แล้วแผ่ออกไปด้วยเมตตาต่อผู้อื่น ที่ควรจะได้รับ
สิ่งที่ประเสริฐนี้บ้าง ได้ลิ้มรสของธรรมด้วยตนเองแล้ว รู้ว่า
เป็ น สิ่ ง เลิ ศ เป็ น สิ่ ง ที่ พึ่ ง ได้ จึ ง ได้ ชั ก น� ำ ให้ ค นทั้ ง หลายมาอยู ่
ใต้ร่มธงแห่งธรรม ชักน�ำให้ถือเอาธรรมเป็นที่พึ่ง
อย่างที่พระพุทธเจ้าบรมศาสดาของเรา ทรงได้ชักน�ำมา
แล้วว่า “ท่านทัง้ หลาย จงมีตนและมีธรรมเป็นทีพ่ งึ เถิด อย่าได้
มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย” แม้แต่พระองค์เอง ก็ยังไม่ชักชวนให้เป็น
ที่พึ่ง ชักชวนให้พึ่งตนและพึ่งธรรม การพึ่งธรรม โดยย่อคือการ
พึง่ ศีล พึง่ สมาธิ พึง่ ปัญญา ในชีวติ ประจ�ำวันก็พยายามอบรมศีล
อบรมสมาธิ อบรมปัญญาให้มีอยู่เสมอ ก็จะได้ธรรมที่อบรมแล้ว
เป็นที่พึ่ง พระตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทาง ผู้ชี้ทาง ศีล สมาธิ
ปัญญาต้องท�ำเอง ความเพียรต้องท�ำเอง ความดีตา่ งๆ ต้องท�ำเอง
ใครท�ำแทนไม่ได้ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ท�ำแทนไม่ได้
ต้องท�ำเอง
มีพระพุทธภาษิตบางข้อ ทีก่ ล่าวถึงสมาธิวา่ เป็นสิง่ ทีด่ เี ลิศ
เป็นสิ่งที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า อันเป็นธรรมสัจจะ หมายความว่า
ไม่ใช่เป็นความจริงสากล เป็นอุทานของพระโพธิสัตว์ ที่ท่าน
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ไปเห็นฤๅษีนั่งเข้าฌาน สงบ แล้วท่านเปล่งอุทานออกมาว่า
น สมาธิ ปโร อตฺถิ อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ น ปรํ น จ อตฺตานํ
วิหึสติ สมาหิโต
(จากสีลวิมังสชาดก ในจตุกกนิบาต พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗)

มีเรื่องว่า พระโพธิสัตว์เป็นราชปุโรหิต ผู้สอนธรรมแก่
พระราชา วันหนึ่งต้องการทดลองศีล ลองหยิบเงินของหลวงไป
วันละน้อย คนรักษาเงินก็เกรงใจ เพราะเป็นราชปุโรหิต จึงไม่พดู
อะไร วันหนึ่งเหลือทนแล้ว ก็จับไปถวายพระราชา ราชปุโรหิต
ท่านก็บอกว่า ท่านไม่ได้ตงั้ ใจทีจ่ ะขโมยทรัพย์ แต่ทา่ นต้องการจะ
ทดลองว่า ทีเ่ ขานับถือเราเพราะอะไร เพราะเรามีคณ
ุ งามความดี
หรือเพราะเราเป็นราชปุโรหิต ตกลงว่าท่านพิสูจน์หรือทดสอบ
ได้ว่า เพราะคุณงามความดีของท่าน เขาจึงนับถือ
ท่านต้องการจะท�ำคุณงามความดียงิ่ ๆ ขึน้ ไป ท่านก็เลยขอ
ลาออกจากราชปุโรหิต ไปบ�ำเพ็ญเพียรในป่า คืนนัน้ ท่านเดินออก
จากบ้านของท่าน ก็ไปเจอนกตัวหนึง่ ได้เนือ้ มาชิน้ หนึง่ นกตัวอืน่
ก็ตามจิกตามตี เพราะต้องการจะแย่งเนื้อ พอนกตัวไหนได้เนื้อ
ก็ถูกตี มีนกตัวอื่นมารุมตี เพื่อจะเอาชิ้นเนื้อ ตัวไหนปล่อยเนื้อ
เสียก็สบาย ไม่ถูกตี ท่านสลดใจว่า คนที่มีลาภ มีสิ่งของ ก็ถูก
แย่งถูกชิง ดีแล้วที่เราไม่มีอะไร ของเหล่านี้เป็นอันตราย
คืนนั้นท่านไปพักที่บ้านของคนผู้หนึ่ง หญิงคนใช้ (ทาสี)
ท�ำงานให้นายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปนั่งคอยเพราะนัดหมายกับ
ผูช้ ายคนหนึง่ ให้มาหาตอนกลางคืน ก็คอยแล้วคอยอีก ไม่ปรากฏ
ว่าผู้ชายมา ยามที่หนึ่งก็แล้ว ยามที่สองก็แล้ว พอถึงยามที่สาม
ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ต้องการที่จะคอยอีกแล้ว นั่งหลับสนิทสบายอยู่
ตรงนั้นเอง เพราะไม่หวัง
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ท่านจึงกล่าวในที่นั้นว่า ความหวังในกิเลสทั้งหลาย เป็น
ทุกข์ ความไม่หวัง เป็นสุข
สุขา นิราสา สุปติ
อาสํ นิราสํ กตฺวาน

อาสา ผลวตี สุขา
สุขํ สุปติ ปิงฺคลา

เป็นข้อความในชาดกนางสาวปิงคลา หญิงคนใช้ รอชาย
คนหนึ่งที่นัดหมายเอาไว้ นั่งรออยู่ถึง ๒ ชั่วยาม ชายนั้นก็ไม่มา
พอยามที่ ๓ นางก็หมดหวัง นางจึงได้หลับเป็นสุข ณ ที่นั้นเอง
เวลาเรารอใครสักคนหนึ่ง ท่านก็รู้ว่ามันกระวนกระวาย พอ
ไม่หวังก็เป็นสุข
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รุ่งขึ้น พระโพธิสัตว์ก็เดินต่อไป ไปเห็นฤๅษีนั่งเข้าฌานอยู่
ท่านรู้สึกว่านี้เป็นความสุข จึงเปล่งอุทานว่า ธรรมะอื่นที่ยิ่งกว่า
สมาธินั้น ไม่มีทั้งโลกนี้และโลกหน้า เพราะว่าผู้ที่ใจมั่นคงแล้ว
ย่อมจะไม่เบียดเบียนตน และไม่เบียดเบียนผู้อื่น ผู้มีจิตใจมั่นคง
คือ สมาหิโต น สมาธิ ปโร อตฺถิ ธรรมอื่นยิ่งกว่าสมาธิไม่มี
อันนี้เป็นเพียงค�ำอุทานของพระโพธิสัตว์ ซึ่งได้ไปเห็นเหตุการณ์
อย่างนั้นเข้า เห็นเป็นความสงบ
สมาธิ หมายถึง ความสงบ นะครับ จึงเปล่งอุทานออกมา
อันนี้ถือเป็นสากลไม่ได้ เพราะถ้าถือตามหลักพุทธศาสนาแล้ว
ปัญญาเป็นสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่สูงสุด ปญฺญุตฺตรา ปัญญาเป็น
คุ ณ ธรรมที่ สู ง สุ ด เพราะอาศั ย ปั ญ ญา บุ ค คลก็ ตั ด กิ เ ลสได้
ละกิเลสได้ เป็นบุคคลสูงสุดได้ สมาธิตัดกิเลสไม่ได้ เป็นแต่
เพียงควบคุมกิเลสได้ เพราะฉะนั้น เวลาอ่านสุภาษิต หรือพุทธศาสนสุภาษิตในพุทธศาสนา ต้องดูที่ไปที่มา ไม่อย่างนั้น ถ้าเอา
ธรรมแหล่งที่มาของสุภาษิตนั้น ก็จะไม่เข้าใจความที่แท้จริง
นี่เรื่องของสมาธินะครับ

“ท่านทั้งหลาย
จงมีตนและมีธรรมเป็นที่พึงเถิด
อย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย”

๓

ปั ญ ญ า ก ถ า

ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นแก่นในพุทธศาสนา
มีค�ำตอบอยู่ใน มหาสาโรปมสูตร แปลว่า
พระสูตรทีเ่ ปรียบด้วยสิง่ ทีเ่ ป็นสาระ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “ถ้าเปรียบพรหมจรรย์หรือ
ศาสนาของพระองค์เหมือนกับต้นไม้ทั้งต้น
ละก็ อะไรเป็นเปลือก อะไรเป็นกระพี้ อะไร
เป็นแก่น ในที่นั้น พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า
ลาภสักการะชื่อเสียงเป็นผลพลอยได้ เป็น
กิง่ ใบของต้นไม้ ศีลเป็นสะเก็ดของต้นไม้ สมาธิ
เป็นเปลือก ปัญญาเป็นกระพี้ กระพีค้ อื สิง่ ที่
ติดอยูก่ บั แก่น วิมตุ ติเป็นแก่น ความหลุดพ้น
เป็นแก่น

๓

ปั ญ ญ า ก ถ า

ปัญญาคืออะไร
ตามตัวอักษร ปัญญา แปลว่า ความรอบรู้ ความเข้าใจ
ความสามารถทีจ่ ะวินจิ ฉัยเหตุการณ์ ถ้าจะกล่าวโดยย่อมี ๒ อย่าง
คือ
(๑) โลกียปัญญา ปัญญาอย่างไกลๆ ปัญญาทางโลก คือ
ความรู้ความเข้าใจในวิชาการต่างๆ ที่เป็นฝ่ายโลก เช่น ความรู้
ในเทคโนโลยีตา่ งๆ ปัญญาทีเ่ ป็นของโลกียชน ไม่ใช่ของโลกุตรชน
ไม่ใช่ของพระอริยะ เป็นปัญญาของปุถุชน ไม่ใช่ของอริยชน
(๒) โลกุตรปัญญา ความรู้ความเข้าใจในทางธรรมของ
ท่านผู้เป็นโลกุตรชน หรืออริยชน พระปัญญาที่ท� ำให้พ้นจาก
โลกียธรรมโดยตรง ก็คือ ปัญญาของท่านที่เป็นพระอริยบุคคล
ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป เรียกว่า โลกุตรปัญญา ปัญญาอย่าง
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หลังนี้มีความส�ำคัญในการที่จะท�ำให้บุคคลพ้นทุกข์ได้มากที่สุด
หรือโดยสิ้นเชิง ส�ำหรับปัญญาที่เป็นโลกียะ ถึงจะมีมากอย่างไร
ไม่สามารถที่จะข้ามพ้นจากความทุกข์ได้ ยังคงต้องอยู่ในวังวน
ของความทุกข์ เพราะว่ายังมีกิเลสอันเป็นเหตุให้ก่อกรรม เมื่อ
ก่อกรรมต่อไป กรรมดีบ้าง กรรมไม่ดีบ้าง ก็ยังวนเวียนอยู่ใน
สังสารวัฏ ท�ำให้เกิดความทุกข์ต่อไป
เพราะฉะนั้น ในการสนทนากันเรื่องปัญญาในทางธรรม
จะเน้นไปในโลกุตรปัญญาหรือวิวฏั ฏปัญญา ปัญญาทีท่ ำ� ให้พน้ จาก
วัฏฏะ พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เห็นโทษของการเวียนว่าย
ตายเกิด ไม่ชื่นชมยินดีต่อการเกิดใหม่ เพราะการเกิดใหม่คือ
ทุกข์ใหม่ ตามมาด้วย
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แหล่งเกิดของปัญญา
พูดถึงแหล่งเกิดของปัญญา ๒ อย่าง
ประการที่ (๑) สชาติ ก ปั ญ ญา ปั ญ ญาที่ ติ ด ตั ว มาแต่
ก�ำเนิด อันนีเ้ นือ่ งมาจาก ปัญญาบารมีในชาติกอ่ น ตัวอย่างปัญญา
ของพระมโหสถบัณฑิต ท่านมีปัญญาสามารถแก้ปัญหาต่างๆ
ได้ทะลุปรุโปร่งมาตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นสชาติปัญญา ปัญญาที่
ติ ด ตั ว มาแต่ ก� ำ เนิ ด สมั ย ใหม่ เ รี ย กว่ า I.Q. (Intelligence
Quotient) ท่านที่มี I.Q. สูง มีระดับสติปัญญาสูง
ประการที่ (๒) โยคปัญญา ปัญญาที่ได้จากการกระท�ำ
ภายหลัง มีทางมาเป็น ๓ ทาง คือ
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(๒.๑) สุ ต มยปั ญ ญา ได้จากการศึกษาเล่าเรียน การ
สดับตรับฟัง การค้นคว้าหาความรู้
(๒.๒) จินตามยปัญญา ปัญญาที่ได้จากการไตร่ตรอง
ขบคิดหาเหตุผล สาวผลไปหาเหตุ รู้ผลแล้วสาวไปหาเหตุ รู้เหตุ
ก็คะเนถึงผลได้วา่ เมือ่ เป็นอย่างนี้ ผลอะไรจะเกิดขึน้ ต่อไป แปลว่า
รู้เหตุผล
(๒.๓) ภาวนามยปัญญา ปัญญาทีไ่ ด้จากการอบรมฝึกฝน
จากการลงมือปฏิบัติ การทดลองกระท�ำให้เห็นจริง เรียกว่า
ภาวนามยปัญญา
อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านมักทรงสอนพุทธบริษัทเสมอว่า
ภาวิตา พหุลีกตา อบรมให้มาก ท�ำให้มาก ต้องการรู้สิ่งใด
ต้ อ งการเชี่ ย วชาญในสิ่ ง ใด ต้ อ งการจะแตกฉานในสิ่ ง ใด
ให้ภาวิตา พหุลีกตา อบรมให้มาก ท�ำให้มาก ในเรื่องนั้น
ทางปรัชญาตะวันตก ได้ให้แหล่งเกิดของปัญญาเอาไว้
เป็น ๓ แหล่ง เหมือนกัน คือ
ประการแรก เขาใช้ค� ำว่า Empirical Knowledge
ความรู้หรือปัญญาที่ได้จากประสาทสัมผัส ประสาทสัมผัส คือ
ตาดู หู ฟ ั ง เป็ น การใช้ อ ายตนะ ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ให้
เป็นประโยชน์ในการศึกษา ในการเรียนรู้ ในการที่จะท�ำให้เกิด
ปัญญา อันนีเ้ ทียบได้กบั สุตมยปัญญา ปัญญาของทางพุทธศาสนา
ประการที่ ๒ เรียก Rational Knowledge ความรูห้ รือ
ปัญญาที่ได้จากเหตุผล ได้จากการพิจารณาเหตุผลไตร่ตรอง
ขบคิดหาเหตุผล อันนี้เทียบได้กับ จินตามยปัญญา
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ประการที่ ๓ Intuitive Knowledge ความรู้ หรือ
ปัญญาที่ได้จาก ญาณพิเศษ (Intuition) เป็นแบบเดียวกับ
ภาวนามยปัญญา ในปริยายหนึ่ง และมีปริยายอื่นอีก
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ค�ำว่า Intuitive หรือ Intuition มีค�ำแปลหลายอย่าง
แล้วแต่วิชาที่มีค�ำนี้เข้าไปเกี่ยวข้อง บางทีแปลว่า อัชฌัตติกญาณ ญาณภายใน ดูเหมือนปรัชญาภาษาไทยจะใช้ค�ำนี้ รูข้ นึ้ มา
จากข้างใน รูข้ นึ้ มาจากการอบรม ฝึกฝนภายใน ถ้าเทียบกับทาง
พุทธศาสนา ก็จะเป็นความรู้พิเศษที่ได้ จากการฝึกฝนอบรม
ทางจิต เช่น เป็น Supernatural เหนือธรรมชาติ เหนือธรรมดา
ในเรื่องการได้สดับตรับฟัง การได้ขบคิด การได้อบรมฝึกฝน
เป็นแหล่งเกิดของปัญญาที่ดีมาก ใครที่จะมีปัญญา ก็ไม่พ้น
จากสิ่งเหล่านี้ไปได้
มีข้อคิดอีกอย่างหนึ่งที่นักปราชญ์ท่านให้ความคิดเอาไว้ว่า
คนที่อ่านมาก ฟังมาก ท�ำให้มีความรู้กว้างขวาง คนที่คิดมาก
คิดลึกซึ้ง ถ้ า หมั่ น ตริ ต รอง ขบคิ ด หาเหตุ ผ ลมา ก็ จ ะท�ำ ให้
เป็ น คนลึ ก ซึ้ ง มี ค วามรู ้ ลึ ก ซึ้ ง เพราะความคิ ด ถ้ า เขี ย นมาก
ท�ำให้แม่นย�ำ เขียนบ่อยๆ ไปเห็นอะไรเข้าก็เขียนเอาไว้ บันทึก
เอาไว้ จดแล้วก็จ�ำ เขียนบ่อยๆ ท�ำให้แม่นย�ำ อ่านมากท�ำให้
ความรู้กว้างขวาง คิดมาก ท�ำให้ได้เห็นจริง ได้เห็นอย่างถ่องแท้
อย่างทีโ่ บราณว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคล�ำ
สิบมือคล�ำไม่เท่าช�ำนาญ พอคลุกคลีกบั สิง่ ใดมาก ก็มคี วามช�ำนาญ
ในสิง่ นัน้ จะเกิดความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ สามารถจะบอกอะไรได้อย่าง
ถ่องแท้ และเป็นจริง เพราะความช�ำนาญ

อ. วศิน อินทสระ

หมอบางคนทีร่ กั ษาโรคบางอย่างอยูเ่ ป็นประจ�ำ รักษาโรค
ชนิดนั้นเป็นประจ�ำ เมื่อคนไข้เดินเข้ามา บางทีเขารู้แล้วว่าเป็น
โรคนั้นหรือไม่เป็น ยังไม่ได้เอามือคล�ำ ยังไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไร
เพียงเห็นคนไข้เดินเข้ามาเท่านัน้ ก็รแู้ ล้วว่า คนไข้เป็นโรคนัน้ หรือไม่
เป็นเพราะความช�ำนาญ ได้ผ่านประสบการณ์มาก ได้พบคนที่
เป็นโรคชนิดนั้นมามาก
เพราะฉะนัน้ ถ้าต้องการให้มปี ญ
ั ญา ต้องใช้เหตุทจี่ ะท�ำให้
เกิดปัญญา หมั่นสดับตรับฟัง ศึกษาเล่าเรียน เรียนมาก สะสม
ต�ำรามาก ค้นคว้ามาก สามารถจะหยิบได้ว่าต้องการเรื่องอะไร
จะหยิบได้จากที่ไหน จะหยิบได้ทันท่วงที ให้ไตร่ตรองขบคิดหา
เหตุผลของสิ่งนั้นๆ น�ำมาเทียบเคียง ระหว่างสิ่งนั้นกับสิ่งนั้น
สิง่ นีก้ บั สิง่ นีเ้ ป็นอย่างไร ถ้าเป็นอย่างนัน้ ได้ไหม ท�ำไมจึงต้องเป็น
อย่างนั้น ท�ำไม ต้องมีไว้เสมอ ส�ำหรับคนที่ต้องการจะมีความรู้
ท�ำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้น ไม่เป็นได้ไหม เป็นอย่างโน้นได้ไหม
ไม่ใช่เรียนๆ อ่านๆ ไป เขาว่ายังไงก็เชื่อไปตามนั้น อย่างนั้นก็
มีความรูต้ ามหนังสือ แต่กไ็ ม่แตกฉาน ไม่ลกึ ซึง้ ถ้าหัดบันทึกด้วย
เขียนด้วย จะท�ำให้แม่นย�ำขึ้น

ลักษณะของปัญญา
ปัญญามีลักษณะตัดให้ขาด คือตัดสินปัญหาได้ ตัดสินได้
ว่าอะไรควรเอาไว้ อะไรควรทิง้ ไป โยนิโสมนสิการ การท�ำไว้ในใจ
โดยแยบคาย หรือโดยอุบายทีแ่ ยบคาย อุบายนี่ ไม่ใช่เล่หเ์ หลีย่ ม
นะครับ อุบาย คือ วิธีการ (Method) โยนิโสมนสิการ จะมี
ลักษณะยกขึน้ ๆ ปัญญาจะมีลกั ษณะตัดให้ขาด ท่านเปรียบไว้วา่
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เหมือนชาวนาทีเ่ กีย่ วข้าว รวบกอข้าวด้วยมือข้างหนึง่ แล้วยกขึน้
ตัดด้วยมืออีกข้างหนึง่ ในการตัดกิเลสก็เหมือนกัน ผูบ้ ำ� เพ็ญเพียร
ควบคุมไว้ด้วยโยนิโสมนสิการ แล้วตัดกิเลสด้วยปัญญา
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บางทีสติปัญญาก็มาด้วยกัน สติน�ำเรื่องราวนั้นๆ มาเพื่อ
ให้ปัญญาได้พิจารณา ปัญญาเป็นตัวจักร เป็นเหมือนตาไว้ดู
ไว้พจิ ารณาสติ เหมือนกับมือทีด่ งึ สิง่ นัน้ ๆ มาให้ใกล้ เพือ่ ให้ปญ
ั ญา
ได้พจิ ารณาโดยชัดเจน สติกบั ปัญญา มักไปด้วยกันเสมอ อย่างที่
โบราณเรามักพูดว่า คนนี้มีสติปัญญาดี คนนี้มีสติปัญญาไม่ดี
คนนีม้ สี ติมาก ปัญญาน้อย คนนีม้ ปี ญ
ั ญามาก สตินอ้ ย ไม่ทราบ
เป็นไปได้หรือเปล่า เพราะธรรมดา สติปัญญามักจะไปด้วยกัน
เพราะฉะนัน้ ถ้ามีสตินอ้ ย ปัญญาก็คงจะน้อยไปด้วย ทีนกี้ พ็ ดู ไป
ตามที่คนอยากจะพูดก็พูดกันไป แต่ว่าถ้ามีสติน้อย ก็น่าจะ
มีปัญญาน้อย มีสติมาก ก็น่าจะมีปัญญามากด้วย
ธรรม ๕ อย่าง มีศรัทธา เป็นต้น ปัญญาเป็นตัวสุดท้าย
ท่านเรียกพละบ้าง อินทรียบ์ า้ ง ทีเ่ รียกว่าพละ ก็ในความหมายว่า
เป็นก�ำลังในการบรรลุธรรม การบรรลุอะไร ประสบความส�ำเร็จ
ในสิง่ ใดสิง่ หนึง่ หรือว่าบรรลุถงึ คุณเบือ้ งสูงขึน้ ไป ทีนหี้ วั ข้อธรรม
เดียวกันนี้ ท่านก็เรียกว่าอินทรียบ์ า้ ง เพราะว่าเป็นใหญ่ในหน้าที่
ของตน เช่นว่า ศรัทธา เมื่อเกิดขึ้นก็จะเป็นใหญ่ ในความเชื่อ
ในสิง่ ทีค่ วรเชือ่ และจะก�ำจัดอสัทธิยะ แปลว่า ความไม่เชือ่ ในสิง่
ควรเชื่อ ศรัทธามีหน้าที่จะก�ำจัดสิ่งเหล่านี้เสีย วิริยะเกิดขึ้นจะ
ก�ำจัดโกสัชชะ โกสัชชะ แปลว่า ความเกียจคร้าน
เพราะฉะนั้น แต่ละองค์ธรรมเป็นอินทรีย์ ในฐานะที่ว่า
ท�ำหน้าที่ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ตา เป็นใหญ่ในการดู เอาหู

อ. วศิน อินทสระ

มาดูแทนไม่ได้ หูเป็นใหญ่ในการฟัง เอาตาไปฟังแทนก็ไม่ได้
จมูก - ในการดม ลิน้ - ในการสัมผัส กาย - ในการถูกต้องเย็นร้อน
อ่อนแข็ง หรือโผฏฐัพพะ สิง่ ทีก่ ายจะพึงถูกต้องได้ อันนีก้ เ็ ป็นใหญ่
ในหน้าที่ของตัว
อินทรีย์บางแห่ง แปลว่า ความพร้อม อย่างเช่นว่า พระพุทธเจ้าทรงรอคอยให้อินทรีย์ของภิกษุนั้นแก่กล้าก่อน อินทรีย์
ในทีน่ ี้ หมายถึงความพร้อม (Maturity) เพราะฉะนัน้ ค�ำแต่ละค�ำ
ถ้ามาในทีต่ า่ งแห่งกัน ความหมายก็จะเปลีย่ นไปบ้าง แล้วแต่บริบท
ข้อความใกล้เคียงที่นั้นๆ เพราะฉะนั้น ภาษาธรรมะก็ต้องท� ำ
ความเข้าใจให้ดีเหมือนกัน มิเช่นนั้นก็จะสับสน ตีกันยุ่งไปหมด
เมื่อแต่ละอย่างท�ำหน้าที่ของตนสมบูรณ์ ไม่บกพร่องแล้ว
ท�ำให้เกิดก�ำลังขึน้ คล้ายๆ กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ท�ำหน้าที่
ของตนสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง ไม่เจ็บป่วย หรือพิการ ท�ำให้รา่ งกาย
มีกำ� ลังแข็งแรงดี ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึง่ ทีอ่ นิ ทรียท์ งั้ ๕ รวมกัน
แล้วเป็นพละ ท�ำให้จติ ใจมีกำ� ลังในการก�ำจัดอกุศลและเจริญกุศล
คล้ายๆ นิว้ ของเรา ๕ นิว้ ถ้ากางออกแล้วแยกกัน มันก็ท�ำหน้าที่
ของมันได้ตามหน้าที่ พอเอานิ้วทั้ง ๕ นิ้วมารวมกัน เป็นก�ำปั้น
เป็นหมัด มีพลังแรงที่จะชกท�ำลายล้างคู่ต่อสู้ ถ้าแยกกันเป็นนิ้ว
ก็ไม่มีพลัง ไม่มีก�ำลัง พอรวมกันมันจึงมีก�ำลัง
ธรรมะ ๕ อย่างนีเ้ ป็นอินทรีย์ ในฐานะทีเ่ ป็นใหญ่ในหน้าที่
ของตัว เมื่อรวมกันก็เป็นพละ ให้มีกำ� ลัง ในการที่จะก�ำจัดฝ่าย
ที่เป็นข้าศึก อันนี้คือเหตุผลที่ในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ
มีธรรม ๒ หมวดคือ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ หัวข้อธรรมเหมือนกัน
ทัง้ ๕ อย่าง แต่ทา่ นจัดเป็น ๒ หมวด อินทรียห์ มวดหนึง่ พละ ๕
หมวดหนึ่ง
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คุณธรรมสูงสุด
พุทธศาสนาถือเอาปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุด ซึง่ จะน�ำไปสู่
จุดมุง่ หมายสูงสุด คือความหลุดพ้น (วิมตุ ติ) ตัวปัญญาไม่ได้เป็น
จุดมุง่ หมายสูงสุด เป็นแต่เพียงเครือ่ งมือชิน้ สุดท้ายเท่านัน้ ในการ
ปฏิบัติโดยทั่วไป จึงเริ่มต้นจากศีล คือการรักษา ควบคุม กาย
วาจา ให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดี คล้ายๆ ต้นไม้ที่ยังเล็ก ต้องมีไม้
หรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งล้อมไว้ก่อน หรือใช้หลักกับเชือก
ผูกติดไว้ เพือ่ ไม่ให้ลม้ เมือ่ มีลมแรง เปรียบอีกอย่างหนึง่ เหมือนกับ
สัตว์เลีย้ งทีย่ งั เล็ก ซึง่ เจ้าของจะต้องล้อมคอกไว้กอ่ น เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้ตกหล่มเลน ตกบ่อ หรือเป็นเหยือ่ ของสัตว์รา้ ยโดยง่าย เมือ่
ต้นไม้หรือสัตว์เติบโตแข็งแรงดีแล้ว ก็ปล่อยได้ ไม่เป็นอันตราย
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คนก็เป็นเช่นเดียวกัน แม้ว่าจะมีศีลดีแล้ว ก็ต้องประคับประคองตนไว้ดว้ ยความไม่ประมาท ต้องรักษาจิตด้วยสติอยูเ่ สมอ
เช่น ระวังใจไม่ให้ติดในสิ่งที่ชวนให้ติด ไม่ให้ขัดเคืองในสิ่งที่ชวน
ให้ขัดเคือง ไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่ชวนให้ลุ่มหลงมัวเมา
ท่านจะสังเกตว่า ตอนก�ำลังจะก้าวเข้าสูแ่ ดนของสมาธิ คือ
ความสงบมัน่ คงของดวงจิต ซึง่ เป็นอุปกรณ์สำ� คัญของการใช้ปญ
ั ญา
เหมือนเรามองดูวัตถุในน�้ำที่ใสนิ่ง ก็จะเห็นได้ชัด หรือการมอง
สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ทีอ่ ยูข่ า้ งทาง ขณะรถวิง่ กับขณะทีร่ ถหยุดนิง่ จะมอง
เห็นชัดเจนได้ไม่เท่ากัน คล้ายกับในการใช้ปัญญาก็เหมือน ถ้า
จิตสงบ ย่อมใช้ปัญญาได้ดี แต่เมื่อจิตบริสุทธิ์ สะอาด สงบ
ตั้งมั่น ก็จะใช้ปัญญาได้ดี ปัญญาที่ใช้บ่อยๆ จะท�ำให้เฉียบคม
ว่องไว พอกพูนมากขึ้น เป็นปัจจัยให้ศีลและสมาธิดีขึ้นด้วย ทั้ง
๓ อย่างนี้ อาศัยกันและกัน ท�ำให้ชีวิตบริสุทธิ์
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ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า เคยเปรี ย บว่ า ศี ล กั บ ปั ญ ญา อาศั ย กั น
เหมือนอาศัยมือล้างมือ อาศัยเท้าล้างเท้า คือเวลาที่มือข้างหนึ่ง
ของเราเปื้อน หรือทั้งสองมือเปื้อน ก็อาศัยมือนั้นแหละล้างมือ
ถ้าเท้าเปื้อน ถ้าเราจะไม่ใช้มือ ก็เอาเท้านั้นแหละถูกันไปมา
เท้าก็จะสะอาดได้

พุทธวิธีในการสอน
พุทธวิธีในการสอนของพระพุทธเจ้า แก่มวลพุทธบริษัท
ก็เพื่อให้พุทธบริษัทขึ้นถึงยอดแห่งคุณธรรม คือ ปัญญา
พิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยตนเอง จนกระทั่งเป็นที่พึ่งแก่ตัว
ได้ ไม่ต้องเชื่อถือแม้แต่ถ้อยค� ำของสมณะ อย่างข้อความใน
พระไตรปิฎกเล่ม ๒๑ ข้อ ๑๑๗ ว่า น จ ปน สมณวจนเหตุปิ
คจฺฉติ แปลว่า ไม่ตอ้ งเชือ่ ถือ แม้แต่ถอ้ ยค�ำของสมณะ ทีไ่ ม่ตอ้ ง
เชื่อถือ เพราะเห็นแจ้งด้วยตนเอง
คนโดยทัว่ ไป จะมีสมณะ นักบวช หรือศาสดา ทีเ่ ป็นทีเ่ คารพ
นับถือของตนๆ ท่านพูดอย่างใดก็จะเชื่ออย่างนั้น แต่ผู้ที่ฝึกจิต
แล้ว มีปัญญาเข้าถึงธรรม หรือความจริงด้วยตนเองแล้ว ก็จะ
เชือ่ มัน่ ด้วยตนเองว่า อะไรเป็นอะไร ได้เห็นแจ้งด้วยตนเองแล้ว
ไม่ ต ้ อ งตกลงใจเชื่อผู้อื่น อันเป็นเพียงศรัทธาในตัวบุคคล คือ
ท่านพูดอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้น แต่เมื่อได้มีประสบการณ์ตรง
ด้วยตนเองแล้ว ก็ไม่ตอ้ งศรัทธาเชือ่ ในตัวบุคคล แต่เชือ่ ความจริง
ดังนัน้ ในกาลามสูตร พระพุทธองค์จงึ ได้แสดงไว้ในข้อสุดท้าย
ว่า อย่าได้เชื่อถือเพราะเห็นว่า ผู้นี้คือสมณะของเรา ครูของเรา
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หรือศาสดาของเรา มา สมโณ ครุ ท่านทั้งหลายอย่าได้รับเชื่อ
โดยเห็นว่าสมณะผูน้ คี้ อื ครูของเรา ไม่สกั แต่วา่ เป็นครูของเรา แม้
เวลานี้ถ้าท่านสังเกตดู แม้ในเมืองไทยเราเอง ไม่ต้องกล่าวถึง
ในอิ น เดี ย สมั ย พระพุ ท ธเจ้ า ในเมื อ งไทยเอง ยึ ด เอาค� ำ สอน
ของครูเป็นส�ำคัญ ไม่ค่อยได้ไต่ไปหาต้นตอ เช่น พระไตรปิฎก
หรือคัมภีร์ ทางพุทธศาสนาที่ท่านผู้รู้ได้รจนาเอาไว้ด้วยความรู้
ที่ถูกต้อง มักจะเชื่อสมณะผู้นี้ว่าเป็นครูของเรา ท่านพูดอย่างไร
ก็เชื่อไปอย่างนั้น ท่านอาจจะพูดผิดก็ได้ ในเมื่อเรายังไม่เข้าถึง
ความจริง และมีบอ่ ยๆ ทีพ่ ดู ผิด เพราะฉะนัน้ ท่านจะต้องศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเองด้วย และฟังท่านผู้รู้ด้วย ฟังสมณะด้วย
ฟังครูบาอาจารย์ด้วย แล้วน�ำไปเทียบเคียงกับความรู้ที่เชื่อถือ
ได้ เช่น พระไตรปิฎก
เวลานีม้ ผี ปู้ ระกาศศาสนามากมาย ทางทีวกี ม็ ี ทางวิทยุกม็ ี
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ก็ มี ทางหนั ง สื อ ที่ เ ป็ น เล่ ม ก็ มี ท่ า นจะตั ด สิ น ได้
อย่างไร รู้ได้อย่างไร ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด ผู้ใดพูดถูก ผู้ใด
พูดผิด อย่างนี้ก็ค่อนข้างจะยาก นอกจากว่าท่านจะมีความรู้
ของท่านเอง เข้าถึงความจริงด้วยตนเอง ผู้ที่อบรมปัญญา ถ้าได้
เห็นธรรมแม้เพียงขั้นพระโสดาบัน ที่จัดเป็นขั้นต้นแห่งผู้เข้าสู่
กระแสธรรม จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งขึ้นมา คือไม่ต้องมีผู้อื่น
เป็นปัจจัยในค�ำสอนของพระศาสดา
ท่านใช้ค�ำว่า อปรปจฺจยา สตฺถุสาสเน เพราะได้เห็นเอง
ได้รเู้ อง ได้เข้าใจเอง ได้ซาบซึง้ เอง ได้ผา่ นสิง่ นัน้ ๆ มาด้วยตนเอง
มีตนเป็นพยานได้ (Self evident) ตัวนีแ้ หละ เป็นพยานว่าได้ทำ�
มาแล้ว ได้ปฏิบัติมาแล้ว ได้ประพฤติมาแล้ว ได้ประพฤติสิ่งนี้ๆ
มาแล้ ว มั น มี โ ทษมี คุ ณ อย่ า งไร ก็ ไ ด้ เ ห็ น มาด้ ว ยตนเองแล้ ว
ก็มีความเชื่อมั่นด้วยความที่เข้าถึงสิ่งนั้นจริงๆ
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นอกจากนี้ก็จะเป็นคนที่มีทุกข์น้อย มีปกติอยู่เป็นสุขด้วย
ธรรมทีห่ าประมาณมิได้ อย่างทีพ่ ระพุทธองค์ทรงเปรียบความทุกข์
ของพระโสดาบัน แม้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้น ความทุกข์ของ
พระโสดาบัน เหมือนกับหยาดน�้ำที่ติดอยู่บนใบหญ้า ถ้าเปรียบ
ความทุกข์ของปุถุชนคนทั้งหลายทั่วไป เหมือนกับน�้ำในบึงใหญ่
ในสระใหญ่ ความทุกข์ของพระโสดาบันเหมือนกับหยาดน�้ำบน
ใบหญ้า จุ่มลงไปในสระในบึง แล้วดึงขึ้นมา หยาดน�้ำที่ติดบน
ใบหญ้า นัน่ แหละคือความทุกข์ของพระโสดาบัน ยังมีทกุ ข์อยูบ่ า้ ง
แต่น้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับทุกข์ของปุถุชน
น่าเป็น น่าได้ น่าถึง เพราะถึงแล้ว ได้แล้ว ท�ำให้มีทุกข์
อย่างนี้ เพราะฉะนั้น ตอนสุดท้ายของเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าจึง
ตรัสว่าการเห็นธรรม การรู้ธรรม การเข้าถึงธรรม มีอานิสงส์
มากอย่างนี้ เพราะฉะนัน้ ควรหรือไม่ ทีจ่ ะเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาขวนขวาย
เพื่อจะได้เป็นโสดาบัน
แต่คนเราส่วนมาก ที่เป็นพุทธบริษัท มักจะยอมแพ้ตั้งแต่
ต้น บอกว่าเราไม่ไหว เราเป็นไม่ได้ เราสูไ้ ม่ไหว เราละกิเลสไม่ได้
ลองนึกย้อนดูว่า ท่านที่เป็นพระอริยบุคคล ตั้งแต่พระโสดาบัน
ขึ้นไป เดิมท่านก็ไม่ได้เป็นมาแต่ก�ำเนิด ท่านก็เป็นด้วยความ
เพียรพยายาม ด้วยความส�ำรวมระวัง ท่านมาเป็นภายหลัง ท่าน
มาจากปุถุชนคนธรรมดานั่นแหละ ท่านใช้ความเพียรพยายาม
ท่านใช้ปัญญา ใช้โยนิโสมนสิการ รู้จักไตร่ตรอง รู้จักขบคิด
รู้จักว่า อะไรควรยึดไว้ อะไรควรทิ้งไป ในที่สุดท่านก็มีอัตภาพ
ทีเ่ บา มีปกติอยูเ่ ป็นสุขด้วยธรรมอันหาประมาณมิได้ อปฺปมาณวิหารี
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ถ้าเป็นคนที่ไม่เข้าถึงธรรม ไกลธรรม จะเป็นคนมีปกติ
อยู่เป็นทุกข์แม้ด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อย อปฺปมาณทุกฺขวิหารี
ไม่ได้แปลว่ามีปกติอยูด่ ว้ ยทุกข์นอ้ ยนะครับ แต่แปลว่า มีปกติอยู่
เป็นทุกข์แม้เรือ่ งเล็กน้อย อะไรนิดหน่อยก็เก็บมาเป็นทุกข์เป็นร้อน
เก็บมาเศร้าโศกเสียใจ เก็บมาเดือดร้อนไปหมด อันนี้เป็นคน
อีกแบบหนึ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับลักษณะของพระโสดาบันหรือ
พระอริยบุคคล
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แม้จะเป็นพระโสดาบัน เป็นผูม้ ที กุ ข์นอ้ ย มีปกติอยู่ เป็นสุข
ด้วยธรรมทีห่ าประมาณมิได้ เช่น เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา
เพราะฉะนั้น จุดมุ่งหมายที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพุทธบริษัท
ก็เพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ดังข้อความในพระไตรปิฎก
เล่ม ๒๐ อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ข้อ ๕๖๔ มีใจความว่า
“พระพุทธองค์ทรงสอนพุทธบริษัท เพื่อให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริง
ในสิ่งที่ควรรู้ ควรเห็น” อะไรที่ไม่ควรรู้ควรเห็น ก็ไม่ต้องสอน
ไม่ตอ้ งพูดเรือ่ งทีจ่ ะต้องรูม้ เี ยอะแยะไปหมดเลยในโลกนี้ แต่อะไร
ที่ไม่ควรรู้ ไม่ควรเห็นก็ไม่ต้องไปรู้ ไม่ต้องไปเห็น ไม่ต้องไป
สนใจมันหรอก
อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สิ่งที่เรารู้แล้วแต่ไม่ได้สอน
เหมือนใบไม้บนต้นไม้ทงั้ หมดในป่า แต่สงิ่ ทีเ่ รารูแ้ ล้วน�ำมาสอน
เธอทั้งหลายเหมือนกับใบไม้ในก�ำมือของเรานี้” เพราะเหตุใด
เพราะว่าสิ่งเหล่านั้น ไม่จ�ำเป็นต้องรู้ สิ่งที่เราสอนคือสิ่งที่จ�ำเป็น
ต้องรู้ เพือ่ ความระงับดับทุกข์ ทรงสอนเพือ่ ให้ผฟู้ งั รูแ้ จ้งเห็นจริง
ในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น อะไรควรรู้ควรเห็น ก็ให้รู้ให้เห็น อะไร
ไม่ควรรู้ ไม่ควรเห็น ก็ไม่ต้องพูด
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คล้ายๆ ครูที่ฉลาด ก็จะสอนเด็กเท่าที่ควรจะรู้ จะเห็น
ไม่ใช่ตามใจที่ครูอยากจะรู้อยากจะเห็น อยากให้นักเรียนรู้ว่า
เรารู้อะไร ต้องเอาใจใส่ให้เด็กได้รู้ในสิ่งที่เด็กควรรู้ควรเห็น หรือ
พ่อแม่ ถึงแม้จะมีสตางค์มากมาย ก็ให้ลูกเท่าที่ลูกควรจะได้รับ
ไม่ท�ำให้ลูกเสียคนด้วยเงินทอง ที่คิดว่าตัวมีมากมาย ให้ลูกเพื่อ
จะอวดเศรษฐีให้ลกู เพือ่ จะอวดว่าตัวมัง่ มี ให้ลกู เสียคนด้วยเงินที่
พ่อแม่ปรนเปรอให้ แต่ก็ไม่ใช่เบียดเบียนกรอเหนียวแน่นจนลูก
เดือดร้อน อันนัน้ คือพ่อแม่ทฉี่ ลาด ต้องเลีย้ งลูกตามความจ�ำเป็น
เท่าที่ลูกควรจะมี ไม่ใช่ตามที่ตัวอยากให้ลูกอยู่ดีกินดีมากเกินไป
เพราะเด็กก็เสีย
ถ้ า ให้ แ ร้ น แค้ น เกิ น ไปด้ ว ยความเหนี ย วแน่ น อย่ า งใน
อรรถกถาธรรมบท ที่ ช อบพู ด ถึ ง เศรษฐี ขี้ เ หนี ย วที่ ไ ม่ เ คยให้
อะไรแก่ใคร อทินนปุพพกะ แม้กับลูกของตัวเองก็เหนียวแน่น
เหลือเกิน เจ็บไข้ได้ป่วยให้ไปหาหมอก็ไม่ไปรักษากับหมอ พอดี
พอร้ายลูกเจ็บหนักลง ในที่สุดลูกตายลง อย่างนี้เกินไป เพราะ
ฉะนั้น พระศาสดา พระพุทธเจ้าของเรา ท่านเป็นผู้ที่ฉลาดใน
การแสดงธรรม ธรรมเทศนาโกศล ท่านจึงสอนให้ผู้ฟังรู้แจ้ง
เห็นจริง ในส่วนที่ควรรู้ควรเห็น อะไรไม่ควรรู้ควรเห็นก็ไม่ต้องรู้
มีคนเคยถามพระองค์วา่ ชาติหน้ามีหรือเปล่า พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า ทีจ่ ริงคนทีม่ าคุยกับเราในเรือ่ งนี้ ควรจะได้ปพุ เพนิวาสานุสสติญาณบ้าง คือ ควรจะระลึกชาติได้บ้าง สักชาติสองชาติ
ถึงมาถามเรื่องนี้ หมายความว่า มีพื้นฐานจะได้คุยกันสนุก คุย
รู้เรื่อง ไม่มีพื้นฐานเลย ไม่รู้เรื่องเอาเลย มาถามเรื่องชาติหน้า
มี ห รื อ เปล่ า ชาติ ก ่ อ นมี ห รื อ เปล่ า พระพุ ท ธเจ้ า ท่ า นบอกว่ า
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คนที่มาถามเรื่องนี้ ควรจะระลึกชาติได้บ้าง สักชาติสองชาติ
ก็พอจะโยงถึงได้ หรืออ้างถึงได้อย่างนี้ แต่ว่าไม่รู้เรื่องเอาเลย
ไม่มีพื้นฐานเลย เหมือนเราไม่มีความรู้พื้นทางใดทางหนึ่ง แต่
ไปถามเรือ่ งสูงๆ แล้วจะให้ผตู้ อบตอบว่าอย่างไร ตอบแล้วคนฟัง
ก็ไม่รู้เรื่อง ท�ำนองนั้น
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มีตัวอย่างพระบางรูป เช่น พระมาลุงกยะ ในจูฬมาลุงกโยวาทสูตร มัชฌิมนิกาย มาทูลพระพุทธเจ้า ขอให้ทรงตอบ
ปัญหาว่า โลกเที่ยงหรือไม่เที่ยง โลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุด ชีวะ
กับ สรีระ เป็นอันเดียวกันหรือเปล่า สัตว์นนั้ ตายแล้วเป็นอย่างไร
มีอยู่หรือไม่มี หรือมีอยู่ด้วย ไม่มีอยู่ด้วย มีอยู่ก็ไม่ใช่ ไม่มีอยู่
ก็ไม่ใช่ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า รู้ไปท�ำไม เรื่องพวกนี้รู้ไปท�ำไม
รู้แล้วหมดทุกข์ไหม พระมาลุงกยะทูลว่า ถ้าหากไม่ทรงตอบ
ก็จะไม่อยู่แล้ว
พระพุ ท ธเจ้ า ท่ า นตรั ส ว่ า ตอนมาบวช ก็ ไ ม่ ไ ด้ ช วนให้
มาบวช และก็ไม่ได้สัญญากันไว้ว่าเมื่อบวชแล้วจะตอบปัญหา
เหล่านีใ้ ห้ เพราะฉะนัน้ ถ้าจะสึกก็สกึ เถอะ หรือเธอจะดิน้ ตายไป
ต่อหน้าต่อตาก็จะไม่ตอบให้ ปัญหา ๑๐ ข้อนีเ้ รียกว่า อันตคาหิกทิฏฐิ แปลว่า ทิฏฐิทเี่ ป็นทีส่ ดุ เป็นพวก metaphysic อภิปรัชญา
ซึ่งในสมัยพระพุทธเจ้า ท่านไม่เข้าไปยุ่งกับพวกเหล่านี้ ท่าน
สอนจริยธรรมเพื่อให้สังคมอยู่เป็นสุข สอนโลกุตรธรรมเพื่อให้
คนพ้นจากโลก พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หมดเรือ่ งหมดราว
กันไป
พระพุทธเจ้าทรงอุปมาเปรียบเทียบว่า ความทุกข์มันเผา
อยู่ตลอดวันตลอดเวลา มาสนใจกับเรื่องการดับทุกข์จะไม่ดีกว่า
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หรื อ คล้ ายๆ กั บคนที่ ถูก ลูก ศรมาเสี ยบ แล้ วมี คนมายิง ยิง
มาจากทิศไหน ลูกศรท�ำด้วยอะไร ไม่ต้องไปสืบหรอก มัวไปสืบ
ให้รู้ก่อนว่า ลูกศรท�ำด้วยอะไร ใครเป็นคนยิง ยิงมาจากทิศไหน
พู่ลูกศรสีดำ� หรือสีขาว มัวสืบอันนั้นเสียก่อน มิเช่นนั้นไม่ให้ถอน
ลูกศร นี้ก็ตายเปล่า
เพราะฉะนัน้ ปัญหาเฉพาะหน้าทีเ่ ผชิญอยูค่ อื ปัญหาเรือ่ ง
ทุกข์กับการดับทุกข์ ให้สนใจเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เป็นพิเศษ
ปัญหาอภิปรัชญา เรือ่ งโลกเทีย่ ง โลกไม่เทีย่ ง โลกมีทสี่ ดุ ไม่มที สี่ ดุ
อย่าไปสนใจเลย รู้ไปก็เท่านั้นแหละ รู้ไปก็ไม่ได้ดิบได้ดี ไม่ได้
แก้ปัญหาอะไร พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้นะครับ
ที่อ้างพระไตรปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๒๐
ข้อ ๕๖๕ อันนี้ หมายถึง พระไตรปิฎกภาษาบาลี ถ้าท่านผู้ฟัง
ที่ฟังอยู่แล้วตามไปดู แต่ถ้าดูพระไตรปิฎกภาษาไทยเล่มจะ
ไม่ตรงกัน เช่น ฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งมีอรรถกถา
ด้วย เล่มจะไม่ตรงกัน ถ้าเปิดดูเล่ม ๒๐ ก็จะไม่เจอข้อความ
พวกนี้ ถ้าเป็นพระไตรปิฎก ฉบับของกรมการศาสนา ๔๕ เล่ม
ปกสีนำ�้ เงิน ให้ดทู ขี่ อ้ ไม่ตอ้ งดูทหี่ น้า เล่มตรงกัน เช่น เล่ม ๒๐
ก็ตรงกัน แต่หน้าจะไม่ตรง เพราะฉะนั้น ในที่นี้จึงอ้างข้อเอาไว้
เคยได้ยินว่าบางท่านตามไปดูก็ไม่พบข้อความที่กล่าว
จึงกราบเรียนให้ทราบว่า พระไตรปิฎกภาษาบาลีทั้งหมด
เลย ถ้าผมอ้างพระไตรปิฎกทีไ่ หน เล่มนัน้ ข้อนัน้ ก็คอื ภาษาบาลี
ไม่ใช่ฉบับภาษาไทย อันนี้ขอเรียนให้ทราบไว้ เผื่อท่านตามไปดู
จะได้ไม่เข้าใจผิด ว่าผมอ้างผิด ตามทีม่ ผี เู้ ล่าให้ฟงั เมือ่ วันอาทิตย์
ที่ผ่านมาแล้วนี้เองครับ ขอแจ้งให้ทราบในที่นี้ด้วย
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ประการที่ (๒) พระพุทธเจ้าทรงสอน เพื่อให้ผู้ฟังตรอง
ตามแล้วเห็นจริงได้ ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผล ที่ผู้ฟังตรอง
ตามแล้วเห็นจริงได้ อันนี้ท�ำให้เราได้ความคิดว่า พระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ไม่ยากเกินไป จนตรองตามแล้วมอง
ไม่เห็น หรือไม่ยากเกินไปจนไม่ตอ้ งคิดก็เห็นได้ ต้องคิดนิดหน่อย
ไม่ยากเกินไป จนคิดแล้วตรองตามแล้วไม่เห็น บางทีพระพุทธเจ้าท่านตรัสอะไรๆ ไปแล้ว จะตรัสถามผูฟ้ งั ให้ใช้ปญ
ั ญาพิจารณา
ตรองตาม อย่างเช่น ในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดง
เรือ่ งอนัตตาว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คือขันธ์ ๕
เป็นอนัตตา ถ้าเป็นอนัตตาแล้ว เราจะหวังได้วา่ จงเป็นเช่นนีเ้ ถิด
อย่าเป็นอย่างนัน้ เลยก็ไม่ได้ บังคับไม่ได้ มันเป็นไปตามเหตุปจั จัย
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แล้วพระองค์ก็ตรัสถามปัญจวัคคีย์เพื่อจะให้ตรองตาม
ให้เห็นจริงด้วยตนเอง และตอบพระองค์ว่าเห็นอย่างไร เช่น
ในตอนที่ ๒ ของอนั ต ตลั ก ขณสู ต ร ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส ถาม
พระปัญจวัคคียว์ า่ ตํ กึ มญฺถ ภิกขฺเว รูป นิจจฺ ํ วา อนิจจฺ ํ วาติ
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย รู ป เวทนา สั ญ ญา สั ง ขาร วิ ญ ญาณ เที่ ย ง
หรือไม่เทีย่ ง พระปัญจวัคคียต์ อบว่า ไม่เทีย่ งพระเจ้าข้า ตรัสถาม
ต่อไปว่า สิง่ ใดไม่เทีย่ ง สิง่ นัน้ เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ทูลตอบว่า
เป็นทุกข์พระเจ้าข้า ตรัสต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความ
แปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้น เอตํ มม
นั่นเป็นเรา เอโสหมสฺมิ เราเป็นนั่น เอโส เม อตฺตา นั่นเป็น
ตัวตนของเรา พระปัญจวัคคียก์ ท็ ลู ตอบว่า ไม่ควรเลยพระเจ้าข้า
อย่างนี้เป็นต้น

อ. วศิน อินทสระ

เป็นการทรงสอนให้ใช้ปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรอง
ค�ำสอนของพระองค์ ในขณะนั้นเลยทีเดียวว่าเธอเห็นอย่างไร
ตํ กึ มญฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจํ วา อนิจฺจํ วาติ รูปเที่ยงหรือ
ไม่เที่ยง ลองคิดดูสิว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เที่ยงหรือไม่เที่ยง อย่างนี้เป็นต้น ทรงสอนให้ผู้ฟังตรองตามแล้ว
เห็นจริง ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผล ที่ผู้ฟังตรองตามให้เห็น
ได้ด้วยตนเอง
เพราะฉะนั้น เราต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองนิดหน่อย จึงจะ
เห็นความสุขุมลุ่มลึกของพระธรรมของพระพุทธเจ้า เกิดรสขึ้น
จะได้รับรสแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า แล้วจะรู้สึกว่าไม่มีรสใด
เสมอด้วยรสธรรม รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทัง้ ปวง สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชิ น าติ สพฺ พ รตึ ธมฺ ม รติ ชิ น าติ ความยิ น ดี ใ นธรรม
ย่อมชนะความยินดีทงั้ ปวง เพราะยินดีแล้วสงบเยือกเย็น เป็นสุข
มีจิตใจที่สงบเยือกเย็น มีทุกข์น้อย

ท�ำอย่างไรทุกข์จึงจะไม่เกิดขึ้น
ท�ำอย่างไรทุกข์จึงจะไม่เกิดขึ้น หรือความทุกข์เก่าที่มีอยู่
จะหมดไป ด้วยวิธีการอย่างไร และความทุกข์ใหม่จะไม่เกิดขึ้น
ส่วนมากทีเ่ ห็นถามๆ กัน ก็ไม่ได้ถามอย่างนี้ มักจะถามเรือ่ งการ
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ถวายสังฆทานไปอย่างนัน้ ตามเรือ่ งในวิทยุ
ที่ถามกัน ถ้ามีผู้มาคอยอยู่และถามเรื่องความทุกข์ การดับทุกข์
อย่างนี้ก็รู้สึกว่าเป็นค�ำถามที่ตรงกับหลักการของพระพุทธเจ้า
หรือพุทธศาสนา
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บางที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ทั้งในกาล
ก่อนและบัดนี้ เราสอนแต่เรื่องทุกข์และการดับทุกข์เท่านั้น
มีคนบางคนแย้งว่า พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามากมาย
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระไตรปิฎกภาษาบาลี ๔๕ เล่ม
อรรถกถาอีกมากมาย คิดเป็นหน้าหนังสือได้ ๒ หมื่นกว่าหน้า
เฉพาะพระไตรปิฎก มีแต่สอนเรือ่ งทุกข์และความดับทุกข์เท่านัน้
หรือ
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ผมตอบไปว่า เปรียบเหมือนโรงพยาบาล มีเรื่องมากมาย
มีกจิ กรรมมากมาย มีแพทย์ มีพยาบาล มีเครือ่ งมือแพทย์ มียาม
คนงาน สารพัดอย่าง มีตกึ มีหอ้ งมากมาย สิง่ เหล่านัน้ เพือ่ อะไร
สิ่งเหล่านั้น มีไว้เพื่อการดับโรค การเรียนของนักเรียนแพทย์
ของหมอ เพื่อดูว่าอะไรเป็นโรค โรคเป็นอย่างไร เหตุให้เกิดโรค
เป็นอย่างไร จะดับโรคนัน้ ได้อย่างไร แม้จะมีเรือ่ งอืน่ ๆ มากมาย
แต่เรือ่ งส�ำคัญมีอยู่ ๒ เรือ่ ง คือ โรค กับ การดับโรค ท�ำอย่างไร
โรคที่มีอยู่ จะดับหมดไป
ประการที่ (๑) ทรงแสดงธรรมมีคณ
ุ เป็นอัศจรรย์ สามารถ
ยังผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับผลตามสมควรแห่งก�ำลังการปฏิบัติของ
ตนๆ และก้าวขึน้ สูร่ ะดับสูงสุด เป็นอุดมชีวติ ค�ำว่า “อัศจรรย์”
แปลมาจากค�ำ “ปาฏิหาริย”์ ก้าวขึน้ สูร่ ะดับสูงสุด เป็นอุดมชีวติ
หรืออุดมชีวิต ในพระสูตร ใช้ค�ำว่า สปฺปาฏิหาริยํ ธมฺมํ เทเสติ
โน อปฺปาฏิหาริยํ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์
ไม่ได้ทรงแสดงธรรมที่ไม่ได้ปาฏิหาริย์
ข้อแรก เขาเรียกว่า อภิญญายธรรมเทศนา ข้อหนึ่งที่ว่า
ทรงสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น อภิญญายธรรม

อ. วศิน อินทสระ

เทศนา อภิญ
ฺ าย โข โส ภควา ธมฺมํ เทเสติ โน อนภิญ
ฺ าย
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง
ไม่ใช่ทรงแสดงธรรมเพื่อความไม่รู้ไม่เห็น
ข้อที่ ๒ นัน้ ทรงสอนว่า ให้ผฟู้ งั ตรองตามและเห็นจริงได้
ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผล ที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้
ด้วยตนเอง สนิทานธรรมเทศนา มีต้นเงื่อน ต้นเหตุ มีนิทาน
ไม่ได้หมายถึง นิทานในภาษาไทยทีเ่ ป็นเรือ่ งเล่าอะไร หมายความ
ว่ า มี เ หตุ มี ที่ ไ ปที่ ม า มี เ หตุ ผ ล สนิ ท านํ ธมฺ มํ เทเสติ โน
อนิ ท านํ ทรงแสดงธรรม มี นิ ท าน มี เ หตุ มี ผ ล มี ที่ ไ ปที่ ม า
มีต้นเหตุ ไม่ใช่ทรงแสดงธรรมอย่างไม่มีเหตุผลพูดถึง
ข้อที่ ๓ ทีว่ า่ แสดงธรรมมีคณ
ุ เป็นอัศจรรย์ มีปาฏิหาริยใ์ น
ศาสนานี้ ท่านแสดงปาฏิหาริย์ไว้ ๓ อย่าง คือ
อิทธิปาฏิหาริย์ การแสดงฤทธิ์ต่างๆ เช่น อภิญญา ๕
ก็ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งฤทธิ์ ต ่ า งๆ มากมาย โดยที่ เ ป็ น ฤทธิ์ โ ดยตรง
เรียก อิทธิวิธิ หรืออิทธวิธะ แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ
คนเดี ย วท� ำ เป็ น หลายคน หลายคนท� ำ เป็ น คนเดี ย ว ด� ำ ดิ น
เหาะเหินเดินอากาศ เดินบนน�้ำ เหมือนเดินบนดิน นี่เรียกว่า
อิทธิปาฏิหาริย์
คนอื่น

อาเทสนาปาฏิหาริย์ ดักใจคนได้ รูใ้ จ ใครคิดอย่างไร รูใ้ จ

อนุศาสนีปาฏิหาริย์ (อนุศาสนี แปลว่า พร�่ำสอน) ค�ำ
สั่งสอนที่เป็นอัศจรรย์ สามารถยังผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับผลตาม
สมควรแก่ก�ำลัง แห่งการปฏิบัติของตน ก้าวขึ้นสู่ระดับสูง เป็น
อุดมชีวิต หรืออุดมชีวิต อันนี้เป็นอนุศาสนีปาฏิหาริย์
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นีแ้ หละคือทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงพร�ำ่ สอน ทรงนิยมปาฏิหาริย์
อย่างที่ ๓ อนุศาสนีปาฏิหาริย์ ส�ำหรับ ๒ อย่างแรก คือ อิทธิปาฏิหาริยก์ ด็ ี อาเทสนาปาฏิหาริยก์ ด็ ี ไม่ทรงสรรเสริญ ไม่ทรงนิยม
เห็นว่านักเล่นกลก็ทำ� ได้ คนทีม่ วี ชิ าบางอย่างก็ทำ� ได้ เป็นต้น ไม่ทรง
แนะน�ำ ไม่ทรงชักชวน ให้หมกมุน่ อยูใ่ นปาฏิหาริย์ ๒ อย่างแรก
แต่ให้มาสนใจในอนุศาสนีปาฏิหาริย์ ค�ำสอนทีส่ ามารถปฏิบตั ติ าม
แล้วได้รับผลจริง

116

สมมติมพี ระสักองค์หนึง่ เหาะมาจากจังหวัดไหนก็แล้วแต่
เหาะมาลงทีส่ นามหลวง คนก็ไปดูกนั ใหญ่เลย แล้วกลับบ้านวิพากษ์
วิจารณ์พระเหาะได้ อีกหน่อยเวลาท่านไปพักอยู่ที่ไหน คนก็ไป
หาท่านให้เหาะให้ดู ทีนี้ท่านก็จะไม่มีเวลาเป็นของตนเอง มีแต่
คนจะไปดูท่านเหาะ เสร็จแล้วตัวเองได้ประโยชน์อะไรบ้างที่จะ
ไปดูพระเหาะ ดูเรือเหาะก็ได้ ภาษาทางต่างจังหวัดเรียกเรือบิน
เครื่องบินพาคนเหาะไปได้ตั้งเยอะแยะไปหมดเลย ๒๐๐ - ๓๐๐
คน ก็พาเหาะไปได้ ไม่ใช่แต่คนเดียว
นีค่ อื อิทธิปาฏิหาริยข์ องวิทยาศาสตร์ ด�ำดินก็ได้ ด�ำน�ำ้ ก็ได้
เรือด�ำน�ำ้ เยอะแยะไปอย่างนี้ ไปดูแล้วได้ประโยชน์อะไร นอกจาก
จะฮือฮาไป เฮกันไป ท�ำให้พระผู้ที่เหาะได้ไม่มีเวลาเป็นของ
ตนเอง แล้วยังต้องเหาะให้คนดู พระพุทธเจ้าจึงห้ามให้แสดง
อิทธิปาฏิหาริย์ ถ้าแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ก็เป็นอาบัติ

อ. วศิน อินทสระ

เรื่องเกวัฏฏะ
เรื่องบุตรคหบดีชื่อเกวัฏฏะ ที่ไปขอให้พระผู้มีพระภาค
ทรงแสดงปาฏิหาริย์ มีเรื่องในพระสูตรบางพระสูตร มีคนไป
ขอร้องให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ พระพุทธเจ้าบอกว่า
ท�ำไมจะต้องแสดงปาฏิหาริย์ด้วย (ในเกวัฏฏสูตร พระไตรปิฎก
ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ ๓๐๘ - ๓๕๐) เป็นเรื่องที่มีคนไปขอร้องให้
พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ แต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธ
คราวหนึ่งประทับอยู่ที่สวนมะม่วง เศรษฐีคนหนึ่งที่เมือง
นาลันทา มีบตุ รของคหบดีคนหนึง่ ชือ่ เกวัฏฏะ เข้าไปเฝ้า ขอให้
พระองค์ หรื อ ภิ ก ษุ สั ก รู ป หนึ่ ง แสดงอิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย ์ เพื่ อ ว่ า
ชาวเมื อ งนาลั น ทาจะได้ เ ลื่ อ มใสพระผู ้ มี พ ระภาคมากยิ่ ง ขึ้ น
พระพุทธเจ้าตรัสว่า มิได้เคยแสดงธรรมเป็นท�ำนองชักชวนภิกษุ
ทัง้ หลาย ให้แสดงปาฏิหาริยแ์ ก่คฤหัสถ์ แต่เกวัฏฏะก็ยงั คงกราบทูล
เช่นนัน้ อีกตัง้ ๒ ครัง้ ว่า เพือ่ ประชาชนชาวนาลันทา ซึง่ เลือ่ มใส
พระผู้มีพระภาคมากอยู่แล้ว จะได้เลื่อมใสมากขึ้น มิได้จ�ำกัดว่า
พระพุทธองค์ต้องทรงแสดงเอง เพียงแต่ว่า ขอให้ภิกษุรูปใด
รูปหนึ่งแสดงเท่านั้น
พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีปาฏิหาริยอ์ ยู่ ๓ อย่าง ตรัสว่า ทรง
รังเกียจปาฏิหาริย์อยู่ ๒ อย่าง เพราะคนทั้งหลายผู้ไม่เลื่อมใส
จะค่อนขอดได้ว่า การแสดงฤทธิ์นั้น ท�ำได้เพราะวิชาอย่างหนึ่ง
เรียก คันธารี สมัยนัน้ เขาเรียนวิชาประเภทนีก้ นั ส่วนการทายใจ
ทีเ่ รียก อาเทสนานัน้ ก็เพราะมีวชิ า เรียก มณิกา ซึง่ คนในสมัย
พระองค์นิยมใช้กันอยู่ ทรงสรรเสริญนิยมอนุศาสนีปาฏิหาริย์
เพราะได้ความส�ำเร็จประโยชน์ได้จริงแก่ผู้ปฏิบัติตน
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ต่อจากนัน้ ทรงแสดงศีล ๓ ชัน้ คือ จุลศีล ศีลน้อย มัชฌิมศีล ศีลท่ามกลาง และมหาศีล ศีลใหญ่ และฌาน ๔ วิชชา ๘
แก่เกวัฏฏะ ให้เห็นว่า การได้สำ� เร็จสิง่ เหล่านีเ้ ป็นอย่างไร จะดีกว่า
ปาฏิหาริยไ์ หม พระองค์ได้รแู้ จ้งมาอย่างไร แต่กไ็ ม่ทรงสรรเสริญ
ปาฏิหาริย ์ ๒ อย่างข้างต้น ตรัสเล่าให้เกวัฏฏะฟังต่ อไปว่า
เรื่องเคยมีมาแล้ว ภิกษุสาวกของพระองค์นี้เอง
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มีภิกษุรูปหนึ่ง เกิดความคิดขึ้นมาว่า มหาภูตรูป ๔ คือ
ดิน น�ำ้ ไฟ ลม ย่อมดับไม่เหลือในทีใ่ ดหนอ เธอเข้าสมาธิชนิดที่
จิตตั้งมั่นแล้ว รู้ทางไปเทวโลกได้ ก็ไปเทวโลก เที่ยวถามเทวดา
ต่างๆ ชั้นจาตุมหาราช ไปถึงชั้นพรหม ดึงแขนภิกษุนั้นออกไป
พูดกันสองต่อสอง ไม่ให้ใครได้ยิน ท้าวมหาพรหมกระซิบว่า
เทวดาชั้นพรหมเหล่านี้ อย่าเข้าใจว่าท่านเองรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ทีจ่ ริงปัญหาทีภ่ กิ ษุนนั้ ถาม ท่านไม่รู้ ภิกษุอยูก่ บั พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ท�ำไมจึงไม่ทูลถามปัญหานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าเล่า
ภิกษุนั้นได้สติ จึงกลับจากพรหมโลก มาเฝ้าพระองค์
ทูลถามปัญหานั้น พระพุทธองค์ได้กล่าวเป็นเชิงอุปมากับเธอว่า
พวกพ่อค้าเดินเรือทะเล เขาน�ำนกหาฝั่งติดเรือไปด้วย เรียก
ตีรทัสสี เมื่อไปไกลจนมองไม่เห็นฝั่งอยากเห็นฝั่ง อยากรู้ว่าฝั่ง
ที่ใกล้ที่สุดอยู่ทิศใด เขาก็จะปล่อยนกหาฝั่งไป นกนั้นเที่ยวบิน
หาฝัง่ ถ้าเจอฝัง่ ก็จะไม่กลับมาหาเรือ กลับมาส�ำนักของพระองค์
พระพุทธเจ้าตรัสเล่าอย่างนี้ครับ
เรือ่ งอนุศาสนีปาฏิหาริย์ และโยงมาถึงเรือ่ งภิกษุรปู หนึง่ ที่
พระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้เกวัฏฏะ ผูท้ ตี่ อ้ งการให้พระองค์ทรงแสดง
อิทธิปาฏิหาริย์ เพือ่ ให้ชาวเมืองนาลันทาเลือ่ มใสยิง่ ขึน้ พระพุทธ-
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องค์ทรงปฏิเสธ และตรัสว่าเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ คนที่มีวิชา
อย่างหนึง่ เรียก คันธารี ก็ทำ� ได้ หรือ อาเทสนาปาฏิหาริย์ การ
ดักใจเป็นอัศจรรย์ คนทีม่ วี ชิ าอย่างหนึง่ ทีเ่ รียกว่า มณิกา ก็ทำ� ได้
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ไม่ต้องการจะให้พระภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เป็นต้น พระองค์เองก็ไม่ทรงโปรด
ตรัสเล่าให้เกวัฏฏะฟังว่า เรื่องเคยมีมาในหมู่ภิกษุสาวก
ของพระองค์ มีภกิ ษุรปู หนึง่ คิดขึน้ ว่า มหาภูตรูป ๔ คือ ดิน น�้ำ
ไฟ ลม ย่อมดับไม่เหลือในทีใ่ ด และเข้าสมาธิชนิดทีเ่ มือ่ จิตตัง้ มัน่
แล้วรูท้ างไปเทวโลกได้ ก็เทีย่ วไปถามเทวดาต่างๆ ไปจนถึงพรหม
พระพรหม ท่านก็ไม่รู้ แต่ได้บอกว่า ท่านอยู่ใกล้พระพุทธเจ้า
ท�ำไมไม่ทูลถามปัญหานั้น
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นกหาฝั่ง
พระพุทธเจ้าก็กล่าวตรัสเป็นเชิงอุปมากับภิกษุรูปนั้นว่า
พ่อค้าทีเ่ ดินเรือทางทะเล จะน�ำนกหาฝัง่ ติดเรือไปด้วย นกชนิดนี้
เรียกว่า ตีรทัสสี เห็นฝัง่ หรือหาฝัง่ เมือ่ ไปกลางทะเล มองไม่เห็นฝัง่
อยากรูว้ า่ ฝัง่ อยูท่ างไหน เขาจะปล่อยนกไป นกบินไปพบฝัง่ ทาง
ทิศใด มันก็จะไม่กลับมา ถ้าไม่พบฝัง่ นกจะกลับมาทีเ่ รืออย่างเดิม
ภิกษุรปู นัน้ ก็เป็นเหมือนนกหาฝัง่ เทีย่ วถามอะไรต่ออะไร กับใคร
ต่อใคร เมือ่ ไม่ได้รบั ค�ำตอบเป็นทีพ่ อใจ ก็กลับมาหาพระผูม้ พี ระภาคเจ้า เหมือนนกที่กลับมาหาเรือ
อ่านเรือ่ งนีท้ ำ� ให้คดิ ว่า พุทธบริษทั ไทยในเมืองเรา มีจำ� นวน
ไม่น้อยที่เป็นนกหาฝั่ง คือในการเริ่มต้นที่จะเข้าหาพุทธศาสนา
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สนใจพุทธศาสนา ต้องการศึกษาพุทธศาสนา ก็ไม่รจู้ ะท�ำอย่างไร
ส่วนมากจะไปในทางอิทธิปาฏิหาริย์ รู้ว่าใครที่มีอะไรแปลกๆ มี
ปาฏิหาริยอ์ ะไรก็แห่กนั ไปหา ใครทีร่ ขู้ า่ วว่าพระภิกษุรปู ใดมีทา่ ทาง
ว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ไปนมัสการ สักการบูชากันมากมาย บางทีก็ไม่ได้
รับค�ำสอน จึงเทีย่ วไปส�ำนักต่างๆ ลองผิดลองถูกไปเรือ่ ยๆ ไปตาม
ส�ำนักต่างๆ แล้วแต่ทคี่ ดิ ว่าจะสนองความอยาก หรือความต้องการ
สนองความอยากรู้อะไรได้
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ก็เป็นคล้ายๆ นกหาฝั่ง ถ้ายังไม่เจอค�ำสอนที่แท้จริง ที่
ถูกต้องของพระพุทธเจ้าก็ยงั เทีย่ วแสวงหาอยูต่ อ่ ไป ทีจ่ ริงก็อยูใ่ กล้ๆ
หมายความว่า ถ้าแสวงหาส�ำนักของพระพุทธเจ้าก็คงพบตั้งแต่
ต้นๆ หมายความว่าศึกษาและสดับค�ำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง
เมื่อได้พบแล้วก็ไม่ต้องเที่ยวเร่ร่อนหาอีกต่อไป ได้พบส�ำนักของ
พระพุทธเจ้า ได้ฟังค�ำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง ไม่ต้องฟัง
ค�ำสอนของผูน้ นั้ ผูน้ ี้ คนนัน้ คนนี้ ไปยึดติดอยูก่ บั อาจารย์บางคน
บางพวก เพราะพุทธบริษัท มักเป็นอย่างนั้นระยะแรกๆ เที่ยว
แสวงหา เหมือนนกหาฝั่ง
มีผู้ศึกษาธรรมบางท่านเล่าให้ฟังเหมือนกันว่า เมื่อก่อนนี้
เขาเป็นเหมือนนกหาฝัง่ เทีย่ วไปตามทีต่ า่ งๆ แล้วแต่เขาบอก เขา
เล่าลือว่าที่นั้นดี ที่นี้ดี ที่โน้นดี ก็ไปกันเป็นกลุ่มๆ ไปแสวงหา
ไม่ได้วา่ อะไรนะครับ และไม่นา่ จะโทษเขา เพราะเขาไม่รู้ ไปตาม
เสียงเล่าลือ เมื่อไม่ได้รับความพอใจ ก็แสวงหาต่อไป จนกว่าจะ
ได้รับความพอใจถึงที่สุด เอาละตรงนี้ล่ะ ได้พบสิ่งที่แท้จริง
หรือพบค�ำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง อะไรอย่างนี้ก็หยุดได้
เหมือนนกหาฝั่ง เคยเล่าให้ใครต่อใครฟังว่า ตอนนี้ไม่ได้เป็นนก
หาฝัง่ แล้ว เพราะฉะนัน้ หากท่านจะไปศึกษาพุทธศาสนาทีไ่ หน
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อย่างไรก็แล้วแต่ ไม่มีใครว่า ขอให้พินิจพิจารณาให้ดีว่าใช่
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า หรือว่าค�ำสอนของใคร
พระพุ ท ธองค์ ท ่ า นก็ ท รงแนะน� ำ ภิ ก ษุ รู ป นั้ น ที่ เ ล่ า ให้
นายเกวัฏฏะฟัง ตรัสแนะน�ำภิกษุทถี่ ามมหาภูตรูป ๔ คือ ดิน น�ำ้
ไฟ ลม ย่อมดับไม่เหลือในทีใ่ ด ตรัสแนะว่า ปัญหาอย่างนีไ้ ม่ควร
ถามอย่างนัน้ จะมีลกั ษณะอย่างนีน้ ะครับ คือว่าถ้าใครตัง้ ค�ำถาม
ไม่ถกู พระองค์ทา่ นจะบอกให้ตงั้ ค�ำถามเสียใหม่ ตัง้ ค�ำถามอย่างนี้
ยังตัง้ ไม่ถกู ตัง้ ค�ำถามอย่างนี้ ถ้าจะตอบ ก็ไม่ตรงตามทีม่ งุ่ หมาย
เพราะฉะนัน้ ตัง้ ค�ำถามเสียใหม่ คือแต่งค�ำถามให้โดยไม่วา่
คนถามนัน้ ตัง้ ค�ำถาม ควรจะตัง้ ค�ำถามเสียใหม่วา่ มหาภูตรูป ๔
คือ ดิน น�้ำ ไฟ ลม ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ใด ต้องใช้ค�ำว่าตั้งอยู่
ไม่ได้ในทีใ่ ด ทีภ่ กิ ษุถามคือมหาภูตรูปย่อมดับไม่เหลือในทีส่ ดุ แต่
พอพระองค์ท่านแก้ให้ใหม่ว่า มหาภูตรูป คือ ดิน น�้ำ ไฟ ลม
ตัง้ อยูไ่ ม่ได้ในทีใ่ ด และอุปาทายรูป เช่น สี กลิน่ รส ย่อมตัง้ อยู่
ไม่ได้ในที่ใด นามและรูป ย่อมดับไม่เหลือในที่ใด ถ้าจะถามว่า
ดับโดยไม่เหลืออะไร ควรจะถามนามและรูป ย่อมดับไม่เหลือ
ในที่ใด ต้องถามอย่างนี้
พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่า เมื่อตั้งปัญหาอย่างนี้ จะได้
ค�ำตอบดังนี้ คือ ธรรมชาติอย่างหนึง่ ซึง่ รูแ้ จ้ง (อันนีท้ า่ นใช้ค�ำว่า
วิ ญ ญาณั ง ) แสดงไม่ ไ ด้ เ ป็ น อนั น ตะ มี รั ศ มี โ ดยรอบ ดิ น น�้ ำ
ไฟ ลม ไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาตินี้ นี้คือพระนิพพาน ซึ่งผมจะ
อธิบายเพิ่มเติมต่อไป อุปาทายรูปก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาตินี้ นาม
และรู ป ดั บ ไม่ เ หลื อ ในธรรมชาติ นี้ เ หมื อ นกั น ค่ อ นข้ า งยาก
สักหน่อยครับ
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ผมขออธิบายเพิ่มเติม - ธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งรู้แจ้ง ค�ำนี้
ท่านใช้ค�ำว่า วิานํ อนิทสฺสํน แสดงให้ดูไม่ได้ ถ้าแสดงให้ดู
ได้ จะเป็น นิทสฺนนํ คือนิทรรศการนั่นเอง อนนฺตํ ไม่มีที่สิ้นสุด
ไม่พร่อง ไม่เต็ม ไม่มีขอบเขต เมื่อวิญญาณัง ในที่นี้หมายถึง
นิพพาน เพราะฉะนัน้ ค�ำอย่างนีม้ คี วามหมายพิเศษ (ค�ำว่า วิญญาณ
ตรงนี้ ท่านหมายถึงนิพพาน แสดงให้ดูไม่ได้) ต้องรู้แจ้ง ต้อง
เข้าถึงด้วยตนเอง
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พระพุทธเจ้าตรัสในที่บางแห่งว่า น ปูรตฺตํ น อูนตฺตํ
ไม่พร่อง แม้จะมีภกิ ษุเป็นอันมากเข้าสูอ่ นุปาทิเสสนิพพานมากแล้ว
แต่นพิ พานก็ไม่เคยพร่องไม่เคยเต็ม มีรศั มีโดยรอบ สพฺพโต ปภํ
ผ่องใสโดยชอบธรรม อรรถกถาได้อธิบายเป็น ปปํ แปลว่า ท่าลง
ในทีน่ ี้ หมายถึงท่าลงโดยรอบ เปรียบเหมือนสระใหญ่ทเี่ ป็นวงกลม
มีปริมณฑลเป็นวงกลม ใครจะลงทางไหนก็ลงได้ ลงสู่สระนั้น
ไปดืม่ ไปอาบ ไปตักน�ำ้ ในสระได้ ไม่ใช่ทางลงทางเดียว แต่ลงได้
โดยรอบ (สพฺพโต ปปํ) มีกรรมฐานมากมายทีจ่ ะท�ำให้พทุ ธบริษทั
ลงสู ่ นิ พ พานได้ โ ดยรอบ ใครถนั ด จะลงทางไหนก็ ล งทางนั้ น
ไม่บงั คับกะเกณฑ์กนั ว่า ต้องเป็นทางนีท้ ฉี่ นั ลงเท่านัน้ ทางอืน่ ลง
ไม่ได้
ในสมั ย พุ ท ธกาล บางคนฟั ง เทศน์ ที เ ดี ย วก็ ส� ำ เร็ จ แล้ ว
บางคนก็ไปนัง่ ภาวนาประเดีย๋ วหนึง่ ก็ส�ำเร็จแล้ว มีขอ้ ความอยูใ่ น
วิมตุ ตายตนสูตร บางคนก็สำ� เร็จด้วยการฟัง บางคนก็สำ� เร็จด้วย
การสาธยาย บางคนก็สำ� เร็จด้วยวิธกี ารมากมาย คือ สพฺพโต ปปํ
มีทางลงโดยรอบ
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ดิน น�้ำ ไฟ ลม ไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาตินี้ คือพระนิพพาน
พระนิ พ พานไม่ มี ดิ น น�้ ำ ไฟ ลม อุ ป าทายรู ป ก็ ตั้ ง อยู ่ ไ ม่ ไ ด้
ในธรรมชาติ นีค้ อื พระนิพพาน นามรูปย่อมดับไม่เหลือในธรรมชาตินี้
นามและรูปก็ดับไม่เหลือในนิพพานนี้ เป็น อนุปาทิเสสนิพพาน
คือดับขันธ์ไปแล้ว
ข้อความต่อไปว่า เพราะวิญญาณดับ นามรูปย่อมดับ
ไม่เหลือในธรรมชาตินเี้ หมือนกัน วิญญาณตัวนีก้ บั วิญญาณตัวต้น
ไม่เหมือนกันนะครับ วิญญาณตัวนี้คือวิญญาณที่เรารู้จัก ได้แก่
จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณนั่นแหละ หรือว่าปฏิสนธิวิญญาณ อะไร
แล้วแต่ ท�ำหน้าที่อย่างไร ถ้าท�ำหน้าที่อย่างไร ก็เรียกไปตามที่
ท�ำหน้าที่อย่างนั้น เรียกตามแหล่งที่เกิดวิญญาณ เหมือนกับไฟ
เกิดจากแกลบ เรียกไฟแกลบ เกิดจากไม้ เรียกไฟไม้ ไฟที่เกิด
จากเหล็ก เรียกว่าไฟเหล็ก เรียกไปตามเชื้อ หรือแหล่งที่เกิด
คือไฟนัน่ แหละ วิญญาณก็เช่นกัน เกิดทางตา เรียกจักขุวญ
ิ ญาณ
ทางหู เรียกโสตวิญญาณ ท�ำหน้าทีป่ ฏิสนธิ เรียกปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ
ท�ำหน้าทีจ่ ตุ เิ คลือ่ นไหวภพเก่า เรียกจุตวิ ญ
ิ ญาณ อันนีค้ อื พระพุทธภาษิต ที่ตรัสกับภิกษุผู้ฟังรูปนั้นที่ถามปัญหานั้น
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นี้จบ เกวัฏฏะ
ผู้อยากให้พระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์ ก็พอใจชื่นชมต่อพระ
พุทธภาษิต ชืน่ ชมต่อพระผูม้ พี ระภาคเจ้า แล้วก็ลากลับไป คือว่า
เขาได้สิ่งที่ดีกว่าแล้ว เขาก็ไม่สนใจอิทธิปาฏิหาริย์
คติ ใ นพระสู ต รนี้ มี ม าก คื อ คนส่ ว นมากชอบฤทธิ์ เ ดช
อิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย ์ อยากให้ พ ระแสดงฤทธิ์ เห็ น เป็ น ของแปลก
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มหัศจรรย์ เป็นที่นิยมนับถือ พระหรือคนเช่นนั้น ว่าเก่งกล้า
สามารถ ลาภสักการะและชื่อเสียงก็มักจะไหลมาสู่บุคคลเช่นนั้น
แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญ ไม่ทรงนิยม ตรัสว่านักเล่นกล
ก็ท�ำได้ และไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ ทรงนิยมและสรรเสริญ
อนุศาสนีปาฏิหาริย์ เกี่ยวกับค�ำสอน ชี้บาป ชี้บุญ ชี้คุณ ชี้โทษ
ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ดีกว่า ประเสริฐกว่า เพราะบุคคล
น�ำไปปฏิบัติแล้วได้ประโยชน์จริง ท�ำให้ชีวิตราบรื่น สงบสุข
ได้จริง พระพุทธศาสนาของเรายัง่ ยืนมาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะ
ความอัศจรรย์แห่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี่เอง
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ขอย�้ำเรื่องนี้อีกนิดหนึ่งนะครับ เรื่องพุทธบริษัทที่นับถือ
พุทธศาสนาบางคนบางพวก ก็เทีย่ วแสวงหาค�ำตอบข้อทีต่ นสงสัย
ไปทั่วทุกทิศ แต่ก็ไม่ได้ค� ำตอบที่ตนพอใจ ไปส�ำนักนั้นก็แล้ว
ไปส�ำนักนี้ก็แล้ว ส�ำนักโน้นก็แล้ว ก็ยังจับหลักไม่ได้ เหมือน
นกหาฝั่ง
ในที่ สุ ด ก็ ก ลั บ มาสู ่ พุ ท ธส� ำ นั ก คื อ กลั บ มาศึ ก ษาหลั ก
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเอาจริงเอาจัง และอย่างมีระบบ
จึงจับหลักได้ และได้รับความพอใจ สงบ และหยุดได้ บางที
ค�ำตอบหรือผู้ให้ค�ำตอบได้ ก็อยู่ใกล้ตัวนั่นเอง แต่มองผ่านไป
เหมือนภิกษุที่อยู่ในส�ำนักของพระพุทธเจ้า ไม่ทูลถามข้อสงสัย
ของตนกับพระพุทธเจ้า เที่ยวไล่ถามเทวดา ถามพรหม ไม่มีใคร
ตอบได้ เรื่องนี้น่าสนใจ
เรื่ อ งที่ ผ มจะน� ำ มาเล่ า ประกอบในเรื่ อ งของอนุ ศ าสนี ปาฏิ ห าริ ย ์ ก็ มี เ พี ย งเท่ า นี้ ค รั บ ที นี้ พู ด ต่ อ เรื่ อ งปั ญ ญา อยู ่ ใ น
ปั ญ ญากถา อนุ ศ าสนี ป าฏิ ห าริ ย ์ ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ ญา อั น นี้ เ ป็ น
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คุณธรรมทีส่ งู สุด มีพทุ ธภาษิตกล่าวไว้วา่ ผูฉ้ ลาดทัง้ หลายกล่าวว่า
ปัญญาประเสริฐทีส่ ดุ ดุจดวงจันทร์ในหมูด่ าว นักปราชญ์ผมู้ ชี วี ติ
อยู่ด้วยปัญญาที่ประเสริฐที่สุด ดังนี้เป็นต้นครับ
เพราะฉะนัน้ ปัญญาเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างใหญ่หลวง
เราเคยชักชวนพุทธบริษัทเน้นในเรื่องทาน เรื่องศีล เมื่อมาถึง
เวลานีค้ ดิ ว่า เป็นการสมควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะชักน�ำบุคคลให้ด�ำเนิน
สูป่ ญ
ั ญา ขึน้ มาถึงปัญญา คนมีปญ
ั ญาจะอยูอ่ ย่างสงบในยามทุกข์
เป็นอานิสงส์ที่อบรมปัญญาได้ดีแล้ว และใช้ชีวิตของคนดี และ
คนมีปญ
ั ญา ตระหนักอยูเ่ สมอว่าไม่มอี ะไรร้ายแรง ถ้าเรารูส้ กึ ว่า
ไม่รา้ ยแรง เมือ่ เรามีปญ
ั ญาดีแล้ว ปัญญาจะท�ำหน้าทีข่ องมันเอง
คล้ายกับเราเอาเชือ้ ใส่ลงไปในกองไฟ เราไม่ตอ้ งขอร้องให้ไหม้เชือ้
ก็ได้ ไฟมันไหม้เอง มันท�ำหน้าที่ของมันเอง

ผ้าจ�ำน�ำพรรษา
มีคนโทรศัพท์มาถามเรื่อง ผ้าจ�ำน�ำพรรษา เรื่อง การ
ออกพรรษา เรื่ อ งการปวารณาพรรษา ผมไม่ ไ ด้ พู ด ถึ ง เลย
มาเปิดวิทยุฟังดู ก็มีการพูดกันเยอะแล้ว แทบจะทุกรายการ
มีคนหนึ่งโทรศัพท์มาถามเรื่องผ้าจ�ำน�ำพรรษา ว่าคือผ้าอะไร
ผ้าจ�ำน�ำพรรษา เป็นผ้าที่ทายกเอาไปถวายพระเมื่อออกพรรษา
แล้วถวายหลังจากปวารณาแล้ว คือหลังวันออกพรรษาแล้ว เรียก
ผ้าจ�ำน�ำพรรษา แปลมาจากค�ำบาลีว่า วัสสาวาสิกสาฎก
ท่านจ�ำให้ดนี ะครับ ส�ำหรับผ้าทีถ่ วายก่อนเข้าพรรษา หรือ
ในวันเข้าพรรษา คือ ถวายได้ก่อน ๑ เดือน ก่อนเข้าพรรษา
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ตั้งแต่กลางเดือน ๗ ไปถึงกลางเดือน ๘ เรียกว่า ผ้าอาบน�้ำฝน
ใช้ ภ าษาทางวิ นั ย ว่ า วั ส สิ ก สาฎก ผ้ า จ� ำ น� ำ พรรษาที่ ถ วาย
หลังออกพรรษา เรียก วัสสาวาสิกสาฎก เรียกไม่เหมือนกัน
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ที่น่าตกใจก็คือ มีคนบอกว่า ไปถวายผ้าจ�ำน�ำพรรษาไว้
ก่อนเข้าพรรษา อันนี้ก็กลับกันแล้วนะครับ เมื่อออกพรรษาแล้ว
ต้องเอาของไปถวายอีก ไปถวายพระก็ได้ คล้ายๆ ไปถ่าย เพราะ
ไปถวายผ้ า จ�ำ น� ำ ในพรรษา ต้ อ งไปถ่ า ยออก ถ้ า ไม่ ถ ่ า ยก็ จ ะ
ท�ำมาค้าไม่ขนึ้ ค้าขายไม่ขนึ้ ค้าขายจะขาดทุน ไม่ได้ก�ำไร อันนี้
หลอกลวง ถ้ารู้แล้วพูดก็แปลว่าหลอกลวง ถ้าไม่รู้แล้วพูด ก็พูด
ด้วยความเขลา พูดด้วยความไม่รู้ วัดไม่ใช่โรงรับจ�ำน�ำ ผมบอก
คนทีโ่ ทรศัพท์มาว่า วัดไม่ใช่โรงรับจ�ำน�ำทีเ่ ราเอาของเข้าโรงจ�ำน�ำ
แล้วจะต้องไปถ่ายคืน วัดไม่ใช่อย่างนั้น และไม่ถูกต้องด้วย
ผ้าอาบน�ำ้ ฝนทีถ่ วายก่อนเข้าพรรษา หรือในวันเข้าพรรษา
คือวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๘ หรือก่อนเข้าพรรษาได้ ๑ เดือน
ท่านเรียกว่า ผ้าอาบน�ำ้ ฝน พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต หลังพรรษา
ก็เป็น ผ้าจ�ำน�ำพรรษา อันนีม้ เี งือ่ นไขอันหนึง่ ว่า ถ้ายังไม่ทนั ออก
พรรษา ทรงอนุญาตให้รบั ผ้าทีม่ ผี ถู้ วายก่อนออกพรรษา ๑๐ วัน
เรียก อัจเจกจีวร แปลว่า จีวรรีบด่วน หรือผ้ารีบด่วน
เช่นว่า ยังไม่ทันออกพรรษา ทายกต้องการจะถวายผ้า
จ�ำน�ำพรรษา หรือผ้าวัสสาวาสิกสาฎก ถวายส�ำหรับพระที่อยู่
จ�ำพรรษาครบ ๓ เดือน แล้วในวัดนั้น แต่เขามีเหตุจ�ำเป็นที่อยู่
ถึงออกพรรษาไม่ได้ เขาจ�ำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัด เดินทาง
ไปต่างประเทศ จ�ำเป็นต้องเดินทางไปทีไ่ กล ไม่สามารถจะกลับมา
อีกในระยะเวลานั้น ก็ทรงอนุญาตให้ถวายได้ ๑๐ วัน ก่อน
ออกพรรษา
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กรณีพิเศษอันนี้เรียก อัจเจกจีวร แปลว่า จีวรรีบด่วน
ในกรณีเช่นว่า ทหารต้องไปในกองทัพออกศึก ทหารต้องถวาย
ก่อนออกพรรษา ๑๐ วัน หรือคนไข้เจ็บไข้ได้ปว่ ย คนเฒ่าคนแก่
คนเจ็บป่วยไม่แน่ใจในชีวติ ว่าชีวติ ของตัวจะอยูไ่ ด้ถงึ วันออกพรรษา
หรือเปล่า ก็ขอถวายผ้าก่อน เป็นผ้าจ�ำน�ำพรรษาเป็นพวกอัจเจกจีวร แปลว่า จีวรรีบด่วน อย่างนี้นะครับ
ขอให้ชาวพุทธเราท�ำความเข้าใจให้ดีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้
จะได้ท�ำได้ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้อง ยังสงสัย ก็ถามท่านผู้รู้ แต่
ควรเป็นผูท้ รี่ จู้ ริงสักหน่อยนะครับ ไม่ใช่รงู้ ๆู ปลาๆ สะเปะสะปะ
อะไรไป ซึ่งท�ำให้ไขว้เขว เห็นผิดตกอกตกใจกันไปว่า ถวายผ้า
จ�ำน�ำพรรษาไว้ก่อนพรรษาแล้ว ซึ่งเรียกผิดด้วยนะครับ พอ
ออกพรรษาแล้วไม่ได้เอาอะไรไปถวายคืน ไม่ได้ถา่ ย ก็จะแปลว่า
เอาไปถวายซ�ำ้ มิเช่นนัน้ ก็จะท�ำมาหากินไม่ขนึ้ ขายไม่ขนึ้ พูดกัน
ไปอย่างนั้น คนก็ตกใจหมด เป็นเหตุให้เกิดความไขว้เขว สับสน
ไม่ถูกต้อง อันนี้น่าสงสาร เพราะควรท� ำความเข้าใจกันให้ดี
ท�ำความเข้าใจกันเสียใหม่ว่าอะไรเป็นอะไร

อยู่อย่างสงบในยามทุกข์
ใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์ในยามสุข
นั่นคือวิถีชีวิตของคนดี ตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไร
ร้ายแรง ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ร้ายแรง นี้ตอนหนึ่ง อีกตอนหนึ่งได้พูด
ไว้วา่ เมือ่ เรามีปญ
ั ญาแล้ว ได้อบรมให้ปญ
ั ญาเกิดขึน้ แล้ว ปัญญา
จะท�ำหน้าทีข่ องมันเอง เหมือนเอาเชือ้ ใส่ลงในกองไฟ เราไม่ตอ้ ง
ขอร้องให้ไฟไหม้เชื้อก็ได้ ไฟมันท�ำหน้าที่ของมันเอง ไหม้เชื้อ
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ของมันเอง ไม่ตอ้ งขอร้อง ไม่ตอ้ งวิงวอน ถ้าเรามีปญ
ั ญาถูกต้องแล้ว
ปัญญาจะท�ำหน้าที่ของมันเอง จะวินิจฉัยเองว่าอะไรถูกอะไรผิด
อะไรถูกต้อง อะไรไม่ถกู ต้อง ทีก่ ล่าวมานี้ ก็ตอ้ งเป็น สัมมาปัญญา
ปัญญาทีถ่ กู ต้อง ไม่ใช่มจิ ฉาปัญญา ปัญญาทีผ่ ดิ มิจฉาปัญญาจะ
ท�ำให้คนเลวได้มาก ท�ำชัว่ ได้มาก เช่นเดียวกัน คนทีม่ ภี มู ปิ ญ
ั ญาสูง
มักมีก�ำลังใจที่แข็งแกร่งด้วย
คนที่มีภูมิปัญญาสูง มักมีก�ำลังใจแข็งแกร่งด้วยในการ
เอาชนะความชั่ว ด�ำเนินอยู่ในทางแห่งความดี ในกรณีที่อบรม
ปัญญานั้นให้อยู่ในสัมมาปัญญาแล้ว ชีวิตของบุคคลเช่นนั้นจึง
สงบสุข และสว่างไสว รุ่งเรือง กว่าคนธรรมดา มีตัวอย่างเยอะ
คนที่มีภูมิปัญญาสูง และมีก�ำลังใจที่แข็งแกร่ง
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เดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของท่านมหาตมคานธี ดูเหมือน
เป็นวันที่ ๒ ตุลาคม ถ้าท่านมีชวี ติ อยูเ่ วลานีก้ อ็ ายุ ๑๒๙ - ๑๓๐ ปี
ตั้ ง แต่ ท ่ า นเกิ ด มาจนถึ ง ปี นี้ ท่ า นเป็ น ผู ้ มี ภู มิ ป ั ญ ญาสู ง และ
มีกำ� ลังใจทีแ่ ข็งแกร่งมาก ยากทีใ่ ครจะท�ำให้หวัน่ ไหวคลอนแคลน
ในสิ่งที่ท่านปักใจลงไปแล้วว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และต้องท�ำ
ชี วิ ต ของคนอย่ า งนี้ เป็ น ชี วิ ต ที่ ส งบสุ ข และสว่ า งไสว
รุ่งเรืองกว่าคนธรรมดา คนพวกนี้เป็นประเภทดวงดาว โคจร
ไปตามวิถีทางของตน ไม่ใช่เป็นบุคคลประเภทใบไม้ร่วง ซึ่ง
แล้วแต่ลมจะพัดไป ส่วนคนที่มีภูมิปัญญาต�่ำ ก็มักมีก�ำลังใจ
ที่อ่อนแอ รวนเร ไม่สามารถด�ำเนินชีวิตอย่างมั่นคงด้วยตนเอง
มักจะปล่อยตนให้ขึ้นกับสิ่งแวดล้อม สุดแล้วแต่สิ่งแวดล้อม
จะชักจูงไป ถ้าเขาได้สิ่งแวดล้อมที่เลว เขาจะเอาตัวไม่รอด
โดยทั่วไป สิ่งแวดล้อมในสังคมของเรามักจะจูงไปในทางเลวกว่า
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ไปในทางที่ ดี มนุ ษ ย์ ที่ มี ก� ำ ลั ง ใจอ่ อ นแอ รวนเร จึ ง ไม่ อ าจ
ต้านทานได้ เหมือนดินที่พร้อมจะเหลวเมื่อถูกน�้ำ
เมื่อเป็นอย่างนี้ การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนปัญญา จึงเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นในชีวิตของมนุษย์ เพราะปัญญาและการศึกษาเล่าเรียน
การได้ยนิ ได้ฟงั มาก เป็นสิง่ อาศัยกัน แล้วก็จะพัฒนาชีวติ ให้ดขี นึ้
อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ปญฺาว สุตฺวินิจฺฉินี ปัญญา
เป็นเครื่องวินิจฉัย สุตะ คือสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง สุตฺตํ ปญฺาย
วฑฺฒติ การได้ศกึ ษาเล่าเรียนท�ำให้ปญ
ั ญาเจริญขึน้ มันก็จะอาศัย
ซึ่งกันและกัน
ถ้าเราพูดกันตามความเป็นจริง มนุษย์เราควรจะมีแกนหลัก
ทางจิ ต ใจที่ มั่ น คง ไม่ ใ ช่ ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ไปตามสิ่ ง แวดล้ อ มเสมอ
ไม่ใช่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร จะด�ำเนินชีวิตไปอย่างนั้น ไม่ใช่
ท�ำตนให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมโดยประการทั้งปวง
ควรมีแกนหลักทางจิตใจที่มั่นคง อันนี้ภาษาทางวิชาการเรียก
Spiritual Backbone แกนหลักทางจิตใจมั่นคง คล้ายๆ เป็น
กระดูกสันหลังทางจิตใจที่มั่นคง เปลี่ยนแปลงได้ยาก ไม่ว่าโลก
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพราะภายในส่วนลึกของจิตใจต้อง
มีศลี ธรรม ต้องมีสติปญ
ั ญาทีม่ นั่ คง มีจติ ใจทีค่ งความเป็นมนุษย์ไว้
ถ้าเป็นเช่นนี้ แม้สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเลว ก็จะ
ไม่ท�ำให้คนนั้นเป็นคนเลวไปด้วย
บางทีท่านสังเกตดูนะครับ เวลาที่เขาจับอาชญากรได้
โดยเฉพาะอาชญากรทางเพศ จะอ้างอย่างนัน้ อย่างนี้ เป็นเพราะ
ถูกยั่วยวน นุ่งกระโปรงสั้นบ้าง ยั่วยวนเขาบ้าง อะไรท�ำนองนั้น
ก็ท�ำไมคนอื่นเขาจึงไม่ท�ำ ไม่ใช่ว่าเขาเห็นอยู่คนเดียว คนอื่นก็
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เห็นคนที่นุ่งกระโปรงสั้น คนอื่นเขาก็เห็นท�ำไมเขาไม่ท�ำ ท�ำไม
เขาไม่ฉุดคร่าอนาจาร แต่ท�ำไมตัวเองถึงท�ำ เพราะตัวเองไม่มี
แกนหลักทางจิตใจทีม่ นั่ คง คอยทีจ่ ะเบีย่ งเบนไปตามสิง่ แวดล้อม
สิ่ ง ที่ ยั่ ว ยวนท� ำ นองนั้ น ในโลกก็ มี ค นจ� ำ นวนมากที่ เ ขาไม่ ท� ำ
มิ ใ ช่ ว ่ า คนทุ ก คนเมื่ อ อยู ่ ใ นเหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งนั้ น แล้ ว จะต้ อ ง
ท�ำเหมือนตัว เขาไม่ท�ำอันนี้ อยู่ที่แกนหลักของจิตใจของคน
ว่าได้มีหลักจิตใจอยู่อย่างไร อย่าเอาไปอ้างเลย ยิ่งในทางจริย
ศาสตร์ ท่านยิ่งไม่ยอมใหญ่ ไม่ยอมให้คนเอาสิ่งแวดล้อมมาอ้าง
เพื่อจะได้ท�ำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
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การศึ ก ษาที่ ดี ต้ อ งมุ ่ ง สร้ า งคนให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ แ ท้ จ ริ ง
แต่น่าเสียดายการศึกษาที่ท�ำอยู่ ส่วนมากในปัจจุบัน มุ่งไปใน
ทางให้คนจบแล้ว ไปหาเงิน ไปหาชื่อเสียง หาความสุขจาก
การปรนเปรอตนเอง ที่ส�ำคัญคือ ฉลาดที่จะเอาเปรียบผู้อื่น
การศึกษาเลยกลายเป็นเครื่องมือของบริโภคนิยม เครื่องมือ
ของคนฉลาดแกมโกง บางทีก็เพราะเราตามใจเด็ก เลี้ยงเด็ก
ให้สบายเกินไป นิสัยชอบความสบายก็ติดไปถึงเป็นเด็กหนุ่ม
เป็นผูใ้ หญ่ ท�ำให้ลกู ของผูม้ อี นั จะกิน และลูกคนรวย มีพฤติกรรม
แปลกๆ อย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้

อ. วศิน อินทสระ

สถานสอนศาสนาแห่งแรก
สภาพบ้านเป็นสถานที่ส�ำคัญที่สุด ในการบ่มความดีงาม
ให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเด็ก และ
รวมทั้งผู้ใหญ่ด้วย คนที่อยู่ในบ้านที่อบอุ่น ผาสุก น้อยคนนัก
ที่จะเสียคน ค�ำว่า “อบอุ่น ผาสุก” เราอย่าตีความตื้นเกินไป
นะครับว่า เพียงแต่ว่าได้รับความรักจากพ่อแม่ พี่น้อง อาหาร
การกินสมบูรณ์ มีเสื้อผ้าอาภรณ์เหลือใช้ มีบ้านหรูหรา มีรถใช้
อย่างดี ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ อบอุ่นผาสุก ไม่ใช่เพียงอย่างนั้น
แต่ต้องหมายรวมถึง ความมั่นคงทางจิตใจ (Spiritual Backbone) ความมีคุณธรรมประจ�ำใจ อย่างยากที่สิ่งแวดล้อมจะดึง
ไปได้ ซึง่ ภาษาของพระพุทธเจ้าเรียกว่า อตัมมยตา (Unconditionality) ไม่มอี ะไรท�ำให้โยกโคลงหวัน่ ไหวได้ ไม่มอี ะไรปรุงแต่ง
ให้เปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างที่ผมเปรียบให้ฟังวันก่อน เหมือน
มะพร้าวทีเ่ ราเอามาเคีย่ วให้เป็นน�ำ้ มันมะพร้าวแล้ว อย่างไรมันก็
ไม่เปลีย่ นแปลงกลับไปเป็นมะพร้าวอีกแล้ว
สมมติว่า ท่านไปซื้อของให้บริษัทที่ท่านท�ำงานอยู่ ผู้ขาย
บอกว่าจะให้ท่าน ๒๐% ท่านจะรับไหม ถ้าท่านรับ แสดงว่า
ท่ า นยั ง รวนเร หวั่ น ไหว พร้ อ มที่ จ ะถู ก หลอกลวง ถู ก ล่ อ ให้
เป็นไปตามสิ่งแวดล้อมที่มายั่ว จิตใจท่านยังไม่มั่นคง ถ้าท่าน
ไม่ยอมรับ เมือ่ เขาให้ ๒๐% ท่านบอกว่าถ้าจะให้ ๒๐% ก็ลดให้
บริษัทก็แล้วกัน รับเงินเดือนของบริษัทอยู่แล้ว อย่างนี้แสดงว่า
ท่านมัน่ คง ท่านเป็นคนมีจติ ใจทีม่ คี ณ
ุ ธรรมประจ�ำใจ มีความมัน่ คง
ทางจิตใจไว้ใจได้ และเชื่อถือได้
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บ้านควรจะให้การศึกษาศาสนาที่ถูกต้องแก่เด็ก ตั้งแต่
เขาเป็นเด็กเล็กๆ มาเลยทีเดียว อย่างน้อยก็ให้เขาได้ยินได้ฟัง
ศาสนา ให้ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ รูเ้ รือ่ งบ้าง ไม่รเู้ รือ่ งบ้าง ก็ชา่ งเถอะ
แต่ ไ ด้ ยิ น ได้ ฟ ั ง ไว้ ก ่ อ น เพราะอะไรที่ เ ด็ ก ได้ ยิ น ได้ ฟ ั ง ตั้ ง แต่
อายุยังน้อย จะเข้าไปฝังลึกอยู่ในอุปนิสัยใจคอของเด็ก เข้าไป
ฝังลึกอย่างที่สุภาษิตในหิโตปเทศบอกว่า “การสอนศาสนา”
หรือวิชาแก่เด็กตัง้ แต่ยงั น้อยยังเล็ก เหมือนกับการเขียนลวดลาย
ในหม้อดินที่ยังหมาดอยู่ ถ้ายังหมาดอยู่ จะเขียนลวดลายอะไร
ลงไปมันก็ติดมาก เขียนได้สวยงาม ถ้ายังไม่ได้เปียกอยู่มาก
มั น เละ เรายั ง เขี ย นไม่ ไ ด้ ถ้ า แห้ ง แข็ ง เสี ย แล้ ว ก็ เ ขี ย นไม่ ไ ด้
เหมื อ นกั น ” ฉะนั้ น การสอนศาสนาแก่ เ ด็ ก ตั้ ง แต่ ยั ง เล็ ก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในครอบครัวศาสนาจะเข้าถึงส่วนลึกของเด็ก
หรือของมนุษย์ทวั่ ไป โครงสร้างทางศีลธรรมของจิตใจ ทีม่ ศี าสนา
เป็นสิ่งหล่อหลอมให้เกิดขึ้น ท�ำลายลงได้ยาก
ผมขอพูดว่า ศาสนาที่สอนในบ้าน ที่สอนให้เด็กเข้าใจ
ศาสนาต้องเป็นศาสนาที่ถูกต้อง เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้า
ไม่ใช่เป็นศาสนาของคนใดคนหนึง่ ลัทธิของผูใ้ ดผูห้ นึง่ ทีม่ าแอบอิง
หรืออ้างอิงเอาศาสนาของพระพุทธเจ้า
ผมขออภัยที่จะเล่าเรื่องนิดหน่อย เป็นเรื่องส่วนตัว เมื่อ
ลูกชายคนโต เรียนอยู่ชั้นประถม ๓ หรื อ ๔ จ� ำ ไม่ ไ ด้ แ ม่ น
ก่อนสอบ เขาได้มาบอกผมว่า ครูที่โรงเรียนขอให้หาเหรียญ
หลวงพ่ อ (บอกชื่ อ มาด้ ว ย) ให้ แ ขวนไปในวั น สอบ จะได้ มี
สติปัญญาดี สอบได้คะแนนดี เขาเล่าให้ฟังอย่างนั้น เขามา
ขอคุณพ่อว่า มีเหรียญหลวงพ่อองค์นั้นหรือเปล่า ผมก็บอกว่า
แขวนได้ ให้ แ ขวนหลวงพ่ อ ขยั น แขวนหลวงพ่ อ รอบคอบ
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แขวนหลวงพ่อไม่รีบร้อน หลวงพ่อมีสติปัญญา ฝึกฝนสติปัญญา
และความขยันและรอบคอบ ให้แขวนอันนั้นแหละ แล้วเขา
ก็ไปโรงเรียนโดยไม่ได้แขวนเหรียญหลวงพ่ออะไร ปรากฏว่า
สอบได้คะแนนดีพอสมควรแก่สติปัญญาของเขา
สมมติวา่ ให้เหรียญหลวงพ่ออย่างทีว่ า่ นัน้ ไปจริงๆ เขาแขวน
แล้ว เกิดสอบได้คะแนนดีพอสมควร ก็จะมีอุปาทานยึดมั่นว่า
ที่ เ ขาสอบได้ ค ะแนนดี ข นาดนี้ ก็ เ พราะเหรี ย ญหลวงพ่ อ นั้ น
ช่วยให้เขาสอบได้ อุปาทานนี้จะฝังอยู่ในจิตใจของเขาตลอดไป
เวลาจะไปท�ำอะไรก็ต้องมีเหรียญ มีอะไรต่างๆ เป็นเครื่องอุ่นใจ
ของเขา

เชื่อกรรม แก้กรรม
แต่ทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราเชือ่ มัน่ ในตัวเอง สอนให้
ท�ำด้วยตัวเอง ที่จริงการที่เขาได้คะแนนน้อย คะแนนมาก เขา
ก็ท�ำด้วยตัวของเขาเอง ถ้าเขาเกิดสอบตกขึ้นมาจะว่าอย่างไร
ถ้าแขวนเหรียญแล้ว หรือถ้าแขวนเหรียญหลวงพ่อรูปนั้นกัน
ทุกคนทั้งห้อง ก็คงจะสอบได้คะแนนเท่ากันหมด
ถ้าโดยเหตุผลก็ควรเป็นอย่างนั้น แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนัน้
จะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นกับสติปัญญาของเด็กแต่ละคน ที่จะท�ำได้
นี่คือข้อความที่ผมบอกว่า พ่อแม่ปู่ย่าตายายจะต้องมีศาสนา
ทีถ่ กู ต้องเสียก่อน จะท�ำให้เด็กถึงศาสนาทีถ่ กู ต้อง และเขากล้าหาญ
เผชิญหน้าต่อความยุง่ ยากล�ำบากด้วยจิตใจทีม่ นั่ คง ไม่คลอนแคลน
อย่างเช่นคนทั่วไปที่เป็นกัน ไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องเสียเงิน
ไปกับความเชื่อถือ ไร้ประโยชน์ การกระท�ำของตนเอง ขอให้
เชื่อกรรมคือการกระท�ำของมนุษย์
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ฝรั่งที่นับถือพุทธศาสนาบางคน ศึกษาพุทธศาสนาอย่างดี
แล้วกล่าวออกมาอย่างภาคภูมใิ จว่า เป็นศาสนาทีเ่ ป็น Self do
it religion เป็นศาสนาทีส่ อนให้บคุ คลท�ำด้วยตนเอง ไม่มกี าร
อ้อนวอน ให้มีความขยันหมั่นเพียร ช่วยเหลือตนเอง สอนให้มี
จริยธรรมในการท�ำงาน ทีเ่ ขาเรียกในทางตะวันตกว่า Work Ethics
จริยธรรมในการท�ำงาน ถ้าเรามีจริยธรรมในการท�ำงาน การ
ท�ำงานในวงของผูใ้ หญ่ หรือในวงของเด็ก ก็จะดีขนึ้ กว่าทีเ่ ป็นอยู่
ในเวลานี้ ไม่ได้ตอ้ งการให้คนไปอ้อนวอนสิง่ ใดสิง่ หนึง่ แต่ตอ้ งการ
ให้เราท�ำด้วยตัวเอง ด้วยความขยันหมัน่ เพียร ด้วยเรีย่ วแรงก�ำลัง
ทั้งหมด ด้วยความบากบั่นพยายาม

134

ส�ำหรับผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะผูส้ งู อายุ ก็ตอ้ งขวนขวายพยายาม
เพือ่ ความสิน้ กรรม โดยผ่านทางการสิน้ กิเลส พระพุทธเจ้าของเรา
ได้พระนามระบือไปทั่วโลกว่า เป็นผู้สิ้นกรรมเพราะสิ้นกิเลส
มีพระบาลีในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ ข้อ ๔๒๔ ว่า สพฺพกมฺมขยํ
ปตฺโต วิมุตฺโต อุปธิกฺขเย พระพุทธเจ้าได้บรรลุถึงความสิ้นไป
แห่งกรรมทั้งปวง และหลุดพ้นไป เพราะได้สิ้นอุปธิ สิ้นกิเลส
ทั้งปวง
พูดถึงอันนี้ ก็นึกถึงพิธีตัดกรรมในสังคมของเรา มีคนที่
มีบาป มีเคราะห์ รู้สึกตัวว่ามีเคราะห์ รู้สึกชีวิตไม่ค่อยราบรื่น
ไม่สบาย และรู้ข่าวว่าที่วัดไหนมีการตัดกรรม ท่านก็ไปท�ำพิธี
ตัดกรรม ซือ้ ข้าวซือ้ ของไปถวายสังฆทาน แล้วก็ตดั กรรม เคยไป
ดูเขาตัดกรรมเหมือนกัน ไม่ได้ไปตัดเอง แต่ไปดูเขาตัดกรรม
พระก็นงั่ แล้วเหวีย่ งผ้าขาวผืนใหญ่ ไปคลุมผูท้ นี่ งั่ อยูใ่ นบริเวณนัน้
แล้วก็วา่ กมฺมสฺ โกมฺหิ กมฺมทายาโท... อะไรท�ำนองนี้ ว่าเรือ่ ยไป
แล้วก็ไปถึงค�ำว่า ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ หรือ ภวิสฺสนฺติ จะ

อ. วศิน อินทสระ

ต้ อ งมี ก รรมเป็ น ของของตน หยุ ด อยู ่ แ ค่ ค� ำ ว่ า ตั ส สะ ถื อ ว่ า
ตัดกรรมแล้ว ถ้าตัดกรรมได้ดว้ ยเหตุเพียงเท่านีก้ ด็ สี คิ รับ เราก็ทำ�
กรรมอะไรๆ ต่ออะไรไว้นานๆ ก็ไปท�ำพิธีเสียทีหนึ่ง ไปตัดกรรม
ได้เสียทีหนึ่ง
มันตัดไม่ได้ การตัดกรรมท�ำได้อย่างเดียวคือ เว้นกรรมชัว่
ที่เคยท�ำ ก็หยุดเสีย แล้วท�ำกรรมดีให้มากขึ้น ให้เบาบางลง
ท�ำให้น้อยลง อย่าท�ำบ่อยๆ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ปาปญฺเจ
ปุริโส กยิรา ถ้าคนพึงท�ำบาป ก็อย่าท�ำบาปนั้นบ่อยๆ ท่านว่า
อย่างนั้น อย่าท�ำบ่อยๆ นานๆ ครั้งหนึ่ง ผลมันก็น้อยหน่อย
แต่ถ้าจะท�ำบุญ ปุญฺญฺเจ ปุริโส กยิรา กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ
จะท�ำบุญก็ให้ท�ำบ่อยๆ ให้ท�ำติดต่อ ไม่ขาดสาย คล้ายน�้ำไหล
ไม่ขาดสาย มันเต็มตุม่ ได้เร็ว ยกตัวอย่างเช่น คนกินเหล้า ถ้ากิน
ทุกวัน และกินวันละมากๆ ไม่เท่าไรก็เห็นผลชัว่ ของมัน เห็นพิษ
ของมัน แต่ถ้าเดือนหนึ่งกินหนหนึ่งและแก้วเดียว แล้วทาน
กับแกล้มเข้าไปเยอะ มันก็ไม่เป็นอะไรเท่าไร แต่ถา้ เว้นได้เด็ดขาด
ไม่กินเลยก็ดี เพราะฉะนั้น ถ้าท�ำชั่วก็อย่าท�ำบ่อยๆ ถ้าท�ำดี
ให้ท�ำบ่อยๆ นี่คือวิธีตัดกรรม
กรรมในพุทธศาสนา ตามพระพุทธพจน์มี ๔ อย่าง คือ
กรรมด�ำ ได้แก่ ทุจริต ให้ผลด�ำ มีวบิ ากด�ำ คือให้ผลเป็น
ความทุกข์
กรรมขาว คือ สุจริต ให้ผลเป็นวิบากขาว ให้ผลเป็น
ความสุข
กรรมทั้งด�ำทั้งขาว หมายความว่าทั้งบาป ทั้งบุญ ท� ำ
คละกันไป ท�ำบาปบ้าง ท�ำบุญบ้าง คละเคล้ากันไป ผลออกมา
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มีวบิ ากเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บา้ ง ในสังคมมนุษย์เรา มีวบิ าก เป็นสุข
บ้าง เป็นทุกข์บ้าง มีบางท่านบอกว่า เอาบาปเป็นทุน เอาบุญ
เป็ น ก� ำ ไร เฉพาะบางเรื่ อ งนะครั บ ไม่ ใ ช่ ค ลุ ม หมดทุ ก เรื่ อ ง
อย่างว่าชาวประมง เขาจ�ำเป็นต้องหาปลามากินมาขาย เสร็จแล้ว
เขาก็มาท�ำบุญบ้าง มาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ท�ำบุญให้ทานกันบ้าง
อันนี้เรียกว่า เอาบาปเป็นทุน เอาบุญเป็นก�ำไรบ้าง เขาจ�ำเป็น
ต้องท�ำเช่นนั้น แต่ถ้าไปคอร์รัปชั่น กินบ้านกินเมือง แล้วก็ไป
ท�ำบุญท�ำทาน เพื่อจะเอาบุญเป็นก�ำไร อย่างนี้ไม่ได้ ท�ำบาป
อย่างอื่นโดยไม่จ�ำเป็น โดยคิดว่าเอาบาปเป็นทุน เอาบุญมาเป็น
ก�ำไร อย่างนี้ไม่ได้ มันไม่ใช่ได้ทุกเรื่องไป ได้เฉพาะบางเรื่องที่
จ�ำเป็นเท่านั้น มีเรื่องที่ต้องคุยกันพอสมควร ทั้งบาป ทั้งด�ำขาว
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กรรมไม่ดำ� ไม่ขาว ได้แก่ เจตนาในการกระท�ำ ในการทีจ่ ะ
ละทัง้ กรรมด�ำและกรรมขาว หมายความว่า มุง่ หน้าไปสูน่ พิ พาน
ไม่เอาทั้งผลดีและผลชั่วที่เป็นโลกียะ ที่เป็นอาสวะ ท่านเรียก
ในค�ำบาลีวา่ โอปธิกํ ปุญ
ฺ ํ บุญทีม่ ขี นั ธ์เป็นผล ขันธ์คอื ขันธ์ ๕
ต้องเกิดแล้วเกิดเล่า ท�ำบุญที่ต้องเกิดแล้วเกิดอีก บุญซึ่งมีขันธ์
เป็นผลบุญซึ่งมีกิเลสเป็นผล ไม่ใช่กรรมไม่ด�ำไม่ขาว
อีกอันหนึ่งคือ อโนปธิกํ ปุญฺํ บุญที่ไม่มีอุปธิ หรือว่า
มุ่งตรงไปสู่การดับกิเลส การเจริญมรรคมุ่งไปสู่ความสิ้นกิเลส
ไม่มุ่งให้สงบ ไม่มุ่งให้รวย ไม่มุ่งให้เกิดในชาติหน้า ขอให้เป็น
อย่างนัน้ อย่างนี้ เรียกว่า กรรมไม่ด�ำไม่ขาว เจตนาในการกระท�ำ
กรรมเพื่อจะละทิ้งกรรมด�ำและกรรมขาว เพราะคนมีบาปก็ทุกข์
ไปตามประสาคนมีบาป คนมีบุญก็ทุกข์ไปตามประสาคนมีบุญ
เพราะฉะนั้น ไม่เอาทั้งบุญทั้งบาป ก็คือเอาสันติ ความสงบ
ความสงบ คือ มุ่งเอานิพพาน
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พูดไปถึงนิพพาน ก็ต้องเจริญปัญญานะครับ การที่จะถึง
นิพพาน ต้องเจริญปัญญาผูม้ ปี ญ
ั ญา หรือวิปสั สนา หรือวิปสั สนา
ปัญญา จึงจะละกรรมทั้งกรรมด�ำและกรรมขาวได้

ธรรมส�ำหรับผู้สูงอายุ
ส�ำหรับผูส้ งู อายุตอ้ งขวนขวายพยายาม เพือ่ ความสิน้ กรรม
โดยผ่านทางการสิ้นกิเลส เพราะพระพุทธเจ้าของเราได้พระนาม
ระบือไปว่า เป็นผู้สิ้นกรรม สิ้นกิเลส ได้พูดถึงเรื่องกรรม ๔
อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เอง คือ
๑. กรรมด�ำ มีวิบากด�ำ กรรมชั่วมีผลเป็นทุกข์
๒. กรรมขาว มีวิบากขาว กรรมดีมีผลเป็นสุข
๓. กรรมทั้งด�ำทั้งขาว มีผลทั้งด�ำทั้งขาว มีผลทั้งทุกข์
ทั้งสุข คละกัน
๔. กรรมไม่ด�ำไม่ขาว มีผลไม่ด�ำไม่ขาว หมายความว่า
เจตนาในการที่จะละกรรม ทั้งกรรมด�ำและกรรมขาว ทั้งบุญ
ทัง้ บาป เมือ่ ไปถึงทีส่ ดุ แล้ว ท่านก็สอนให้ละทัง้ กรรมด�ำกรรมขาว
คื อ ละทั้ ง บุ ญ ทั้ ง บาป อย่ า งข้ อ ความที่ ว ่ า ปุ ญฺ  ปาปปหี โ น
ผูล้ ะได้ทงั้ บุญและบาป ซึง่ เป็นคุณบท หรือเป็นบทขยายอันหนึง่
ของพระอรหันต์ เป็นผู้ละได้ทั้งบุญและบาป ไม่เอาทั้งบุญและ
บาป ผู ้ มี บุ ญ ก็ ทุ ก ข์ ต ามประสาคนมี บุ ญ คนมี บ าปก็ ทุ ก ข์ ไ ป
ตามประสาคนมีบาป เอาความสงบ สันติ คือ นิพพาน แต่ไม่ได้
หมายความว่า ท่านไม่ได้ท�ำความดีเพื่อผู้อื่นนะครับ ท่านก็ท�ำ
ความดีเพื่อผู้อื่น แต่ตัวท่านเองไม่เอา ไม่เอาแล้ว ไม่เอาทั้งดี
ทั้ ง ชั่ ว แต่ ท ่ า นก็ ยั ง ท� ำ ความดี บ� ำ เพ็ ญ กรณี ย กิ จ เพื่ อ ผู ้ อื่ น อยู ่
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ด้วยความกรุณา เป็นไปด้วยความกรุณา
กรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จริงๆ ก็มีอย่างนี้ ให้เรา
สนใจ ในเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้น
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ส�ำหรับกรรม ๑๒ ที่ศึกษาเล่าเรียนกัน และได้ยินได้ฟัง
กันโดยทั่วไป ในเรื่องกรรม ๑๒ นั้น มีในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
ไม่ใช่พระพุทธพจน์ เป็นปกรณ์พิเศษ ซึ่งพระพุทธโฆษะ หรือ
พระพุทธโฆษาจารย์ ผูร้ จนาไว้ เป็นหนังสือทีด่ มี าก อธิบายธรรมะ
ที่ดีมาก ตอนที่ท่านอธิบายถึง กังขาวิตรณสุทธิ ในวิสุทธิมรรค
ภาคที่ ๓ หน้า ๒๒๓ พูดถึงเรือ่ ง กรรม ๑๒ เอาไว้ดว้ ยความย่อ
ว่า ผู้ใดที่รู้แจ้งในเรื่องกรรม ข้ามความสงสัยในเรื่องกรรมเสียได้
อย่างน้อยก็เป็นจุลโสดาบัน หมายความถึงโสดาบันน้อย
ความจริงตอนนี้ก�ำลังพูดถึงเรื่องปัญญาอยู่ ปัญญากถา
โยงมาถึงความเข้าใจเรื่องกรรม ท�ำให้เราเข้าใจชีวิตดีขึ้น เป็น
ปัญญาในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต ขอให้เรามาช่วยกัน
ท�ำให้ศาสนาเป็นเหมือนวิธีการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายความว่าเป็นเรื่องของความรู้ ให้เรามีความรู้และการลงมือ
กระท� ำ ด้ ว ยตนเอง รู ้ แ ละลงมื อ กระท� ำ ด้ ว ยตนเอง ที่ เ ล่ า ว่ า
นักปราชญ์บางท่านทางตะวันตก พูดถึงศาสนาพุทธ ว่าเป็น
Self - do - it - religion เป็นศาสนาที่เราต้องท�ำเอง ไม่มีการ
ขอร้องอ้อนวอน
ถ้าใครจะช่วยก็ให้ชว่ ยตัวเอง สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิล์ กึ ลับอะไรต่างๆ
ช่วยไม่ได้ ให้เราท�ำศาสนาให้เหมือนกับ วิธีการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของความรู้ว่ามันคืออะไร
นี่คืออะไร เทคโนโลยี เป็นเรื่องของการกระท�ำ ลงมือกระท�ำ

อ. วศิน อินทสระ

คือให้เราเอาศาสนามาใช้ประโยชน์ให้ได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน
ไม่ใช่เพื่อรู้ หรือรู้เพื่อสนองความอยาก อยากมีอยากเป็น ไม่ใช่
อย่างนั้น แต่ว่าให้เราเอาความรู้มาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ความรู้
ทางศาสนา มันแขวนเติง่ อยู่ แขวนอยูก่ บั ความรูเ้ พื่อความรู้ มันก็
ไม่มีประโยชน์อะไร ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร
พูดถึงเรื่องระบบความรู้ มากมายก่ายกองเต็มไปหมด
ไม่รู้ว่าตั้งกี่กระบุง ไม่ต้องตั้งกี่เกวียนเสร็จแล้วพอถาม ว่าจะให้
ท�ำอย่างไร ก็ไม่รู้จะให้ท�ำอย่างไร อย่างนั้นก็ไม่สมบูรณ์ ผม
ยกตัวอย่างมาเสมออาจจะหลายครั้งด้วย ขอพูดซ�้ำอีกทีว่า เรา
มีอาหารกระป๋อง แต่ไม่มีเครื่องมือเปิดกระป๋อง หรือมีเครื่องมือ
เปิดแต่ไม่รู้วิธีเปิด ก็ไม่ส�ำเร็จประโยชน์นั่นเอง เพราะฉะนั้น
ขอให้เราใช้ปญ
ั ญา เอาศาสนามาใช้ให้ถกู ต้อง จะได้ประโยชน์กบั
ชีวิตประจ�ำวัน ไม่ใช่ศาสนาก็คือศาสนา แต่ว่าในชีวิตประจ�ำวัน
เราไม่ได้ใช้อะไรเกีย่ วกับศาสนา อย่างนัน้ ก็ทำ� ศาสนาให้เป็นหมัน
ประโยชน์กม็ นี อ้ ยหรือเกือบจะไม่มเี ลย ถ้าเป็นการลงทุนก็ขาดทุน
เน้นว่า ปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุดในบรรดาคุณธรรมเพื่อ
ชีวิตที่ดีทั้งหลาย ปัญญาเป็นแสงสว่างที่แท้จริงในโลก อย่าง
พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า ปญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็น
แสงสว่างในโลก มันเป็นแสงสว่างของใจ ถ้าไม่มีปัญญาก็มืด
การด�ำเนินชีวิตก็ด�ำเนินไปอย่างมืดๆ เหมือนคนเดินอยู่ในที่มืด
จะไม่เห็นว่าเป็นทางที่ปลอดภัย เต็มไปด้วยอันตราย เป็นหลุม
เป็นบ่อเป็นเหว บางคนแบกอสรพิษอยู่ก็ไม่รู้ เพราะขาดปัญญา
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เสนกบัณฑิต
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ผมมีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสั้นๆ จะเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่าง
ทีจ่ ริงเรือ่ งค่อนข้างยาว แต่สรุปให้สนั้ เพือ่ ให้กระชับเข้า มีพราหมณ์
ผู้หนึ่ง เที่ยวขอทานตามค�ำขอร้องของภรรยา ให้เป็นขอทาน
เพื่ อ จะได้ เ งิ น มาจ้ า งคนรั บ ใช้ ที่ จ ะท� ำ งานบ้ า น ขอให้ ส ามี ที่
ค่อนข้างชราแล้วออกไปขอเงินขอทอง เร่ขอทาน เพื่อจะได้เงิน
มาจ้างคนรับใช้ไปหลายวัน ก็ได้เงินมาพอสมควร ตามชาดก
บอกว่ า ๗๐๐ กหาปณะ (หนึ่ ง กหาปณะ เท่ า กั บ ๔ บาท)
เดินทางกลับบ้าน เพือ่ น�ำเงินมอบให้ภรรยาสาว ภรรยาสาวได้มา
จากพ่อที่เป็นหนี้พราหมณ์ชราคนนี้ที่ไปเที่ยวขอทานแล้วน�ำเงิน
มาฝากเอาไว้ กลับมาทวงเอาเงินก็ใช้ไปหมดแล้ว จึงยกลูกสาว
ใช้หนี้ ลูกสาวไม่ได้รักผู้ชายคนนี้
ระหว่างทางนั่งพักใต้ร่มไม้ ประสงค์ที่จะกินอาหารแห้ง
ที่ภรรยาเตรียมให้ เป็นข้าวสัตตุผงในถุงเพียงเล็กน้อย ก็วางถุง
เอาไว้ใต้ต้นไม้ แล้วก็ลงไปตักน�้ ำที่ริมล�ำธาร เมื่อกลับขึ้นมา
ก็ไม่ได้คิดอะไร รวบปากถุงแบกใส่บ่า ขณะนั้นเอง ได้ยินเสียง
จากต้ น ไม้ ในชาดกเล่ า ว่ า รุ ก ขเทวดาที่ อ ยู ่ ที่ ต ้ น ไม้ เ ตื อ นว่ า
ถ้ า ท่ า นพั ก ในระหว่ า งทาง วั น นี้ ท ่ า นต้ อ งตาย ถ้ า ไปถึ ง บ้ า น
ภรรยาต้องตาย ก็มีเสียงออกมาอย่างนี้ พราหมณ์ได้ยินเรื่อง
ก็ตกใจ เพราะถ้าพักในระหว่างทางเราต้องตาย ถ้าไปถึงบ้าน
ภรรยาก็ต้องตาย
มาถึ ง ที่ แ ห่ ง หนึ่ ง ใกล้ ป ระตู เ มื อ งพาราณสี เห็ น คนมา
ชุมนุมกันมากจึงเข้าไปดู เห็นว่าท่านบัณฑิตผู้หนึ่งก�ำลังจะแสดง
ธรรมแก่คนทั้งหลาย ท่านบัณฑิตผู้นี้คือ เสนกบัณฑิต เป็น

อ. วศิน อินทสระ

พระโพธิสัตว์ก�ำลังแสดงธรรมอยู่ ใครๆ ก็ชื่นชมยินดีกับการ
แสดงธรรมของพระโพธิสัตว์ ซึ่งไพเราะเพราะพริ้ง พร้อมทั้ง
อรรถและพยัญชนะ ให้สาธุการกันเป็นระยะๆ พราหมณ์ ไปยืน
ร้องไห้ข้างท้ายของคนอื่น
ท่านเสนกบัณฑิตเห็นอย่างนั้นได้ทักถามขึ้นว่า ท�ำไมจึง
มาร้องไห้อยู่ พราหมณ์ก็เล่าให้ฟัง ท่านบัณฑิตบอกให้พราหมณ์
วางถุงลง ให้เอาไม้ยาวแหย่เข้าไปในถุง ปรากฏว่ามีงูพิษเลื้อย
ออกมา เป็นงูเห่าตัวใหญ่เลื้อยออกมา พราหมณ์คนนี้ได้แบก
ความตายมาบนบ่าของตนตลอดเวลาทีเ่ ดินทางโดยทีไ่ ม่รตู้ วั งูเห่า
ก็กล้าหาญเหลือเกิน ไม่กระดุกกระดิกเลย
ท่านบัณฑิตก็ชแี้ จงให้พราหมณ์หายข้องใจ ขณะทีท่ า่ นวาง
ถุ ง ไว้ ใ ต้ ต ้ น ไม้ และลงไปตั ก น�้ ำ ดื่ ม ที่ ริ ม ธารนั้ น อสรพิ ษ ก็ ค ง
ได้กลิน่ อาหาร จึงเลือ้ ยเข้าไปในถุง กินอาหารในถุง ถ้าพราหมณ์
พักในระหว่างทาง พราหมณ์กค็ งจะต้องล้วงมือเข้าไปหยิบอาหาร
ในถุง งูพิษก็จะกัดถึงตาย ถ้ากลับไปถึงบ้าน ภรรยาสาวผู้โลภ
ในทรัพย์กจ็ ะรีบล้วงมือลงไปค้นทรัพย์ งูพษิ ก็จะกัดภรรยาถึงตาย
ลองคิดดู เพียงแต่เขาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ ท่านบัณฑิตก็
สามารถจะแทงทะลุตลอด มีนยั น์ตาทีเ่ ฉียบคม มีปญ
ั ญาทีเ่ ฉียบคม
เหมือนมองเห็นว่า เหตุการณ์มันควรจะเป็นอย่างไร จึงรู้ได้ด้วย
ปัญญา ท่านบัณฑิตรูส้ งิ่ นีด้ ว้ ยปัญญา ท่านบอกว่า ไม่ใช่ดว้ ยก�ำลัง
ของชาติตระกูล หรือไม่ใช่ดว้ ยก�ำลังของญาติ หรือของอะไร แต่
ด้วยก�ำลังของปัญญา นี่คือท่านผู้มีปัญญา เพราะฉะนั้น ท่าน
บัณฑิตได้ช่วยพราหมณ์ผู้น่าสงสารพ้นจากทุกข์และมรณภัยได้
ก็ด้วยปัญญา
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โดยเหตุนี้ นักปราชญ์จึงได้กล่าวไว้ว่า ผู้ฉลาดทั้งหลาย
กล่ า วว่ า ปั ญ ญานั้ น เองประเสริ ฐ ที่ สุ ด ดุ จ ดวงจั น ทร์ แม้ จ ะ
มีดวงเดียวก็มแี สงสว่างกว่าดวงดาวทัง้ ท้องฟ้า อันนีเ้ ท่าทีป่ รากฏ
แก่สายตาของโลกเรา ศีลก็ดี สิริคือมิ่งขวัญ หรือความมีเสน่ห์
ก็ดี เป็นสิง่ ทีค่ ล้อยตามผูม้ ปี ญ
ั ญา ติดตามผูม้ ปี ญ
ั ญา เพราะฉะนัน้
ปัญญาจึงเป็นรัตนะของคน เป็นแก้วของคน จึงได้ส่งเสริมให้มี
การเพิ่มพูนขึ้น จะได้ไม่ถูกหลอก แม้ว่าจะอยู่ในฐานะอย่างไร
ก็เป็นคนที่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ด้วยก�ำลังแห่งปัญญา

ยือคุงย้ายภูเขา
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ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกนิดนะครับ เป็นเรื่องทางญี่ปุ่น คน
ญีป่ นุ่ เป็นคนเขียน ชือ่ นิคคะโย นิวาโน นานมาแล้ว มีคนหนึง่ ชือ่
ยือคุง เป็นคนจีน เป็นคนแก่ที่โง่เขลา มีชีวิตอยู่บนเนินเขาสูง
ยากล�ำบาก อยู่ระหว่างภูเขาไตซิงและหว่างหู วันหนึ่งเขาเรียก
ทุกคนในครอบครัวมาเสนอให้ทุกคนรวมก�ำลังกัน เพื่อมีก�ำลัง
เข้มแข็ง ท�ำการเคลื่อนย้ายภูเขา ทุกคนเห็นด้วย เริ่มขุดดิน
ทันที ทุบหินแล้วก็ขนดิน ก้อนหินทั้งหมดไป ทิ้งทะเลโปโห่
ทีต่ อ้ งใช้เวลาเดินทางถึง ๑ ปี ระหว่างภูเขากับทะเล ระหว่างทาง
ยือคุงผ่านที่อยู่ของชิเขา หรือชิเซา ชายแก่ผู้ฉลาดได้บอกเขาว่า
เขาคงจะมีอายุไม่ยืนยาวนัก หมายถึง ยือคุงมีร่างกายที่อ่อนแอ
ไม่ ใ ช่ ค นแข็ ง แรงอะไร งานที่ เ ขาท� ำ ก็ จ ะเป็ น การสู ญ เปล่ า
เสียเวลาเปล่า

อ. วศิน อินทสระ

ยือคุงตอบว่า คนปราดเปรียวทั้งหลายเช่นท่าน ล้วนมี
ความเห็นเช่นนี้ทั้งนั้น แต่ความส�ำเร็จอาจไม่เกิดในช่วงชีวิตของ
ข้าพเจ้า ถ้าลูกหลาน ลูกของหลาน เหลนของหลาน เหลนของ
เหลน จะท�ำงานนี้ต่อไปไม่หยุด ด้วยความขยันหมั่นเพียร ก็จะ
บรรลุจุดหมายปลายทางในวันหนึ่งข้างหน้า มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน
คือจะไม่มีภูเขางอกขึ้นมาแทนภูเขาเก่า
เทวดา ๒ ตน ที่สิงสถิตอยู่ที่ภูเขาทั้ง ๒ แห่ง ได้ยินค�ำนี้
รู้ถึงความตั้งใจของยือคุง เป็นสัญญาณบอกว่า ที่สิงสถิตของ
เทวดาพังแน่นอน เทวดาจึงขอให้จอมเทพในสวรรค์ (Emperor
of Heaven) ท้าวสักกะจอมเทพช่วยเหลือ ท้าวสักกะเห็นใจ
เทวดา แต่กเ็ คารพจิตใจแน่วแน่ของยือคุง จึงมีเทวบัญชาให้เทวดา
ที่มีพลังย้ายภูเขาไปไว้ในที่ห่างไกลเพื่อความปลอดภัย
ชือ่ ยือคุง ชายชราผูโ้ ง่เขลานีน้ ะครับ ไม่ทราบว่าเป็นถ้อยค�ำ
ที่ประชดประชันหรือไม่ ที่จริงแล้วเขามีสติปัญญา มองเห็นว่า
สิง่ ทีน่ า่ จะสูญเสียก�ำลังเปล่า แต่ถา้ มองในระยะเวลาแล้ว เห็นว่า
มีความส�ำคัญอย่างยิง่ คือมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล ยาวไกล การยืนหยัด
ด้วยความเพียรพยายาม หรือความบากบั่นที่แท้จริง อยู่เหนือ
การทนทุกข์ในปัจจุบัน ยือคุงเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาที่ลุ่มลึก
ประเภทหนึ่ง
อันนี้โปรดจ�ำไว้ให้ดี ยือคุงเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาที่
ลุม่ ลึกประเภทหนึง่ บุคคลประเภทยือคุงนี้ มีความสามารถมัน่ คง
ที่จะด�ำเนินชีวิตไปให้ประสบความส�ำเร็จ ด้วยการตระหนักรู้ว่า
งานของเขาจะน�ำไปสูค่ วามหมายนิรนั ดร โดยไม่สนใจประโยชน์
ผิวเผิน หรือประโยชน์เฉพาะหน้าจะเป็นอย่างไร คนส่วนมาก
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จะมองแต่ ป ระโยชน์ เ ฉพาะหน้ า ถ้ า มองไม่ เ ห็ น ประโยชน์
เฉพาะหน้า จะไม่ท�ำ
แต่คนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล บางทีดูเหมือนว่าตอนนี้จะ
ไม่ได้อะไร แต่อนาคตอันยาวไกลจะได้สิ่งที่ดีงาม สิ่งเหล่านี้
เป็นสิ่งที่เรียกว่า Paradox ดูเหมือนว่าจะน่าหัวเราะเยาะใน
ระยะเวลาที่ก�ำลังท�ำอยู่ คนที่สายตาสั้นก็จะมองไม่เห็น คล้าย
นกกระจาบ จะมองอย่างนกอินทรีย์ได้อย่างไร นกกระจอก
จะมองอย่างนกเหยี่ยวก็ไม่ได้ ท�ำนองนั้น
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ข้อความเรื่องยือคุงนี้ เอามาจากหนังสือชีวิตที่สมบูรณ์
(Meaningful Life) ซึ่งนิคคะโย นิวาโน ชาวญี่ปุ่นเป็นคนเขียน
แปลเป็นอังกฤษ โดยริชารด์ แอล.เกจ แปลเป็นภาษาไทย โดย
พระมหาสมนึก กมฺพวุ ณฺโณ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
ปัญจาบ อินเดีย เวลานีก้ ำ� ลังศึกษาปริญญาเอก อยูท่ มี่ หาวิทยาลัย
ปัญจาบ เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีแ่ สดงถึงปัญญาและความเพียร ซึง่ ต้อง
เป็นของมาคู่กัน ถ้าหากมีแต่ปัญญา ไม่มีความเพียร มันก็ใช้
ไม่คอ่ ยได้เท่าไร มีความเพียรแต่ขาดปัญญา ก็จะใช้ความเพียรไป
โดยทีเ่ สียประโยชน์เสียมากกว่า ต้องมีปญ
ั ญาแทงทะลุดว้ ย เล่าปี่
รวบรวมบ้ า นเมื อ งได้ ม ากมาย เพราะอาศั ย กุ น ซื อ ผู ้ มี ป ั ญ ญา
เช่นขงเบ้ง ปัญญาเป็นสิ่งมีความส�ำคัญเป็นอันมาก
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ใช้ปัญญาน�ำชีวิต
ปัญญาเป็นเรื่องที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในสังคมของเรา เพราะ
สังคมของเราใช้ศรัทธาเป็นตัวน�ำชีวิต ท�ำอะไรไปด้วยศรัทธา
ไม่ค่อยจะใช้ปัญญาเท่าที่ควร จึงอยากจะขอเน้นเรื่องปัญญา
ให้มากสักหน่อย จึงพูดเรื่องปัญญาค่อนข้างมาก ขอเน้นย�้ำว่า
ปัญญาเป็นคุณธรรมที่สูงสุดของพุทธศาสนา ถ้าได้ปัญญาแล้ว
ก็จะได้ทกุ อย่างในชีวติ จนถึงกับพระเถระบางท่านในพุทธศาสนา
ที่เป็นพระอรหันต์แล้วเคยเป็นกษัตริย์มาก่อน อย่างพระมหากัปปินเถระ ท่านได้เปล่งอุทานออกมาว่า “สิน้ ทรัพย์แต่มปี ญ
ั ญา
ก็พออยูไ่ ด้ แต่ถา้ ไม่มปี ญ
ั ญา แม้จะมีทรัพย์ ก็ไม่ขอมีชวี ติ อยู”่
อย่างนี้เป็นต้น แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่รักปัญญา
ทางชีวิตเดินยากกว่าทางธรรมดาหลายเท่า ซึ่งเราต้องใช้
ปัญญาเป็นไฟส่องทาง ส�ำหรับการเดินทางชีวิต ชีวิตมีความ
ซับซ้อนกว่าทางธรรมดามากทีเดียว การเดินทางธรรมดา เรา
ยังต้องศึกษาเรียนรู้ว่า เราจะต้องไปอย่างไร กลับอย่างไรจึงจะ
สะดวก คนที่รู้ทาง ย่อมเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยกว่า
ผูไ้ ม่รทู้ าง ทางชีวติ ก็ทำ� นองเดียวกันนะครับ คนมีความรูเ้ กีย่ วกับ
ชีวิต วิถีชีวิต ก็รู้ว่าอะไรผิด อะไรถูก อะไรดี อะไรชั่ว แล้วก็
อะไรควรท�ำ อะไรไม่ควรท�ำ คือมีระยะอยู่ในวิถีชีวิตของเรา
แต่ ล ะคน แต่ ล ะคนพยายามปฏิ บั ติ ต ามที่ รู ้ จะน� ำ ชี วิ ต ไปสู ่
ความสงบได้มากกว่าอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเปรียบการเดินทางชีวิต
เหมือนกับการเดินเรือ นายเรือที่มีความรู้และความช�ำนาญทาง
ก็จะน�ำเรือไปได้ปลอดภัยกว่านายเรือที่ไม่มีความรู้และช�ำนาญ
ทาง นาวาชีวิตก็เป็นท�ำนองเดียวกัน
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การศึกษาให้รเู้ พือ่ เพิม่ พูนปัญญา และพยายามปฏิบตั ติ าม
ที่รู้นั้น ด้วยก�ำลังใจที่เข้มแข็ง มุ่งไปข้างหน้า ไม่ท้อถอยง่าย
น�ำปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่น�ำปัญญาไปใช้ในทางที่ให้
เกิดโทษ เป็นเรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับชีวติ มาก ชีวติ ของเราอยูข่ า้ งหน้า
ท�ำไมจะต้องทุกข์กับเรื่องที่ผ่านมาแล้ว เหมือนมีอะไรฝังอยู่ในใจ
ถอนไม่ออก ดึงไม่ออก เหมือนกับลูกศรเสียบอยู่ในใจจนดึง
ไม่ออก มีความทุกข์กบั เรือ่ งความหลัง กับเรือ่ งอดีต ชีวติ ของเรา
อยู่ข้างหน้า อย่าลืม ท�ำไมเราจะต้องมาทุกข์กับเรื่องที่ผ่านมา
แล้ว ช่างมันเถอะ
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เราไม่น�ำปัญญาใช้ในทางที่จะให้เกิดโทษ น� ำปัญญามา
ใช้ในทางให้เกิดประโยชน์ เพิม่ พูนปัญญา ปัญญาเป็นสิง่ ทีเ่ พิม่ พูน
เกียรติยศ ชือ่ เสียง ตามพระพุทธภาษิตทีว่ า่ ปญฺา กิตตฺ สิ โิ ลกวฑฺฒนี ปัญญาท�ำให้เจริญด้วยเกียรติและชื่อเสียง ท� ำให้คน
มี ฐ านะต�่ ำ ต้ อ ยมาก่ อ น ก้ า วขึ้ น สู ่ ฐ านะที่ สู ง ขึ้ น ในสั ง คมได้
มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทั่วไปที่คนมีฐานะสูงแต่ก�ำเนิดแล้ว เช่นว่า
เกิ ด ในตระกู ล มี ท รั พ ย์ ส มบั ติ มี เ กี ย รติ ย ศ ชื่ อ เสี ย งอยู ่ แ ล้ ว
มีปัญญาเพิ่มขึ้นด้วย ปัญญาจะช่วยเสริมให้เด่นยิ่งขึ้น คล้ายๆ
กับแหวนทอง หรือเหมือนแหวนทองได้เพชรมาเป็นหัว ก็ดยี งิ่ ขึน้
คนมีปัญญาในโลกนี้ เขาจะหาความสุขได้ แม้ในฐานะที่
น่าจะทุกข์อีกอย่างหนึ่ง บรรดาความอิ่มทั้งหลาย ความอิ่มด้วย
ปัญญาประเสริฐที่สุด เพราะผู้อิ่มด้วยปัญญา ย่อมไม่เดือดร้อน
เพราะกาม ผู้อิ่มด้วยปัญญาเท่านั้น ตัณหาท�ำเขาไว้ในอ�ำนาจ
ไม่ได้ จากพระไตรปิฎก เล่ม ๒๗ หน้า ๓๒๙ ท่านสรรเสริญคุณ
แห่งปัญญาเอาไว้
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เรื่องของกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ เป็น
เครื่องเหนี่ยวจิตใจของคนในโลกไว้มากทีเดียว ท�ำให้คนตัดไม่ได้
ไม่สามารถจะดึงใจออกมาจากสิ่งนั้นได้ กลายเป็นกามุปาทาน
เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ให้ความสุข ไม่มีสิ่งอื่นที่จะให้ความสุขยิ่งกว่า
อั น นี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ เ ข้ า ใจผิ ด ไป จริ ง อยู ่ มั น เป็ น เสน่ ห ์ ข องโลก
ท�ำคนไว้ในอ�ำนาจได้มาก แต่ลองนึกดูนะครับ คนที่พอใจและ
ติดเหยื่อของโลก ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้ ปริมาณเท่าใด
น่าสงสารเพียงใด น่าช่วยเหลือเพียงใด
ถึงอย่างไร ก็ขอให้ส�ำนึกเสมอว่า สิ่งนั้นเป็นความสุขที่ยัง
หยาบอยู่ แต่จะมีใครสักกี่คนในโลก ที่สามารถคายเหยื่อออกมา
ได้ เหมือนกับปลาทีฉ่ ลาดรอบรู้ และถ้ายิง่ ฉลาดไปกว่านัน้ ก็รวู้ า่
อันใดเป็นเหยื่อ อันใดเป็นเบ็ด ถ้าจะกินก็กินเหยื่อ แต่ไม่ให้
ติดเบ็ด เลือกกินเฉพาะเหยื่อที่ไม่มีเบ็ด ก็สามารถรักษาตัวให้
ปลอดภัยโดยตลอด อันนี้ต้องใช้ปัญญา
ความก�ำหนัดในกามทีโ่ ดยปกติทำ� คนไว้ในอ�ำนาจ กามาสวะ
เป็ น อาสวะอย่ า งหนึ่ ง ที่ ห มั ก หมมในจิ ต สั ต ว์ โ ลกยากที่ จ ะละ
และปลดเปลื้องได้ ทั้งนี้ก็เพราะว่ามันมีความสุขเล็กๆ น้อยๆ
เป็ น เหยื่ อ ล่ อ ให้ ห ลง และเป็ น หลุ ม พรางให้ ก ้ า วไปเพื่ อ จะได้
ติดหล่มนั่นเอง ยากที่จะถอนตนขึ้นมา แล้วก็ต่อไปให้พ้นได้
ส�ำหรับผูท้ สี่ ำ� เหนียกถึงโทษของกาม แล้วก็พยายามออกจากกาม
คือสิ่งยั่วยวน ยังออกไม่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง เช่น พันธกรณี
ทีเ่ กีย่ วกับความรับผิดชอบ หรือก�ำลังใจยังไม่พอ เป็นต้น ก็ไม่นา่
วิตกครับ เพราะถึงอย่างไร คนพวกนี้ก็ต้องออกไปได้วันหนึ่ง
เมื่ อ พั น ธกรณี สิ้ น สุ ด ลง หรื อ อบรมจิ ต และปั ญ ญาจนก� ำ ลั ง ใจ
และก�ำลังปัญญาเพียงพอแล้ว
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แต่คนที่ไม่เคยส�ำเหนียกรู้ถึงสิ่งยั่วยวน ศึกษาเรียนรู้แต่
คุณของสิ่งยั่วยวน ได้ยินได้ฟังแต่กถา คือถ้อยค�ำอันเป็นเหตุให้
เกิดกระหาย สิ่งยั่วยวนเริงแรงขึ้น มีกิจกรรมที่ยั่วยุ สิ่งยั่วยวน
อยู่ไม่เว้นวัน การศึกษา การท�ำงาน การเกี่ยวข้องในสังคม ก็
ล้วนแต่มงุ่ เอาความส�ำเร็จทางสิง่ ยัว่ ยวนเป็นผลมุง่ หมาย ในฐานะ
ทีเ่ ป็นความส�ำเร็จของชีวติ อย่างนีแ้ ล้วละก็ จะออกจากสิง่ ยัว่ ยวน
ไปได้อย่างไร ก็คงจะต้องยึดมั่น เอาสิ่งยั่วยวนเป็นจุดหมาย
ปลายทางของชีวิตต่อไป
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ในขณะที่ก�ำลังแสวงหาอยู่นั้น ดวงจิตของเขาจะถูกเฆี่ยน
ด้วยแส้ คือความผิดหวัง ขมขื่น ด้วยน�้ ำตาครั้งแล้วครั้งเล่า
ถึ ง กระนั้ น เขาก็ ยั ง กระเสื อ กกระสน หาสิ่ ง ยั่ ว ยวนอยู ่ ต ่ อ ไป
อานุภาพของกามุปาทาน คือการยึดมัน่ ว่าสิง่ ยัว่ ยวนเหล่านีแ้ หละ
เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอันแท้จริง บางคราวพระพุทธเจ้าก็
ตรัสว่า สิง่ ยัว่ ยวนเป็นบ่วง ทีท่ รงเรียกว่า กามปาสะ คือบ่วงกาม
มีลักษณะผูกคล้องสัตว์ทั้งหลายไว้ในภพ ให้เวียนว่ายตายเกิด
อยู่ในสังสารวัฏ ไม่มีที่สิ้นสุด
การผูกมัดของสิ่งยั่วยวน มีลักษณะผูกหย่อนๆ แต่แก้ได้
ยากมากทีเดียว ผู้ที่ต้องการจะแก้ ต้องใช้ก�ำลังใจมาก ต้องใช้
ก�ำลังสมาธิอย่างแรง เพราะแก้ไม่ได้ด้วยวิธีธรรมดา เหมือนปม
บางอย่างทีแ่ ก้ได้ยาก มันยุง่ ไปหมด ต้องใช้ดาบฟัน ภาษาอังกฤษ
เรียกปมชนิดนีว้ า่ Gordian Knot อย่างทีพ่ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์
มหาราชทรงกระท�ำ มีเรื่องเล่าไว้อย่างนี้นะครับ
Gordian Knot นีเ้ ป็นปมกษัตริย์ Gordian แห่งไฟรเกีย
ผูกไว้ ในสมัยโบราณกล่าวกันว่า ถ้าใครแก้ปมนีไ้ ด้จะได้เป็นใหญ่

อ. วศิน อินทสระ

ในเอเชีย อเล็กซานเดอร์มหาราชทรงใช้ดาบของพระองค์ตดั ปมนี้
ไม่แก้ แต่ใช้ดาบฟันปมนี้เลย ต่อมาค�ำว่า “ตัดกอร์เดี้ยนน๊อต”
กลายเป็นส�ำนวน (idiom) หมายความว่า การแก้ปัญหายุ่งยาก
โดยฉับพลัน ด้วยการใช้ก�ำลัง บางครั้งก็ใช้ค�ำว่าหักดิบในภาษา
ไทย ในการนี้เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของสิ่งต่างๆ
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิต เห็นทั้งคุณและโทษ และทางออก
เอาไว้ด้วย
อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า อาทีนวทสสาวี พิจารณา
เห็นโทษ นิสสฺ รณปญฺโ ปริภญ
ุ ชฺ ติ เข้าไปเกีย่ วข้องใช้สอยต่างๆ
ด้ ว ยการพิ จ ารณาเห็ น โทษ และพิ จ ารณาในการที่ จ ะหาทาง
ออกจากสิ่งนั้น ก็ให้นึกว่าต้องใช้ปัญญาให้เห็นอาทีนวะ ให้
เห็นโทษ และนิสสรณะ การสลัดออก มีอุบายในการที่จะออก
มีโกศล หรือปัญญา ๓ อย่าง คือ
๑. อายโกศล รู้ว่าอะไรเป็นความเจริญ
๒. อปายโกศล รู้ว่าอะไรเป็นความเสื่อม
๓. อุปายโกศล มีอุบาย ฉลาดในอุบาย ที่จะหลีกเลี่ยง
ความเสื่อม ด�ำเนินไปในทางแห่งความเจริญ อันนี้เรียกว่า เป็น
ผู้มีปัญญา
คนทีม่ ปี ญ
ั ญาในโลกนี้ ถึงอย่างไรๆ เขาก็มชี วี ติ อยูไ่ ด้อย่าง
สงบสุข และสบายกว่าคนทีไ่ ร้ปญ
ั ญา คนมีปญ
ั ญาแล้ว ก็ไม่มใี คร
อยากกลับไป ไม่มีปัญญาอีก เป็นคนโง่ที่มีความสุข หรือเป็น
คนฉลาดที่ทุกข์บ้าง จะเลือกเอาอะไรก็แล้วแต่จะเลือกเอา แต่
โดยมาก คนโง่กไ็ ม่คอ่ ยจะมีความสุข อย่างทีโ่ ซเครตีส นักปราชญ์
ของกรีกสมัยโบราณบอกว่า มีความสุขอย่างหมูเอาไหม กับมีความ
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ศีล
สมาธิ
ปัญญา

ทุกข์อย่างคน จะเอาอย่างไหน มีความสุขเกินๆ แล้วก็นอนกลิ้ง
ไปกลิ้งมา ในที่สุดก็ถูกเชือด เพราะมีความสุขอย่างหมู กับมี
ความทุกข์อย่างคน จะเอาอย่างไหน
ถ้าเป็นคนอย่างเราๆ ก็บอกว่าสุขอย่างหมูไม่เอา เอา
ความทุกข์อย่างคนดีกว่า ทุกข์บ้าง แต่ก็ยังมีอะไรที่ดีกว่าหมู
ตั้งหลายอย่าง แม้เราจะต้องท�ำมาหากิน แม้เราจะต้องดิ้นรน
บ้าง ผจญปัญหาต่างๆ บ้างก็ไม่เป็นไร ปัญหาอุปสรรคท�ำให้เรา
ฉลาดขึน้ ท�ำให้คนมีปญ
ั ญาขึน้ อุปสรรคต่างๆ ท�ำให้คนฉลาดขึน้
ความทุกข์ท�ำให้คนคิด ความคิดท�ำให้คนฉลาด ความฉลาด
ท�ำให้คนท�ำถูก การกระท�ำถูกท�ำให้คนมีความสุข
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พอมาถึงความสุขทีต่ อ้ งระวัง ถ้ามีความสุขแล้ว ใช้ความสุข
นั้นเป็นฐานให้ท�ำความดีต่อไป จะท�ำให้มีปัญญาต่อไป ท�ำให้
มีความสุขต่อไป ท�ำให้ได้สิ่งที่ดีๆ ต่อไป แต่ถ้าพอได้รับความสุข
แล้วประมาท เพราะคนส่วนมาก พอได้รบั ความสุขแล้วประมาท
พอประมาทแล้วก็เวียนไปหาความทุกข์อีก ความประมาทท�ำให้
คนท�ำความผิด การท�ำความผิดท�ำให้มีทุกข์ ความทุกข์ท�ำให้
คนคิดต่อไปจะเวียนใหม่อีก คือความคิดท�ำให้คนฉลาด ความ
ฉลาดท�ำให้คนท�ำถูก ท�ำถูกท�ำให้คนมีความสุข
พอถึงตรง ความสุข ต้องระวัง ได้ความสุขแล้ว ไม่เมา
ในความสุข ตามวิสยั ของคนมีปญ
ั ญา เวลาประสบทุกข์กอ็ ยูอ่ ย่าง
สงบได้ เอาความทุกข์มาเรียนเป็นบทเรียนเสีย เวลามีความสุข
ก็เอาความสุขนั้น เป็นฐานรองรับที่จะบ� ำเพ็ญคุณงามความดี
ต่อไป อย่างนี้เรียกว่า เป็นวิสัยของคนมีปัญญา

อ. วศิน อินทสระ

เรื่องของปัญญาเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของ
คนและในระบบคุณธรรม เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า ปัญญา
เป็นคุณธรรมที่สูงสุด ถ้าปราศจากปัญญาหรือความรู้หรือวิชชา
เสียแล้ว คนทั้งหลายก็จะเที่ยวไปเหมือนควายตาบอดที่เที่ยวไป
ในป่า จะถูกเรียวหนามเกี่ยวเอา ขูดเอา ตกหล่ม ตกเหวไม่รู้
แต่ถ้ามีปัญญาก็จะเหมือนคนตาดี ถ้าเปรียบเหมือนควายตาดี
เพราะตะกี้เปรียบเหมือนควายตาบอด ถ้าเป็นควายตาดี ก็พอ
รู้ว่าอะไรเป็นเรียวหนาม อะไรเป็นหล่มเป็นบ่อ พอหลีกเลี่ยง
อะไรได้บ้าง
เพราะฉะนัน้ ถ้าไม่มปี ญ
ั ญาเป็นเครือ่ งรักษาตน ไม่มปี ญ
ั ญา
แทงทะลุเบื้องหลังของปรากฏการณ์แบบนิพเพธิกปัญญาแล้ว
เราก็จะอยู่ในโลกด้วยความโง่งม ด้วยโมหะ ท�ำให้ท�ำความผิด
มากขึ้น ท�ำให้ท�ำความชั่วมากขึ้น
ผมขอจบปัญญากถาในคืนนี้ ด้วยข้อความที่ว่า
กมฺมํ วิชฺชา จ ธมฺโม จ สีลํ ชีวิตมุตฺตมํ
เอเตน มจฺจา สุชฺฌนฺติ น โคตฺเตน ธเนน วา
ชีวิตที่ดีที่สุดของบุคคลนั้น จะต้องประกอบด้วยการงาน
ความรู้ หรือ ปัญญา ศีลธรรม สิง่ นีแ้ หละท�ำให้เป็นชีวติ ทีด่ ที สี่ ดุ
หรือชีวติ เป็นสิง่ สูงสุด สัตว์ทงั้ หลาย (บุคคลทัง้ หลาย) จะบริสทุ ธิ์
ได้กด็ ว้ ยธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่ดว้ ยโคตร หรือด้วยทรัพย์ เพราะฉะนัน้
ขอให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชน หรื อ ผู ้ ที่ ต ้ อ งการบริ สุ ท ธิ์ อ ยู ่ ใ นโลก
เป็นผู้ประกอบไปด้วยการงาน วิชชาความรู้ หรือปัญญา และ
ศีลธรรม ก็จะได้ประสบชีวิตที่สูงสุดตามต้องการ ไม่ใช่เพราะ
ทรัพย์หรือเพราะโคตร
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เมตตากรุณา แม้ตัวเดียวนี้ มีเมตตาต่อผู้อื่น มีเมตตา
ต่อตัวเอง กลัวความทุกข์แก่ผอู้ นื่ ไม่ตอ้ งการให้ความทุกข์
เกิดแก่ผู้อื่น อย่างนี้ ศีลกี่ข้อก็รักษาได้ นอกจากนี้ ก็มีสติ
สัมปชัญญะ สัจจะ ความอดทนต่ออารมณ์ทมี่ ายัว่ ยวนต่างๆ
อันนี้ก็เป็นธรรมทั้งนั้น

มนุษย์เราต้องการพ้นทุกข์กันทุกคน แต่เมื่อไม่รู้ทาง เขาจะ
พ้นทุกข์ไปได้อย่างไร เมื่อทางอันถูกต้อง และด� ำเนินตามทางนั้น
ทุ ก ข์ จึ ง จะลดลง ทุ ก ข์ ล ดลงมากเท่ า ใด สุ ข ก็ เ พิ่ ม มากขึ้ น ตาม
สัดส่วน โดยนัยนี้ เราไม่ต้องแสวงหาสุขก็ได้ เพียงแต่ท�ำอย่างไร
ให้ ทุ ก ข์ ล ดลงก็ พ อแล้ ว ชี วิ ต จะด� ำ เนิ น สู ่ ค วามสะอาด สงบ และ
สว่ า ง ได้ เ ห็ น ความงามแห่ ง ชี วิ ต ซึ่ ง มี ศี ล สมาธิ และปั ญ ญา
เป็ น เครื่ อ งประดั บ อั น ล�้ ำ เลิ ศ เราจะรู ้ สึ ก ว่ า ชี วิ ต มี ค ่ า ขึ้ น เมื่ อ มี
ธรรมเพิ่มขึ้น คุณค่าทางวัตถุ เป็นสิ่งที่เจือด้วยอันตราย แต่คุณค่า
ทางธรรมเป็นคุณค่าที่บริสุทธิ์และปลอดภัย

www.kanlayanatam.com
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