อาจริยบูชา ๗๙ ปี

เพชรแห่งการเผยแผ่ธรรม
ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ
๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
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ชมรมกัลยาณธรรม

๑๐๐ ถ.ประโคนชัย ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทรศัพท์ ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓, ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔
โทรสาร ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓

อ.วศิน อินทสระ

หนังสือดีล�ำดับที่		
พิมพ์ครั้งที่ ๑ 		
จ�ำนวนพิมพ์		

: ๒๓๓
: สิงหาคม ๒๕๕๖
: ๔,๐๐๐ เล่ม

ออกแบบและศิลปกรรม
ด�ำเนินการผลิตโดย		
เพลตและจัดพิมพ์		
			

: ชฎาบุญ บุญสิริวรรณ
: ชมรมกัลยาณธรรม
: Canna Graphic
: โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๑๔-๓๖๕๑

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
www.kanlayanatam.com
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คำ�อนุโมทนา
ชมรมกัลยาณธรรมโดยทันตแพทย์หญิงอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ผูเ้ ป็นประธานชมรม ได้ขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรือ่ ง “ความสุขจากความ
ไม่เห็นแก่ตัว และความสุขจากความไม่ยึดมั่นถือมั่น” ข้าพเจ้าอนุญาต
ด้วยความยินดียิ่ง
ความเห็นแก่ตัวเป็นกิเลสอย่างหนึ่งของมนุษย์ เป็นสาเหตุ
ให้คนทำ�ความชั่วได้นานาประการ ถ้าได้ความสุขมาก็เป็นความสุขที่
ไม่สะอาด บุคคลผู้นั้นก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สะอาด สมดังพุทธศาสนสุภาษิต
ที่ว่า “อตฺตตฺถปญฺญา อสุจี มนุสฺสา” แปลว่า มนุษย์ผู้เห็นแก่ตัวเป็นคน
ไม่สะอาด ส่วนผู้ ไม่เห็นแก่ตัวมีการกระทำ�ต่างๆ เพื่อความสุขของผู้อื่น
ยอมเหน็ดเหนื่อยลำ�บากเพื่อความสุขของผู้อื่นหรือเพื่อประโยชน์สุขของ
คนส่วนมาก ตนเองก็จะได้รับความสุขเป็นสิ่งตอบแทน และเป็นความ
สุขที่บริสุทธิ์
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เมื่อครั้งพระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา
ครั้งแรก ได้ทรงประทานพระพุทธโอวาทว่า “ขอให้เธอทั้งหลายจงจาริก
ไปแสดงธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก”
ตลอดพระชนมชี พ ของพระพุ ท ธองค์ ไ ด้ ท รงประกาศธรรมสั่ ง สอน
ประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งหลาย ประโยชน์นั้นได้สืบเนื่องมา
จนถึงทุกวันนี้
ผู ้ ที่ ท� ำ งานเพื่ อ ประโยชน์ ส ่ ว นรวมจะต้ อ งอุ ทิ ศ ตน สละตน
(อัตตจาคะ) เพื่อประโยชน์สุขของคนหมู่มาก ไม่เห็นแต่ความสุขของตัว
ฝ่ายเดียว อะไรที่เป็นความสุขของตนก็ต้องเป็นความสุขของผู้อื่นด้วย
ผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ประโยชน์ตนและประโยชน์ผอู้ นื่ อย่างสม�่ำเสมอจะได้รบั ความ
สุขความส�ำเร็จในชีวิต ความสุขนั้นบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเป็นประโยชน์เกื้อกูล
ทั้งโลกนี้และโลกหน้า จนถึงประโยชน์สูงสุดคือมรรค ผล นิพพาน
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มีปฏิปทาอีกอย่างหนึง่ เพือ่ ประโยชน์ดงั กล่าวนี้ คือความไม่ยดึ มัน่
ถือมั่น เป็นความสุขที่ปลอดโปร่งและเป็นที่พึ่งในชีวิตได้จริงสมพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อกิญฺจนํ อนาทานํ เอตํ ทีปํ อนาปรํ” แปลว่า ความไม่
กังวล ความไม่ยึดมั่นถือมั่น นั่นแหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงหาใช่อย่างอื่นไม่
เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายนี้ ผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามละอุปาทาน
ทั้ง ๔ มี กามุปาทาน เป็นต้น ซึ่งได้พรรณนาไว้ละเอียดแล้วในหนังสือ
เรื่องนี้
ขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ชมรมกัลยาณธรรมและท่านผู้อ่านพึง
ประสบความสำ�เร็จ และได้รับความสุขจากความไม่เห็นแก่ตัวและความ
ไม่ยึดมั่นถือมั่นทั่วหน้ากัน
ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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คำ�นำ�

ของชมรมกัลยาณธรรม
หนังสือ ความสุขจากความไม่เห็นแก่ตวั เล่มนี้ ได้รบั ความเมตตา
จากท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ให้รวบรวมมาจาก ๒ ส่วนคือ ส่วนแรก
จากเสียงบรรยายทางวิทยุเรือ่ ง “ความสุขจากการไม่เห็นแก่ตวั ” ในรายการ
ธรรมโอสถ ทางสถานีวิทยุยานเกราะ AM 963 KHz ซึ่งท่านบรรยายไว้
เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์
แก่การศึกษาพัฒนาจิตใจ จึงกราบขออนุญาตเรียบเรียงเป็นต้นฉบับ ซึง่ ท่าน
มีเมตตาตรวจทานให้ ในส่วนหลัง “เรือ่ งความสุขจากการไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ”
ซึ่งเดิมชื่อเรื่องอุปาทานนั้นมาจากแนวคำ�บรรยายในการแสดงปาฐกถา
ที่ตึกสรีรวิทยา แก่นายแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่
๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งเรื่องนี้เคยตีพิมพ์เป็นบทความหนึ่งที่
รวมลงในหนังสือชื่อ “ปัญญารัตนะ” ท่านอาจารย์พิจารณาเลือกสรรให้
นำ�มารวมเล่มกับเรื่องแรก เพราะมีเนื้อธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่อง
เกี่ยวโยงกัน โดยให้ชื่อหนังสือว่า ความสุขจากความไม่เห็นแก่ตัว
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โดยธรรมชาติแล้วทุกคนมีความเห็นแก่ตัว แต่ความมีมโนธรรม
เป็นเนื้อใจชั้นในอีกชั้นหนึ่งที่ทำ�ให้เรารู้จักเห็นแก่ผู้อื่น มีเมตตาอาทรต่อ
สุขทุกข์ของเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ เรารักเราต้องการสิ่งใด เราก็รู้ว่า
ผูอ้ นื่ ก็ปรารถนาในสิง่ นัน้ ไม่ตา่ งกัน ผูร้ กั ตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผูอ้ นื่ ไม่มี
ความสุขบนความทุกข์ของผูอ้ นื่ และไม่เห็นแก่ตวั ในจิตใจระดับสูงกว่านัน้
ลึกกว่านัน้ เข้าไปอีก คือการมีปญั ญารูเ้ ท่าทันความเป็นจริง ว่าแท้จริงแล้ว
ตัวตนไม่มีจริง ทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ซึ่งวิถีแห่งปัญญาเหล่านั้นได้
อธิบายไว้ในส่วนหลัง ในเรือ่ งความสุขจากการไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ (อุปาทาน)
โดยเมื่อเรามีปัญญาเข้าถึงสัจจธรรมของสรรพสิ่ง ในความไม่มีอะไรให้
ยึดถือได้ ละอุปาทานต่างๆ ได้แล้ว ย่อมเข้าสู่สภาวะแห่งจิตที่โปร่งเบา
เป็นอิสระจากทุกข์และกิเลสอย่างแท้จริง
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ครูแห่งธรรมซึ่งมี
อัจฉริยภาพในการขยายความธรรมแท้ได้อย่างแจ่มกระจ่างและงดงาม
นุม่ นวล ด้วยทุกสิง่ ถ่ายทอดมาจากดวงจิตทีเ่ มตตาและความเป็นผูร้ แู้ ท้จริง
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ของท่าน ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความโชคดีที่มีโอกาสได้ศึกษางานอันทรงคุณค่า
ของท่าน ทั้งได้รับความไว้วางใจให้ถ่ายทอดสิ่งประเสริฐนี้เพื่อเป็นดวง
ประทีปส่องจิตใจเพื่อนมนุษย์
ด้วยมงคลสมัยแห่งวันคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์จะเวียนมา
บรรจบอีกครั้ง ในวันที่ ๑๗ กันยายน ศกนี้ ในนามชมรมกัลยาณธรรม
ขอน้อมนำ�อานิสงส์แห่งธรรมทานนี้ ต่างพานธูปเทียนแพและพุม่ ดอกไม้
บูชาพระคุณท่านอาจารย์ ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่ง
ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นพระศาสนานี้ จงมาอภิบาลรักษาท่านอาจารย์ให้เจริญด้วย อายุ
วรรณะ สุขะ พละ มีความสงบเย็นทุกวันคืน และได้ทำ�หน้าที่พุทธสาวก
แม่ทัพธรรมที่อาจหาญ สมตามธรรมปณิธานของท่านตราบนานแสนนาน
กราบท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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สารบัญ
ความสุขจากความไม่เห็นแก่ตัว
• อาวาสมัจฉริยะ (ตระหนี่ที่อยู่อาศัย)
• กุลมัจฉริยะ (ตระหนี่ตระกูลหรือสกุล)
• ลาภมัจฉริยะ (ตระหนี่ลาภผล)
• วัณณมัจฉริยะ (ตระหนี่ความดี)
• ธัมมมัจฉริยะ (ตระหนี่ความรู้)

ความสุขจากการไม่ยึดมั่น
• กามุปาทาน (ความยึดมั่นในกาม)
• ทิฏฐุปาทาน (ความยึดมั่นทิฏฐิ)
• สีลัพพตุปาทาน (ความยึดมั่นในศีลและพรต)
• อัตตวาทุปาทาน (ความยึดมั่นตัวตน)

อุปาทาน
วิธีละอุปาทาน
ประวัติผู้เขียน
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สุขจากความไม่เห็นแก่ตัว
ความ
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อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

ความสุข
จากความไม่เห็นแก่ตัว
ธรรมบรรยายในครั้งนี้มีหัวข้อเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์
ความทุกข์หรือความเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากจิตใจเป็นปัญหาใหญ่
ประการหนึ่ง มีนักจิตวิทยาท่านหนึ่งชื่อ William James ได้ให้ทัศนะ
ไว้ว่าอารมณ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้าย หนักหรือเบา
แค่ไหน ย่อมจะเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายได้ทั้งนั้น
โรคที่เกี่ยวกับจิตใจเป็นโรคที่น่ากลัวและฆ่าคนให้ตายไปทีละน้อยอย่าง
ช้าๆ อย่างเลือดเย็น ดังนั้นนักจิตวิทยาจึงได้ให้ทัศนะในการปฏิบัติตน
เพื่อป้องกันและบำ�บัดโรคทางจิตเอาไว้หลายอย่าง ซึ่งผมจะได้กล่าว
ดังต่อไปนี้

AWText-KarmSuk-new.indd 11

8/25/13 10:24 AM

12

ค ว า ม สุ ข จ า ก ค ว า ม ไ ม่ เ ห็ น แ ก่ ตั ว

ประการที่ ๑

ท่านบอกว่า พยายามทำ�งาน อย่าให้มเี วลาว่างมาก มีเวลาว่างมาก
สำ�หรับพักผ่อน ไม่เป็นไร แต่อย่าให้วา่ งมาก คนทีม่ ชี วี ติ อยูอ่ ย่างเกียจคร้าน
มีโอกาสเป็นโรคได้งา่ ยกว่าผูท้ ที่ ำ�งานยุง่ อยูเ่ สมอ มีธรุ ะอยูเ่ สมอ แต่ตอ้ งยุง่
ด้วยความเต็มใจนะครับ ยุ่งด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ยุ่งโดยรู้สึกว่าเป็น
ทุกข์ ยุง่ จังเลย ทุกข์จงั เลย ถ้าอย่างนัน้ จะเป็นโรคจิตมากขึน้ ต้องยุง่ ด้วย
ความพอใจ พอใจที่จะทำ�งาน คนที่เป็นโรคอะไรๆ ถ้าไม่ฉกาจฉกรรจ์นัก
ท่านก็ให้เยียวยาด้วยการทำ�งาน อย่าให้ว่าง เรียกว่า Occupational
Therapy งานมีเยอะแยะไปนะครับ สำ�หรับคนทีไ่ ม่เกียจคร้าน การเยียวยา
โดยการให้ทำ�งาน จะต้องสร้างความพอใจในการทำ�งาน ให้มคี วามสุขจาก
การทำ�งาน คนทำ�งาน งานสร้างคนให้เป็นคนดี แล้วคนก็สร้างสังคมให้ดี
ในมงคล ๓๘ ประการ มีอยู่ข้อหนึ่งเรียกว่า “อนวัชชานิ กัมมานิ”
การงานที่ไม่มีโทษเป็นมงคลอันสูงสุด เพราะฉะนั้น ให้พยายามทำ�งาน
ที่ไม่มีโทษ ไม่ว่างานหนัก งานเบา งานน้อย งานมาก หากไม่มีโทษแล้ว
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ทำ�ได้ทั้งนั้น ให้ใช้ชีวิตไปแต่ละวันด้วยการทำ�งาน งานทางจิตบ้าง งาน
ทางกายบ้าง งานทางวาจาบ้าง งานค้นคว้าบ้าง งานช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง
งานมีเยอะแยะไปหมดครับ ทำ�งานไม่หวาดไม่ไหว สำ�หรับคนทีร่ จู้ กั ทำ�รูจ้ กั
ใช้เวลาทำ� แล้วก็ได้ประโยชน์เยอะ
ในบรรดาความสุข ๔ อย่างของคฤหัสถ์ อันได้แก่ สุขเกิดจาก
การมีทรัพย์ สุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์บริโภค สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้
สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ต่อท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่า สุขประการสุดท้าย คือ สุขที่เกิดจากการ
ทำ�งานที่ปราศจากโทษ มีคุณค่ามากกว่า ๓ อย่างแรกหลายเท่าตัว อย่าง
น้อยก็ถึง ๑๖ เท่าตัว ท่านว่าอย่างนั้นซึ่งไม่น้อยเลย คนเราส่วนมาก
แสวงหาความสุขจากการมีทรัพย์ จ่ายทรัพย์บริโภคใช้สอย เที่ยวเตร่
เทีย่ วกินเทีย่ วสนุก ก็ถอื ว่ามีความสุขแล้ว แต่ทา่ นบอกว่าความสุขอย่างนัน้
สู้ความสุขจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษไม่ได้ การทำ�งานที่
ปราศจากโทษให้ความสุขมากกว่าตั้ง ๑๖ เท่าตัว ท่านลองนึกดูทำ�ไมจึง
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เป็นอย่างนั้น เป็นเพราะมีผลงานเหลืออยู่ แต่การเที่ยวเตร่เที่ยวกิน
เทีย่ วสนุก ใช้ทรัพย์ไปตามความพอใจ มักโน้มเอียงไปในทางเสีย ส่วนมาก
จะทำ�ให้เสียมากกว่าทำ�ให้ดี ถ้าเด็กคนไหนเป็นอย่างนั้น อนาคตก็จะแย่
ถ้าเด็กคนไหนหาความสุขจากการเรียน จากการทำ�งาน เด็กคนนั้นก็
ไว้ใจได้ว่าต่อไปจะไม่เสียเด็ก เป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่เสียผู้ใหญ่ บางท่านมี
ผลงานอยู่ยืนยงมาตั้ง ๑๐๐ ปี ๒๐๐ ปี ๓๐๐ ปี บางท่านมีอยู่เป็นพันปี
ก็มี เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติเป็นพันๆ ปี ผลงานของพระพุทธเจ้า
เป็นอย่างไรครับ ๒,๕๐๐ ปีล่วงแล้วยิ่งแพร่ไปทั่วโลกเลย นั่นคือผล
จากงาน ท่านจึงแนะนำ�ให้หาความสุขจากการทำ�งาน อาจารย์พุทธทาส
ท่านก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆ ให้หาความสุขจากการทำ�งาน “ทำ�งานให้เป็นสุข
สนุกเมื่อทำ�งาน” จะลำ�บากบ้าง เหน็ดเหนื่อยบ้าง อะไรบ้างก็ช่างมันเถิด
ร่างกายของเรา เมือ่ เกิดมาแล้วถ้าไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์มนั ก็จะพาลไปใช้
ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์
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ประการที่ ๒

ฝึกทำ�ใจให้ชอบผู้อื่นและให้อภัยแก่ผู้อื่นอยู่เสมอ พยายาม
คิดว่าไม่มีใครในโลกที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง แม้แต่ตัวเราเองก็ยัง
บกพร่องอยู่
“จะมีใครถูกใจที่ไหนเล่า ตัวเราเองยังไม่ถูกใจเราหนา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รู้ลว่ งหน้าไว้ก่อน ไม่ร้อนใจ”
คำ�กลอนนี้เป็นของท่านเจ้าคุณศาสนโสภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม นานแล้วครับ ท่านเขียนกลอนไว้
เป็นอมตะ แต่ละตอนๆ ล้วนไพเราะทัง้ นัน้ เป็นอุทานธรรม นึกอะไรขึน้ ได้
ท่านก็เขียนเอาไว้
“จะมีใครถูกใจที่ไหนเล่า ตัวเราเองยังไม่ถูกใจเราหนา...”
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บางทีเราก็เบื่อตัวเอง ไม่ถูกใจตัวเอง ตำ�หนิตัวเอง หรือว่าระอิด
ระอากับตัวเอง แล้วคนอืน่ จะถูกใจเราทัง้ หมดได้อย่างไร บางคราวก็ถกู ใจ
บางคราวก็ไม่ถูกใจ มันไม่เที่ยง ดังที่ท่านบอกไว้ในวรรคต่อมาว่า
“...อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รู้ล่วงหน้าไว้ก่อน ไม่ร้อนใจ”
ให้รลู้ ว่ งหน้าไว้กอ่ นว่ามันเป็นอย่างนัน้ อนัตตา มันเป็นเช่นนัน้ เอง
ต้องหัดทำ�ใจให้อภัยแก่ผอู้ นื่ การเข้าใจเป็นเหตุให้อภัยได้ เมือ่ เข้าใจทุกอย่าง
จะสามารถให้อภัยทุกอย่าง เราไม่เข้าใจ เราจึงไม่ยอมให้อภัย เราเข้าใจ
เราก็ให้อภัยได้ แล้วเรือ่ งอืน่ ๆ ค่อยว่ากันต่อไป จะทำ�โทษ ลงโทษ จะปรับ
หรืออะไรก็แล้วแต่ สามารถทำ�ได้เพื่อเป็นการสั่งสอน แต่ในใจของเรา
ไม่มภี ยั เพราะให้อภัยเขาแล้ว เขาไม่มภี ยั จากเรา ใครเข้าใกล้คบหาสมาคม
กับเรา ขอให้แน่ใจว่าเราไม่มีภัยต่อเขา อันนี้ทำ�ให้เราสบายใจอยู่เสมอ
ว่าเราเป็นคนไม่มีภัยต่อใคร คนที่เป็นภัยต่อผู้อื่น ก็คอยหวาดระแวงว่า
คนอืน่ จะเป็นภัยกับตน แต่อนั นีไ้ ม่ใช่วา่ จะเป็นของตายตัวอย่างนีเ้ สมอไป
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เราไม่เป็นภัยกับใคร อย่านึกว่าคนอื่นจะไม่เป็นภัยกับเรา อันนี้ต้องระวัง
ไว้บา้ ง โดยเฉพาะหากคนทีเ่ ราคบหาสมาคมด้วย เป็นคนประเภททีย่ งั ไม่ได้
อบรมจิตให้ดี เราก็อาจได้รับภัยได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกัน

ประการที่ ๓

ฝึกตนให้พอใจในสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยอมรับมันไว้ในฐานะ
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ สมมติว่าร่างกายของเราเกิดพิการขาขาดไปเสีย
ข้างหนึ่ง จะทำ�อย่างไร ถ้าใส่ขาเทียมได้ก็ใส่ ถ้าใส่ขาเทียมไม่ได้ ก็ต้อง
ยอมรับมันในฐานะทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ไม่เป็นทุกข์กบั มัน ช่างมัน สมมติวา่
มือขาดไปข้างหนึง่ ตาบอดไปข้างหนึง่ ถ้าเราพยายามแก้ไขแล้ว แต่มนั แก้ไข
ไม่ได้ หลีกเลีย่ งไม่ได้หรือเป็นโรคบางอย่างทีร่ กั ษาไม่หาย พอบรรเทาไปได้
แต่ไม่หายขาดก็ชา่ งมัน ในทีส่ ดุ มันก็ตอ้ งหายอยูด่ ี คือหายไปพร้อมกับชีวติ
ของเรา พร้อมกับความตายของเรา อย่าไปเป็นทุกข์กบั มัน ถ้านอนไม่หลับ
ก็ไม่เป็นไร ก็ทำ�อย่างอื่นไป คนที่แบกปุ้งกี๋ขนดินขนหิน พอว่างนิดเดียว
ก็ใช้ปุ้งกี๋นั่นแหละเป็นหมอนหนุนนอนหลับไปเลย นั่นเพราะเหนื่อยด้วย
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และเพราะเขาไม่ได้คดิ อะไรมากด้วย ฉะนัน้ ต้องหัดพอใจในสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ ยอมรับมันไว้ในฐานะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ยอมรับว่ามันเป็น
อย่างนัน้ อย่าไปกังวลกับมัน อย่าไปเป็นทุกข์กบั มัน เราก็จะไม่เป็นโรคจิต
นึกถึงคนอื่นให้มาก อย่านึกถึงแต่ตัวเอง

ประการที่ ๔

ลองหั ด ถื อ ประโยชน์ จ ากสิ่ ง ที่ เ ราเข้ า ใจว่ า เป็ น โชคร้ า ยดู บ้ า ง
เป็นการเปลี่ยนขยะมูลฝอยให้กลายเป็นปุ๋ย อันนี้เป็นเรื่องดี เรานึกว่ามัน
เป็นโชคร้ายในเบื้องต้น แต่บางทีสิ่งนั้นกลับเป็นโชคดีในเบื้องปลาย บาง
อย่างเราตีโพยตีพายเดือดร้อนว่าเป็นโชคร้ายของเรา เราควรฝึกทำ�ใจให้สงบ
และมองหาประโยชน์จากมัน คิดดูว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้าง คนเราส่วน
มากมักมองไม่รอบด้าน มองอะไรมักมองด้านเดียว และมองไปอย่างเดียว
หรือไม่มองส่วนที่เหลืออยู่ว่ามีประโยชน์อะไรอยู่บ้าง และไม่สามารถ
เปลี่ยนขยะมูลฝอยให้เป็นปุ๋ยได้ ทั้งๆ ที่มันกลายเป็นปุ๋ยได้ ซากสุนัขฝัง
ไว้ใต้ตน้ ไม้ กลายเป็นปุย๋ อย่างดีแก่ตน้ ไม้นนั้ ทำ�ให้ตน้ ไม้งอกงาม เห็นไหม
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ครับว่าของเสียๆ ถ้าเราทำ�ให้ถกู วิธี กลับกลายเป็นของมีประโยชน์ ลองถือ
ประโยชน์จากสิ่งที่เราคิดว่าเป็นโชคร้ายดูบ้าง
และในทางกลับกัน สิง่ ทีเ่ ราคิดว่าเป็นโชคดี บางทีถา้ เราไม่เข้าใจ
ไม่ระวังให้ดี มันอาจจะเป็นโชคร้ายในบั้นปลายก็ได้ ฉะนั้น มันเป็นได้
ทัง้ สองหน้า สองด้าน แล้วแต่เราจะมอง แต่คนส่วนมากมักมองในแง่รา้ ย
มากกว่าในแง่ดี บางทีก็คิดไปเอง ทั้งๆ ที่ความจริงมันไม่มีอะไรหนักหนา
สร้างอะไรต่างๆ ขึ้นมามากมายด้วยความคิด การสร้างของจิต (Mental
creation) เราคิดไปเอง ทำ�ให้เป็นทุกข์
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ประการที่ ๕

ถ้าเป็นปัญหายากลำ�บากสุดที่จะแก้ไขได้จริงๆ ก็จงลองเผชิญ
มันดูอย่างกล้าหาญ ในเมือ่ เราพยายามทำ�ดีแล้วทุกอย่างแต่ยงั ล้มเหลวอีก
ก็ไม่ตอ้ งเสียใจ บางทีความล้มเหลวในเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ อาจเป็นช่องทาง
ให้เราก้าวไปสู่ความสำ�เร็จอันยิ่งใหญ่ในภายหน้าก็เป็นได้ คนที่คิดเป็น
แบบนี้ อะไรจะไปทำ�ร้ายเขาได้ เขาอยู่อย่างคนอยู่เหนือโลก อยู่ในโลก
อย่างคนอยู่เหนือโลก ไม่ว่าอะไรจะเข้ามา ความล้มเหลวก็ดี ความสำ�เร็จ
ก็ดี เขาคิดเป็นประโยชน์ไปหมด แล้วอะไรจะไปทำ�ร้ายเขาได้ บางคนสอบ
ไม่ได้คณะที่ต้องการ ไปได้อีกคณะหนึ่งที่ไม่ต้องการ ทีแรกเสียใจมาก
แต่พอเรียนไปๆ เกิดรู้สึกว่าดี ดีกว่าที่คิดไว้ และดีกว่าคณะที่ต้องการ
เสียอีกด้วย เรียนไปๆ จนจบ ได้ของดีเยอะเลย และสามารถไปดำ�เนินชีวติ
ได้อย่างดีแหม...ถ้าเราไม่พลาดจากคณะนัน้ มาได้คณะนี้ เราคงไม่ได้ของดี
แบบนี้แน่เลย เพราะฉะนั้น เด็กๆ ที่ประสบเหตุการณ์ทำ�นองเดียวกันนี้
ให้ทำ�ใจให้พอใจเถอะ แล้วพยายามกอบโกยเก็บเอาสิ่งดีๆ ของคณะที่
ตัวได้มาและต่อไปก็จะดี จะได้สิ่งดีๆ อีกเยอะเลย คนเราไม่ใช่ว่าจะได้ดี
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เพราะเหตุว่าสอบได้คณะที่ต้องการเสมอไป เพราะถ้ามันเป็นอย่างนั้น
ไม่ว่าใครต่อใครที่ได้คณะที่ชอบก็คงต้องได้ดีกันหมดทุกคน แต่ในความ
เป็นจริง มีทั้งคนได้ดี คนไม่ได้ดี คนที่ประสบความสำ�เร็จและคนที่ไม่
ประสบความสำ�เร็จมันอยูท่ ตี่ วั คน เพราะสังคมยังคงต้องการคนดี คนเก่ง
คนมีประโยชน์ในทุกสาขาวิชา ขอให้เราทำ�สิ่งนั้นให้ดีที่สุดเถอะ แล้วมัน
ก็จะดี ไม่ต้องไปคิดอะไรให้มาก แต่ต้องคิดให้เป็น ถ้าคิดไม่เป็น อะไรๆ
ก็เสียไปหมด
อันนี้คือวิธีสร้างแนวจิต เพื่อให้เรามีความทุกข์น้อยที่สุดและ
เป็นการแก้ปญั หาความเจ็บป่วยทีส่ บื เนือ่ งมาจากการทีจ่ ติ ของเราเทีย่ วคิด
ไป (Psychosomatic illness) คำ�พูด “ไม่เป็นไร” หรือ “ช่างมันเถอะ”
๒-๓ คำ�เหล่านี้ มันช่วยทำ�ให้ความทุกข์หล่นลงไปอยูท่ ตี่ าตุม่ ได้ เรือ่ งราว
ทั้งหลายบางทีมันอยู่ที่ใจของเราเอง คิดได้อย่างนี้เมื่อไร ความทุกข์มัน
หล่นลงไปทันทีและเราก็กา้ วขึน้ สูภ่ าวะใหม่ เป็นคนใหม่อกี คนหนึง่ ของโลก
เป็นคนใหม่ที่เรารู้สึกภาคภูมิใจว่า เราสามารถเอาชนะอะไรๆ ได้
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ทีนเี้ ราจะมาคุยกันว่า พระพุทธศาสนามีวธิ แี ก้ทกุ ข์อย่างไรเกีย่ วกับ
อาพาธทางจิตนี้ พุทธศาสนามีหลักที่งดงามมาก และทันสมัยอยู่เสมอ
เท่าที่ผมได้ทราบและประสบมาด้วยตนเอง ก็ขอยืนยันในที่นี้ว่า ไม่มีใคร
สอนเรื่องเกี่ยวกับจิตใจได้อย่างสมบูรณ์เท่ากับพระพุทธเจ้า แม้ว่านัก
ปราชญ์บางท่านจะสอนตรงกัน โดยจะได้รับมาจากพุทธศาสนาหรือไม่
ก็ไม่ติดใจในเรื่องนั้น แต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างดีมากเกี่ยวกับ
เรื่องจิตใจ
มีจิตแพทย์ชาวอเมริกันท่านหนึ่ง ชื่อ Douglas M. Burns ได้
เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อ “Buddhism Science and Atheism”
ท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งผมยกมาอ้างอิงถึงไว้ตอนหนึ่งใน
คำ�นำ�หนังสือ “แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ดังนี้นะครับ
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“พระพุทธศาสนามีลกั ษณะเป็นระบบจิตวิทยามาแต่เดิม แต่
เป็นระบบที่ศึกษาสภาพของจิตโดยเน้นหนักในการปฏิบัติทดลอง
ด้วยตนเอง และทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ก็คอื วิธกี ารของพระพุทธศาสนานัน้ เป็น
หลักปฏิบตั ทิ ม่ี รี ะเบียบแบบแผน มีศลิ ปะ เป็นวิถแี ห่งการครองชีวติ ซึง่
มุง่ หวังให้ผปู้ ฏิบตั มิ คี วามผาสุก และมีอารมณ์นสิ ยั ทีค่ มุ้ ครองตนเองได้
ในแง่น้ี ไม่มสี ถาบันใดทำ�ได้ส�ำ เร็จเท่าพระพุทธศาสนาเลย...”
นี่จิตแพทย์ Burns กล่าวรับรองไว้คนหนึ่งนะครับ
“...ความสามารถของพระพุทธศาสนาเช่นนี้ เป็นสิง่ ทีพ่ งึ ประสงค์
อย่างยิง่ และเป็นสิง่ ทีจ่ ะอำ�นวยประโยชน์สขุ แก่โลกอย่างมหาศาลทีเดียว”
นีผ่ มยกมาเป็นตัวอย่างว่า ในเรือ่ งเกีย่ วกับจิตและปัญหาเกีย่ วกับ
ความทุกข์ อะไรเหล่านี้ พระพุทธศาสนามีระบบระเบียบทำ�ได้อย่างดีมาก
พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้อย่างดี แต่ปัญหาอยู่ที่ผู้ถ่ายทอดว่าทำ�ได้
แค่ไหน เพียงไร
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ในการบรรยายถวายความรู้แก่พระธรรมทูตเมื่อประมาณเดือน
มีนาคมทีผ่ า่ นมานี้ ผมได้แสดงความคิดเห็นว่า มีสงิ่ หนึง่ ทีถ่ า้ ทำ�ได้กจ็ ะเป็น
ประโยชน์มาก คือ ทำ�ให้วดั ทุกวัดเป็นสถานบำ�บัดทางจิต หมายความว่า
พระเป็นจิตแพทย์ไปในตัว วัดเป็นสถานจิตเวช ก็จะเป็นทีพ่ งึ่ ของชาวบ้าน
ได้มาก ถ้าเราสามารถจัดระบบได้ ให้วดั และพระเป็นทีป่ รึกษาทุกข์ เป็นที่
แก้ปญั หาเรือ่ งทุกข์ของชาวบ้านและผูค้ นเป็นอันมาก แต่ตอ้ งทำ�อย่างเป็น
ระเบียบ มีโครงการ มีองค์กร มีผรู้ บั ผิดชอบ และอะไรต่ออะไรอีกเยอะ
ผมนึกเสียดายทีว่ า่ เรามีวดั เป็นจำ�นวนมากมายอยูแ่ ล้ว มีสถานที่ มีบคุ คล
พอสมควร แต่วา่ ไม่ได้ทำ�ตรงนีเ้ ท่าทีค่ วร ผมจึงเสนอกับพระธรรมทูต และ
ได้เสนออยู่บ่อยๆ เวลาที่ไปบรรยายถวายความรู้แก่พระสงฆ์ในที่ประชุม
ต่างๆ ส่วนมากท่านจะเป็นระดับเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำ�บล เจ้าคณะอำ�เภอ
ที่มาประชุมกัน ผมก็เสนอว่าทำ�อย่างไรให้วัดเป็นสถานบำ�บัดโรคทางจิต
หรือเป็นสถานแก้ทุกข์ให้แก่คน ไม่ใช่เพิ่มทุกข์ให้แก่คน ใครมีความ
ทุกข์รอ้ นอะไร ก็ไปทีว่ ดั มีสถานทีจ่ ดั ไว้โดยเฉพาะ ไม่ใช่เข้าไปแล้วไม่รจู้ ะไป
ทีไ่ หน ไม่รจู้ ะไปหาใคร แต่ให้จดั สถานทีไ่ ว้เป็นเฉพาะให้รวู้ า่ ถ้ามีความทุกข์
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จะเข้ามาที่วัดนี้ ก็ให้ไปตรงนี้ตรงนั้น และมีพระอยู่เป็นประจำ�เปลี่ยน
เวรกันเข้ามา เป็นพระที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมในด้านนี้มาอย่างดี
ถ้าทำ�ได้อย่างนี้ ด้วยจำ�นวนวัดเท่าที่เรามีอยู่ในเวลานี้ผมเชื่อว่าจะช่วย
ชาวบ้านได้เยอะเลย โดยเฉพาะชาวบ้านทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ วัดนัน่ แหละ จะได้รบั สิง่
ที่จะนำ�ไปแก้ปัญหาชีวิตของเขาได้ ก็เลยนำ�มาเล่าไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ
ย้ อ นกลั บ มาเรื่ อ งที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า สอน ใครจะสอนตรงกั บ
พระพุทธเจ้า ก็ไม่ตดิ ใจนะครับ สมมติวา่ ให้ประโยชน์แก่นกั ปราชญ์บางท่าน
ในรุน่ หลังทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั แนวคิดทางพุทธศาสนามาก่อนเลย แต่ทา่ น
เหล่านั้นพูดทีหลังพระพุทธเจ้านานมาก เช่น ท่านเซโน เป็นปราชญ์
ชาวกรีก สมัย พ.ศ. ๓๓๐ ได้ตั้งสำ�นักสอนปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องอุเบกขา
หรือลัทธิสโตอิค (Stoicism) มีหลักคำ�สอนเหมือนอุเบกขาในพุทธศาสนา
เป็นการฝึกใจไม่ให้พอใจหรือเสียใจ แต่เราก็เห็นแล้วว่า พระพุทธเจ้า
ได้ทรงสอนเรื่องนี้ไว้ก่อนท่านเซโนถึงเกือบ ๔๐๐ ปี ทั้งยังมีรายละเอียด
และหลักปฏิบัติอย่างครบถ้วนอีกด้วย
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แต่อุเบกขานี้ต้องดูให้ดี เพราะว่ามี ๒ แบบ คือ แบบอัญญาณ
ซึ่งเป็นข้าศึกใกล้ของอุเบกขา อัญญาณ คือความไม่รู้ ไม่รู้ไม่ชี้ ไม่รู้เรื่อง
โมหะ ซึ่งไม่ดี อุเบกขาที่ดีต้องประกอบด้วย ญาณ คือความรู้ ความเข้าใจ
วางเฉยด้วยความรูด้ ว้ ยความเข้าใจ และพร้อมทีจ่ ะแก้ปญั หา ไม่ใช่เฉยแล้ว
ไม่แก้ปญั หา เฉยแล้วต้องพร้อมจะแก้ปญั หา หรือกำ�ลงั หาวิธแี ก้อยู่ แม้วา่
ตอนนี้ยังเฉยไว้ก่อนเพราะยังมองไม่เห็นวิธีแก้ก็ตาม ตอนนี้ไม่อยากไป
ทุกข์กับมัน ขอมีความสุขไปก่อน อย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าถ้าจะมีเรื่อง
ทีน่ า่ จะทำ�ให้เราทุกข์ในอีก ๒ เดือนข้างหน้า ทำ�ไมจะต้องไปทุกข์ลว่ งหน้า
ตั้ง ๒ เดือน ตอนนี้ควรทำ�ใจให้สบายไว้ก่อน พอมันใกล้เข้ามาเหลืออีก
๗ วัน ก็ทำ�ไมต้องไปทุกข์ล่วงหน้าตั้ง ๗ วัน พอมันมาถึงวันที่ ๗ นั้น
ค่อยทุกข์ตอนนั้นก็ได้ พอมาถึงวันที่ ๗ แล้วเรื่องมันจะเกิดตอน ๕
โมงเย็น ก็คอ่ ยทุกข์ตอน ๕ โมงเย็นนัน่ แหละ ไม่ตอ้ งไปทุกข์รอไว้ตงั้ แต่เช้า
มันจะได้มีความทุกข์น้อยลงหน่อย เพราะช่วงเวลาที่จะทุกข์มันสั้นลง
ไม่ตอ้ งทุกข์ลว่ งหน้ายาว ทุกข์ลว่ งหน้าแค่สนั้ ๆ ช่วงทีเ่ ราสบายใจมันจะได้
ยาวหน่อย มีความสุขเยอะหน่อย และพอถึงเวลา ๕ โมงเย็นเข้าจริงๆ

AWText-KarmSuk-new.indd 26

8/25/13 10:24 AM

27

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

มันก็อาจจะผ่านพ้นไปได้โดยเรียบร้อยไม่มีอะไร ถ้าใครไปทุกข์ไว้ตั้งแต่
๒ เดือนที่แล้ว ก็กลายเป็นทุกข์กินเปล่า เป็นทุกข์โดยไม่จำ�เป็นที่จะ
ต้องทุกข์
ทีนเี้ มือ่ คำ�นึงถึงความสุขทีม่ นุษย์เราได้รบั อยู่ เมือ่ พิจารณาดูแล้ว
ก็ตอ้ งยอมรับตามพระพุทธพจน์ทวี่ า่ “ไม่มคี วามสุขใดจะยิง่ กว่าความสงบ”
พระพุทธภาษิตนี้มีการแปลอยู่ ๒ นัย แปลว่า ไม่มีความสุขใดยิ่งกว่า
ความสงบ นี้นัยหนึ่ง และอีกนัยหนึ่งแปลว่า ไม่มีความสุขอื่นนอกจาก
ความสงบ
การแปลนัยแรก “ไม่มีความสุขใดยิ่งกว่าความสงบ” แสดงว่า
ยอมรับความสุขอย่างอืน่ ด้วย เช่น กามสุข และความสุขจากอะไรอืน่ ก็แล้ว
แต่ทที่ ำ�ให้เกิดสุขได้ แต่กไ็ ม่เห็นความสุขอืน่ ใดทีจ่ ะยิง่ ไปกว่าความสงบได้
นัน่ คือ ยอมรับว่าความสงบดีทสี่ ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โดยความหมายเต็มตัว
เต็มรูป ท่านหมายถึงนิพพาน “นัตถิ สันติปรัง สุขงั ” โดยความหมายเต็มรูป
ความสงบคือนิพพาน คือการดับกิเลส
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การแปลนัยที่สอง ต้องพิจารณาในแนวปรัชญามากหน่อย
จึงจะเข้าใจและมองเห็นได้ง่ายขึ้นว่าความสุขอะไรๆ ที่เราได้รับอยู่ มันก็
ไปจากความสงบทั้งนั้น คือต้องสงบเสียก่อน แล้วจึงจะมีความสุข เช่น
ถ้าหิวข้าว มีความทุกข์เพราะความหิว ก็ตอ้ งท�ำให้ความหิวสงบลงเสียก่อน
แล้วจึงจะได้รับความสุข ถ้าร้อนและเป็นทุกข์กาย ก็ต้องท� ำให้ความ
ร้อนกายมันสงบเสียก่อนด้วยวิธใี ดวิธหี นึง่ เช่น อาบน�ำ้ หรือท�ำให้หอ้ งเย็นขึน้
หรือไปยืนตากลม ให้ความร้อนมันสงบเสียก่อน แล้วจึงจะเป็นสุข ไล่เรียง
ไปทุกอย่างไม่วา่ อะไร เราต้องสงบเสียก่อน แล้วจึงจะได้ความสุข หรือว่า
เกิดความอยากอะไรขึ้นมา ใจเป็นทุกข์เพราะความอยาก ต้องสงบความ
อยากเสียก่อน แล้วจึงจะสุข หรือต้องสนองให้เป็นไปตามความอยาก
ความต้องการเสียก่อน แล้วความอยากอันนั้นก็สงบลงชั่วคราว ก็เป็นสุข
ไปชัว่ คราว ถ้าความอยากมาอีก มันก็เป็นทุกข์อกี นีเ่ ป็นการแปลนัยที่ ๒
“ไม่มีความสุขอื่นใดนอกจากความสงบ”
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ปัญหาต่อไปก็คือ อะไรเป็นเครื่องท�ำลายความสงบทางจิตใจ
ของมนุษย์ โดยปกติธรรมดาหรือโดยธรรมชาติ มนุษย์เราต้องการความสงบ
หรือโน้มเอียงไปในความสงบ ถึงจะวุ่นวายอะไร ก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราว
ถึงอยากจะวุ่นวายกับเขาบ้าง อยากจะไปเที่ยวเตร่ ไปสนุกสนาน ไปกิน
ไปเล่นบ้าง แต่ถ้าให้กินให้เล่นไปตลอด ก็ไม่เอาหรอก เพียงชั่วครู่ชั่วยาม
เท่านัน้ แล้วในทีส่ ดุ มันต้องการจะมาอยูอ่ ย่างสงบโดยล�ำพัง นัน่ คือแนวโน้ม
ตามธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์ตอ้ งการความสงบอยูแ่ ล้ว สิง่ ทีไ่ ปท�ำลาย
ความสงบทางจิตใจของมนุษย์ และสิ่งที่ท�ำให้เกิดความตึงเครียดทาง
อารมณ์ทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็มีสาเหตุจากอันใดอันหนึ่ง ในเรื่องกามคุณบ้าง
ในเรื่องโลกธรรม ๘ บ้าง โดยเฉพาะฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนา คือ เสื่อมลาภ
หรือไม่ได้ลาภ ถูกนินทา เสือ่ มยศ และได้รบั ความทุกข์โดยตรง เช่น ทุกข์
ทางกาย เบื้องหลังความเดือดร้อนก็คือ โลกธรรม และเบื้องหลังของ
โลกธรรมก็คือ ความโลภ โกรธ หลง เวลาเราเสื่อมลาภแล้วเราเดือดร้อน
นั่นก็เพราะเราอยากได้ลาภนั้น ถ้าเราไม่อยากได้ลาภอันนั้นเราก็ไม่
เดือดร้อน เช่นว่า มีคนบอกจะให้เงินจ�ำนวนหนึ่งซึ่งไม่น้อย แต่ท�ำโอ้เอ้
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ไม่ให้มาเสียที พอเราตัดใจฉับลงไปว่า ไม่เอาแล้วเงินนี่ เท่านัน้ ความทุกข์
มันก็หล่นไปเลย หล่นลงไปจากใจ และไม่ทุกข์ถึงมันอีก แต่ถ้าเรายัง
ลังเลๆ ยังคอย เมื่อไรจะได้ๆ ถ้าคิดอยู่อย่างนั้น ก็จะเป็นทุกข์อย่างนั้น
ความทุกข์มันมาร�ำ่ ร้องอยู่ใกล้ๆ จิตใจ เพราะเราอยากได้มัน ถ้าเราคิด
ได้ว่าความต้องการนี้มันรบกวนเราหนักหนา เราก็ตัดใจฉับลงไปเลยว่า
ไม่เอาแล้ว ไม่ได้กไ็ ม่เห็นเป็นไรนี่ ไม่มกี อ็ ยูไ่ ด้ พอตัดฉับได้ จิตใจก็สบาย
อยู่เป็นสุข
หรือความโกรธ บางทีกย็ งั โกรธอยู่ ยังขุน่ อยู่ ยังเคืองอยู่ มันก็ยงั
เป็นทุกข์อยู่ แต่ถ้าเราตัดใจลงได้ ไม่โกรธ คิดเสียว่า โกรธไปก็เท่านั้น
แถมยังทำ�ลายตัวเราเอง เลิกโกรธละ ก็จบแค่นั้น ไม่มีอะไร
หรือว่าความหลง ซึง่ หมายถึงความไม่รจู้ ริง ความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์
ความไม่รู้ตามที่เป็นจริง รู้ตามที่เราคิดว่าเรารู้ แต่ไม่รู้จริงตามที่มันเป็น
จริง เราวนเวียนอยูใ่ นทะเลของความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจ และความ

AWText-KarmSuk-new.indd 30

8/25/13 10:24 AM

31

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

ไม่รู้จริงเป็นสิ่งที่มารบกวนจิตใจ เมื่อสิ่งเหล่านั้นมันหนุนอยู่ เฟืองของ
โลกธรรม ได้แก่ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา
สุข ทุกข์ วนเวียนเข้ามาสู่ชีวิตอยู่ตลอดเวลา ก็ทำ�ให้เราปั่นป่วน มีจิตใจ
เป็นระลอกอยูเ่ สมอ ไม่ได้หยุดหย่อน เหมือนเรือทีถ่ กู คลืน่ ซัด โคลงเคลง
อยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าเรือของเราลำ�ใหญ่พอสมควร ถูกคลื่นเล็กๆ น้อยๆ
เราก็จะไม่โคลงเคลงมากหรอก หรือแม้คลื่นจะมาก แต่ถ้าเรือแข็งแรง
ก็ไม่เป็นอะไร สามารถโต้คลื่นไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้
ต่อไปผมจะพูดถึงความสุขตามแนวของพุทธศาสนา คนส่วนมาก
เข้าใจว่า ความสุขต้องเกิดจากการได้รับสิ่งที่พึงพอใจ มีลาภ มียศ ได้รับ
คำ�สรรเสริญ หรือมีความสุขจากการได้สงิ่ ทีเ่ ราต้องการ หมายความว่าต้อง
มีเหยื่อและต้องกินเหยื่อเสียก่อน จึงจะมีความสุข มีลาภ ยศ เป็นต้น
พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าสิง่ เหล่านีเ้ ป็นเหยือ่ ของโลก เป็นโลกามิสทีค่ อย
หย่อนลงไปดักสัตว์ทงั้ หลายให้ตดิ อยูก่ บั เบ็ด คือความทุกข์ ถ้าเผือ่ ว่าเรายัง
จำ�เป็นต้องกินเหยือ่ ก็ตอ้ งมีสติ แปลว่า อย่าให้ตดิ เบ็ด มีสติคอื แปรสภาพให้
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เป็นความงาม เหยือ่ ทีไ่ ม่มเี บ็ดก็พอมี หรือว่าถ้าจำ�เป็นต้องกินปลา ก็ตอ้ ง
ระวังก้างของมัน ก้างใหญ่ก็มี ก้างเล็กก็มี ก้างละเอียดก็มี ต้องเคี้ยวให้
ละเอียดหน่อย หรือดึงเอาก้างออกเสียก่อน อย่างนี้ก็กินได้
พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนวทางให้ได้รับความสุขชนิดที่ไม่ต้อง
กินเหยื่อ เป็นความสุขที่เป็นอิสระ นั่นคือ การทำ�ใจให้มั่นคง ไม่หวั่นไหว
ด้วยโลกธรรมและสิง่ ต่างๆ โลกธรรมนัน้ เป็นของธรรมดาอยูแ่ ล้ว ชือ่ ก็บอก
อยูใ่ นตัวแล้วว่าเป็นสิง่ ประจำ�โลก มีอยูอ่ ย่างนัน้ ไปๆ มาๆ “ลาภยศเหมือน
บทละครเล่น ธรรมต่างหากทีเ่ ป็นแก่นสาร” ก็ควรตัง้ ใจว่าอย่าไปยุง่ กับมัน
เลย ถ้ามันจะมา ก็มาเอง ถ้ามันไม่มามันก็ไม่มา อย่างที่พระพุทธเจ้า
ตรัสกับพระนาคิตะ “นาคิตะ ขอยศอย่ามาเกี่ยวข้องกับเรา ขอเราอย่าได้
ไปเกีย่ วข้องกับยศ” พระพุทธเจ้าท่านมีสทิ ธิจ์ ะได้ลาภยศมากมาย แต่ทา่ น
ยังตรัสกับพระนาคิตะอย่างนัน้ ให้เป็นข้อคิดสำ�หรับพระสาวกและกระทำ�
พระองค์เป็นตัวอย่าง ถ้ามันมามันก็มาเอง ถ้ามันไม่มา มันก็ไม่มา อย่า
ไปยุ่งกับมัน เราก็จะสบาย เป็นอิสระ

AWText-KarmSuk-new.indd 32

8/25/13 10:24 AM

33

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

ถ้าเราใช้ชีวิตแบบลดความโลภ ลดความโกรธ หรือลดความหลง
มีแนวชีวิตอย่างนั้น เรารักษาจิตใจให้อยู่ในภาวะปกติอยู่เสมอ ก็จะได้
สัมผัสความสุขอีกแบบหนึง่ ทีส่ งู กว่าและประณีตกว่าความสุขชนิดทีต่ อ้ งมี
สิ่งพอใจเอาไว้เกาะ เป็นความสุขคนละขั้นคนละชั้นเลยทีเดียว และเราก็
มีสิทธิ์เลือก เรามีทางเลือก ความสุขชนิดที่วางเฉยหรือว่ารู้เท่าทันแบบนี้
ท่านเรียกว่า สันติสขุ คนทัว่ ไป โลกียชนทัว่ ไปไม่มที างเลือกหรือไม่อยาก
จะเลือก คือมุ่งหน้าเข้าหาโลกียสุขอย่างเดียว เพราะในชีวิตไม่เคยพบ
สันติสุข จึงไม่มีตัวเลือกจึงต้องยุ่งอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียว แต่ถ้าคนรู้จัก
ตัวเลือกหลายๆ ตัวเขาก็เลือกได้ จะหาความสุขแบบนี้ก็ได้ จะหา
ความสุขแบบนั้นก็ได้ ก็เป็นชีวิตที่ดีกว่า อย่างพระโสดาบันท่านได้ทั้ง
โลกุตตรสุขและโลกียสุข ท่านก็อยู่ได้ ท่านจะอยู่กับโลกุตตรสุข ท่านก็
อยู่ได้ อยู่ได้ทั้งสองอย่าง เพราะมีตัวเลือก
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การปล่อยวางไม่ยึดถือ เป็นแนวทางให้ถึงความสุขชนิดที่เป็น
สันติสุข เหมือนคนที่ปลงภาระลงเสียได้ ก็ย่อมจะเบากายเบาใจ ค�ำด่าว่า
เสียดสีต่างๆ เมื่อมากระทบ พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนให้ท�ำใจไม่ให้
กระเพื่อม ให้ถือเป็นเพียงเรื่องผ่าน มีข้อความในกกจูปมสูตร (อ่านว่า
กะ-กะ-จู-ปะ-มะ-สูด) คัมภีร์มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ พระไตรปิฎก
เล่ม ๑๒ “กกจะ” แปลว่า เลื่อย เลื่อยที่เขาใช้เลื่อยไม้ พระสูตรนี้เป็น
สูตรที่เปรียบกับเลื่อย พระพุทธเจ้าได้ทรงให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติ ให้ท�ำใจ
ไว้ให้เหมือนแผ่นดิน ซึ่งใครๆ จะขุดให้หมดไม่ได้ และหนาแน่นมั่นคง
ไม่รสู้ กึ เสียใจเพราะถูกสาดด้วยสิง่ โสโครก คือค�ำด่าว่าเสียดสีตา่ งๆ ไม่รสู้ กึ
พอใจเมื่อคนน�ำเอาดอกไม้ของหอมทิ้งลงไป ไม่ว่าจะถูกสาดด้วยสิ่ง
โสโครก หรือโปรยด้วยดอกไม้ของหอม แผ่นดินก็ไม่รู้สึกดีใจหรือเสียใจ
หรือว่าท�ำใจให้เหมือนอากาศทีใ่ ครๆ จะเขียนรูปให้ปรากฏไม่ได้ ไม่มรี อย
ในอากาศ ท�ำใจให้เหมือนแม่น�้ำ ซึ่งใครๆ จะน�ำคบเพลิงไปเผาให้ร้อน
ไม่ได้หรือท�ำใจให้เหมือนถุงหนังแมวที่ฟอกดีแล้ว ใครจะตีให้ดังไม่ได้
ไม่มีเสียงดัง และในตอนปลายของพระสูตรนี้ พระพุทธเจ้าทรงย�้ำว่า
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“ภิกษุทั้งหลาย ถ้ามีโจรใจเหี้ยมเอาเลื่อยซึ่งมีด้ามทั้งสองข้าง
มาเลื่อยเธอทั้งหลายให้ขาดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อย ถ้าเธอยังมีใจคิด
ประทุษร้ายต่อโจรนั้นอยู่ ก็ชื่อว่ามิได้ปฏิบัติตามคำ�สอนของศาสดา”
และมีข้อความต่อไปในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค พระไตรปิฎก
เล่ม ๑๕ หน้า ๘๗๕ ว่า “ผู้โกรธตอบ ชื่อว่าเป็นผู้เลวกว่าผู้โกรธก่อน
ผู้ไม่โกรธตอบชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้โดยยาก ผู้ที่รู้พิษสงของความ
โกรธแล้วมีสติระงับเสียได้ ชือ่ ว่าประพฤติประโยชน์แก่คนทัง้ สอง” คือทัง้ แก่
ผู้อื่นและแก่ตนเอง
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ต่อไปในพระไตรปิฎก อังคุตตรนิกาย เล่ม
๒๑ หน้า ๑๒๔ ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ไม้เผาผีที่ไฟติดโพลงแดงทั้งสองข้าง
และตรงกลางก็เปื้อนคูถ ย่อมไม่สำ�เร็จประโยชน์ทั้งในป่าและในบ้าน
เรากล่าวบุคคลผู้มักโกรธว่าเป็นเหมือนไม้เผาผีนั้น” (คำ�ว่า “ผู้มักโกรธ”
ในที่นี้ ถือเอาตามความในคัมภีร์วิสุทธิมรรค)
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และตรัสไว้อีกในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๓ หน้า ๙๘ ว่า “บุคคล
ผู้มักโกรธอันความโกรธครอบงำ�แล้ว ย่อมประพฤติทุจริตทางกายบ้าง
ทุจริตทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง เมื่อประพฤติอยู่เช่นนี้แล้ว หลังจาก
มรณสมัย (เมื่อตายลง) ก็ย่อมจะเข้าถึงทุคติ วินิบาต นรก เป็นแน่แท้”
ตามข้อความที่กล่าวมานี้ จะเห็นว่า พุทธศาสนานิยมคุณธรรม
คือความมั่นคง ความไม่หวั่นไหว ไม่โกรธ รู้จักให้อภัย ไม่ขึ้นไม่ลง รู้จัก
ปล่อยวาง และทำ�จิตใจให้ถา่ ยถอนอุปาทานต่างๆ ก็แปลว่าให้เป็นมนุษย์
ที่พิเศษสักหน่อย เป็นมนุษย์ที่ดี ต้องการให้เป็นสังคมมนุษย์ที่ดี
ทีนี้ ถ้าจะตั้งปัญหาว่า บุคคลประเภทดังกล่าวนี้ อยู่ในสังคมได้
อย่างไร คำ�ตอบก็คอื ว่า เขาอยูใ่ นสังคมได้อย่างสบายทีส่ ดุ คนผูอ้ นื่ ทีด่ ใี จบ้าง
เสียใจบ้าง ต้องประสบความทุกข์อันใดเขาไม่ต้องประสบทุกข์อันนั้น แต่
ได้ประสบสุขทีเ่ หนือกว่า ประณีตกว่า เยือกเย็นกว่า บุคคลต้องทำ�ความชัว่
เพราะความโลภบ้าง โกรธบ้าง หลงบ้าง เข้าครอบงำ� เมื่อโลภ โกรธ หลง
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ไม่สามารถครอบงำ�จิตใจของบุคคลใดได้ บุคคลนั้นก็ไม่ต้องทำ�ความชั่ว
เพราะโลภ โกรธ หลง แล้วเขาจะประสบความทุกข์ทางใจได้อย่างไร
และความสุขที่เขาได้เป็นความสุขอีกแบบหนึ่ง ผิดจากความสุขที่คน
ส่วนมากได้รบั ซึง่ เกิดจากการตามใจตนเอง ความสุขชนิดทีป่ ระณีตกว่านี้
เป็นความสุขที่ชาวพุทธควรจะพัฒนาขึ้นมา ควรจะปรารถนาความสุข
ชนิดนี้บ้างเมื่อทดลองลิ้มรสดูสักนิด ก็จะซาบซึ้งในพระพุทธคุณที่ว่า
“สันโต โส ภะคะวา สมถายะ ธัมมัง เทเสติ” พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้
ทรงสงบแล้วทรงสอน (ทรงแสดงธรรม) เพือ่ ความสงบ อันนีเ้ ป็นความสุข
อีกแบบหนึ่ง
ทีนี้ลองมาดูความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป นั่นคือความสุขที่เกิด
จากความไม่เห็นแก่ตวั เราได้สนทนากันในเรือ่ งความสุขทีไ่ ม่ตามใจตัวเอง
หรือไม่เห็นแก่ลาภ ยศ สรรเสริญ ความสุขอย่างโลกๆ อย่างทีช่ าวโลกเขา
มุ่งหมายกันอยู่นั้นเป็นแบบหนึ่ง คราวนี้ลองมาดูความสุขอีกแบบหนึ่ง
คือความสุขจากความไม่เห็นแก่ตัว ว่าเป็นความสุขอย่างไร
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ก่อนอื่นต้องดูเสียก่อนว่า ความเห็นแก่ตัวคืออะไร ความเห็น
แก่ตัวคือภาวะจิตที่คิดคำ�นึงแต่ประโยชน์ของตัว โดยไม่คำ�นึงถึงความ
เสียหายของใครๆ ความไม่เห็นแก่ตวั ก็เป็นภาวะจิตทีต่ รงกันข้ามกับความ
เห็นแก่ตัวนั้น คือ ความโอบอ้อมอารี ความเห็นอกเห็นใจคนอื่นสัตว์อื่น
รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเห็นแก่ตัวแสดงออกทางไหน ก็ลองดู
มัจฉริยะ หรือความตระหนี่ ๕ อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ความ
เห็นแก่ตัวจะแสดงออกทางมัจฉริยะ ถ้าพิจารณาลักษณะของมัจฉริยะ
๕ ประการ ก็จะเห็นความเห็นแก่ตัวปรากฏอย่างชัดเจน ใครมีความ
เห็นแก่ตัวมากน้อยเพียงใด ก็ลองเอาความตระหนี่เหล่านี้ไปจับดู ถ้ามี
มากก็แสดงว่ามีความเห็นแก่ตัวมาก ถ้ามีน้อยก็มีความเห็นแก่ตัวน้อย
เราลองมาดูกันเป็นข้อๆ ได้แก่
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ประการที่ ๑
อาวาสมัจฉริยะ “อาวาสะ” คืออาวาสหรือที่อยู่อาศัย ตระหนี่
ที่อยู่อาศัย คือที่ซึ่งเป็นที่อาศัยของตนหรือบริเวณใกล้เคียงหรือว่าไม่
ปรารถนาให้ใครมาอยู่อาศัย เพราะกลัวเขาจะมาแย่งลาภแย่งผลที่ตน
เคยได้เคยมี หวงแหนที่อยู่ในลักษณะใจแคบ ถ้าเป็นสมณะก็เรียกว่า
ตระหนี่อาวาส ตระหนี่วัด ด้วยความเข้าใจผิดคิดไปว่าของส่วนรวมเป็น
ของของตน อันที่จริงจุดประสงค์ของผู้สร้างเสนาสนะและปัจจัยอื่นๆ
ในวัด ก็เพื่อถวายเป็นของสงฆ์ เพื่อความสะดวกแก่ภิกษุสามเณร ท่าน
เรียกว่า อุทิศแด่สงฆ์ที่จรมาจากจตุรทิศ คือทิศทั้งสี่ ถ้าเผื่อว่าเจ้าอาวาส
ตระหนีท่ อี่ ยูเ่ สียแล้ว จุดประสงค์อนั นัน้ ก็เกือบจะเป็นหมันไป ด้วยเหตุวา่
ผู้มีอำ�นาจคอยหวงแหนและกีดกันไว้เพื่อประโยชน์และความฟุ่มเฟือย
ของตน เป็นการสร้างบารมีบนความลำ�บากยากเข็ญของผู้อื่น ถ้าในที่ใด
ผู้มีอำ�นาจประกอบด้วยธรรม และมีเมตตากรุณาเห็นแก่ผู้อื่น จะมุ่ง
บำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุขของผู้น้อยด้วยความจริงใจ ขัดเกลาความเห็นแก่ตัว
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ให้ลดน้อยลงไปเรือ่ ยๆ ผูน้ อ้ ยก็มคี วามสุข ความร่มเย็น มองกันด้วยสายตา
ที่เปี่ยมด้วยความรักความเห็นใจ ไม่ใช่เหมือนหนามที่คอยทิ่มแทงหรือ
ตำ�ตาให้เคืองตาอยู่เสมอ เมื่อผู้มีอำ�นาจมอบสิทธิอันผู้น้อยควรจะได้รับ
ให้เขาได้รับตามสมควร ผู้น้อยก็ยินดีมอบความเคารพรักให้ และมีความ
ยำ�เกรงต่อผูใ้ หญ่ อันเป็นสิทธิทที่ า่ นพึงจะได้รบั โดยชอบธรรมเช่นเดียวกัน
อันนีม้ องเข้าไปในวัดก่อนนะครับ การตระหนีอ่ าวาส หรือตระหนี่
ที่อยู่ โดยเข้าใจผิดคิดว่าวัดนั้นเป็นของตนแต่เพียงผู้เดียว ทั้งๆ ที่ความ
จริงเขาสร้างไว้สำ�หรับสงฆ์ที่จรมาจากจตุรทิศ แต่พระราชบัญญัติหรือ
สังฆาณัติอะไรต่างๆ ก็ให้อำ�นาจแก่เจ้าอาวาสมาก
ต่อไปจะพูดถึงความตระหนี่ที่อยู่ในฝ่ายของคฤหัสถ์บ้าง อันนี้ก็
เห็นชัดมากขึ้นเหมือนกัน เช่นว่า มีที่มีทางพอจะให้คนอื่นพึ่งพาอาศัย
ได้บ้าง เช่น เข้าพักอาศัยหรือจอดรถ แต่ก็ไม่ให้ กลับหวงห้ามกีดกัน
พอจะทำ�ประโยชน์สว่ นรวมอะไรได้บา้ ง ก็กลับเว้นเสีย ไปมุง่ แสวงหาแต่สงิ่
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ที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าไม่คำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นบ้าง นี่ก็
เป็นอาวาสมัจฉริยะ หรือว่ามีที่ มีตึก มีห้องให้เขาเช่า ก็คิดค่าเช่าแพง
เกินไป อย่าว่าแต่จะให้เขาอาศัยอยูบ่ า้ งตามสมควรเลย แม้เพียงเขาเช่าอยู่
จะคิดค่าเช่าแต่พอประมาณให้เขาพออยู่ได้ ก็ไม่ทำ� ตัวเจ้าของนั้นอยู่ได้
อยูแ่ ล้วมัง่ คัง่ อยูแ่ ล้ว แต่กลับคิดสตางค์แพงเกินไปโดยนึกถึงแต่ประโยชน์
ของตัว ไม่นึกถึงประโยชน์ที่เพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกัน
จะพึงได้บ้าง อย่างนี้ก็เรียกว่า อาวาสมัจฉริยะ เหมือนกัน
ขอย้อนกลับไปทางฝ่ายวัดอีก เราพูดกันอยู่เสมอในวงวัดว่า วัด
มีที่อยู่ค่อนข้างมาก แต่ที่อยู่สำ�หรับพระเณรที่มาศึกษาเล่าเรียน สืบอายุ
พระพุทธศาสนา ไม่คอ่ ยจะมีให้ พระเณรมาจากต่างจังหวัดเพือ่ จะมาศึกษา
เล่าเรียน หาทีอ่ ยูก่ นั ไม่คอ่ ยได้ แต่พอถึงฤดูเข้าพรรษา มีคนมาบวชเป็นร้อย
ก็มีที่อยู่ให้ อันนี้ไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างไร หรือหมายความว่าอย่างไร พระ
บางรูปต้องการจะเรียนปริญญาโททางศาสนา แต่หาทีอ่ ยูไ่ ม่ได้จงึ ต้องสึกไป
เรือ่ งนีท้ จี่ ริงทางการศาสนาน่าจะพิจารณาทบทวนนโยบายใหม่ ว่าควรจะทำ�
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อย่างไรจึงจะดีทสี่ ดุ หรือมีปญั หาอุปสรรคข้อขัดข้องอย่างไรเพราะพระเณร
ที่มาหาที่อยู่ ท่านไม่เข้าใจว่าทำ�ไมท่านจึงอยู่เพื่อศึกษาเล่าเรียนไม่ได้ แต่
พอถึงฤดูเข้าพรรษา มีผู้มาบวชใหม่เป็นจำ�นวน ๕๐ ก็มี ๑๐๐ ก็มี แต่ก็มี
ที่อยู่ให้ พระเณรที่จะสืบอายุพุทธศาสนา ท่านก็ต้องเรียนหนังสือ ที่บวช
มาก็เพื่อจะเรียนหนังสือ แล้วก็สืบต่อกันต่อๆ ไป อันนี้ผมขอฝากคำ�ถาม
ไว้สำ�หรับท่านเจ้าอาวาสทุกท่านนะครับ ผมเองก็ไม่รู้อะไรลึกเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ก็เลยตั้งคำ�ถามเอาไว้ ไม่กล้าวินิจฉัยเด็ดขาดลงไปว่าเป็นอย่างไร
สำ�หรับชาวบ้านโดยทั่วไป ที่ตระหนี่ที่อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขต
หวงห้ามของตน ก็มีมาก แม้ตัวจะไม่ใช้อะไรในสถานที่นั้นแต่ที่จะคิด
เอือ้ เฟือ้ ให้เป็นประโยชน์แก่ผอู้ นื่ นัน้ มีนอ้ ยทีจ่ ะทำ� เก็บให้รกร้างว่างเปล่า
ไว้เฉยๆ หรือว่าสงวนมากเกินไป ตนไม่ได้นึกถึงจิตใจของผู้อื่นก็เป็น
อาวาสมัจฉริยะ อันที่จริงที่ดินเราก็ไม่ได้เป็นผู้ทำ�ขึ้น ทุกคนก็มาอาศัยอยู่
ทั้งนั้น มันเป็นของที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติ เป็นมรดกของโลก แล้วคนก็
ไปจับจองกัน ตรงนั้นของฉัน ตรงนี้ของฉัน ทำ�นองนั้น
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ประการที่ ๒
กุลมัจฉริยะ ตระหนี่ตระกูลหรือสกุล ในฝ่ายคฤหัสถ์หมายถึง
การหวงแหนตระกูล มิตรสหาย คือตนเองรู้จักคุ้นเคยกับบ้านใดคนใด
ก็ไม่ปรารถนาจะให้บ้านนั้นตระกูลนั้นไปคุ้นเคยกับใครอื่นอีก หวงแหน
ความสนิทสนมไว้เพือ่ ตนเท่านัน้ อันแสดงถึงลักษณะใจแคบประการหนึง่
ในฝ่ายบรรพชิตยิง่ เห็นชัดขึน้ คือตระหนีอ่ บุ าสกอุบาสิกา หวงแหนตระกูล
อุปัฏฐาก ว่าเคยเป็นอุบาสกอุบาสิกาของตน อุปัฏฐากของตน หรือว่า
เคยเป็นอุบาสกอุบาสิกาวัดนี้ แล้วจะไปฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัดอื่น เพื่อ
เปลี่ยนรสเสียบ้างเพราะรสเดิมจืดชืดเต็มทีแล้วก็ไม่ได้ ไม่ยอมคิดตีวง
ให้กว้างออกไปว่า พุทธบริษัทก็คือกลุ่มชาวพุทธทั้งหมด ไปวัดไหนก็ได้
ฟังเทศน์วัดไหนก็ได้ ไม่จำ�เป็นต้องมาวัดเราหรอก ให้สำ�เร็จประโยชน์ก็
ใช้ได้ทั้งนั้น อย่าไปถือวัดเราวัดเขากันเลย ขยายจิตใจให้กว้างก็วัดพุทธ
ทั้งนั้น ที่จริงมันวัดเราทั้งนั้น ถ้าใช่ก็ใช่ทั้งหมด หรือถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่
ทัง้ หมดเลย มิเช่นนัน้ จะเกิดการแข่งขันกัน พระแข่งดีกนั วัดเขาอย่างนัน้
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วัดเราอย่างนี้ ตามต่างจังหวัดบางทีก็สร้างโบสถ์แข่งกัน วัดเหนือเขา
สร้างโบสถ์ใหญ่โตมโหฬาร วัดใต้ของเราโบสถ์ยังเล็กเหมือนเดิม เอ้า...
ช่วยกันเรี่ยไรเงินสร้างแข่งกับวัดเหนือ คนที่เดือดร้อนคือใคร ก็ชาวบ้าน
แถววัดใต้นั่นแหละ เอ้า...เจ้าอาวาสวัดเหนือเขาเป็นพระครูแล้ว วัดเรา
ยังไม่ได้เป็นเลย ก็ลนุ้ กัน เข้าหาผูห้ ลักผูใ้ หญ่เพือ่ ให้ได้เป็นพระครูกบั เขา
บ้าง แข่งกัน วัดเหนือเขาเลือ่ นเป็นพระครูชนั้ เอกแล้ว วัดเรายังเป็นชัน้ ตรี
อยู่เลย ต้องลุ้นให้เลื่อนชั้น จะได้ทันกัน ต่อมาไม่กี่ปี วัดเหนือได้เป็น
เจ้าคุณแล้ว ฯลฯ แข่งกันต่อไป นี่อะไรกัน ไม่เห็นมีประโยชน์เลย มันไม่
เป็นไปเพื่อมักน้อยสันโดษ เพื่อถากกิเลส เพื่ออุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าไป
นั่งใกล้พระรัตนตรัย ใจเป็นอย่างไร ใจได้ใกล้หรือว่าใจห่างพระธรรม
พระรัตนตรัยทีส่ ำ�คัญทีส่ ดุ และเป็นประโยชน์ทสี่ ดุ ต่ออุบาสกอุบาสิกา ก็คอื
พระธรรม ถ้าห่างเหินพระธรรมก็ได้ประโยชน์น้อย
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ย้อนกลับมาที่กุลมัจฉริยะ พระภิกษุสามเณรผู้มีอุปัฏฐากแล้ว
ไม่ปรารถนาให้เขาไปช่วยเหลือเอื้อเฟื้อภิกษุสามเณรรูปอื่นต้องการให้
อุปถัมภ์บำ�รุงเฉพาะตนเท่านั้น เป็นการผูกขาดกันทีเดียว อันนี้กินความ
ไปถึงอุบาสกอุบาสิกาผู้อุปถัมภ์บำ�รุงพระ แล้วไม่ต้องการให้ใครอื่นไป
เกี่ยวข้องกับพระที่ตนยึดว่าเป็นของตน ก็จัดรวมอยู่ในข้อนี้ด้วย ความ
จริงพระหรือสมณะเป็นคนของประชาชน ไม่ใช่คนของผู้ใดผู้หนึ่ง ถ้าทำ�
ตนเป็นคนมีเจ้าของ เป็นคนของผู้ใดผู้หนึ่งเสียแล้ว ก็ทำ�ให้เสียอิสรภาพ
บางทีอาจจะตกอยู่ใต้อำ�นาจของเขาเสียอีกด้วย คราวนี้ก็ยุ่งกันใหญ่
ถ้าไปตกอยู่ใต้อำ�นาจของโยมอุปัฏฐาก แล้วแต่โยมอุปัฏฐากจะชี้เป็น
อย่างไร ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้ ก็แย่ เสียอิสรภาพ ซึ่งสวนทางกับ
ความเป็นสมณะหรือความเป็นนักบวช อันนี้ผมต้องขออภัย ผมไม่ตั้งใจ
สอนใครหรือพูดถึงใคร เพียงแต่พูดตามเนื้อหาของธรรมะ

AWText-KarmSuk-new.indd 45

8/25/13 10:24 AM

46

ค ว า ม สุ ข จ า ก ค ว า ม ไ ม่ เ ห็ น แ ก่ ตั ว

ประการที่ ๓
ลาภมัจฉริยะ ตระหนี่ลาภผล ข้อนี้เห็นได้ง่าย คือความไม่ยอม
เสียสละอะไรให้แก่ใครนั่นเอง ทรัพย์สมบัติทั้งที่ใช้ได้ ทั้งที่ใช้ไม่ได้
เอาเก็บไว้ดูเล่นพอรกหูรกตา กล้วยก็เก็บไว้จนเน่าแล้วค่อยกิน จะแบ่ง
ไปให้ใครก็ไม่แบ่ง เสียดาย จะกินเองก็เสียดายอีก
จะขอโยงไปถึงฝ่ายวัดอีกหน่อย พระภิกษุบางรูปท่านมีลาภเยอะ
จากการไปกิจนิมนต์บ้างอะไรต่ออะไรบ้าง ร่มก็เก็บไว้จนกรอบหมด
หลายเล่มเยอะแยะ ข้าวของอะไรต่ออะไร เต็มกุฏแิ ต่ใช้ไม่ได้เพราะมันเก่า
หมดอายุแล้ว และไม่ได้ให้ใคร นีก่ เ็ ข้าข่ายลาภมัจฉริยะ แต่เจ้าอาวาสบางรูป
กุฏิเกลี้ยงเกลา มีแต่เสื่อผืนหมอนใบ ได้อะไรมาพระเณรเอาไปหมด
ท่านเป็นเจ้าอาวาสจริงๆ คือมีแต่อาวาส กุฏิเปล่าๆ ไม่มีสมบัติอะไร
พระเถระแบบนีผ้ มก็เคยเห็น มักน้อย สันโดษ ไม่เก็บ ไม่สะสมอะไรเลย
เบากายสบายใจ ไปเทศน์แต่ละครั้ง เครื่องกัณฑ์ที่ได้มาไม่รู้อยู่ที่ไหน
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ลูกศิษย์คนไหนเอาไปก็ไม่รู้ นึกถึงท่านแล้วก็รู้สึกปีติปราโมทย์ เพราะว่า
ท่านปฏิบัติตนอย่างมักน้อยสันโดษ ไม่ตระหนี่ลาภ ผิดกับบางท่านมี
ของที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตัว แต่ก็ไม่ยอมเสียสละให้ใคร เก็บไว้ประดับ
บารมีที่ชอบพูดกันว่า “มันเป็นบุญของข้า” เป็นคำ�พูดที่คนชอบพูด
ล้อเลียนคนตระหนี่เหนียวแน่น คนประเภทนี้มีลักษณะคล้ายมดแดง
เฝ้ามะม่วง แม้มนั จะกินไม่ได้ มันก็ไม่อยากให้ใครได้กนิ ไม่เป็นประโยชน์
ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น ความจริงแล้ว ลาภสักการะควรถือเป็นเพียงสิ่ง
อาศัยเท่านั้น ไม่ใช่เอามันมาไว้เป็นนาย มันเป็นทาสที่ซื่อสัตย์ก็จริง แต่
ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นนาย มันจะเป็นนายที่โหดร้าย ลาภสักการะเป็น
นายที่โหดร้าย พระพุทธเจ้าท่านตรัสเตือนไว้ ลองอ่านดูในลาภสักการ
สังยุตต์ พระไตรปิฎก สังยุตตนิกาย เล่ม ๑๖ พระพุทธเจ้าทรงตำ�หนิ
การติดในลาภสักการะ ตรัสเอาไว้มาก เช่น “ภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
ชือ่ เสียงเป็นสิง่ ทารุณเผ็ดร้อน เธอทัง้ หลายไม่ควรแสวงหา ลาภทีไ่ ด้มาแล้ว
ควรละเสีย” ทำ�นองนีค้ รับ มีมากทัง้ สังยุตต์เลย พูดถึงความทารุณโหดร้าย
ของสิ่งนี้ทั้งนั้น
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ประการที่ ๔
วัณณมัจฉริยะ ตระหนีค่ วามดี ตระหนีว่ รรณะ ข้อนีถ้ า้ พิจารณา
ถึงการถือชั้นวรรณะในอินเดียและการที่วรรณะสูงเหยียดวรรณะต�่ำ ก็น่า
จะหมายถึงการถือชัน้ วรรณะนัน่ เอง ตรงตัว เช่นการทีก่ ษัตริย์ พราหมณ์
ไม่อยากให้คนในวรรณะอื่นมาปะปนผสมกับวรรณะของตน ต่างพวก
ต่างอยู่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส นักปราชญ์
ใหญ่ของเรา ทรงมีมติว่าวัณณมัจฉริยะ น่าจะหมายถึง การหวงแหน
ความดี ไม่อยากให้ใครได้ดีเท่าตนหรือยิ่งกว่าตน อีกนัยหนึ่ง “วรรณะ”
แปลว่า ผิวพรรณ หมายถึงความสวยงาม การหวงแหนความสวยงาม
เช่น หญิงสาวไม่อยากให้ใครงามกว่าตัว ก็รวมอยู่ในค�ำว่า วัณณมัจฉริยะ
ด้วยเหมือนกัน
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ประการที่ ๕
ธัมมมัจฉริยะ ตระหนี่ความรู้ หมายถึง การหวงแหนความรู้ไว้
ไม่ยอมบอกแก่ใคร กลัวผู้อื่นจะมีความรู้เท่าตัว ในหมู่นักเรียนยิ่งเห็น
ได้ชัด นักเรียนบางคนจะไม่ยอมบอกวิชาที่ตัวเก่งให้แก่เพื่อนนักเรียน
ด้วยกัน เกรงไปว่าเพื่อนจะทำ�คะแนนได้เท่ากับตัวหรือยิ่งกว่าตัว แม้
ครูบาอาจารย์ในวิชาการต่างๆ สมัยโบราณก็ไม่ยอมบอกวิชาความรูใ้ ห้ศษิ ย์
โดยสิ้นเชิง จะต้องเหลือบทเคล็ดวิชาสำ�คัญเอาไว้ ทั้งนี้ เพื่อเอาไว้ใช้
ปราบศิษย์หัวแข็งที่เข้าใจว่าอาจารย์ได้บอกวิชาความรู้ให้หมดแล้ว
ก็เป็นที่น่าภูมิใจนะครับว่า พระพุทธเจ้าของเราไม่รวมอยู่ใน
ลักษณะนี้ด้วยเลย จะเห็นได้จากพระพุทธภาษิตที่ตรัสในมหาปรินิพพาน
สูตรว่า “ดูก่อน อานนท์ กำ�มือของอาจารย์ในธรรมทั้งหลายไม่มีแก่เรา”
หมายความว่า พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมหมดสิน้ ไม่ได้ปดิ บังอะไรไว้เลย
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พูดถึงตรงนี้ อาจมีผแู้ ย้งด้วยพระสูตรทีว่ า่ ครัง้ หนึง่ พระพุทธเจ้า
ทรงกำ�ใบไม้ไว้ในพระหัตถ์แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ใบไม้ในกำ�มือ
ของพระองค์ กับใบไม้บนต้นไม้ในป่า อย่างไหนจะมีมากกว่ากัน เมื่อ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ใบไม้บนต้นไม้ในป่ามีมากกว่า พระองค์จึงได้
ตรัสว่า “ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลายธรรมที่เราแสดงสัจจสังยุตต์มี
จำ�นวนน้อย ที่ยังไม่แสดงมีมากมายนัก” อันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม
๑๙ สังยุตตนิกาย สัจจสังยุตต์ สีสปาวนวรรค ว่าด้วยป่าประดู่ลาย เมื่อ
เป็นดังนี้ จะไม่ขดั กันหรือ ตอบว่าไม่ขดั กัน เพราะทีพ่ ระองค์ทรงแสดงแก่
พระอานนท์นนั้ หมายความว่าธรรมใดทีค่ วรละ พระองค์ได้สอนให้ละแล้ว
ธรรมใดที่ควรเจริญ ก็ได้สอนให้เจริญแล้ว หมายความว่า ธรรมที่เป็นไป
เพื่อความสิ้นทุกข์ พระองค์ได้ทรงแสดงไว้หมดแล้ว ส่วนที่ยังไม่ได้
แสดงนัน้ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่จำ�เป็น ไม่เป็นไปเพือ่ ความเบือ่ หน่ายคลายกำ�หนัด
ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน
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ท่านจะเห็นได้ว่า ความตระหนี่ดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ จะมีผล
กระทบกระเทือนและก่อให้เกิดความริษยา คือภาวะที่เห็นใครดีแล้วทน
ไม่ได้ ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากความเห็นแก่ตัว เมื่อมีความเห็นแก่ตัว
ความตระหนี่ และความริษยา ผลทีต่ ามมาก็คอื ความทุกข์ ความเดือดร้อน
และคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือคนผู้ที่ริษยาเขานั่นเอง ขอให้ท่านพิจารณา
ดูให้ดีนะครับ คนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่น่าสงสารที่สุด เพราะว่าเขามี
ความทุกข์อยูต่ ลอดเวลา เขาจุดเพลิงเผาจิตใจของตัวเองไม่ได้วา่ งเว้นเลย
ยิ่งเห็นแก่ตัวมาก ความทุกข์ก็ยิ่งทวีขึ้นตามสัดส่วนของความเห็นแก่ตัว
กลายเป็นโรคแสลงความดี คือเห็นความดีของคนอื่นเป็นเรื่องทิ่มแทง
หัวใจของตัวเอง ธรรมดาคนเราย่อมอนุโมทนาต่อความดีของคนอื่น
มันก็สบายใจ ถ้าเห็นความดีของคนอื่นเป็นเรื่องทิ่มแทงหัวใจของตัวเอง
ก็ต้องเดือดร้อนมาก เหมือนคนเป็นโรคถ้ากินยาได้ก็ยังพอหายโรคได้
แต่ถ้าคนไข้แสลงยา กินยาอะไรก็ไม่ได้ โอกาสจะรอดมันก็น้อย หรือ
แพ้ยาแก้แพ้ อย่างนี้จะท�ำอย่างไร คนปกติแพ้อะไรมา กินยาแก้แพ้
อาการก็ค่อยยังชั่วขึ้น แต่ถ้าเกิดแพ้ยาแก้แพ้ขึ้นมา จะเอาอะไรมาช่วยได้
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ฉะนั้น คนเห็นแก่ตัวและริษยาผู้อื่น ก็มักจะเอาดีได้ยาก ท�ำดีไม่ขึ้น เหตุ
ที่ท�ำดีไม่ขึ้นก็เพราะว่ามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในทางที่แส่หาโทษของ
คนอื่น นินทาว่าร้ายผู้อื่น แล้วตัวเองก็แย่ลงทุกที ต�่ำลงทุกที สภาพจิต
มันตกต�ำ่ เวลาเรามีความรูส้ กึ นิยมชมชอบผูอ้ นื่ นึกถึงคนทีเ่ รานิยมชมชอบ
นึกถึงความดีการปฏิบัติดีของเขา อนุโมทนาต่อเขา ปีติก็เกิด คนที่ริษยา
คนดี ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้ว
ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวจะมีความสุขอยู่ทุกๆ กรณี
เพราะว่าเขาเป็นคนใจกว้าง มองอะไรก็มองกว้าง เขาไม่เดือดร้อนเพราะ
ฝนตก เพราะเขาคิดว่า แม้เขาไม่ตอ้ งการฝน แต่พนี่ อ้ งชาวนาและชาวสวน
เป็นอันมาก กำ�ลังเรียกร้องหาฝนอยู่เพื่อปลูกพืชผักของตน เขาจะไม่
เดือดร้อนเพราะแดดออกจัด เพราะเขาคิดถึงบุคคลอืน่ ว่ามีคนจำ�นวนมาก
ที่กำ�ลังต้องการแดดเพื่อตากผ้า ตากข้าวเปลือก หรือทำ�อะไรๆ กับแดด
เขาคิดเห็นแต่ความสุขของผู้อื่น แม้จะถูกด่า ถูกนินทา เขาก็คิดว่าถ้า
บุคคลผู้ด่าผู้นินทา จะมีความสุขขึ้นเพราะคำ�ด่าคำ�นินทานั้น เขาก็ยินดี
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นอกจากนี้ การประสบเคราะห์กรรม โชคร้าย ความล้มเหลวต่างๆ
เมือ่ เกิดขึน้ เขาก็คดิ ได้วา่ ถ้าสิง่ เหล่านีท้ ำ�ให้เขามีความอดทนขึน้ เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น และมีใจสูงขึ้น เขาก็ยินดีรับเคราะห์กรรมอันนั้นเอาไว้
สิ่งที่มนุษย์ควรกลัวมากที่สุดไม่ใช่โชคร้าย ไม่ใช่เคราะห์กรรม
แต่คือความสุข ความสมหวังและลาภยศ ที่เป็นเครื่องมอมเมาจิตใจให้
มืดมนและดึงจิตให้ต�่ำลง
ผมมีเอกสารอยู่ชิ้นหนึ่ง จะขอนำ�มาเล่าสู่กันฟัง นำ�มาจาก
นิตยสารหมอชาวบ้าน ประจำ�เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ท่านผู้เขียน
คือ นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ จากศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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“ความไม่เห็นแก่ตวั ทำ�ให้เกิดอะไรขึน้ ในร่างกาย นักวิทยาศาสตร์
ต่างก็ยอมรับอย่างแน่นอนแล้วว่า การช่วยเหลือคนอืน่ อย่างไม่เห็นแก่ตวั นัน้
ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้กระทำ� เหตุผลเป็นเพราะว่า คนที่ทำ�ดีต่อผู้อื่นจะได้
รับความรักความนับถือจากผู้อื่นและเกิดปีติสุขในการกระทำ�อันนั้น การเกิด
ปีติสุขนั้น ก็เป็นผลมาจากการที่สมองหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน (Endorphin)
ออกมานั่นเอง เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลังการวิ่งเหยาะๆ หรือทำ�สมาธิ ด้วย
เหตุนี้ คนที่ทำ�ดีต่อผู้อื่น จึงมีจิตใจที่เป็นสุขและปราศจากความเครียด ซึ่ง
ย่อมส่งผลดีต่อภูมิต้านทานโรค รวมทั้งสุขภาพของคนนั้นด้วย
เพี ย งแต่ คิ ด จะทำ�ดี ก็ ดี ต่ อ สุ ข ภาพแล้ ว นั ก จิ ต วิ ท ยาแห่ ง
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ทำ�การศึกษาวิจัยโดยให้นักศึกษากลุ่มหนึ่ง
ดูภาพยนตร์ แสดงถึงเรือ่ งราวของแม่ชเี ทเรซ่า แม่พระทีท่ ำ�งานช่วยเหลือ
คนยากจนและผู้ป่วยในชุมชนเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ผู้ซึ่งเคย
ได้รับรางวัลแมกไซไซเมื่อหลายปีก่อน หลังจากดูภาพยนตร์จบ ก็ได้ทำ�
การเจาะเลือดนักศึกษา นำ�ไปตรวจระดับของภูมิต้านทานโรค ปรากฏว่า
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ภูมิต้านทานของนักศึกษาเหล่านี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้กระทำ�ดี มี
ระดับเพิ่มพูน เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ...
นี่เพียงแต่อนุโมทนาต่อการกระทำ�ความดีของผู้อื่น (ปัตตานุ
โมทนามัย) เท่านั้น
“...ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า แม้จะไม่ได้ลงมือกระทำ�ดี เพียงแต่
ชื่นชมหรือคิดจะทำ�ดี ก็มีส่วนเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคแล้ว...”
นี่คือข้อความจากนิตยสารหมอชาวบ้าน ตามที่อ้างแล้ว ฉะนั้น
ผมได้เขียนเอาไว้บ่อยว่า การร่วมมือกับผู้อื่นทำ�ความดี เท่ากับการทำ�เอง
ท่านลองนึกดูในทางกลับกัน ถ้าไปร่วมมือกับโจรตำ�รวจจับแน่ เพราะผู้
ร่วมมือย่อมถูกหาว่าเป็นโจรด้วย แต่ถา้ ร่วมมือกับคนทำ�ความดี ก็เท่ากับ
ทำ�เองเหมือนกัน ถ้าเราทำ�มากไม่ได้เพราะกำ�ลังมีน้อย ถ้ามีคนอื่นเป็น
ตัวตั้งตัวตี เราก็คอยร่วมมือกับเขา
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มโนกรรม วจีกรรม และกายกรรมในเชิงกุศล ย่อมจะช่วย
เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพของคนเรา พระพุ ท ธเจ้ า ได้ ต รั ส กั บ พระจุ น ทะว่ า
“ดูก่อน จุนทะ เพียงแต่คิดจะทำ�ความดีเท่านั้น ก็ดีแล้ว ไม่ต้องกล่าวถึง
จะลงมือกระทำ�ด้วยกาย วาจา” เพราะฉะนั้น ขอให้เราได้มาทำ�ความดี
เพื่อสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดย
ทั่วไปด้วย
ข้อความจากนิตยสารหมอชาวบ้าน ยังกล่าวต่อไปว่า
“...เพื่ อ สุ ข ภาพของคุ ณ จงลดความเห็ น แกตั ว และความ
เคียดแค้นชิงชังลงเสีย แพทย์ได้ค้นพบว่า คนที่มีนิสัยโกรธง่าย ก้าวร้าว
มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันมากกว่าปกติ และคนที่ไม่ยอม
ฟังคนอื่น จ้องแต่จะโต้แย้งเป็นนิตย์ ก็มีโอกาสเป็นโรคความดันเลือดสูง
มากกว่าปกติ...”
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ผมขอเสริมนะครับ ที่จริงการปฏิบัติตรงนี้ทำ�ได้ง่าย ไม่ยากเลย
แต่คนส่วนมากก็ทำ�ไม่ได้ สิง่ ทีค่ วรทำ�คือ ฟังคนอืน่ ให้มากและพูดให้นอ้ ย
ฟังเหตุผลของเขาให้มาก ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น แทนที่เราจะรีบพูดอะไร
ออกไป ทำ�นองจ้วงแทงลงไปเลย เราควรถามให้เขาอธิบายเหตุผลของ
เขาก่อน ว่าทำ�ไมจึงทำ�อย่างนั้น พอเราเข้าใจเหตุผล เราก็นิ่งได้ เพราะ
เราฟังเขาได้ แต่บางคน พอมีใครทำ�อะไรไม่ถกู ใจ ก็ดา่ ว่าออกไปเลยตามที่
ตัวอยากจะพูดอยากจะทำ� วิธกี ารนีไ้ ม่ถกู ต้อง หรือบ้างก็พดู เพือ่ ให้สะใจ
ตัวเอง มันก็ได้ แต่ว่ามันไม่มีผลดี เพราะฉะนั้น เราควรฟังเสียก่อนว่า
เขามีเหตุผลอะไร เขาจึงทำ�อย่างนัน้ บางทีเขามีเหตุผลทีเ่ ราคิดไม่ถงึ หรือ
ไม่ทันคิด เพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเรา
และอีกท่อนหนึง่ ทีว่ า่ คอยจ้องแต่จะแย้งเป็นนิตย์ ไม่มี Harmony
คือ ไม่กลมกลืนกันไป เราควรจะโต้แย้งเฉพาะที่มันจำ�เป็นจริงๆ เช่น
ถ้าในทางพุทธศาสนา ถ้ามีใครสอนอะไรที่ผิดหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
เราโต้แย้งได้ แต่ถ้าเขาไม่ได้สอนผิดหลักธรรมเป็นแต่เพียงว่าไม่ตรงกับ
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ความเห็นของเรา เราก็ควรปล่อยไป แต่ถ้าขัดแย้งกับหลักธรรมของ
พระพุทธเจ้า เราก็โต้แย้งได้ บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้อย่างนี้
พระไตรปิฎกก็มี พระอรรถกถาจารย์กอ็ ธิบายไว้อย่างนี้ ถ้าเขายังไม่เห็นด้วย
เราก็นิ่งเสีย คนที่ชอบโต้แย้งเป็นนิตย์และไม่ฟังคนอื่น มีโอกาสเป็นโรค
ความดันเลือดสูงมากกว่าปกติ เพราะเครียด
“...คนที่ชอบเคียดแค้นชิงชัง ไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น ตกอยู่ใน
บ่วงกรรมอันน่าสงสาร กล่าวคือยิ่งไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น ก็ยิ่งแยกตัวเอง
ออกจากคนอื่นและยิ่งหมกมุ่นกับตัวเองตามลำ�พัง ซึ่งก็ย้อนกลับมาเพิ่ม
ความรู้สึกไม่เป็นมิตรกับผู้อื่นมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่รู้จักจบสิ้น ซึ่งย่อม
เกิดโทษต่อสุขภาพของเขาอย่างแน่นอน การจะตัดบ่วงกรรมดังกล่าวให้
ขาด มีอยู่ทางเดียว คือฝึกทำ�ดีต่อผู้อื่น...”
อันนี้ดีมากนะครับ “การจะตัดบ่วงกรรมให้ขาด มีอยู่ทางเดียว
คือฝึกทำ�ดีต่อผู้อื่น” มีคนเป็นจำ�นวนมากที่ไปทำ�พิธีตัดกรรมตามวัดวา
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อารามต่างๆ หลายแห่ง เห็นพิธีที่เขาทำ� คนที่ต้องการตัดกรรมก็เข้าไป
นั่งรวมกลุ่มกัน พระท่านก็เอาผ้าขาวโยนมาคลุมทั้งกลุ่ม แล้วท่านก็ว่า
คาถาอะไรของท่าน ว่าจบแล้วก็ดึงผ้าขาวออกก็เป็นอันว่าตัดกรรมแล้ว
มันง่ายเหลือเกิน แต่ตอ้ งเสียค่าตัดกรรมหลายบาทอยู่ นัน่ ไม่ใช่ทางปฏิบตั ิ
มันอาจทำ�ให้เกิดความรู้สึกอุ่นใจได้บ้างเล็กน้อย แต่ถ้าโลหิตเป็นพิษ ไป
ใช้ยาทาย่อมไม่ได้ผล จะตัดกรรม ก็ต้องหมั่นทำ�ความดี เอากรรมดีนั่น
แหละไปตัดกรรมที่ไม่ดี ทำ�ความดีก็ทำ�กับตัวเองบ้าง ทำ�กับผู้อื่นบ้าง
หรือสร้างความดีให้เกิดขึน้ ในจิตใจของตน จากนัน้ ก็ขยายความดีไปสูผ่ อู้ นื่
“...นายแพทย์ Paul Nitz แห่งคณะแพทยศาสตร์ ซานฟรานซิสโกได้ทดลองรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ๒ คน ซึ่งต่างก็
เกลียดชังกัน โดยให้ทั้งสองคนผลัดกันซักรีดเสื้อผ้าให้แก่กันและกัน
ปรากฏว่าเมือ่ ทำ�ได้สกั พักหนึง่ ระดับไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือด (ซึง่ มี
ผลร้ายต่อผูท้ เี่ ป็นโรคหัวใจ) ของคนไข้ทงั้ สองลดลง และอาการเจ็บหน้าอก
เนื่องจากโรคหัวใจก็ทุเลาลงได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ...”
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นี่คือให้เขาทำ�ความดีต่อกัน เมื่อทำ�แล้วก็เกิดความสุขใจขึ้น
ผลร้ายที่เกี่ยวกับสุขภาพก็ลดลง ไขมันก็ลดลง
“...การลดละความเห็นแก่ตัวและความไม่เป็นมิตรลง ย่อมจะ
ส่งผลดีต่อร่างกายของคนเราได้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น จงลดละ
ความเห็นแก่ตัว จงเห็นแก่ผู้อื่น...”
มีลกู ศิษย์หลายคนของผม เป็นคนอัธยาศัยดีมากๆ คิดถึงแต่ผอู้ นื่
พอพูดถึงเขาก็ทำ�ให้รสู้ กึ มีปตี ิ เขาคิดถึงแต่ความต้องการของคนอืน่ จะทำ�
อะไรบางอย่าง พอนึกถึงคนอืน่ แล้วก็ระงับเสีย เห็นแก่ความสุขของคนอืน่
ทำ�นองว่า ถ้าเราทำ�แล้วคนอืน่ เขาไม่ได้สขุ ก็ไม่ทำ� เปลีย่ นไปทำ�สิง่ ทีค่ นอืน่
เขาจะได้สุข อันนี้เป็นอุปนิสัยที่ดี แล้วก็ทำ�ให้เขาเป็นคนมีความสุขอยู่
เป็นประจำ� หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริง มีความสุขอยู่ตลอดเวลา อันนี้
คือผลสะท้อนกลับมาจากการที่เขาเห็นแก่คนอื่น
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“...จริยธรรมพื้นฐานที่มีอยู่ในทุกศาสนาข้อนี้ (ก็คือข้อที่ว่า จง
ลดละความเห็นแก่ตวั และจงเห็นแก่ผอู้ นื่ ) ได้ถกู สัน่ สะท้อนด้วยค่านิยมแห่ง
วัตถุนิยมและธุรกิจนิยมในยุคปัจจุบัน อันรังแต่จะสร้างความทุกข์ความ
ระส�่ำระสาย ทั้งภายในบุคคลและสังคมทั้งหมด จนรู้สึกว่าถึงทางตัน...)”
ค่านิยมแห่งวัตถุนยิ มและธุรกิจนิยม คือท�ำให้คนเห็นแก่เงินมากกว่า
เห็นแก่คน เห็นแก่ตัวเลขในบัญชีธนาคารมากกว่าเห็นแก่ความสุขหรือ
สวัสดิภาพของคน ที่จริงเงินเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไรหรอก แต่พอเห็นแล้ว
รู้สึกว่ามีมาก ก็ภูมิใจ สบายใจของเขา ถ้าเขาเป็นผู้จัดการบริษัทสักแห่งหนึ่ง
เขาจะคิดแต่เพียงว่า ท�ำอย่างไรคนในบริษัทจึงจะเป็นเครื่องมือท�ำเงินให้เขา
ได้มากทีส่ ดุ และใช้คนในบริษทั เป็นเครือ่ งมือในการท�ำเงินให้เขามากทีส่ ดุ ท�ำไม
เขาไม่หดั คิดบ้างว่า ท�ำอย่างไรคนในบริษทั จึงจะมีสขุ ภาพดี มีความสุขในชีวติ
ตามสมควรแก่อัตภาพของเขา คือเห็นแก่คนในบริษัทมากกว่าเงิน เพราะว่า
คนทีจ่ ะช่วยท�ำเงินให้เขาได้ ก็คอื คนในบริษทั นัน่ แหละ ถ้าไม่มคี นในบริษทั แล้ว
เขาจะท�ำเงินได้อย่างไร ถ้าหัดคิดอย่างนี้ได้บ้าง คนในบริษัทก็จะอยู่สบาย
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จะขอยกตัวอย่างเรือ่ งในอดีตทีเ่ ขาพูดกันแทบจะทุกคนเรือ่ งบริษทั
รถเมล์ขาวนายเลิศ ซึง่ ได้ถกู เลิกไปสมัยรัฐบาลรวมรถเมล์ ก็มกี ารกล่าวขวัญ
ถึงกัน (ซึ่งผมไม่มีประสบการณ์ของตัวเอง) ว่าทางบริษัทเอาใจใส่กับคน
ในบริษัทมาก ก็เห็นได้จากรถโดยสารนั่นแหละครับ พนักงานทุกคนสุภาพ
เรียบร้อย และอ่อนน้อมถ่อมตน เอาใจใส่ผู้โดยสาร มีจิตใจอ่อนโยนและ
อะไรอีกหลายอย่างครับ รวมความว่า ทุกคนชมว่าดี อันนี้แสดงว่า บริษัท
เขาเอาใจใส่กับคนของเขามาก อันนี้ก็ยกขึ้นพอเป็นตัวอย่างนะครับ
“...ข้อเท็จจริงทีไ่ ด้เสนอมาทัง้ หมดนี้ ซึง่ ชีช้ ดั ว่า ความเห็นแก่ตวั
เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ทั้งทางกายและทางใจ และความเห็นแก่ผู้อื่นเป็น
บ่อเกิดแห่งสุขภาพ น่าจะให้ความสว่างแก่สังคมของเรา ขอให้คนที่ทำ�ดี
ต่อผู้อื่นอยู่แล้ว จงมีกำ�ลังใจที่จะทำ�ดีต่อไป ผู้เขียนหวังว่า สักวันหนึ่ง
คนที่รักสุขภาพของตัวเองจะได้หันมาช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัว
ดุจเดียวกับแฟชั่นวิ่งเพื่อสุขภาพและอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้เกิดขึ้นก่อน
หน้านี้แล้ว...”
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และคุณหมอได้สรุปลงในตอนสุดท้ายว่า
“...จงหมั่นออกกำ�ลังกาย จงระวังในการบริโภคอาหาร และจง
ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัว คงจะกลายเป็นสุขบัญญัติที่ทุกคน
พึงปฏิบัติเป็นกิจวัตร”
นี่ก็คือข้อความทั้งหมดที่คุณหมอได้เขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้
น่าสนใจมากนะครับ และขออนุโมทนาต่อข้อเขียนของคุณหมอสุรเกียรติ
อาชานานุภาพ ซึ่งผมได้นำ�มาเป็นอุปกรณ์ในการบรรยายธรรมในคราวนี้
ด้วย ถ้าจะเป็นบุญกุศลอันใด ก็ขอให้คุณหมอได้รับผลบุญอันนั้นด้วย
ต่ อ ไปผมก็ จ ะขอสนทนาต่ อ ในเรื่ อ งการหาความสุ ข จากการ
ไม่เห็นแก่ตวั โดยจะขอพูดถึงการให้ทาน ในการให้ทาน เราควรมุง่ ไปทีก่ าร
กำ�จัดความเห็นแก่ตัว มากกว่าให้เพื่อได้ คือขอให้คำ�นึงว่าคนที่รับจาก
เราไปเขาควรจะได้อะไร มากกว่าเราจะได้อะไร และถ้าเราจะได้อะไรมา
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ก็ขอให้เป็นเพราะเราทำ�เหตุเอาไว้ มันเป็นอัตโนมัติหรือ Automatic
ถ้าชาวพุทธเราตั้งจิตไว้แบบนี้ ปัญหาที่ถามกันมากมายในรายการธรรมะ
ทางวิทยุ เรือ่ งทำ�บุญอุทศิ กุศลให้ผตู้ ายถึงหรือไม่ถงึ ทำ�บุญอะไรแล้วจะได้
อะไร ถ้าทำ�บุญอย่างนี้อย่างนั้นจะได้ผลบุญมากหรือน้อย ปัญหาเหล่านี้
จะได้ยุติกันเสียที ถ้าเราตั้งจิตไว้ให้ถูก ปัญหาเหล่านี้จะยุติได้ และไม่
เป็นช่องทางให้ผเู้ ห็นแก่ตวั มาทำ�มาหากินบนบ่าหรือบนหัวของพุทธบริษทั
การให้เป็นสังฆทานก็เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ให้ฝ่ายเดียว
เมื่อผู้ให้ปรารถนาจะทำ�สังฆทาน ก็ขอให้ตั้งใจว่า ทำ�เพื่อสังฆะ
“สังฆะ” ก็หมายถึง หมู่ พวก กลุ่ม เช่น ถ้าท่านบริจาคของแก่โรงเรียน
นั่นคือสังฆะ เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหมดในโรงเรียน ทั้งเด็ก ทั้งครู เมื่อ
ทำ�แล้ว ไม่ต้องถามเลยว่าท่านจะได้อะไร เพราะมันได้อยู่แล้ว ท่านได้มุ่ง
กำ�จัดความเห็นแก่ตวั ไม่ใช่ให้เพือ่ ได้ ถ้าเผือ่ ชาวพุทธเราตัง้ ใจให้เป็นแบบนี้
หมุนใจให้ตรงแบบนี้ ปัญหาต่างๆ จะยุตลิ งได้เยอะเลย เวลาจะให้กต็ งั้ ใจ
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มุ่งไปที่คนรับ ว่าเขาจะได้อะไร จะเป็นประโยชน์ต่อเขาได้มากแค่ไหน
ไม่ต้องนึกถึงว่าจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างไร เพราะผู้ให้นั้นถึงอย่างไร
ก็ได้อยู่แล้ว อย่าไปคิดบัญชีให้มันละเอียดนักเลย ว่าเราจะได้สักเท่าไร
ได้สกั กีเ่ ปอร์เซ็นต์ พูดอย่างนี้ อาจมีคนถามว่า อ้าว...ถ้าเช่นนัน้ จะทำ�บุญ
ทำ�ทานอะไรก็ไม่ต้องเลือกเลยหรือ ให้เรื่อยไปเลยหรือ ก็ไม่ใช่อย่างนั้น
ถ้าทำ�อย่างนัน้ บางทีอาจเป็นการไปสนับสนุนคนเลวเข้าก็เป็นได้ เงือ่ นไข
ย่อมมีอยู่ นัน่ คือ อย่าคิดทำ�ดีดว้ ยการสนับสนุนคนเลว อย่าสนับสนุน
คนอื่นให้เป็นคนไม่ดี เพราะจะทำ�ให้มีคนไม่ดีมากขึ้นในสังคม ซึ่ง
เป็นการไม่ถูกต้อง
เพราะไม่เห็นแก่ตวั จึงอยูเ่ หนือทุกข์ ดูพระอรหันต์เป็นตัวอย่าง
นะครับ ดูเป็นตัวอย่างนะครับไม่ใช่ดเู ฉยๆ ดูเป็นตัวอย่างเพือ่ จะได้ด�ำเนิน
ตาม ถ้าเราไม่สนใจที่จะด�ำเนินตามพระอรหันต์ เราจะต้องตกอยู่ใต้การ
ครอบง�ำของความทุกข์ตลอดไป เราพอใจเช่นนัน้ หรือ ถ้าเป็นอย่างนัน้ เรา
ก็ควรจะสมน�ำ้ หน้าตัวเองทีส่ มัครใจจะอยูใ่ นกองทุกข์โดยไม่รจู้ ะท�ำอย่างไร
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เหมือนกับคนที่เปื้อนโคลนไปหมดทั้งตัว มองเห็นสระน�้ำใสสะอาดอยู่
เบื้องหน้า แต่ไม่รู้จักเดินไป มัวแต่คอยให้สระเคลื่อนมาหาตัวเอง อย่างนี้
โง่หรือฉลาดกัน เป็นไปได้ไหม ที่สระน�้ำใสสะอาดที่อยู่ข้างหน้าจะเคลื่อน
มาหาตัวเอง แต่กม็ คี นเป็นจ�ำนวนมากทีอ่ ยูใ่ นลักษณะนี้ สระก็เห็นๆ อยู่
นั่นแหละ แต่ไม่ยอมเดินไป ไม่เข้าหา ก็ไม่สามารถช�ำระตนให้พ้นจาก
ขี้โคลนขี้ตมเหล่านั้นได้ อย่างนี้ก็ต้องโทษความโง่ของตัวเอง
ศิลปะแห่งการเอาชนะความทุกข์ เป็นศิลปะที่สูงสุดในบรรดา
ศิลปะทั้งหลาย เพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำ�เร็จในด้านนี้ คือมีชีวิต
ที่มีความทุกข์น้อยที่สุด ย่อมได้รับความเคารพนับถือเป็นอันมาก เป็น
อภิปชู นียบุคคล เป็นทีย่ อมรับบูชา แต่จะมัวบูชากันแต่เพียงอย่างเดียวทำ�ไม
ทำ�ไมไม่ทำ�เองเสียด้วย คือถือท่านเป็นแบบอย่างและลงมือทำ�เองด้วย ถ้า
มัวแต่บชู าเฉยๆ เมือ่ ไรเราจะได้เป็นอย่างทีท่ า่ นเป็น จะได้ถงึ อย่างทีท่ า่ นถึง
สังคมไทยเราและคนไทยเรามักจะนิยมการบูชาด้วยการกราบไหว้และ
สักการะด้วยดอกไม้ธปู เทียน แต่ไม่นยิ มการบูชาด้วยการทำ�อย่างทีท่ า่ นทำ�

AWText-KarmSuk-new.indd 66

8/25/13 10:24 AM

67

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

เช่นที่พระพุทธเจ้าท่านยกย่องและได้เคยตรัสกับพระอานนท์ซึ่งใครๆ
ก็ทราบดี พระท่านก็เทศน์กนั อยูบ่ อ่ ยๆ “การบูชาด้วยการปฏิบตั นิ นั่ แหละ
อานนท์ เรายกย่องว่าเป็นการบูชาอย่างยิง่ ” แต่พอถึงคราวปฏิบตั กิ นั จริงๆ
ก็กลับชักชวนกันบูชาด้วยอามิส ด้วยดอกไม้ธปู เทียน กราบไหว้ ทำ�อะไร
กันใหญ่โตมโหฬาร แต่ไม่ยอมปฏิบัติ เหมือนที่ท่านอาจารย์พุทธทาส
เคยพูดไว้ว่า “คนสมัยนี้ดีแต่ไหว้ พอบอกให้ประพฤติธรรมก็กำ�หู”
หมายถึง ไม่ฟัง อย่าว่าแต่จะปฏิบัติอะไรเลย แม้แต่ฟังก็ไม่ฟังแล้ว ร้อง
ออกมาว่า “ทุกข์จริงหนอ หนักจริงหนอ” แต่พอบอกทางให้ทำ�เพื่อ
กำ�จัดทุกข์ให้เบาลง ก็กลับไม่ทำ� ใจมันดื้อ แล้วจะไปโทษใคร
ความสุขที่ตั้งอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่น นักปราชญ์ท่านถือว่า
เป็นความสุขชั้นต�่ำมาก หมายถึงการไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วได้ความสุข
เป็นความสุขที่นักปราชญ์หรือบัณฑิตท่านรังเกียจ เป็นไปเพื่อความ
เบียดเบียนทุรนทุราย ความเห็นแก่ตวั เป็นโรคร้ายทีค่ อยดึงสังคมให้ตำ�่ ลง
ฉันใด ความไม่เห็นแก่ตัวก็เป็นคุณธรรมสูงส่งที่จะค�้ำจุนสังคมให้สูงขึ้น

AWText-KarmSuk-new.indd 67

8/25/13 10:24 AM

68

ค ว า ม สุ ข จ า ก ค ว า ม ไ ม่ เ ห็ น แ ก่ ตั ว

ฉันนั้นเหมือนกัน ความไม่เห็นแก่ตัวเป็นธรรมที่ละเอียดประณีต และให้
ความสุขอันชุ่มฉ�่ำแก่บุคคลผู้ด�ำเนินตาม โดยการหัดมองถึงความจ�ำเป็นและ
ความปรารถนาของผู้อื่น ให้เห็นเป็นเรื่องส�ำคัญเท่าๆ กันหรือยิ่งกว่าความ
จ�ำเป็นและความปรารถนาของตนเอง ด้วยการมองให้ไกลและกว้าง ก็จะ
มองเห็นความทุกข์ยากล�ำบากของมวลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีทุกข์ทน
อยู่ทุกตารางนิ้วของพื้นพิภพ ว่าก�ำลังต้องการผู้ช่วยเหลือทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ทุกๆ มุมของโลกมีแต่เสียงคร�่ำครวญอยากจะออกจากความทุกข์
คร�ำ่ ครวญเรียกร้องหาความสุข ใครเป็นผูป้ ล้นและยือ้ แย่งความสุขของเขาไป
ส่วนหนึ่งคือตัวของเขาเอง และส่วนหนึ่งคือสังคม ดวงใจเป็นจ�ำนวนมาก
แห้งผาก มีนยั น์ตาทีข่ นุ่ หมอง นองด้วยน�ำ้ ตาแห่งความผิดหวัง ความทุกข์ยาก
ล�ำบากของคนบางคนอาจจะเกิดจากความสุขแบบเห็นแก่ตัวของคนบางคน
ก็ได้ เมือ่ เป็นดังนี้ ไม่นกึ บ้างหรือว่า ถ้าเราเห็นแก่ตวั เพียงคนเดียว นัน่ หมายถึง
การเจตนาก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่เพื่อนมนุษย์เป็นร้อยๆ คน และความสุขที่
เราได้มาเป็นความสุขที่ไม่มีรางวัลทางจิตใจเลย มีแต่ความเหี้ยมเกรียมและ
ความทารุณโหดร้าย ซึ่งฝังลึกอยู่ในดวงจิตที่มีแต่จะมืดมนลงไปทุกวัน
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การลดความเห็นแก่ตัวลง เป็นการแบ่งความสุขให้แก่ผู้อื่น และ
ในเวลาเดียวกันก็เป็นการรักษาความสุขของตนให้ยงั่ ยืนและประณีตยิง่ ขึน้
คนส่วนมากคุ้นเคยอยู่กับความสุขที่ได้อะไรๆ มา ถ้าลองหัดหาความสุข
ด้วยการเสียสละดูบา้ ง ความสุขจากการทีท่ า่ นไม่ได้อะไรทีม่ องเห็นทางวัตถุ
แต่เป็นความชุ่มชื่นทางวิญญาณ จะเห็นว่าเป็นความสุขที่เยือกเย็นกว่า
ประณีตกว่า ชุ่มชื่นกว่าและยั่งยืนกว่า บางทีทำ�อะไร ก็ให้สร้างความรู้สึก
ขึ้นในใจว่า ทำ�โดยไม่มีผู้กระทำ� (Doing without doer) การกระทำ�ที่
ไม่มีผู้กระทำ� อย่างที่กล่าวไว้ในคัมภีร์บาลีว่า “การโก น กิริยา ว วิชฺชติ”
การกระทำ�มีอยู่แต่ผู้ทำ�ไม่มี นั่นก็คือการละลายตัวตนแห่งผู้กระทำ�
เหลืออยูแ่ ต่การกระทำ� และยกผลแห่งการกระทำ�นัน้ ให้แก่สงั คมและโลก
เราไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไร ได้นอ้ ยหน่อยก็ไม่เป็นไร แต่สงั คมได้ มวลชนได้
ถ้าจิตใจคิดเผือ่ แผ่ไปอย่างนี้ ถ้าคนจำ�นวนมากรูส้ กึ กันอย่างนี้ ก็จะเหมือน
ต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านมาประสานกัน ให้ร่มเงาแก่ผู้เดินทาง ความสุขก็จะ
แผ่ทั่วถึงไปในสังคมได้ เป็นโลกพระศรีอาริย์แต่ไม่ต้องคอยพระศรีอาริย์
เราสามารถสร้างขึ้นเองได้ สร้างสังคมให้เป็น “ศรีอาริยสังคม”
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ความสัมพันธ์ของทุกชีวิตจึงเป็นเหมือนร่างแหหรือตาข่ายที่ไม่
อาจแยกออกจากกันได้ มนุษย์เราอยูใ่ นสังคม จะไม่สามารถแยกมาตรฐาน
ไม่สามารถแยกตนออกจากสังคมได้ ถ้าเราไม่ช่วยให้สังคมดีขึ้น เราก็จะ
ยกมาตรฐานของตัวเราเองให้ดีขึ้นไม่ได้ด้วย นั่นคือเราไม่สามารถที่จะดี
คนเดียวได้ เราต้องพยายามให้ตนเองและสังคมทีเ่ ราอยูด่ ขี นึ้ พร้อมๆ กันไป
เป็นการป้องกันความริษยาจากคนรอบข้างไปในตัว จะเข้าสู่ลัทธิที่ทาง
ปรัชญาเขาเรียกว่า All-truism คือความไม่เห็นแก่ตัวอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปฏิบัติยาก แต่เราก็ไม่ควรทิ้งเสียเลยทีเดียว เราควรจะ
พยายามแม้จะยากแต่ไม่ได้หมายความว่าทำ�ไม่ได้ เป็นเรื่องที่ทำ�ได้ และ
เป็นการเอาชนะความเห็นแก่ตัวของเราเองด้วย
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ก่อนที่ท่านจะสามารถเปลื้องหนี้ได้ ท่านจะต้องพยายามลด
ความเห็นแก่ตวั และรูจ้ กั เอาชนะตนเอง เพราะว่าคนทีด่ อื้ ทีส่ ดุ ก็คอื ใจของ
เราเอง เรามีโอกาสมากที่สุดที่จะเอาชนะ ถ้าเราชนะตัวเองไม่ได้ ถึงจะ
ชนะคนอืน่ ตัง้ ร้อยตัง้ พันตัง้ แสน ก็ไม่นา่ ภาคภูมใิ จและเราจะหาความสงบ
ภายในไม่ได้เลย มีแต่จะฉุดกระชากลากถูให้เราถูลถู่ กู งั ไป เร่าร้อน กระวน
กระวายอยู่เสมอ ไม่มีเวลาหยุดหย่อน เพราะฉะนั้น ก่อนอื่นเราจะต้อง
พยายามเอาชนะตัวเอง ถ้าสามารถเอาชนะตัวเองได้ คนอืน่ ก็ไม่ตอ้ งพูดถึง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนประเภทนี้ เขาไม่ต้องการเอาชนะใครอื่นอยู่แล้ว
พยายามแต่จะเอาชนะตัวเองเท่านั้น ท่านลองสังเกตดูนะครับ มนุษย์ทุก
ยุคทุกสมัยมาคุกเข่าลง จุดธูปเทียนบูชาสักการะคนอย่างพระพุทธเจ้า
คนอย่างท่านมหาตมะคานธี เพราะอะไร เพราะท่านเหล่านี้รู้จักเอาชนะ
ตัวเอง และตัง้ หน้าพยายามทีจ่ ะทำ�ประโยชน์โดยไม่เห็นแก่ตวั ในทีส่ ดุ โลก
ก็ต้องกลับเป็นหนี้ท่านเหล่านี้อย่างไม่มีวันที่จะปลดเปลื้องได้ง่าย
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ขอให้เราพยายามปลูกฝังความรู้สึกขึ้นในใจว่า คนทุกคนเป็น
เจ้าหนี้ของเรา และคนที่อยู่ต่อหน้าเรานั่นแหละ เป็นคนสำ�คัญเราจะได้
ปฏิบัติต่อเขาด้วยความอ่อนโยน ละมุนละไม และตั้งใจบำ�เพ็ญประโยชน์
และให้ความสุขแก่คนทุกคนที่เรามีโอกาสคบหาสมาคมเข้าใกล้ พยายาม
ปลูกฝังความหวังดี พิทักษ์รักษาให้ความสุข ความชื่นบานแก่คนที่เรา
คบหาสมาคมตามสมควร ตามที่เขาควรจะได้รับ เมื่อทำ�ได้เช่นนี้ก็ถือว่า
เราได้ใช้หนี้สังคม ใช้หนี้เพื่อนมนุษย์ไปบ้างตามสมควร ด้วยการกระทำ�
อย่างนี้ ชีวิตของเราก็จะมีความสุขมากขึ้น
เมื่อตั้งปัญหาขึ้นมาว่า ความสุขคืออะไร มีคำ�ตอบอยู่ในหนังสือ
ตำ�ราต่างๆ ว่าความสุขคือความสบายกายสบายใจ เป็นการให้คำ�จำ�กัด
ความที่เกือบจะไม่มีทางดิ้น หรือไม่ต้องอธิบายอะไรอีกต่อไป ในคัมภีร์
วิสทุ ธิมรรคท่านได้ให้คำ�จำ�กัดความเอาไว้วา่ “การขุดเสีย ฆ่าเสีย ซึง่ อาพาธ
ทั้งทางกายและทางจิต ชื่อว่าความสุข” ตามความหมายนี้มุ่งจะอธิบายว่า
อาพาธทางกายย่อมจะเบียดเบียนกายให้ได้รับความทุกข์ อาพาธทางจิต
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ก็จะทำ�จิตให้ไร้ความสุขเช่นเดียวกัน ในทางจิตวิทยาถือว่า ร่างกายและ
จิตใจมีผลกระทบกระเทือนซึ่งกันและกัน คนที่ร่างกายอ่อนแอมีโรคภัย
คอยเบียดเบียนอยู่เสมอ นานเข้าก็ทำ�ให้จิตใจพลอยท้อแท้ง่ายไปด้วย
ก็เป็นการแน่นอนว่า ในขณะที่ร่างกายถูกโรคเบียดเบียน จิตใจก็จะ
กระวนกระวายอยู่บ้าง มากหรือน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับกรณีแวดล้อม
และคุณธรรมทางจิตใจ
พุทธศาสนาไม่ได้มองข้ามปัญหาเรือ่ งโรคทางกายนีไ้ ปเสียทีเดียว
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธสาวกรักษาความสะอาดและอื่นๆ อีกมาก
เพือ่ ป้องกันโรค ดังมีหลักฐานปรากฏทัง้ ในพระวินยั และพระสูตร พระพุทธ
ภาษิตซึง่ มีคนได้ยนิ ได้ฟงั กันอยูม่ ากในเรือ่ งนีก้ ค็ อื “อาโรคฺยปรมา ลาภา”
ลาภทั้งหลาย มีความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง หรือ ความไม่มีโรคเป็น
ลาภอย่างยิ่ง เวลาพูดหรือเขียนภาษิตนี้ไม่ควรเขียนว่า “อาโรคยา ปรมา
ลาภา” เพราะเป็นภาษาที่ไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องคือ “อโรคฺยปรมา ลาภา”
อันนี้เป็นภาษาศาสตร์ที่ต้องอธิบาย แต่ว่าจะไม่อธิบายในที่นี้ แต่เป็น
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หลักฐานแสดงว่าพระพุทธศาสนามองเห็นว่าการไม่มีโรคเป็นเรื่องดีและ
การมีโรคเป็นเรื่องร้ายเหมือนกัน แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะร้ายที่สุด ถ้าสามารถ
ทำ�ใจให้ดี แต่ว่าโดยทั่วไปก็เป็นเครื่องบั่นทอนความเจริญอยู่ไม่ใช่น้อย
เหมือนกัน
มองไปอีกด้านหนึ่ง ความกระวนกระวายใจ ความร้อนใจ และ
ความตึงเครียดทางอารมณ์ (Emotional tension) ย่อมจะก่อให้เกิด
ผลึกกระทบกระเทือนแก่รา่ งกายอย่างแน่นอน เพราะว่าร่างกายและจิตใจ
มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
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สุขจากการไม่ยึดมั่นถือมั่น
ความ
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ความสุขจากการไม่ยึดมั่นถือมั่น
โดยทั่วไป ชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยความยึดมั่น เร่าร้อนอยู่ด้วย
ความต้องการอันไม่มีขอบเขต ไม่มีที่สิ้นสุด ถูกความอยากเผาลนให้
เร่าร้อนอยูภ่ ายใน แม้สงิ่ ทีเ่ ขาเข้าใจว่าเป็นความสุข หรือความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ก็มีความทุกข์เจือปนอยู่ด้วย แต่มนุษย์ก็ยังต้องการ
วัตถุแห่งความยึดของบุคคลนั้น พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้
๔ ประการ เรียกว่า อุปาทาน
๑. กามุปาทาน ความยึดติดในกาม
๒. ทิฏฐุปาทาน ความยึดติดในทิฐิ
๓. สีลัพพตุปาทาน ความยึดติดในศีลและพรต
หรือพิธีรีตองต่างๆ
๔. อัตตวาทุปาทาน ความยึดติดในตัวตน
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ขอขยายความเพื่อให้เข้าใจกว้างออกไปดังนี้
๑. กามุปาทาน = ความยึดมั่นในกาม กาม แปลได้ ๒ อย่าง
คือ ความใคร่อย่างหนึ่ง สิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาอย่างหนึ่ง อย่างหลังท่าน
เรียกว่า วัตถุกาม อย่างแรกเรียก กิเลสกาม
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันน่าใคร่น่าปรารถนา น่าพอใจ
นั่นเองเป็น วัตถุกาม คือเป็นที่ตั้งแห่งกาม เป็นสิ่งเร้าให้เกิดความใคร่
ส่วนตัวความใคร่เอง ท่านเรียก กิเลสกาม
มนุษย์ทั้งหลายได้ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจครอบง�ำของกามทั้ง ๒ นี้
อย่างไร เห็นๆ กันอยู่แล้ว มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายยึดมั่นอยู่ว่าความสุข
ของเขาจะมีได้กต็ อ้ งอาศัยกาม คือ ต้องได้เห็นรูป ได้ฟงั เสียง ได้ดมกลิน่
ได้ลิ้มรส และได้ถูกต้องสิ่งที่น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ ปราศจากสิ่ง
เหล่านีเ้ สียแล้ว เขาจะมีความสุขไม่ได้ แม้ตวั ความใคร่เองซึง่ มีสภาพเป็น
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สิ่งเร่าร้อน กระวนกระวาย ท�ำปัญญาให้มืดมน ท�ำจิตให้ตกต�่ำ เขาก็ยัง
เข้าใจผิดไปว่าเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขของเขา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเขา
ไม่เคยได้รบั ความสุขใดทีเ่ หนือกว่านีห้ รือแปลกไปกว่านี้ เช่น ความสุขอัน
เกิดจากความสงบ หรือเกิดจากคุณธรรม เหมือนเด็กทีพ่ อใจแต่ในความสุข
อันเกิดจากการเล่นทรายหรือโคลนตม แต่พอเขาเป็นผูใ้ หญ่แล้วเขาก็เลิก
พอใจในความสุขอย่างนั้น แต่พอใจในความสุขที่สะอาดกว่าประณีตกว่า
เขาจะไปจับต้องทรายหรือโคลนตมก็ดว้ ยความจ�ำเป็นอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
เช่นเกี่ยวกับการงานเป็นต้น แล้วก็รีบล้างมือล้างตัวให้สะอาด
ในทำ�นองเดียวกัน คนทีจ่ ติ ใจยังเยาว์ ยังไม่ได้รบั การพัฒนาทาง
จิตใจย่อมพอใจหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกาม หมกตัวอยู่ในกามด้วยความ
สำ�คัญผิดและยึดมั่นอยู่ว่า “กามนี้เท่านั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข” แม้
ถู ก หนามแห่ ง กามทิ่ ม แทงเอา ถู ก ไฟคื อ กามเผาลนเอาก็ ยั ง ไม่ รู้ สึ ก
สำ�คัญผิดไปอีกว่าเป็นเพราะเหตุอื่นและโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ ที่แท้เป็นเรื่อง
ของความใคร่ในกามคุณของตนเอง เป็นเรื่องความยึดมั่นของตนเอง

AWText-KarmSuk-new.indd 78

8/25/13 10:24 AM

79

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

ตัวอย่าง ชายหนุ่มรักหญิงสาว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นความใคร่
ในกามคุณเสียมากกว่าความรักแท้รกั บริสทุ ธิ์ แต่เขายังเข้าใจผิดว่าความรัก
ของเขาบริสุทธิ์ เขารักด้วยต้องการเชยชมรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะ
ทางกายที่จะพึงได้จากหญิงนั้น แม้จะมีเรื่องคุณธรรมและความเห็นอก
เห็นใจเจืออยู่ด้วยก็ตาม ข้อพิสูจน์ว่าเขารักใคร่ด้วยอำ�นาจกามคุณก็คือ
ถ้าหญิงนัน้ ไปเกีย่ วข้องกับชายอืน่ ในแง่เสน่หา เขาจะโกรธมาก อาจทำ�ลาย
ชีวติ ของหญิงนัน้ เสียก็ได้ นีห่ รือรักแท้ รักบริสทุ ธิ์ ความจริงมันคือกามคุณ
ที่เขาพากันเรียกเสียใหม่ว่าความรัก เพราะความรักของเขาเต็มไปด้วย
ความยึดมัน่ หวงแหน คับแค้น เร่าร้อน ริษยา และทำ�ให้เกิดโทสะง่ายทีส่ ดุ
ในกรณีที่หญิงสาวรักชายหนุ่มก็เหมือนกัน
ในรายที่แต่งงานกันจนมีลูกด้วยกันแล้ว ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไป
รักคนอื่นอีกก็ถือเป็นเรื่องเดือดร้อนมาก ความริษยา ความชิงชัง ความ
อาฆาตเคียดแค้นเกิดขึ้นอย่างสุดจะพรรณนาได้ จนถึงกับทำ�ร้ายทุบตี
และประหารชีวิตของฝ่ายหนึ่งเสียก็มี ความเคียดแค้นเหล่านั้นสืบเนื่อง
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มาจากความใคร่ ความยึดมั่นในกามข้อพิสูจน์ก็คือในรายที่เรามิได้มี
ความใคร่ ความยึดมั่นในกามก็ไม่ทำ�ให้เราเดือดร้อนได้ ไม่ว่าเขาผู้นั้น
จะไปทำ�อะไร อย่างไร กับใครที่ไหน บางทีการทำ�การแก้แค้น สร้างเวร
สร้างกรรมของเขาจนเสียชีวิตและตนเองต้องเป็นอาชญากรนั้น เป็น
เกียรติยศนักหรือ ลูกของคนซึ่งมีพ่อหรือแม่เป็นอาชญากรนั้นเป็น
เกียรติยศนักหรือ การต้องไปติดคุกติดตะรางถึง ๒๐-๓๐ ปีนั้น เป็น
เกียรติยศหรือ ถ้ามองชีวิตในระยะยาวจะเห็นว่าไม่ควรทำ� เมื่อเหตุการณ์
อย่างนั้นเกิดขึ้นก็ควรละ อุปาทานในกามเสีย และถือเป็นโอกาสปลีกตน
ออกจากกามซึง่ เป็นของร้อน เข้าหาความสงบเย็นในธรรมหรือการบำ�เพ็ญ
คุณงามความดีให้สูงขึ้นไป จนใจพ้นจากความยึดมั่น แล้วจะเห็นคุณของ
การทำ�อย่างนี้ด้วยตนเอง
กามได้แฝงมาในรูปต่างๆ ผู้มีปัญญาจักษุน้อยก็ไม่อาจมองเห็น
ประจักษ์ได้ เสียงเพลงนัน้ ถ้าฟังเนือ้ ร้องให้ดแี ล้วจะเห็นว่าเป็นเสียงครวญ
แห่งกามในลักษณะต่างๆ เช่น เจ็บแค้น, ไม่สมหวัง, เสียดาย, หวังความสุข
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ความชื่นบานแต่ยังไม่ได้สมหวัง, ร�ำพันถึงผู้จากไปด้วยอาลัยอาวรณ์...
ล้วนแต่เป็นเสียงคร�่ำครวญทั้งสิ้น เสียงเพลงคือเสียงคร�่ำครวญ เสียง
ร้องไห้ เสียงพิลาปร�ำพัน โลกเต็มไปด้วยความเศร้า ความระทมขมขื่น
ได้ยนิ กันอยูท่ วั่ ไป แต่คนส่วนมากส�ำคัญผิดว่าเป็นเสียงแห่งความรืน่ รมย์
ประหนึ่งว่าตนเป็นโรคซาดิสท์ (Sadist) มองเห็นความทุกข์ทรมานของ
ผู้อื่นเป็นสิ่งรื่นรมย์ของตน และชอบท�ำให้ผู้อื่นเจ็บปวด เพื่อความพอใจ
ของตน
อย่างไรก็ตาม กามคุณนี่แหละคือเสน่ห์ของโลก เพราะมันเป็น
เหยือ่ ของโลก (โลกามิส) ทำ�นองเดียวกับเหยือ่ ทีต่ ดิ อยูก่ บั เบ็ด หุม้ เบ็ดอยู่
นั่นแหละคือเสน่ห์ของเบ็ด ปราศจากเหยื่อแล้ว จะไม่มีปลาตัวใดติดเบ็ด
เพราะเหยือ่ ปลาจึงติดเบ็ด ได้กนิ เหยือ่ เพียงนิดเดียว กลืนเบ็ดเข้าไปด้วย
ปลาโง่จงึ ถูกพรานเบ็ดลากไปได้ตามปรารถนาและวัดขึน้ บก ต้องทุรนทุราย
ทุกข์ทรมานไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตและเป็นเหยื่อของพรานเบ็ดนั่นเอง
เพราะใคร่เหยื่อจนตนเองต้องตกเป็นเหยื่อ
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ลองนึกดูเถิดว่า คนในโลกที่พอใจติดเหยื่อของโลกแล้วต้อง
ทนทุกข์ทรมานอยูใ่ นโลกนีป้ ระมาณเท่าใด น่าสงสารเพียงใด น่าช่วยเหลือ
เพียงใด อย่างน้อยช่วยให้เขาได้รู้ว่าเหยื่อนั้นมีเบ็ดเกี่ยวอยู่ด้วย ขอให้
กินเหยือ่ ด้วยความระมัดระวัง ถ้าฉลาดขึน้ ก็จะกินแต่เหยือ่ ได้โดยไม่ตดิ เบ็ด
ทำ�ให้พรานเบ็ดต้องเก้อ ยกเบ็ดขึ้นดูบ่อยๆ เห็นแต่เบ็ด เหยื่อหายไป
แต่จะมีใครสักกีค่ นเล่าในโลกนีท้ เ่ี ป็นเช่นปลาฉลาด รอบรู้ และ
ทีฉ่ ลาดขึน้ ไปกว่านัน้ ก็สามารถรูไ้ ด้วา่ เหยือ่ อันใดมีเบ็ด เหยือ่ ใดไม่มเี บ็ด
เลือกกินเฉพาะเหยือ่ ทีไ่ ม่มเี บ็ด ก็จะสามารถรักษาตัวให้ปลอดภัยโดยตลอด
ความกำ�หนัดในกามเป็นอาสวะ (สิ่งหมักดอง) อย่างหนึ่ง ซึ่ง
หมักหมมอยู่ในจิตสันดานของสัตว์โลก ยากที่จะละหรือปลดเปลื้องได้
ทัง้ นีเ้ พราะมีความสุขเล็กๆ น้อยๆ คอยเป็นเหยือ่ ล่อให้หลง เป็นหลุมพราง
ให้ก้าวเข้าไป เมื่อติดหล่มคือกามแล้ว ก็ยากที่จะถอนตนขึ้นมา แล้วก้าว
ให้พ้นไปได้
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ส�ำหรับผู้ส�ำเหนียกรู้ถึงโทษของกามแล้วพยายามออกจากกาม
แต่ยังออกไม่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง เช่น พันธกรณีเกี่ยวกับความรับ
ผิดชอบหรือก�ำลังใจยังไม่พอ เป็นต้น ก็ไม่น่าวิตก เพราะถึงอย่างไร คน
พวกนีจ้ ะต้องออกไปได้วนั หนึง่ เมือ่ พันธกรณีสนิ้ สุดลงหรืออบรมจิตและ
ปัญญาจนก�ำลังใจและก�ำลังปัญญาเพียงพอแล้ว แต่คนทีไ่ ม่เคยส�ำเหนียก
รู้ถึงโทษของกามเลย ศึกษาเรียนรู้แต่เรื่องคุณของกาม ได้ยินได้ฟังแต่
กถาอันเป็นเหตุให้ความกระหายในกามเริงแรงขึ้น มีกิจกรรมอันยั่วยุ
กามารมณ์อยู่ไม่เว้นวัน การศึกษา การท�ำงานและการเกี่ยวข้องในสังคม
ล้วนมุง่ เอาความส�ำเร็จทางกามเป็นผลทีม่ งุ่ หมาย ในฐานะเป็นความส�ำเร็จ
ของชีวติ ถ้าอย่างนีแ้ ล้วเขาจะออกจากกามไปได้อย่างไร คงจะต้องยึดมัน่
เอากามารมณ์เป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตเป็นแน่แท้ ในขณะที่ก�ำลัง
แสวงหาอยู่นั้น ดวงจิตของเขาก็จะถูกเฆี่ยนด้วยแส้คือความผิดหวัง
ระทมขมขืน่ โชกด้วยน�ำ้ ตาครัง้ แล้วครัง้ เล่า ถึงกระนัน้ เขาก็ยงั คงกระเสือก
กระสน แสวงหากามอยูน่ นั่ เอง เพราะอานุภาพของกามุปาทานคือ ยึดมัน่
ว่า “กามนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอันแท้จริง”
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กามในฐานะเป็นบ่วงที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า “กามปาสะ”
หรือกามบาสนั้น มีลักษณะคล้องและผูกมัดสัตว์ทั้งหลายไว้ในภพให้
เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแห่งกามภพนี้
การผูกมัดมีลักษณะที่ผูกหย่อนๆ ก็จริง แต่แก้ได้ยาก-ยากมาก
ทีเดียว ผูต้ อ้ งการแก้จะต้องใช้กำ�ลังใจมาก ใช้กำ�ลังสมาธิอย่างแรง เพราะ
แก้ไม่ได้ด้วยวิธีธรรมดา เหมือนปมบางอย่างที่แก้ได้ยากมันยุ่งไปหมด
ต้องใช้ดาบฟัน ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกปมชนิดนี้ว่า Gordian Knot*
อย่างที่พระเจ้าอเลกซานเดอร์มหาราชทรงทำ�

*เล่ากันว่าเป็นปมที่กษัตริย์กอรดิอุส (Gordius) แห่งไฟรเกีย (Phrygia) ผูกไว้ในสมัย
โบราณ กล่าวกันว่าใครแก้ปมนี้ได้จะได้เป็นใหญ่ ในเอเชีย อเลกซานเดอร์มหาราช ทรงใช้ดาบ
ของพระองค์ตดั ปมนี้ ดังนัน้ ค�ำว่า “ตัดกอร์เดียน น้อท” จึงกลายเป็นส�ำนวนหมายความว่า การ
แก้ปัญหายุ่งยากโดยฉับพลันด้วยการใช้ก�ำลัง
อธิบายนี้จากพจนานุกรมอังกฤษฉบับของ A.S. Hornby หน้า ๕๓๙
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กามคุณในฐานะเป็นพวงดอกไม้ของมาร-มารคือสิ่งที่ล้างผลาญ
คุณความดี และท�ำให้เสียคนได้ง่าย มารอาศัยพวงดอกไม้ทั้ง ๕ คือ รูป
เสียง กลิ่น รส และสัมผัสทางกาย นี่แหละเที่ยวยั่วยวนมนุษย์ และสัตว์
ในกามโลกทั้งมวลให้หลงเพลิดเพลินเดินเข้าไปสู่หลุมพรางของตน แล้ว
กักขัง ห�้ำหั่น ย�่ำยีเอาได้ตามใจปรารถนา นักจิตวิทยาที่มองเห็นว่ามนุษย์
เปี่ยมล้นอยู่ด้วยกามุปาทานนั้น เห็นจะไม่มีใครเกิน ซิกมันต์ ฟรอยด์
เขาเห็นว่ามนุษย์ตกอยูภ่ ายใต้การครอบง�ำของกามโดยสิน้ เชิง ไม่วา่ พฤติกรรมใดๆ ของมนุษย์ลว้ นมาจากแรงกระตุน้ ของกามทัง้ สิน้ การประดิษฐ์
ต่างๆ ศิลปะต่างๆ ในโลก ล้วนเป็นแรงกระตุ้นมาจากกามารมณ์ทั้งนั้น
คนทีเ่ ห็นด้วยกับฟรอยด์กม็ มี าก ตามสายตาของฟรอยด์ดเู หมือน
ว่ามนุษย์ไม่สามารถเอาชนะกามกิเลสได้เลย แต่ตามสายตาของนักปราชญ์
ทางปรัชญาและศาสนา เห็นว่าบุคคลสามารถเอาชนะกามารมณ์หรือกามคุณ
ได้ โดยวิธีฝึกฝนควบคุมอินทรีย์ (Organs) ต่างๆ ของตนจนล่วงพ้น
ความพอใจในกามคุณได้ ในขณะเดียวกันก็เอาชนะความไม่พอใจได้ด้วย
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การตั้งอยู่ในอุเบกขาวางใจเป็นกลาง ไม่เอียงไปข้างรักหรือข้างชัง เมื่อ
เป็นดังนี้ย่อมได้รับความสดชื่นแจ่มใสที่แท้จริง นักปราชญ์ทางนี้เห็นว่า
จะสดชื่นอะไรในเมื่อใจถูกราคะ โทสะ และโมหะเผาลนอยู่ ต่อเมื่อพ้น
จากราคะ โทสะ และโมหะ แล้วจึงเรียกว่าสดชื่นแท้จริง
การควบคุมอินทรีย์ (Sense-Organs) คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย
ใจ การทำ�จิตให้มน่ั คงด้วยกำ�ลังสมาธิและการพัฒนาปัญญาให้รงุ่ เรืองจน
สามารถมองเห็นโทษของกามคุณอย่างชัดเจนอยู่เสมอๆ ทางนี้แหละจะ
สามารถเอาชนะกามกิเลสได้ ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามโลกนีอ้ กี
ความเร่าร้อนทางใจ อันมีกามคุณเป็นเหตุนนั้ ปรากฏให้เห็นอย่าง
ชัดเจนทัว่ ไปทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ แก่ตนเองและเกิดแก่ผอู้ นื่ น่าจะเป็นสังเวควัตถุ
(เรื่องชวนสังเวชสลดจิต) เพื่อถอนใจออกไปจากกามุปาทานได้ สำ�หรับ
ผู้มีปัญญาจักษุดำ�เนินชีวิตอยู่ในทางสว่าง แต่สำ�หรับผู้ไร้ปัญญาจักษุ
เดินอยู่ในทางมืดและไร้ประสบการณ์ ก็คงมองไม่เห็นอะไรอยู่นั่นเอง
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๒. ทิฏฐุปาทาน = ความยึดมั่นในทิฏฐิ วัตถุแห่งความยึดมั่น
อีกประการหนึ่งของคนทั่วไปคือทิฏฐิ = ความเห็น หรือ ทฤษฎี โดยที่มัก
จะมองปัญหาเพียงด้านเดียวเห็นเพียงด้านเดียว แล้วเหมาเอาด้วยความ
เขลาว่าทั้งหมดเป็นอย่างนั้น เช่นเรื่องที่กล่าวถึงพวกตาบอดคลำ�ช้าง
ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ ๑๓๘ เล่าว่า พระราชาในนครสาวัตถี
รับสั่งให้ราชบุรุษนำ�เอาพวกตาบอดแต่กำ�เนิดมารวมกันที่หน้าพระลาน
หลวง แล้วให้คลำ�ช้าง แต่ไม่ให้คลำ�ทัง้ ตัว ให้คลำ�เพียงคนละส่วนเท่านัน้
เมื่อเสร็จแล้วจึงถามว่า ช้างเหมือนอะไร คนที่คลำ�ถูกหางก็บอกว่าช้าง
เหมือนไม้กวาด คนที่คลำ�ถูกขาก็ว่าช้างเหมือนเสาเรือนเป็นต้น ทุ่มเถียง
กันด้วยเสียงดังว่า คำ�ของเราเท่านั้นจริง ของผู้อื่นเท็จ โกรธกันจนถึง
กับจะชกกัน พระราชาประทับทอดพระเนตร ทรงพระสรวลด้วยความพอ
พระทัยแล้วให้นำ�คนตาบอดพวกนั้นออกไป
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พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรือ่ งนีใ้ ห้ภกิ ษุทงั้ หลายฟัง เมือ่ ภิกษุทงั้ หลาย
มากราบทูลว่า ออกไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถี ได้ยนิ พวกสมณะเจ้าลัทธิ
ทั้งหลาย นั่งเถียงกันด้วยเสียงดังว่า ทิฏฐิ หรือทฤษฎีของเขาเท่านั้น
ถูกต้องของคนอื่นไม่เป็นจริง พระพุทธเจ้าตรัสว่า ศาสดาคณาจารย์
เหล่านั้นล้วนแต่มองเห็นเพียงด้านเดียวแล้วยึดมั่นในทิฏฐิของตน แล้ว
วิวาทกันเหมือนพวกตาบอดคลำ�ช้างฉะนั้น
พวกศาสดาคณาจารย์ทั้งหลายในสมัยนั้น ส่วนมากใช้วิธีเก็ง
ความจริงทางปรัชญา (Philosophical speculation) แล้วยืนยันทฤษฎี
ของตนโดยมิได้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง จึงมองปัญหาแคบด้านเดียว
มืดมัวและเดา แต่ถึงกระนั้นก็ยังยึดมั่นทฤษฎีของตนไว้ด้วยความเขลา
เป็นการปิดกั้นตนเองมิให้ก้าวไปข้างหน้า และขังตัวเองอยู่ในห้องแคบๆ
คือ ทิฏฐิของตน ถ้าเป็นทิฏฐิอนั ชัว่ ช้าลามกก็จะยิง่ เป็นโทษใหญ่ ไม่เป็นโทษ
เพียงแก่ตนเองเท่านัน้ แต่จะเป็นโทษแก่ผเู้ ชือ่ ตาม ถือตามและปฏิบตั ติ าม
อีกเป็นอันมาก พระพุทธเจ้าตรัสไว้วา่ ทรงมองไม่เห็นสิง่ ใดมีโทษมากเท่า
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มิจฉาทิฏฐิ คนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดมาเพื่อให้โทษแก่โลก ทรงมองไม่เห็น
สิ่งใดมีคุณมากเท่าสัมมาทิฏฐิ ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่
โลกเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มาก
ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาบางคน มองพระธรรมของพระพุทธเจ้า
เพียงด้านเดียวเหมือนกัน แล้วติดอยู่เฉพาะในส่วนนั้น ปฏิเสธส่วนอื่นๆ
เสียสิ้น ทั้งๆ ที่ตามความเป็นจริงแล้ว พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็น
อเนกปริยาย (Many-sided views) เพือ่ ประโยชน์แก่บคุ คลทุกระดับชัน้
ตามภูมปิ ญั ญาของเขาเท่าทีเ่ ขาพอจะรูไ้ ด้ และนำ�ไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์
แก่ตนตามสมควรแก่ฐานะ
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แต่ นั ก การศึ ก ษาสมั ย ใหม่ บ างคน สำ�คั ญ ตนว่ า เป็ น ผู้ เ ข้ า ใจ
พระพุทธศาสนาดี ถูกต้อง ตรง เลื่อมใสพระพุทธวจนะสูตรใดสูตรหนึ่ง
ตอนใดตอนหนึ่ง แล้วปฏิเสธส่วนอื่นซึ่งมิใช่ส่วนนั้นทั้งหมด ว่ามิใช่
พุทธศาสนา
บางคนเลื่อมใส กาลามสูตร หรือ เกสปุตตสูตร อันว่าด้วยเรื่อง
ความเชื่อว่าไม่ควรรับเชื่อ เพราะอย่างนั้นๆ ๑๐ ประการ รวมทั้งไม่ควร
เชื่อในฐานะที่ผู้นั้นเป็นครูของเราด้วย ในที่สุดก็ไม่เชื่ออะไรเลย เขามิได้
เอื้อเฟื้อต่อคำ�สอนอื่นๆ ของพระพุทธองค์ที่สอนให้มีศรัทธา = เชื่อสิ่งที่
ควรเชื่อ บุคคลที่ควรเชื่อ เขามิได้นึกว่ากาลามสูตรนั้น พระพุทธองค์
ทรงแสดงเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะเรื่องเฉพาะคราวเท่านั้น แก่บุคคลกลุ่ม
นั้นเท่านั้น
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บางคนไปติดจูฬมาลุงกโยวาทสูตร ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแก้
ปัญหาเรือ่ งโลก และเรือ่ งชีวติ วิญญาณหลังจากตายแล้วเป็นอย่างไร แล้ว
ยืนยันมั่นคงด้วยอ้างพระสูตรนี้อยู่สูตรเดียวว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสน
พระทัยเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่เกิด แต่ที่ทรงแสดงไว้ในที่อื่นมากมาย
เกีย่ วกับการเวียนว่ายตายเกิด เขาไม่สนใจ ไม่รบั ฟัง ฝังใจอยูแ่ ต่พระสูตร
นัน้ เท่านัน้ ยึดมัน่ ด้วยทิฏฐิวา่ นีเ้ ท่านัน้ ถูกต้องอย่างอืน่ เหลวทัง้ สิน้ (อิทเมว
สจฺจํ โมฆมญฺญํ) อันพระพุทธองค์ตรัสเรียกว่า สัจจาภินิเวส จัดเป็น
คันถะ = เครื่องผูกมัดอย่างหนึ่งในบรรดาคันถะ ๔ ประการ กล่าวคือ
อภิชฌา ความโลภอยากได้ของผู้อื่น
พยาบาท การปองร้ายผู้อื่น
สีลัพพตปรามาส ความยึดมั่นในวัตรอันไร้เหตุผลขาดปัญญา
อิทังสัจจาภินิเวส ความยึดมั่นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเหลวไหล
ทั้งสิ้น อันเป็นทรรศนะที่แคบ มืดมน ทำ�ให้ร้อนกายร้อนใจ เหมือนคน
ขุดบ่อลึกแต่แคบ ยิ่งลึกยิ่งมืด และร้อนเมื่อลงไปอยู่ในนั้น
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กล่าวโดยทั่วไป ในวงสมาคม ใครก็ตามที่เอาแต่ใจตัว ยึดมั่นแต่
ความเห็นของตน ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างนั้น มักเป็นที่
เบื่อหน่ายของเพื่อนฝูง เป็นที่ระอาของผู้หวังดี เรียกกันว่าเป็นคนหัวดื้อ
หัวรั้น มีทิฏฐิมานะจัด ไม่มีคนนิยม ขาดเพื่อนเห็นใจและเพื่อนร่วมทุกข์
ร่วมสุข ใครไปแตะต้องความคิดเห็นของเขาไม่ได้ ถ้าทิฏฐิของเขาเป็น
มิจฉาทิฏฐิด้วยแล้ว ก็จะดึงเขาดิ่งลงไปในห้วงเหวแห่งหายนะอย่างไม่ต้อง
สงสัย ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่ยึดมั่นในทิฏฐิของตนฝ่ายเดียว หมั่นปรึกษา
ไต่ถามท่านผู้รู้ผู้ชำ�นาญที่เคยเดินทางมาก่อน เมื่อตนและผู้ใหญ่เห็นชอบ
แล้ว จึงทำ�ลงไปด้วยความมัน่ ใจได้รบั การสนับสนุน หากจะมีผดิ พลาดบ้าง
ก็ได้รับความเห็นใจในฐานะเป็นสิ่งสุดวิสัย การปรึกษาหารือกับท่านผู้รู้
ทำ�ให้ได้ทรรศนะที่กว้างไกล ท่านอาจชี้ให้เห็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น ชี้
ข้อบกพร่องช่องโหว่ที่เรามิได้เฉลียวใจ ท่านอาจชี้ให้เราเห็นปัญหาหลาย
ด้าน ถ้าปรึกษากับเพื่อนฝูงที่มีทั้งสติและปัญญาเท่าๆ กันก็เหมือนไม่ได้
ปรึกษา แต่ถึงกระนั้น ถ้าถามความเห็นเขาบ้าง เขาอาจมีคำ�พูดบางคำ�ที่
สะกิดใจเรา ทำ�ให้เรานึกบางสิ่งบางอย่างได้ อาจกลับตัวได้หรือล้มเลิก
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ทิฏฐิอันไม่ดีเสีย อย่างไรก็ตาม ไม่ควรตามความคิดเห็นของผู้อื่นเสียจน
ขาดความเป็นตัวของตัวเอง คลอนแคลน ไม่มั่นคง ถูกชักจูงได้ง่ายขาด
เหตุผลอันพอตรองเห็นได้ด้วยตนเอง หรือขาดหลักอันเป็นที่พักพิงของ
ตนเองกลายเป็นคนเชือ่ ง่ายขาดเหตุผล คอยแต่ตามเสียงเขาว่าเสียเรือ่ ยไป
ทางทีด่ ที สี่ ดุ ก็คอื เดินทางสายกลาง มีหลักของตนเองพอสมควร
และฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้าง ยืดหยุ่นในสิ่งที่ควรยืดหยุ่น ยืนหยัด
ด้วยความเชือ่ มัน่ ในสิง่ ทีค่ วรยืนหยัด ขณะเดียวกันก็คอยพิจารณาความจริง
อยู่เสมอ เมื่อความจริงเปลี่ยนไปแล้วก็ควรจะเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
ความปักใจนั้นเสียด้วย เป็นบุคคลประเภท สัจจานุโลม ตัวอย่างเช่น
เราเคยเห็นบุคคลผูห้ นึง่ เป็นคนชัว่ เพราะเขาทำ�ชัว่ นานาประการ ทำ�ให้เรา
ปักใจว่าเขาเป็นคนเลว แต่ต่อมาเขากลับตัวเป็นคนดี ทำ�ดี พูดดี คิดดี
เราก็เห็น คนอื่นก็เห็น มีข้อพิสูจน์หลายประการว่าเขาเป็นคนดีแล้ว
เราก็ควรถอนความปักใจเดิมว่าเขาเป็นคนเลว มามีความเห็นตามเป็นจริง
ว่าเขาเป็นคนดี อย่างนีเ้ รียกว่า สัจจานุโลม ในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกัน
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คนทีเ่ คยดีตอ่ มาอาจเป็นคนชัว่ ได้ เมือ่ เหตุปจั จัยปรุงให้เขาชัว่ สิง่ ทัง้ หลาย
ทัง้ ปวงไม่เทีย่ งอยูอ่ ย่างนี้ จึงไม่ควรยึดมัน่ ในความเห็นจนเกินไป โดยเฉพาะ
ความยึดมั่นในทิฏฐิที่ผิดและชักชวนผู้อื่นให้มีทิฏฐิเช่นนั้นด้วยย่อมมีโทษ
มาก ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า
“คนพวกหนึ่งเกิดมาเพื่อให้ทุกข์ให้โทษแก่คนมาก แก่เทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย นั่นคือพวกมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นวิปริต ทำ�บุคคล
เป็นอันมากให้ออกจากธรรมของสัตบุรุษ (คนดี) ให้ตั้งอยู่ในธรรมของ
อสัตบุรุษ (คนเลว) ๑ ”
“ส่วนคนอีกพวกหนึ่ง เกิดมาเพื่อประโยชน์สุขแก่คนมาก เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย นั่นคือ ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิมี
ความเห็นถูกต้องทำ�บุคคลเป็นอันมากให้ออกจากอสัทธรรม ให้ดำ�รงอยู่
ในสัทธรรม”
๑
๒

อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต ๒๐/๔๔
อังคุตตนิกาย ทุกนิบาต เล่ม ๒๐ ข้อ ๒๘๒
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“คราวหนึ่ ง มี พ ราหมณ์ ค นหนึ่ ง ชื่ อ อารามทั ณ ฑะ ถาม
พระมหากัจจายนะ (สาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่งของพระพุทธเจ้า) ว่าคฤหัสถ์
ทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุใด สมณะทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุใด
พระมหากัจจายนะตอบว่า คฤหัสถ์ทะเลาะกันเพราะตกอยู่ในอำ�นาจ
ของกามราคะ บรรพชิตหรือสมณะทะเลาะกันเพราะตกอยู่ในอำ�นาจ
ของทิฏฐิราคะ (ความกำ�หนัดพอใจในทิฏฐิ) ๒
พราหมณ์ถามว่า ใครล่วงพ้นได้แล้วซึ่งกามราคะและทิฏฐิราคะ
พระมหากัจจายนะตอบว่า พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งเวลานั้นประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี พราหมณ์เลื่อมใสประกาศตนเป็น
อุบาสกนับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิต”
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๓. สีลัพพตุปาทาน = ความยึดมั่นในศีลและพรต พจนานุกรม
พุทธศาสตร์ โดยพระราชวรมุนี (ปยุตฺโต ป.ธ.๙ พธ.บ.) ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า “สีลัพพตุปาทาน๑ ความยึดมั่นในศีลและพรต คือหลักความ
ประพฤติ ข้อปฏิบัติ แบบแผน ระเบียบ วิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี
ลัทธิพิธีต่างๆ ถือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นๆ โดยสักว่าทำ�สืบๆ กันมา
หรือปฏิบัติตามๆ กันไปอย่างงมงายหรือโดยนิยมว่าขลัง ศักดิ์สิทธิ์
มิได้เป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจตามหลักความสัมพันธ์แห่งเหตุผล
Clinging to mere rule andritual”
ศีลหรือหลักของความประพฤตินั้น ท่านผู้รู้บัญญัติขึ้นเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ความเป็นไปของมนุษย์ และประโยชน์ทมี่ นุษย์
จะพึงได้จากข้อบัญญัตนิ นั้ ๆ ตามความจำ�เป็นและเหมาะสมแก่สงั คมนัน้
ในกาละนั้นและเทศะนั้น เมื่อกาลเวลาล่วงไป สภาพแวดล้อมของมนุษย์
เปลีย่ นไป สถานการณ์ตา่ งๆ เปลีย่ นไป ความจำ�เป็นในการทีจ่ ะรักษาหลัก
๑

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ หน้า ๑๒๕ ข้อ ๑๘๒
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แห่งความประพฤติบางประการก็หมดไปด้วย ผูใ้ ดยังยึดมัน่ ในหลักเดิมอยู่
ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไขยืดหยุ่นให้เหมาะสม ผู้นั้นย่อมประสบความ
ลำ�บากเปล่า กลายเป็นถืออย่างงมงายไร้เหตุผล ไม่ได้ประโยชน์อะไรจาก
การถือเช่นนัน้ ถ้าเขายังถือมัน่ อยูต่ ามตัวหนังสือหรือตามทีถ่ อื สืบๆ กันมา
ก็แปลว่า เขาถือมั่นด้วยอุปาทาน หาได้มีประโยชน์อันใดไม่ มีแต่จะ
เบียดเบียนตนให้เดือดร้อนและเป็นเรื่องรุงรัง ไร้สาระ
วัตร หรือ พรต ก็ทำ�นองเดียวกัน ท่านผู้รู้ได้คิดขึ้นวางไว้เป็น
แบบแผน เมื่อทำ�กันต่อมาก็กลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี อาจ
เหมาะสมและสมควรเฉพาะในสมัยของท่าน และบรรลุจดุ มุง่ หมายได้จริง
ในสมัยของท่าน แต่พอล่วงกาลผ่านสมัยมาแล้ว ความจำ�เป็นเช่นนั้น
ไม่มกี ารทีจ่ ะรักษาลัทธิประเพณี ขนบธรรมเนียมอันนัน้ ไว้ ก็ไม่จำ�เป็นอีก
ต่อไป ใครยังยึดมั่นอยู่อย่างเดิมก็เสียเวลา เสียประโยชน์เปล่า ไม่มีผล
อะไรแต่ประการใด เราควรรู้และศึกษาเรื่องเหล่านั้นในฐานะเป็นร่องรอย
ของชีวติ ไม่ใช่เอามายึดมัน่ ถือมัน่ ด้วยอุปาทานว่าเคยทำ�กันมาอย่างนีแ้ ละ
ต้องทำ�กันต่อไป
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ในอดีตสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ทรงแลเห็นว่า
มีลัทธิธรรมเนียมพราหมณ์เป็นอันมาก ที่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียน เช่น
การฆ่าสัตว์บูชายัญ ที่เป็นยัญใหญ่ถึงกับฆ่าเด็ก หรือฆ่ากษัตริย์ก็เคยมี
ทรงปฏิเสธยัญเช่นนั้น ทรงสั่งสอนเสียใหม่ให้บูชายัญโดยการสงเคราะห์
เอือ้ เฟือ้ กัน ช่วยเหลือชีวติ สัตว์แทนการฆ่าสัตว์ ผูม้ ปี ญั ญาจักษุพอตรองเห็น
เหตุผลได้ก็เลิกการบูชายัญอย่างเก่า มาบูชายัญอย่างใหม่ตามแบบของ
พระพุทธองค์ คือเมตตาปรานีต่อสัตว์
การประพฤติวัตรหรือพรตอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเอง
ของนักบวชสมัยนั้นก็มีมาก เช่นการเปลือยกาย การคลุกตัวด้วยขี้เถ้า
ตลอดเวลา การลงคลาน ๔ ขาอย่างสุนัข การยืนขาเดียว การนอนบน
หนาม ฯลฯ ทรงเห็นว่าวัตรเช่นนั้นไม่มีประโยชน์ เป็นทุกข์เปล่าๆ ไม่มี
ผลดีแก่ใคร ทรงสอนให้ประพฤติวตั รอย่างกลางๆ ไม่หย่อนเกินไป ไม่ตงึ
เกินไป เช่นทรงอนุญาตการนุ่งห่มเพียงเพื่อปกปิดความละอายและ
ป้องกันหนาวร้อน อนุญาตทีอ่ ยูอ่ าศัยเพียงพอกันแดดกันฝน อนุญาตอาหาร
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เพียงพอเลี้ยงชีพไปได้และฝึกจิตให้สะอาดผ่องใส ทรงสอนอย่างตรงไป
ตรงมา มีเหตุผล เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกทางธรรม
มองให้ใกล้เข้ามาถึงสมัยปัจจุบัน สิ่งที่เรียกว่า สีลัพพตปรามาส
หรือ สีลัพพตุปาทาน นั้นมีอยู่เป็นอันมาก การนับถือพระรัตนตรัยนั้น
จุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็เพื่อ การถ่ายแบบ ในทางที่ดี การมีพระรูปของ
พระพุทธเจ้าไว้สักการะบูชาก็เพื่อเอาวัตถุมาช่วยจิตใจ คือ จะได้น้อม
ระลึกถึงพระคุณของพระองค์ว่าทรงมีพระคุณอย่างนั้นๆ เช่น ทรงมี
พระมหากรุณาเพียงไร มีความบริสุทธิ์เพียงไร มีพระปัญญาอย่างไร แล้ว
น้อมเอาพระคุณเหล่านั้นมาสู่ตน หรืออบรมตนให้มีคุณธรรมคุณสมบัติ
อย่างนั้นบ้าง ถ้าเคารพนับถือไปในแง่ขลังและศักดิ์สิทธิ์ย่อมไม่พ้น
สีลัพพตุปาทาน
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ไม่ว่าพระใหญ่หรือพระน้อย เดิมทีก็สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใน
การถ่ายแบบ เพือ่ เป็นสือ่ กลางให้สง่ กระแสใจไปยังพระพุทธองค์หรือเพือ่
ระลึกถึงพระคุณของท่าน ซึ่งอยู่เบื้องหลังของรูปนั้น แต่ต่อมาได้เปลี่ยน
ไปเป็นเพื่อขลังและศักดิ์สิทธิ์กันเสียเป็นส่วนมากจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธรูปในฐานะเดียวกับเทวรูปของพราหมณ์ มีการบนบานศาลกล่าว
อ้อนวอนขอผลประโยชน์ ไปติดกันอยู่เพียงแค่นั้น การปฏิบัติตามธรรม
ซึง่ เป็นเนือ้ หาของพระพุทธศาสนาได้ถกู ปล่อยปละละเลยเป็นอันมาก จึง
ไม่ได้รับผลของการนับถือพระพุทธศาสนาเท่าที่ศาสนาอันดีนี้จะอำ�นวย
ประโยชน์ให้ได้ ความวุ่นวายความเดือดร้อนของสังคมอันประจักษ์แก่
ตาของเราทั้งหลายอยู่เวลานี้ย่อมเป็นสักขีและฟ้องให้เห็นว่า การนับถือ
พระพุทธศาสนาแบบกราบๆ ไหว้ๆ ไม่ไยดีตอ่ การปฏิบตั ิตามหลักคำ�สอน
ของพระพุทธองค์มผี ลร้ายอย่างไร ไม่ได้ประโยชน์คมุ้ กับการลงทุนลงแรง
เพียงไร เป็นการลงทุนที่เสียเปล่าเพียงไร
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ผู้สร้างพระประเภทขลังและศักดิ์สิทธิ์ ย่อมมีจุดมุ่งหมายในการ
หาเงินมาเพื่อสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าสิ่งที่จะสร้างนั้นเป็นสาธารณประโยชน์
ก็น่าเห็นใจและพอจะอนุโลมให้กันได้ เพราะถือเอาพระที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์
นัน้ เป็นเพียงเครือ่ งมือไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายคือประโยชน์สว่ นร่วม เช่น สร้างโรงเรียน
โรงพยาบาล หรือโบสถ์วิหาร ศาลาการเปรียญ (ตามสมควรแก่ฐานะของตน)
แต่ควรต้องระวังผลเสียอันเกิดจากความยึดมั่นด้วยอุปาทานในของขลังและ
ศักดิ์สิทธิ์นั้นแล้วทำ�ใจให้ฮึกเหิม ประมาท กร้านกล้า ทำ�ลายผู้อื่นด้วยความ
สำ�คัญผิดว่ามีของขลังของศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวแล้ว ทำ�นองว่า “มีพระดี”
แล้วเที่ยวเกะกะระราน, ปล้นจี้, ข่มขืน, นักเลงโต, เมาสุราอาละวาด ฯลฯ
อันเป็นเรื่องก่อความเดือดร้อนแก่มหาชน เรื่องทำ�นองนี้มีอยู่มิใช่น้อย
เรียกว่า มีทางได้และมีทางเสีย ต้องเสี่ยงอยู่มากเหมือนกัน
พระสงฆ์บางรูป มีวัตรปฏิบัติดี ปฏิปทาน่าเลื่อมใส และมุ่งการ
ทำ�ความเพียรทางจิตเพื่อพ้นทุกข์เป็นจุดมุ่งหมาย ท่านจึงมีอำ�นาจจิตสูง
ด้วยกำ�ลังของสมาธิ และเฉลียวฉลาดด้วยกำ�ลังของวิปัสสนาปัญญา
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คนเคารพเลื่อมใสมาก อะไรๆ ที่เกี่ยวกับท่านก็ดูจะขลังและศักดิ์สิทธิ์
ไปเสียหมด ลูกศิษย์ใกล้ชิดก็สร้างเหรียญของท่านบ้าง ทำ�รูปเหมือน
ของท่านบ้าง ครั้งแรกๆ อาจทำ�เพื่อเคารพบูชา หรือเป็นเครื่องระลึก
ประจำ�ตนด้วยความเคารพเลื่อมใส ต่อมาเมื่อมีคนเลื่อมใสมากขึ้นก็เริ่ม
ทำ�เพื่อหารายได้สร้างนั่นสร้างนี่ ใครๆ ก็พากันไปพึ่งบารมีของท่านให้
วุน่ วายกันไปหมด พวกมักได้เห็นเป็นทางได้โดยสะดวก อาจแฝงตัวเข้ามา
ทำ�มาหากินกับเหรียญหรือรูปปั้นและรูปเหมือนของท่าน เมื่อท่านยังมี
ชีวิตอยู่ก็ไปรบกวนท่านกัน จนท่านไม่มีเวลาเป็นของท่านเองบ้าง เป็น
การรบกวนความสงบสุขของท่านในปัจจุบัน อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่า
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ๑ ลาภสั ก การะและชื่ อ เสี ย งทารุ ณ เผ็ ด ร้ อ น
หยาบคาย เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากเครื่องข้อง
อันประเสริฐยิ่ง ภิกษุทั้งหลาย (อย่าว่าแต่ภิกษุปุถุชนเลย) ลาภสักการะ
และชื่อเสียงนี้ เป็นอันตรายแม้แก่ภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพ”
๑

สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๑๖ ข้อ ๕๘๐
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เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้ พระอานนท์จึงทูลถาม
ขึ้นว่าเพราะเหตุไร ลาภสักการะและชื่อเสียงจึงเป็นอันตรายแก่ภิกษุ
อรหันตขีณาสพ
พระศาสดาตรัสตอบว่า “ลาภ สักการะและชื่อเสียงมิได้เป็น
อันตรายต่อจิตที่หลุดพ้นแล้วของพระขีณาสพนั้นก็จริง แต่เป็นอันตราย
ต่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของพระขีณาสพนั้น นี่แหละอานนท์ เราจึง
กล่าวว่า ลาภสักการะ และชือ่ เสียงเป็นของทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย...”
ในทางที่ถูก ที่เหมาะสมก็คือ ถ้าเลื่อมใสท่านก็ควรศึกษาให้รู้
ให้เข้าใจถึงข้อปฏิบตั ขิ องท่านว่า ท่านมีดใี นตนของท่านอย่างไร มีคณุ อย่างไร
แล้วถ่ายแบบเอาคุณอย่างนัน้ เข้าไว้ในตน ดำ�เนินตามรอยของท่านสร้างสม
คุณธรรมอย่างนั้นๆ ให้เกิดขึ้นในตน อย่างนี้แหละเรียกว่าเลื่อมใสจริง
ได้ผลจริง และได้ชอื่ ว่าอยูใ่ กล้ทา่ นจริง โดยทีไ่ ม่ตอ้ งแขวนเหรียญของท่าน
ก็ได้ ไม่ต้องบูชารูปเคารพของท่านก็ได้ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า
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“ผู้ใดก็ตาม แม้เดินเกาะชายสังฆาฏิของพระองค์ไปอยู่ทุกหน
ทุกแห่ง ก็หาชื่อว่าอยู่ใกล้พระองค์ไม่ ส่วนผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ตน
สมควรแก่เหตุผล ผู้นั้นแหละชื่อว่าอยู่ใกล้พระองค์อย่างแท้จริง”
ทรงเปรียบเทียบให้เห็นว่า “เหมือนลาที่เดินตามฝูงโคอยู่ต้อยๆ
แต่กห็ าเป็นโคได้ไม่” (ส่วนโคแท้ๆ แม้จะอยูต่ า่ งหากจากฝูงโค ก็คงนับว่า
เป็นโคอยู่นั่นเอง)
เพราะฉะนั้น ผู้เลื่อมใสพระรัตนตรัย ปรารถนาความบริสุทธิ์
แห่งตน ปฏิบัติตามโดยชอบเพื่อความบริสุทธิ์ นั่นแหละ จึงจะบรรลุจุด
มุ่งหมายแห่งการถึงพระรัตนตรัย และได้ผลจริงทุกๆ ด้าน เพราะ
พระธรรมนัน้ พระผูม้ พี ระภาคตรัสไว้ดแี ล้ว, เห็นได้ในปัจจุบนั , ไม่กำ�หนด
กาล, เรียกให้มาดูได้, ควรน้อมเข้ามาในตน เพื่อให้กาย วาจาใจของตน
ประกอบด้วยธรรม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมและจะเห็นได้เองว่า
ธรรมนั้นประเสริฐ สูงส่งเพียงใด
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พระพุทธศาสนาเป็นกรรมวาที-กล่าวกรรมสอนให้บุคคลเชื่อ
หนักแน่นในกรรมว่า เหตุดีย่อมก่อให้เกิดผลดี เหตุเลวก่อให้เกิดผลเลว
เมล็ดพืชแห่งกรรมเช่นใด ย่อมก่อให้เกิดผลกรรมเช่นนั้น เหมือนบุคคล
ปลูกขนุนย่อมได้ขนุน และผลของมันย่อมเป็นขนุน เมล็ดพืชเป็นมะม่วง
ต้นมันเป็นมะม่วงและผลย่อมเป็นมะม่วงอย่างแน่นอน จะอ้อนวอน
อย่างไรก็ไม่อาจให้เปลี่ยนแปลงได้ นอกจากเราเห็นว่าต้นมันเป็นมะม่วง
แล้วฟันต้นมันทิ้งเสีย ผลของมันย่อมไม่มี
ในสมัยพุทธกาล พวกพราหมณ์เชื่อเรื่องแม่น�้ำศักดิ์สิทธิ์ พากัน
ลงอาบเพื่อล้างบาป พระพุทธองค์ทรงชี้แจงโดยเหตุผลว่าถ้าแม่น�้ำนั้น
ศักดิ์สิทธิ์จริง สามารถล้างบาปได้จริงแล้ว พวกกุ้ง หอย ปู ปลา ก็คง
ล้างบาปได้มากกว่าพวกพราหมณ์และคงไปสวรรค์กันได้หมด แต่หาเป็น
เช่นนั้นไม่ ทรงชักชวนให้พราหมณ์มาอาบน�้ำในธรรมวินัยของพระองค์
อาบแล้วตัวไม่เปียก ข้ามฝัง่ แห่งสังสารวัฏได้ดว้ ย กล่าวคือให้อาบน�ำ้ คือธรรม
ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมและทรงเน้นว่า เมื่อกาย วาจา ใจ สุจริตแล้ว
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น�้ำดื่มน�้ำอาบ ก็กลายเป็นน�้ำศักดิ์สิทธิ์ไปทั้งสิ้น มาถึงสมัยนี้ ชาวพุทธ
ที่ยังฝังใจเชื่ออย่างเอาจริงเอาจังกับความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของอะไร
ต่อมิอะไรมากมายก็ยงั มีอยูไ่ ม่นอ้ ย สมมติวา่ จะขลังและศักดิส์ ทิ ธิจ์ ริงอย่าง
ทีค่ นทัง้ หลายเชือ่ ก็ไม่ควรฝากเนือ้ ฝากตัว หรือฝากความหวังไว้กบั สิง่ นัน้
มากเกินไป เพราะดูเลื่อนลอย และอาจบังเอิญด้วยเหตุอื่น แต่ผู้นั้นมีใจ
จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น จึงเข้าใจผิดไปว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นเป็นเหตุ ตัวของ
ตัวเองนั่นแหละเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ พออบรมตนดีแล้ว ก็จะมองเห็น
ได้เองว่า อ้อ ที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ตรงนี้เอง
“เป็นธรรมดาของคน ย่อมมีความปรารถนาอยากพบปะแต่อารมณ์
ที่ชอบที่พอใจ และหลีกเลี่ยงอารมณ์อันไม่เป็นที่พอใจแต่เพราะความโง่
เขลา ไม่รสู้ กึ ว่าตนเป็นทีพ่ งึ่ พ�ำนักทีด่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะหาได้ และเพราะความกลัว
เห็นธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น�้ำ ลม ไฟว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์...พระศาสดา
(พระพุทธเจ้า) ทรงปลุกคนพวกนี้ให้ตื่นจากหลับ ให้เป็นผู้นับถืออาการ
ภายใน คือ ให้นับถือพึ่งพิงตนของตนเอง ให้ทำ� ใจของตนให้เที่ยงตรง
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ให้เห็นความจริง ให้รู้เท่าความเป็นไปของโลก รู้จักก�ำหนดสิ่งต่างๆ ที่
เป็นเหตุกับผลเนื่องกัน ให้กำ� หนดในทางกรรม (คือสิ่งที่เราท�ำด้วยกาย
วาจา ใจ) และผลของกรรม มีผลดีผลชั่วแล้วแต่เหตุ ท�ำดีก็ได้ดี ท�ำชั่วก็
ได้ชั่ว กรรมเป็นเหตุ สุข ทุกข์ ความเจริญ ความฉิบหายเป็นผล ทรงห้าม
ไม่ให้หลงถือวัตถุศักดิ์สิทธิ์ ให้ตริตรองหาความจริงโดยตนเอง ฉะนี้
การถือวัตถุศักดิ์สิทธิ์เป็นการลวงตนเอง...พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ของผู้ที่ตื่นจากหลับของผู้ที่ฉลาดรู้จักใช้ความคิด๑...”

๑

จากเรื่อง การถือวัตถุศักดิ์สิทธิ์ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในหนังสือ ธรรมจักษุ ฉบับที่ ๑ มาฆบูชา ๒๕๒๑ หน้า ๙
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๔. อัตตวาทุปาทาน = ความยึดมั่นตัวตน โดยทั่วไปบุคคลผู้
มิได้สดับธรรมของพระอริยะ ย่อมสำ�คัญมั่นหมายว่ามีตัวตน และสำ�คัญ
มั่นหมายสิ่งภายนอกว่าเป็นของตน เช่น บุตร ภรรยา สามี ทรัพย์สมบัติ
ญาติพี่น้อง เพื่อน คู่รักของตน เมื่อสำ�คัญมั่นหมายดังนั้น ความทุกข์
ความกังวล ความร้อนใจก็เกิดขึน้ ด้วยเหตุตา่ งๆ เช่น ความพลัดพรากบ้าง
ความไม่ได้ดังใจหวังบ้าง
ความจริงสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตน ไม่เป็นของเรา แม้ตัวตนที่เรา
ส�ำคัญมั่นหมายว่า เป็นเรา ก็ยังไม่เป็นของเรา มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และ
ดับไปตามเหตุปัจจัย เมื่อมีเหตุปัจจัยหนุนอยู่ อุปถัมภ์ค�้ำชูอยู่ ก็ด�ำเนิน
ต่อไปได้ พอขาดเหตุปัจจัยก็ดับไป เหมือนเปลวไฟจากตะเกียงน�้ำมัน
เมือ่ ยังมีเหตุปจั จัยคือไส้และน�ำ้ มันอยู่ เปลวไฟก็ยงั ด�ำรงอยูไ่ ด้ทลี ะขณะๆ
พอสิ้นน�้ำมันอันเป็นเหตุปัจจัยและไฟได้ไหม้ไส้เท่าที่พอจะไหม้ได้หมด
แล้ว เปลวไฟก็ดับไป
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เมื่อตัวตนแม้ของเราเองก็ไม่มีเสียแล้ว ก็เป็นอันไม่ต้องกล่าว
ถึงสิ่งภายนอก ที่รู้สึกว่าเป็นเราและเป็นของเรานั้นเพราะความยึดคือ
อุปาทาน
ธรรมดาของมนุษย์เรานั้น ประกอบด้วยขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ และธาตุ ๖ คือ ดิน น�้ำ ลม ไฟ อากาศ และ
วิญญาณธาตุ
ในอนั ต ตลั ก ขณสู ต ร (สู ต รที่ ว่ า ด้ ว ยลั ก ษณะของอนั ต ตา)
พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ขันธ์ ๕ ไม่มีตัวตน ไม่เป็นตัวตน ถ้าเป็น
ตั ว ตนแล้ ว ก็ ย่ อ มไม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ อาพาธ เราย่ อ มปรารถนาเอาได้ ว่ า
จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าเป็นอย่างนั้นเลย
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ในธาตุวิภังคสูตร๑ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ พระพุทธองค์
ทรงแสดงว่า คนเราประกอบด้วยธาตุ ๖ ดังกล่าวแล้ว และธาตุ ๖ นั้น
บุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่า ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่
เรา เมื่อเห็นดังนี้ ย่อมเบื่อหน่ายในธาตุทั้ง ๖ และจิตย่อมคลายความ
กำ�หนัดในธาตุทั้ง ๖ นั้น
บางคราวพระพุทธองค์ทรงแสดงอัตตา คือ ตัวตนเหมือนกัน
เช่น ในโปฏฐปาทสูตร๒ ทรงแสดงอัตตา ๓ อย่าง คือ อัตตาหยาบ
อันได้แก่ ตัวตนของมนุษย์ สัตว์ดิรัจฉาน และเทพชั้นกามาวจรทั่วไป
อัตตาอันสำ�เร็จด้วยใจ อันได้แก่ กายของพรหมชั้นรูปพรหม และอัตตาที่
หารูปมิได้ คือพวกอรูปพรหม แต่ทรงสอนให้ละอัตตาทั้ง ๓ นั้นเสีย
และว่าการละอัตตาทั้ง ๓ เสียได้เป็นความสุข
๑
๒

พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ ข้อ ๖๘๓-๖๘๙
ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปิฎกเล่ม ๙ เรื่องที่ ๙
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ในทีส่ ดุ ทรงเน้นว่า คำ�ว่า อัตตา (ตัวตน) นี้ เป็นเพียงโลกสมัญญา
โลกนิรตุ ิ โลกโวหาร และโลกบัญญัติ คือสมมติเรียกกันทางโลก เป็นภาษา
ของชาวโลก ทรงพูดตามภาษาของโลก แต่ไม่ทรงยึดถือ
ข้อที่ว่า ตนเป็นที่พึ่งของตนก็ทำ�นองเดียวกัน ทรงเรียกขันธ์
๕ ธาตุ ๖ ว่าตนตามสมมุติของชาวโลก เพื่อให้ชาวโลกเข้าใจและนำ�ไป
ปฏิบัติได้ในชั้นจริยธรรม เพื่อให้สร้างตนเอง พึ่งตนเอง ด้วยการกระทำ�
ของตนเอง พระพุทธศาสนาเน้นปัญหานี้ จนได้ชื่อในภาษาอังกฤษสมัย
ปัจจุบันว่า A do-it-yourself religion
ศาสนาประเภทเทวนิยมนั้น มีคำ�สอนซึ่งมีแนวโน้มไปทางให้
พึ่งพระเจ้า มอบความไว้วางใจแก่พระเจ้า ยอมตนแก่พระเจ้า สุดแล้ว
แต่พระเจ้าจะบันดาลให้เป็นไป แต่พุทธศาสนาเนื่องจากเป็นศาสนา
ประเภทอเทวนิยมไม่มพี ระเจ้า จึงเน้นมาทางให้พงึ่ ตนเอง ด้วยการกระทำ�
ของตนเอง พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสอยูเ่ สมอว่าให้มตี นเป็นทีพ่ งึ่ พระองค์เอง

AWText-KarmSuk-new.indd 111

8/25/13 10:24 AM

112

ค ว า ม สุ ข จ า ก ค ว า ม ไ ม่ เ ห็ น แ ก่ ตั ว

ทรงเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้น วิธีพึ่งตนเองที่ดีที่สุดก็คือ พึ่งธรรม แม้
พระองค์ก็ทรงถือเอาธรรมเป็นที่พึ่งเหมือนกัน คนที่ธรรมคุ้มครองแล้ว
ก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองด้วยดี ผู้ที่ธรรมไม่คุ้มครองแล้ว ใครๆ ก็ไม่
อาจคุ้มครองได้
ในจูฬสัจจกสูตร๑ สัจจกนิครนถ์ ทูลถามพระพุทธองค์วา่ ส่วนมาก
ทรงสั่งสอนสาวกอย่างไร?
ตรัสตอบว่า ส่วนมากทรงสัง่ สอนสาวกให้ตระหนักรูว้ า่ รูปเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน
สัจจกนิครนถ์แย้งว่า เหมือนอย่างว่า พืน้ ดินเป็นทีร่ องรับพืชพันธุ์
และสรรพสังขารทั้งปวง จึงทำ�ให้พืชพันธุ์เจริญงอกงามและสรรพสังขาร
ดำ�รงอยูไ่ ด้ฉนั ใด รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึง่ เป็นตัวตนนีแ้ หละ
จึงได้ประสบบุญและบาป ไม่มีตัวตนเสียแล้ว อะไรเล่าจะเป็นสิ่งรองรับ
บุญและบาปที่บุคคลทำ�
๑

มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ พระไตรปิฎกเล่ม ๑๒ ข้อ ๓๙๖
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พระศาสดาทรงขอให้สัจจกนิครนถ์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า เขา
เห็นว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นของตนอย่างนัน้ มิใช่หรือ ?
สัจจกนิครนถ์ยืนยันเช่นนั้นและแถมว่า ประชาชนเป็นอันมาก
ก็กล่าวเช่นนั้น
พระพุทธองค์ตรัสว่า พระราชาปเสนทิโกศลหรือพระเจ้าอชาตศัตรู
ผู้ทรงมีอำ�นาจเต็มที่ในแว่นแคว้นของพระองค์ ย่อมสามารถสั่งฆ่าคนที่
ควรฆ่า ปรับคนที่ควรปรับ เนรเทศคนที่ควรเนรเทศออกจากแว่นแคว้น
ของพระองค์ได้ แต่การที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นของตน (หรือของท่าน) นั้น
ท่านมีอำ�นาจบังคับบัญชาได้หรือ ว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนัน้ เถิด อย่า
เป็นอย่างนี้เลย
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พระศาสดาตรัสถามอย่างนี้ถึง ๒ ครั้ง แต่สัจจกนิครนถ์ก็คง
นิง่ เฉยเสียมิได้ทลู ตอบแต่ประการใด พระศาสดาจึงตรัสว่าเวลานีเ้ ป็นเวลา
ที่ท่านควรจะต้องแก้ไม่ใช่เวลานิ่ง ผู้ที่ตถาคตถามปัญหาอันชอบแก่เหตุ
ถึง ๓ ครั้งแล้วไม่ตอบ ศีรษะของเขาจะต้องแตกเป็น ๗ เสี่ยงในที่นั้น
ในที่สุด สัจจกนิครนถ์ก็ทูลรับว่า ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ทั้ง
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ และทูลรับเป็นช่วงๆ ว่า สิ่งใด
ไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นบุคคลไม่ควรเห็นว่าเป็น
ตัวเรา เป็นของเรา
พระตถาคตเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าสัจจกนิครนถ์ติดอยู่ในทุกข์ เข้า
ถึงทุกข์ กล�้ำกลืนทุกข์อยู่ แล้วยังเห็นว่าทุกข์เป็นของตนอยู่อีก ผู้เช่นนั้น
ย่อมไม่สามารถก�ำหนดรู้ทุกข์ได้เอง หรือไม่สามารถท�ำทุกข์ให้สิ้นไปได้
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พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเปรียบเทียบว่า เหมือนบุรุษผู้ต้องการ
แก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้อยู่ เข้าไปในป่า ตัดเอาต้นกล้วยที่โคนต้นแล้ว
ตัดยอด ริดใบออก ไม่พบแม้แต่กระพี้ แล้วจะพบแก่นได้อย่างไร ข้อนี้
ฉันใด ท่านเองก็ฉันนั้น อันเราซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนในคำ�ของท่านเอง
ก็วา่ งเปล่าไม่มแี ก่นสารอะไร แพ้ไปเอง ท่านได้กล่าวอวดท่ามกลางชุมนุมชน
ในเมืองเวสาลีวา่ ไม่เห็นสมณพราหมณ์ผใู้ ดทีเ่ ป็นคณาจารย์ แม้ทปี่ ฏิญาณ
ตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถ้าโต้ตอบกับท่านแล้วจะไม่
ประหม่า ไม่สะทกสะท้าน ไม่หวั่นไหว ไม่มีเหงื่อไคลจากรักแร้แม้แต่
คนเดียว แม้ถ้าท่านโต้กับเสา เสาก็ยังหวั่นไหว ไม่ต้องกล่าวถึงมนุษย์
ดูก่อนอัคคิเวสสนะ บัดนี้หยาดเหงื่อของท่านหยดจากหน้าผาก
ลงยังผ้าห่มแล้วตกที่พื้น ส่วนเหงื่อในกายของเราเวลานี้ไม่มีเลย
เมื่อพระศาสดาตรัสดังนี้ สัจจกนิครนถ์ก็นิ่งอึ้ง เก้อเขิน คอตก
ก้มหน้าซบเซา ไม่มีปฏิภาณใดๆ อีก
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เมื่อเวลาล่วงไปพอสมควรแล้ว สัจจกนิครนถ์ได้ทูลถามพระ
พุทธองค์ว่าด้วยเหตุเพียงเท่าใด สาวกของพระองค์จึงชื่อว่าเป็นผู้ทำ�ตาม
คำ�สั่งสอน ทำ�ตามพระโอวาท ข้ามความสงสัยเสียได้ ถึงความแกล้วกล้า
ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น อยู่ในคำ�สอนแห่งศาสดาตน
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสตอบว่า สาวกของพระองค์เห็นปัญจขันธ์
โดยความเป็นของไม่มตี วั ตน ไม่ใช่ตวั ตน เพียงเท่านีก้ ช็ อื่ ว่าทำ�ตามคำ�สอน
ทำ�ตามโอวาทของเรา ข้ามความสงสัยเสียได้ ถึงความแกล้วกล้า ไม่ต้อง
เชื่อผู้อื่น...ฯลฯ
เพราะเหตุทสี่ งิ่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงไม่ใช่ตวั ตน ไม่มตี วั ตน พระพุทธองค์
จึงตรัสว่า สิ่งทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่น (สพฺเพ ธมฺมานาลํ อภินิ
เวสาย) เพราะเมื่อยึดมั่นในสิ่งใด ก็ย่อมต้องทุกข์เพราะสิ่งนั้น เมื่อยึดมั่น
ในตั ว ตนก็ ย่ อ มต้ อ งทุ ก ข์ เ พราะตั ว ตน เพราะสิ่ ง ใดที่ บุ ค คลเข้ า ไปยึ ด
(มีอุปาทาน) จะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้เป็นไม่มีในโลกนี้ หรือแม้ในโลกไหนๆ
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ก็ตามพระพุทธองค์ตรัสว่า เมื่อไม่ยึดมั่น ย่อมไม่มีความหวาดสะดุ้ง
เมื่อไม่หวาดสะดุ้ง ย่อมปรินิพพานเฉพาะตนทีเดียว
ความยึดมัน่ ในตัวนีเ่ อง ทำ�ให้บคุ คลมี อหังการ = ความทะนงตน
หรือความรู้สึกเชิดชูตน ที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Egoistic tendency
หรือ Arrogant view ความรู้สึกดังกล่าวนี้นำ�ความทุกข์มาให้แก่ตน
และผู้อื่นอย่างมาก มีลักษณะยกตนข่มผู้อื่น ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในหมู่ชนผู้
มิได้สดับธรรมของพระอริยะ ผู้หลงอยู่ในทิฏฐิมานะและตัวตน ก่อให้เกิด
ความเคียดแค้น บาดหมาง ความกระทบกระทั่ง ความริษยาและนำ�ไปสู่
ความทุกข์อนั ยืดเยือ้ ความรูส้ กึ ทะนงตนดังกล่าวแม้บางคราวจะไม่กอ่ ทุกข์
แก่ผู้อื่นเพราะอยู่ภายในตนแต่ก็ก่อทุกข์ให้แก่ตนในฐานะที่เป็นภาระทาง
ใจอันหนักอึ้ง บางทีก็ทำ�ให้คนผู้มีปัญญาจักษุน้อย มองเห็นเป็นความ
ดีงามในฐานะแห่ง “ศักดิ์ศรี” หรือ “เกียรติยศ” แล้วแบกเอาสิ่งนั้นไว้
และกอดรัดเอาไว้อย่างเหนียวแน่น บางทีก็เป็นไปในรูปของการ “จม
ไม่ลง” บางคราวก็เป็นไปในรูปของการ “กลืนไม่เข้า คายไม่ออก” บางครัง้
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ก็มพี ฤติกรรมทำ�นองเดียวกับนกทีถ่ กู เขาเอาไม้เสียบคางแล้วปล่อย
ให้บินไป ต้องมองสูงอยู่ตลอดเวลา ก้มไม่ได้ เหินไปจนหมดแรง
แล้วตกลงมาตาย
หลุมพรางของโลกมีอยู่เป็นอันมาก คอยดึงดูดให้คนตกลงไป
ผู้ไม่มีแว่นธรรม หรือกล้องส่องทางไกล คือ ธรรม (ธรรมาทาสะ) ย่อม
เป็นการยากที่จะมองเห็น เมื่อตกลงไปแล้วบางทีก็ชื่นชมยินดีอยู่ใน
หลุมพรางนัน้ ไม่คดิ จะดึงตัวขึน้ มา เพราะคนเป็นอันมากตกอยู่ นึกว่าใครๆ
ก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้น นึกปลอบใจตัวเองว่า “ไม่เป็นไร ใครๆ ก็เป็นกัน”
แต่ความสุขของผู้ไม่ตกหลุมพราง ไม่ติดบ่วงนั้นเป็นอย่างไร ไม่เคยได้รู้
จึงสำ�คัญผิด เห็นทุกข์เป็นสุขไปอย่างนีแ้ หละมีมาก ส่วนคนทีม่ ที รรศนะ
อันถูกต้องเห็นทุกข์เป็นทุกข์ เห็นสุขเป็นสุขนั้นมีน้อย
เรื่องทุกข์สุขยังพอมองเห็นง่ายกว่าเรื่องมิใช่ตัวตน คนส่วนมาก
มีความสำ�คัญมัน่ หมายเรือ่ งตัวตนว่าเป็นเรา นัน่ เป็นเรา จึงมีความผูกพัน
อย่างไม่อาจจะแกะออกให้หลุดได้ จึงจมอยู่ในกองทุกข์นั่นเอง
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อุปาทาน คือ ความยึดมั่นทั้ง ๔ ประการดังกล่าว มาเป็นเครื่อง
ผูกพันมนุษย์ไว้กบั ความทุกข์ เมือ่ ปล่อยวางได้ ไม่มอี ปุ าทานก็เป็นความสุข
ความดับอุปาทานโดยไม่มีเชื้อเหลือ ท่านเรียกว่า อนุปาทาปรินิพพาน
เป็นภาวะสูงสุดในพระพุทธศาสนา เป็น Summum Bonum เป็นกิจทีพ่ งึ
ประสงค์อย่างยิง่ ในการประพฤติธรรมเป็นภาวะทีป่ ลอดภัยจากทุกข์ทงั้ ปวง
การปล่อยอุปาทานอย่างหนึ่ง แล้วไปจับเอาอีกอย่างหนึ่งไว้นั้น
อีกหน่อยก็จะติดหมดทุกอย่างโดยไม่รู้ตัว เพราะอวิชชาความไม่รู้ หรือ
ความเขลา ดังลิงที่เอามือไปจับท่อนไม้ที่มียางเหนียวไล้อยู่โดยรอบ เมื่อ
มือแรกติดยางเหนียวแล้วดึงไม่ออก เอามือที่สองไปยันเข้าเพื่อดึงมือ
แรกออก มือที่สองจึงติดยางเหนียวนั้นด้วย มือที่สามและที่สี่ก็ติดยาง
เหนียวโดยทำ�นองเดียวกัน จึงเป็นอันติดยางเหนียวหมดทั้ง ๔ มือ หรือ
๔ เท้า ต้องห้อยโหนตัวอยู่ที่ท่อนไม้นั่นเอง ได้รับทุกขเวทนาเป็นอันมาก
คนส่วนมากยึดมั่นอยู่ในอุปาทานทั้ง ๔ ประการ
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บางรายแม้ละอุปาทานอย่างอื่นได้แล้ว แต่ไปติดอยู่ในอัตตวาทุปาทานแต่ประการเดียว หรือติดอย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนกัน ชื่อว่า
ติดอยู่ไม่อาจถอนตนให้เป็นอิสระโดยสมบูรณ์ได้ เหมือนลิงที่แม้จะติด
ยางเหนียวเพียงมือเดียวก็ชื่อว่าติดขอนไม้อยู่นั่นเอง ไม่อาจมีเสรีภาพได้
ฉันใดก็ฉันนั้น
วิธีละอุปาทาน วิธีละอุปาทานนั้นอยู่ที่การพิจารณาให้เห็นโทษ
ของอุปาทาน ไม่ว่า กาม ทิฐิ สีลัพพตะ หรือ อัตตวาทะ ล้วนแต่มีโทษ
ทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาเห็นโทษแล้วก็พยายามบรรเทาความยึดมั่นต่างๆ
เหล่านั้นให้เบาบางลง ถ้ายังไม่อาจบรรเทาได้ ก็ให้พิจารณาเห็นโทษ
เนืองๆ มองให้ดีจะเห็น เพราะความทุกข์อันปรากฏชัดเจนอยู่กับใจนั้น
ก็เพราะมีอุปาทาน ให้เห็นทุกข์อันเกิดจากอุปาทาน ก็ชื่อว่าเห็นโทษของ
อุปาทาน ถ้ายังบรรเทาไม่ได้กใ็ ห้อบรมสมาธิและปัญญาให้มกี ำ�ลังแรงกล้า
ขึ้น เพราะเมื่อเห็นโทษแล้วยังตัดไม่ได้ก็แสดงว่ากำ�ลังใจยังไม่พอ กำ�ลัง
ปัญญายังไม่พอ เหมือนคนทีเ่ ห็นการผูกมัดรัดรึงว่าเป็นโทษทีพ่ งึ สลัดออก

AWText-KarmSuk-new.indd 120

8/25/13 10:24 AM

121

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ

แล้วแต่ยังตัดไม่ขาด ทั้งๆ ที่มีดก็อยู่ในมือ แสดงว่ากำ�ลังแขนยังไม่พอ
ต้องบำ�รุงกำ�ลังแขนให้แข็งแรงขึน้ และลับมีดให้คมขึน้ อีก ย่อมจะต้องตัด
ได้ขาดเมื่อกำ�ลังเพียงพอ
การปล่อยอุปาทาน เหมือนการปลงภาระอันหนักลงเสียได้
ย่อมมีความสุขความโปร่งใจ เบาใจ เหมือนคนแบกภาระหนัก
มานานเมือ่ ปลงเสียได้ ไม่ยดึ ภาระอืน่ ไว้กย็ อ่ มเบาสบาย ปลอดโปร่ง
ฉันใดก็ฉันนั้น
บุคคลอุ้มสิ่งใดไว้ย่อมหนักเพราะสิ่งนั้น กายที่อุ้มภาระใดไว้
เช่น แม่อุ้มเด็กย่อมหนักเพราะภาระนั้น ยิ่งอุ้มนานและเดินทางไกล
ก็ยงิ่ หนักและเหน็ดเหนือ่ ยมากขึน้ ฉันใด ใจทีอ่ มุ้ เอากิเลสไว้ อุม้ เอาอุปาทาน
ไว้กย็ อ่ มหนักฉันนัน้ แม้ปากจะบ่นว่าไม่ไหวแล้วแต่กย็ งั อุม้ ไว้ สิง่ ทีอ่ มุ้ ไว้
นัน่ ยังเป็นสังขาร มีปจั จัยปรุง มีความทรุดโทรมคร�ำ่ คร่าเป็นธรรมดาเข้าอีก
ผู้อุ้มเอาไว้จึงต้องแก้ไขปรับปรุงยุ่งเหยิงอยู่เนืองนิตย์ เพียงขันธ์ ๕ หรือ
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กายใจของตนเพียงคนเดียวก็หนักแสนหนักอยู่แล้ว ยังอุ้มเอาสิ่งอื่น
ภายนอกตนไว้อีกด้วย อุปาทานอันมั่นคงว่า “เรา” และ “ของเรา” ลอง
คิดดูเถิดว่าจะต้องหนักสักเพียงใด
ชีวิตที่ไม่มีอุปาทาน จึงเป็นชีวิตที่ปลอดโปร่งสบาย ปล่อยสิ่ง
ทั้งหลายให้เป็นไปตามเหตุปัจจัย (ยถาปจฺจยํ ปวตฺตนฺติ) เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับสิ่งต่างๆ ด้วยรู้เท่าทัน ด้วยปัญญาอันชอบ มิใช่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่าง
มืดบอด ซึ่งจะก่อโทษให้นานัปการ๑

๑

เรื่องอุปาทานนี้ได้ใช้เป็นแนวในการแสดงปาฐกถาที่ตึกสรีรวิทยาแก่นายแพทย์และพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑
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ป ร ะ วั ติ ผู้ เ ขี ย น

อ. วศิน อินทสระ
ชาติภูมิ

เกิดวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗
ที่ หมู่บ้านท่าศาลา อำ�เภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา
เมื่อจำ�ความได้ พ่อแม่ ได้ย้ายไปอยู่ที่ หมู่บ้านตากแดด
ตำ�บลปากรอ อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา

การบรรพชา
อุปสมบท

บวชเป็นสามเณรเมือ่ อายุ ๑๓ ปี ทีว่ ดั บุปผาราม
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๐
อุปสมบทเป็นภิกษุ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๗
ลาสิกขาเมือ่ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗

การศึกษา

• มัธยม ๘ (สมัครสอบ) นักธรรมเอก เปรียญ ๗ (ป.ธ. ๗)
ศาสนศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา
จากมหาวิทยาลัยบานารัส ประเทศอินเดีย
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ
หน้าที่การงาน สอนวิชาศีลธรรม
• ที่โรงเรียนราชินี
• ที่โรงเรียนพณิชยการสีลม (ดำ�รงตำ�แหน่งอาจารย์ผปู้ กครอง)
• ที่โรงเรียนเตรียมทหาร และดำ�รงตำ�แหน่ง
หัวหน้าแผนกสารบัญ มียศเป็นร้อยโท
สอนวิชาพุทธปรัชญาเถรวาท-มหายาน
ทีม่ หาวิทยาลัยรามคำ�แหง ประมาณ ๑๒ ปี
ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๓
สอนวิชาพุทธศาสนาในประเทศไทยและวิชาจริยศาสตร์
ทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประมาณ ๑๐ ปี
ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓
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สอนเกีย่ วกับศาสนาและปรัชญา ทีม่ หาวิทยาลัยมหามกุฏฯ
ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒
เป็นระยะเวลา ๔๖ ปีเต็ม
สอนพิเศษวันอาทิตย์เกีย่ วกับความรูท้ างพระพุทธศาสนา
แก่ประชาชนทัว่ ไป ทีม่ หาวิทยาลัยมหามกุฏฯ (วัดบวรนิเวศวิหาร)
ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็นระยะเวลา ๒๘ ปีเต็ม
บรรยายพิเศษ บรรยายธรรมในทีต่ า่ งๆ ตามที่ได้รบั เชิญ
โดยออกเป็นรายการสดบ้าง ใช้เทปบ้าง
ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นระยะเวลา ๑๑ ปีเต็ม
การประพันธ์
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งานนิตยสาร

เป็นบรรณาธิการนิตยสารธรรมจักษุ ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๙
เป็นบรรณาธิการนิตยสารศุภมิตร ของมูลนิธสิ ง่ เสริมกิจการศาสนาและมนุษยธรรม (กศม.) ของวัดมกุฏกษัตริยาราม
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑

รางวัลพิเศษ

• ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รบั โล่รางวัลชมเชย ประเภทสารคดี
จากคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
จากหนังสือเรือ่ ง “จริยาบถ” และในปี พ.ศ. ๒๕๑๘
จากหนังสือเรือ่ ง “จริยศาสตร์”
• ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รบั รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร
ในฐานะ “ผูบ้ ำ�เพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประเภท
วรรณกรรม” เนือ่ งในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
• ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รบั เกียรติคณุ บัตรรางวัลชมเชย
ประเภทสร้างสรรค์ดา้ นศาสนา จากกระทรวงศึกษาธิการ
จากบทความเรือ่ ง “หลักกรรมกับการพึง่ ตนเอง”
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• ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รบั โล่พทุ ธคุณปู การ
ระดับกาญจนเกียรติคณุ พร้อมเกียรติบตั ร ในฐานะ
“ผูบ้ ำ�เพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา”
จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
• ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รบั รางวัล “ปูชนียบุคคล
ด้านภาษาไทย” เนือ่ งในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จากกระทรวงวัฒนธรรม
เรือ่ ง พระอานนท์ พุทธอนุชา
หนังสือเรือ่ ง พระอานนท์ พุทธอนุชา นอกจากจะได้รบั ความนิยม
อย่างแพร่หลายในสังคมไทยแล้ว สารานุกรมวรรณกรรมโลก
ในศตวรรษที่ ๒๐ (Encyclopedia of World Literature in
the 20th Century) ได้นำ�เรือ่ ง พระอานนท์ พุทธอนุชา ไปสดุดี
ไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น เป็นทำ�นองว่า ได้ช้ที างออกให้แก่สังคม
ไทยทีส่ บั สนวุน่ วายอยูด่ ว้ ยปัญหานานัปการ
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