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คำอนุโมทนา
ชมรมกัลยาณธรรมโดยทันตแพทยหญิงอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ
ผูเปนประธานชมรม ไดขออนุญาตพิมพหนังสือเรื่อง “สนทนาธรรม
กับพระธรรมทูตที่จะไปตางประเทศ และ พุทธปรัชญาชวยแกปญหา
เศรษฐกิจไดอยางไร” ขาพเจาอนุญาตดวยความยินดียิ่ง คิดวาจะเปน
ประโยชนแกผูสนใจทั่วไป
เรื่ อ ง “ สนทนา ธรรม กั บ พระ ธรรม ทู ต ” ได บรรยาย ที่
มหาวิ ท ยาลั ย มหา มกุ ฏ ราช วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขต วั ง น อ ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๒ สวนเรือ่ ง “พุทธปรัชญาแกปญหา
เศรษฐกิจฯ” นั้น เดิมทีเดียวนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทยมาขอ
สัมภาษณ ที่ตึกคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเวลา
นั้นขาพเจาสอนอยูที่นั่น ขาพเจาไดบันทึกคำถามไว ตอมาเมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๒ ไดนำมาออกอากาศทางวิทยุในรายการ “ธรรมและทัศนะชีวิต”
ไดขยายความใหละเอียดออกไปบางเล็กนอย
ขออนุโมทนาตอกุศลเจตนาของชมรมกัลยาณธรรม ที่ไดจัด
พิมพหนังสือเรื่องนี้ออกเผยแผใหแพรหลาย ขอใหชมรมฯ และทานผู
อานพึงมีความสุขและเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป
ดวยความปรารถนาดีอยางยิ่ง
๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

คำนำของชมรมกัลยาณธรรม

ผล งาน ธรรม อัน ทรง คุณคา จาก การ บรรยาย ของ ทาน
อาจารยวศิน อินทสระ ทั้งสองเรื่อง ไดแก “สนทนาธรรมกับ
พระธรรมทูต” และเรื่อง “พุทธปรัชญาแกปญหาเศรษกิจ” ชมรม
กัลยาณธรรม ได รับ อนุญาต จาก ทาน อาจารย ให จัด เรียบ เรียง
พิมพเปนรูปเลมเพื่อเผยแผเปนธรรมทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งคำ
บรรยายทางวิทยุเรื่อง “พุทธปรัชญาแกปญหาเศรษกิจ” นั้น เปน
เรื่อง หนึ่ง ที่ ทาน อาจารย วศิน เอง ปรารภ วา มี ความ ประทับ ใจ เปน
พิเศษ มีคุณคาแนวคิดนำเสนอทางออกของระบบเศรษฐกิจตาม
หลักพุทธ สวนเรื่องแรกคือ “สนทนาธรรมกับพระธรรมทูต” นั้น
ขาพเจาประทับใจเปนพิเศษในลีลาธรรมที่อาจหาญมั่นใจ เฉียบ
ขาดและชัดเจนตรงประเด็น มองเห็นความเคารพศรัทธาที่คณะ
ศิษย บรรพชิตมี ตอ ทาน อาจารย ซึ่ง เปน ฆราวาส ผูทรง คุณธรรม
เรื่องนี้ทานอาจารยไดอบรมพระธรรมทูตที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยดังกลาวแลว
ขอก ราบ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย วศิน อิน ท สระ ที่
เมตตาชมรมกัลยาณธรรมในงานเผยแผธรรมมาโดยตลอด และ
ทานอาจารย (กับคุณยุวดี อึ๊งศรีวงษ) ยังกรุณาสละเวลาตรวจ

๔

ทาน ตนฉบับ ให อยาง ถูก ตอง ขอ ขอบคุณ สำนัก พิมพ กอน เมฆ ที่
เอื้อเฟอออกแบบและจัดพิมพ หวังอยางยิ่งวาธรรมทานสื่อปญญา
นี้ จะเปนแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรม และวิถีที่พอ
เพียงตามหลักชาวพุทธ เพื่อความสงบ รมเย็น เปนสุขทั้งในสวน
ตัวและสังคมโดยรวมยิ่งๆ ขึ้นไป ขอนอมถวายอานิสงสแหงธรรม
ทานเปนอาจริยบูชาแดทานอาจารยวศิน อินทสระ ใหทานอาจารย
มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากทุกข โศก โรค ภัย ตลอด
กาลทุกเมื่อ
กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญทุกทาน
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ
ประธานชมรมกัลยาณธรรม

โดย อาจารยวศิน อินทสระ
....เรื่อง ”สนทนาธรรมกับพระธรรมทูตที่จะไปตางประเทศ” นี้
บรรยายที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตวังนอย (มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒.....
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นมัสการพระคุณเจาที่เคารพทุกทานครับ
ผม รูสึก ยินดี ที่ มี โอกาส ได มา คุย กับ ทาน ที่ จะ เปน พระ
ธรรมทูตไปตางประเทศนะครับ ก็คิดวาทานไดฟงเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวกับพระธรรมทูตอะไรมาคอนขางจะเยอะนะครับ เพราะวา
คุยกันมาตั้งเดือนแลว ทุกวันดวย ทีนี้ผมก็คงไมมีอะไรใหมนะ
ครับ มีอะไรก็คอยๆ คุยกันไป ก็คุนๆ หนากับทานหลายๆ ทาน
ทานมหาธานีก็แนะนำดี ไมมีเรื่องอะไรใหมแลวครับ เรื่องเกาๆ
มาเลาใหม ทำนองนั้น เปนทำนองปรึกษาหารือกัน
เรื่อง ที่ จะ คุย กับ ทาน พระ ธรรม ทูต ใน วัน นี้ ก็ คือ เรื่อง
เทคนิคการเผยแผพุทธธรรม จะเรียกวา “ศิลปะ” ก็ได ในการ
เผยแผพุทธธรรม ที่จริงวิชาอันนี้ ผมไมคอยกลาพูดหรอกครับ
ถาใหผมทราบกอนลวงหนาวาจะตองพูดวิชานี้ หรือเชิญมาพูด
เรื่องนี้ โดยที่ไมไดเปนตารางที่มีอยูแลว ใหผมมาชวย ผมก็จะไม
คอยรับพูดวิชานี้ เพราะผมรูวาผมไมคอยมีศิลปะในการพูด ไมมี
เทคนิค ใน การ พูด และ มี ขอ จำกัด เยอะ แยะ ขอ บกพรอง ก็ มาก
เสียงก็เบา กำลังก็นอย คอก็ไมคอยดี ก็ตองขออภัยทานไวดวย
แตถาตองการเนื้อหาสาระอะไร ก็พอไดนะครับ ถาตองการจะ
ถามเอาเนื้อหาสาระอะไร อยางนั้นได แตถาจะใหมีเทคนิควิธีการ
อะไรมากมาย คงไมได
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๗

ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ เขามีอบรมวิชาวาทศิลป
กันทุกป เมื่อนักศึกษาทานมาคุยกับผม มาถามผม ผมก็บอก
วา วาทศิลปนั้นก็เปนสิ่งที่จำเปน เปนสิ่งที่ดี แตสิ่งที่จำเปน
กวา คือความรูความเขาใจในพุทธธรรม คือขอใหทานมีความรู
ความเขาใจในพุทธธรรมจริงๆ แทๆ ใหขวนขวายหาความรู ให
ไดความรูจริงๆ และสามารถที่จะถายทอดได ก็พอแลว สำหรับ
เรื่องวาทศิลปนั้นเปนเรื่องทีหลังก็ได คือถามัวไปฝกวาทศิลป
แตเนื้อหาไมมี หมายความวา ไมมีความรูที่จะพูด ก็ไมรูจะไป
พูดอะไร เพราะวามีแตเปลือกหรือสิ่งที่จำเปนนอยกวา ทำนอง
นี้นะครับ ก็เลยไมคอยจะไดสาระอะไรเทาไร
ถาตองการจะใหสำเร็จประโยชนจริงๆ ประการที่ ๑
ก็ตองมีความรูจริงในพุทธธรรม คือคนที่มีความรูจริงนั้น มัน
จะออกมาเอง สังเกตดูถามีความรูในเรื่องอะไรจริง แมทานจะ
พูดไมเกง แตทานพูดรูเรื่อง สมมติวาทานมีความรูเรื่องไฟฟา
ถึงทานจะพูดไมเกง แตทานสามารถจะบอกเขาไดวา ไฟฟาคือ
อะไร ไฟฟาเปนอยางไร ทำอยางไรเรื่องไฟฟา แตสมมติวาผม
เปนคนพูดเกงนะครับ แตไมมความ
ี รูเรื่องไฟฟา ทานมาถามผม
นี่ ผมจะอธิบายไดไหม ทานจะไดอะไรเรื่องไฟฟาจากผมไปบาง
คงไมได นอกจากวาผมใชวาทศิลปพูดโอไปเอมา พูดอะไรไป
เรื่อยๆ น้ำทวมทุงไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ก็เหมือนกัน
นะครับ เทคนิคหรือศิลปะหรือวิธีการในการเผยแผพุทธธรรม สิ่ง
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สำคัญประการแรกที่สุด ก็คือความรูในเรื่องพุทธธรรมนั่นแหละ
ถาทานรูจริง ทานจะมีเทคนิคไปในตัว มีเทคนิค วิธีการ ศิลปะ
ไปในตัว นอกจากวาเรารูนอยเกินไป จึงตองใชอยางอื่นเขามา
ประกอบ อันนี้ขอเรียนไวเปนประการแรกนะครับ
คราวนี้ทานจะไปตางประเทศ ทานที่ติดตามขาวสาร
อะไรตางๆ ทานคงระลึกได เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดมีกรณีพระไทย
ถูกฆาหมูที่รัฐอริโซนา ในสหรัฐอเมริกา ตอนนั้น หนังสือพิมพ
สยามรัฐ ฉบับวันจันทรที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๔ ไดเขียนบทความ
เปนบทบรรณาธิการไววา
“ จาก กรณี การ สังหาร หมู พระ สงฆ ที่ วัด ไทย ใน อริ โซนา
คราวนั้น ไดทำใหรูขอเท็จจริงประการหนึ่งวา พระสงฆไทยที่
เปนธรรมทูต เดินทางไปเผยแผพุทธศาสนาในตางประเทศ ไมมี
ความชำนิชำนาญในการใชภาษาของประเทศที่ไปเผยแผ ถึงขั้นที่
สามารถจะอธิบายหลักธรรมในพุทธศาสนาใหแกเจาของประเทศ
ที่มีความสนใจ ใหเกิดความเขาใจได แตการที่ไดสงไปนั้น เปน
เพราะเกิดจากความตองการของชุมชนไทย หรือชุมชนชาวเอเชีย
ที่นับถือศาสนาพุทธ เชน ชุมชนลาวหรือชุมชนเขมร ดังนั้น
พระสงฆ ที่ ออก ไป อยู ใน สหรัฐอเมริกา จึง เปน พระ ที่ ทำ หนาที่ ใน
ดานพิธีกรรม เชน การทำบุญในโอกาสตางๆ มากกวาที่จะเปน
พระที่ออกไปเผยแผธรรมะดวย”
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นี่ เขาเขียนเอาไวในตอนนั้นนะครับ ผมนำมาใหทานคิด
อีกทีหนึ่ง ตอนะครับ
“ พระ สงฆ เรา นั้ น คงจะ เปรี ย บ เที ย บ ความ รู ความ
สามารถเหมือนอยางบาทหลวงของศาสนาคริสตในนิกายตางๆ
ที่ ถูก สงตัวออก ไป เผยแผ ศาสนา ทั่ว โลก ไม ได เทา ที่ ปรากฏ นั้น
บาทหลวงเหลา นั้น มัก จะ ศึกษา ภาษา ของ ทอง ถิ่น ที่ จะ ไป เปน
อยางดี ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี ทำใหสามารถเขาใจกัน
ไดกับคนทองถิ่นอยางผสมกลมกลืนกัน ผิดกับพระในพุทธศาสนา
ซึ่งสวนใหญที่สงออกไป ไมคอยจะมีความรูความสามารถเทียบ
เทากับบาทหลวงทั่วๆ ไป จึงเปนไปไดวา การที่พระสงฆของเรา
ไปเผยแผศาสนาในประเทศอื่น จะทำใหคนในประเทศนั้น บังเกิด
ความเขาใจผิดในจริยาวัตรของพระสงฆไทย ยิ่งถาหากเปนพระ
ที่ไมเครงครัดในวินัย แสดงพฤติกรรมตางๆ อันไมใชกิจของสงฆ
เชน การดูหมอ การรดน้ำมนต สะเดาะเคราะหดวยแลว โอกาส
ที่คนชาติอื่นจะไมเขาใจ ก็จะมีมากขึ้น และอาจจะเกิดความรูสึก
เปนอคติตอพระสงฆไทยได”
ผมพูดไมนานนะครับ ทานครับ ผมจะใชเวลาประมาณ
๓๐ นาทีกวาๆ แลวจะเปดโอกาสใหทานถาม หมายความวา ผม
จะพูดไปแลวสลับใหทานถาม เพื่อจะเปลี่ยนบรรยากาศไมใหเบื่อ
ตอนะครับ
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“ จาก การ สั ง หาร หมู พระ สงฆ คราว นี้ ทาง กรม การ
ศาสนาและ มหา เถร สมาคม สมควร จะ พิจารณา ทบทวน วา ใน
การสงพระธรรมทูตไปเผยแผพุทธศาสนานั้น สมควรจะกำหนด
คุณสมบัติ ของ พระ ที่ จะ ได รับ การ คัด เลือก ไป อยางไร สมควร
จะทดสอบ ศรั ท ธา ของ พระ นั้ น ว า เหนี ย ว แน น ใน พุ ท ธศาสนา
แค ไ หน หรื อ ควร จะ เข ม งวด กวดขั น การ อบรม เกี่ ย ว กั บ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของ ตาง ชาติ ที่ จะ ไป แค ไหน และ ควร
จะอบรม ให รูจัก ใช ภาษา ใน ขั้น ที่ จะ สามารถ อธิบาย หลัก ธรรม
ขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนาใหศาสนิกชนอื่นเขาใจได”
ทำนองนี้นะครับ จวนจบแลวครับ
“การอบรมพระสงฆไทยทีจะ
่ ไปเผยแผในประเทศอืน่ นัน้
จึงเปนงานหนักที่ตองเอาจริงเอาจัง ตองใชงบประมาณ คาใช
จาย และการคัดเลือกพระสงฆที่เหมาะสม ก็เปนเรื่องลำบาก
เพราะตองไปทำงานหนัก อดทนสูง หากเลือกไดพระสงฆที่มี
จิตใจแอบแฝง เพียงอยากไปเที่ยวเมืองนอก มีประสบการณ
หนอย เมื่อเจอสังคมที่ดีกวาแลวจะสึก อะไรทำนองนั้น หาก
ไดอยางนี้ไปทำงาน ความเสื่อมศรัทธาจะเกิดขึ้นอยางแนนอน
ถึงแมคนไทยในสหรัฐฯ จะไมคอยสนใจอะไรกับคุณสมบัติของ
พระสงฆ มากไปกวาไดเห็นผาเหลืองแลวอุนใจ ไดทำบุญ ได
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ฟงเทศนแลวทำใจใหสงบ แตสำหรับคนตางชาติแลว เขาคงไม
เขาใจความรูสึกนี้ แตเขาอยากรูวา ศาสนาพุทธคืออะไร หลัก
ธรรมอันวิเศษเปนอยางไร มากกวา ดังนั้น จึงปรารถนาที่จะให
มีการทบทวนกระบวนการเลือกสรรพระสงฆไปทำงานในตาง
ประเทศเสียใหม เพื่อวาตางชาติจะไมดูแคลนวา คนไทยนับถือ
ศาสนาปาเถื่อน เต็มไปดวยความเชื่ออันงมงาย ไรแกนสาร จน
ไมนาจะมีคุณคาอยูบนแผนดินของเขา”
เขาเขียนไวเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนเวลา ๘ ปมาแลว
จากขอเขียนอันนี้นะครับ ผมก็ไดนำมาพิเคราะหพิจารณ วา
เพราะเหตุใดเราจึงขาดแคลนพระภิกษุที่มีความสามารถในการ
เผยแผศาสนา จากบทบรรณาธิการของสยามรัฐนี้ ผมก็ไดนำมา
วิจัยวิจารณ และไดพิมพเปนหนังสือเลมเล็กๆ ชื่อวา การเผยแผ
ศาสนา ปกสีเขียวๆ มีดอกบัวสีขาวๆ บางทานอาจเคยมีแลว เรา
มาคุยกัน มาวิเคราะหกัน ที่ผมไดวิเคราะหเอาไวก็มีอยูประมาณ
๔-๕ เรื่องนะครับ ผมจะลองเสนอทานดู
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ประการที่ ๑ พระภิกษุสามเณรสวนมากของเรา (รวม
ทั้งผมดวย สมัยที่บวชอยู) มีพื้นฐานความรูเดิมไมมาก มาเรียน
นักธรรมและบาลีเลย จากพื้นฐานความรูที่ไมมากนัก เวลาเขียน
กระทูเรียงความแกกระทูธรรม ในวัดใหญๆ เชน วัดบวรนิเวศ มี
ผูที่จบปริญญามาบวช ก็เรียนรวมกันกับภิกษุสามเณรที่บวชอยู
กอน เรียนนักธรรมตรี เวลาเขียนเรียงความแกกระทูธรรม สูเขา
ไมได พระใหมจะไดที่ ๑ เสมอ พระเกาจะไมได เพราะพื้นฐาน
ความรูเขามากกวา พื้นฐานความรูเรานอย ในการตีความใหแตก
“สติ โลกสฺมิ ชาคโร” สติเปนธรรมเครื่องตื่นอยูในโลก เณรงงเปน
ไกตาแตก พระบวชใหมที่มีวุฒิปริญญาตรีปริญญาโทมา เขาขบได
เขาเขาใจได เพียงไดฟงคำบรรยายของอาจารยสักครั้ง เขาก็ตีได
แตกมากกวา พื้นฐานความรูของเรายังนอยอยู เพราะฉะนั้น การ
ที่จัดใหมีพื้นฐานความรูของพระสงฆใหสูงเอาไว จะเปนประโยชน
มากนะครับ จะไดกวางออกไป ลึกลงไป สูงขึ้นไปก็ได ทั้งกวาง ทั้ง
ลึก ทั้งสูง
ประการที่ ๒ หลักสูตรความรูทางธรรมนี้สูงมาก และ
 ประสบการณ
ละเอียดออน เหมาะสำหรับผูที มี่ วัยสูง มีความรูและ
ทางโลกมาอยางดี จึงจะขบแตก ผูบวชเรียนตั้งแตเยาววัย เมื่อ
จบประถม ๔ ประถม ๖ หรือมีพื้นความรูต่ำ บางคนก็ไมไดจบ
สักชั้น เพียงแตอานออกเขียนได หรือวาไปอานออกเขียนไดเอา
ในวัดก็มี ก็ยากที่จะทำได เพราะหลักสูตรของเราคอนขางสูงและ
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ละเอียดออน อยางหนังสือบางเลม สมเด็จพระมหาสมณเจา กรม
พระยาวชิรญาณฯ ทานเขียนใหราชวงศอาน ใหผูใหญอาน อยาง
พุทธประวัติ เลม ๑ นี่ครับ ไปอานดูจากคำนำ ทานทรงนิพนธ
ใหเจานายชั้นผูใหญอาน...ผมจำไมได...ใครก็ไมทราบ มันเหมาะ
สำหรับทานผูนั น้ พอเราเอามาเรียน การวิจยั วิจารณของเรายังไมมี
 ๆ อยางทานพระครูวิบลู ย ทานมหา...อะไรหลายๆ
ตองมารุน ผูใหญ
ทาน พอไดวุฒิภาวะแลว ตอมากลับไปอานพุทธประวัติ ถึงจะรูสึก
เขาใจซาบซึ้ง ตอนที่เรียนครั้งแรก เรียนนักธรรมตรี พื้นฐานความ
รูยังไมพอกับตำรา ตำราสูง ตำราดี แตสูงเกินไปสำหรับเรา
ประการที่ ๓ อันนี้เปนขอวิจารณของผมนะครับ มีนอย
คนนักที่จะมีบุญบารมีมาแตอดีต ทำใหสนใจในธรรม ดื่มด่ำใน
ธรรม คนควาหาความรูอยางเพลิดเพลิน ไมรูจักอิ่ม ไมรูจักพอ
ในการแสวงหาความรูทางธรรม ตั้งตนอยูในธรรมสม่ำเสมอ นา
เลื่อมใส จิตใจหนักแนนมั่นคง ไมถูกกระแสโลกพัดไป เมื่อบวช
อยู ก็เปนพระที่ดี เปนกำลังสำคัญของคณะสงฆ พระศาสนา
และบานเมือง เมื่อสึกไป ก็เปนฆราวาสที่ดี เปนกำลังสำคัญของ
บานเมือง เปนกำลังของศาสนาดวย คนอยางนีมี้ จำนวนนอย คิด
เปนเปอรเซ็นตไมได หมื่นคนจะมีสัก ๑ คน หรืออาจหาไมไดเลย
เรามีคนประเภทนี้นับตัวได นอกเหนือจากนี้ก็เปนประเภทสามัญ
ทั่วไป เรียนเพื่อสอบ เพื่อไดชั้น เพื่อวัตถุประสงคอื่น มิไดมีความ
ดื่มด่ำจับจิตจับใจในรสพระธรรมแตประการใด เพียงแตผานไป
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ในระบบนี้ ในวิถีนี้ ก็เรียกวา เรียนไปอยางนั้นเอง นอยคนที่จะมี
บุญ มีปุพเพกตปุญญตา บวชมาแลวก็ชอบธรรมะ ดื่มด่ำในธรรมะ
อานหนังสือธรรมะ ไมเบือ่ เพลิดเพลิน มีนอย นอกนัน้ ก็เรียนไปพอ
ผาน พอสอบได อันนีก็้ เปนสาเหตุหนึง่ ทีทำให
่ เราขาดบุคลากรทีจะ
่
เผยแผธรรม เพราะวาไมไดสนใจเรียนรูจริงๆ ไมไดแตกฉาน
เราลองเทียบดู นักเรียนทางโลกเรียนวิทยาศาสตร ภาษา
อังกฤษมาแลวทุกคนในชั้นประถม−มัธยมในฐานะเปนความรูพื้น
ฐาน ถาเขาเรียนอุดมศึกษาในสายวิทยาศาสตรหรือในสายภาษา
อังกฤษ ก็ตองเรียนเพิ่มเติมอีกมาก กวาจะเปนครูได กวาจะสอน
ได ก็ลองถามดูนะครับวา มีใครกี่คนที่เปนนักวิทยาศาสตรได หรือ
แมแตเพียงสอนวิทยาศาสตรได มีใครกี่คนที่เรียนวิทยาศาสตรมา
แลวเปนนักวิทยาศาสตรและสอนวิทยาศาสตรได เราก็เรียนกัน
มาทุกคนนั่นแหละ ผานหลักสูตรประถม มัธยม แตมีนอยมาก ที่
สอนวิทยาศาสตรไดก็ยังพอหาได ไมยากเทาไร แตที่จะเปนนัก
วิทยาศาสตรนั้นหายากมาก
สวนธรรมะนี้ ละเอียดออน เปนนามธรรมยิ่งกวา
วิทยาศาสตร ลึกซึ้งกวามากมาย สัมผัสไดยาก รูเห็นไดยาก ผูที่
รูแลวเห็นแลว ทำใหผูอื่นเห็นและรูเชนตัวเองก็ยาก เมื่อเปนเชน
นี้ ทานจะเห็นวา การที่จะรูธรรมะแลวสอนธรรมะนี้ มันยากแค
ไหน ความยากของพระธรรม โดยเฉพาะในสวนละเอียด ที่วา
“อธิคโต โข มยายํ ธมฺโม” ธรรมที่เราไดบรรลุแลวนี้ “คมฺภีโร” ลึก
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ซึ้ง “ทุทฺทโส” เห็นไดยาก “ทุรานุโพโธ” รูตามไดยาก “สนฺโต”
สงบ “ปณีโต” ประณีต “อตกฺกาวจโร” ไมเปนวิสัยของตรรกะ
คือคิดเอาไมได beyond reasoning เหนือการคิดหาเหตุผล แต
วา “ปณฺฑิตเวทนีโย” บัณฑิตพอรูได นั่นคือธรรมะสวนลึก เพราะ
ฉะนั้น ทานฟงการพูดธรรมะทางวิทยุ ทางอะไรตออะไร เราก็จะ
พบแตธรรมะพื้นๆ เรื่องบุญ เรื่องทาน เรื่องอะไรตออะไรทำนองนี้
ก็หาไดทั่วไป แตถาลงลึก อธิบายธรรมะลึกๆ ลงไป หาคนอธิบาย
ไดยาก ถาลึกก็ไปอภิธรรมไปเลย ซึ่งหาคนเขาใจไดยาก จะมีคน
เขาใจกี่คน ไปนั่งนับจิต−เจตสิก อะไรตออะไรไมรูเทาไร คือมันไม
รวมสมัยแลว ทำนองนี้นะครับ เพราะฉะนั้น อันนี้คอนขางจะเปน
เรื่องยาก ผมเห็นใจทาน
ประการที่ ๕ หลักสูตรนักธรรมบาลีของคณะสงฆ มีมา
นานแลว และเราไมไดเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแกไขอะไรเลย ก็คง
ไวอยางเดิม เรียนกันไป ทำกันไปอยางเดิมมาเปนรอยป อันนี้ก็
เปนเหตุหนึ่งที่ทำใหพระภิกษุสามเณรของเราไมแตกฉาน ทำให
ขาดตัว “มนสานุเปกฺขิตา” คือขาดการใครครวญ เพราะไมมี
แนวที่จะใครครวญ อันนี้เราขาดมากเลย ขาดการถามวา “ทำไม”
ทำไมจึงเปนอยางนั้น เราเรียนๆ ฟงๆ แลวก็เชื่อๆ กันไปตามที่ตำรา
บอกเอาไว ไมตั้งคำถาม ไมตั้งปญหาวา ทำไมจึงเปนอยางนั้น เชน
วา เวลาสวดศพ ทำไมตองสวดอภิธรรม ทำไมพระพุทธเจาจึงตอง
ทรง ไปแสดง พระ อภิธรรม บน ชั้น ดาวดึงส ให กับ พระพุทธ มารดา

อาจารยวศิน อินทสระ

๑๗

แสดงธรรมอยูนานเทาไร พระอภิธรรมมีกี่ธรรมขันธ จำนวนเลม
อภิธรรมมีเทาไร ทำไมจำนวนเลมจึงนอยกวาพระสูตร แตวาทำไม
ธรรมขันธจึงมากกวาถึงเทาตัว อะไรเหลานี้นะครับ เปนเรื่องที่
นาจะวิเคราะหวาทำไม แตเราก็ทองจำกันมาวาพระสูตรมีกี่ธรรม
ขันธ พระวินัยมีกี่ธรรมขันธ พระอภิธรรมมีกี่ธรรมขันธ แลวไม
หาความรูอะไรกันตอไปอีก วาทำไมจึงเปนอยางนั้น อันนี้จึงเปน
เหตุทำใหขาดการใครครวญ พอขาดการใครครวญ ก็ขาดไปหมด
เราพูดไปๆ พอเขาถามวา ทำไมจึงเปนอยางนั้น เราก็เริ่มติดขัด
บอกไมคอยได ตอบไมคอยได อันนี้เปนปญหาใหญของเราในการ
เผยแผศาสนา ในการเผยแผพุทธธรรม เราติดขัด ถาเผื่อพระคุณ
เจาพระธรรมทูตมีคุณสมบัติอันหนึ่ง คือเปนคนชางสงสัย ชอบ
ตั้งคำถามวาทำไม ถาอยางนี้แลว ทานจะไดอะไรเยอะเลย แม
จะไมไดรับคำตอบจากใคร แตทานก็ยังไดคิดของทานเอง และ
อาจหาคำตอบจากพระไตรปฎกบาง อรรถกถาบาง ก็ได
เมื่อ ๒−๓ วันนี้ ผมไปบรรยายเรื่อง พุทธปฏิภาณ ให
กับนักศึกษาในหองเรียน ผมมีเอกสารให แตหนังสือยังไมไดพิมพ
เขาถามวา มีหนังสืออะไรเปนหนังสือประกอบบางไหม ผมตอบ
วา พระไตรปฎกและอรรถกถานั่นแหละคือหนังสือประกอบ ให
อานในนั้นใหเยอะๆ เขา เปนหนังสือประกอบอยางดีในเรื่องพุทธ
ปฏิภาณ จะไดเห็นพุทธปฏิภาณเยอะแยะ
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เอาละครับ ผมเปนคนไมคอยมีศิลปะในการพูดใหทาน
เพลิดเพลิน ฉะนั้น ตอนนี้ผมจะหยุดพูด ใหทานตั้งคำถาม และ
เมื่อหมดคำถามสักระยะหนึ่ง แลวก็คอยพูดตอ พอชวงที่ ๒ จึง
คอยพักนะครับ ตอนนี้ขอเปดใหทานถามไดเลยครับ
คำถาม :
การเขียนหนังสือของอาจารย อานแลวเหมือนกับอาจารย
เกิดทันในสมัยนัน้ ๆ ดวย อาจารยเห็นจริงหรือจินตนาการเอา หรือมี
เทคนิคการเขียนอยางไร เนื้อหาจึงนาอานและชวนติดตามโดย
ไมเบื่อ
อาจารย :
อันนี้ก็ถามดีนะครับ ถามเรื่องการเขียนหนังสือ ซึ่งผม
ก็มีเรื่องจะพูดตอไปขางหนานะครับ การเผยแผศาสนาโดยการ
เขียน แตทานไดถามลวงหนาไปกอน ก็ดีแลวครับ “เหมือนกับ
เกิด ทัน ในสมัย นั้นๆ ” มี หลาย คน พูด อยาง นี้ เหมือน กัน นะ ครับ
อานเรื่องพระอานนท เรื่องจอมจักรพรรดิอโศก ก็เหมือนกับวา
ไปตามหลังอยู ก็เขียนไปตามที่เห็น อันนี้ก็ประกอบกับศรัทธาใน
สิ่งที่ทำ และไดอาศัยตำราบาง อาศัยจินตนาการบาง ความคิด
คิดตามไปตามความนาจะเปนหรือความเปนไปได ทำนองนั้นนะ
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ครับ คิดตามไป เวลาเขียนนิยายธรรมะนี่ ผมมีความสุขมากเลย
ครับ รืน่ รมยและมีความสุข เพราะวาผมไปอยูใน
 โลกอีกโลกหนึง่
ไมใชโลกธรรมดา เปนอีกโลกหนึ่ง แมแตเวลาที่พูดถึงอยูตอนนี้
ก็ยังเกิดปติ เวลาพูดถึงเรื่องนี้ก็มีความสุขมาก และชอบเขียน
มันมีอะไรแทรกซึมอยูเยอะไปหมดเลยในนั้น
เวลานีก็้ มีคนขอรองใหเขียน แตเวลาของผมถูกใชไปหมด
กับวิชาการลวนๆ เวลานี้สอนหนังสือสัปดาหหนึ่งก็ประมาณ ๑๐
ชั่วโมงกวาๆ รวมที่มาจากขางนอกดวย และตองออกวิทยุทุกวัน
วันละประมาณ ๔๐ นาทีบาง ๓๐ นาทีบาง ๒๐ นาทีบาง ทุกวัน
ไมเวนวันหยุด และการออกวิทยุนั้นตองเตรียมงาน ตองเตรียมตัว
ตองเตรียมขอมูล โชคดีวาพูดที่บาน ไมตองเดินทางไปสถานี แต
กระนัน้ ก็ตองใชเวลาไปกับการเตรียมขอมูล เพือ่ ใหผูฟ งไดอะไรบาง
ตามสมควร แตทีจริ
่ งแลว ใจจริงๆ ชอบเขียนนวนิยายอิงหลักธรรม
และเขียนบทความ
ที่ทานถามมานี้ บอกวา “อานแลวเหมือนกับอาจารย
เกิดทันในสมัยนั้นๆ” อันนี้ทานหมายถึงนวนิยาย ตอมาที่ถามวา
“มีเทคนิคการเขียนอยางไร เนื้อหาจึงนาอานและชวนติดตามโดย
ไมเบื่อ” อันนี้หมายถึงบทความหรือขอคิดอะไรตางๆ คือ เราจะ
เขียนเรื่องอะไร เราจะตองมีความรูสึกสอดคลองกับสิ่งนั้น คือ
มีความรูสึกจริงๆ กับอันนั้น กับสิ่งที่เราเขียน ไมมีความรูสึกขัด
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แยงในใจ มีความรูสึ กจริงๆ ถอดออกมาจากใจเลย แลวตำราหรือ
วิชาอะไร ก็เปนเพียงมาประกอบแวดลอมใหดีขึ้น แตจะออกมา
จากความรูส กึ ฉะนัน้ ถาทานไมมความ
ี
รูส กึ อยางนัน้ ถาทานไมมี
ความรูสึกคลอยตามแลว ทานจะเขียนใหดีไมไดหรอก สมมติวา
ใหใครสักคนหนึ่งที่เปนคนโหดรายทารุณ ไมมีเมตตากรุณา บังคับ
ใหเขาเขียนเรื่องเมตตากรุณา เขาเขียนใหทานซาบซึ้งไมไดหรอก
เพราะเขาไมมีความรูสึกอันนั้นออกมา แตถาใครสักคนหนึ่งที่เปน
คนมีเมตตากรุณาแนบสนิทอยูกับจิตใจ แลวเขาเขียนเรื่องนั้น เขา
จะเขียนไดดี ถาเขามีศิลปะในการเขียน ภาษาสำคัญนะครับ การใช
ภาษาที่ทำใหลื่นไหล ชวนอาน ไมมาก ไมนอย ไมฟุมเฟอย และไม
ถึงกับสั้นเสียจนไมรูเรื่อง ขอนี้ขอตอบเทานี้กอนนะครับ
คำถาม :
ในฐานะที่ทานอาจารยเปนผูสอนพุทธปรัชญา มีพุทธ
ปรัชญาบทไหนบางที่มีลักษณะเปนสากล สามารถที่จะอนุวัติเขา
กับชาวโลก เปนบทที่เปนสากลจริงๆ ขอใหทานชวยอธิบาย
อาจารย :
พุทธปรัชญาในหนังสือ พุทธปรัชญาเถรวาท ที่ผมเขียน
เอาไว เลมใหญๆ อันนั้นเปนสากลทั้งหมดเลยครับ เริ่มตั้งแต
อริยสัจ ๔ นั่นเปนสากล เปน universal and necessary truth
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เปนความจริงที่เปนสากลและจำเปน อริยสัจเปนสากล “ธัมมะ
จักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง ธรรมจักรที่พระองคไดหมุนไป
แลวนั้น ใครจะหมุนกลับไมได “อัปปะฏิวัตติยัง” ใครจะหมุน
กลับไมได “อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา
เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรหมฺมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ”
ถาใครหมุนกลับ คนนั้นผิดเสียเอง คนนั้นเปนผูผิด เพราะของ
ทานถูกแลว ทานหมุนไปถูกแลว อริยสัจ ๔ นี่คานไมได เปนจริง
สากล เปนจริงกับคนทุกคน ทั่วโลก อันนี้เปนสากล นอกจากนี้ก็มี
หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด นี่ก็เปนสากล ปฏิจจสมุปบา
ทก็สากล ไตรลักษณก็สากล พุทธปรัชญาเถรวาทที่ทานถามมา ที่
ผมยกตัวอยางมา ๔ หัวเรื่องนี้ ก็นาจะเพียงพอใหเห็นวาเปนสากล
แกคนทั้งปวงนะครับ
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คำถาม :
ข อ ที่ ๑ อยาก ขอ ถาม ความ เห็ น เกี่ ย ว กั บ เรื่ อ ง ของ
พระธรรมทูต เขาวารุนตอๆ ไปนี้ จะกำหนดเอาวุฒิตั้งแตปริญญา
ตรีขึ้นไป อาจารยมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางไร
ขอที่ ๒ อาจารยมีความคิดเห็นอยางไรกับพระธรรมทูต
ที่ไปทำงานในตางประเทศแลวเรียนตอดวย
อาจารย :
ปญหาของทานยากๆ ทั้งนั้นเลย ขอแรก ควรไดปริญญา
ตรีกอนใชหรือไม ในขอแรกนะครับ อันนี้ตองพิจารณาหลายเรื่อง
เลยครับ สำหรับพระไทยเวลานี้ ถาพิจารณาในดานพื้นฐานการ
ศึกษา ผมคิดวาดี แตวานาจะพิจารณาอะไรหลายๆ อยางเขามา
ดวย วาถาเราจำกัดไวอยางนี้ เราจะไดพระธรรมทูตสักกี่รูป เราจะ
ขาดแคลนไหม เพียงพอแกความตองการหรือไม ตองคิดถึงเรื่องนี้
ดวย แตถาคิดวาตอไปภายหนาจะเพียงพอ ก็ทำได หรือชะลอไว
กอนจนกวาจะคิดวาเพียงพอ อันนี้ประการหนึ่งนะครับ
อีกขอหนึ่งที่ทานถาม ก็คือ พระที่ไปเปนธรรมทูต แลวไป
เรียนตอ อันนี้ผมคิดไมทัน คิดไมทันที่จะตอบครับ ขอมูลก็ไมพอ
ฉะนั้น ขอไมตอบนะครับ ขอบคุณครับ
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คำถาม :
ขอ ถาม ปญหา ทาน อาจารย ขอ หนึ่ง มี อาจารย คน หนึ่ง
ที่ไดมาอบรมพระธรรมทูตรุนนี้ ไดเคยพูดเปรียบเทียบระหวาง
ศาสนาตางๆ กับศาสนาพุทธเรา มีตอนหนึ่งวา พุทธศาสนามีจุด
มุงหมายสูงสุดอยูที่การบรรลุนิพพาน การหามไมใหนักเผยแผพูด
เรื่องนิพพาน เปนการไมถูกตอง อาจารยที่มาอบรมที่ผานมา ไมมี
ใครกลาอธิบายนิพพานใหแจมแจงพอ ฉะนั้น อาตมาจึงอยากขอ
ใหอาจารยวศินโปรดกรุณาชวยอธิบายนิพพานใหพระธรรมทูตฟง
ณ โอกาสนี้ดวย
อาจารย :
แหม ดีจังเลย ขอบคุณนะครับ คือเรื่องนิพพานนี้ ก็
ตองพูดกันอยูเสมอนะครับ ไมวาในที่ไหนหรือในโอกาสอยางไร
เพราะวานิพพานนี้ก็คือการสงบจิตได ก็เปนนิพพานในระดับหนึ่ง
ทานจำในศราทธพรตไดไหมครับ ในบทสวดมนต ที่ทานเขียนไว
วา ความสงบใจนั้นแลคือนิพพาน “เจตโส โหติ สา สนฺติ นิพฺพาน
มีติ วุจฺจติ” ความสงบใจนั้นแลคือนิพพาน ก็เปนนิพพานในระดับ
หนึ่งแลว ตทังควิมุตติ หลุดพนชั่วคราว ก็เปนนิพพานในระดับ
หนึ่ง และเรื่อยไปจนถึง วิกขัมภนวิมุตติ “วิมุตติ” กับ “นิพพาน”
นี่ใชแทนกันได “ปหานะ” “วิมุตติ” “นิพพาน” “นิโรธ” ใชแทน
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กันได เพียงแต ตทังคะ ก็เปนนิพพานไดแลว วิกขัมภนะ ก็เปน
นิพพานระดับหนึ่ง สมุทเฉทะ ก็เปนนิพพานระดับหนึ่ง
เพราะฉะนั้น ก็ไมมีปญหาในเรื่องที่จะพูดเรื่องนิพพาน
 นปกติ นิพพาน
นิพพานเปนเรือ่ งธรรมดา ชีวติ ตองการนิพพานอยูเป
นัน้ เปนความตองการโดยธรรมชาติของมนุษย มนุษยทุกคนตองการ
นิพพาน นิพพานคือความดับทุกข ใครบางที่ไมตองการดับทุกข
ตองการดับทุกขกันทุกคน แมแตเสี้ยนตำเล็บหนอยหนึ่ง เราก็
รูสึกรำคาญ ตองการจะถอนเสี้ยนออก ใหมันออกไป ใหปราศจาก
สิ่งเสียบแทง มันมีสิ่งเสียดแทง มันเปนทุกข เราก็ตองการจะดึง
หนามตรงนั้นออก เปน “นิรวาณะ” คือปราศจากสิ่งเสียบแทง
ก็สบาย แมแตเสี้ยนตำนิ้ว เรายังตองการถอนออกเพื่อใหเปนสุข
เพราะฉะนั้น ถาอะไรมันคางอยูที่ใจ แลวเรากำจัดมันออกไปได
ทำใหเราสงบใจได นิพพานเปนความดับทุกข ทุกขนิโรธนั่นเอง ดับ
ทุกขไดระยะหนึ่งๆ ก็จะนิพพานระยะหนึ่งๆ ก็ควรจะตองสอนกัน
หรือพูดกัน เราก็พูดไปเรื่อยๆ อยางนี้นะครับ ทานบอกวาอยาก
ให ผม อธิบาย นิพพาน ใหพระ ธรรม ทูต ฟง ก็ อธิบาย อยาง นี้ งาย
นะครับ
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คำถาม :
แตเปนโลกียนิพพานใชไหมครับ
อาจารย :
โลกียะก็มีอยู ๒ สวนไงครับ คือสวนที่เปนตทังคะ กับ
สวนที่เปนวิกขัมภนะ สวนที่เปนสมุทเฉทะก็เปนโลกุตตระ

คำถาม :
สมุทเฉทนิพพานนี้ เปนสิ่งที่เราคิดกันเอง หรือวามีอยูใน
พระไตรปฎกครับ
อาจารย :
มีครับ มีอยูในพระไตรปฎก
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คำถาม :
ถาอยางนั้น อาตมาขอเสริมนิดหนึ่ง บทความของ
อาจารยทานหนึ่ง ทานบอกวาเรื่องนิพพานนี้ เกี่ยวกับที่วาเปน
อัตตาหรืออนัตตา ที่มีหลักฐานชัดเจนเลยจริงๆ วานิพพานเปน
อนัตตา มันมีอยูที่เดียว เขียนไวในบทความ หนังสือพุทธศาสน
ศึกษา
อาจารย :
ทานบอกไหมครับวาที่เดียวนั้นคือที่ไหน
คำถาม :
ไมไดบอกครับ ทานวาอยางนั้น
ผูเสริม :
ในคัมภีรบริวารครับ
อาจารย :
คัมภีรบริวาร พระไตรปฎก เลม ๘ ใชไหมครับ “อนิจจา
สัพพะสังขารา ทุกขานัตตา จะ สังขตา นิพพานัญเจวะ ปณณัต
ติ อนัตตา อิติ นิจฉยา” นิพพานัญจะ อันนี้วินิจฉัยกันแลววาเปน
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อนัตตา “อนิจจา สัพพะสังขารา” สังขารทั้งปวงไมเที่ยง “ทุก
ขานัตตา จะ สังขตา” สิ่งที่ปจจัยปรุงแตงทั้งหลาย เปนทุกขและ
เปนอนัตตา “นิพพานัญเจวะ ปณณัตติ” นิพพานและบัญญัติ
ทานก็วินิจฉัยกันแลววาเปนอนัตตา ทีนี้ จากพระไตรปฎก เลม
๘ คัมภีรบริวารนี้ ก็แสดงวา สมัยกอนที่พระคันธรจนาจารย
จะรจนาคัมภีรนี้ ก็มีผูเขาใจนิพพานวาเปนอัตตาแลวเหมือนกัน
เพราะฉะนั้น ทานจึงเอามาวินิจฉัยกัน ในนั้นทานจะวินิจฉัยเรื่อง
อะไรเยอะแยะเลย และทานจะจบลงวา เรื่องนี้นักปราชญทั้ง
หลายไดวินิจฉัยกันแลว ผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลววาเปนอยางนี้
ที่อื่นก็มีครับ แตวาแสดงโดยปริยายหรือโดยนัยยะ ก็คงจะตอบ
แคนี้นะครับ
ผูฟง :
ยังไมชัดเจนครับ
อาจารย :
ยังไมชัดเจน หมายความวาอยางไรครับ หมายถึงอะไร
ครับที่วายังไมชัดเจน คือที่วานิพพานเปนอนัตตา นี่ใชไหมครับที่
วายังไมชัดเจน แตคิดวาไมตองชัดเจนก็ไดนะครับ
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ผูฟง :
ไมไดครับ ตองชัดเจน เดี๋ยวมีปญหา
อาจารย :
คิดวาไมตองชัดเจนก็ไดครับ
ผูฟง :
ไมไดครับ เพราะมีปญหามาหลายรอบแลว
ผูเสริม :
ถาพูดภาษาสมัยใหมวา ขอใหอาจารยฟนธงลงไปวา
มีที่ไหนหรือไม ที่จะบอกวานิพพานเปนอัตตา
อาจารย :
ที่วานิพพานเปนอัตตานั้น ไมมีเลย แตวาคำถามของ
ทานมหาธานีทำใหชัดเจนขึ้น
อาจารย :
คงจะเปนอยางนี้ก็ไดนะครับ ทานครับ ที่วา “อตกฺ
กาวจโร” คือเรื่องนิพพานนี้เปน “อตกฺกาวจโร” ไมเปนวิสัยของ
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ตรรกะ คือไมใชวิสัยที่จะคิดเอาได ตองเขาถึงโดยตรง ตามที่
พระพุทธเจาทานตรัสเอาไววาลึกซึ้งยิ่งนัก ในระดับนิพพานนี้ คิด
เอาไมได ตองเขาถึงโดยตรง
อาจารย :
คือ บาง อยาง เรา เชื่อ ทาน ผู รู บาง เชน วา เรา อยาก รู วา
ติดคุกเปนอยางไร เราไมตองลงทุนไปติดเองหรอก หรือวาขาขาดนี่
มันเปนอยางไร ก็ไมตองไปทดลองเองหรอก เห็นคนเขาเดินขาขาด
เราก็พอรูแล
 ววา มีสองขานีมั้ นดีกวา ไมจำเปนตองทดสอบทุกอยาง
ิ เรา เชน พระไตรปฎกนี่
บางอยางเราก็เชือ่ ทานผูรู ได
 อยางปริยตั ของ
ถือ เปน ปฏิเวธ ของ พระ อรหันต ของ พระพุทธเจา พระพุทธเจา
ท า นสอน เอา ไว จาก ประสบการณ ของ ท า น และ พระอรหั น ต
ก็นำสืบๆ กันมา พระ อรหันต ทาน ก็ มี ปฏิเวธ ของ ทาน อยาง นั้น
เหมือนกัน และผูที่มีใจกรุณาก็ไดทำเอาไว สงทอดกันมาถึงพวก
เรา นั่นก็คือปฏิเวธของทาน ไมใชปริยัติ ปริยัติของเราทั้งหมด แต
เทาที่เราไดเขาถึงแลวบางอยาง มันก็เปนความจริง เชน ธรรมะ
ตื้นๆ อยางพรหมวิหาร ๔ อบรมใหดีแลวเปนอยางไร เราก็ไดลิ้ม
รสดวยตัวเอง หรือสังคหวัตถุ ไดลองปฏิบัติดูแลว ก็เปนจริงดังที่
ทานพูดเอาไว อันนี้ก็เปนสิ่งที่เราจะเขาถึงไดโดยงาย แตสำหรับ
เรื่องนิพพาน หรือเรื่องสมาบัติ นิโรธ อะไรเหลานี้ เราเขาไมถึง
ไดดวยตนเองเวลานี้ เราก็ตองเชื่อทานผูรูเอาไว

อาจารยวศิน อินทสระ

๓๑

ผูฟง :
ก็อยากจะฟงทานผูรู
อาจารย :
ก็ทานผูรู ท านก็วาอยางนี้ ทานบอกวานิพพานเปนอนัตตา
ทานไมเคยพูดวานิพพานเปนอัตตา
ผูฟง :
แตยังไมพิสดาร อยากจะใหพิสดาร
อาจารย :
นี้ก็พอแลวครับ เดี๋ยวจะไดไปประเด็นอื่นบางนะครับ ก็มี
คำถามเขามานะครับ
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คำถาม :
พระอภิธรรมปฎกนัน้ ทำสังคายนาครัง้ แรกไมเห็นปรากฏ
แต มา ปรากฏ ภาย หลัง และ มี คำ สอน มากกวา ปฎก อื่น เพราะ
เหตุใด
อาจารย :
ที่วามากกวานี้ คือมากกวาในธรรมขันธ ธรรมขันธมี
เทากับพระวินัยปฎกและพระสุตตันตปฎกรวมกัน แตวาเนื้อหาไม
มากกวา เนื้อหานอยกวา นำมาทำเปนเลมสมุดแลว อภิธรรมมี ๑๒
เลม พระสุตตันตปฎกมีตั้ง ๒๕ เลม ผมเขาใจวาอยางนี้นะครับ วา
ตอนที่รจนาคัมภีรนี้ เราตองเขาใจกอนวา อภิธรรมนี้เปนคำอธิบาย
พระสูตร อธิบายอยางละเอียดมากเหลือเกิน พระคันธรจนาจารย
ทานจึงเห็นวา จะนำไปรวมเปนอรรถกถาก็ไมได มันเยอะ จะนำ
ไปเปนพระสุตตันตปฎกสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได เพราะฉะนั้น จึง
แยกออกไวตางหาก ใหเรียกวา อภิธรรม เดิมทีคำอภิธรรมทาน
มีในพระไตรปฎก แตทานหมายถึงคำอธิบายธรรมะ “อภิธมฺเม
อภิวินเย” มีปราโมทยอยางยิ่งในอภิธรรมอภิวินัย อภิวินัยก็มีนะ
ครับ ไมใชมีเฉพาะอภิธรรม วินัยคือพระวินัย อภิวินัยคือคำอธิบาย
พระวินัย เพราะฉะนั้น อภิธรรมก็คือคำอธิบายพระธรรม มันเยอะ
เหลือเกิน และละเอียดถึงขั้นเปนการผาเสนผม ทานลองไปอาน
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ดูในพระไตรปฎก เลม ๓๕ ก็ไดครับ ทานจะบอกเอาไววา ขึ้นตน
เปนอุทเทส จากนั้นเปนบทสุตตันตภาชนีย คือแจกอยางพระสูตร
แลวตอมาก็จะเปนอภิธรรมภาชนีย แจกอยางอภิธรรม สมมติ
วาแจกอยางพระสูตรไป ๑๐ หนา แจกอยางอภิธรรมจะได ๕๐
หนาเลย ทั้งที่เปนเรื่องเดียวกัน เชน เรื่องขันธ ๕ สุตตันตภาชนีย
อภิธรรมภาชนีย เปนในแนวแบบนั้น ฉะนั้น ถาไมตองการราย
ละเอียดมากนัก ไมตองผาเสนผม ไมตองทำอะไรมาก เพียงแต
อธิบายตามแนวพระสูตรก็เพียงพอแลว ไมทำใหเฝอดวย ไมทำให
หลงประเด็น
คำถาม :
ขอใหอาจารยอธิบายคำวา “ชมพูทวีป” หมายถึง
ประเทศอินเดียหรืออยางไร เพราะบางอาจารยอธิบายวา หมาย
เอาโลกมนุษย
อาจารย :
อันนี้ ตามพุทธประวัติทานก็เขียนเอาไวอยางนั้น ใช
ไหมครับ หมายถึงประเทศอินเดีย ทีนี้ยังมีทวีปอื่นอีกเยอะ ปุพพ
วิเทหทวีป อุตตรกุรุทวีป อยูที่ไหนก็ไมทราบเหมือนกัน เปนทวีป
ที่มีเรื่องแปลกๆ ทานลองไปอานสิครับ อุตตรกุรุทวีปนี้นะ มีอะไร
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แปลกๆ ที่ไมใชมนุษยธรรมดา เปนมนุษยพิเศษ เขามีเตาไฟฟา
ตั้งแตสมัยนั้นแลว ในอุตตรกุรุทวีป
มีอะไรแปลกๆ กวานี้เยอะเลยครับ ลองอานดูครับ ผม
อาจ จะ ไมมี เวลา พอที่ จะ คุย กับ ทาน ใน เรื่อง นี้ ใน ตอน นี้ เพราะ
ฉะนั้น ชมพูทวีปจะเปนอินเดีย หรือจะเปนโลกทั้งโลก ก็ชางเถอะ
ครับ ไมจำเปนตองวินิจฉัยใหเด็ดขาดลงไปวาคืออะไรแน เปนแต
เพียงวาสงสัยอยู ก็ไมรูวาโลกทั้งโลกหรือเฉพาะประเทศอินเดีย
เรือ่ งจำพวกนีไม
้ จำเปนตองรูจริ
 งก็ได โลกจินตา อันนีเป
้ นอจินไตย
อยางหนึ่ง ใชไหมครับ ไมตองไปรูก็ได
คำถาม :
อยาก ทราบ มุม มอง ของ อาจารย เกี่ยว กับ สถานการณ
ของบานเมือง เศรษฐกิจ และพุทธศาสนา ในภาวะปจจุบันและ
อนาคตดวย
อาจารย :
อันนีเยอะ
้ และยาว ขอผานไปนะครับ เศรษฐกิจ บานเมือง
ทีนี้ พระพุทธ ศาสนา นี่ คอน ขาง นา เปน หวง เพราะ มี เหตุการณ
เกิด ขึ้น ที่ ยัง สรุป ไม ลง วา จะ เปน อยางไร หรือ จะ เอา อยางไร
กันตอไปในเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นใหญโตอยูเวลานี้
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คำถาม :
ขอเรียนถามอาจารยวา ชื่อวา “วศิน” ความหมายที่
อาจารยพึงพอใจนั้น เปนอยางไร และความหมายที่แทจริงเปน
อยางไร รวมทั้งนามสกุลดวย
อาจารย :
มี หลาย ความ หมาย นะ ครั บ ความ หมาย หนึ่ ง แปล
วา “สำรวมอินทรีย” อันนี้ก็รูสึกพอใจครับ ความหมายอื่นก็มี
นามสกุลนั้นแปลวา “เสียงเพียงดังพระอินทร” ไดไหม มีเสียง
เพียงดังพระอินทร อินทสโร มีเสียงเพียงดังอินทร ถาไม “เสียง”
ก็เปน “สระ” ก็ได “สระพระอินทร” หรือเปน “ลูกศร” ก็ได
“สโร” แปลไดหลายอยาง “ศรพระอินทร” เอานะครับ ผานไป นี่
ไมสำคัญเทาไร
คำถาม :
สำนวนโวหารชางสละสลวย มีความไพเราะจับใจ ตรง
ตามธรรมยิ่งนัก อาจารยทำไดอยางไร ถาจะเลียนแบบ อาจารย
จะแนะนำอยางไรบาง
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อาจารย :
ผม ไม ทราบ วา ทาน หมาย ถึง การ พูด หรือ การ เขียน นะ
ครับ ที่วา “สำนวนโวหารชางสละสลวย มีความไพเราะจับใจ ตรง
ตามธรรมยิ่งนัก” ตองมีความจริงใจครับ จริงใจในการจะพูด
หรือจะเขียนอะไรๆ คือแนใจวาเราจะหลอกใครไมได เราตอง
จริงใจเสมอ และคิดวาเราเปนนักศึกษาดวยกัน หรืออยางมาก
ก็เปนกัลยาณมิตร ไมตั้งตัวเปนครูบาอาจารย ไมทะนงตนวา
เรามีความรูเยอะ ตองนึกอยูเสมอวาเรายังมีความรูบกพรอง
ทำใหรูจักเจียมเนื้อเจียมตัว ก็อาจจะมีสวนจะทำใหเปนอยางที่
ทานวาก็ได อันนี้ผมเรียนทานแลววา ตองถามตัวเองกอนเสมอวา
“ทำไม” ทำไมอันนั้นจึงเปนอยางนั้น ถามตัวเองกอนเสมอ แลว
จึงจะเอาไปอธิบายใหคนอื่นเขาใจไดเวลาที่เขาถามมา อะไรที่ไมรู
ไมเขาใจ ก็บอกวาไมรู ไมเขาใจ ยังคนไปไมถึง เรื่องนี้ยังไมรู บอก
ตรงๆ ไมตองไมรูแลวทำเปนรู หรือวาพอขึ้นธรรมาสน อยูบนเวที
แลวตองรูทุกอยาง เปนสัพพัญู ไมใชอยางนั้น การไมรูบางนี่
เปนเสนห ทำใหสิ่งที่เรารูมีความนาเชื่อถือมากขึ้น ไมใชวาจะ
รูไปหมดทุกสิ่งทุกอยาง มีพระพุทธเจาเทานั้นที่รูเรื่องพระพุทธ
ศาสนาทุกอยาง คนอื่นนอกนั้นก็รูบางไมรูบาง
อีกอยางหนึ่งคือ อาศัยความเอ็นดู หวังประโยชนแกผูฟง
“อนุทฺทยตํ ปฏิจฺจ” แกผูฟง ลีลา ทาทาง น้ำเสียง ปฏิปทา มันจะ
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ออกมาใหปรากฏกับผูฟงวา ผูพูดมีความปรารถนาดีจริงๆ มีความ
เอ็นดู ตองการใหเขารูจริงๆ ใหเขาเขาใจถูกตองจริงๆ ไมเห็นแก
อามิส ไมเห็นแกลาภ เห็นแกธรรม และไมกระทบตนหรือผูอื่น
ไมเสียดสี อันนี้เราทองกันมาตั้งแตเรียนนักธรรมตรีแลว แตวาใน
ภาคปฏิบัติตองนำมาใช ตองใชอันนี้เปนหลัก เปนเทคนิคในการ
เผยแผธรรมที่พระพุทธเจาไดทรงประทานไวเอง ก็ผมเรียนทาน
แลววาไมมีอะไรมากแลว นอกจากวาจะมาคุยกัน
การ เผยแผ ธรรม ดวย การ เขียน อัน นี้ ก็ได ทยอย พูด กับ
ทานไปบางแลว เพราะทานไดเขียนคำถามมาถามอยูเรื่อยๆ เกี่ยว
กับ เรื่อง นี้ แลว อีก อัน หนึ่ง ที่ สำคัญ อยาง ยิ่ง ใน การ เผยแผ ธรรม
นอกจากการพูดก็ยังมีการเขียน เวลานีนั้ กเขียนเรานอยเหลือเกิน
ถาเผื่อทานจะชวยดวยการหัดเขียนหนังสือ ก็จะเปนประโยชน
มาก เพราะวาพระที่เปนนักพูดคอนขางจะมีเยอะพอควร แต
วาที่เปนนักเขียน เปนผูเขียนหนังสือเผยแพร มีนอย นาจะมา
เพิม่ ตรงนีนะ
้ ครับ นาจะชวนกันมาหัดเขียนหนังสือออกมาเผยแพร
บาง ก็เขียนแบบที่ทานเขียนกระทูนั่นแหละครับ แบบที่ทานเขียน
เรียงความแกกระทูธรรม

แตวาใหประณีตหรือดีขึน้ กวานัน้ ตามวุฒิ
ภาวะของทาน เวลานีท้ านมีวุฒภาวะ
ิ สูงแลว อยางทีผม
่ ถวายความ
รูแกพระปริญญาโท เวลาออกขอสอบใหทานตอบ บอกวาใหทาน
ตอบไดตามความสามารถของทาน ใหนำปญหากลับไปเขียนตอบ
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ที่วัดไดดวย แตทานจะตอบแบบนักธรรมโทไมได เพราะวาตอนนี้
ปริญญาโทแลว แมปญหาจะคลายกัน แตทานตอบแบบนักธรรมโท
ไมได ตองตอบแบบปริญญาโท จึงจะผานไปได ซึ่งทานก็ทำมาจน
ได ใชไหมครับ หรือถาทานทำวิทยานิพนธปริญญาเอก ทานจะทำ
แบบสอบนักธรรมเอกไมได เหตุเหมือนกัน แตมันคนละอยาง ฝมอื
จึงตองคนละอยาง ใชไหมครับ
เพราะฉะนั้น ถาหากพระคุณเจาชวยกันเผยแผศาสนา
โดยการเขียน ก็มีเวทีเยอะครับทาน หนังสือ นิตยสารทางพุทธ
ศาสนา เวลานี้เราก็เปดขึ้นใหมอีกเลมหนึ่งคือ ปญญาจักษุ ของ
มหามกุฏฯ ทานก็สงไปได อานนิตยสารฉบับไหนแลว ลองดูวาเขา
มีแนวอยางไร มีลีลาอยางไร ทานถนัดเรื่องอะไร ทานก็เขียนไป เขา
ยินดีจะลงใหเพราะวาขาดแคลนบทความจากภายนอก สวนมาก
จะมีนักเขียนประจำ การมีนักเขียนประจำนั้นไมใชวาจะกีดกันคน
ภายนอกไมใหเขียน เพราะวาผูเขียนประจำก็ไมใชวาจะไดอะไร
คือไมมีคาเขียน เพราะฉะนั้น เขาพรอมจะรับจากภายนอก ผม
เปนบรรณาธิการนิตยสารศุภมิตรมาเกือบ ๑๐ ปแลว ก็หายาก
เต็มทีครับ บทความที่เขียนมาจากขางนอก ไมคอยมี โชคดีวาผม
เขียนหนังสือได ถาขาดแคลนตนฉบับ ผมก็เอาของผมเองลงไป ใช
นามแฝงบาง นามจริงบาง ลงไป แลวก็หาบทความดีๆ ของทาน
ผูรูลงไปบาง ทำนองนี้ ทานเขียนไป ถาเขาเห็นวา ทานผูนี้เขียน
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หนังสือพอเผยแพรได เขาก็ลงให จะเขียนไปลงหนังสือพิมพก็ได
แสดงความคิดเห็น มีอะไรออกมา มีบทบาทในสังคม ทำไดนะ
ครับ เพราะฉะนั้น ขอเรียนทานวา ในดานนี้เรายังขาดอยูมาก ยัง
ตองการบุคคลในดานการเผยแผศาสนาโดยการเขียนอีกมาก
และ อีก วิธี หนึ่ง ซึ่ง คอน ขาง จะ สำคัญ ไม นอย เหมือน กัน
นั่นคือ การทำตัวอยางใหดู พูดใหฟง ทำตัวอยางใหดู เปนอยูให
เห็น ทานเปนอยางนี้ ทานเปนเหมือนกับที่ทานพูด เหมือนกับ
ที่ทานสอน จะทำใหคำสอนตางๆ มีความหมายมากขึ้น ทำตัว
อยางใหดู วิธีสอนใหคนมีเมตตา ก็ไมมีอะไรดีเทากับมีเมตตาให
เขาดู วิธีสอนใหคนเสียสละ ก็ไมมีอะไรดีเทากับการเสียสละให
ดู เปนคนเสียสละใหดู อดทนใหดู ทำใหดู
อันนี้ผมขอถวายเนื้อหาคราวๆ เทานี้กอนนะครับ มีราย
ละเอียดเยอะนะครับถาจะพูด แตวาอยากคุยกับทานดวย คอยคุย
กับทานไปดวย ตอนนี้ก็ขอตอบคำถามนะครับ
เรื่องนิพพานก็ผานไปแลวนะครับ เรื่องศาลพระภูมิ...
เรื่องการสรางศาลพระภูมิก็ไมจำเปน ใครจะสรางก็สรางไป แต
เราไมสนับสนุนใหสราง แตวาไมไปหักดามพราดวยเขา คือวา ไม
ไปรื้อศาลพระภูมิเขา เดี๋ยวเขาจะโกรธเอา
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คำถาม :
เมื่อมีคนเห็นวา สวรรคในอก นรกในใจ เทานั้น สวรรค
จริงๆ นรกจริงๆ ไมมี พระธรรมทูตจะอธิบายใหเขาฟงอยางไร
อาจารย :
ดีครับ คำถามนี้ดี ผมเคยอธิบายไววาสวรรคมีอยู ๓
ประเภท หนึ่ง สวรรคในอก นรกในใจ คือเมื่อใดรูสึกเปนสุข เมื่อ
นั้นก็เปนสวรรค เมื่อใดรูสึกเปนทุกข ก็เปนนรก เมื่อใดรูสึกสงบ ก็
เปนนิพพาน ทุกขใจ รอนใจ ไปนรก สบายใจ สุขใจ ไปสวรรค สงบ
ใจ ไปนิพพาน อันนี้พระพุทธเจาทานใชคำวา “ฉผัสสายตนิกะ
นรก” หรือ “ฉผัสสายตนิกะ สัคคะ (สวรรค)” สวรรค−นรกที่
เกี่ยวกับอายตนะ ๖ นี่ประเภทหนึ่ง
อีกประเภทหนึ่งเกี่ยวกับสภาพชีวิต คือวา มีความเปน
อยูที่เปนทุกขหรือเปนสุข ถามีความเปนอยูที่เปนทุกข สภาพชีวิต
ที่เปนทุกข ก็เปนนรก สภาพชีวิตที่เปนสุข ก็เปนสวรรค
และอีกอันหนึ่งคือ “กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา” หลัง
จากตายแลว ไปสวรรคหรือไปนรก อันนี้มีปรากฏในคัมภีรทั่วไป
ครับ ในพระไตรปฎกทั่วไป พระธรรมทูตสามารถบอกเขาไดวา
ตามที่พระพุทธเจาทานสอนเอาไวเปนอยางนี้ อาตมาเชื่อตามพระ
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พุทธเจา สวนโยมจะเชื่อหรือไมเชื่อ ยอมแลวแตโยม อาตมาเชื่อ
พระพุทธเจาทานตรัสไวอยางนี้ ก็จบ เขาไมเชื่อ ก็แลวไป
ผูฟง :
ก็ไปดวยกันไมได
อาจารย :
ก็ไมเปนไรครับ เขาไมเชื่อก็แลวไป เราไมบังคับความเชื่อ
เราพูดความจริงใหเขาฟง ความจริงเปนอยางนี้ เขาจะเชื่อหรือไม
เชื่อ ก็ตามใจ ก็แลวแต
ผูฟง :
แตไมมีเหตุผลอะไรที่ดีกวานี้ที่จะใหเขาเชื่อ
อาจารย :
อันนี้เปนเหตุผลประกอบของทาน ก็แลวแตทานจะหา
มา แตยึดหลักนี้เอาไว วาพระผูมีพระภาคตรัสไวอยางนี้ พระ
อานนททานก็เคยทำอยางนี้ครับ พอใครถามทาน ทานไมตอบ
ทานบอกวา ขอนี้พระผูมีพระภาคตรัสไวอยางนี้ ทานไมอธิบาย
แลวทานก็กลับ กลับแลวไปทูลถามพระพุทธเจา พระพุทธเจา
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ทานกลาววา โอ...อุบาสิกาคนนั้นจะรูอะไร ทานไปดูที่มิคสาลา
สูตร อุบาสิกาชื่อ มิคสาลา ถามพระอานนท พระอานนทตอบวา
เรื่องนี้พระผูมีพระภาคตรัสไวอยางนี้ แลวทานไมพูดอะไรตอ ทาน
ก็กลับ พระพุทธเจาบอกวา อุบาสิกาจะรูอะไร เหตุใดอุบาสิกาจึง
นำความรูของตัวมาเทียบกับพระสัพพัญุตญาณ แตพระอานนท
ทานไมอธิบาย
พระสารีบุตรเองยังไมพูดเลยครับ ทานไปคุยกับเดียรถีย
ปริพพาชก ไปดูสอุปาทิเสสสูตร นวกนิบาต อังคุตตรนิกาย พวก
ปริพพาชกเขาบอกวา สอุปาทิเสสบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู ตองไป
นรกหมด พระสารีบุตรฟงแลวก็ไมตอบ ไมอนุโมทนา และไม
คัดคาน กลับไปเฝาพระพุทธเจา ทูลพระพุทธเจาวา เมื่อเชาไปคุย
กับปริพพาชก เขาพูดอยางนี้ พระพุทธเจาทานบอกวา คนพวกนี้
ไมรู สอุปาทิเสสบุคคลที่ไมตองไปนรกมีเยอะแยะไป แลวตรัสถึง
สอุปาทิเสสบุคคล ๙ จำพวก อยูในสอุปาทิเสสสูตร หมวด ๙ ที่
วา ๙ จำพวกคือใครบาง พระโสดาบัน ๓ พระสกทาคามี ๑ พระ
อนาคามี ๕ รวมเปน ๙ แตถาจะพูดยอๆ ก็คือ ๓ นั่นเอง โสดาบัน
สกทาคามี อนาคามี แตทานแยกออกมา พวกนี้แมจะมีอุปาทิอยู
แตไมไปอบาย สวนอนุปาทิเสสบุคคล ๑ ก็คือพระอรหันต พระ
สารีบุตรทานไมพูด พระสารีบุตรไมรูเรื่องนี้หรือ ทานรู แตไมพูด
เพราะฉะนั้น เรื่องสวรรค นรก อะไรตออะไร เราไมพูดก็ได บอก
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แตวา พระศาสดา พระผูมีพระภาคตรัสไวอยางนี้ แลวเราก็กลับ
วัด เทานั้น ดำเนินตามปฏิปทาของพระอริยสาวก
คำถาม :
พระพุทธเจาประสูติแลวเดินได ๗ กาว จริงหรือ เคยได
ฟงหลายครั้งวาเปนปาฏิหาริย แตยังไมยอมรับ อยากฟงเหตุผล
ของอาจารย
อาจารย :
อันนี้คือไมตองรูก็ไดครับ วาทานเดินได ๗ กาว จริง
หรือไมจริง คือจริงก็ได ไมจริงก็ได ไมตองไปสนใจรู ใครจะเชื่อ
วาจริงก็ตามใจ ใครจะเชื่อวาไมจริงก็ได ไมใชเรื่องสำคัญสำหรับ
เรา ใหเราถืออยางนี้นะครับ ทานไมเดือดรอน
กับเรื่องที่วาเขาเชื่อหรือไมเชื่อ

คำถาม :
เพราะเหตุใด พระธรรมทูตสายธรรมยุตจึงมีนอยกวา
พระมหานิกาย มองตามความเห็น รูสึกวากีดกันอยู หรืออยางไร
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อาจารย :
ก็พระธรรมยุตนอยกวาพระมหานิกายอยูแล
 ว โดยจำนวน
ก็นอยกวาเยอะอยูแลว ๑๐ เปอรเซ็นต ไดไหมครับ วัดมหานิกาย
มี ๓๐,๐๐๐ วัดธรรมยุตมี ๓,๐๐๐ ไดไหม ประมาณนั้น ใชไหม
ครับ ประมาณนั้น ก็เทากับ ๑๐ เปอรเซ็นต เมื่อเปนอยางนั้น
พระธรรมทูตมหานิกาย ๑๐๐ รูป พระธรรมยุตก็ ๑๐ รูป ก็ได
เทานั้น เพราะจำนวนนอยกวาอยูแลว
ผูเสริม :
นอยกวานั้นอีกครับอาจารย
อาจารย :
อาจจะนอยกวาอีกใชไหมครับ ก็ที่รับปริญญาคราวนี้
ของทางมหาจุฬาฯ ดูเหมือนจะ ๗๐๐ ใชไหมครับ ... ๗๐๐ กวา
ทางมหามกุฏฯ เทาไรครับ ... ๒๐๐ กวา ก็กวา
สามเทาตัว
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คำถาม :
การสะเดาะเคราะหเริ่มมีเจือปนในพุทธศาสนิกเมื่อใด
ทำไมคนจึงพากันลุมหลงอยูเปนจำนวนมาก
อาจารย :
ที่ลุมหลงนี้ก็เพราะไมรูครับ ถารูแลวจะไมหลง การ
สะเดาะเคราะหนีไม
่ ทราบวาเจือปนเขามาเมือ่ ไร แตวาการสะเดาะ
เคราะหที่ดีที่สุด คือการทำความดี ทำความดีเอาไว เคราะหมันก็
หายไป ถารูสึกมีเคราะห ก็ทำความดีใหมากขึ้น สะเดาะเคราะห
ดวยการทำความดีนั้นดีที่สุด ถาพระทั้งหลายแนะนำญาติโยม
อยางนี้นะครับ คิดวาจะไดประโยชนมาก และเสียเงินนอย ไม
ทำใหเขาเสียเงินมาก เพราะเขามีเคราะหอยูแลว มีความเดือด
รอนเรื่องความเปนอยูอยูแลว แลวตองมาเสียเงินเรื่องสะเดาะ
เคราะหอีก มันก็คลายเปนการซ้ำเติม แนะนำเขาในทางที่ดีดีกวา
“นตฺถิ โทสสโม คโห” ไมมีเคราะหใดเสมอดวยโทสะ
ฉะนั้น ถาเขามีเคราะหเพราะมีโทสะ ก็บอกใหเขาลดโทสะลง ให
มีเมตตาใหมากขึ้น คราวใดที่มีโทสะ นั่นคือเคราะหมาแลว เกิด
โทสะขึ้นมา นั่นเคราะหมาแลว รีบสะเดาะเสีย คนขับรถนี่นะครับ
ที่ชนกันมีเหตุมากที่สุดคือ ๒ พวก พวกหนึ่งคือเมา พวกที่ ๒ คือ
โทสะ พอเกิดโทสะ ขับรถ มันจะใจหยาบแลว ชน ไมคิดถึงอะไร
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คำถาม :
เรื่องโลก จักรวาล ตำราทางพุทธศาสนามีความเหมือน
กันหรือตางกันกับวิชาการทางดาราศาสตร วิทยาศาสตร ควร
อธิบายใหผูถามอยางไร
อาจารย :
ไปดูในจูฬสหัสสีโลกธาตุ มหาสหัสสีโลกธาตุ จะมีราย
ละเอียด ทานจะใหไววา ในจักรวาลนี้มีโลกเยอะแยะ มีโลกธาตุ
ตั้งหมื่นโลกธาตุ มากกวานั้นก็มี มีดวงดาว ดวงอาทิตยอะไรเยอะ
แยะ อันนี้ก็คลายๆ กันกับทางดาราศาสตร ทางวิทยาศาสตร อัน
นี้เอง ผมจึงเนนทานวา ขอใหอานพระไตรปฎกบาง แลวจะไดพบ
ของพวกนี้เยอะ ซึ่งพระพุทธเจาทานตรัสเอาไว ตอไปภายหนา
พระอาทิตยขึ้น ๗ ดวง ดวงที่ ๑ ดวงที่ ๒ ดวงที่ ๓ ... โลกจะ
เปนอยางไรตอไป ลองไปดูในสัตตกนิบาต อังคุตตรนิกาย เรื่อง
พระอาทิตยขึ้น ๗ ดวง โลกจะเปลี่ยนไปอยางไร ตั้งแตดวงที่ ๒
แลว ลองศึกษาความรูทางวิทยาศาสตรนะครับ ผมขอพูดสั้นๆ
ยอๆ พูดละเอียดคงไมได

๔๘
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คำถาม :
อาตมาไดอานหนังสือของหลวงปูดูลย อตุโล พบบท
หนึ่งวา “คิดเทาไรๆ ก็ไมรู หยุดคิดใหได จึงจะรู แตตองอาศัย
ความคิดนั้นแหละ จึงจะรู” หมายความวาอยางไร
อาจารย :
คำถามนี้ดีครับ คืออยางนี้ครับ ทานครับ ความรูบาง
อยาง เราไดจากความคิด เราคิดแลวก็รูได แตความรูบางอยาง
คิดเอาไมได ทานที่เรียน Empirical knowledge ความรูที่ได
จากประสาทสัมผัส คือใชตาดู หูฟง แลวก็ rational knowledge
ความรูที่ไดจากเหตุผล อันนี้คิดเอาได แต intuitive knowledge
ความรูจากญาณ ตองรูดวยญาณ คิดเอาไมได ทีนี้ที่หลวงปูดูลย
หมายถึงนี้ “คิดเทาไรๆ ก็ไมรู หยุดคิดใหไดจึงรู” คือความรูที่ได
ดวยญาณ คิดเอาไมได อตกฺกาวจโร “แตตองอาศัยความคิดนั้น
แหละ จึงจะรู” อันนี้หมายความวา มีความคิดเปนพื้นฐานอยู ที่
จะรูตอไปมันจากญาณพิเศษ เชนวา ทิพพจักขุญาณนี่ คิดเอาไม
ได ตองรูดวยญาณนั้นๆ จุตูปปาตญาณ คิดเอาไมได มันตองรูดวย
ญาณนั้นๆ ใชไหมครับ อันนี้ก็คิดวาแจมแจงแลว ความรูแตละ
อยางตองใชเครื่องมือแตละอยางซึ่งไมเหมือนกัน
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คำถาม :
เจริญพร โยมอาจารย อาตมามีความประสงคจะเดินทาง
ไปทำหนาที่พระธรรมทูตที่ประเทศอินเดีย ไมทราบวาอาจารยมี
อะไรเสนอแนะ เพราะอาตมาไมเกงดานภาษาอังกฤษ
อาจารย :
ตองใหเกงขึ้นหนอยนะครับ จึงจะทำงานได เปนขอที่
ตองปรับปรุงภาษา ทานเองก็รูขอบกพรองของทานเองอยูแลว
ตองปรับปรุง ภาษา ให ดี ขึ้น ครับ โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง ไป ทำงาน
เปนธรรมทูตเสียดวย ไมเชนนั้นก็ตองใชวิธีสอนแบบไมพูด
ก็มีนิทานอยูเรื่องหนึ่ง ตอบปญหาแบบไมพูด มีพระพี่
ชายกับพระนองชาย พระพี่ชายเปนคนฉลาด แหลมลึก พระนอง
ชาย เปน คน โง ทึบ วัน หนึ่ง มี พระ อาคันตุกะ มา ตาม ธรรมเนียม
ของที่นั่น เมื่อมีพระอาคันตุกะมา ก็ตองถาม−ตอบปญหากัน เมื่อ
พระอาคันตุกะมา ปรากฏวาพระพี่ชายเหนื่อยแลว เหนื่อยจาก
งานการอะไรตางๆ จึงบอกนองชายวา วันนี้ใหนองชายโตตอบ
ปญหากับพระอาคันตุกะ แตเนื่องจากพระนองชายเปนคนโงทึบ
พระพี่ชายจึงบอกใหตอบปญหาแบบเงียบ ก็เลยใชภาษาใบ พระ
อาคันตุกะเริ่มกอน ทานยกนิ้วขึ้น ๑ นิ้ว พระนองชายยกตอบ ๒
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นิ้ว พระอาคันตุกะยก ๓ นิ้ว พระนองชายยกกำปน สักครูหนึ่ง
พระอาคันตุกะก็รีบตะลีตะลานออกไปบอกพระพี่ชายซึ่งอยูขาง
นอก บอกวา พระนองชายทานฉลาดมาก ผมยอมแพ พระพี่ชาย
ถามวาตอบปญหาอะไรกัน พระอาคันตุกะอธิบายวา ทีแรกผม
ยกนิ้วนิ้วเดียว หมายความวา พระพุทธ พระนองชายทานยก ๒
นิว้ หมายความวา ตองมีพระธรรมดวย ผมจึงยก ๓ นิว้ หมายความ
วา ตองมีพระสงฆดวย พระนองชายทานยกกำปน หมายความ
วา พระรัตนตรัยตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ผมสูไมได ยอมแพ
แลวลาไป สักครูหนึ่ง พระนองชายรีบวิ่งออกไป ถามพระพี่ชาย
“มันไปไหนแลว” พระพี่ชายตอบวา เขายอมแพแลว เขาไปแลว
พระนองชายเลาวา พอเริ่มถามปญหา มันยกนิ้วเดียว ดาผมวา
ตาบอด (พระนองชายนี้มีตาขางเดียว ตาบอดขางหนึ่ง) ยกนิ้ว
เดียวนีหมายความ
้
วา ผมมีตาขางเดียว ผมเห็นวามันเปนอาคันตุกะ
ผมเกรงใจ จึงยก ๒ นิ้ว บอกวา มันมี ๒ ตา แลวมันยก ๓ นิ้ว
หมายความวา เราสองคนรวมกันมี ๓ ตา ผมจึงยกกำปน ผมจะ
กระแทกหนามัน มันก็เลยหนีออกมา
นี.่ ..ตอบแบบเงียบ พอตอบแบบเงียบ มันก็คิดคนละอยาง
เขาใจไปคนละอยาง พระอาคันตุกะนั้นตีปญหาเปนธรรมะหมด
 หาไปในทางรายเสียหมด
พระนองชายนี่ เนือ่ งจากมีปมดอย จึงตีปญ
ภาษาตอบเงียบนี่ก็อันตรายนะครับ
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คำถาม :
ขอฟงอธิบายเรื่องภวังคจิต
ทั่วไปหรือไม

ในพระไตรปฎกมีอธิบาย

อาจารย :
เคยเห็นมีบาลี บอกวา ปกติมโน หิ ภวงฺคจิตฺตํ นาม จิต
หรือใจตามปกตินั่นแหละคือภวังคจิต ทีนี้ก็ขอคำอธิบาย ก็อธิบาย
เพิ่มเติมวา จิตนี้มันจะอยูในภวังค อยูกับภวังค ตลอดเวลา และจะ
ออกจากภวังคเพื่อเสพอารมณ หรือขึ้นมารับอารมณ เมื่อกระทบ
สิ่งที่เกี่ยวของ เหมือนแมงมุมที่ชักใยเอาไว แลวมันก็ไปอยูในหลุม
ดำ ถามีเหยื่อมากระทบใยมัน มันจะขึ้นมาจากหลุม พอมันจับตัว
ได ก็ลงไปอยูในรังตามเดิม อันนี้คือ ภวังคะ ภวังคจิต หรืออยูใน
ภวังค คือวาเวลานี้ไดรับอารมณทางตา ทางหู จมูก ลิ้น กาย แต
วาธรรมชาติของจิต สะสมอารมณ เก็บอารมณ
ทีนี้ก็มีคำอธิบายอีกอันหนึ่งก็คือ ภวังคจิต หรือภวังค
วิญญาณ มีหนาที่ในการดูดเก็บอารมณ สะสมอารมณ เก็บกรรม
สะสมกรรม จิตออกไปรับอารมณขางนอกก็เปนวิถีจิต หรือวิถี
วิญญาณ คลายๆ กับผิวน้ำกับสวนลึกของน้ำ ภวังคจิตนี่เปนสวน
ลึกของน้ำ วิถีจิตก็เหมือนกับผิวน้ำ มีอะไรตกลงไปก็กระทบผิวน้ำ
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กอน กระทบผิวน้ำแลวคอยๆ ลงไปอยูในสวนลึกของน้ำ ภวังคจิต
นี่ก็เปน unconscious วิถีจิตก็ conscious
ตามปกติ จิตจะอยูในภวังคตลอดเวลาอยูแลว จะออก
มารับอารมณเฉพาะเวลาที่กระทบเทานั้นเอง แตถาไมกระทบ มัน
ก็จะอยูในภวังคตลอด ไมเกิดอารมณ ไมขึ้นมาเสพอารมณ ไมรับ
อารมณ ปกติมโน หิ ภวงฺคจิตฺตํ นาม จิตตามปกตินั่นแหละเปน
ภวังคจิต
คำถาม :
ถาตอนหลับ?
อาจารย :
ตอนหลับก็ถือเปนภวังคได แตวาเวลาหลับนั้น หลับสนิท
ไหม จิตยังทำงานอยูไหม รับอารมณทางมโนทวารหรือไม เชน ฝน
อะไรไปเรื่อยๆ
คำถาม :
ชอบถวายขาวพระพุทธกอน แลวจึงใสบาตร อยางนี้
สมควรหรือไม อยางไร

๕๔
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อาจารย :
ถวายขาวพระพุทธนี่ ถาวาดวยเหตุผลแลวก็ไมจำเปน
นะครับ เมื่อเห็นวาไมจำเปนแลวก็ไมตองทำ ทานถามวาสมควร
หรือไม อยางไร ผมตอบวาไมสมควร ไมตองทำ แลวก็มาใสบาตร
พระสงฆไดเลย ไมตองถวายขาวพระพุทธ แตถาชาวบานเขาทำ
แลว ทานก็ไมตองไปหามเขา ก็ปลอยเขาไป แตถาเขาถามวาพระ
อาจารย มีขาวพระพุทธไหม ก็ตอบวา ไมตอง
คำถาม :
การถวายขาวพระพุทธ มีมาตั้งแตเมื่อไร
อาจารย :
ถวายขาวพระพุทธหรือครับ อาจจะเปนวา เมื่อกอนนี้
เขานิมนตพระไปฉัน แลวก็มีพระพุทธเจาเปนประมุข ตอนนี้เมื่อ
พระพุทธเจาปรินิพพานแลว ก็มีพระพุทธรูปขึ้นมา ก็เลยนึกวา
เลี้ยงพระพุทธเจาเสียดวย พระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ก็
เลยใหถวายขาวพระพุทธ ที่จริงไมจำเปน
คงไมมีปญหาแลวนะครับ นาจะพอ เดี๋ยวนิมนตทาน
มหาประชุมพูดอะไรเสียหนอย
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ทานมหาประชุม :
ขอโอกาสพระธรรมทูตทุกทาน และขอเจริญพรอาจารย
สิ่งที่เราไดฟงจากอาจารยวศิน อินทสระ ในวันนี้ ตองบอกกอน
วา ลีลาของอาจารยวศิน อินทสระเปนแบบนี้ ที่ทานเสนอ ที่ทาน
แสดงความคิดเกีย่ วกับพุทธศาสนา จะตรงไปตรงมา บางทีบางครัง้
ที่ทานพูดในวันนี้ ๓ ปยังเพิ่งคิดได เรื่องจริงครับ เรื่องจริง เพราะ
วาถาจะบอกวา บารมีธรรม หรือถาจะบอกวา ความแกรอบแหง
ญาณเกีย่ วกับความรูทาง
 พุทธศาสนาของเราในขณะนี้ กับสิง่ ทีท่ าน
พูดนี่ บางทีมันจะไปปะติดปะตอกันในอีก ๓ ปขางหนา อันนี้ผม
ขอยืนยันไดเลยวา ตอนที่ผมเรียนปริญญาตรีอยูที่วังนอย ป ๑ ป
๒ กอนที่จะเขามาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ สวนกลางป ๓
ป ๔ ทานพูดถึงเรื่องของนามเรื่องของกรรม เหมือนกับที่พวกเรา
ฟง เรื่องศีล ๕ ใหนักศึกษาป ๑ ป ๒ ฟงดูแลวแปรงๆ แลวก็ไม
เขาใจ หรือเขาใจก็แบบวามันยังคลางแคลงใจ คาราคาซังอยูในใจ
เชน เรื่องการถวายขาวพระพุทธเจาก็ดี การตอบปญหาบางเรื่อง
ที่เราอยูในภาวะหมิ่นๆ อยากเห็นมันเด็ดขาดเลยวา ตอบหนอยวา
อะไรกันแน ใหมันชัดเจนลงไป จะไดไมตองไปคาราคาซัง หรือวา
เรื่องอะไรตางๆ หลายเรื่องหลายราววันนี้ ทำใหผมยอนนึกถึงตอน
ที่เปนนักศึกษาป ๑ อยู เพราะวาความคิดตอนนั้นนี่ กับที่ทานพูด
บางทีมันไปเจอกันในอีก ๓−๔ ปขางหนา
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อันนี้ ขอโอกาสตรงนี้เสริมเพิ่มเติมเอาไว อยางนอยๆ ก็
เก็บภาพ เก็บความรูสึก เก็บขอคิดปญหาที่ทานอาจารยไดเสนอ
ไดชี้แจงอะไรบางเรื่อง ซึ่งอันที่จริงทานสามารถอธิบายยาวๆ ได
ชัดเจน แตทานขมวดสั้นๆ เทานั้นเอง เราอยาลืมวา ทานอาจารย
เปน นักวิชาการ ดาน ศาสนา ไมใช เปน นัก ปรัชญา ที่ พูด ทุก วิถี
ทางที่พูด หนทางที่พูด ทุกรูปแบบ เพื่อที่จะนอม เพื่อที่จะดึง
เพือ่ จะเกีย่ ว เพือ่ ทีจะ
่ รัง้ ใหผูฟ งเปนอยางนีๆ้ ก็ตองแสดง แตบางที
อยางทีเราได
่ ฟง มาแลว บางเรือ่ งบางตอน ขมวดตุบ ตุบ ตุบ เลย
ฟงแลวชัดใส ชัดใสมาก อันนี้ก็ขอฝากไว
ผมนึกถึงปลากระปองยี่หอหนึ่ง ปลากระปองที่โฆษณา
มากๆ ดูเหมือนจะไมมีใครเกิน สามแมครัว แตไมวาจะสามแม
ครัวก็ดี หรืออะไรก็ดีที่โฆษณาเยอะๆ รสชาติมันก็อยางนั้นๆ
แหละ ไมอรอย แตปลากระปองสามแมครัว ที่ขอบกระปองจะ
เปนกระดาษ เมื่อถูกน้ำจะแกะลอกได แตมีปลากระปองอยูยี่หอ
หนึ่ง ที่ขอบมันจะแกะไมได มันเปนสีติดอยูเลย ไมมีกระดาษ
แกะไมได โฆษณาก็ไมโฆษณา ไมมีการโฆษณา แตวารสชาติของ
มัน เปนปลาตัวเดียวขางใน ปลาแท ปลาดีอยางดี เนื้อนุม เวลา
จะตมยำหรือทำอะไร จะมีรสชาติกลมกลอมไปหมด โฆษณาก็
ไมโฆษณา เปนสินคาที่อาศัยคุณภาพ ไมมาโฆษณาตามทีวีตาม
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อะไร ไมมี ฉะนั้น ผมก็นึกถึงวา ที่เราไดพบของดีในวันนี้ เราจึง
ตองบอกเสมอวา พยายามตักตวงโอกาสอันนี้ไว เพราะวาอยางที่
บอกเมื่อสักครูนี้ ทานเปนนักวิชาการศาสนา ไมใชนักปรัชญาที่จะ
มาพูดอะไรบางเรื่องบางราว หลายเรื่องหลายราวที่ทานฝากไวก็
ดี ที่ทานตอบลีลาแบบนี้ ก็จะเปนสื่อที่ทำใหเราไปขบคิดในโอกาส
ตอไปในภายภาคหนา ก็ขอฝากประเด็นตรงนี้เอาไว
ก็คิดวา ในเรื่องของประเด็นตรงนี้ ก็เอาไวเทานี้นะครับ
สวนปญหาอะไรเพิ่มเติมที่ใครจะมีฝากของใหทานอาจารย หรือ
ขอใหทานตอบเปนกรณีพิเศษก็ได เวลาผมติดปญหาอะไรแตละ
ครั้งนี่คิดถึงอาจารยวศินกอน กริ๊งทันที จะไปบรรยายที่ไหน
อธิบายเรือ่ งอะไรคิดถึงอาจารยวศินกอน เวลาไปเทศนไปพูด มัน
อาจหาญ คลายๆ วาศิษยมีครูนี่มันอาจหาญ ไปพูดที่ไหนอะไร
เรื่องในพระสูตร ในพระวินัยอะไร ทานพูดเสร็จ บรรยายใหเรา
เสร็จแลวเราไปพูดที่ไหนนี่ มันมีแบ็คอยูขางหลังวาเราพูดไมผิด
นะ เรามีครูอยูขางหลังบอกทางวา นี้ใช นี้ไมถูก อะไรทำนองนี้
ผูพูดรูปตอไป :
ผมคิดวาวันนี้ถึงจะไมคอยมีเวลา แตสิ่งที่สำคัญที่สุดก็
คือ ไดรับความรูหลายๆ สิ่ง หลายๆ อยางจากทานอาจารยวศิน
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อินทสระ สิ่งที่ผมไดความคิดจากอาจารยวศินก็คือ เรื่องของการ
เปนนักปราชญหรือการเปนนักวิชาการนี่ อาจารยวศินเปนแบบ
อยางอีกแบบอยางหนึ่ง ก็คือ ตอบเทาที่รู และตอบในสิ่งที่จบก็ไม
จบ เปนแบบฉบับหนึ่งที่เราจะไมคอยเห็นมากนัก ที่เราเห็นแบบ
ฉบับเดียวก็คือ ถาถามเรื่องนิพพานก็คือรูวาวันนั้นจะคุยเรื่องอะไร
แตอาจารยวศินนี่จบไปเลย ก็เปนอีกแบบฉบับหนึ่งที่คิดวาเราทั้ง
หลายคงจะไดนำไปเปนแนวทางอีกแนวทางหนึ่ง ถาใครยังไมมี
แนวทาง ก็ขอนิมนตนำไป
ในทายที่สุดนี้ ก็ขอพวกเราทั้งหลายจงตั้งจิต รวมเอาบุญ
กุศล สิ่งที่เราทั้งหลายไดรวมกันกระทำบำเพ็ญมา ตั้งแตในอดีต
ปจจุบัน และในอนาคตที่จะทำตอไป จงมารวมกันเปนตบะ เปน
พลวปจจัย อำนวยอวยชัยตามสงใหอาจารยวศิน อินทสระพรอม
ทั้งครอบครัว จงมีความสุข มีความเจริญ คิดสิ่งหนึ่งประการใดอัน
เปนไปดวยชอบและประกอบดวยธรรม ก็ขอสิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ
ในกาลทุกเมื่อ เทอญ
สาธุ
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ลำดับตอไปนี้ ขอนิมนตอาจารยทองใบ ซึง่ วันนีเ้ ปนผูอ าวุโส
เพราะวาผูอาวุ
 โสทีส่ ดุ ไมอยู เปนตัวแทนของพระธรรมทูต มอบพระ
ที่ระลึกแดอาจารยวศิน ก็คงจะเสร็จพิธีครับ พวกเราครับ
อาจารย :
อันนี้จะสอนวิธีใหคิด เราใหคิด นอกจากคิดพระพุทธ
พจนใหแตกแลว ใหตามดูอรรถกถา อรรถกถาวาอยางไร เมื่อ
ดู อรรถ กถา แลว ให ลอง มา คิด เอง บาง วา ความ คิด ของ เรา เปน
อยางไร เห็นดวยไหม อรรถกถานั้นถือเปนยุติไมไดเสมอไปนะ
ครับ ไมใชวาอรรถกถาทานวาอยางนี้แลว จะยุติ conclusion ได
เลยวาถูกตองทั้งหมด เราเพียงแตเรียนอรรถกถากัน สมเด็จพระ
มหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณฯ ปรมาจารยของพวกเรา ทาน
แยงอรรถกถาบอย ถาทานอานคำนำ มังคลัตถทีปนี ทานพบที่
สมเด็จพระมหาสมณเจาทานทรงเอาไว ทานบอกวา อรรถกถานั้น
เปนมติของปจเจกชน คือเปนมติของพระอรรถกถาจารย
ผูแตงอรรถกถานั้นเอง เพราะฉะนั้น ถาเผื่อ
หัวหนา คณบดี คณะ ศาสนา หรือ ปรัชญา
แตงตำราขึ้น เวลานี้แตงตำราเปนภาษาบาลี
อธิบาย พระพุทธ พจน นั้น ก็ คือ อรรถ กถา ทาน มี
ความเห็นอยางไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ๆ ทานเปนอรรถกถา
รุน ใหมยุคใหม ทานสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา
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วชิรญาณฯ ทานจึงไมไดถือเอาความเห็นของพระอรรถกถาจารยใน
อรรถกถาเปนอันยุติ สามารถจะเลี่ยงได ทานสามารถจะคิดเองได
วาควรจะเปนอยางไร
ที นี้ ยิ่ ง มา พู ด ถึ ง ปรั ช ญา แล ว มั น ก็ ยิ่ ง คิ ด ได ใหญ ว า
Philosophy or the thought คือความคิด Philosopher
หรือ thinker นักคิด ทานตองคิดเองเปน ถาคิดเองไมเปนบางก็
เรียนปรัชญาไมคอยไดผลหรือไดผลนอย ตองคิดเองบาง อันนี้คือ
ยั่วยุใหคิด ใหทานคิด มีวิธีสอนที่ยั่วยุใหคิดอยางมีหลักเกณฑ เขี่ย
ใหดู ไมตองอธิบายใหมากเกินไป แตวาเขี่ยใหดู เหมือนแมไก แม
ไกไปคุยเขี่ยหาอาหาร พอเขี่ยเจอเหยื่อแลว ก็ใหลูกมันกิน กินเอง
อยางนั้นใชไหมครับ แมไกเปนอยางนั้น ก็สอนแบบแมไก เขี่ยๆ ให
ดู แลวใหทานจิก บางอยางนี่เหมือนเสนผมบังภูเขานะทาน หรือ
วา เหมือนเพชรเม็ดงามสองแสงแวววาว แตมีใบไมนิดเดียวปดอยู
ใบไมปดอยูก็ มองไมเห็น พอเราเอาไมเขีย่ เอาใบไมออก แสงแวววาว
ของเพชรก็ขึน้ มา ตอนนีท้ านเรียนๆ ไป ไมไดคิด สวดไป ทองไป ไม
ไดคิด พอมีคนมาเขี่ยใหดู แซะนิดแซะหนอย ทานตองใชความคิด
เอะ จริงนะ เราสวดมาตั้งนาน ไมเคยคิด เขี่ยใหคิด แลวทานก็ได
ความคิดขึ้นมา บางทีก็เปนความคิดที่ยิ่งใหญไมใชเล็กนอย
อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ผูสอนตองพยายามปฏิบัติเองดวย
สอน ใน เรื่อง ใด ก็ พยายาม ปฏิบัติ ใน เรื่อง นั้น คือ ให ได รส ของ
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ธรรมะ สอนไปดวย ปฏิบัติไปดวย เหมือนแมโคที่และเล็มหญา
ไปดวย มองดูลูกไปดวย ปากก็และเล็มหญาไป สายตาก็เหลียวดู
ลูกไป เพื่อระวังภัยแกลูก สอนไปดวย ปฏิบัติไปดวย จะไดรสของ
ธรรมะ พอไดรสของธรรมะ ทีนก็ี้ สอนไดสบาย เหมือนไดกระจก ได
มีประสบการณจริง มี self evidence มีตนเปนพยานไดวาเรือ่ งนีได
้
ทำมาแลว ไดเคยปฏิบัติมาแลว ไดผลอยางนี้ ยืนยันไดมั่นคง ถาครู
มั่นคง ลูกศิษยก็มั่นใจ เรามั่นคง เขาก็มั่นใจ เราไดผานการทดสอบ
ไดผานการปฏิบตั ิ ทำไปดวย สอนไปดวย ไมใชสอนอยางเดียว หรือ
วาทำอยางเดียว ถาไมสอนบางมันก็ขาดประโยชนไป
ชีวติ ทีดี่ ตองเปน Peaceful and useful life ชีวติ ทีดี่ ตอง
เปนชีวิตที่สงบ แลวก็มีประโยชน ถาจะสอนเรื่องสงบ ก็ไมมีอะไรดี
เทาสงบใหดู “สนฺโต โส ภควา สมถาย ธมฺมํ เทเสติ” พระผูมีพระ
ภาคพระองคนั้นทรงสงบแลว ทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบ ถาจะ
สอนใหคนฝกตน ก็ไมมีอะไรดีเทากับฝกใหดู ฝกตัวใหดู “ทนฺโต โส
ภควา ทมถาย ธมฺมํ เทเสติ” พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงฝก
พระองคแลว ทรงแสดงธรรมเพือ่ การฝก “ปรินิพพฺุ โต โส ภควา ปริ
นิพฺพานาย ธมฺมํ เทเสติ” พระผูมีพระภาคทรงดับสนิทแลว ทรง
แสดงธรรมเพื่อความดับเย็น คือเย็นใหดู สอนใหคนเย็น แลวก็เย็น
ใหดู อันนี้ก็ไดผล ความรอบรูนั้นแหละเปนตัวจริยธรรม ปญญาอยู
ในตัว
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เรื่อง “พุทธปรัญญาแกปญหาเศรษฐกิจไดอยางไร” นี้
บรรยายทางรายการวิทยุในรายการธรรมและทัศนะชีวิต เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒

สวัสดีครับทานผูฟงที่เคารพทุกทานครับ
นีคื่ อรายการ ธรรมและทัศนะชีวติ นะครับ ทุกวันจันทรถึง
วันศุกร ผม-วศิน อินทสระ จะไดมาพบกันทานผูฟงในรายการนี้
เรื่องที่จะนำมาสนทนากับทานผูฟงในวันนี้ก็คือ เรื่องพุทธปรัชญา
จะนำไปใชแกปญหาเศรษฐกิจไดอยางไร
อันนีก็้ จากคำถามของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทย
หลาย ป มา แล ว นะ ครั บ ก็ ไ ด คุ ย กั น ที่ ตึ ก คณะ มนุ ษ ยศาสตร
มหาวิทยาลัย รามคำแหง หลาย ป มา แลว ตอน ที่ยัง สอน อยู ที่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร ก็ที่คุยกันก็ประมาณ
สองชั่วโมง ก็จะนำเรื่องนี้มาเลาใหทานผูฟงทั้งหลายไดรวมฟงดวย
แลวก็ประจวบกับเวลานี้ เปนเวลาที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำคอนขาง
มาก บนกันทั่วเมืองไปหมด วาการทำมาหากินลำบาก และเราจะ
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อยูกันไดอยางไรตอไป ก็ชวยๆ กันไปนะครับ ก็ชวยกันทางไหนได
ก็ชวยกันไป ชวยกันทางงานไดก็ชวยทางงาน ชวยกันทางคำแนะนำ
ไดก็ชวยทางคำแนะนำ จนกวาจะพนวิกฤติอีกระลอกนึง ก็คงจะเปน
อยางนั้น ก็คงจะเปนวิกฤติเปนพักๆ ขอใหชวยกันทุกๆดาน
หัวขอเรื่อง คือ พุทธปรัชญาจะนำไปใชกับเศรษฐกิจ
อยางไร คำถาม แรก ที่ นักศึกษา ได ถาม ก็ คือ “ พุทธ ปรัชญา ”
หมายความวาอยางไร คำตอบก็คือวาพุทธปรัชญาก็เปนปรัชญา
ทางพุทธศาสนา หรือ ปรัชญาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา หรือถาจะ
พูดใหชัด ก็เปนปรัชญาที่เกี่ยวกับคำสอนของพุทธศาสนา เรียกวา
เปนปญญาของพระพุทธเจาก็ได ปรัชญาก็คือปญญา นั่นเอง เปน
ภาษาสันสกฤต ถาภาษาบาลีก็คือปญญา ถาจะใหอธิบายใหชัดเจน
ขึ้นก็คือ ในพุทธศาสนามีคำสอนที่เปนของพระพุทธเจาบาง เปน
ของสาวกบาง เปนของภิกษุบาง ภิกษุณีบาง จนมาถึงเวลานี้เรา
ไดตีความพระพุทธพจนไปไดหลายกระแส ยิง่ ทางฝายมหายานก็จะ
ตีความไปไดมากมาย แลวก็ไดมีทานผูรูจำนวนไมนอยที่ไดตีความ
พระพุทธพจนใหชัดเจนยิ่งขึ้น อันนี้ก็เปนพุทธปรัชญา
ทีนี้คำวาปรัชญาในความหมายตะวันออกกับตะวันตกไม
เหมือนกัน ในความหมายตะวันตก ปรัชญา หมายถึงการแสวงหา
ความรู เรียกวา searching for wisdom แตความหมายทาง
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ตะวันออก ปรัชญา หมายถึง ความรูที่ประเสริฐ ตามความหมาย
ทางตะวันออกที่รวมเอาพุทธปรัชญาเอาไวดวย พุทธปรัชญาเปน
ความรูที่ประเสริฐของพุทธศาสนา ก็มีคำสอนของพระพุทธเจา
และของพระสาวก สาวกนี่รวมทั้งฝายบรรพชิตและฝายคฤหัสถ
เทวตาภาษิตก็มี บางคนบอกวาพุทธศาสนาอยูเหนือปรัชญา นั่นก็
ตีความคำวา philosophy ของตะวันตก ที่หมายถึง love of
wisdom ความรักในความรู การแสวงหาความรู ในความ
หมายตะวันออก ปญญาที่ประเสริฐ คือ ความรูที่รู
แลวทำใหเรามีความทุกขนอยลง นี่แหละคือความรูที่
ประเสริฐ ความรูที่รูแลวทำใหทุกขนอยลง ทุกขนอย
ลงจนกระทั่งถึงที่สุดแหงทุกข แลวก็ไมมีความทุกขเลย
ที่ทานเรียกวา ที่สุดแหงทุกข
ที่สุดของความทุกข คือไมมีทุกขเลย เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส
นั่นแหละเปนที่สุดแหงทุกข ก็หมายถึงนิพพาน ทีนี้ถาทุกขไปรูไป
ความทุกขก็ยิ่งมากขึ้น ยิ่งรู ความทุกขก็ยิ่งมากขึ้น อันนั้นไมใช
ความรูที่ประเสริฐ ไมเปนปรัชญา ไมใชความรูที่ประเสริฐ บางที
ทานก็บอกวา วัตถุประสงคของปรัชญา ก็คือการคนใหพบสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเมื่อรูแลวก็จะรูสิ่งทั้งปวงไดดวย อันนี้ก็เปนจุดมุงหมายระดับ
สูง วา objective of philosophy จุดมุงหมายของปรัชญาคือ
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การคนใหพบสิ่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อรูแลวก็จะรูสิ่งทั้งปวงไดดวย อันนี้
ปรากฏ อยู ใน จุด มุง หมาย ของ ปรัชญา ที่ มี อยู ใน ตำรา หลาย แหง ที่
บอกไว อยางที่พระพุทธเจาไดทรงเปนสัพพัญู เพราะวาไดทรง
บรรลุสัพพัญุตญาณทราบสิ่งทั้งปวง ก็เพราะวาไดไปรูตนตอของ
ความรู แลวก็ทำใหรูสิ่งทั้งปวงไดดวย นอมจิตไปเพื่อจะรูสิ่งใดก็
รูสิ่งนั้น เหมือนกับทานชำนาญในหนังสือ ทานอานหนังสือมา
ทุกเลมๆ ในหองของทาน ทานจำไดแมแตรูปเลมลักษณะของเลม
หนังสือ ขอความในหนังสือเลมนั้นวาอยางไร พอนอมจิตไปเพื่อจะ
เอาหนังสือเลมใด ก็ไปหยิบเอามาได ทำนองนี้นะครับ
ทีนี้ก็นักศึกษาถามตอไปวา ปรัชญานี้นำมาใชกับชีวิต
ประจำวันไดอยางไร คำตอบก็คือวา ปรัชญานี้นำมาใชกับชีวิต
ประจำวันอยางไร ก็ทุกคนมีปรัชญา แตจะเปนปรัชญาทีถู่ กตองหรือ
ไมถูกตอง คือวาเอาสุภาษิตตอไปนี้ไปใชก็ได คือวา ไมมีความรู
ใดที่อยูนอกขอบเขตของความคิด และก็ไมมีความคิดใดที่อยู
นอกขอบเขตของปรัชญา ความคิดเปนปรัชญา philosophy ก็
คือ thought ความคิด philosopher ก็คือ thinker นักคิด นั่นเอง
คนที่มาเรียนปรัชญาตองเปนนักคิด ถาไมเปนนักคิด ทึ่มๆ ก็ไม
ตองมาเรียน มาเรียนก็คิดอะไรไมเปน คือวายังไง เรียนเพื่อใหคิด
เปน อยางนั้นก็ได ความคิดเปนปรัชญา อยูที่วาความคิดจะเปน
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ปรัชญาทีดี่ หรือวาไมดี อยางเวลานีคำ
้ วาปรัชญาก็เอาไปใชกันทัว่ ไป
เชน ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการเมือง ปรัชญาชีวิต ก็คือหลัก
หลักของการดำเนินชีวิต วาชีวิตจะดำเนินไดดีตองมีหลัก ปรัชญา
ชีวิตที่ดีคือ ตองมีหลักในการดำเนินชีวิต ทีนี้มารูวา ชีวิตจะดำเนิน
ไปดวยดีก็ตองมีหลักคือปรัชญาของชีวิต พอมาถึงตรงนี้ก็จะตอบ
ไดวา ปรัชญาจะนำไปใชในการดำเนินชีวติ ไดอยางไร ปรัชญาเกีย่ ว
กับการดำเนินชีวิตอยางไร ในการดำเนินชีวิตเราใชปรัชญา
แลว จะรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม ปรัชญาก็คือหลัก แมโจร
ก็มีปรัชญาของโจร
ปรัชญาก็ คือ หลักสำหรับที่จะ ดำเนินวาจะ ใช
หลักอะไร พวกวัตถุนยิ ม ก็ใชปรัชญาวัตถุนยิ ม พวกทีเน
่ น
ไปทางจิต ก็ใชปรัชญาในทางจิต พวกการคา เขาก็มีหลักของ
การคาวาจะดำเนินการคาอยางไร มองเห็นหรือไมครับวา เราตอง
ใชปรัชญาทุกอยาง พระพุทธเจาทรงสอน แมแตหลักของโจร เมื่อ
วานนี้ก็ยังคุยกับพระอยู ทานถามวา ถาโจรที่ทำหนาที่ของโจรมัน
ก็ถือวาทำดี เราพูดกันถึงวาอุปนิสัยแสดงออกถึงการทำหนาที่ คน
ทีมี่ อุปนิสยั ดียอมจะทำหนาทีดี่ ทานก็ถามวา ถางัน้ โจรมันทำหนาที่
่
เปน
ของโจร มันก็เปนโจรทีดี่ ก็ตอบเปนสองทอนวา หนาทีของโจร
หนาที่โดยไมชอบธรรมอยูแลว เพราะฉะนั้น เมื่อมันไมชอบธรรม
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ถึงจะทำหนาที่ของมันดีมันก็ไมดี เพราะวามันไมชอบธรรม มันไม
ถูกตอง
แตวาพระพุทธเจาทานยังสอนวา ถาจะเปนโจรใหยืนนาน
จะทำอยางไร ตอนนีท้ านผูศึ กษาก็สนใจกันมากวา พระพุทธเจาทรง
สอนโจรวา ถาจะเปนโจรใหยืนนานจะทำอยางไร ก็เลาใหฟงแตโดย
ยอวา ทานตรัสไวเหมือนกันวา แมแตโจร ก็ตองมีคุณธรรมของโจร
อยางเชนวาไมขโมย ไมปลนในหมูบ า นของตน อันนีก็้ ไดยินมาตัง้ แต
เด็ก ผูใหญเขาพูดกันวาโจรที่ดีจะไมปลนไมลักในหมูบานของตัว
ไมลกั ใกลบาน ถาจะปลน จะขโมย จะทำอะไร ก็ตองไปทำไกลบาน
เหตุผลก็มีอยูวา ถาเกิดปญหาขึ้นมา หรือถูกไลจับขึ้นมา เดือดรอน
ขึน้ มา ก็หลบมาอยูที บ่ านได หลบมาอยูใน
 หมูบ า นของตัว และก็ถามี
คุณธรรมดี ชาวบานหมูบานของตัวรัก เขาก็ปกปอง แมจะเปนการ
ปกปองโจร แตวาโดยธรรมชาติโดยธรรมดาก็เปนอยางนั้น เขาก็
ปกปอง ก็อยูได ประการที่สองก็คือไมขโมยจนหมด เวนทรัพยสิน
ไวใหเจาของเขาบาง ไมปลนจนหมด นีเป
่ นหลักอีกอันหนึง่ ทีทำให
่
เปนโจรยั่งยืน ที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวโดยยอๆ พูดโดยยอกอน
เพียงแคนี้
โจรเวลานี้มันไมมีอยางนั้น โจรเวลานี้อะไรที่พอเอาได
มัน เอา หมด แม จะ ใน หมูบาน เดียวกัน ใน บาน เดียวกัน บางที ก็
เด็กคนใชนั่นแหละ มันก็ปลนขโมยของนายหรือพาพรรคพวกมา
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ยกของนายไปก็มี โจรแตโบราณเขาพูดกันวา ไดอาศัยรมไมชายคา
ของผูใดแลว แมมาพักรอน พักฝน ก็ไมเอาแลว ตั้งใจจะมาขโมย
บานนั้นแตวาฝนตก ไดมาอาศัยรมไมชายคาของบานนั้นก็เดิน
เลยไป ไมเอาแลว อยางนี้ก็เรียกวามีคุณธรรมของโจร แมโจรก็มี
คุณธรรม คือมีคุณธรรมขออื่น นี่พูดถึงวาหลักในการดำเนินชีวิต
คนทุกจำพวกตองมีหลักในการดำเนินชีวติ พวกวัตถุนยิ มก็ใชปรัชญา
วัตถุนิยม พวกที่เนนไปทางจิตก็ใชปรัชญาทางจิต พวกการคา
ก็มีหลักของการคา วาจะดำเนินการคาอยางไร เราตอง
ใชปรัชญาทุกอยาง
ทาวความไปอีกนิดนึงวาเมื่อกอนนี้มีวิชาอยูวิชา
เดียวคือ วิชาปรัชญา คลายๆ กับตนไมที่มีลำตนแผออก
ไป คือ มีอยูลำตนเดียวและนอกนั้นเปนกิ่งแผออกไป เมื่อ
คนควาถึงที่สุดแลวก็แยกแขนงออกไปเปนจิตวิทยา วานักปรัชญา
คนควาเรื่องจิต พอรูเรื่องจิตพอสมควรแลว เขาก็แยกแขนงออก
ไปเปนจิตวิทยา แตถาคนควาศึกษาทางการศึกษาก็เปนปรัชญาการ
ศึกษา ถาคนควาทางสรีรวิทยาก็เปนสรีรวิทยา หรือวาไปในทาง
ธรรมชาติวิทยา ก็เรียกวาวิทยาศาสตร หรือวาหาความจริงเกี่ยว
กับธรรมชาติตางๆ เมื่อกอนนี้หลักสูตรมัธยมเขาเรียกวิทยาศาสตร
วา ธรรมชาติวิทยา ตอมาก็เปลีย่ นชือ่ เปนวิทยาศาสตร หรือวาเปน
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Natural philosophy คือหลักที่วาดวยธรรมชาติ แลวก็มากลาย
เปนวิทยาศาสตร อยางนี้เปนตน เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเรา
ก็ตองใชปรัชญา คนที่มีปรัชญาอยางไร ก็ดำเนินชีวิตไปอยางนั้น
ได พูด ถึง พุทธ ปรัชญา วา หมายความ วา อยางไร และ
ก็คำถามที่สองปรัชญานำมาใชกับชีวิตประจำวันอยางไร ก็ได
พูดมาแลวนะครับ สรุปวาคนมีปรัชญาอยางไรก็ดำเนินชีวิตอยาง
นั้น ทีนี้ก็นักศึกษาถามวา ถาอยางนี้ลักษณะความเปนอยูของคนก็
ยอมแสดงถึงวาเขามีปรัชญาอยางไร หรือวาถาเขามีความเปนอยู
อยางไร ก็แสดงวา เขามีปรัชญาชีวิตอยางนั้น อันนี้คำตอบก็คือวา
เขาไดรับการปลูกฝงมาอยางไร คลายๆ วามีโปรแกรมอยูในสมอง
วา ถาเกิดทามกลางศาสนาคริสต เราก็จะเชื่อในเรื่องพระเจา เรา
มีปรัชญาเกี่ยวกับพระเจา แมแตเวลานี้ก็ยังมีคำถามอยูเสมอที่วา
ความมีอยูของพระเจาเปนจริงหรือไม หรือวาเปนเพียงแตความคิด
คำนึง ทีนี้วาถาเราเกิดที่อาหรับ เราก็นับถือพระอัลเลาะห เราก็จะ
มีปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องพระอัลเลาะห ถาเราเกิดในทามกลางคนที่
นับถือศาสนาพุทธ เราก็มีปรัชญาในการดำเนินชีวิตแบบพุทธ ถา
เราเกิดสมัยสุโขทัย เราก็ตองยึดสุภาษิตพระรวง ก็แลวแตการปลูก
ฝง เราไดรับการปลูกฝงมาอยางไร ไดรับการตอกย้ำมาอยางไร
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ลองดูใกลๆ ตัวเราก็ได เรื่อง ลอยกระทง ก็เลิกไมไดจน
บัดนี้ เพราะวาเราไดรับการปลูกฝง ไดรับการตอกย้ำกันมา วาเปน
ประเพณีที่ดีงาม และก็ใหชวยกันรักษาไว เด็กๆ ก็ทำกันไปตามที่
ผูใหญเขาปลูกฝง แมจะมีคนที่แสดงความเห็นตางไปบาง หรือวา
เดินสวนทางกันบาง ก็มจี ำนวนนอย ไมพอทีจะ
่ เปลีย่ นความคิดเห็น
ของคนสวนมากได แตก็ยังดี ถือวามีความคิด ความรูสึกอยางไรก็
พูดไวบาง ใหคนไดยินไดฟง หรือวา บางคนก็ไดประโยชน บาง
คนก็ไมได ก็แลวไป แตวาตองพูดใหเขาไดยิน คือวาเรา
ตีกลองใหเขาไดยิน ทีนี้คนที่ไดยินแลวจะคิดอยางไร ก็
อีกเรื่องหนึ่ง สำหรับคนมีโสตก็ยอมจะไดยินเสียงกลอง
บาง
เหมือนกับวัดตางจังหวัด พอถึงเวลาใกลเพลเขาจะตีกลอง
เพล บางคนก็ลืมไปพอไดยินเสียงกลองก็นึกถึงวา เออ พระมีอะไร
ฉันรึเปลา เรามีอะไรพอจะแบงไปถวายพระบางไดมั้ย หรือวา ถา
จะมีการแสดงธรรมก็จะมีการตีระฆัง ตีระฆังหรือกลองก็แลวแตจะ
ตกลงกันในหมูบานนั้น คนไดยินก็นึกออกวาจะมีการแสดงธรรม ผู
ที่อยากฟงธรรมก็ไป ผูที่ไมอยากฟงก็ไมตองไป ทำอะไรของตัวไป
อยางนี้เปนตน คือ เราตองพูดใหเขาไดยิน ถาไดยินแลว เขาจะคิด
อยางไรก็เรือ่ งของเขา เขาจะคิดอยางไร เขาจะมาหรือไมมา เขาจะ
ทำอยางไรตอไป ก็อีกเรื่องนึง เขาตองรับผิดชอบตัวเขาเอง
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ทีนี้นักศึกษาถามตอไปวา ปจจุบันปรัชญาชวยในการ
ประกอบอาชีพอยางไร ใกลอาชีพเขามาทุกที ปรัชญาชวยในการ
ประกอบอาชีพแนนอน เพราะถึงเราจะมีความรูทางคณิตศาสตร
แลว เราไปประกอบอาชีพสอนคณิตศาสตร ถึงกระนั้นเราก็ตองใช
ปรัชญาที่จะทำใหเราเปนคนดี ใหเปนนักคณิตศาสตรที่ดี เปนครูที่
ดี ไมใชความรูทางคณิตศาสตรอยางเดียว การเปนครูที่ดีเราตอง
ใชหลัก และตองใชคุณสมบัติตางๆ มากมาย เราจึงจะเปนครูที่
ดีได ไมใชวามีแตความรูและก็ถายทอดความรูออกไป มัน
ตองมีอะไรอีกหลายอยางที่เปนคุณสมบัติของครู เราจึง
จะเปนครูทีดี่ ได คือนำปรัชญาชีวติ ไปใช และจะรูต วั หรือ
ไมรูตัวก็ตาม เชนวา เขาเปนคนสุภาพออนโยน เปนคน
ขยันขันแข็ง เปนครูที่ลูกศิษยรัก เปนอะไรตออะไรตางๆ
ไมใชความรูใน
 ทางคณิตศาสตรอยางเดียว ก็ตองมีคุณสมบัตอืิ น่ ๆ
 ทางคณิตศาสตรเสีย
ประกอบเขาไป และบางทีก็สำคัญกวาความรูใน
อีก อยางนี้พอมองเห็นไดไหม คือวามีความรูทางคณิตศาสตรพอ
เพียงแกชั้นเรียนของเด็ก แตวามีคุณสมบัติอื่นๆ มากมายที่จะทำให
เด็กเกิดความรูส กึ ประทับใจในตัวครู ถามองไมเห็นก็ตองถาม ก็ตอง
ย้ำกันๆ มองไมเห็น ไมเขาใจ ก็ตองย้ำกัน ใหเห็นใหเขาใจ เทาที่
เขาจะรับได และถาพิจารณาใหดีเราก็จะเห็นวา เราตองนำปรัชญา
ไปใชในการประกอบอาชีพทุกอาชีพ
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ปรัชญาทางจริยศาสตร จริยธรรม ศีลธรรม หรือที่เรียก
รวมวา moral philosophy เปนปรัชญาศีลธรรม เปนจริยศาสตร
ถาคนที่เปนชางมีความรูทางชาง แตถาไมมีความซื่อสัตยสุจริต
ไมมีความซื่อตรง เปนคนโกหกหลอกลวง ไมตรงเวลา และจะมี
คนที่ไหนไปจางเขาไปทำงานชาง มีคนที่ไหนจะไปจางเขาทำงาน
ความประพฤติที่ดีงามที่ตองคิดถึง นั่นเปน moral philosophy
เปนปรัชญาทั้งหมด นำไปใชไดทั้งหมด
นักศึกษาของเราที่เรียนอยูทั้งหมดนี่ ตองใชความรู ใช
ความ ขยัน หมั่น เพียร ตอง ใช การ ประพฤติ ตน เปน คน ดี มากมาย
ประกอบ ซึง่ เปน moral philosophy ถาเราขาด moral philosophy
พอไปสอบ ทุจริตในการสอบ ก็เกิดผลรายทันที พอขาดจริยธรรม
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของปรัชญา เราก็ลำบากทันที ก็มีตัวอยางตั้งเยอะ
แยะ มีความรูแตวาไมมีความดี เปนคนเกงแตไมเปนคนดี อยางนี้
บางทีก็เอาตัวไมรอด ก็ตองควบคูกั นไป คือ มีความรูใน
 ทางวิชาชีพ
แตก็เปนคนดี เพื่อสนับสนุนวิชาชีพนั่นเอง และถาเกิดมีรายได
มาในการประกอบอาชีพ ก็นำมาสงเสริมอาชีพ เชนวา ซื้อตำรับ
ตำรา ซื้อเครื่องไมเครื่องมือในการที่จะทำงานนั้น ใหมีคุณภาพดี
ยิ่งๆ ขึ้นไป อันนี้แหละครับ ที่เรียกวาเราจะตองนำปรัชญามาชวย
ในการประกอบอาชีพใหเปนอาชีพที่ดีและสุจริต
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ทีนนัี้ กศึกษาถามตอไปวา ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
เอา ศาสนา เขาไป ได หรือ ไม ปจจุบัน นี้ เขา เอา ปรัชญา เขาไป
เกี่ยวของหรือไม กับการตราตัวบทกฎหมายในประเทศไทย เมื่อ
 ธรรมะรวมสมัยตอนตีหนึง่ วา เราจะตองสถาปนา
คืนนีก็้ ยังพูดอยูใน
ศาสนาขึ้นในวงการเมือง และแมในระบบเศรษฐกิจ ในวงการ
เศรษฐกิจ หรือในทุกวงการ จะตองเอาศาสนาเขาไป มิฉะนัน้ แลว
มันจะเปนของที่เรียกวาอะไร คือวามันไมตรง มันจะมีอะไร
ที่เอาเปรียบคนอื่น เห็นแกตัว ไมวาจะเปนกฎหมาย
หรือวาจะเปนเศรษฐกิจหรืออะไร มันก็ตอ งเอาศาสนา
แตวาคำวาศาสนาตองเขาใจใหดี ไมใชศาสนาทีไ่ มถูก
ตองหรือศาสนาตามที่เขาเขาใจ อันนั้นเปนพิธีรีตอง
มันเปนแตเพียงลัทธิ ธรรมเนียม พิธีรีตอง มัน ไมใช ตัว
ศาสนา ตองจับใหไดตัวของศาสนา แลวก็จะทำใหสิ่งนั้น จะ
เปนเศรษฐกิจ จะเปนการเมือง หรือกฎหมาย มันก็จะดีขึ้นอยาง
แนนอน
ทีนี้ ตอคำถามนีก็้ ขอบอกวา หัวเรือ่ งทีจะ
่ คุยกันก็คือพุทธ
ปรัชญานำไปใชกับเศรษฐกิจอยางไร ทีนี้ถาเราใชพุทธปรัชญาไป
จัดการกับเศรษฐกิจ เราก็จะประสบความสำเร็จเรื่องของเศรษฐกิจ
เปนอยางดี ใชธรรมะของพระพุทธเจาเพียงไมกี่ขอ เศรษฐกิจก็
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จะดีขึ้นทันที การเมือง การศึกษา จะดีขึ้นหมดเลย เชนวา หลัก
ความเพียร สัมมาวายามะ สันโดษ โภชเนมัตตัญุตา กินอยูแต
พอประมาณ ประกอบความเพียร ไมเห็นแกหลับนอนหรือความ
เกียจคราน ไมเกียจคราน เวนอบายมุขทุกประการ เพียงไมกี่ขอ
ครับ สังคมจะดีขึ้นมาทันที ทีนี้ไมไดใช เรียนรูแตไมไดใช เรียกวา
ทฤษฎีรอย แตวาการปฏิบตั เป
ิ นศูนย หรือการปฏิบตั มีิ แคสิบ ทฤษฎี
รอย อยางนี้มันไปไมรอด
ตอง เอา ตัว เขาไป ทดสอบ และ ก็ ไป ทำ จริงจัง วา หลัก
คำสอนเขามีไวอยางนี้ๆ ลองเอาตัวเขาไปทดสอบ วาทำอยางนี้
ปฏิบัติอยางนี้แลว ผลออกมาจะมีอยางไร ไมใชยุใหคนอื่นปฏิบัติ
ใหพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แตฆราวาสจะเหลวอยางไรก็ได อยาง
นั้นมันไปไมได เพราะวาพระเปนพลเมืองสวนหนึ่งของประเทศไทย
สมมติวาพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันหมดเลยทั้งสามแสนรูป ไมมี
ที่ตำหนิติเตียน สมมตินะครับ แตวาถาชาวบานไมปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ ลองนึกดู จำนวนมันทวมทนเทาไหร สามแสน หรือสองแสน
ครึ่ง กับอีกหกสิบลาน หกสิบเอ็ดลาน หกสิบสองลาน สูไหวเหรอ
ครับ มันไมไหวหรอก มันหายเขาไปหมดเลย จำนวนสามแสน ถูก
กลืนเขาไปหมดเลย แตวาถาสมมติวาชาวบานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนสำหรับคฤหัสถ ถึงพระจะ
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ประพฤติเหลวไหลบาง ไมทั้งหมด ประพฤติเหลวไหลซักครึ่งนึง ดี
ครึ่งเสียครึ่ง แตถาชาวบานสวนใหญดี อยางนี้ยอมไปได เพราะวา
จำนวนมหึมา จำนวนมาก สักหกสิบลานตอสองสามแสน มันผิด
กันตั้งเยอะ ไมรูกี่เทาตัว
เพราะฉะนัน้ อยามัวไปเกณฑใหพระตองปฏิบตั ดีิ ปฏิบตั ิ
ชอบอยูเลย เราตองทำเอง ชาวบานตองทำเอง ผมเคยพูดแต
กอนนี่ตรงไหนก็ไมทราบวา การกิน การนอน อะไรหลายๆ
อยางเราตองทำเอง คนอื่นทำใหไมได ถาเราปฏิบัติตาม
หลักของพุทธปรัชญา สมมติวา เรื่องธรรมที่เปนเหตุ
ใหไดรับประโยชนในปจจุบัน ที่เรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถะ
หรือวา ปฏิบัติอยูในอิทธิบาทสี่ หรือวา ธรรมที่เปนของ
คฤหัสถที่ปฏิบัติ ถาปฏิบัติใหครบถวนบริบูรณตามหลักธรรม
เศรษฐกิจของไทยก็จะดีมาก ทัง้ สวนตัวและสวนสังคม เพราะในการ
ปฏิบัตินั้นทานสอนใหเวนอบายมุขดวยประการทั้งปวง ไมกินเหลา
ไมสูบบุหรี่ ไมเที่ยวกลางคืน ไมเลนการพนัน ไมเกียจครานทำการ
งาน ไมคบคนชั่ว ไมเปนนักเลงทุกชนิด ดังนี้
ทีนี้ก็ลองนึกเทียบดูวาในบานเมืองเรา ในสังคมเรา มันมี
อบายมุขทวมทนมากมาย เศรษฐกิจมันถึงเสือ่ มโทรม และก็ทำใหคน
ไทยเสือ่ มเสียอีกดวย ยาบา ยาบานีปราบ
่ กันเทาไหรก็ปราบไมหมด
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เราก็รู ใครๆก็รูวาทำไมถึงปราบไมหมด จนถึงกับวา มีขาวออกมา
วาจะใหองคการเภสัชกรรมผลิตซะเอง เคยมีขาวออกมา ผมไมทราบ
วาจริงเท็จอยางไร องคการเภสัชกรรมรูแลวหรือยังก็ไมทราบ ให
ผลิตเองแตใหไดขนาดพอดี เพราะวาควบคุมไมไดแลว ปราบเทา
ไหรก็ไมอยู ผลิตซะเอง ขาวออกมาทางทีวีหรือวิทยุก็ไมทราบจำไม
ได วาอยางนั้น เพื่อตองการใหควบคุมได ใหเปนยาสามัญประจำ
บานไปเลย ไมรู ตองถามองคการเภสัชฯ วาเท็จจริงอยางไร
ถาเวนอบายมุขไดในสังคมไทยนี่ และปฏิบัติตามหลัก
คำสอนของพระพุทธเจา อยางนอยที่สุดก็กระเตื้องขึ้นมาครึ่ง
หนึ่งแลว เพราะวาไดเวนในสิ่งที่ควรเวนได แลวก็ทำสิ่งที่ควร
ทำ เพราะวาพระพุทธเจาทานตรัสวา อบายมุขหก นี่เปนรูรั่วของ
ชีวิต มันตั้งหกรู ไมใชรูเดียว เหมือนเรานั่งเรือไปแลวรูรั่วทั้งหกรู
ก็วิดกันตายเลย ไมตองทำอะไรกันเลย วิดน้ำก็เหนื่อยแลว มีคน
ไปดวยกันสองสามคน นั่งวิดน้ำคนหนึ่ง อีกคนก็แจว ก็เหนื่อยตาย
ถาไมมีน้ำเขาเรือเราก็ชวยกันแจว ชวยกันพาย มันก็ไปไดไกล มัน
มองเห็นชัดๆ อยูนี่ วาอะไรมันเปนตนเหตุ แตวาเราทำลายมันไม
ได เพราะวาคนเห็นแกตัว ไมนึกถึงคนอื่น ไมนึกถึงความพินาศ
ลมจมของบานเมือง ของสังคม ของเพื่อนมนุษยดวยกัน เห็นแกได
ฉันไดก็แลวกัน ผมก็เชื่อวา คนที่ทำอยูอยางนี้ไมฟงหรอก รายการ
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อยางนี้ คนที่ฟงก็คือคนที่ดีอยูแลว คนที่ไมทำ ก็เปนหนาที่ของ
รัฐบาลที่จะตองสั่งสอนประชาชน แตวาก็ไมรูรัฐบาลคิดอยางไร
ผมก็ไมรูเหมือนกัน
ทีนี้พอเวนสิ่งที่ควรเวนไดแลว ก็ทำสิ่งที่ควรทำ ก็ขยัน
หมั่นเพียรประกอบสัมมาอาชีพ ไมตองหวงเรื่องโจรเรื่องขโมย ไม
ตองเปนหวงเรื่องเมาสุราอาละวาด ไมตองหวงเรื่องพวกเรา ผู
หญิงของเราที่จะไปไหนมาไหนในเมืองไทยได ไมตองเปน
หวง ไมตองมีผูคุมกัน ไมตองมีผูคุมครอง ไมมีใครมา
ทำราย ลองนึกภาพดู การที่จะทำความดี ขยันหมั่น
เพียร ประกอบสัมมาอาชีพ รูจักรักษาสัตย รูจักคบคน
ดี ใหเหมาะแกสภาพของตน ถาทำไดเศรษฐกิจมันจะดี
ขึ้นมาทันที
ขอเชื่อมความนิดหนึ่งนะครับ ไดพูดถึงวา ถาเราเวน
อบายมุขได แลวก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจา อยาง
นอย ที่สุด เศรษฐกิจ ที่ กำลัง ย่ำแย อยู ก็ จะ กระเตื้อง ขึ้น มา แลว ถา
เราสามารถจะทำสิ่งที่ควรทำ เวนสิ่งที่ควรเวนได ขยันหมั่นเพียร
ประกอบสัมมาชีพ รูจักหาทรัพย รูจักรักษาทรัพย รูจักคบคน
ดี ครองชีวิตตามความเหมาะสมแกสภาพของตน ถาทำไดอยางนี้
เศรษฐกิจจะดีขึ้นมาทันที กระเตื้องขึ้นมาทันที แมเราจะไมตองเอา
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ทฤษฎีไหนๆ ของเมืองนอกมาก็ได ทฤษฎีเศรษฐกิจตางๆที่ใชกันอยู
ที่เอามาจากตางประเทศ เราไมตองใชก็ได แตที่เราใชกันอยูมากๆ
ในเวลานี้มันคลายๆ กับวาเราเอาปุยมาทั่วโลก มาใสนาขาว หรือ
มาใสในแปลงเพาะ แตวาศัตรูพืชเราไมไดกำจัด หญามันขึ้นในนา
ขาว ศัตรูพืชมากมายเราไมไดกำจัด หญาที่ไมตองการขึ้นเราก็ไม
ไดถอนทิง้ เราก็หวานขาวลงไป หญามันก็ขึน้ มาแซมตนขาวทุกแหง
ไมไดกำจัดสิ่งที่เปนขาศึกศัตรูของความเจริญ ทีนี้เศรษฐกิจไทยจะ
เปนอยางไร คลายๆ กับวา กินของแสลงมากกวากินยา มันก็แย
แตวาถาเรากินยาใหมันถูกตอง แลวก็กินของแสลง ถาเผลอไปบาง
ก็รู เราก็กินแตนอย สุขภาพมันก็ทรงตัวอยูได ถาไมมี accident
จริงๆ เศรษฐกิจไทยก็จะดีขึ้น คือวามันจะเปนอยางไรก็อยูที่บุคคล
ผูที่จะปฏิบัติ
คนที่เปนคนดีในสังคมไทย เงินเหลือใชทุกคนนะครับ
เงินเหลือใชทุกคน นอกจาก มีขอยกเวนนะครับ นอกจากคนที่เขา
จนจริงๆ โดยที่เขาไมมีโอกาส เชนวา สถานที่ที่อยูเปนที่แรนแคน
ฝนไมตก น้ำทวม ทำนาไมได ประกอบอาชีพไมได หรือวาทำนา
ไมไดผล ทำพืชไรไมไดผล เขาขยันแลว ก็ไมมีสตางค แตถาเขา
ไดที่ที่เหมาะสมแลวในการทำงาน งานก็มีทำ มีรายไดพอสมควร
ถาเขาเปนคนดี เงินเหลือทุกคน ไมจนหรอกครับ มันตองมีขอแม
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นะครับ มีคำพังเพยอยูคำหนึ่ง ไมทราบใครเปนคนพูดขึ้นมาวา
ไมมีความยากจนในหมูคนที่ขยัน และทีนี้ถาพิจารณากันดูใหดี มัน
ก็ถูกครึ่งเดียว แตก็เปนกำลังใจใหคนขยัน แตมันก็ถูกครึ่งเดียวไม
ถูกทั้งหมด ที่วาถูกครึ่งเดียวนั้นเปนอยางไร ที่วาถูกครึ่งเดียวก็
เพราะวา ถาเหตุปจจัยภายนอกไมเอื้ออำนวย เชนวา เขาไมมีงาน
ทำ เขาถูกเอารัดเอาเปรียบในทางสังคม ระบบมันไมเอื้ออำนวยที่
จะทำใหเขามีสตางค มีกินมีใช อยางนี้ถึงเขาขยัน เขาก็จน
คนจนมันมีหลายสาเหตุ จนเพราะขี้เกียจ หรือเพราะ
ฝกใฝอบายมุข ขี้เกียจมันก็เปนอบายมุขขอหนึ่งเหมือน
กัน
นอกจากนี้ก็ระบบตางๆ ของสังคมที่ไมเปดโอกาส ไม
เอื้ออำนวยใหคนบางจำพวกสามารถที่จะสรางเนื้อสรางตัวได คือ
เขาถูกระบบของสังคมเอาเปรียบ เขาเกิดอยูในสังคม ถาเผื่อวา
สังคมสวนรวม หรือสังคมที่อยูในระดับสูงไมเปดโอกาสใหเขาบาง
อยูกันแบบใครมือยาวสาวไดสาวเอา เขาเปนคนโอกาสนอย ดอย
โอกาส มือสั้น แลวเขาจะไปสาวอะไรไดสักเทาไร ถาคนมือยาวไม
สาวมากเกินไป ไอคนมือสั้นก็พอมีใหสาวบาง
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วันกอนนี้ก็พูดเรื่องยาเสพติดใหโทษ ซึ่งปราบกันไมรูจัก
หมด ทำไมจึงปราบกันไมรูจักหมด นี่ถาคนที่มีหนาที่ปราบไมเอา
จริง หรือวามีผลประโยชนเสียเองในเรื่องยาเสพติดอันนั้น มันก็
ไมหมด ไมมีทางหมด แลวก็บางพวกก็ลำบากแย คลายๆ กับวา
ถาอุปมาใหดู เมื่อไฟมันไหม เราก็ใชน้ำดับไฟ ถาน้ำนอยก็แพไฟ
น้ำมันตองมากกวาไฟอันนั้นอยางหนึ่งแลว ทีนี้อีกอยางหนึ่งถาไฟ
มันเกิดจากน้ำเสียเอง อยางนี้จะเอาน้ำที่ไหนไปดับ อันนี้ก็มี
เรื่องในชาดก ผูใหญซึ่งมีหนาที่ปกปองผูนอย คุมครอง
ผูนอย แตก็ไปเปนภัยตอผูนอยเสียเอง อยางนี้มันก็
เหมือนกับไฟที่มันเกิดจากน้ำ แลวจะเอาน้ำที่ไหนไปดับ
ถาไฟมันเกิดขึ้นจากเชื้อ จากไม เราก็เอาน้ำไปดับได ถา
ไฟมันมาจากที่อื่น มันไมมาจากผูคุมครอง ก็เอาผูคุมครอง
นั่นแหละไปปองกัน ไปดับความเดือดรอนได แตถาผูคุมครองซึ่ง
มีหนา ที่ บำบัด ทุกข บำรุงสุข ไป ให ทุกข กับ ผู อยู ใต ปกครอง เสีย เอง
แลวจะเอาใครมาดับความเดือดรอนอันนั้น อันนี้เปนเรื่องที่นาคิด
อยูไมใชนอย เราก็ตองชวยกัน
อันนี้ผมขอพูดซ้ำอีกทีนะครับ วาคนจน ถาเขาจนเพราะ
ไมมีโอกาส เชนวาเปนชาวนา ฝนแลง ทำนาไมไดผล น้ำที่ควรจะ
เอาไปทำนาก็เอาไปทำอยางอื่นหมด มีลูกมาก เขาไมมีการศึกษา
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เพียงพอที่จะคุมกำเนิดได แลวก็ความขาดแคลนหลายอยาง ทำให
เขาขาดโอกาสที่จะตั้งเนื้อตั้งตัว แตถามีโอกาสในการตั้งเนื้อตั้งตัว
และก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ละก็ไดดีทุกคน แลวก็ผมเชื่อวาจะใชไดดีกวาหลักอื่นๆ ที่ผมเคยอาน
เคยศึกษามา เชนวาหลักคหเศรษฐศาสตรที่เขาแบงวา จะตองใช
อะไรเทาไหรเมื่อไดเงินมา ทีนี้ถาเราใชหลักของพระพุทธเจาตาม
ที่ผมไดเลาเรียนมา ถาทำตามพระพุทธเจาจะทำไดดีกวาดวยซ้ำไป
เพราะฉะนั้นก็ถาเราหมั่นขยันในการที่จะดู หรือศึกษา ทำความ
เขาใจเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจา ซึ่งเปนพุทธปรัชญา ก็จะ
ไดประโยชนในการมาจับเศรษฐกิจแนวพุทธ หรือ เศรษฐศาสตร
แนวพุทธ ก็ลองศึกษา ลองทำดู มันจะสบายกันไปโดยทั่วถึงนะ
ครับ เพราะวาเกลี่ยหรือเฉลี่ยความสุข รายไดออกไปใหทั่วถึง ไมมี
ลักษณะที่วา ใครมือยาวสาวไดสาวเอา หรือวัดความสำเร็จกันที่
เงินที่ไดมากเทาไหร ไมใชอยางนั้น
ทีนี้นักศึกษาไดถามวา มีความเห็นวามีแนวโนมจะเปน
ไปไดหรือไมที่รัฐบาลจะเอาพุทธปรัชญาที่อาจารยกลาวถึงมาใช
แกไขในดานอบายมุข อันนี้ผมตอบวาผมไมกลารับรอง ไมกลา
ตอบแทนรัฐบาล ตอบแทนไมได รัฐบาลจะเอาหรือไมเอา ก็แลว
แตผูใหญจะเอาหรือไมเอา ทีนี้เขาก็ถามวาแลวตามความเห็นของ
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อาจารยจะเปนอยางไร ผมก็คงยืนยันวาตอบไมได คือไมรูวาเขาจะ
เอาหรือไมเอา ถาเขาเอา เราก็พยายามใหสังคมลดละอบายมุขเปน
ประการแรก อนุญาตมาไดอยางไร สถานอบายมุขมากมายเหลา
นั้น อนุญาตใหมีมาไดอยางไร ถาไมอนุญาตใหมีสถานอบายมุข
มากมายเหลานั้น แลวเพิ่มคุณภาพของคนขึ้นมา คือวารายได
เล็กๆนอยๆ ที่ใครตอใครจะพึงได กับการสูญเสียคุณภาพของคน
กับการสูญเสียคน สูญเสียความเปนคน ลองนึกดูวาเราสูญเสีย
มากกวาไดตั้งเยอะแยะไมรูเทาไหร แลวก็พยายามหนุนให
เขาอยูในศีลในธรรม ไมสงเสริมสิ่งที่เรียกวาอบายมุข
ตางๆ แตที่ทำอยูในเมืองไทยเรา อบายมุขมันมากเกิน
ไป เมื่อวันอาทิตย เมื่อวานนี้เอง มีปายใหญติดอยูที่
ถนนวิภาวดีรังสิต ถาจำไมผิด บอกวาใครคนพระไตรปฎก
ไดวานิพพานเปนอนัตตา จะใหหนึ่งลานบาท พูดตามขาวนะครับ
ตำรวจเห็นวาเปนการพนันจึงใหรื้อเสีย ยังไมรูแมแตในเรื่องของ
ศาสนา ในเรื่องของนิพพาน ก็ยังเอามาเปนการพนัน ตามสายตา
ของตำรวจนะครับ ตำรวจเห็นวามันเปนการพนันจึงใหรื้อเสีย ทีนี้
ยังมีการพนันอะไรอีกละครับที่มันยิ่งกวานี้ เชนวา การพนันบอล
การพนันมวย แมสิ่งที่เปนกีฬา ก็พนันกันอยางเต็มบานเต็มเมือง
ลนหลาม มันสนุกสนานเพราะวาไดเลนการพนัน มันไมไดสนุก
เพื่อการกีฬา แลวก็มันจะเสียหายสักเทาไหร ทั้งดานทรัพยสิน ทั้ง
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ดานสุขภาพ ทั้งดานความเปนศัตรู ทั้งดานอะไรก็แลวแต มันเสีย
หมด มันไมมีอะไรดี แตวา คนก็ยังทำกันอยู
ทีนี้ใจคนเราโดยปกติ ใจก็มักจะไหลไปตามอบายมุขอยู
แลว มันมีปกติไหลไปในทางต่ำอยูแลว ถาเราไมมีเครื่องมือใน
การที่จะดันมันขึ้นไป หรือไขมันขึ้นไป เหมือนเราใชเครื่องมือที่
จะไขน้ำขึ้นไปขางบน ธรรมดาน้ำปกติจะไหลลงต่ำอยูแลว มันจะ
ไหลขึ้นบนได ไขขึ้นที่สูงไดก็ตอเมื่อมีเครื่องมือที่จะทดน้ำ ไขน้ำ
ขึ้นไป คุณธรรมนั่นแหละคือตัวเครื่องมือที่จะพยุงจิต ดึงจิตขึ้น
ไป ไมใหมันไหลไปในทางอบายมุข ทีนี้ก็พอมีสิ่งชักจูงมันก็ดึง
ไป ดึงไป แตถาเราไมมีสิ่งเหลานั้นเราก็มีสิ่งดึงขึ้นไปขางบนไมได
มันก็จะมีแตลงต่ำๆ ดึงเหมือนกัน แตดึงลงต่ำ เหมือนกับคนที่ไป
บนบานศาลกลาว มีอะไรนิดหนอยก็บนบานศาลกลาว ไปบนนั่น
บนนี่อะไรแลวก็บอกวาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ คนไทยไมมีที่พึ่ง
สิ่งเหลานั้นเปนที่พึ่งทางใจ ก็เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ พูดกันอยู
อยางนั้นนะ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มันเหนี่ยวจริงแตเหนี่ยว
ลงต่ำ ไมไดเหนี่ยวขึ้นสูง ทำไมสิ่งที่เหนี่ยวขึ้นสูงก็มีอยู ทำไมเรา
ไมเอา พระธรรมนั่นยังไง พระธรรมของพระพุทธเจานั้นยังไงเปน
สิ่งที่เหนี่ยวขึ้นสูง เหนี่ยวใหสูงขึ้นไป ทำไมเราไมเอา แลวก็มา
บนอยูไดวาไมมีที่พึ่งทางใจ ไมมีเครื่องยึดเหนี่ยว แลวก็ไปทำสิ่ง
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เหลานั้น เสียเงินเสียทอง เสียอะไรมากมาย การศึกษาพระธรรม
ใหเขาใจและนำมาปฏิบัติเสียเงินนอยที่สุด แลวก็ไดมากที่สุด และ
ทำใหเศรษฐกิจดีที่สุด นี่ละครับ มัน simple life อยูอยางธรรมดา
ไมเปน complex existence ไมเปนชีวิตเชิงซอน เปนชีวิตเชิงเดี่ยว
อยูแบบงายๆ เรียบงาย
เพราะฉะนัน้ พุทธปรัชญากับเศรษฐกิจไทย ถาเราสามารถ
ปฏิบตั ได
ิ ตามพุทธปรัชญา ตามทีพระพุ
่ ทธเจาทรงสอนเอาไว
ก็จะใหทุกคนรูขอปฏิบัติวาตัวควรจะปฏิบัติ อยางไร ผิด
พลาดอยางไรตองเช็คได เรียกวาเช็คตัวเองได เราตอง
หมั่นศึกษาธรรม จึงจะเช็คตัวเองได เราเดือดรอนเรื่อง
นี้เพราะวาผิดธรรมขอไหน เราประสบความสำเร็จเรื่องนี้
ิ ขอไหน เช็คตัวเองได แลวก็เช็คอยูตลอด

เพราะวาเราปฏิบตั ธรรม
เวลาวาเรามีอะไรอยู ขาดอะไรไป เชนวา พรหมวิหาร ๔ เมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา เรามีขอไหน เราขาดขอไหนไป เราเปน
ผูใหญ ตองเอาธรรมสำหรับผูใหญ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ตองทำใหครบชุด มีแตเมตตา กรุณานี่คือรักษาคน มุทิตา คือ
พลอยยินดี แตอุเบกขานีเป
่ นธรรมรักษาธรรม ถาไมมอุี เบกขาซะบาง
มันเสียความยุตธิ รรม ทำใหเสียธรรมคือความยุตธิ รรมไป และตอง
ลำเอียง เพราะฉันทาคติบาง โทสาคติบาง โมหาคติบาง เพราะเรา
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ขาดอุเบกขานัน่ เอง ใหเราบำเพ็ญใหบริบรู ณ เขาใจความหมายของ
ธรรมแตละขอ ทั้งหัวขอและความหมาย ก็จะเช็คไดวาธรรมขอนี้มี
ขอบเขตอยางไร แคไหน ปฏิบัติอยางไร ไมเขาใจสงสัยก็ถามทาน
ผูรูได
บาทแหงความสำเร็จ อิทธิบาท ๔ ตองการความสำเร็จ
ก็ตองเอาอิทธิบาทมาใช มีความพอใจในการงาน ในการเรียน จะ
ทำอะไรก็ตองมีความพอใจ มีความพากเพียรในการนั้น มีจิตตะ
เอาใจใส เอาใจฝกใฝ ไมทอดธุระ มีจิตใจฝกใฝอยูกับสิ่งนั้น กลา
ที่จะเผชิญอุปสรรค และปญหา ไมใชพบปญหากันนิดหนอยก็ไม
เอาแลว ทิ้งแลว อยางนี้มันยังไมพรอม ตองฝกใฝในสิ่งนั้น มี
อุปสรรคขึ้นมาก็สามารถจะฝาฟนได อุปสรรคเปนเครื่องทดสอบ
กำลังใจของคน ผมเคยพูดอยูเสมอวา อุปสรรคนั้นมันเปนเทพธิดา
ที่มาในรูปของมารราย พอเราสูจริงๆ มันก็จะแปลง มันก็กลับราง
เปนเทพธิดา ใหเราเห็นวาที่แทมันเปนเทพธิดา แตวามาในรูปของ
มารราย ใหเราตกใจ ถาเราไมตกใจ เราตอสู มีกำลังใจในการ
ตอสู แมในคราววิบัติก็มีกำลังใจในการตอสู แลวมารรายมันจะ
หายไป มันจะกลายเปนเทพธิดาใหเราดู อยางเชนเรื่องของพระ
มหาชนกที่พูดถึงกันอยู นางเมขลามาปรากฏตัวและก็ชวยเหลือ
เราพูดกันอยางธรรมาธิษฐาน ก็คือวา เมื่อทานไมละความเพียร
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ความสำเร็จก็ปรากฏใหเห็น เริ่มตนดวยการไมเห็นฝง ไมรูฝงอยู
ที่ไหน ก็ยังวายไป ก็คือวา เราเริ่มทำงาน มันยังไมเห็นฝงของ
ความสำเร็จ วาจะสำเร็จไดอยางไร แตวาไมทอดทิ้ง ทำตอไป
สำเร็จเมื่อไหรก็ชางมัน ทำตอไป
อยางที่เคยเลานิทานเรื่องคนแกยายภูเขา ใชความเพียร
ยายภูเขา แกเอาจริง แกยายภูเขาจริงๆ ชวนพรรคพวกเพื่อนพอง
ยายภูเขากันเลย แลวแกก็ยังทำไมไดเทาไหร เทวดาที่อยู
ที่ภูเขาก็บอกวาพวกนี้เอาจริง ก็เลยมาชวยใชฤทธิ์ยาย
ภูเขาใหได ใหชาวบานแถวนั้นไมตองปนภูเขา เรื่องจริง
ไมจริงไมตองพูด เรื่องนี้มันอุดมคติ สอนใหรูวา ถาเรา
ทำอะไรแลว เราทำจริง แมเราจะไมสามารถทำใหสำเร็จ
ดวยตัวเอง แตผูที่มีกำลังพอที่จะชวยเรา เขาจะยื่นมือเขามา
ชวย เพราะเห็นวาเราทำจริง แตถาเราทำไมจริง เขาก็ไมชวย นี่
มันถอดออกมาเปนธรรมาธิษฐาน ไอเรื่องเทวดายายภูเขาไมตอง
พูดหรอก มันยังไมเคยมีมาแมแตสมัยไหน แตทานเลาเอาไวเพื่อให
เปนคติ วาเทวดาก็คือ ผูหลักผูใหญที่มีกำลัง มีกำลังเงิน มีกำลัง
อำนาจ มีกำลังอะไรที่จะชวยเราได เขาก็จะมาชวยเรา ถาเราเอา
จริง ผมเองเมื่อดูหนัง ดูละคร แมแตอานนิทานชาดก ถาเห็นชีวิต
การตอสูแลวก็รูสึกสะเทือนใจทุกครั้งไป ไดเห็นชีวิตการตอสูของ
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ใครสักคนหนึ่งมันรูสึกสะเทือนใจ แตวามันสะเทือนใจไปในทางที่ดี
ทำใหไดเห็นตัวอยาง
ก็ พูด ถึง พุทธ ปรัชญา ที่ ควร จะ นำ มา ใช ใน การ แก ปญหา
เศรษฐกิจ อยางเชนวา เราเช็คดูใหดีวาเรามีธรรมอะไรอยูบาง
ขาดธรรมอะไรไป เชนวา อิทธิบาท ๔ วาคือความพอใจในการ
งาน ความพากเพียรในการงาน เอาใจใสในการงาน ก็พูดมาถึง
ขอนี้ อีกขอหนึ่งที่คางอยูก็คือ การใชปญญาพิจารณาไตรตรองดู
เหตุ ดูผล คือวาดูทั้งเหตุและผล ใชปญญาในการทำงาน ไมใช
ดุยๆ ทำไปเรื่อย ไมไดใชปญญา คนที่ใชปญญามากจะใชเวลานอย
แตไดงานมาก ประสบความสำเร็จไดมากกวา หรืออยางทีเขา
่ ใชคำ
วา ใชความพยายามนอย แตวาไดผลมาก อันนี้ก็ตองเอาปญญามา
ชวย แตถาคนไมมีปญญา มันก็ใชความพยายามมาก แตไดผลนอย
เพราะขาดปญญา
ฉะนั้นในการทำงานมันตองมีตัววิมังสา แปลวา ปญญา
ใชปญญา เชนถาเราจะขนขาวสารทีละกระสอบไปลงเรือ แบกทีละ
กระสอบไปลงเรือมันก็ได แตวาตองใชแรงงานมาก แตวาถาตอ
สะพานไปจากโกดังแลวก็ไปลงเรือ ก็เพียงแตเอากระสอบขาวสาร
วางไวบนสะพาน แลวก็ทำสะพานลาดลงไปในเรือ เพียงแคนี้ก็จะ
ไดงานเยอะ และก็มีคนอยูที่โกดังคนหนึ่ง หรือสองสามคนก็ได
แลวก็มีคนอยูในเรือ จะไดงานเร็วกวา อันนี้เรียกวาใชปญญา ก็
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เรียกไดวาแลวแต เรื่องอะไรควรทำอยางไรก็ทำไปอยางนั้น แลว
ก็ใหสำรวจดูวาเราขาดขอไหน เราก็พยายามทำใหบริบูรณในขอที่
ยังขาดอยู แตขอไหนดีแลวก็รักษาไว ขอไหนขาดอยูก็เพิ่มใหเต็ม
ตองศึกษาศาสนาพุทธใหเขาใจเสียตั้งแตตน จึงจะเอาศาสนาพุทธ
ในดานที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจมาใชได มงคล ๓๘ นี่ก็ตองพยายาม
เช็คดูทุกวัน ควรจะจำใหได ตรวจใหไดยิ่งดี วาเราปฏิบัติอยูใน
ขอไหน เราบกพรองขอไหนไปบาง ตองเช็คได สามารถยืนยัน
ตัวเองไดวาเราปฏิบัติธรรมขอนั้นบริบูรณ และก็สามารถ
ทาทาย เราสามารถจะยืนหยัดอยูไดอยาง มั่นคง และ
สงาผาเผย
ทีนี้ ถา สังคม ของ เรา โดย มาก ปฏิบัติ ตามหลัก
พุทธและเวนสิ่งที่ควรเวนตามที่กลาวมาแลวคือ อบายมุข
โดยเฉพาะอยางคอรัปชั่นตองเวนใหไดขาด ถาไมมีคอรัปชั่นใน
วงการตางๆ การพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจอะไรๆ มันจะ
ไปไดรวดเร็ว เพราะไมมีตัวถวง ไมมีตัวถวงอยางที่พูดแลว เราเวน
ของแสลงใหไดมากที่สุด แลวก็กินยาตามสมควร บริหารรางกาย
พอสมควร อยางนี้รางกายมันก็ไปได การคอรัปชั่นมันเปนเนื้อ
รายของสังคม แลวที่พูดกันอยูเสมอวา มันมีกันอยูทั่วไปหมด
อยางนี้ก็แยหนอย ก็พัฒนาเศรษฐกิจไดยาก พัฒนาสังคมไดยาก
แมในวงการศึกษาก็มีคอรัปชั่น ในวงการมหาวิทยาลัยก็มีคอรัปชั่น
อยางนี้มันก็แยเต็มที
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รายการโลกมองไทย ผานมาเมื่อสักครูนี่เอง กอนสอง
ทุมนี่เอง เขามองไทยอยางไร ชาวโลกเขามองไทยมาวาอนาคต
ของไทยอยูที่วารัฐบาลจะปราบคอรัปชั่นไดหรือไม ถารัฐบาลไทย
ปราบคอรัปชั่นไมได อนาคตของไทยก็จะคอยๆ ผุกรอนลงไป ดับ
ลงไป หรี่ลงไป แตถาสามารถปราบคอรัปชั่นได ใหกระเตื้องขึ้น
ใหดีขึ้น สถานะของบุคคล สังคมตางๆ ในสังคมไทยก็จะดีขึ้น เขา
วาอยางนั้นนะครับ วาโลกเขามองไทยวาอยางไร เทาที่เขา
สังเกตวาเวลานี้เมืองไทยมีคอรัปชั่นมากขึ้น ไมไดลดลง
ดูการเลือกตั้ง ส.ว. คราวที่ผานมา วาในระดับคนที่จะ
เขามาเปน ส.ว. เขามาเปนสมาชิกวุฒิสภา ก็ยังมีการ
คอรัปชั่น จนตองเลือกแลวเลือกอีก บางจังหวัดเลือกถึง
สามครั้ง เพราะวามันไมสุจริต เลือกตั้งมันไมสุจริต
อยางนี้ทานลองนึกดูวา ในวงการตางๆ จะเปนอยางไร
ถาเราไมกลัวสิ่งนี้ ก็เทากับวาเรายอมรับใหเนื้อรายมันลุกลามไป
ตลอดเวลา แลวการพัฒนาเศรษฐกิจมันจะเปนไปไดอยางไร ไม
เห็นพุทธธรรมหรือวาหลักคำสอนของศาสนาเปนสิ่งสำคัญ กลัว
เชย ถาเอาหลักคำสอนของศาสนามาใชแลวมันก็เชย แตวาไมกลัว
ชั่ว แตกลัวเชย ทีนี้บางคนเขาไมกลัวเชย เขากลัวชั่วมากกวา เชย
ชางมัน ไมเปนไร มันกลัวเชยมากกวากลัวชั่ว มันก็แปลก ในสังคม
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เรานี่ก็ผูหลักผูใหญจำนวนไมนอย ก็นับถือศาสนาพุทธ เคารพ
กราบไหวพระพุทธรูป เวลาจะทำงานทำการ เวลาทำอะไรที่เปน
เรื่องเปนราวเปนหลักเปนฐาน ก็มีการบูชาพระรัตนตรัย เคารพ
กราบไหวจุดธูปเทียน มีดอกไมสวยๆ มาบูชาพระ อะระหัง สัมมา
สัมพุทโธ ภควา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ ขาพเจาขออภิวาท
พระผูมีพระภาคเจา สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัส
สามิ ขอนมัสการพระธรรมที่พระพุทธเจาตรัสไวดีแลว สุปะฏิปน
โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ขอนอบนอมพระสงฆ
พระสงฆเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ขอนอบนอมพระสงฆ ผูปฏิบัติดี
ปฏิบตั ชอบ
ิ นัน้ ก็ทำกันไดทุกหนทุกแหง แตวาเวลาจะพูดธรรมะของ
พระพุทธเจา ผูที เป
่ นหัวหนานัน่ แหละ เวลาจะใหโอวาทหรือพูดอะไร
กับผูน อยในทีประชุ
่ ม ถาจะพูดวานีคื่ อคำสอนของพระพุทธเจา อาง
พระพุทธเจาไมได เชย ตองไมอางพระพุทธเจา ถาอางพุทธภาษิต
อะไรนี่เชย อางฝรั่งไมเปนไร รูสึกวาโกดี ทำนองนั้น ก็มันขัดกัน
เราก็กราบไหวบูชาพระพุทธเจา แตวาพอจะพูดถึงคำสอนของทาน
กลับเห็นเปนเชย ทำนองนั้น มันอะไรกัน ไมเขาใจ ถาอยางนั้นก็
แสดงวาพระพุทธเจาทานสอนอะไรเชยๆ สิ ก็ไปเคารพนับถือทาน
ทำไม มันก็ไมตรงกันนะ มันเปนการขัดแยงตัวเอง
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ผมไดยืนยันมาตลอดเวลา ถาคนไทยเราซึ่งเปนชาวพุทธ
สวนมากเปนชาวพุทธ ใชชีวติ แบบพุทธ ดำเนินชีวติ ใชเศรษฐกิจ
แบบพุทธ ไมลำบากหรอกครับ สังคมไทยไมลำบาก ขอใหเรา
ไดศึกษาศาสนาพุทธใหเขาใจ ปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธ ใช
ชีวิตแบบพุทธ ไมลำบาก สังคมไทยไมลำบากแนนอน อันนี้ก็ขอ
นำมาเลาสูกันฟงนะครับ
ทีนี้ก็มีนักศึกษาไดถามตอไปวา เราตองใชมงคล ๓๘
ประการทั้งหมดหรือ ผมก็ตอบไปวา เราตองใช ไม
เพียงแตมงคล ๓๘ ธรรมะทุกอยางเราตองใช ใชหมด
ทุกอยางเทาทีจำเป
่ น การใชธรรมะไมไดใชพรอมกัน แต
วาถาคราวใดมีความจำเปนทีจะ
่ ตองใชธรรมขอไหน ก็เอา
ขอนั้นมาใช ก็เปรียบเหมือนวาเรามีเครื่องมือมากมายสำหรับ
ทำงานของเรา เปรียบกับชางไมชางเหล็ก อะไรก็แลวแต คนที่
ปลูกบานสรางเรือน เขาก็มีเครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลย เขาไม
ไดใชพรอมกันทุกอยาง เขาดูวาอะไรจำเปนสำหรับใชเครื่องมืออัน
ไหน เขาก็ใชเครื่องมืออันนั้น อยางนี้จำเปนที่จะตองใชเครื่องมือ
อันนี้ เขาก็หยิบเครื่องมืออันนั้นมาใช แลวก็วางไว ทำอะไรตอไป
จำเปนจะใชเครื่องมืออันนี้เขาก็ตองใชอันนี้ หรือวาหมอ เภสัชกร
รูจักยาเยอะแยะ มีไมรูตั้งกี่พันอยาง เขาไมไดใหคนไขกินยาพรอม
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กันหมดทุกอยาง อยางนี้ก็ตายแน เขาดูวาโรคอยางนี้ควรจะกินยา
อะไร ก็ใหยานัน้ ไป และก็ควรจะควบกับยาอะไร อยางคนทีกระเพาะ
่
ไมคอยดี ก็ใหยาเกี่ยวกับกระดูกมา ปวดหลัง ปวดเอว หรือเกี่ยว
กับยากระดูก ยากลามเนื้ออะไรพวกนี้มันมักจะกัดกระเพาะ เขาก็
ใหยาเคลือบกระเพาะมาควบคูกันไป อยางนี้เรียกวาใชยาเปน เขา
ก็สั่งยาไดถูกตอง คนไขที่ไมรูดวยตัวเองก็ตองเชื่อหมอ แลวก็ทำไป
ก็ปลอดภัย ยาตัวไหนควรจะใชกับยาตัวไหน ยาตัวไหนใชกับยาตัว
ไหนไมได มันเสริมฤทธิ์กันมากเกินไป อะไรทำนองนั้นนะครับ
เหมือนกับธรรมะ ก็เหมือนยา ที่เรียกวาธรรมโอสถ เรา
ตองใชธรรมะเปน ถาใชไมเปน ธรรมะมันเปนพิษเอา เหมือนกับ
กินยา ถากินไมเปน ยามันก็เลนงานเอาแย ถาใชธรรมะเปนก็ได
ประโยชนทุกอยาง พูดอยางสุภาพหนอยก็เรียกวา องคธรรมทุก
ขอ พูดแบบยาทุกตัว ธรรมะทุกขอ มันจะเสริมกันบาง ลางกัน
บาง อะไรอยางนี้ ถาเรามีสันโดษ ก็ตองมีสัมมาวายามะเขามา มี
วิริยะเขามา เปนคูกัน สอนใหสันโดษ ใหพอใจในสิ่งที่เปนของตน
เพื่อปองกันคอรัปชั่น แลวก็ใหมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบ
เขามาสนับสนุน เสริม รับชวงตอไป เปนตนนะครับ มันก็มีอีก
เยอะ
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นักศึกษาถามวาปญหาเศรษฐกิจเวลานี้มีอะไรบาง ผม
ก็บอกวาผมไมใชนักเศรษฐกิจ ไมใชนักเศรษฐศาสตร ผมก็ไม
คอยจะทราบเรื่องปญหาเศรษฐกิจอะไรมากนัก ก็ใหผูถามพูดมา
ดู ลองชี้มาดูวามีปญหาอะไรอยูบางที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ แลวเราจะ
เอาพุทธปรัชญาไปแกปญหาไดใหถูกตอง คือใหเขายกขึ้นมา เชน
วาปญหาเรื่องความยากจน ปญหาใหญของเศรษฐกิจก็คือปญหา
ความยากจน ถามั่งมีแลวก็ไมคอยมีปญหา คนมั่งมีจะไปมี
ปญหาอยางอื่น ไมใชปญหาทางเศรษฐกิจนะครับ อาจ
จะมีปญหาสังคม ครอบครัว เพื่อนฝูง คราวนี้เราจะแก
ปญหาความยากจน เอาพุทธธรรมไปแกอยางไร ทีนี้เรา
ก็ตองคุยหา เสาะหา เจาะหาสาเหตุเสียกอนวาสาเหตุ
ของความยากจนมีอะไรบาง คนพวกหนึ่งอาจจะยากจน
เพราะเกียจคราน หนักไมเอาเบาไมสู อยางที่ในหนังสือจดหมาย
ถึงนาย ก็บอกวา คนไทยสวนมากก็มักจะเปนแบบนั้น หนักไมเอา
เบาไมสู มันก็ตองแกดวยความเพียร
ถายากจน สาเหตุของความยากจนมีอะไรบาง คนพวก
หนึ่งอาจจะยากจนเพราะเกียจคราน หนักไมเอาเบาไมสู อยางที่ใน
หนังสือจดหมายถึงนาย ก็บอกวาคนไทยสวนมากก็มักจะเปนอยาง
นั้น หนักไมเอาเบาไมสู และก็มาปญหาเรื่องความยากจน คนพวก
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หนึ่งยากจนเพราะวาเกียจคราน มันก็ตองแกดวยความเพียร ทำ
อยางไรใหเขาขยันขึ้น ใหเปนคนมีพฤติกรรมที่นาเอ็นดู ใหนา
เอ็นดู ใหมีคนเขาอยากใช ถาไมมีใครเขาใชก็ใชตัวเอง หัดใชตัว
เองมาตั้งแตเล็กๆ ผูใหญสอนใหเด็กใชตัวเอง ไมตองคอยใหผูใหญ
ใช ผูใหญแลวก็เหมือนกัน เคยไดยินคนบน แมในวัดก็มีพระบน
เราไมมีใครใช เราไมรูจะทำอะไร เพราะวาไมมีใครใช ถาผมไดยิน
อยางนี้ผมก็จะตอบไปทันทีวาขอใหใชตัวเอง ถาไมมีใครใชขอใหใช
ตัวเอง และเราสำรวจวามีหนาที่วาเราทำหนาที่อะไรก็ทำหนาที่นั้น
ไปใหดีที่สุด ใหดีที่สุดเทาที่จะทำได แลวคนเขาก็เห็นคุณคา คน
เห็นประโยชน เขาก็จะเรียกใช จนทำกันไมไหว คนนั้นก็จะใหทำ
คนนี้ก็จะใหทำ คนนูนก็จะใหทำ และทำกันไมไหว ยังตองปฏิเสธ
งานมากมาย ทำไมไหว ก็คนเขาไวใจ เพราะเหตุที่วาเราใชตัวเอง
มากอน วาใหใชตัวเองมากอน จนเปนผูชำนาญ เปนผูรูงาน งาน
มันสอนคน เปนผูรูงาน เปนผูทำงาน
คนพวกหนึง่ ยากจนเพราะการพนัน ก็ตองแกใหเลิกการ
พนันเสีย ตองแก และใครแกก็ไมดีเทากับตัวของตัวเอง ตองแกตัว
เอง ใครมาแกก็ไมเหมือนกับตัวเองรูส กึ วามันผิดมันไมถูกตอง เพราะ
คนอื่นเขาไมไดอยูกับเราตลอดเวลา ตัวเราเองอยูกับเราตลอดเวลา
เราก็ตองเตือนตัวดวยตัวเอง ใหเลิกการพนันเสีย ไมมีใครเคยไดดี
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เพราะการพนัน มันมีแตชวยกันยอยยับ ชวยกันพากันยอยยับเพราะ
การพนัน ก็มีคนหนึง่ เลนการพนัน ทรัพยสนิ สมบัตขาย
ิ หมด ของลูก
ของเมียขายหมด ไรนาขายหมด วันหนึง่ ลูกชายเขาอยากจะสอนพอ
ก็จูงควายเขาไห เอาไหไปตั้ง ไหเหลาเนี่ย แลวจูงควายเขาไป พอก็
ดูอยู ไอนี่มันบา จูงควายเขาไห ควายตั้งเบอเริ่ม ไหนิดเดียว จะ
จูงควายเขาไปไดอยางไร แกก็บอกวาพอครับนานีมั่ นใหญโต แปลง
มันใหญโต พอยังเอาไปเขารูโปได ทำไมไหปากกวางกวารู
โปอีกทำไมควายมันจะเขาไมได นั่น พอถึงไดความรูสึก
วาที่ลูกพูดนั่นถูกตอง นาสวนอะไรมันใหญกวาควายตั้ง
เยอะ มันยังเขาไปในรูโปได รูนิดเดียว แพการพนันนะ
เลนโป
และวันนีก็้ มาจบกันทีป่ ญหาเรือ่ งเศรษฐกิจ ปญหาเศรษฐกิจ
ทีเกี
่ ย่ วกับความยากจน ก็คนบางพวกอาจจะยากจนเพราะเกียจคราน
นี่เราก็ตองเพิ่มเติมใหเขามีความเพียร ทำใหเขาเห็นโทษของความ
เกียจคราน และก็ใหเห็นคุณของความเพียรใหเขาขยันขึน้ ใหเห็นวา
ความเกียจครานเปนโจรปลนเวลาที่สำคัญที่สุด ในชีวิตมนุษย เรา
ก็คอยทำคอยไป อันนี้ก็ไดพูดมาแลวเมื่อวานนี้นะครับ ทีน้คน
ี บาง
พวกก็อาจจะยากจนเพราะวาเลนการพนัน อันนี้บางทีมันก็เปนสห
สัมพันธกัน เพราะวาขีเกี
้ ยจ อยากจะหาเงินโดยวิธไม
ี ตองเหนือ่ ยมาก
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คือเลนการพนัน แตก็ไมแนเหมือนกัน บางคนก็เลนการพนันเหนีอย
่
เหมือนกัน เพราะวาหามรุงหามค่ำ ทีนี้คนที่จะเลิกการพนันนี่มันก็
ตองเห็นโทษของการพนัน คนเราไมวาจะเลิกอะไร ถาจะเลิกสิ่งนั้น
มันก็ตองพิจารณาบอยๆ ใหเห็นโทษของสิ่งนั้น โทษของการพนัน
ก็มีหลายอยาง เชนวา ตองเสียทรัพย ตองกอเวร ที่พระพุทธเจา
ทานทรงแสดงเอาไววาผูชนะกอเวร ผูที่แพก็เสียทรัพย เสียดาย
ทรัพยทีเสี
่ ยไป ทีว่ าผูชนะ
 ยอมกอเวรหรือประสบเวรนีก็่ เพราะวาดวย
เหตุผลสองประการ ประการที่หนึ่งก็คือ ผูแพไมยอมเลิก เขาอยาก
จะเอาชนะ ก็ชวนเลนเรื่อยๆ ไป บางทีจะเลิกแลว ชนะแลวจะเลิก
แตผูแพไมยอมใหเลิก ถายิ่งมีพรรคพวกมากก็ขูเขาดวย ตะคอกเขา
ดวยวาตองเลนตอไป ถายิ่งในบอนการพนันนี่ก็นักเลงเยอะ ยิ่งถา
พวกนั้นมันเปนคนหัวไม มันก็ขูเอา มันก็แยงเอาทรัพยที่ชนะไปได
ซะเลย อันนี้เรียกวากอเวร เพราะวาผูแพเสียดายทรัพยที่เสียไป
แลวก็ประการที่สามก็เสื่อมทรัพยทันตาเห็น อยางที่พูด
แลวเมื่อคืนนี้วา มีเรือกสวนไรนา มีทองหยอง มีทรัพยสินเงินทอง
อะไร ของตัวของลูกของเมียเอาไปเลนหมด ผีการพนันนี่มันแรง
แรงมาก ก็มีคนวายวอดมากับการพนันเยอะแลว ในทีส่ ดุ ไมตองพนัน
อื่นหรอก พนันบอล พนันฟุตบอล ก็มีเด็กเกือบแยมาแลว เด็กใน
มหาวิทยาลัยสองสามคนก็เกือบจะถูกพวกนักเลงยิงเสียแลว เพราะ
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เหตุที่ไปแพบอล ทำนองนี้ก็มี มันเสื่อมทรัพยทันตาเห็น ตองไปใช
เขาตั้งสองแสนสามแสน ไปแพการพนันบอล พรรณนาไปก็ไมรูจัก
จบสิ้นนะครับ มันเยอะเหลือเกิน เรื่องโทษของการพนัน
และก็ขอตอมาก็ไมมีใครเชื่อถือถอยคำ มันจะบิดพลิ้วอยู
เรื่อย มักจะบิดพลิ้วอยูเรื่อย ไมมีใครเชื่อถือถอยคำ ก็เปนที่ดูหมิ่น
ของคนทั้งหลาย ถาเลนการพนันจนติดการพนันละก็ ถูกดูหมิ่น
แนนอน ไมมีใครยกยองหรอก ทีนี้ก็ขอสุดทายทานวา
ไมมใคร
ี ประสงคจะแตงงานดวย ถาเลีย่ งไดเขาเปนเลีย่ ง
นอกจากวาจะชอบกันทั้งสองคนก็จูงมือกันไปสูหายนะ
อันนี้ก็เคยเห็นมาเหมือนกัน ที่วาทำทาจะตั้งตัวไดแลว
แตทีนี้ไปติดการพนัน พอใจในการพนัน ไมมีใครหามใคร
เพราะวาชอบดวยกันทั้งสองคน ในที่สุดก็ลม ตั้งตัวไมติด ฉะนั้น
เมื่อหมั่นพิจารณาถึงโทษของการพนัน ก็เลิกเสีย ถาเราจนเพราะ
การพนัน เราเลิกการพนันเสีย ก็ตั้งหนาทำมาหากินโดยสุจริต ได
เทาไรก็เทานั้น มันไมมีรูรั่ว มันไดมามันก็เปนอันไดมา อยางวัด
บางวัดนีมี่ งานวัดก็ใหเขาตัง้ บอนการพนันในวัดเพือ่ จะไดเงินจากการ
พนัน บางทีก็มีดนตรีใหญๆ โตๆ ราคาแพงๆ ไอเงินที่ชาวบานเอา
มาบริจาคทำบุญก็ตองเอาไปใหมหรสพเสียมากมายเกินครึง่ ของราย
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ได มันคุมกันที่ไหน ไมคุม แลวก็มันเสียบรรยากาศดวย สมมติวา
ถาไดมาสักสีหมื
่ น่ มีมหรสพมากมายและก็มีการพนันดวย เราก็ตอง
ไปเสียใหสิ่งเหลานี้ วัดก็ตองไปเสียใหสิ่งเหลานี้ แลวก็ครึกโครมไป
หมดนะงานวัด
กั บ การ ที่ ไม ต อ ง มี สิ่ ง
เหลานี้ก็มีกันอยางเงียบๆ สงบๆ
เปนงานบุญ เปนงานสงบ ได
เงินมาสักหมื่นหาก็ยังดี เพราะ
วาเปนเงินที่บริสุทธิ์ผุดผอง ได
เทานั้นก็เทานั้น ดีกวาตั้งเยอะ
บางคนก็บอกวามันเปนทางที่จะจูงคนมาเขาวัด แลวถามวาจูงเขา
มาทำอะไร จูงคนเขาวัดจูงเขามาทำอะไร ถาเขามาเลนการพนัน
เขามาดูมหรสพที่อึกทึกครึกโครม ทำใหเสียบรรยากาศของวัด
หมดเลย อยางนี้ไมตองมีก็ได ทำนองนี้นะครับ นี่เรื่องการพนัน
เพราะวาสิ่งที่คนติดมันตองมีเสนห มันตองมีเสนหของมัน เลย
ทำใหคนติด เหมือนเหลา บุหรี่ บางคนก็ติดมัน ถามันไมมีเสนห
ไมมีรสที่เปนเสนหของมันคนก็ไมติด แตวาไอรสที่เปนเสนหของ
มันนั่นแหละคือตัวราย ตัวที่จะทำรายคน

๑๐๔

พุทธปรัชญาแกปญหาเศรษฐกิจ

คนบางพวกยากจนเพราะกินเหลา ทางเดียวที่จะทำได
ก็คือเลิกกินเหลา พูดงายแตวาทำยาก แตวาที่จริงก็ทำไมยาก ถา
ใจแข็งสักหนอยก็ทำไมยาก พิจารณาโทษของมันบอยๆ ที่มองเห็น
ชัดเจนก็คือวาเสียทรัพย เสียทรัพยโดยไมจำเปนตองเสีย บางคน
นี่ซื้อเหลากินไดทุกวัน ราคาแพงๆ ดวย ไมรูขวดละเทาไรเดี๋ยวนี้
แตวาทราบวาราคาแพง มันก็ขึ้นราคากันไปเรื่อย เวลาลูกไปขอ
สตางคซื้อขนมไมมีให เวลาลูกไปขอสตางคซื้อเสื้อผาไปใช
ในโรงเรียน ซื้อเครื่องเขียน ขอสตางคไปซื้อเครื่องเขียน
ไมมี ตวาดลั่น ใหไปขอแม แตวาซื้อเหลากินไดทุกวัน
ไมเสียดาย ยิ่งเมาก็ยิ่งซื้อ ยิ่งไมเสียดาย เสียทรัพยโดย
ไมจำเปน
นอกจาก เสีย ทรัพย โดย ไม จำเปน แลว มัน กอการ ทะเลาะ
วิวาท มีเยอะไป เราก็เห็นๆ กันอยู วาคนเมาแลวมันก็ทะเลาะ
วิวาทกันงาย ถาไมเมาก็ยังพออดใจไดไมทะเลาะ พอเมาเขาละก็
อหังการมันเกิดมากขึ้น อหังการ ไอตัวทิฏฐิมานะ ตัวอัสมิมานะ ตัว
เรา เราตองเปนที่หนึ่ง เราตองใหญโต ตรงนี้ใครใหญโตไมได เรา
ตองใหญโต มันเมาเขาแลวก็ยิ่งใหญโต ก็ตางคนตางเมา ตางคน
ตางก็ใหญโต มันก็ตีกัน อยางงานวัดก็มี งานวัด งานตางจังหวัด
เชนวาทางภาคใตงานชักพระ ออกพรรษานี้ละครับ ชักพระบกบาง
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ชักพระน้ำบาง คนตีกันทุกครั้ง ตีกันตกน้ำทุกครั้งงานชักพระ ก็คือ
วาเหมือนกับที่กรุงเทพฯ เขาทำเทโวโรหนะ ออกพรรษาเราทำบุญ
เทโวโรหนะ ตักบาตรเทโวพระพุทธเจา ใครตอใครก็ลงมาจากชั้น
ดาวดึงส ทำเปนอยางนั้น ประเพณี แลวก็เมา พวกนักเลงประจำ
หมูบานก็เมา พวกหนุมๆ มันก็เมา คนแกบางทีมันก็เมา เมาแลว
ก็ตีกัน ตกน้ำ ตีกันในเรือพระนั่นแหละ และตกน้ำปอมแปมๆ ตี
กันคนละทีสองที ฉะนั้น ก็เคยอาฆาตกันเมื่อไร เคยพยาบาท
กันไวเมื่อไรก็มาตีกันวันนั้น แตตองเมาเสียกอน ถาไม
เมามันก็ตีไมคลอง มันก็ตีไมลง อยางนี้ทะเลาะวิวาท
กอการทะเลาะวิวาท ในกรุงเทพฯนี่ก็เยอะ เห็นๆ กัน
อยู มันกอการทะเลาะวิวาท เกิดโรคสารพัดโรค กินไปๆ
มีโรคตับบาง โรคกระเพาะบาง โรคลำไสบาง โรคอะไรนะ
ไอโรคติดสุรามือสั่น ไมไดกินมือสั่น ทำอะไรไมได และก็ตายไป
กับโรค บางทีก็ตายไปกับโรค ก็ยังไมเลิก ก็มีคนที่หวังดีไปเตือน
ไปบอกวากินมากเดี๋ยวตาย ก็บอกเขาอยากตายอยูแลว วาเขาไป
อยางนั้น จริงๆ ก็คืออยากกินเหลานั่นแหละ ไมใชวาอยากตาย
อะไรหรอก แตวามันอดไมได เกิดโรคตับแข็งไปเยอะแลว แตวา
คนที่เปนโรคตับแข็ง ไมจำเปนวาจะตองกินสุราทุกคนนะครับ เกิด
จากโรคอื่นก็ได
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แลวก็ถูกติเตียน ถูกติเตียนก็เพราะวาไปประพฤติสิ่งที่นา
ติเตียน เชนวาไมรูจักอาย อันนี้ก็เปนอีกขอหนึ่งของโทษของสุรา
คือไมรูจักอาย เคยละอายในสิ่งนี้ก็ไมละอาย คือทำได สิ่งที่เคย
ละอายทำไมได พอเมาเขาก็ทำไดไมรูจักอาย นอนกลางถนนก็ได
บางคนก็บอกนอนกับหมาก็สนุก นอนกับหมาหมาก็ไปเลียปากขาง
ถนน และก็ถูกติเตียน
ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือทอนกำลังสติปญญา บางคน
ก็บอกวาตองกินเหลาถึงจะทำงานได ไมกินทำไมได ไมกินเหลา
ไมมีสติปญญา ตองกินเหลา อันนี้ไมจริงหรอกครับ มันคอยทอน
สติปญญาลงเรื่อย เหมือนมา ทานลองนึกดูวามาที่มันลาแลว มัน
วิ่งไปเพราะถูกแส วิ่งไปเพราะเอาแสหวดมัน มันก็กระโดดกระโจน
ไปพักหนึ่งเพราะมันเจ็บ มันโดนแส สักประเดี๋ยวมันก็ออนเปลี้ยลง
อีก ออนเปลี้ยลงอีกก็หวดมันลงไปอีก มันก็วิ่งไปอีกไดอีกหนอย
ในที่สุดมันก็ตองลมลงตาย ขาดใจตาย ฉะนั้นคนที่คิดวาดื่มเหลา
แลวทำใหสติปญญาพลุงโพลง อยางนักเขียนบางคนนี่ไมกินเหลา
เขียนไมได เพราะฉะนั้นตองอาศัยเหลา เขียนไปเรื่อย ก็ไมเทาไรก็
ตาย ไมเทาไรเขียนไมได เพราะวาสติปญญามันจะหมดอยูแลว มัน
จะมอดอยูแลว ก็ใชเหลากระตุนไป มันไมไดเกิดเองโดยธรรมชาติ
ไมเหมือนคนที่เขาไมดื่มแลวก็ทำงานไปโดยธรรมชาติบริสุทธิ์ ตัว
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หนังสือทุกตัวออกมาดวยปญญาบริสุทธิ์ ไมมีอะไรมากระตุนเลย
ไมมีบุหรี่ ไมมีสุรา ไมมียาชนิดใดชนิดหนึ่งมากระตุนเลย แตเปน
สติปญญาบริสุทธิ์แทๆ มันก็ออกมาบริสุทธิ์ ออกมาดี
เพราะฉะนั้นก็ผูที่คิดวาจะดื่มสุราเพื่อทำงานอยางนี้ อยา
ไปคิดอยางนั้น อยาไปหวังพึ่งสุราเพื่อการทำงาน ใหทำงานดวย
เรี่ยวแรงที่บริสุทธิ์ ดวยสติปญญาที่บริสุทธิ์ แลวก็ที่สำคัญก็คือวา
เศรษฐกิจ ตอนนีเรา
้ กำลังพูดถึงเรือ่ งเศรษฐกิจอยู มันก็เสีย
ทรัพยไปโดยใชเหตุ และก็กอการทะเลาะวิวาทกัน ถาถึง
กับตีรันฟนแทงแลวมันก็ยิ่งเสียทรัพยมากขึ้น และเกิด
โรคมันก็ตองเสียทรัพยอีก ทอนสติกำลังปญญา ทอน
กำลังสติปญญา มันตองเสียทรัพยอีก ก็เปนเรื่องที่จะตอง
เสียทรัพยทัง้ นัน้ อันนีละ
้ ครับ ถาเผือ่ คนทีจน
่ เพราะกินเหลา เพราะ
สุราก็ตองพยายามงดใหได เวนใหได มันไมไดกินมาแตเกิด มาหัด
เอาภายหลัง มาทำเอาภายหลัง
คราวนีคน
้ บางพวกก็ยากจนเพราะไมมงาน
ี ทำ ไมมงาน
ี ทำ
ตกงาน ทำอยางไรดี ก็ตองหางานทำ พยายามหางานทำใหได อัน
นีก็้ มันมีเหตุปจจัยหรือมีองคประกอบมากสำหรับคนทียากจน
่
เพราะ
ไมมีงานทำ อันนี้ตองชวยกันหลายๆ ฝายทั้งตนเอง แลวก็ญาติพี่
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นอง และก็ผูปกครองบานเมือง ผูนำสังคม ตองชวยกันหลายฝาย
วาเราทำอยางไร ทำอยางไรถึงจะใหคนมีงานทำ มีงานทำใหเขาพอ
เลี้ยงตัวได ใหเขาพอเปนอยูไดโดยไมเดือดรอน แตวาถึงอยางไรก็
พยายามใหเขาเวนอบายมุขเสียกอน บางคนแมจะไมมีงานทำ แต
วาถาไมไปฝกใฝอบายมุข ไปอาศัยคนอื่นอยูชั่วคราว ไปอาศัยผูอื่น
เลี้ยงชีพชั่วคราวแตก็ทำงานใหเขา ใหคุมกันกับที่อาศัยเขาเปนการ
ชั่วคราว ถาเปนคนดี เปนคนดีจริง เปนคนขยันจริง เปนคนมี
คุณธรรมจริง เปนคนมีคุณสมบัติ นาชวยเหลือ นาเอ็นดู นารัก
ไมเปนไรหรอกครับ ตกไมนานละ ตกไมนาน ไมเทาไรก็ได ไม
เทาไรก็จะได อันนี้ผมก็ไมมีอำนาจที่จะชวยใครที่ตกงานใหทำงาน
ได แตวาคิดวาสังคมก็ควรจะดูแลหรือชวยเหลือกัน วาเราควรจะ
ทำอยางไรใหเขาพออยูได
พูดถึงเรื่องความยากจน คนบางพวกก็จนเพราะการ
พนัน บางพวกยากจนเพราะกินเหลา และบางพวกยากจนเพราะ
ไมมี งาน ทำ นี่ ก็ ผม ได พูด ราย ละเอียด ไป พอ สมควร แลว นะ ครับ
คงจะตองเปนความรับผิดชอบของสังคมสวนรวมทั้งหมด ก็จะไป
โทษรัฐบาลอยางเดียวก็คงไมได หรือไปโยนใหเปนความผิดของ
ประชาชนทั้งหมดก็ไมไดเชนเดียวกัน ก็จะวาครึ่งตอครึ่งหรือหาสิบ
หาสิบก็ได เรามีวิธีอยางไรใหคนมีงานทำ มีวิธีอยางไรที่จะใหคนมี
งานทำ ก็ชวยกันคิด ก็คิดกันอยูละครับแตยังไมสำเร็จ
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การเอาของไปแจก แจกเทาไร ก็เหมือนหายไปในบอลึก
แจกเทาไรก็ทำใหคนรูสึกวาบางทีคนคอยจะรับของแจกก็ไมอยาก
จะทำอะไรก็มี สุภาษิตที่พูดกันอยูเสมอ ผมก็พูดบอยเหมือนกัน ที่
วาสอนใหเขาหาปลากินเองดีกวาเอาปลาไปแจก ถาเราเอาปลา
ไปแจกก็แจกกันอยูเรื่อยไป ผลก็คือคนนั้นก็จะหาปลากินเองไมได
ไมไดสักที เพราะฉะนั้นทำอยางไรเราจึงจะสอนใหเขาหาปลากิน
เองได เมื่อเขาหาปลากินเองไดแลวเราก็ไมตองหวงเขา ไม
ตองเหนื่อยกับการหาของไปแจก แตวาในขณะที่หาปลา
กินเองไมไดก็ตองไปแจกบาง อันนี้ก็ไมวาอะไรนะครับ
อยาง หนา หนาว ทาง ภาค อีสาน ภาค เหนือ ก็ หนาว มาก
คนก็ยากจน บางสวนก็ยากจน ไมรูจะแกปญหาอยางไร
ก็เอาไปแจกไวกอนเปนการประทังชีวิตกันไป ขณะเดียวกัน
ก็ตองสอนใหคนพึ่งตนเองใหได ใหไดอยางไร เขาจะพึ่งตนเอง
ไดโดยวิธีใด ก็ตองทำ
โดยวิธีนั้น สุภาษิตฝรั่ง
ก็มี พระเจาจะชวยคน
ที่ชวยตัวเอง
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การสอนคนของพระพุทธเจาของเราก็เพื่อใหคนชวย
เหลือตนเอง การชวยเหลือผูอื น่ ไมใชตัง้ จุดมุง หมายเอาไววาชวย
เหลือกันไปตลอดชีวติ แตเราชวยเหลือเพือ่ ใหเขาชวยเหลือตัวเอง
ไดในโอกาสตอไป เพราะวาถารูว าเราแบกใครแลวเราตองแบกไป
ตลอดชีวติ ก็ไมไหวเหมือนกัน เราแบกเขาเพือ่ วาไปชวงหนึง่ เขาจะ
ไดเดินเองหรือชวยตัวเองได เหมือนกับวาเด็กที่จะขามแมน้ำ แต
วาตัวแกเตี้ยเกินไปเล็กเกิน ขามแมน้ำไมได เราก็อุมไป แลวก็
เมื่อถึงฝงโนนแลวก็ใหเดินไปเอง ทางนี้เราคนชวยก็ตอง
มีกำลังใจในการที่จะชวย แตวาเด็กคนไหนเรารูวาจะ
ตองอุมไปตลอดชีวิต เราก็เสียกำลังใจเหมือนกัน คือ
แกไมโต ไมรูจักโต เราเลี้ยงเด็กเลี้ยงคนเราก็หวังวาเขา
จะโต จะโตเปนผูใหญ ก็เลี้ยงตัวเองได ประชาชนพลเมือง
กับรัฐบาลก็ทำนองเดียวกัน ดูๆ ไปแลวดูเหมือนวาประชาชนจะชวย
รัฐบาลมากกวาดวยซ้ำไป ผมพูดดวยความมัน่ ใจนะครับวาเศรษฐกิจ
ไทยจะแกไขไดถาเราเอาหลักพุทธธรรมไปใช ถาชาวพุทธเราเอา
หลักพุทธศาสนาไปใชกันจริงๆ ก็จะประสบความสำเร็จในการจะแก
ปญหาทางเศรษฐกิจเปนอันมาก และก็มีตัวอยางบุคคลทีสามารถ
่
แก
ปญหาทางเศรษฐกิจสวนตัวไดสำเร็จ ดวยการเอาหลักพุทธศาสนา
ไปใชเปนสวนตัว ทีนี้เมื่อสวนตัวแกได สังคมก็เปนการรวมของ
คนแตละคน
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ถาคนแตละคนแกปญหาเศรษฐกิจของตัวได สังคมก็
ไมมีปญหาเศรษฐกิจ ผมพูดอยูเสมอดวยความมั่นใจวา ถาเรา
ปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมแลว ไมมีปญหาเศรษฐกิจใหแก มันไม
ไดแกเพราะมันไมมีปญหาเศรษฐกิจใหแก เหมือนกับวาเราไมมีการ
แกเพราะมันไมมีการผูก เมื่อไมมีการผูกก็ไมมีการแก ก็ไมตองเปน
ภาระเพราะไมไดแบกภาระเอาไว เมื่อไมหิ้วก็ไมตองวาง ทำนอง
นั้นละครับ ไมมีปญหาเศรษฐกิจใหแก
ทีนก็ี้ มีคนอาจจะหมัน่ ไสขึน้ มาแลวก็ถามขึน้ มาวา เราเปน
พุทธกันทั้งนั้น ทำไมมีปญหาเศรษฐกิจกันมากมาย ก็ตอบไดวา
เราเปนพุทธก็จริง แตเราก็ไมไดเอาหลักธรรมของพุทธมาใชในชีวิต
ประจำวัน เราเอาแตพิธีรีตอง เราเอาแตพิธีกรรม ไมไดเอาหลัก
ของพระพุทธเจามาใชในชีวิตประจำวัน มันก็มีปญหา เขาจดชื่อยา
ใหใสเศษกระดาษ ชื่อยาใหกินยา ไปซื้อยานี้ๆ มากิน และถาเรา
หลงเขาใจผิดเราก็เอาเศษกระดาษนั้นไปตมกิน แลวมันจะหายโรค
ไดอยางไร มันไมไดตัวยา มันไดแตชือ่ ยา ดูแลวก็นาขำ นาขำจริงๆ
วาเราไมไดตัวยา ไดแตชือ่ ยาไปตมกิน ทีนก็ี้ นักศึกษาถามวาเราตอง
ชวยตัวเองกอนใชไหมแลวจึงชวยสวนรวม อันนีก็้ ตอบวาถาแตละคน
สามารถมีชีวิตอยูผาสุกได แตละครอบครัวเปนครอบครัวที่ผาสุก
ไดไมมีปญหาเศรษฐกิจ สังคมก็ไมมีปญหา สังคมเปนการรวมของ
หนวยยอย คือคนแตละคน ทีนี้ถาคนหลายๆ คนขึ้นไปไมสามารถ
เอาตัวรอดได สังคมก็ไมรอด ไปไมรอด ก็มีปญหา ปญหาเศรษฐกิจ
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มันเนือ่ งมาจากจิตใจ มันเกีย่ วกับจิตใจ บางทีมันก็มีปญหาทางจิตใจ
กอน แลวมันก็มีปญหาทางเศรษฐกิจตามมา คนที่มีประสบการณ
เกีย่ วกับเรือ่ งนีเขา
้ จะยืนยันไดวา พอปญหาทางจิตใจหมดไป ปญหา
ทางเศรษฐกิจก็หมดไปดวย สำหรับบางคนที่ยืนยันได
ทีนี้ก็เทาที่ผมมองเห็นจากรอบๆ ตัว สวนมากผมก็จะมอง
จากรอบๆ ตัวไปกอน ครอบครัวที่เอาตัวไมรอด เชนวาครอบครัว
ที่เอาตัวไมรอด สาเหตุประการหนึ่งคือไมไดปฏิบัติตามหลัก
พุทธปรัชญาที่วาดวยเศรษฐกิจ ทีนี้ทานตองทราบนะครับ
วา ครอบครัวนั้นคือคนทุกคนไมใชคนเดียว ถาคนเดียว
ปฏิบัติอยูคนเดียวนอกนั้นเขาไมปฏิบัติ มันก็ไปไมรอด
อีก ตองเดินไปพรอมๆกันทุกคน สาเหตุประการหนึ่งคือ
ไมไดปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาที่วาดวยเศรษฐกิจวาทาน
สอนอยางไร ใหใชทรัพยอยางไร ใหทำตัวอยางไร ทานสอนทุก
อยางละครับ วิธีใชทรัพย วิธีหาทรัพย วิธีใชจายทรัพย ทำอยาง
ไรๆ ทานก็สอนเอาไวหมด ถาทำไดตามนั้นก็เรียบรอย อันนี้เรา
ตองพยายามศึกษาและก็นำมาปฏิบัติจริงในชีวิตจริง ไมใชเพียงแต
รูเฉยๆ นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนเห็นผลดวยตนเอง เห็นผล
ในปจจุบัน เปน self evidence มีตนเปนพยาน เอาตัวเปนพยาน
ได วาไดปฏิบัติ ไดเห็นผลมาแลว และก็สามารถจะยืนยันดวยตัว
เองไดดวยความมั่นใจ

อาจารยวศิน อินทสระ

๑๑๕

ทีนี้นักศึกษาก็คุยตอไปถึงเรื่องอื่น ถามวาพุทธปรัชญา
ที่วาดวยการเดินสายกลางเปนอยางไร คำตอบก็คือวาไมตึงเกิน
และก็ไมหยอนเกิน ไมวาจะทำอะไร ทานสอนใหเราทำแตพอดี
ความพอดีดีเสมอ ขอใหเราทองคาถานี้เอาไว คาถาที่ศักดิ์สิทธิ์
ความพอดีดีเสมอ ไมตึงไปและก็ไมหยอนเกินไป ทานลองคิดไปทุก
เรื่องนะครับ คิดไปทุกเรื่อง เราจะเห็นวาความพอดีดีเสมอ กินขาว
อิ่มแตพอดี อะไรมันพอดีๆ แลวมันก็ดี แลวก็ดี เสื้อผาอาภรณ
ก็เหมือนกัน ไมหลวมไมคับ มันพอดี ถาจะพูดอีกทีก็วาคุณธรรม
ทั้งหมดก็เปนทางสายกลางทั้งหมด
ทาง สาย กลาง ไม ได หมาย เพียง มรรค มี องค แปด เทานั้น
แตหมาย รวม ถึง คุณธรรม ทั้งหมด ขอ ยก ตัวอยาง เชน วา ความ
ฟุมเฟอย อัน เปน สวน สุด ขาง หนึ่ง ความ เหนียว แนน เบียด กรอ
ตระหนี่เกินไป นี่เปนสวนสุดขางหนึ่ง ทีนี้ทามกลางความเหนียว
แนนกับความฟุมเฟอย ก็คือความมัธยัสถ มัธยัสถ แปลวา ตั้งอยู
ทามกลาง ทามกลางความฟุม เฟอยและก็เหนียวแนน และก็ประหยัด
ประหยัดนั่นคือ ใชของใหคุมราคา ไมใชครึ่งทิ้งครึ่ง แตวาใชจน
หมดคุณภาพที่จะใช มันใชตอไปอีกไมได เรียกวาใชอยางประหยัด
กินอยางประหยัด ใชอยางประหยัด อยูอยางประหยัด และความ
มัธยัสถและประหยัด เปนทางสายกลาง เรียกวาเขากลางระหวาง
ความตระหนีและ
่ ความฟุม เฟอย ความตระหนีไม
่ เปนคุณธรรม ความ
ฟุม เฟอยก็ไมเปนคุณธรรม ความมัธยัสถความประหยัดเปนคุณธรรม
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นี่ก็เปนทางสายกลาง ความขี้เกียจไมเปนคุณธรรม ความขยันเกิน
ไป ขยันเกินไปจนบาบิ่น และกลาจนบาบิ่น ขยันเกินไป และก็ไม
เทาไรก็ตาย ไมไดกินไมไดนอนไมไดพักผอน ขยันจนไมเปนอันหลับ
อันนอน ไมเปนอันไดพักผอนหยอนใจหรืออะไร อันนัน้ ก็เกินไป นีก็่
เปนสวนสุดอีกขางหนึง่ ทางสายกลางระหวางอันนีก็้ คือ ความเพียร
แตพอดี ความเพียรก็ตองการความพอดี ปญญาก็ตองพอดี คน
บางคนก็มีปญญาเยอะแยะ คิดมาก มีปญญามากแลวก็ไมมีศรัทธา
ไมเชื่ออะไรเสียเลย นี่ก็เปนความงมงายชนิดหนึ่ง บางคนก็
เชื่อหมดทุกอยาง ใครบอกอะไร ใครเลาอะไร ใครนั่น
อะไร ก็เชื่อหมดทุกอยาง ก็เปนความงมงายชนิดหนึ่ง
คุณธรรมก็จะเขากลางระหวางนี้ คือวาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ
ไมเชื่อสิ่งที่ไมควรเชื่อ อันนี้เปนคุณธรรม อันนี้คือธรรมที่
ดี กลัวเกินไปก็ไมดี กลาเกินไปก็ไมดี ขี้ขลาดเกินไปก็ไมเปน
คุณธรรม ความกลาหาญเกินไปจนกลายเปนความบาบิน่ ก็ไมดี เขา
กลางระหวางความขี้ขลาดกับความกลาจนบาบิ่น นั่นเปนคุณธรรม
นี่คือทางสายกลาง
ฉะนั้นทางสายกลางนี่ เอาไปใชกับทุกสิ่งทุกอยางไดเกือบ
ทั้งหมด ทีนี้ก็นักศึกษาก็ขอแนะนำวาใชปรัชญาในการดำเนิน
ชีวิตอยางไร ใหนำปรัชญาไปใชในการดำเนินชีวิตอยางไร ก็ตอบ
วาใหใชปญญาในการเดินทางสายกลาง หรือใชปรัชญาในการเดิน
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ทางสายกลาง ใหพวกเราดำเนินชีวิตโดยทางสายกลาง คอยเช็ค
ตัวเองอยูเสมอ วาตึงเกินไปหรือเปลา หยอนเกินไปหรือเปลา แต
วาเราตองศึกษาธรรมดวย เปนหมวดๆ เปนขอๆ ใหจำหลักธรรม
ไวใหได มันเปนหลัก เชนวา ธรรมมีอุปการะมากมีอะไรบาง เชน
วา สติสัมปชัญญะ ธรรมที่ทำใหงามสองอยางมีอะไรบาง ขันติ
ความอดทน โสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม ความสุภาพเรียบรอย
อยางนี้เราเรียกวา จำหัวขอธรรมได แลวก็นำมาเช็คดูวาเรามี
หรือไม
มงคล ๓๘ นั่นเปนการไตบันไดของการปฏิบัติธรรม ก็
พยายามสำรวจดูวาเรามีเทาไร ขาดไปเทาไร เวนการคบคนพาล
คบคนดี บูชาคนที่ควรบูชา เรื่อยไปนะครับ วาเรามีเทาไร แลวก็
กรณีมีความทุกขขึ้นมา มีความเดือดรอนขึ้นมา เราก็เช็คไดเลยวา
เราผิดธรรมอะไร ความทุกขอันนี้มันเกิดไดอยางไร เราผิดขอไหน
ดูสิ มันตองมี มันตองมีนะ เหมือนกับวารางกายของเรานี้ ปกติ
มันตองไมเจ็บ ถาเผื่อวารางกายปกติมันตองไมเจ็บตรงนั้นตรงนี้
ถาเผื่อวาเจ็บขึ้นมาตรงไหน แสดงวารางกายผิดปกติ ตองเช็คดูวา
มันมีอะไร เสี้ยนตำหรือเปลา แคะออกเสีย ไดไหม เปนอะไรมัน
ตองมีอะไร ถาเผื่อรางกายเราเกิดเจ็บปวดมันตองมีอะไร ถาเผื่อ
วาใจเราทุกขมันแสดงวา ใจตองมีอะไรอักเสบหรือมีอะไรบางอยาง
ที่ทำใหใจเปนทุกข เราตองเช็คได เราตองเขี่ยมันออกไป อันนี้ก็

๑๑๘

พุทธปรัชญาแกปญหาเศรษฐกิจ

เปนวิธีปฏิบัติในการนำปรัชญา นำพุทธปรัชญามาใชในชีวิตประจำ
วัน อันนี้ไมใชปญหาทางเศรษฐกิจ แตเปนปญหาที่วาเราจะนำมา
ใชกับชีวิตประจำวันไดอยางไร
หลักธรรมหรือพุทธปรัชญาที่จะเปนประโยชนไดมากก็
คือ หลักทีเรา
่ สามารถจะนำมาใชกับชีวติ ประจำวันได ไมใชเรียน
รูแลวก็แขวนอยูบนฟากฟาปาหิมพานตหรืออะไร เราตองเอามา
ใชในชีวิตประจำวันได ก็ตองเปนธรรมะที่ติดดิน
ทานผูฟงที่เคารพครับ เรื่องพุทธปรัชญาจะนำ
ไปใชกับเศรษฐกิจอยางไร จากคำถาม จากคำสัมภาษณ
และคำตอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่
ตึก คณะ มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย รามคำแหง หลาย ป
มาแลว ก็จบลงเพียงเทานี้นะครับ และเวลาก็จบลงพอดี
ขอความสุขสวัสดี พึงมีแกทานผูอุปถัมภรายการและทานผูฟงโดย
ทั่วกัน สวัสดีครับ
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