อาจารยวศิน อินทสระ

อาจารยวศิน อินทสระ

ชมรมกัลยาณธรรม

www.kanlayanatam.com
หนังสือดีอันดับที่ : ๒๐๘

อาจารยวศิน อินททสระ
พิมพครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
จำนวนพิมพ ๓,๕๐๐ เลม
จัดพิมพโดย ชมรมกัลยาณธรรม
๑๐๐ ถ.ประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทรศัพท ๐๒ ๗๐๒ ๗๓๕๓ และ ๐๒ ๗๐๒ ๙๖๒๔
ภาพปก ศักดิ์สิทธิ์ ภัทรประกฤต (ตาร)
รูปเลม เกาตากลม
พิสูจนอักษร อ. จันทรา ทองเคียน และคณะ
พิมพที่ สำนักพิมพกอนเมฆ
โทรศัพท ๐๘๙ ๗๘๕ ๓๖๕๐

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
www.kanlayanatam.com

คำอนุโมทนา
ชมรมกัลยาณธรรมโดยทันตแพทยหญิงอัจฉรา กลิน่ สุวรรณ
ผูเปนประธานชมรม ขออนุญาตพิมพหนังสือเรื่อง “โวทานธรรม”
ขาพเจาอนุญาตดวยความยินดียิ่ง เห็นวาจะเปนประโยชนแกคน
ทั่วไป
“โวทานธรรม” แปลวา ธรรมที่สะอาดผองแผว ขาพเจา
ไดเลือกเอาพุทธศาสนสุภาษิตตางๆ เชน สุภาษิตที่ขึ้นตนดวย
“นตฺถิ” (ไมมี) และมีสุภาษิตอื่นๆ อีกมารวมไว อธิบายแตโดยยอ
พอไดใจความสำคัญของสุภาษิตนั้นๆ
ข า พเจ า ขอ ขอบคุ ณ ชมรม กั ล ยาณ ธรรม ที่ อุ ต สาหะ
วิริยะในการเผยแผธรรมหลายรูปแบบ เพื่อประโยชนแกคนหมู
มาก ขอใหชมรมและผูรวมงานทั้งปวงพึงมีความสุขความเจริญ
ตั้ง มั่น อยู ในธรรม ที่ พระ สัมมา สัม พุทธ เจา ทรง ประกาศ ไว ดีแลว
ตลอดกาลทุกเมื่อ

พรอมกันนี้ เนื่องในโอกาสปใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ ขาพเจา
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณงามความดีทั้งหลาย ที่
พวกเรารวมกันทำมาตลอดป ๒๕๕๕ จงมารวมกันเปนปจจัยที่
มีพลัง สงเสริมใหทานทั้งหลายประสบความสุขสวัสดี เจริญใน
ธรรมสัมมาปฏิบัติยิ่งๆ ขึ้นไปดวยเถิด

ดวยความปรารถนาดีอยางยิ่ง
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

คำนำของชมรมกัลยาณธรรม
ในนาม ของ ชมรม กัลยาณธรรม ขอก ราบ ขอบพระคุณทาน
อาจารยวศิน อินทสระ ที่มีเมตตาใหโอกาสในการเผยแผธรรมมาอยาง
ตอเนื่อง เรื่องที่นาบันทึกไวคือผลงานเลมนี้เปนผลงานใหมที่ยังไมเคยตี
พิมพมากอน นับเปนบุญของพวกเราที่มีโอกาสไดอานธรรมะอันงดงาม
ถูกตรงที่ทานสรางสรรคใหม ราวกับวางานเขียนนี้รอคอยพวกเรามา
รังสรรคและแผขยายธรรมทานออกไปในวงกวาง
โวทานธรรม คือธรรมที่สะอาดผองแผว จงเปนดั่งเครื่อง
ชำระจิต ขอสาธุชนทุกทานที่เศราหมองหรือมีฝาละอองธุลีของกิเลส
ใหกลับมาเปนใจอันผองแผว สะอาด สวาง สงบ มีการพัฒนาในศีล สมาธิ
และปญญา ใหเปนจิตใจที่มีปราโมทยในธรรม ราเริงผองใสเปนกุศล
หลอเลี้ยงดวยปติ อิ่มอกอิ่มใจ และปสสัทธิ ความสงบเย็น ผอนคลาย
เย็นใจ มีสมาธิ ตั้งมั่นแนวแนในความดีงาม และมีความสุขงาย ทุกขยาก
เปนจิตอันควรแกการงาน
ขอ น อ ม ถวาย อานิ ส งส ธรรม ทาน เป น พุ ท ธ บู ช า และ เป น
อาจริยบูชาแดทานอาจารยวศิน อินทสระ ทั้งขออานิสงสจงถึงยังเพื่อน
รวมสังสารวัฏทุกทานทุกภพภูมิทั่วกัน
กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาทุกทาน
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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๙

๑

ความสงบ

ไมมีสุขใดยิ่งกวาความสงบ (นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ) สุขอยางอื่น
มักมีทุกขแฝงเรนอยูดวย เหมือนดอกไม เมื่อเขาไปดูใกล มักเห็นรอง
รอยที่แมลงชอนไช สุขสงบเปนสุขที่เยือกเย็น เหมือนไดดื่มน้ำที่
จืดสนิท
ไมมทุี กขใดเสมอดวยการบริหารขันธ (นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกขฺ า)
โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปขันธ คือรางกายของเรานี่เอง ตองทนทุกข
ตั้งแตเกิดจนตาย ความยึดมั่นในขันธ ๕ เปนทุกขอยางยิ่ง เปนโรค
อยางยิ่ง ความไมยึดมั่นในขันธ ๕ เปนการหายโรคและเปนลาภ
อยางยิ่ง รางกายเปนตัวโรคอยูแลวจะไมใหมีโรคทางกายไดอยางไร
ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง ทุกคนตองหิว ทุกคนมีโรคประจำตัว
คือความหิว ความกระหาย
วศ.
๕ สิงหาคม ๒๕๔๙

๑๐

๒

มิตร

ไมมีมิตรใดเสมอดวยวิชา (นตฺถิ วิชฺชาสมํ มิตฺตํ) เพราะมิตร
ธรรมดาแมจะดีเพียงไรก็ไมอาจติดตามเราไปทุกแหงได แตกกัน
เสียก็มี กลับเปนอมิตรทำลายลางกันก็มี แตวิชาความรูประจำตน
อยูกับเรา ทุกกาล ทุกสถานที่ สงเสริมใหบุคคลผูมีความรูสูงสงขึ้น
แมจะเคยต่ำตอยมากอนก็ตาม
สุนทรภู เขียนไววา
อันขาไท ไดพึ่ง เขาจึงรัก แมนถอยศักดิ์ สิ้นอำนาจ วาสนา
เขาหนายหนี มิไดอยู คูชีวา แตวิชา ชวยกาย จนวายปราณ
วิชาเปนสิ่งสำคัญสำหรับบุรุษ (วิชา รูป ปุริสานํ) ทำนองเดียว
กับความอดทน เปนสิ่งสำคัญสำหรับนักพรต (ขมา รูป ตปสฺสินํ)
ผูเห็
 นกาลไกลจึงควรแสวงหาความรูใส
 ตนอยูเสมอ
 ประกอบ
การงานใด พึงเพิ่มพูนความรูในการงานนั้นใหเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
วศ.
๖ สิงหาคม ๒๕๔๙
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๑๑

๓

ศัตรู

ไมมีศัตรูใดเสมอดวยพยาธิ (นตฺถิ พยาธิสโม ริปุ) ศัตรู
ภายนอกปองกัน ได งาย กวา และ มี ผู ชวย ปองกัน อาจ เปน ญาติ
หรื อ พวกพ อ ง แต ศั ต รู คื อ โรค ร า ย ไข เจ็ บ ซึ่ ง มี ใน ตน เกิ ด ใน ตน
ทำลาย สุขภาพ และ ความ สุข สำราญ อยาง ยิ่งยวด มี จะ กินก็ กิน ไม
ได มีที่นอนสบายก็นอนไมหลับ มีที่อยูอาศัยอันโออาหรูหรา แต
ไม อาจ ให ความ สุข ไดเต็มตาม คุณภาพ ที่ มี อยู จะ ไป เที่ยว หาความ
สำราญที่ไหนก็ไปไมได ความไมมีโรคจึงเปนลาภอยางยิ่งประการ
หนึ่ง แตถามีโรคเสียแลว ก็พึงทำใจใหไดและทำโรคใหเปนลาภเสีย
โดยพิจารณาตามอภิณหปจจเวกขณวา เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา
ไม ลวง พนความ เจ็บ ไข ไป ได ให เกิด ความ สังเวช สลด ใจ ในการ เกิด
และเห็นโทษของสังสารวัฏ หมดความชืน่ ชมในการเวียนวายตายเกิด
ทำใหภพชาติสั้นเขา
วศ.
๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

๑๒

๔

ความรักตน

ไมมีความรักใดเสมอดวยความรักตน (นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ)
แมจะรักสิ่งอื่นบาง ก็ยังเปนสิ่งที่เนื่องอยูดวยตนนั่นเอง เชน บุตร
ธิดาของตน เพื่อนของตน ประเทศชาติของตน เปนตน นอกจาก
นี้ บุคคลยอมจะรักสิ่งที่ใหความสุขใหประโยชนแกตน ถาไมใหความ
สุขไมใหประโยชนแกตนก็รักนอยลง หรือไมรักเลย อาจจะเกลียด
เสียดวยซ้ำ ไป เราจะเห็นตัวอยาง ปญหา สังคม มากมาย ที่ บุคคล
เคยรักกัน แตตอมาก ลับ เกลียด กัน เพราะ เหตุ ที่ ไม ให ความ สุข แก
กัน หรือฝายใดฝายหนึ่งทนไมได ตีตนจากไป ถึงกับฆากันก็มี ผูรัก
ตนที่ถูกตอง ควรประกอบตนไวในคุณงามความดี เพราะคุณงาม
ความดีมีผลเปนสุข ทั้งแกตนและแกผูอื่น สวนผูประกอบตนไวใน
ความชั่ว แมจะบอกวารักตน ก็ไมชื่อวารักตน เพราะความชั่วเปน
เหตุนำความทุกขมาสูตน และแกผูที่ตนรัก พระพุทธเจาตรัสสอนไว
วา “ถาทานทั้งหลายกลัวตอความทุกขก็อยาทำบาป ทั้งในที่แจง
และในที่ลับ ถารูวาตนเปนที่รัก ไมพึงประกอบตนดวยความชั่ว
แตพึงรักษาตนใหดี”
วศ.
๘ สิงหาคม ๒๕๔๙
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๑๓

๕

กรรม

ไมมีกำลังใดเสมอดวยกำลังกรรม (นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ) กรรม
แปลวาการกระทำทางกาย วาจา ใจ ทั้งดีทั้งชั่ว กรรมดีกอใหเกิดผลดี
กรรมชั่วกอใหเกิดผลราย ทั้งแกตนและแกผูอื่น อะไรดีอะไรชั่ว อะไร
ถูกอะไรผิด ก็พอรูๆ กันอยู ไมตองแจงรายละเอียดในที่นี้ รูวาอะไร
ชั่วอยาทำ แมจะอยากทำก็ตองฝนใจไมทำ รูวาอะไรดีจงทำ แมจะ
ฝนใจทำก็ตองทำ อยางที่พระพุทธเจาตรัสสอนภิกษุวา “แมจะมีหนา
นองดวยน้ำตา ก็ควรอดทนฝนใจประพฤติคุณงามความดี เพราะ
ความดีมีผลเปนความสุข” และตรัสไวอีกวา “ทานทัง้ หลายอยากลัว
คุณงามความดีเลย เพราะสิ่งนี้เปนชื่อของความสุข”
เมื่อ กรรม ชั่ว จะ ให ผล แรง ใด ก็ ตานทาน ไม อยู จึง ไม ควร
ประมาท ไม ควร ดู หมิ่น บาปกรรม วา เล็ก นอย เมื่อ สั่ง สม บอยๆ
บาปกรรมก็จะมากขึ้นเหมือนน้ำจากหลายสายไหลมารวมกัน เปน
พลังน้ำมหึมา ยากที่จะตานทานได ทางฝายบุญกรรมก็เชนเดียวกัน
บุคคลไมพึงดูหมิ่นวาจำนวนนอย เมื่อคอยๆ สั่งสมไป บุญกรรมก็มี
มากขึ้น มีกำลังมากขึ้น เมื่อจะใหผลก็ไมมีแรงใดตานทานได สิ่งที่
เขามาตานทาน จะพังพินาศไปเอง พระพุทธเจาจึงตรัสยืนยันวา
“ไมมีแรงใดเสมอดวยแรงกรรม”
วศ.
๙ สิงหาคม ๒๕๔๙

๑๔

๖

ราคะ

ไมมีไฟใดเสมอดวยราคะ (นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ) ไฟอยาง
อื่น เชน ไฟ จาก ฟน เปนตน ดับ ได งาย แต ไฟ ราคะ รอน แรง และ ดับ
ไดยาก เผาไหมอยูตลอดชีวิต และยังจะตามไปในชาติหนาอีกดวย
เปน รอย ชาติ พันชาติ หรือ ตลอด สังสาร วัฎ สังคม มนุษย และ สัตว
ทั้งหลาย ตลอดถึงเทวดา ถูกไฟคือราคะเผาอยู ทำใหเกิดปญหา
สังคมมากมาย อยางที่เราเห็นกันอยู ราคะที่ไดรับการควบคุมให
อยูในศีลธรรมได ก็พอทำเนา เหมือนไฟในเตาเปนตน ที่เราควรคุม
มันได แตถาเปนราคะที่ไมไดรับการควบคุมโดยศีลธรรม ก็จะกอ
ปญหามากมาย เชนคดีขมขืนอนาจาร ประทุษรายผูอื่นทั้งรางกาย
และ จิตใจ ซึ่ง ระบาด มาก ขึ้น ใน ปจจุบัน เหมือน ไฟ ที่ ควบคุม ไม ได
ลามไปไหมบานเรือนและสรรพสิ่งตางๆ
ถายังละราคะไมไดโดยสิ้นเชิง ก็ควรพยายามลดใหนอย
ลง หรือควบคุมใหอยูในศีลธรรม อยาแสวงหาอุปกรณอันกระตุน
ใหราคะรุนแรงขึ้น อยางที่ชาวโลกชอบทำกันอยู ขอใหคิดเสียใหม
วา ราคะลดลงไดมากเทาใด ความสงบสุขของชีวิตก็มีมากขึ้นเทานั้น
พระพุทธเจาตรัสวา “ความปราศจากราคะ การลวงพนกามทั้ง
หลายเสียได เปนสุขในโลก”
วศ.
๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

อาจารยวศิน อินทสระ

๑๕

๗

โทสะ

ไมมีโทษใดเสมอดวยโทสะ (นตฺถิ โทสสโม กลิ) โทสะคือ
ความพลุงพลานในจิต ทำใหอยากประทุษรายตนเองหรือผูอื่น บาง
คนเมื่อเกิดโทสะแลวประทุษรายผูอื่นไมได ก็หันมาประทุษรายตนเอง
แตสวนมากเปนไปในทางประทุษรายผูอื่น มันเปนอันตรายแกจิตใจ
ของผูที่มีโทสะบอยๆ ทำใหสุขภาพเสื่อมโทรม ผิวหนาไมผองใส จิตใจ
โหดเหี้ยมทารุณ ระบายออกดวยทารุณกรรมตอผูอื่น ซึ่งมีปรากฏให
เห็นอยูในสังคมทุกสังคม ทั้งในหมูมนุษยและในหมูสัตว ขอใหนึกอยู
เสมอวา โทสะเปนสิ่งใหโทษ
พระพุทธเจาตรัสวา “ไมมีบาปเคราะหใดเสมอดวยโทสะ
(นตฺถิ โทสสโม คโห)” เราจะเห็นความจริงขอนี้วา มีบุคคลเปน
จำนวนมากที่ไดรับเคราะหกรรมเพราะโทสะ เมื่อใดเกิดโทสะขอให
นึกใหทันวา เคราะหกรรมมาแลวๆ ใหพยายามบรรเทาโทสะลง โดย
วิธีใดวิธีหนึ่งเชนหายใจยาวๆ หรือหลีกไปจากที่นั้นเสีย หรือหยุดพูด
เสีย หรือเปลี่ยนอารมณเปนอยางอื่น การเจริญเมตตาบอยๆ การ
ใหอภัยและความเขาใจผูอื่น เปนอุบายที่ดีในการลดละโทสะหรือดับ
โทสะ เหมือนใชน้ำไปดับไฟ
วศ.
๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

๑๖

๘

โมหะ

ไมมีขายใดเสมอดวยโมหะ (นตฺถิ โมหสมํ ชาลํ) ขายในที่
นี้หมายถึงขายเครื่องดักสัตว เชน ดักนก ดักปลา เปนตน โมหะคือ
ความมืด ความหลง เปนเครื่องดักมนุษยและสัตวทั้งหลาย ใหจมอยู
ในความชั่วในความผิด สัตวทั้งหลายถูกโมหะครอบงำใหอยูในความ
มืด แตไมคอยรูสึกตัว เหมือนคนอยูในที่มืด มองไมเห็นอะไร จึงดำเนิน
ชีวิตไปดวยความมืดบอด ไมเห็นแจงตามความเปนจริง ไมรูจักเหตุ
แหงทุกข จึงเดินเขาไปหาทุกข หรืออุมทุกขไว ดวยเขาใจวาเปนเหตุ
แหงสุข จึงเปนเหมือนปลาหรือนก ที่ถูกตาขายดักไวแตมองไมเห็น
ตาขาย พระพุทธเจาตรัสวา “สัตวโลกมืดบอดอยูเปนนิจ ถูกโมหะ
ผูกมัดไว มีนอยคนที่จะเห็นแจงตามความเปนจริง นอยคนนักที่
จะไปสวรรค เหมือนนกที่ติดตาขาย นอยตัวนักที่จะพนไปได”
การ บรรเทา หรื อ การ กำจั ด โมหะ ต อ ง ใช เครื่ อ ง มื อ คื อ
โยนิโสมนสิการและปญญา โยนิโสมนสิการคือความคิดเปน คิดถูก
ตองตามเหตุผล ปญญาคือความรอบรู เหมือนแสงสวางที่ทำใหผูมี
จักษุมองเห็นสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง ปญญาจะเขาไปตัดตาขาย
คือโมหะ เราจึงจำเปนตองสั่งสมปญญา พัฒนาปญญาอยูเสมอ
วศ.
๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

อาจารยวศิน อินทสระ

๑๗

๙

ตัณหา

ไมมีแมน้ำใดเสมอดวยตัณหา (นตฺถิ ตณฺหาสมา นที) ตัณหา
คือความดิน้ รน ทะเยอทะยาน ทำใหสะดุง หวาดหวัน่ อยูเป
 นนิจ ทีท่ าน
กลาววาแมน้ำเสมอดวยตัณหาไมมีนั้น เพราะแมน้ำยังรูจักเต็ม แต
ตัณหาของมนุษยพรองอยูเสมอ อยางที่พระรัฐปาละหรือพระรัฐบาล
กลาวไววา “สัตวโลกพรองอยูเปนนิจ ไมอิ่มไมเบื่อ เปนทาสของ
ตัณหา” (อูโนโลโก อติตฺโต ตณฺหาทาโส)” ชาวโลกกระหืดกระหอบ
ทะเยอทะยาน ไมมีที่สิ้นสุด เหมือนกับวา จะไมแก ไมตาย เหมือน
กับวาจะหอบทรัพยสมบัติทั้งหลายไปไดดวยหลังจากตายแลว อันที่
จริงเราจะตองละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป (สพฺพํ ปหาย คมนียํ)
เมื่อ ยัง มี ตัณหา อยู ก็ ตอง เกิด อีก พระพุทธเจา ตรัส วา
“ตัณหาทำใหคนเกิด ทำใหทองเที่ยวไปในภพนอยภพใหญ” ความ
เกิดเปนตนทาง แหง ความ ทุกข ความ เปน หนุม สาว จบ ลง ดวยชรา
ชีวิตจบ ลง ดวย ความ ตาย รางกาย จบ ลง ดวย ความ เจ็บปวย เปน
ที่นาสังเวชสลดใจยิ่งนัก มนุษยเราเกิดมาไมใชเพื่อกอบโกยทรัพย
สมบัติ ของ โลก เพราะ ถึง อยาง ไรๆ ก็ เอา ไป ไม ได อยูดี ขอ ให ตั้ง
จิต ไว ให ถูก ตอง วา เรา เกิด มา เพื่อ พัฒนา ตน ให ดี ที่สุด เพื่อ เขา ถึง

๑๘
สภาพที่ไมมีตัณหารอยรัดเสียดแทง เพื่อออกจากตัณหาที่เรียกวา
นิพพาน
พระพุทธเจาตรัสวา “เมื่อตัณหานุสัยยังมีอยู (ตัณหา+
อนุสัย) ยังไมถูกกำจัด ความทุกขยอมเกิดขึ้นบอยๆ เหมือนตนไม
ที่รากยังมั่นคง ยังไมถูกถอนขึ้น แมจะถูกตัดแลวก็ขึ้นไดอีก”
มนุษย เรา ถา มี อุดมคติ ใน การ ที่ จะ ลดละ ตัณหา คอยๆ
กำจัดใหนอยลง แสวงหาปจจัย ๔ แตพออยูพอกิน ไมสะสมไวมาก
เกินไป ทรัพยากรเทาที่โลกมีอยูก็เพียงพอ สำหรับเลี้ยงพลโลกใหอยู
สุขสบายทั่วหนากัน แตมนุษยตองไมเกียจคราน ไมหมกมุนมัวเมาใน
อบายมุข ตั้งตนอยูในสัมมาชีพ และมีความเพียรชอบ พรอมทั้งรูจัก
ประมาณในการแสวงหา ในการสะสมทรัพยสมบัติ
ขอใหตระหนักไวเสมอวา เพื่อความสุขในปจจุบันของเรา
และเพื่ออนุชนคนรุนหลัง จะไดอาศัยทรัพยากรที่โลกมีอยูใหมีความ
สุขตามสมควร คนรุนเราอยาไดละโมบโลภมากนักเลย อาศัยหลัก
สันโดษของพระพุทธเจาเปนทางดำเนิน ก็จะมีความสุขสงบทั่วถึงกัน
วศ.
๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

อาจารยวศิน อินทสระ

๑๙

๑๐ บาป
บาปไมมแก
ี ผูไม
 ทำ (นตฺถิ ปาป อกุพพฺ โต) บาปคือสิง่ ทีเศร
่ า
หมองทางกาย วาจา ใจ มีผลเปนความทุกข คนเราอาจถูกใสความ
ไดวา ทำผิด ทำชั่ว เชนนั้น แตถาเขาไมไดทำ บาปยอมไมมีแกเขา มี
พระพุทธพจนทรงเปรียบไววา “เหมือนคนที่ฝามือไมมีแผล ยอมถือ
เอายาพิษไปได ยาพิษไมกำซาบลงไปในฝามือ บาปยอมไมมีแกผูไมได
ทำ” แตถาเขาทำบาปจริง ทำชั่วจริง แมจะไดรับคำพิพากษาใหพน
ผิด ดวยเหตุที่หลักฐานพยานไมเพียงพอ เปนตน แตเขาก็ไมพนจาก
ผลแหงบาปที่เขาทำ เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหเวนชั่ว ใหกลัวบาป
ใหมีหิริโอตตัปปะ พระพุทธเจาตรัสไววา “จะอยูในอากาศหรือบน
ภูเขา หรือในมหาสมุทร ก็ไมอาจจะหลีกใหพนจากผลแหงบาป
ได” คือไมมีสถานที่ที่จะหลบหลีกจากผลแหงบาป จึงควรกลัวบาป
มากกวากลัวเจ็บ กลัวตาย หรือกลัวเสียทรัพย เปนตน บางคนยอม
ทำบาปเพราะเหตุแหงทรัพย คืออยากไดทรัพย ลักบาง ฉอโกงบาง
ฆาเขาเพื่อทรัพยบาง มันไมคุมกันเลย
ในทางธรรมทานสอนวา “เมื่อจำเปน พึงสละทรัพยเพื่อ
รักษาอวัยวะ พึง สละ อวัยวะ เพื่อ รักษา ชีวิต แต เมื่อ ระลึก ถึง
ธรรม คื อ ความ ถู ก ต อ ง พึ ง สละ ทั้ ง ทรั พ ย อวั ย วะ และ ชี วิ ต ”
(มหาสุตโสมชาดก)

๒๐
อยาดูหมิ่นบาปกรรมจำนวนนอย
เหมือนตุมน้ำเปดหงายกลางสายชล
อันคนชั่วสั่งสมบมบาปบอย
ยอมเต็มดวยบาปนั้นเปนมั่นคง

จะไมตอยตามตองสนองผล
ยอมเต็มลนดวยอุทกที่ตกลง
ทีละนอยทำไปดวยใจหลง
บาปจะสงลงนรกตกอบาย
(กลอนจำ)

พระพุทธเจาตรัสวา “คนทำชั่วหาความสุขไดยาก” ตรง
กันขาม คนทำดียอมหาความสุขไดงาย โซเครติสกลาววา “คนดีเปน
คนมีความสุขเสมอ” แตถาจำเปนตองทุกขบางเพื่อทำความดีและ
รักษาความดีก็ตองยอม เพราะมีความสุขรออยูขางหนา แตสำหรับ
คนชั่ว แม จะบัน เทิง เริง ใจ บาง ใน เบื้อง ตน ก็ มี ความ ทุกข รอ อยู ใน
เบื้องปลาย เพราะฉะนั้น “ความชั่วไมทำเสียเลยดีกวา เพราะมัน
จะตามแผดเผาในภายหลังได” (พระพุทธพจน)
วศ.
๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

๒๒

๑๑ ความลับ
ความลับหรือที่ลับไมมีในโลก (นตฺถิ โลเก รโห นาม) อธิบาย
วา แมคนอื่นจะไมรูไมเห็น แตตัวผูทำก็รูเห็น มีเรื่องในชาดกเลา
วา อาจารย ทาน หนึ่ง ตองการ จะ ให ลูกสาว แตงงานกับ ลูก ศิษย ผู มี
ศีลมีธรรม จึงบอกลูกศิษยวา ใหไปขโมยของพอแมหรือญาติพี่นอง
มาใหลูกสาวของตน เทาที่จะขโมยได ลูกศิษยตางไปขโมยของมา
ใหอาจารย แตมีอยูคนหนึ่งกลับมามือเปลา เมื่ออาจารยถาม เขา
ตอบวา ความลับหรือที่ลับไมมีในโลก ไมวาในบานหรือในปา ที่ใด
ไมมีผูอื่น ตัวเองก็ยังมองเห็นตัวเอง ตัวเองนั่นแหละยอมรูวาจริง
หรือเท็จ อาจารยไดเห็นคุณธรรมของศิษยผูนั้นแลว จึงยกลูกสาวให
คนทำ ชั่ว ในที่ ลับ ดวย เขาใจ วา ไมมี ใคร รู เห็น แต มัก จะ
เปดเผยในที่แจงโดยเฉพาะความชั่วแรงๆ เชน ฆาตกรรม หรือการ
ปลนครั้งใหญๆ ในที่สุดก็เปดเผยออกมาจนได คนคอรรัปชั่น โกง
บานโกงเมือง พยายามทำอยางรอบคอบถี่ถวน แตในที่สุดก็ถูกเปด
เผยออกมา ไมเร็วก็ชา ที่สำคัญที่สุด แส คือมโนธรรม (ความรูสึกผิด
ชอบชัว่ ดี) ไดหวดกระหน่ำจิตใจ ใหชอกช้ำเจ็บปวดอยูตลอด
 เวลา ตรง
กันขามกับคนที่ทำดีทำถูก แมไมมีใครรูเห็น แตตนก็รูเห็น กระแสแหง
บุญยอมไหลเอิบอาบอยูในจิตใจ ใหความชื่นสุขอยูทุกคืนวัน
วศ.
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙
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๒๓

๑๒ นินทา
ผูไมถูกนินทาไมมีในโลก (นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต) เรื่องนี้
พระพุทธเจาตรัสสอนอุบาสกคนหนึ่ง ชื่อ อตุละ ผูชอบติเตียนพระ
สงฆ คือ เขาพาบริวารไปฟงธรรมที่สำนักพระสารีบุตร ไมชอบใจ
วา พระสารีบุตร เทศน มาก จึง ไป หา พระ เร วัต ผู เปนนอง ชาย ของ
พระสารีบุตร ซึ่งพำนักอยูที่ดงไมสะแก พระเรวัตทานชอบอยูปา ไม
ไดแสดงธรรมอะไรๆ แกอุบาสกเลย เขาก็ติ แลวพาบริวารไปหา
พระอานนท ทานแสดงธรรมนิดหนอยแลวหยุดเสีย เขาก็ติอีกวา
เทศนนอยเกินไป จึงพาบริวารไปเฝาพระผูมีพระภาค เลาเรื่องที่
เกิดขึ้นถวายใหทรงทราบ พระพุทธองคจึงตรัสสอนเรื่องนินทาและ
สรรเสริญวา เปนของธรรมดาโลก คนไมถูกนินทาไมมีในโลก
ทาน สอน วา คำ ชม หรือ คำ ติ ของ คน พาล ไม ควร ถือ เปน
ประมาณ สวนคำของบัณฑิตควรถือเปนประมาณ คือ เปนบรรทัดฐาน
ได บัณฑิตยอมติคนที่ควรติ ชมคนที่ควรชม ตามความเปนจริง ตาม
กาลอันควร ถาเราจะติใครหรือชมใคร ก็ใหทำดวยเจตนาดี อยามุง
ราย ไมใชติหรือชมใหเขาเสีย แตติเพื่อกอ ชมเพื่อใหกำลังใจ อยามี
อคติคือความลำเอียงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง สำหรับผูไดรับคำติหรือคำ
ชม ก็ควรพิจารณาดวยปญญาวา คำนั้นเปนจริงหรือไม อยาเพิ่งโกรธ

๒๔
หรือดีใจ เพราะถาโกรธหรือดีใจเสียกอน เราจะรูได
 อยางไรวาเขาติชม
ผิดหรือถูก พระพุทธเจาตรัสสอนไวอยางนี้
วศ.
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙

๑๓ ความเกิด: ตนทางแหงความทุกข
ความทุกขไมมีแกผูไมเกิด (นตฺถิ ทุกฺขํ อชาตสฺส) ความเกิด
เปนตนทางแหงความทุกขทุกอยาง เชน ความแก ความเจ็บไข ความ
ตาย ความโศกเศราเสียใจพิไรรำพัน ความทุกขกายทุกขใจ ความคับ
แคนใจ ปรารถนาสิ่งใดแลวไมไดสมหวัง
ความทุกขทรมานตางๆ ในหมูมนุษยและในหมูสัตว ลวนแต
มีความเกิดเปนมูลทั้งนั้น มองดูไปทั่วทิศจะเห็นความจริงขอนี้อยาง
ชัดเจน ทำใหไมยินดีในการเกิดใหม เพราะเกิดมาแลวไมวาจะเกิดดีเกิด
ชั่วอยางไร ก็ตองเผชิญหนากับความทุกขทั้งนั้น อยางบทสวดมนตที่
วา “เราหยั่งลงสูทุกขแลว มีทุกขขวางอยูขางหนา (ทุกโข
ฺ ติณฺณา ทุกฺ
ขปเรตา)” ชางนาสังเวชสลดใจเสียจริงๆ
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๒๕
ดวยเหตุดังกลาวมานี้ พระพุทธเจาจึงทรงแสดงธรรม เพื่อ
การดับภพ เมื่อไมมีภพก็ไมมีชาติคือความเกิด การเกิดบอยๆ เปน
ทุกขบอยๆ (ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ) เมื่อพระพุทธเจาไดตรัสรูแลวทรง
แสดงธรรมจักร ฯ แกปญจวัคคีย ตรัสไวตอนสุดทายวา “ชาติของเรา
สิ้นแลว ระบบการประพฤติคุณงามความดีของเราจบแลว ชาตินี้
เปนชาติสุดทายของเรา ภพใหมไมมีแกเรา” ดวยเหตุนี้ผูกลัวตอทุกข
ควรจะกลัวตอความเกิด เพราะความเกิดเปนตนทางแหงความทุกข
นานัปการดังกลาวแลว
วศ.
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙

๒๖

๑๔ ความเปนสหายไมมีในคนพาล
ความ เปน สหาย ไมมี ในคน พาล ( นตฺถิ พาเล สหาย ตา)
พระพุ ท ธพจน นี้ สื บ เนื่ อ ง มา จาก ข อ ความ ที่ พระพุ ท ธ องค ตรั ส ว า
“ถาไมไดสหายที่ดีพึงเที่ยวไปผูเดียวดีกวา เพราะความเปนสหาย
ไมมีในคนพาล” เหตุผลก็คือวา คนพาลมักชักชวนไปในทางเสื่อม
เชน ชักชวน เปนนักเลง ประเภท ตางๆ มี นักเลง สุรา นักเลง เลน
การพนัน เปนตน ใครไปถือเปนเพือ่ นเขา ตองพลอยทำตามเยีย่ งอยาง
ของเขา ทำใหประสบแตความเสื่อม เชน เสื่อมทรัพย เสื่อมเกียรติ
เสียชื่อเสียง
การ คบ มิ ต ร เลว เป นต น ทาง ไป สู ความ พิ น าศ วอดวาย
นานัปการ เคยมีบุตรเศรษฐีมีทรัพยฝายละ ๘๐ โกฎิ แตงงานกัน
แลวมีทรัพย ๑๖๐ โกฎิ ตอมาไปคบนักเลงสุรา เลนการพนันจน
ทรัพยสินหมด ลงทายเปนขอทาน นาสังเวชเพียงไร แมคนในสมัย
ปจจุบันที่ผลาญทรัพยเสียมากมาย เพราะการพนันและเพราะติด
สุรา ก็มีใหเห็นอยูเสมอๆ สิ่งเหลานี้ทำคนเดียวไมได ตองมีเพื่อน
รวมทำรวมเลน จึงพากันไปสูทางฉิบหาย
ผูมีสติปญญาไตรตรองใหเห็นความจริงดังกลาวนี้แลว พึง
เวนการ คบ คน ชั่ว เปน มิตร พึง สมาคม กับ บัณฑิต หรือ นัก ปราชญ
เพราะจะมีแตความเจริญสวนเดียว ไมมีความเสื่อม
วศ.
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙
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๒๗

๑๕ ญาติทั้งหลายก็ตานทานไมได
ญาติทั้งหลายตานทานไมได (นตฺถิ าตีสุ ตาณตา) ขยาย
ความวาเมื่อความตายมาถึงเขา บุตรธิดา มารดาบิดา หรือญาติทั้ง
หลายก็ตานทานไมได การที่ความตายจะไมมาถึงก็ไมมี ความตาย
เปนอมาตาปุตติกภัย อยางหนึ่ง คือ เปนภัยที่มารดา บิดา หรือบุตร
ตอตานใหกันไมได ถาตอตานได บุตรก็ไมพึงพรากจากมารดาบิดา
มารดาบิดาก็ไมพึงพรากจากบุตรธิดา ความเจ็บปวยและความชราก็
เชนเดียวกัน ความแก ความเจ็บไขและความตาย ความพลัดพราก
จากสิ่งอันเปนที่รักที่พอใจ และเรื่องกรรม เปนสิ่งที่พระพุทธเจาทรง
สอนใหพิจารณาเนืองๆ เพื่อความไมประมาทในความไมมีโรค และใน
ชีวติ ชีวติ จบลงดวยความตาย ความเปนหนุม สาวจบลงดวยความแก
รางกายจบลงดวยความเจ็บปวย ไมเวนใครไวเลย จะเอาชนะดวย
วิธีใดๆ ก็ไมได
ในปพพโตปมสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงวา ความแกและ
ความตายยอมย่ำยีสัตวทั้งหลาย เหมือนภูเขาศิลาสูงจรดฟา กลิ้งมา
ทั้งสี่ทิศ บดสัตวทั้งหลายใหพินาศ ไมมีใครรอดไปไดเลย จะตอสูดวย
เวทยมนตคาถา วิชาใดๆ ก็ไมได ดวยกองทัพใดๆ ก็ไมได บัณฑิตเห็น

๒๘
ประจักษเชนนี้ จึงควรประพฤติธรรม ประพฤติสุจริต ถึงพระรัตนตรัย
มีศรัทธาที่มั่นคง เชื่อกรรมและผลของกรรม
วศ.
๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

๑๖ ความเกิด - ความดับ
สิ่งที่เกิดขึ้นแลวจะไมเสื่อมจะหาไดที่ไหน (ตํ กุเตตฺถ ลพฺ
ภา โลเก ยทุปฺปนฺนํ น นสฺสติ) ขอความนี้เปนพระราชนิพนธของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาอยูหัว (ร.๔) พระราชนิพนธเต็มๆใน
เรื่องนี้มีดังนี้ “สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ เปนไปชั่วคราว ไมตั้ง
อยูนาน มีแลวกลับไมมี สิ่งใดเกิดขึ้นแลวจะไมเสื่อมไมพินาศ สิ่ง
นั้นจะ หาไดที่ ไหน ใน โลก เมื่อ เปน เชนนี้ การ วาง เฉย ใน สังขาร ทั้ง
หลายเหลานั้นเสียได เปนการดี อนึ่งจะดียิ่งขึ้นถาปฏิบัติเพื่อการ
ดับสังขารเหลานั้นเสียได ทั้งหมดนี้จะทำใหบริบูรณไดดวยความไม
ประมาทแล”
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๒๙
พระ ราช นิพนธ นี้ ทรง ไว เปน ภาษา บาลี ไม ได นำ มา ลง ไว
ทั้งหมด นำมาเพียงเล็กนอยอยางที่ปรากฏแตไดแปลเปนภาษาไทย
ไวใหทั้งหมดแลว การสวดรองทองจำสุภาษิตเชนนี้ เปนประโยชน
มากในการละวางสังขาร อันเปนของไมเที่ยงไมยั่งยืน ซึ่งในที่สุดเรา
ตองทิ้งมันไป แมแตรางกายซึ่งเปนสิ่งหวงแหนที่สุดของมนุษยและ
สัตวโลกทั้งมวล ก็เหนี่ยวรั้งไวไมได เปนของจะตองทิ้งอยูแลว การ
ปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได ทั้งสังขารที่เปนรูปธรรม และสังขาร
ที่ เปนนามธรรม จึง เปนการดี ทั้งนี้ จะ ให สำเร็จ ได ก็ ดวย ความ ไม
ประมาท ไมมัวเมา พระพุทธเจาตรัสเตือนใหพิจารณาใหเห็นความไม
นาปรารถนาในสังขารทั้งปวง ความไมนายินดีในโลกทั้งปวง (สพฺพ
สงฺขาเรสุ อนิสฺา สพฺพโลเก อนภิรตสฺา)
วศ.
๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๙
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๓๑

๑๗ เมื่อจิตเลื่อมใส
มีสุภาษิตอยูบทหนึ่งวา เมื่อจิตเสื่อมใสแลว ทักษิณาชื่อวา
นอยยอมไมมี (นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺหิ อปฺปกา นาม ทกฺขิณา) ทักษิณา
คือของทำบุญ บางทีเรียกวาไทยธรรม แปลวา ของที่พึงให ตองไดมา
โดยชอบธรรม ผูให
 มีจิตเสือ่ มใส มีศรัทธา เชือ่ กรรมและผลของกรรม
ผูรับเปนผูมีศีลมีธรรม เรียกวาปฏิคาหกบาง เรียกวาทักขิไณยบุคคล
บาง เมื่อ ประกอบ พรอม ดวย องค คุณ เชนนี้ แลว บุญนั้น มี ผล มาก
มีอานิสงสมาก สำหรับผูยากจนมีไทยธรรมนอย ทานวา ๑ หนวย
เทากับพันหนวย ถาคิดเปนเงิน ๑ บาท เทากับ ๑,๐๐๐ บาท เพราะ
ฉะนั้นผูมีนอย ทำนอยเทากับทำมาก เมื่อมีจิตเลื่อมใส มีศรัทธา
และไดทักขิไณยบุคคลที่ดี
มี สุ ภ าษิ ต ที่ น า สนใจ อยู บท หนึ่ ง ว า การ ให คื อ การ ได
หมายความวา การใหที่ถูกตองเหมาะสมยอมมีผลมาก เหมือนเรา
ปลูกพืชหรือปลูกตนไม เมล็ดพืชมีหนวยเดียว แตเมื่อออกเปนตน
และมีผล ก็จะมีผลเปนรอยเปนพัน และยัง่ ยืนอยูนาน
 ป เราทำความดี
ใหสิ่งของแกผูอื่น ถาถูกบุคคล ถูกกาลเทศะ เขายอมจดจำไปนาน
อาจ จะตลอดชีวิต ก็ได การ เอื้อเฟอ เผื่อ แผ น อก จาก ทำให จิตใจ
เราสบายแลว ยังมีผลมากในอนาคตดวย
วศ.
๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

๓๒

๑๘ โทษของความยึดถือ
สิง่ ใดทีบุ่ คคลเขาไปยึดถือแลวจะไมมโทษ
ี -ไมมใน
ี โลก (นตฺเถตํ
โลก สฺมึ ยํ อุ ปาทิ ยมานํ อ นวชฺชํ อสฺส ) ขอความ นี้ เปน พระ ราช
ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.๔) เมื่อจวนจะ
สวรรคต แสดงถึงโทษของอุปาทาน
ในพระพุทธศาสนา แสดงอุปาทานไว ๔ อยาง คือ
๑. กามุปาทาน ยึดมั่นในกามคุณ วากามคุณเทานั้นที่
จะใหความสุข อยางขอความในปานียชาดก เอกาทสกนิบาต พระ
ราชินีผูตองการจะหนวงเหนี่ยวพระราชาไวในราชสมบัติ ไดกลาว
พรรณนาคุณของกามวา กามนี้มีรสอรอยมาก มีความสุขมาก ความ
สุขยิ่งไปกวากามไมมี แตพระราชาโพธิสัตว ผูไดเห็นโทษของกาม
แลว มีอัธยาศัยที่จะปลีกตนออกไปจากกาม ไดตรัสตอบวา กามนี้มี
รสอรอยนอยมีทุกขมาก ความทุกขยิ่งกวากามนี้ไมมี
ชาว โลก สวน มาก ก็ มี ความ เห็น มี ความ คิด อยาง เดียว กับ
พระราชินีในเรื่องนี้ คือมองเห็นแตคุณของกาม ไมไดมีปญญาลึก
ซึ้งเขาไปมองเห็นโทษของกาม ซึ่งมีอยูเปนอันมาก ความเดือดรอน
วุนวายของชาวโลก อันมีตนเหตุมาจากกาม กลาวคือ รูป เสียง กลิ่น
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๓๓
รส โผฎฐัพพะ มีอยูมิใชนอย เปนสาเหตุของความสับสนวุนวาย การ
แตกราว การแยงชิง การประหัตประหาร ฯลฯ
กามมี ๒ อยาง คือ
๑. วัตถุกาม หรือกามวัตถุ แปลวา สิ่งที่นาใคร นาพอใจ
๒. กิเลสกาม หมายถึง ตัวกิเลส คือความใคร ความพอใจ
ในกามวัตถุ ถาไมมีกิเลสกาม วัตถุกามตางๆ ซึ่งวิจิตรเพริดพรายอยู
ในโลกก็ไรความหมาย
๒. ทิฏุปาทาน ความยึดมั่นในทิฏฐิ คือความเห็น ปกใจ
ในความเห็นอยางใดอยางหนึ่งวา อยางนี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปน
เท็จทั้งหมด (สัจจาภินิเวส) ไมไดตระหนักวาความเห็นก็คือความเห็น
อาจผิดก็ไดอาจถูกก็ได ยิ่งถาไมมีพื้นฐานอยูที่ความรูดวยแลว ก็
ยิ่งเสี่ยงตอความผิดพลาดไดมาก แตทิฏุปาทานเปนสิ่งที่ลวงพนได
ยาก คนสวนมากจึงจมอยูในอุปาทานขอนี้ เปนเหตุแหงการทะเลาะ
วิวาท แตกแยกเปนพวกเปนหมู เปนนิกาย ผูมี ปญญามุง ความสามัคคี
จึงควรลดละทิฏุปาทานใหนอยลง
๓. สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นในศีลและพรต บางที
เรียกวา สีลัพพตปรามาส แปลวา ลูบคลำศีลและพรตหรือวัตร คือ
ปฏิบัติในศีลและวัตรไมตรงตามจุดมุงหมาย เขวออกนอกทาง จุดมุง
หมายของการรักษาศีลก็เพื่อความบริสุทธิ์ของกาย วาจา อาจคลุม

๓๔
ไปถึงใจดวย เชน ศีลกรรมบถ ๑๐ การประพฤติวัตรก็เพื่อขัดเกลา
กิเลส เชน ธุดงควัตร เปนตน ถาปฏิบัติในศีลและวัตรเพื่อลาภ
ยศ สรรเสริญ หรือแมเพื่อไปเกิดในหมูเทพพวกใดพวกหนึ่ง ทาน
เรียกวา สีลัพพตปรามาส การยึดมั่นในศีลและพรตเชนนั้น เปน
สีลัพพตุปาทาน
อีกประการหนึ่ง ความยึดมั่นในความเชื่อถือที่งมงายก็เปน
สีลัพพตุปาทานเหมือนกัน ความเชื่อถือที่ขัดกับหลักกรรมเปนความ
เชื่อถือที่งมงาย พุทธศาสนิกชนควรเวนความเชื่อถือเชนนั้นเสีย เชน
เรื่องฤกษยาม ดวงดีดวงไมดี เปนตน
๔. อัตตวาทุปาทาน ยึดมั่นในลัทธิที่วา มีตัวตน เชนลัทธิ
ที่ถือวามีพระเจาสรางโลก สรางสรรพสิ่งในโลก สรางสุขหรือทุกข
ใหแกมนุษย เรียกอีกอยางหนึ่งวา อิสรนิมมานเหตุวาทะ (Theistic
Determinism ) พระพุทธ ศาสนา เปน อ นา ตม วา ทะ คือ ถือวา ไมมี
ตัวตนเชนนั้น
อี ก ปริ ย าย หนึ่ ง การ ถื อ ว า ขั นธ ๕ เป น ตั ว ตน ก็ เป น
อัตตวาทุปาทานเหมือนกัน ในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจาทรง
แสดงอยางชัดเจนวา ขันธ ๕ เปนอนัตตา ไมใชตัวตน ไมมีตัวตน
ถาเปนตัวตนแลว เราก็พึงหวังไดวาจงเปนอยางนีเถิ
้ ด อยาเปนอยาง
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๓๕
นัน้ เลย แตมันเปนไปตามเหตุปจจัย ไมเปนไปตามอำนาจของใคร หรือ
ตามคำออนวอนของใคร
อุปาทานทั้ง ๔ ดังกลาวมา เปนที่ตั้งแหงทุกข เปนบอเกิด
แหงทุกข ยึดจิตเอาไวไมใหหลุดพน ความไมกังวล ความไมยึดมั่น
เปนที่พึ่งอยางแทจริงของดวงจิต ไมใชสิ่งอื่น การปลอยวางสิ่งทั้ง
ปวง ไมแบกไว ไมถือไว เหมือนกับการปลงของหนักลงเสียได เปน
ความสุข และเปนทางแหงความสวัสดี ดังพระพุทธพจนที่วา “เรา
ไมเห็นความสวัสดีของสัตวทั้งหลาย นอกจากปญญา ความเพียร
การสำรวมอินทรียและการปลอยวางสิ่งทั้งปวง”
วศ.
๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙

๓๖

๑๙ ปญญา
ไมมีแสงสวางใดเสมอดวยปญญา (นตฺถิ ปฺาสมา อาภา)
แสงอาทิตยสวางในกลางวัน แสงจันทรสวางในกลางคืน บางคืน
ก็ไมสวาง เชนคืนขางแรม แสงตะเกียง แสงไฟฟา เปนตน ลวน
แตไปจากปญญาของมนุษยทั้งนั้น สัตวโลกชนิดอื่นไมมีปญญาที่จะ
ทำแสงสวางใหเกิดขึ้นได คงอยูไปตามธรรมชาติ อาศัยแตเฉพาะ
แสงอาทิตยและแสงจันทรเทานั้น
อาศัยแสงสวางคือปญญา ทำใหมนุษยสามารถสรางสรรค
สิ่ ง ต า งๆ ได มากมาย ที่ อำนวย ความ สุ ข ความ สะดวก สบาย ให
แก หมูมนุษย เชน ที่ อยู อาศัย เครื่อง อำนวย ความ สะดวก ตางๆ
มากมาย เหลือที่จะพรรณนาได ซึ่งสัตวเหลาอื่นไมมี เคยอยูกันมา
อยางไร เมื่อแสน ป ลาน ป กอน ก็ คง อยู กัน ไป อยาง นั้น ทั้งนี้ เพราะ
ไมมีแสงสวางคือปญญา แตปญญาของมนุษย ก็ไดสรางเครื่องมือ
สำหรับทำลายมนุษยดวยกันเองและสัตวอื่นมากมายเหมือนกัน เชน
อาวุธชนิดตางๆ ตลอดถึงอาวุธสงคราม เชน ระเบิดปรมาณูและ
ขีปนาวุธ เปนตน
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลงป พ.ศ. ๒๔๘๘ เมือง
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๓๗
ฮิโรชิมาและนางาซากิของญี่ปุนไดพังพินาศไปแลว ดวยฤทธิ์ระเบิด
ปรมาณูของทหารอเมริกัน
มี ผู ถา มอัลเบิรต ไอนส ไตน นัก วิทยาศาสตรผูยิ่ง ใหญ
วา สงครามโลกครั้งที่ ๓ มนุษยจะรบกันดวยอะไร ไอนไสตนตอบ
วา ไมรู แตสงครามโลก ครั้ง ที่ ๔ มนุษย จะ ตอง ใช กอน หิน ปากัน
นั่นหมายความวา สงครามโลก ครั้ง ที่ ๓ มนุษย จะ ใช อาวุธ ที่ ราย
แรง ถึงขนาด ลาง โลก ที เดียว มนุษย ตอง ถอย หลัง ไป สมัย หิน อีก
จะจริงหรือไม ใคร จะ เปนคนคอย ดู แสดง ให เห็น อีก อยาง หนึ่ง วา
ปญญาของมนุษยนี้สรางสรรคก็ไดทำลายก็ได สุดแลวแตวาไดรับ
การควบคุมดวยศีลธรรม หรือมโนธรรมเพียงไร
ที่สำคัญมากอยางหนึ่งก็คือ ความทุกขในใจของมนุษยนั้น
จะเอาชนะไดดวยปญญา บุคคลจะบริสุทธิ์ไดดวยปญญา ในการนี้
ตองใชปญญา ๓ อยางคือ
๑. โธนปญญา ปญญาในการพิจารณาปจจัย ๔ คือใชปจจัย
๔ มีอาหารเปนตน ดวยปญญา ใชปจจัย ๔ ตรงตามจุดมุงหมาย
๒. อุทยัตถคามินีปญญา ปญญารูการเกิดการดับของนาม
รูป
๓. นิพเพธิกปญญา ปญญาแทงทะลุสัจจะ คือ ความจริง
ตางๆ เชน เรื่องทุกขและการดับทุกข เปนตน

๓๘
ปญญา ๓ อยางนี้ มีความสำคัญอยางยิ่ง ในการเอาชนะ
ทุกขในใจ มนุษยเรามีปญญาสามารถสารพัดอยาง แตบกพรองหรือ
ขาดปญญาในการที่จะเอาชนะความทุกข ชาวโลกจึงระงมไปดวย
ความทุกข พระพุทธเจาตรัสไววา “ชาวโลกตั้งอยูในทุกข (ทุกฺเข
โลโก ปติิโต) ทั้งนี้เพราะความเขาใจผิด เพราะการถือผิด สมดัง
สุภาษิตในวิธุ ร ชาดก วา “ ชาว โลก ได พา กัน วอดวาย มา มาก แลว
เพราะการถือผิด” คือ ถือเอาสิ่งที่ไมเปนสาระวาเปนสาระ เห็นสิ่ง
ที่เปนสาระวาไมเปนสาระ มีความคิดผิดเปนทางดำเนิน มีปญญา
ผิ ด จึ ง ไม พบ สิ่ ง ที่ เป น สาระ บุ ค คล ผู ประกอบ ด ว ย ป ญ ญา ย อ ม
ประสบสุขได แมในเหตุการณที่นาจะทุกข หมายความวา เปลี่ยน
สิ่งรายใหกลายเปนสิ่งดี เหมือนทำขยะมูลฝอยใหเปนปุย เปนตน
วศ.
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙

๔๐

๒๐ สมาธิกับปญญา
ความเพงพินิจไมมีแกผูไมมีปญญา−ปญญาไมมีแกผูไมเพง
พินิจ (นตฺถิ ฌานํ อปฺสฺส นตฺถิ ปฺา อฌายิโน) “ฌาน” ตาม
ตัวแปลวาความเพงพินิจ หมายถึง เพงพินิจอารมณอยางใดอยาง
หนึ่ง จนจิตนิ่งสงบอยูกับอารมณนั้น สืบเนื่องมาจากการบำเพ็ญ
สมถกรรมฐาน จนไดสมาธิระดับอัปปนา นั่นแหละคือฌาน ตั้งแต
ฌานที่ ๑ ถึงฌานที่ ๘ เปนอาการที่จิตสงบลึกลงไปตามลำดับ ออก
จากฌานแลวพิจารณาสังขารโดยความไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา
ทำใหเกิดวิปสสนาปญญาจนถึงอริยปญญา คือปญญาที่ทำใหบุคคล
แปรสภาพจากปุถุชนไปเปนอริยชน มีพระโสดาบันเปนตน ตามที่พูด
มานี้แสดงใหเห็นวา ฌานเปนเบื้องตนของปญญา เรียกวาสมถะนำ
วิปสสนา แตที่วิปสสนานำสมถะก็มี คือมีปญญาเสียกอนแลวเจริญ
สมถะภายหลังได ในพระบาลีที่วา นตฺถิ ฌานํ อปฺสฺส ทำสลับ
กันก็ได คือเจริญสมถะบางวิปสสนาบางตอเนื่องกันไป ทำใหสมาธิ
และปญญาอาศัย กัน และ กัน เพื่อ กาว ขึ้น สู อริย ภูมิ ที่ พูด นี้ เปนการ
อธิบายโดยปริยายเบื้องสูง
ถาจะพูดโดยปริยายสามัญ ก็อธิบายไดวา ความสงบกับ
ปญญาเปนของอาศัยกัน เมื่อใดจิตใจสงบ ปญญาจะแจมใส แตเมื่อ
ใจฟุงซานวาวุน ปญญาจะมืดมัว จิตใจที่ฟุงซานใชปญญาเปนเครื่อง
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๔๑
กำจัดก็ได คือมีโยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนเหตุใหเกิดปญญาวา ฟุงซาน
เรื่องอะไร−อะไรเปนเหตุแหงความฟุงซาน รูเหตุที่รบกวนจิตใจแลว
ดวยปญญา เห็นวาเปนสิ่งไมดีไมสมควรแกเรา ก็รีบกำจัดเหตุนั้นเสีย
เมื่อกำจัดเหตุไดแลว ความหมกมุนฟุงซานก็หายไป อยางนี้เรียกวา
อาศัยปญญากำจัดความฟุงซาน
ธรรมดาจิตยอมมีอารมณอยางใดอยางหนึ่ง เมื่ออารมณไม
ดีเกิดขึ้นแกจิต ทานใหถายถอนอารมณนั้นออกดวยอารมณที่ดีคือ
เปลี่ยนอารมณเสีย เปรียบเหมือนเรือนที่ทำดวยไมมีลิ่มสลัก เมื่อลิ่ม
เกาไมดีก็เอาลิม่ ใหมตอกเขาไปแทน ทำนองเดียวกันเราเอากุศลธรรม
มาไลอกุศลธรรม เชนจิตมีโทสะ มีพยาบาท ไลดวยเมตตาหรืออุเบกขา
จิตก็จะอยูดวยเมตตา หรืออุเบกขา ทำใหสงบผองแผวลงได
ในที่บางแหงทานแสดงวา ศีล สมาธิ และปญญา อาศัยกัน
อบรมจิตใหหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย มีกามาสวะเปนตน เมื่อหลุด
พนแลว ญาณในความหลุดพนก็เกิดขึ้นวา ความเกิดของเราสิ้นแลว
ภพใหมไมมีแกเรา
ความเพงพินิจและปญญา หรือ สมาธิและปญญา อาศัยกัน
ทำประโยชนตั้งแตเรื่องธรรมดาสามัญ เชน การศึกษาเลาเรียน การ
ทำงานในหนาที่ ไปจนถึงความเพียรเพื่อการหลุดพนจากอาสวะกิเลส
ตางๆ ดังพรรณนามาโดยยอฉะนี้
วศ.
๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

๔๒

๒๑ ผูไมจน
ความจน มี ๒ อยาง จนเพราะไมมีจริงๆ อยางหนึง่ อีกอยาง
หนึง่ จนเพราะไมรจัู กพอ พระเดชพระคุณทานเจาคุณพระศาสนโศภณ
(แจม จตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยาราม กทม. ไดเขียนเปนกลอนสอน
ใจไววา
ความไมพอใจจนเปนคนเข็ญ
จนทั้งนอกจนทั้งในไมไดการ

พอแลวเปนเศรษฐีมหาศาล
จงคิดอานแกจนเปนคนพอ
(อุทานธรรม)

มีพระพุทธภาษิตในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต พระไตรปฎก
เลม ๒๑ หนา ๗๔ ขอ ๕๒ ใจความวา “ผูใดมีศรัทธาไมหวั่นไหว ตั้ง
มั่นดีแลวในพระพุทธเจา ในพระธรรมและในพระสงฆ พรอมดวยมี
ศีลอันเปนที่พอใจของพระอริยเจา มีความเห็นตรงคือเปนสัมมาทิฏฐิ
ผูนั้นเปนผูไมจน ชีวิตของเขาไมวางเปลา”
อริยกันตศีล แปลวา ศีลอันเปนที่รักของพระอริยะ หมาย
ถึง ศีลที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไท ไมถูกตัณหาและ
ทิฏฐิครอบงำ วิญูชนสรรเสริญ เปนไปเพื่อสมาธิ ผูมีคุณสมบัติเชน
นี้เรียกวามีอริยทรัพย คือ ทรัพยที่ประเสริฐภายในตน เปนผูไมจน
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๔๓
พระพุทธเจาตรัสวา “คุณธรรมเหลานี้เปนที่หลั่งไหลมา
แหงบุญกุศล เปนที่หลั่งไหลมาแหงความสุข เปนไปเพื่อใหไดสิ่งที่
นาใครนาพอใจ”
วศ.
๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

๒๒ เหมือนภูเขา
พระพุทธเจาตรัสแกพระเจาปเสนทิโกศลวา
“ภูเขาใหญศิลาลวน สูงจรดฟา กลิ้งมาทั้งสี่ทิศ บดสัตวทั้ง
หลายใหพินาศไปฉันใด ความแกและความตายก็ฉันนั้น ยอมครอบงำ
สัตวทั้งหลาย ไมวาจะเปนกษัตริย พราหมณ ไวศยะ ศูทร จัณฑาล
หรือคนทิ้งขยะ ครอบงำย่ำยีสัตวทั้งปวง จะเอาชนะดวยกองทัพชาง
มา รถ หรือพลเดินเทาก็ไมได จะเอาชนะดวยเวทยมนตคาถาวิชา
ใดๆ ก็ไมได ดวยเหตุนี้ บุคคลผูเปนบัณฑิตเล็งเห็นประโยชนตนอยู
พึงตั้งศรัทธาไวในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ผูใดประพฤติ
ธรรมดวยกาย วาจา ใจ บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญบุคคลผูนั้น
เขาลวงลับไปแลวยอมบันเทิงในสวรรค”
(นัย ปพพโตปมคาถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค โกศลสังยุต)

๔๔
เมื่อพระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปเฝาพระพุทธเจา พระพุทธ
องคตรัสถามวา “ถามีภูเขาใหญกลิ้งมาทั้งสี่ทิศ พระองคจะพึงทำ
อะไร” พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา “ไมเห็นควรจะทำอะไรยิ่งไป
กวาการบำเพ็ญบุญกุศล การประพฤติสุจริต” พระพุทธองคจึงตรัส
พระคาถาขางตนนี้
พิจารณาตามนี้แลว ชางนาสังเวชสลดใจเสียนี่กระไร ที่
บุคคลทั้งหลายแมจะถูกภูเขาใหญกลิ้งมาทั้งสี่ทิศ กลาวคือ ความแก
ความเจ็บไข และความตายครอบงำย่ำยีอยู แตก็ยังประมาทมัวเมา
กันเหลือเกิน ยังเบียดเบียนบีบคั้นกัน เกลียดชังประหัตประหารกัน
ทั้งๆ ที่ทุกคนตางก็บายหนาไปสูความตาย เหมือนโคซึ่งเขานำไปสูที่
ฆา หรือไกในเขงที่เขานำไปเชือด มันยังจิกตีกันทำรายกัน
มนุ ษ ย เรา โดย ปกติ มี อั นตราย รอบ ด า น อยู แล ว ยั ง จะ
เบี ย ดเบี ย น ซึ่ ง กั น และ กั น อี ก โดย วิ ธี ต า งๆ ช า ง น า สั ง เวช สลด
ใจเสียนี่กระไร ถา มนุษย เรา ตั้ง อยู ใน ศีล ใน ธรรม มี จิตใจ สงบ มี
ปญญาเปน เครื่อง รักษา ตน และ รักษา ผู อื่น แม จะ มี ภัย ธรรมชาติ
บางเปนครั้งคราว แตมนุษยก็จะอยูกันอยางสงบสุข
โลภะ โทสะ และโมหะ รวมทั้งความเห็นแกตัวอันเหนียว
แนน ทำใหมนุษยประทุษรายกัน เบียดเบียนกัน แสวงหาความสุข
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๔๕
บนความทุกขของผูอื่น จึงระคนไปดวยเวร ไมไดรับความสุขที่แท
จริง ความ สุข ที่แท จริง ตอง ได มา จาก ความ เสีย สละ ความ ไม เห็น
แกตวั มีความมั่นคงประจำใจอยูวา “ไมมีความสุขใดที่เราจะพึงได
ถาไมเปนความสุขของผูอื่นดวย เปนการเฉลี่ยความสุขแทนการ
แยงความสุข ถาแบงกันก็จะไดความสุขเสมอหนา ถาแยงกัน
อาจจะไดความสุขบนความทุกขของผูอื่น หรือมิฉะนั้นก็จะไมมี
ใครไดเลย” เพราะสิ่งที่ถูกแยงนั้นปนปพังพินาศไปแลว ดูไกที่มัน
แยงไสเดือนกันเถิด มีตัวใดไดบาง ความเสียสละเปนคุณธรรมสำคัญ
ยิ่งอยางหนึ่ง ที่เราจะตองปลูกฝงใหมีขึ้นในสังคมของเรา และสังคม
โลกดวย
วศ.
๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙
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๔๗

๒๓ ความเจริญ ๕ อยาง
๑. เจริญดวยอายุ คือ มีอายุยืน มีโอกาสไดทำความดี
บำเพ็ญกรณียกิจไดมาก
๒. เจริญดวยวรรณะ คือมีผิวพรรณดี นารักนาทัศนา มีผิว
พรรณผองใส
๓. เจริญดวยสุขะ คือ มีชีวิตที่เปนสุข ราบรื่น มีอุปสรรค
นอย มีความเดือดรอนนอย
๔. เจริญดวยโภคะ คือ มีทรัพยสนิ สมบัตสำหรั
ิ บเลีย้ งชีพได
โดยสะดวก และเกื้อกูลแกผูอื่นไดดวย
๕. เจริญดวยพละ คือ มีกำลังดี มีสุขภาพดี มีโรคนอย
ความเจริญเหลานี้เปนที่ตองการ เปนที่ปรารถนาของคน
ทั้งหลาย แตสิ่งเหลานี้เปนผลของเหตุคือการปฏิบัติชอบ อันเปนเหตุ
ใหไดผลนั้นๆ
ในจักกวัตติสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระไตรปฎกเลม
๑๑ พระผูมีพระภาคเจาตรัสใหภิกษุทั้งหลายมีตนเปนที่พึ่ง มีธรรม
เปนทีพ่ งึ่ ใหถือเอาสติปฏฐาน ๔ เปนธรรมสำหรับเปนทีพึ่ ง่ เมือ่ ถือเอา

๔๘
สติปฏฐานเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมเชนนี้ จักถึงความ
เจริญดวยความเจริญ ๕ อยางคือ
๑. เจริญดวยอายุ ในที่นี้ทานหมายถึง เจริญดวยอิทธิบาท ๔
๒. เจริญดวยวรรณะ หมายถึง มีศีลดี ศีลบริสุทธิ์
๓. เจริญดวยสุขะ หมายถึง สุขในฌาน ๔
๔. เจริญดวยโภคะ หมายถึง เจริญดวยพรหมวิหาร หรือ
อัปปมัญญา ๔
๕. เจริญดวยพละ หมายถึง เจริญดวยเจโตวิมุตติ และ
ปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได
นัยแหงความเจริญ ๕ อยาง ที่ตรัสไวในจักกวัตติสูตรนี้
แปลกจากที่เขาใจกันโดยทั่วไป มีความหมายที่ลึกซึ้งละเอียดออน
เปนผลมาจากเหตุ คือ การเจริญสติปฏฐาน ๔ ที่ตรัสใหถือเอาเปนที่
พึ่ง สติปฏฐาน ๔ คือ การพิจารณา กาย เวทนา จิตและธรรม ใหเห็น
วาสักแตวากาย เปนตน ไมใชสัตว ไมใชบุคคล ตัวตน เราเขา ทาน
พรรณนาอานิสงสไววา ผูเจริ
 ญสติปฏฐาน ๔ นีอย
้ างตอเนือ่ งสม่ำเสมอ
แลว อยางมาก ๗ ป อยางต่ำ ๗ วัน ก็จะไดบรรลุอรหัตตผล หรือ
มิฉะนั้นก็บรรลุอนาคามิผล
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๔๙

สติปฏฐาน แปลวา การตั้งสติ ถามวา ตั้งไวที่ไหน? ตอบวา
ตั้งไวที่กาย เวทนา จิต และธรรม โดยนัยนี้อาจกลาวไดวา สติปฏฐาน
มี ๑ คือการตั้งสติ แตมีอารมณ ๔ เหมือนโตะตัวหนึ่งมี ๔ ขา โคตัว
หนึ่งมี ๔ ขา เปนตน
พระพุทธ องค ตรัส ไว วา “ สติ ปฏ ฐาน เปน เอ กาย นมรรค
คือเปนทางสายเอก เปนไปเพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย เพื่อ
ลวงพนความเศราโศก ความร่ำไรรำพัน เพื่อการตั้งอยูไมไดแหง
ทุกข และ โทมนัส เพื่อ บรรลุ ธรรม ที่ ควร รู เพื่อ ทำให แจง ซึ่ง พระ
นิพพาน ตรัสเตือนใหผูปฏิบัติธรรมถือเอาสติปฏฐานนี้เปนอารมณ
หรือโคจร หมายความวา เปนที่เที่ยวไป หรือยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให
มารอันเปนขาศึกพายแพ ตรัสเลาเปนอุปมาวาเหมือนนกมูลไถ ซึ่ง
ไปเที่ยวหากินในที่อันมิใชถิ่นของตน ถูกเหยี่ยวจับได นกมูลไถรอง
ขึ้นวา ถา เรา หากิน ในถิ่นของ ตน เหยี่ยว ก็ จะ จับ ไม ได เหยี่ยว จึง
ปลอยดวยความทะนงในกำลังของตน นกตัวนอยจึงมาอยูที่มูลไถ
นกเหยี่ยวโฉบลงมาดวยกำลังแรง หนาอกกระแทกกับมูลไถสิ้นชีวิต
วศ.
๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

๕๐

๒๔ มนุษยนี้รกนัก
“มนุษย” ตามตัวอักษร แปลวา ผูมีใจสูง แตจริงๆแลว
มนุษยสวนมากมิไดมีใจสูงตามชื่อ มนุษยโดยมากมีอายุจิตที่ยังเยาว
แมอายุทางรางกายจะมากแลวก็ตาม เรียกวาเปนเด็กในรางผูใหญ
นอกจากนี้มนุษยยังมีอารมณยุงเหยิง รกไปดวยกิเลสนานาประการ
ยากที่จะสางได
นาย เปส สะ บุตร นาย ควาญ ชาง ได กราบทูล พระ ผู มี พระ
ภาคเจาวา “มนุษยนี้รกนัก อาจพูดอยางหนึ่ง ใจอยางหนึ่ง แตสัตว
เดรัจฉานตื้น มีธรรมชาติตรง แสดงอาการออกตามที่ใจคิด” (คหณํ
นาเมตํ ยทิทํ มนุสฺสา อุตฺตานํ นาเมตํ ยทิทํ ปสโว)* พระผูมีพระภาค
ทรงอนุโมทนากับคำกลาวของนายเปสสะ
นายเปสสะบุตรนายควาญชาง รูสึกประหลาดใจที่ไดเห็นได
ทราบวา แมมนุษยจะรกชัฏอยูปานนี้ พระผูมีพระภาคก็สามารถฝก
ใหเปนคนตรง ใหเปนคนสะอาดได
ในคัมภีรสังยุตตนิกาย สคาถวรรค มีผูมาทูลถามพระผูมี
พระภาคเจาวา “สัตวโลกรกทั้งภายใน รกทั้งภายนอก
อันความรกเกี่ยวพันไว ใครเลาจะสางความรกนี้ได”
* นัย กันทรกสูตร ม.ม. พระไตรปฎกเลม ๑๓
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๕๑

พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
“บุคคลผูมีปญญา ตั้งมั่นในศีลแลว อบรมจิตและปญญา
ใหเจริญ มีความเพียร มีปญญารักษาตน เปนผูเห็นภัยในวัฏสงสาร
บุคคลเชนนั้นแหละ จะสางความรกเสียได”
มีสุภาษิตในโลกนิติวา
มหาสมุทรสุดลึกลน
สายดิ่งทิ้งทอดมา
ภูเขาสูงอาจวัดวา
จิตมนุษยนี้ไซร

คณนา
หยั่งได
กำหนด
ยากแท หยั่งถึง

หากมนุษยตองการจะใหมีใจสูงสมชื่อมนุษย ใหเปนคนตรง
และเปนคนดูงายเขาใจไดงาย ก็ตองอาศัยธรรมเปนเครื่องยกจิต ฝก
จิตใหสะอาด สงบและสวาง ควรมีอุดมคติอันมั่นคงวา
“อะไรจะเกิดขึ้นก็ชางมัน ยึดมั่นในคุณธรรมไวกอน แลวทุก
อยางจะดีเอง”
คุณธรรมทำใหมนุษยแตกตางจากสัตวทั่วไป มีคำโบราณ
กลาวไววา การกินอาหาร การนอน ความกลัวภัย การเสพเมถุน

๕๒

มีเสมอกันทั้งในมนุษยและเดรัจฉาน คุณธรรมทำใหมนุษยแตกตาง
จากสัตวเดรัจฉาน คนที่ไมมีธรรมจึงเสมอกับเดรัจฉาน
โดยนัยนีจะ
้ เห็นวา คุณธรรมสำคัญทีส่ ดุ ในหมูมนุ
 ษย สมดังที่
พระผูมี พระภาคเจาตรัสไววา “ดูกอนวาเสฏฐะ และภารัทวาชะ ธรรม
นั่นแลประเสริฐที่สุดในหมูชนทั้งในบัดนี้และภายหนา” (นัย อัคคัญญ
สูตร)
ถา มนุษย ทิ้ง ธรรม เสีย ธรรม ก็ จะ ทิ้ง มนุษย พวก เขา จะ
มีความสุขอยูไดอยางไร ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม ธรรมที่
มนุษย ประพฤติ ดีแลว ยอม นำ สุข มา ให โลก มนุษย ที่ เกลื่อนกลน ไป
ดวยความทุกขนั้น เพราะไมมีธรรมเปนเครื่องค้ำจุน เพราะฉะนั้น
มนุ ษ ย จึ ง ควร ตระหนั ก เรื่ อ ง นี้ ให ดี และ ยึ ด ธรรม ไว เป น หลั ก ของ
ชีวิตก็จะมีความสุขทั่วหนากัน
วศ.
๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

๕๔

๒๕ อุปาทานขันธ
พระพุทธเจาตรัสไววา กลาวโดยยอ ความยึดมั่นในขันธ ๕
เปนทุกข ขันธ ๕ คือ อะไร คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
รูป ในที่นี้หมายถึง รางกาย เปนที่ตั้งแหงความทุกขนานา
ประการ เชน ความเกิด ความแก ความเจ็บปวย และความตาย ซึ่ง
ถือวาเปนสภาวทุกขคือเปนทุกขตามสภาพของผูที่เกิดมา นอกจาก
นี้ยังมีปกิณกทุกขเชน ความทุกขทางใจ (โทมนัส) ความคับแคนใจ
ความร่ำไรรำพัน ความเศราโศก ความตองประสบกับสิ่งที่ไมเปนที่รัก
ความตองพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก การปรารถนาสิ่งใดแลวไมไดสิ่ง
นั้น เหลานี้ปรากฏในธัมมจักกัปปวัตนสูตรตอนที่วาดวยทุกขสัจ
มีกายอยาหมายวาเปนสุข ที่แททุกขมากมายหลายสถาน
มนุษยเราวันหนึ่ง ๆ ตองยุงกับรูปขันธไมใชนอยเลย ตั้งแต
เชาจนเขานอน เสียเวลาไปกับเรื่องกิน และการประกอบกิจการ
งาน เพื่อใหมีกินมีอยู เพื่อจะเลี้ยงรูปขันธไว ลองนึกดูเถิดเราตอง
เสียเวลา เสียอะไรๆ ตางๆ มากมายเพื่อรูปขันธนี้ ยิ่งมีโรคภัยไขเจ็บ
เบียดเบียนเขาดวยแลว ก็ยิ่งเปนภาระอันหนัก บางคนถึงกับฆาตัว
ตายเพราะทนตอความลำบากไมไหว พระสารีบุตรเคยเปรียบไววา
เหมือนโจรที่ปลอมตัวเขามาเปนคนรับใช พอนายไววางใจแลว
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๕๕
ก็ประทุษรายเอาตามใจชอบ รูปขันธนี้ก็ทำนองเดียวกัน ใหความ
สนุกเพลิดเพลินบางในวัยตน พอเจาของรูสึกรักรางกาย ตอจากนั้น
ก็คอยๆ ชำรุดทรุดโทรมไป แกไขไดบางแกไขไมไดบาง วาไมฟง คอย
แต จะ แตกดับ บุคคล ตอง เดือด รอน วุนวาย กับ รูป ขันธ นี้ จนกวา จะ
แตกดับไปในที่สุด ยิ่งมีอุปาทานมากก็ยิ่งทุกขมาก การถอนอุปาทาน
เสียไดเปนการดี
เวทนา คือ ความรูสึกสุขบาง ทุกขบาง ไมทุกขไมสุขบาง
อันเกิดจากเหตุตางๆ สิ่งที่ทำใหเกิดความรูสึกสุขและทุกขของคน
เราไมเหมือนกัน ดังนั้น คนจึงเที่ยวแสวงหาความสุขตางๆ กัน ที่
เหมือนกันก็มี จึงแบงเปนกลุมๆ สิ่งที่ใหความสุขแกคนพวกหนึ่ง อาจ
ไมใหความสุขแกคนอีกพวกหนึ่ง ดังสุภาษิตอังกฤษบทหนึ่งวา
One man’s meat is another man’s poison.
แปลวา เนื้อสำหรับคนหนึ่งเปนยาพิษสำหรับอีกคนหนึ่ง
ถือเอา ความ วา เปนความ สุข ความ พอใจ สำหรับ คน หนึ่ง แต เปน
ความทุกขสำหรับอีกคนหนึ่ง ทั้งนี้เพราะอัธยาศัยไมเหมือนกัน มี
ธรรมชาติที่ตางกัน ดังมีนิทานเลาวาหนูกับกบมาพบกันสมัครใจเปน
เพื่อนกัน ไปเที่ยวดวยกัน เพื่อไมใหพรากจากกันจึงเอาเชือกมาผูก
ขาเอาไวยาวพอสมควร วันหนึ่งไปเจอสระน้ำ กบก็ดีใจไมทันไดคิดถึง
เพื่อน กระโดดผลุงลงน้ำ ดำผุดดำวายดวยความเพลิดเพลิน สวน

๕๖
หนูอยูในน้ำไมได สำลักน้ำและจมน้ำตาย ตายแลวลอยขึ้นเหนือน้ำ
กบก็ไมรู เหยี่ยวตัวหนึ่งบินผานมาทางนั้นเฉี่ยวเอาหนูไป กบก็ติดขึ้น
ไปดวย เหยี่ยวไดเหยื่อสองตัวไปกิน
นิทานเรื่องนี้ แสดงใหเห็นวา ผูที่มีวิสัยตางกัน สุข−ทุกขไม
เหมือนกัน ผูกพันกัน มีแตจะนำความวิบัติมาให เหมือนกบกับหนู
ถาเราจำเปนตองคบกับคนทีอั่ ธยาศัยไมตรงกัน ก็ใหคบหางๆ
ไมตองผูกพันแบบกบกับหนู ซึ่งจะพากันพินาศทั้งสองฝาย
สุ ข เวทนา ที่ เจื อ ด ว ย อามิ ส ก็ มี คื อ ความ รู สึ ก สุ ข ที่ เจื อ
ดวยกามคุณ ๕ สุขเวทนาที่ไมเจือดวยอามิสก็มี คือ ความรูสึกสุขที่
ไมเจือดวยกามคุณ ๕ แตเกี่ยวกับความรูสึกสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญ
คุณงามความดีและความสงบใจ ทุกขเวทนาที่เจือดวยอามิสก็มี คือ
ความรูสึกทุกขที่เจือดวยกามคุณ ๕ ทุกขเวทนาที่ไมเจือดวยอามิสก็
มี คือความรูสึกทุกขที่ไมเจือดวยกามคุณ ๕ แตเปนความรูสึกทุกข
เพราะการบำเพ็ญคุณงามความดีและความไมสงบใจเพราะเหตุใด
เหตุหนึ่ง เชน ความขัดของในการบำเพ็ญกุศล เปนตน
ชาวโลกทั่วไปแสวงหาสุขเวทนาอันเจือดวยกามคุณ ๕ เมื่อ
ไมไดก็เปนทุกข อันที่จริง อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖
วิญญาณ ผัสสะ และเวทนา พระพุทธเจาตรัสวาเปนของรอน เพราะ
ไฟคือราคะบาง โทสะบาง โมหะบาง เพราะความเกิด แก เจ็บ ตาย
บาง อริยสาวกผูไดสดับแลวจึงเบื่อหนายในอายตะภายใน ภายนอก
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๕๗
วิญญาณ ผัสสะ และเวทนา เมื่อเบื่อหนายยอมคลายความยึด
ติด เมื่อคลายความยึดติดยอมหลุดพน และรูวาไดหลุดพนแลว (นัย
อาทิตตปริยายสูตร)
ในพระสูตรบางแหงไดกลาวถึง เวทนาของพระอรหันตวา
เวทนาของทานสงบเย็นเพราะไมถูกกิเลสเผา
ความทุกขของชาวโลกเปนอันมากเกิดจากการมุง แสวงหาสุข
เวทนาที่เจือดวยอามิส คือกิเลสตางๆ
สัญญา ความจำไดหมายรูคื อจำรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
และธัมมารมณ ทัง้ สวนดีและสวนไมดี คือทัง้ สวนทีเป
่ นกุศลและอกุศล
สัญญาสวนดีทำใหจิตใจดี สัญญาสวนเสียทำใหจิตใจเสีย สัญญาเปน
ตัวเก็บขอมูลสงใหสังขารปรุงแตง
สังขาร สภาพที่ปรุงแตงจิตใหดีใหชั่ว มีบทบาทสำคัญมาก
ในชีวิตคน ถาสังขารปรุงดีจิตก็ดี สังขารปรุงไมดีจิตก็ไมดี เปรียบ
งายๆ เหมือนเราไดวัสดุมาอยางหนึ่งมาทำกับขาว จะเปนปลาหรือ
เนื้อก็ตาม จะมีรสเปนอยางไรก็สุดแลวแตเครื่องปรุงและฝมือการ
ปรุง วันหนึ่งๆ จิตยอมไดรับอารมณทางตา หู เปนตนเปนอันมาก
สัญญา เปนตัว เก็บขอมูล ดัง กลาว แลว สังขาร เปนตัว ปรุง ให รูสึก
นึกคิดไปตางๆ อันที่จริงสิ่งที่ไดเห็นไดฟงเปนตน เกิดขึ้นแลวดับไป
แลวนานแลว แตสัญญาและสังขารนำมาปรุงครั้งแลวครั้งเลา เรื่อง
จึงไมรูจักจบสิ้น คนอาจจะทะเลาะกันยาวนานเปนป ๒ ป ๓ ป หรือ

๕๘
ตรงกันขาม อาจจะระลึกถึงกันเปนเวลานานๆ ก็ดวยอานุภาพของ
สัญญาและสังขารนี่เอง
เพื่อการปลอยวางอารมณตางๆ ที่เกิดขึ้นครั้งแลวครั้งเลา
เมื่อจะทรงโอวาทพระพาหิยะ พระพุทธเจาจึงตรัสวา “จงสักแตวา
เห็นในสิ่งที่ไดเห็น จงสักแตวาฟงในสิ่งที่ไดฟง จงสักแตวารู (มุตะ)
สิ่งที่ไดรูทางจมูก ลิ้น และกาย จงสักแตวารูทางใจ (วิญญาตะ)
ในสิ่งที่ไดรูทางใจ เมื่อเปนเชนนี้เธอจะไมมีตัวตนในโลกนี้หรือในโลก
ไหน ๆ นั่นเปนที่สุดแหงทุกข”
เมื่อตรัสรูใหมๆ พระพุทธเจาตรัสวา “เราสิ้นตัณหาแลว
จิตของเราถึงวิสังขารแลว” นี้หมายความวา จิตของพระองคไมถูก
สังขารปรุงแตงอีกตอไป จึงมั่นคงและสงบ รูแจงสิ่งทั้งปวง ผูที่บรรลุ
เปนพระอรหันตแลวก็เชนเดียวกัน จิตของทานเขาถึงวิสังขารเปน
อตัมมยตา อันอะไรๆ ปรุงแตงไมได จึงสงบสุขไดเต็มที่
มี อีก แหง หนึ่ง กลาว ไว วา “ สังขาร ทั้ง หลาย ไม เที่ยง หนอ
มี การเกิ ด ขึ้ น และ เสื่ อ ม ไป เป น ธรรมดา เกิ ด ขึ้ น แล ว ย อ ม ดั บ ไป
การสงบสั ง ขาร เสี ย ได เป น ความ สุ ข ” คาถา นี้ พระ สงฆ นิ ย ม นำ
มา เป น บทบั ง สุ กุ ล ใน งาน ศพ การ สงบ สั ง ขาร เสี ย ได เป น สุ ข นั้ น
หมาย รวม ทั้ง สังขาร คือ รางกาย และ สังขาร คือ สภาพ ปรุง แตง จิต
ตามที่กลาวมาแลว
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๕๙
วิญญาณ วิญญาณเปนชื่อหนึ่งของจิต มีความหมายเดียว
กับจิต ทานแบงนามธรรมเปน ๒ สวน คือสวนที่เปนจิตและสวนที่
เปนเจตสิก เจตสิกแปลวาสิ่งที่เกี่ยวของกับจิตไดแก เวทนา สัญญา
และสังขาร นอกจากเวทนาและสัญญาแลวกุศลธรรมก็ตาม อกุศล
ธรรมก็ตาม ซึ่งมีประการตางๆ รวมลงในสังขารขันธทั้งสิ้น
มีผูสงสัยวา เมื่อบรรลุธรรมหรือรูธรรม รูดวยจิตหรือดวย
ปญญา ตอบวารวมกันทั้ง ๒ อยาง คือทั้งจิตกับปญญา ขาดอยาง
ใดอยางหนึ่งไมได ทั้ง ๒ อยางตองอาศัยกันเหมือนแสงสวางกับ
จักษุอาศัยกันทำใหเห็นรูปตางๆ
ในที่บางแหงกลาวไววา ศีลอบรมสมาธิ สมาธิอบรมปญญา
จิตที่ปญญาอบรมดีแลว ยอมหลุดพนจากอาสวะทั้งปวง นี่แสดงวา
ศีล สมาธิ ปญญาและจิต ยอมอาศัยกันเพื่อความหลุดพนจากกิเลส
ไดพูดถึงขันธ ๕ มาพอสมควรแลว ขันธ ๕ ที่ยังมีอุปาทาน
เรียกวา อุปาทานขันธ ขันธ ๕ ที่บริสุทธิ์จากอุปาทานเรียกวาวิสุทธิ
ขันธ อุปาทานขันธทำใหเกิดทุกขนานาประการเพราะความยึดมั่น
ถือมั่นในขันธ ๕ วาเปนเราวาเปนของเรา พนจากความยึดมั่นเสียได
ความทุกขก็สิ้นไป ทานจึงกลาววา เปนที่สุดแหงทุกข หมายความวา
หมดทุกข หมายโดยเฉพาะคือทุกขทางใจ สวนทุกขทางกายนั้นยัง
มีอยูบางตามสภาพของรูปขันธ
วศ.
๑๖ กันยายน ๒๕๔๙

๖๐

๒๖ สิ่งที่ทำใหมนุษยวิเศษกวาสัตว
มีคติโบราณกลาวไววา การกินอาหาร การนอน การกลัว
ภัย และการสืบพันธุเปนสิ่งธรรมดา (สามัญ) ของมนุษยและสัตว
ทัง้ หลาย ธรรมทำใหมนุษยวิเศษยิง่ กวาสัตว คนทีไม
่ มธรรม
ี ก็เสมอกัน
กับสัตวทั้งหลาย
คำวาสัตว ในที่นี้ทานหมายถึงสัตวเดรัจฉานทั่วไป ซึ่งไมมี
เปาหมายในชีวิต มันมีชีวิตอยูเพื่อไดกิน ไดนอน ไดสืบพันธุ และหลบ
หลีกภัย ในการกินมันก็แยงกัน ในการสืบพันธุกันก็ประหัตประหาร
กันเพื่อแยงตัวเมีย ตองพายแพไปขางหนึ่งหรืออาจถึงตายก็มี มันมี
ชีวิตอยูอยางไมมีกฎเกณฑกติกาอะไร ใชกำลังกายเปนเครื่องตัดสิน
มันไมมีธรรม มีแตสัญชาตญาณหรือสัญชาตเวคในการคุมครองตน
และลูกๆ ของมัน รวมถึงพวกพองของมันในสัตวบางประเภท
มนุษยไดชื่อวาเปนผูมีเหตุผล มีธรรมเปนหลักใจ เพื่อปฏิบัติ
ชอบตอกันในสังคม มนุษยคนใดปราศจากธรรมเสียแลว เขาก็มี
ชีวิตอยูเสมอดวยสัตวเดรัจฉาน
เพราะฉะนั้นมนุษยซึ่งแปลวา “ผูมีใจสูง” นั้น จึงควรทำ
ตนใหประกอบดวยธรรมตามหนาที่ตางๆ คือ ทำหนาที่ของตนให
สมบูรณ ยิ่งมีธรรมมากเทาไหร ทำหนาที่ของตนสมบูรณมากเทาไหร
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๖๑
ก็จะยิ่งเปนมนุษยที่ประเสริฐ ในการนี้ตองฝกตนอยูเสมอจึงจะเปนผู
ประเสริฐ สมดังพระพุทธพจนที่วา “ในหมูมนุษยดวยกัน ผูฝกตน
แลว เปนผูประเสริฐที่สุด (ทนฺโต เสฺโฐ มนุสฺเสสุ)
วศ.
๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙

๒๗ การให
มีพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งวา “การใหเปนการฝกคนที่ยัง
ไมไดฝก การไมใหเปนการประทุษรายทานผูที ฝ่ กตนดีแลว ผูให
 ยอม
บันเทิงดวยการให ผูรับออนนอมถนอมน้ำใจดวยปยวาจา”
การใหเปนการฝกคนใหเสียสละ การเสียสละทำใหจิตใจ
ออนโยน เปนการฝกเบื้องตนเพื่ออยูกันในสังคมดวยความเอื้อเฟอ
เปนสังคหวัตถุขอหนึ่งใน ๔ ขอ การใหนั้นใหสิ่งของบาง ใหอภัย
บาง ใหธรรมคือคำสั่งสอนที่ดีบาง การใหเปนยาเสนหทำใหเปนที่รัก
ของผูอื่น ความตระหนี่เปนยาใหคนเกลียดชัง การใหเปนยาใหไดยศ
ความตระหนี่เปนยาใหกำพราพวกพอง

๖๒
คำวา “การไมใหเปนการประทุษรายทานผูฝกตนแลว” นั้น
เชน มารดา บิดา ครูบาอาจารย นักบวชในศาสนาผูซึ่งไดฝกตน
แลว ถาเราไมเอื้อเฟอตอทานเหลานี้ เหมือนประทุษรายทาน คือไม
สงเสริมใหทานบำเพ็ญคุณงามความดียิ่งๆ ขึ้นไป
พระพุทธเจาทรงแสดงอานิสงสของการใหไวหลายประการ
เชน ผูใหยอมเปนที่รัก คนสวนมากยินดีคบเขา เปนผูไมเกอเขิน
ในที่ประชุม แตเปนผูแกลวกลาในที่ประชุม เมื่อสิ้นชีพแลวยอมไป
สุคติ
ดวยเหตุนี้ ผูมีปญญาใครครวญแลวจึงควรยินดีในการให
มีความสุขในการให ในการสงเคราะหผูที่ควรสงเคราะห
วศ.
๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙

๖๔

๒๘ ความหวังและสมาธิ
คนใน วรรณะ พราหมณ คน หนึ่ง เดิน ทาง เพื่อ ไป บวช ใน ปา
ระหวางทางไดเห็นนกตัวหนึ่งไดชิ้นเนื้อแลวบินไป นกอื่นๆ ซึ่งหวัง
จะไดชิ้นเนื้อ ก็บินตามกันไป รุมกันจิกตีนกตัวนั้น จนทนไมไหวตอง
ทิ้งชิ้นเนื้อ นกตัวอื่นไดชิ้นเนื้อแลวก็บินไป นกทั้งหลายก็ตามจิกตี
นกตัวนั้น ทำกันอยูอยางนี้ จนชิ้นเนื้อไมเปนชิ้นเนื้อ ไมมีตัวใดไดกิน
สิง่ ทีไ่ ดคอื เจ็บตัวไปตามๆ กัน การแยงกันเปนเหตุใหเกิดทุกข การแบง
กันเปนเหตุใหเกิดสุข พราหมณนั้นคิดวา กามคุณทั้งหลายเหมือนชิ้น
เนื้อ ที่มนุษยและสัตวโลกยื้อแยงกัน การละกามคุณเสียไดเปนสุข
เวลาค่ำ พราหมณนั้นไปขอพักคางแรมที่บานแหงหนึ่ง เห็น
ทาสีคนหนึ่งเมื่อทำงานใหนายเสร็จแลว นั่งคอยชายอันเปนที่รักซึ่ง
นัดหมายวาจะมาหา ปฐมยามลวงไป มัชฌิมยามลวงไป แตชายนั้น
ก็ไมมา พอถึงปจฉิมยามหญิงทาสีนั้นก็ตัดใจไมคอยแลว จึงหลับไป
อยางเปนสุข พราหมณนัน้ คิดวา ความหวังในกิเลสทัง้ หลายเปนทุกข
(กิเลเสสุ อาสา นาม ทุกฺขํ)
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๖๕
ความไมหวังทำใหหลับเปนสุข แตความหวังถาสำเร็จก็ทำให
เปนสุขไดเหมือนกัน ดูนางสาวปงคลานั้นเถิด เมื่อไมหวังแลว
ก็หลับไปอยางเปนสุข
(สุขํ นิราสา สุปติ อาสา ผลวตี สุขา
อาสํ นิราสํ กตฺตวาน สุขํ สุปติ ปงคลา
ฺ )
มนุษยเราสวนมากผูกพันตนไวกับความหวังอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือ หลาย อยาง แต มิใช เพียง แต หวัง แลว จะ สำเร็จ เมื่อ หวัง
สิ่ง ใด ก็ ตอง เพียร พยายาม เพื่อ สิ่ง นั้น จน สุด กำลัง คือ ตอง มี อิทธิ
บาท ๔ มาประกอบกับความหวัง จึงจะใหสำเร็จได เมื่อความหวัง
สำเร็จก็ใหเกิดสุขไดเหมือนกัน แตถาไมหวังก็ไมตองใชความเพียร
พยายามในสิ่งนั้น ไมตองฝาฟนอุปสรรคในสิ่งนั้น ความหวังจะวา
ดีหรือไมดี ก็ยากที่จะชี้ขาดลงไปได เพราะมันเปนเหตุใหเกิดทุกข
และเปนเหตุใหสุขไดทั้ง ๒ อยาง
ในพระสูตรบางแหงกลาวถึงบุคคลผูมีหวัง ผูสิ้นหวัง และ
ผูไมหวัง ผูมีหวังคือผูที่มีคุณสมบัติพอที่จะหวังสิ่งนั้นได เชน ผูมี
ศีลมีธรรมดียอมหวังมรรคผลและนิพพานได ผูไรศีลไรธรรมยอม
เปนผูสิ้นหวัง ผูบรรลุมรรคผลนิพพานแลว ไมตองหวังอีก เปนผูไม
หวัง (นัย อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต)

๖๖
ความ หวั ง เป น อาหาร ชนิ ด หนึ่ ง ใน อาหาร ๔ เรี ย ก ว า
มโนสัญเจตนา หาร หลอ เลี้ยง ชีวิต ให ดำรง อยู ได พอ แม บาง คน
ปวยหนัก ลูกอยูไกล ทราบขาววากำลังเดินทางมาก็รอคอยอยูดวย
ความหวัง วาจะไดพบลูกสักครั้งหนึ่งกอนตาย พอไดพบลูกเห็นหนา
ลูกก็ดีใจ หลับตาตายไปอยางเปนสุข นี้แสดงวาความหวังไดหลอ
เลี้ยงชีวิตไว
พราหมณ ผู นั้น ได เดินทาง ตอ ไป ใน เชา วัน รุง ขึ้น เขาไป ใน
ปาพบดาบสผูหนึ่งกำลังนั่งเขาฌานสงบอยู เขาเห็นแลวเกิดความ
เลื่อมใส เปลงอุทานออกมาวา
ธรรมอื่นยิ่งกวาสมาธิไมมี ทั้งในโลกนี้และโลกหนา
บุคคลผูมีใจสงบตั้งมั่นแลว ยอมไมเบียดเบียนตนและผูอื่น
(น สมาธิปโร
น ปรํ นาป อตฺตานํ

อตฺถิ อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ
วิหึสติ สมาหิโต)

คำนี้เปนการกลาวของพราหมณผูเปนพระโพธิสัตว (อดีต
ของพระพุทธเจา) กลาวตามประสบการณทีได
่ เห็นและไดรูส กึ ในขณะ
นั้น อันที่จริงกลาวตามนัยแหงทัศนะทางพระพุทธศาสนาแลว ธรรม
ที่ยิ่งกวาสมาธิก็มีอยู คือ ปญญาและวิมุติ อยางเชนในมหาสาโรปม
สูตร พระพุทธเจาทรงเปรียบธรรมตางๆ กับตนไม เชน
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๖๗
ลาภ สักการะ ชื่อเสียง เปรียบเหมือน กิ่งใบ
ศีล เปรียบเหมือน สะเก็ด
สมาธิ เปรียบเหมือน เปลือก
ปญญา เปรียบเหมือน กระพี้
วิมุติ เปรียบเหมือน แกน
คำกลาวทำนองนี้คือ อยางที่ทานพราหมณกลาววา “ธรรม
อื่นยิ่งกวาสมาธิไมมี” นั้นเปนธรรมสัจจะ คือ จริงเฉพาะเรื่อง เฉพาะ
เหตุการณ แตที่พระพุทธเจาตรัสในมหาสาโรปมสูตรนั้นเปนสัจธรรม
คือจริงสากล เพราะฉะนั้น ผูศึกษาธรรมเมื่อไดยินไดฟงคำใดแลว
หากเปนไปไดพึงติดตามเรื่องใหถึงตนตอวา ใครเปนคนกลาวและ
กลาวเพราะ เหตุ ใด ก็ จะ ได ขอ วินิจฉัย ตกลง ใจ ที่ ถูก ตอง มากกวา
ไดยินไดฟงมาลอยๆ จะไดไมถกเถียงกันในขอธรรมนั้นๆ
วศ.
๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙

๖๘

๒๙ มิตรภาพ
มีคำกลาวในชาดกวา มิตรภาพยอมจืดจางเร็ว เพราะเหตุ
๓ อยางคือ
๑. คลุกคลีกันมากเกินไป
๒. เหินหางกันมากเกินไป
๓. ขอในกาลที่ไมควรขอ
(อจฺจาภิกฺขณสํสคฺคา
อสโมสรเณน จ
เอเตน มิตฺตา ชีรนฺติ
อกาเล ยาจนาย จ)
มิตรภาพ เปน สิ่ง สำคัญ ใน หมู มนุษย และ สัตว โลก ทั้ง หลาย
มิตรภาพเกิดขึ้นไดในครอบครัว ในหมูญาติ และในชนทั่วไป การเกิด
ขึ้นแหงมิตรภาพงายกวาการรักษามิตรภาพ การรักษามิตรภาพเปน
ของยาก เพราะมีเหตุมากมายที่ทำใหมิตรภาพเสื่อมลงหรือถึงกับ
แตกหัก กลายเปนศัตรูกันก็มี แมในสามีภรรยาซึง่ เปนมิตรทีสนิ
่ ททีส่ ดุ
ก็สามารถแตกราว แตกหัก เปนศัตรูกันก็มีบอยๆ ระหวางพอแม
กับลูกก็มีได จะกลาวไยถึงในหมูญาติและชุมชนทั่วไป
มีหนังสือบางเลมกลาวถึงวิธผูี กมิตรและจูงใจคน เชน หนังสือ
ของเดล คารเนกี้ ชื่อในภาษาอังกฤษวา “How to win friends and
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๖๙

inuence people” แปลเปนไทยโดยอาษา ขอจิตตเมตต เปนหนังสือ
ดีมากนาอาน และควรนำมาปฏิบัติใหพอเหมาะพอควร และมีความ
จริงใจ ก็จะทำใหสำเร็จประโยชนไดมาก
ในสุภาษิตขางตนนี้กลาวถึงเหตุ ๓ อยางที่ทำใหมิตรภาพ
จืดจางตอกันคือ คลุกคลีกันมากเกินไป คนทีคลุ
่ กคลีกันมากเกินไปนัน้
อาจทำใหหมดความเกรงใจซึง่ กันและกัน อยากทำอะไรก็ทำ อยากพูด
อะไรก็พูด ขาดความยับยั้งชั่งใจ ทำใหกระทบกระเทือนใจกัน ถาไม
พูดกันใหแจมแจง ตางคนตางเก็บไวภายใน อาจเปนเหตุใหมึนตึงตอ
กัน ทำใหแตกราวในที่สุด
อีกอยางหนึ่ง คนเราทุกคนยอมตองการเวลาเปนสวนตัว
มากบางนอยบาง เหมือนเปนธรรมชาติของมนุษยที่ตองการเวลา
เปนสวนตัว การคลุกคลีกันมากเกินไปทำใหสูญเสียเวลาเปนสวนตัว
ถาเราอยูในหองที่มีแมวอยูดวย เราตองเปดประตูไวใหมันเขาออกได
อยางสะดวกของมัน มิฉะนั้นมันจะตะกายเรียกทั้งตอนเขาและตอน
ออกทำใหรำคาญ บางคนถึงกับเจาะรูที่ขางฝาไวเพื่อใหแมวเขาออก
ไดสะดวก เลากันวาเปนเรื่องของนักวิทยาศาสตรคนหนึ่ง ทานเจาะ
๒ รู เมื่อมีคนถามวาทำไมเจาะ ๒ รู ทานบอกวารูใหญสำหรับแมวตัว
ใหญ รูเล็กสำหรับแมวตัวเล็ก ทานจะตัง้ ใจใหเปนอยางนัน้ หรือลืมนึก
ไปวา รูที่แมวตัวใหญเขาออกได แมวตัวเล็กก็เขาออกไดเชนกัน

๗๐

มนุษยเราที่อยูรวมกันก็ทำนองนี้คือ ตองใหเขามีทางออก
ไมใชปดประตูตาย ถาปดประตูตายจะมีความกดดันมาก ชีวิตไมมี
ความสุข มิตรภาพก็รวงโรยเหี่ยวเฉาและสูญสลายไป
การหางเหินกันเกินไปก็เปนอีกอยางหนึ่ง ที่ทำใหมิตรภาพ
จืดจาง ตางฝายตางก็รูสึกวาไมไดรับการเอาใจใส ไมคำนึงถึงสุข
ทุกขของกันและกัน ประเพณีอวยพรปใหมแกกัน จึงยังคงใหสำเร็จ
ประโยชน คือ เตือนใหระลึกถึงกันอยู ไมหางเหินจนเกินไป
การขอในกาลที่ไมควรขอ เชน ขอสิ่งของในเวลาที่เขากำลัง
ขาดแคลน ขอแรงในเวลาทีเขา
่ เจ็บปวยหมดกำลัง เปนตน การขอผิด
กาลทำใหเสียมิตรภาพ การขอถูกกาลทำใหไดมิตรภาพ แมโดยปกติ
จะเปนผูให การขอบางในบางคราวถารูวาเขาเต็มใจให ก็เปนการ
ผูกมิตรเหมือนกัน
เรื่อง การ แตก จาก มิตร และ การ ผูก มิตร ทาน ผู สนใจ ลอง
หา อาน จาก หนังสือ หิ โตป เทศ ของ ทาน เสฐียรโกเศศ ( พระยา
อนุมานราชธน)
อริสโตเติล (นักปราชญชาวกรีก) กลาวไววา “มิตรภาพ
ระหวางคนดีกับคนดีเปนมิตรภาพที่สูงสง” ถาฝายหนึ่งเปลี่ยนไปใน
ทางไมดี ก็ควรชวยแกไข เมื่อแกไขไมไหวแลวจึงคอยถอนตัวออกมา
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๗๑

พระพุทธเจาตรัสไววา “ถาไมไดมิตรที่มีปญญา เปนคนดี ก็
ควรเที่ยวไปผูเดียว ไมควรคบคนพาล เพราะความเปนสหายไมมีใน
คนพาล”
มิตรที่ดีควรมีลักษณะสำคัญ ๔ อยางคือ
๑.
๒.
๓.
๔.

มีอุปการะ
รวมสุขรวมทุกข
แนะนำประโยชน
มีความรักใคร

เมือ่ ไดมิตรเชนนี้ ก็ควรถนอมมิตรใหดี เห็นคุณคาของเขาและ
ปฏิบัติใหสมกับที่เขามีคุณคา
วศ.
๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙

๗๒

๓๐ เมื่อไร ตองการอะไร
มีสุภาษิตในชาดกบทหนึ่งวา
“ในคราวคับขันตองการคนกลา
(อุกฺกเฐ สูรมจฺฉนฺติ)
ในคราวปรึกษาตองการคนไมเหลาะแหละ ไมพูดพลาม
(มนฺตีสุ อกุตูหลํ)
ในคราวไดขาวน้ำ (ที่ดี) ตองการคนอันเปนที่รัก
(ปยฺจ อนฺนปานมฺหิ)
ในคราวมีเรื่องราวเกิดขึ้น ตองการบัณฑิต”
(อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตํ)
(มหาสารชาดก เอกนิบาต)
พระไตรปฎกบาลี เลมที่ ๒๗ ขอ ๙๒
คนกลามี ๒ ประเภท คือคนกลาแทกับคนกลาเทียม คนกลา
แทยอมไมเบียดเบียนไมทำรายผูที่ไมมีทางตอสู ไมรังแกผูที่ออนแอ
กวา เชน ไมรังแกเด็ก เปนตน แตจะตอสูกับคูตอสูที่มีกำลังเสมอกัน
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๗๓
ตนมีอาวุธไมทำรายผูที่ปราศจากอาวุธ เปนตน ความกลาอีกอยาง
หนึ่งคือ กลาละความชั่ว ประพฤติความดี กลาทำความดีแมจะ
เสี่ยงชีวิตก็ตาม สวนคนกลาเทียมนั้น ที่จริงไมใชผูกลา แตดูเสมือน
ผูกลา เชน ชอบรังแกเด็ก ชอบรังแกผูหญิง รังแกคนพิการ เปนตน
ถาเปนคนพิการอยูแล
 วก็มักจะรังแกสัตวทีไม
่ มทาง
ี ตอสู ในคราวคับขัน
หรือในยามสงครามยอมตองการผูกลาหาญที่แทจริง โบราณกลาวไว
วา ในคน ๑๐๐ คน หาคนกลาได ๑ คน แปลวามีอยูเพียง ๑ % เทานั้น
เอง (สเตสุ ชายเต สูโร)
ความ กลา หาญ แทจริง ยอม อยู ทามกลาง ระหวาง ความ ขี้
ขลาดกับความกลาจนบาบิ่น คือกลาในสิ่งที่ไมควรกลา เชน กลา
ทำผิดกฎหมาย กลาทำรายคนผูไมมีความผิด
ในคราวปรึกษาหารือ ตองการคนไมพูดเหลาะแหละ ไม
พูดพลาม คนพูดพลามทำใหเสียเวลาไปมากแตไมไดประโยชน ใน
คราวปรึกษาตองการคนพูดจริง พูดออนหวาน พูดประสานสามัคคี
และพูดมีประโยชน รูจักกาลที่ควรพูด หยุดพูดเมื่อหมดเรื่องจะ
พูดแลว พูดจามีหลักฐานเชื่อถือได
ในคราวไดขาวน้ำที่ดีตองการคนอันเปนที่รัก ขอนี้เปนไป
โดยธรรมชาติหรือโดยธรรมดา เชน พอแมรักลูก เมื่อไดของดีของมี

๗๔
รสอรอยมากก็ระลึกถึงลูก อยากใหลูกไดกิน รูวาสิ่งใดลูกชอบกินเก็บ
ไวให ทางฝายลูกที่มีตอพอแมก็เชนเดียวกัน คนประเภทอื่นๆ ที่รักกัน
ก็จะมีจิตเชนนี้เหมือนกัน
เมือ่ มีเรือ่ งราวอันจะตองใชปญญาขบคิดยอมตองการบัณฑิต
เพราะบัณฑิตเปนผูมีธรรม มีความเฉลียวฉลาด สุขุมรอบคอบ และ
มี ความ ยุติธรรม มอง เห็น การณ ไกล ทั้ง ประโยชน ใน ปจจุบัน และ
ประโยชนในภายหนา ทั้งประโยชนตนและประโยชนผูอื่น จึงวินิจฉัย
สิ่งตางๆ โดยไมพลาด สมพระบาลีในโกศลสังยุต สังยุตตนิกายวา
นัก ปราชญ ทาน เรียก วา เปน บัณฑิต เพราะ ยึด ประโยชน
ทั้งสองไวได คือประโยชนในปจจุบันและประโยชนในภายหนา
คัมภีรโบราณทานกลาววา ในคนพันคนหาบัณฑิตได ๑ คน
(สหสฺเสสุ จ ปณฺฑโต
ิ ) บัณฑิตยอมดำเนินชีวติ ดวยปญญา และชักชวน
ผูอื่น ให ดำเนินชีวิต เชนนั้นดวย การ คบ บัณฑิต เปน มงคล ขอ หนึ่ง
ในมงคล ๓๘
วศ.
๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๙

๗๖

๓๑ หนทางไปสูความสุขความเจริญ
หลักขอปฏิบัติที่จะนำไปสูความสุขความเจริญ และการได
ประโยชนทั้งในโลกนี้และโลกหนา ทานแสดงไวโดยปริยายหนึ่ง ๖
ประการคือ
๑. อาโรคยะ ความเปนผูมีโรคนอย ทำอยางไรใหเปนผูมี
โรคนอย ก็พึงปฏิบัติอยางนั้น ในพระสุตตันตปฎกบางแหง ตรัสให
เปนผูมีสติและรูจักประมาณในการบริโภค วาเปนเหตุใหมีโรคนอย
แกชา อายุยืน ในอังคุตตรนิกายพระพุทธเจาตรัสถึงเหตุที่ทำใหอายุ
ยืนไว ๕ ประการ
(๑) ไมบริโภคของแสลงแกตน
(๒) รูจักประมาณในของที่ไมแสลง
(๓) บริโภคอาหารที่ยอยงาย
(๔) ไมเที่ยวกลางคืน
(๕) ประพฤติพรหมจรรย หรือวาไมมักมากในกามารมณ
สวนเหตุที่จะทำใหอายุสั้น มีนัยตรงกันขาม
(อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต ๒๒/๑๖๓/๑๒๖)
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๗๗
๒. ศีล เปนผูมีศีลธรรมดี มีสุภาษิตในจริยศาสตรกลาว
ไววา ชีวิตที่เรียบงายที่สุดเปนชีวิตที่ดีที่สุด ศีลธรรมเปนวิถีชีวิตที่ดี
ที่สุด (The simplest life is the best life. Morality is the best
way of life.) ศีลธรรมเปนรากฐานแหงชีวิตของปจเจกชนและสังคม
เปรียบเหมือนรากไมเปนสวนสำคัญของตนไม
 สดับตรับฟงมาก แสวงหาความ
๓. พาหุสัจจะ ความเปนผูได
รู ใน สาขา วิชาชีพ ของ ตน อยู เสมอ หมั่น สดับ ธรรม ของ พระ อริยะ
มีของพระพุทธเจาเปนตน องคประกอบสำคัญของความเปนพหูสูต
มีดังนี้
(๑) เรียนมาก ฟงมาก
(๒) จำไดมาก
(๓) วาไดคลอง
(๔) ใครครวญดวยใจ
(๕) แทงทะลุปรุโปรง คือเขาใจไดตลอด
๔. พุทธานุมัต ดำเนินชีวติ ตามทานผูรู มี พระพุทธเจาเปนตน
ถือเอาแบบอยางที่ดีของทานผูเปนปราชญมาเปนแนวทางดำเนิน
ชีวิต

๗๘
๕. ธรรมานุวัติ ใชชีวิตอนุวัติตามธรรม ไมคลาดจากธรรม
ไมฝนกระแสธรรม ดำเนินชีวิตตามทำนองคลองธรรม
๖. อลีนตา ความเปนผูไม
 ทอถอย ไมหดหู มีความเพียรกลา
ทำกิจการดวยเรี่ยวแรงและกำลังทั้งหมด มีความบากบั่น มั่นคง ไม
ทอถอยงาย จับทำสิ่งใดแลวเห็นวาดีวาชอบ ก็ประกอบการงานนั้น
ใหสำเร็จ
ทั้ง ๖ ประการนี้ ไดหัวขอมาจาก อัตถัสสทวารชาดก เอก
นิบาต ผูหวังความสุขความเจริญและไดประโยชนทั้งในโลกนี้และ
โลกหนา พึงประกอบตนดวยหลักทั้ง ๖ ประการนี้ ก็จะไมพลาดจาก
ประโยชนที่พึงได มนุษยสวนมากอยากไดผลดี แตถาไมกระทำเหตุที่
ดีก็ยอมจะพลาดจากผล เพราะผลดียอมมาจากเหตุที่ดี
อีกปริยายหนึ่ง พระพุทธเจาทรงแสดงเหตุใหบรรลุถึงความ
สุขความเจริญไว ๔ อยางเรียกวา จักรธรรม (ธรรมที่เปรียบเหมือน
ลอรถนำไปสูจุดมุงหมาย) คือ
๑. ปฏิรูปเทสวาสะ การไดที่อยูที่เหมาะสมแกกิจการนั้นๆ
เชน คาขายควรอยูในที่ชุมนุมชน ศึกษาเลาเรียนควรไดสำนักที่ดี
๒. สัปปริสูปสังเสวะ การไดคบคนดี ซึ่งพระพุทธเจาทรง
แสดงวาเปนรุงอรุณของการไดอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ และ
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๗๙
เปนอุปการะตอการดำเนินชีวิตแมในทางโลก การไดคบคนดีมีผลดี
อยางไรพอรูกันอยูแลว ไมตองพรรณนาใหมากความ ขอแถมดวย
กลอนบทหนึ่งที่วา
คบพาล−พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต−บัณฑิตพาไปหาผล
คบคนชั่วพาตัวใหอับจน

คบคนดีมีผลจนตัวตาย

ขาพเจาขอแถมวา คบคนดีมีผลทั้งในชาตินี้และชาติหนา
หลังจากตายแลวไปสูสุคติ มีความสุขอันยั่งยืน
๓. อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไวชอบ หมายถึงตั้งจิตไว
ชอบ เชน
(๑) ตั้งไวในศรัทธา เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม เชื่อความ
ที่ สัตว ทั้ง หลาย มี กรรมเปนของ ของ ตน เชื่อ พระ ปญญา ตรัสรู ของ
พระพุทธเจา เปนศรัทธาที่มีเหตุผลไมเชื่องมงาย อันจะนำไปสูความ
เสื่อม
(๒) ตั้งตนไวในศีลธรรมอันดี ซึ่งมีผลเปนสุคติ เปนโภคะ
และเปนความเยือกเย็น ดังถอยคำแสดงอานิสงสของศีลวา
สีเลน สุคตึ ยนฺติ
สีเลน โภคสมฺปทา

๘๐
สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ
แปลวา บุคคลจะไปสูสุ คติก็เพราะศีล จะพรัง่ พรอมดวยโภคะ
ก็เพราะศีล จะถึงนิพพานก็เพราะศีล โภคะนั้นพระพุทธเจาทรงแสดง
ไว ๒ อยางคือ
อามิสโภคะ หมายถึง ทรัพยสินสมบัติภายนอก
ธรรมโภคะ หมายถึง ทรัพยภายใน คือ คุณธรรมตางๆ
(๓) ตั้งตนไวในจาคะ คือหมั่นบริจาคไมตระหนี่เหนียวแนน
แตรูจ กั ประหยัดอดออม ไมฟุม เฟอย ไมสุรยุ สุรา ย รูจ กั บริจาคในฐานะ
ที่ควร นอกจากนี้ยังรูจักสละสิ่งที่ไมดีในตน
(๔) ตั้งตนไวในปญญา รูจักบาป−บุญ คุณ−โทษ ประโยชน
−มิใชประโยชน แลวตั้งตนไวในสวนที่เปนคุณ เปนประโยชน หางไกล
จากสิ่งที่เปนบาป เปนโทษ ไมเปนประโยชน
ทั้งหมดนี้รวมเรียกวา อัตตสัมมาปณิธิ = ตั้งตนไวชอบ
มีเรื่องเลาหลายแหง มีในอรรถกถาธรรมบทเปนตนวา มี
ลูกชายเศรษฐีกับลูกสาวเศรษฐีมาแตงงานกัน มีทรัพยฝายละ ๘๐ โกฎิ
(๘๐๐ ลาน) ตอมาคบหานักเลงสุรา ติดสุราและเสพอบายมุขอืน่ ๆ อีก
ผลาญทรัพยสมบัติจนหมด ลงทายเปนขอทาน ดูเถิด−ดูผูที่ตั้งตัวได
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๘๑
แลว แตไมตั้งตนไวชอบ ประสบความวิบัติถึงขนาดนี้ สวนผูตั้งตนไว
ชอบ แมจะไมมีทรัพยสินมากอน แตก็คอยๆ ตั้งตัวไดทีละนอย มีเรื่อง
เลาวา คนใชของเศรษฐีคนหนึ่ง ไดหนูตายมาตัวหนึ่งเปนตนทุนคอยๆ
้ ฏในอรรถกถาธรรมบท
ตัง้ ตนขึน้ จนเปนเศรษฐีไดในทีส่ ดุ เรือ่ งนีปราก
เหมือนกัน ในเมืองไทยก็มีบุคคลที่เปนตัวอยางปรากฏใหเห็นอยูทั้ง ๒
ดาน
ฝาย บรรพชิต คือ ผู บวช ถา ตั้ง ตน ไว ชอบ ก็ จะ มี ประโยชน
ไพศาลทั้งแกตน แกพุทธศาสนา และแกพุทธบริษัท มีตัวอยางใหเห็น
อยูมากมาย ถาตั้งตนไวไมชอบ หละหลวมในพระธรรมวินัย ก็จะเปน
โทษมาก ดังภาษิตที่วา
“การบวชที่ยอหยอน ยอมเกลี่ยโทษลงแกตนและแกพระ
ศาสนา และนำบุคคลผูนั น้ ไปสูนรก
 ได เหมือนหญาคาหรือหญาคมบาง
ที่จับไมดี ยอมจะบาดมือได”
๔ . ปุพ เพกต ปุญญ ตา ความ เปน ผู มี บุญ ซึ่ง ได ทำ ไว กอน
อาจเปนบุญในชาติกอน หรือบุญในชาตินี้ที่เคยทำไวก็ได บุญเปน
ป จ จั ย สำคั ญ อย า ง หนึ่ ง ที่ หนุ น ให บุ ค คล ผู มี บุ ญ ได ประสบ โอกาส
ประสบชองทางใหเจริญรุง เรืองขึน้ ไดโดยงาย กำจัดอุปสรรคทีเข
่ ามา
กางกั้นใหถอยรนหรือพินาศไป

๘๒
อยาดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนนอย
ดูตุมน้ำเปดหงายกลางสายชล
อันนักปราชญสั่งสมบมบุญบอย
ยอมเต็มดวยบุญนั้นเปนมั่นคง

จะไมตอยตามตองสนองผล
ยอมเต็มลนดวยอุทกที่ตกลง
ทีละนอยทำไปไมใหลหลง
บุญยอมสงสูสถานวิมานทอง

บุญเปนประโยชนเกือ้ กูลทัง้ ในโลกนีและ
้ โลกหนา “ขุมทรัพย
คือบุญไมทั่วไปแกคนเหลาอื่น (ของใครของคนนั้น) โจรลักไปไมได
นักปราชญจึงควรทำบุญที่สามารถติดตามตัวไปได”
(นัย พระพุทธพจน)
วิถีแหงบุญมีมากทางดวยกัน ไมใชการใหทานอยางเดียว
เชน การรักษาศีล การอบรมจิตใหสะอาดผองแผว การชวยเหลือผู
อื่น เปนตน ลวนเปนวิถีแหงบุญทั้งสิ้น โดยที่สุดแมการทำความเห็น
ใหตรง (ทิฏุชุกรรม) หรือสัมมาทิฏฐิ ก็จัดเปนบุญ
บุคคล ควร หมั่นทำบุญ อยู เสมอ ทั้ง กลาง วัน และ กลางคืน
กลางคืน อยู บาน ก็ ทำบุญ ได เชน เมตตา ภาวนา การ อบรม จิต
ใหมีเมตตา แลว แผ เมตตา ไป ยัง สรรพ สัตว บุคคล ที่ สามารถ ทำ
ประโยชนแกมวลชนไดมาก ก็คือผูที่มีความสงบสุขภายใน แลวแผ
กระแสความสงบสุขนั้นไปยังผูอื่น ธรรม ๔ อยางดังกลาวมานี้ เปน
เหตุนำชีวิตไปสูความสุขความเจริญ
วศ.
๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
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๘๓

๓๒ รูปขันธ
ขาพเจา รูสึก วา รูป ขันธ หรือ รางกาย ของ ขาพเจา เวลา นี้
(พ.ศ. ๒๕๕๐ อายุ ๗๓ ป) เหมือนเกวียนชำรุดทรุดโทรมเทียมดวย
โคแกที่ไรกำลัง ตองคอยๆ เดิน และบรรทุกของหนักไมได วัวจะลม
ลง หรือเกวียนจะทรุดหัก
การงานที่ทำอยูไดบาง เชน เขียนหนังสือก็ตองบอกใหลูก
ศิษยชวยเขียน สอนหนังสือก็ตองคอยๆ สอน ครั้งละนิดหนอย สอน
ไปพักไป อัดเทปออกวิทยุก็ทำไดเล็กนอยครั้งละประมาณ ๓๐ นาที
โดยมีคูสนทนา

ชวยพูดดวย เรือ่ งหนักๆ ซึง่ เคยเขียนไดเมือ่ กอนก็เขียน
ไมได เพราะรางกายออนแอ สมองไมทนทานตอการใชความคิด ทั้งนี้
นาจะเปนเพราะโรคภัยไขเจ็บที่รบกวนอยูภายในคือโรคเบาหวาน ซึ่ง
เปนมานานประมาณ ๒๓ ปแลว ตอมามีโรคภูมิแพ เปนมา ๑๐ กวาป
แลว โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจเปนมาประมาณ ๖−๗ ปแลว
โรคเหลานีได
้ บัน่ ทอนกำลังกาย กำลังความคิดและกำลังสติปญญามิใช
นอยเลย แตก็ตั้งใจจะทำงานพระศาสนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
ตอบแทนบุพการี ตอบแทนสังคม และทำตนใหเปนประโยชนบาง ไม
ใหวันเวลาลวงไปเปลา
ผลดีเทาที่แลเห็นก็คือ ไดพิจารณาถึงโทษของรูปขันธอยู
เนืองๆ ไดนำพระพุทธพจนที่เกี่ยวกับรูปขันธมาพิจารณาบอยๆ เห็น

๘๔
จริงตามทีพระพุ
่ ทธองคตรัสไว ทำใหเบือ่ หนายในทุกขและในสังสารวัฏ
ที่จะตองเกิดอีก แก เจ็บ และตายอีก เปนความทุกขที่มองเห็นงาย
เพราะมันอยูกับตัว เตือนใหรูสึกอยูทุกวัน วันละหลายเวลา นึกถึง
สุภาษิตที่พระสารีบุตรกลาวแกนางมัลลิกาวา “ชีวิตของสัตวในโลก
นี้ไมมีเครื่องหมาย รูไมไดวาจะตายเมื่อไหร ทั้งนอยทั้งฝดเคือง
ทั้งประกอบดวยทุกข”
ทีว่ า “ชีวติ เปนของนอย” นัน้ มีปรากฏในพระพุทธพจนทัว่ ไป
อายุยืนไปก็ไมถึง ๑๐๐ ป ที่เกินรอยปมีนอย แตก็ตองตายเพราะชรา
ที่วา “ฝดเคือง” นั้น คือดำเนินไปดวยความยากลำบาก เพราะตอง
แสวงหาปจจัยตางๆ มาอุดหนุน ชีวิตจึงจะดำเนินไปได บางคนขาด
ปจจัยอุดหนุน เชน อาหารและยา ชีวิตก็แตกดับไปโดยเร็ว เหมือน
หยดน้ำนอยบนใบหญา ถูกแสงอาทิตยแผดเผา ไมนานก็เหือดแหง
ไป ที่วา “ประกอบดวยทุกข” นั้น ชีวิตคนแตละคนตองบำบัดทุกขอยู
เสมอทุกวัน วันละหลายๆ เวลาดวย เชน หนาว รอน หิว กระหาย
ปวดอุจจาระ ปสสาวะ ทุกขในการทำมาหากิน ทุกขเพราะกิเลส
เผาอยูภายใน ทุกขเพราะวิบากแหงกรรมที่ไดทำไว ในชาติกอนบาง
ชาติปจจุบันบาง ทุกขเพราะการทะเลาะวิวาทกันบาง ที่สำคัญก็คือ
ทุกขเพราะมีขันธ โดยเฉพาะรูปขันธ
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๘๕
โรครายไขเจ็บที่มีอยูในตน ทำใหพิจารณารูปขันธอยูเนืองๆ
วาไมเที่ยง เปนทุกข ไมมีตัวตน หรือไมใชตัวตน ทำใหสังเวชสลดใจ
ไมประมาทในวัย ในความไมมีโรคและในชีวิต ทำใหเจริญมรณัสสติ
อยูเสมอ คือ ระลึกถึงความตายอยูเนืองนิตย ทำใหรูสึกคุนเคยและ
เปนกันเองกับความตายที่จะตองมาถึงไมวันใดก็วันหนึ่ง นอกจาก
นี้ ยัง ตอง ทำใจ ให คุน เคย เปนกันเอง กับ การ พลัดพราก สูญ เสีย จาก
สิ่งอันเปนที่รักที่พอใจ เพราะถึงอยางไรๆ เวลาเชนนั้นก็ตองมาถึงแน
และเราจะตองละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป *
วศ.

* บัดนี้ พ.ศ. ๒๕๕๕ รูปขันธยิ่งทรุดโทรมลงอีก ถึงกับสอนหนังสือไมไดเลย
ทำไดบางก็เพียงแตบอกขอความเล็กๆ นอยๆ ใหลูกศิษยชวยเขียน หรือฟงการ
ตรวจทานตนฉบับเทานั้น ลูกศิษยที่กลาวถึงนี้คือ คุณยุวดี อึ๊งศรีวงษ

๘๖

๓๓ ความสุข ๔ อยาง
๑. ความวิเวก
๒. ความไมเบียดเบียน
๓. ความปราศจากราคะ
๔. ความไมมีอัสมิมานะ
มี พระพุทธ อุทาน ดังนี้ “ สำหรับ ผู สันโดษ ได สดับ ธรรม
แลว เห็นธรรมอยู ความวิเวกเปนความสุข ความไมเบียดเบียนคือ
ความสำรวมในสัตวทั้งหลาย เปนความสุขในโลก ความปราศจาก
ราคะ ความลวงพนกามทั้งหลายเสียไดเปนความสุขในโลก ความ
ไมมีอัสมิมานะเปนบรมสุข
(พุทธอุทาน คัมภีรอุทาน ขอ ๕๑)

ทาน เลา ไว วา เมื่อ พระพุทธเจา ตรัส รู ใหมๆ ประทับ อยู
ที่ใตตนมุจลินทร (ตนจิก) เปนเวลา ๗ วัน ทรงเปลงอุทานดวย
ความเบิกบานพระทัยเกี่ยวกับเรื่องความสุข ๔ อยาง มีความวิเวก
ของผูสันโดษเปนตน วิเวกนั้นทานแบงเปน ๓ อยางคือ
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๘๗
๑. กายวิเวก ความสงัดทางกาย คือปลีกตนไปอยูผูเดียว
ไม คลุกคลี ดวย หมู คณะ อัน เปน เหตุ ทำลาย ความ สงบ สุข ทาง กาย
เราจะพบไดเสมอในบาลีที่กลาวถึงภิกษุผูมีความเพียรวา หลีกออก
จากหมูอยูแตผูเดียวไมประมาท มีความเพียรอยางไมเสียดายชีวิต
(เอโก วูปกโ อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต)
๒. จิตตวิเวก ความสงัดทางจิต คือจิตสงบ ความหมาย
ระดับสูงทานหมายถึง จิตที่ไดฌานที่ ๑ ถึง ฌานที่ ๘
๓. อุปธิวิเวก ความสงัดอุปธิ คือสงัดจากกิเลส หมายถึง
อริยคุณมีโสดาปตติผลเปนตน จะเห็นไดวา ผูได
 วิเวกทัง้ ๓ นี้ จะมีความ
สุขเพียงใด แตทานกลาววา ผูที่ไดอุปธิวิเวกแลว แมจะอยูทามกลาง
หมูคณะ ก็ชื่อวาอยูผูเดียว
ความ ไม เบียดเบียน ทานขยาย ความ วา ความ สำรวม
ในสัตวทั้ง หลาย หมายความ วา ไม เบียดเบียนกัน มี เมตตา กรุณา
ต อ กั น มุ ง ช ว ย เหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ถ า มนุ ษ ย เรา ไม เบี ย ดเบี ย น กั น
และ ไมเบียดเบียนสัตว ทั้ง หลาย ก็ จะ อยู กัน อยาง เปนสุข ไม ตอง
หวาดระแวงภัย แตเทาทีปรากฏ
่
ในสังคม มีภัยอยูรอบ
 ดานทัง้ เรือ่ งชีวติ
และทรัพยสิน จึงอยูอยางมีความกลัว หวาดระแวงภัยและมีทุกข

๘๘
ความ ปราศจาก ราคะ ทานขยาย ความ วา การ ลวง พน
กาม ทั้ง หลาย เสีย ได เปนสุข ใน โลก ราคะ คือ ความ กำหนัด ยินดี ใน
อารมณตางๆ มีรูป เสียง เปนตน วิราคะคือความปราศจากความ
กำหนัดยินดีในอารมณดังกลาว ราคะทานจำแนกไวเปน ๓ ระดับ
๑. กามราคะ ความกำหนัดพอใจในกามคุณ ๕ มีรูป เปนตน
๒. รูปราคะ ความพอใจยินดีติดใจในความสุขแหงรูปฌาน ๔
มีปฐมฌาน เปนตน
๓. อรูปราคะ ความพอใจยินดีติดใจในความสุขแหงอรูปฌาน
๔ มีอากาสานัญจายตนฌาน เปนตน
ตามนัยนี้ แมความพอใจติดในฌาน ซึ่งสามัญชนถือเปน
ของสูงแลว ทานก็ยังจัดเปนราคะอยู ยังไมพนจากทุกข
ความ ปราศจาก อัส มิ มานะ คือ ปราศจาก ความ ถือตัว
ทะนงตน ทาน ถือวา เปน บรม สุข เปน คุณสมบัติ อยาง หนึ่ง ของ
พระอรหันต
วศ.

อาจารยวศิน อินทสระ

๘๙

๓๔ สักแตวา
๑. จักสักแตวาเห็นในสิ่งที่ไดเห็น
๒. สักแตวาฟงในสิ่งที่ไดฟง
๓. สักแตวารูในสิ่งที่ไดรู (ทางจมูก ลิ้น กาย)
๔. สักแตวารูในสิ่งที่ไดรู (ทางใจ)
เมื่อเปนเชนนี้ก็จะพนทุกขได พระพุทธพจนนี้พระพุทธเจา
ตรัสสอนทานพาหิยทารุจิริยะ ปรากฏในคัมภีรอุทาน พระไตรปฎก
เลม ๒๕ ขอ ๔๙ ทานพาหิยะไดฟงเพียงเทานี้ก็บรรลุอรหัตตผล
ทานเปนผูเคยบำเพ็ญบารมีโดยการประพฤติพรหมจรรย บำเพ็ญ
สมณธรรมมาเปนหมื่นปในอดีต เมื่อสำเร็จอรหัตตผลแลวจึงขอบวช
พระพุทธเจารับสั่งใหไปหาไตรจีวร แตถูกโคขวิดเสียชีวิตในระหวาง
ทางแคบแหงหนึ่ง เพราะเหตุที่มีเวรตอกันมาในอดีต พระพุทธเจา
รับสั่งใหภิกษุทั้งหลายหามศพของทานพาหิยะไปเผา ตรัสวาเพื่อน
พรหมจรรย ของ เธอ ทั้ง หลาย สิ้นชีวิต แลว เมื่อ เผา แลว รับสั่ง ให
กอเจดียบรรจุพระธาตุของทานพาหิยะ เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามวา
คติสัมปรายภพของทานพาหิยะเปนอยางไร ตรัสตอบวา ปรินิพพาน
แลว ตรัสย้ำในตอนทายวา สภาพแหงพระนิพพานนัน้ พนจากรูป อรูป
พนจากสุขและทุกข

๙๐
ขอสังเกต
๑. ที่ทานพาหิยะไดฟงธรรมเพียงเล็กนอยแลวสำเร็จมรรคผล
ไดเร็วนั้น พระอรรถกถาจารยเลาวา ทานเคยตั้งความปรารถนาไวใน
สมัยพระพุทธเจาองคกอนวา ขอใหบรรลุธรรมไดอยางรวดเร็ว คือขอให
ไดเปนเอตทัคคะในทางนี้ ความปรารถนาของทานก็สำเร็จตามประสงค
๒. พระพุทธพจนทีว่ า “จักสักแตวาเห็นในสิง่ ทีได
่ เห็น” เปนตน
นั้นก็เพื่อความไมยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไดเห็น เปนตน เมื่อไมยึดมั่นก็
หลุดพน
๓. เปนที่นาสังเกตวา ทานพาหิยะยังไมไดบวชเปนภิกษุ
แตพระพุทธเจา ตรัส กับ ภิกษุ ทั้ง หลาย วา “ เพื่อน รวม พรหมจรรย
ของเธอทั้งหลายสิ้นชีวิตแลว (สพฺรหฺมจารี โว ภิกฺขเว กาลกโต)
และทรง ยกย อ ง พระ พาหิ ยะ เป น เอตทั ค คะ ใน ทาง รู ธรรม ได เร็ ว
จัดอยูในหมูภิกษุผูเปนเอตทัคคะทั้งหลาย
๔. ที่พระพาหิยะถูกแมโคลูกออนขวิดเสียชีวิตนั้น อรรถกถา
เลาวายักษิณผูี ผู กเวรแปลงตัวเปนแมโคลูกออนมา อรรถกถาธรรมบท
เลา วา ใน อดีตกาล นาน ไกล ทา นพาหิ ยะ กับ เพื่อน อีก ๓ คน รวม
อภิรมยกับหญิงโสเภณีแลวประทุษรายถึงเสียชีวิต หญิงนั้นผูกเวร
ตามประทุษรายตอบและทำใหพวกเขาถึงตายมาหลายรอยชาติแลว
อีก ๓ คน คือโจรเคราแดง สุปปพุทธกุฏฐิ ปุกกุสาติ
วศ.

อาจารยวศิน อินทสระ

๙๑

๓๕ พึงทำกิจ ๒ อยาง
“เมือ่ เธอทัง้ หลายประชุมกัน มีกิจทีจะ
่ ตองทำ ๒ อยาง อยาง
ใดอยางหนึ่ง คือสนทนาธรรมหรือนิ่งเสีย” (อุทาน เลม ๒๕ ขอ
๕๒)
พระพุ ท ธเจ า ตรั ส พระพุ ท ธ พจน นี้ เพราะ ปรารภ เรื่ อ ง ที่
ภิกษุ ทั้งหลาย สนทนา กันที่ อุ ปฏฐาน ศาลา ( ธรรมสภา ) วา พระ
เจ า ปเสนทิ โกศล กั บ พระ เจ า พิ ม พิ สาร ใคร จะ มี ทรั พ ย สิ น สมบั ติ
มากกวากัน พระพุทธเจาเสด็จมาตรัสเตือนวา เมื่อภิกษุประชุมกัน
ไมควรสนทนาเรื่องอยางนี้ ควรสนทนาธรรมหรือมิฉะนั้นก็นิ่งเสีย
ดีกวา
พระพุ ท ธ พจน นี้ ควร เป น คติ เตื อ น ใจ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ให
สำรวมระวัง จำกัดขอบเขตแหงการสนทนา ก็จะดูเหมาะสมงดงาม
วศ.

อาจารยวศิน อินทสระ

๙๓

๓๖ ทุกขในรูปแหงสุข
สิ่งที่ไมนายินดี มักมาในรูปของสิ่งที่นายินดี
สิ่งที่ไมนารัก มักมาในรูปของสิ่งที่นารัก
ทุกขมักมาในรูปแหงสุข เพราะฉะนั้นคนจึงประมาทกันนัก
(อุทาน เลม ๒๕ ขอ ๖๒ สุปปวาสาสูตร)
อสาตํ สาตรูเปน ปยรูเปน อปฺปยํ
ทุกฺขํ สุขสฺส รูเปน ปมตฺตมติวตฺตติ
พระพุทธ พจน นี้ พระพุทธเจา ตรัส แก พระ นาง สุป ปวาสา
โกลิยธิดา ( พระ ธิดา ของ ตระกูล โก ลิ ยะ หรือ โก ลิ ยวง ศ ) คัมภีร
อุทานเลาวา พระนางตั้งครรภอยู ๗ ป ปวดครรภอยู ๗ วัน ได
รับทุกขทรมานมาก แตทรงอดกลั้นดวยการระลึกถึงพระพุทธคุณ
พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ และระลึกถึงคุณของพระนิพพานวา
ไมมีความทุกขเชนนี้ เกรงวาอาจจะไมมีชีวิตอยูตอไปได จึงขอรอง
ใหพระสวามีไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลใหทรงทราบเปน
เชิงทูลลา พระพุทธเจาทรงทราบแลวตรัสใหพรวา ขอใหพระนาง
สุป ปวาส า จง คลอด ลูก โดย ปลอดภัย และ มี ความ สุข เถิด เพียง เทา

๙๔
นี้พระนางสุปปวาสาก็คลอดลูกโดยปลอดภัยและมีความสุข ทั้งนี้
นาจะเนื่องดวยพระพุทธ า นุ ภาพ เมื่อพระ สวามี กลับ มา ก็ได ทราบ
วา พระนางสุปปวาสาคลอดเรียบรอยแลว จึงชื่นชมยินดี พระนาง
สุปปวาสาขอรองวา ใหกลับไปกราบทูลพระผูมีพระภาคพรอมดวย
ภิกษุสงฆใหมาเสวยพระกระยาหารตั้งแตวันพรุงนี้เปนตนไปจนครบ
๗ วัน พระสวามีไปกราบทูลพระผูมีพระภาค แตเวลานั้นพระพุทธ
องคไดทรงรับอาราธนาของอุบาสกคนหนึ่งไวแลว อุบาสกนั้นเปน
อุปฏฐากของ พระ มหา โมค คัล ลา นะ พระพุทธองค จึง ตรัส กับ พระ
มหาโมค คัล ลา นะ ให ไป ขอ เลื่อนการ นิมนต ของ อุบาสก นั้น หลัง จาก
๗ วันไปแลว อุบาสกนั้นไดขอใหพระมหาโมคคัลลานะรับรอง ๓
อยางวาภายใน ๗ วันนี้ชีวิตเขาจะยังอยู ทรัพยสมบัติของเขาจะไม
เสียหาย และศรัทธาของเขาจะไมเสื่อม พระมหาโมคคัลลานะรับรอง
๒ ประการแรก สวนเรื่องศรัทธานั้นใหอุบาสกรับรองตนเอง เปนอัน
สำเร็จสมตามพระพุทธประสงค
วั น รุ ง ขึ้ น พระ ผู มี พระ ภาค พร อ ม ด ว ย ภิ ก ษุ สงฆ เป น
จำนวนมากเสด็จไปเสวยที่นิเวศของพระนางสุปปวาสา เสร็จแลว
ตรัสถามวา ตั้งครรภอยู ๗ ป เจ็บครรภอยู ๗ วัน ทุกขทรมานมาก
เชนนี้ ยังจะตองการบุตรอีกหรือไม พระนางกราบทูลวา ถาจะมีอีก
สัก ๗ ครั้งก็ยินดี พระผูมีพระภาคจึงทรงเปลงอุทานในเวลานั้นวา
“สิ่งที่ไมนายินดี มักมาในรูปของสิ่งที่นายินดี” เปนตน ดังกลาวแลว

อาจารยวศิน อินทสระ

๙๕
อรรถกถาสุปปวาสาสูตรเลาวา เหตุที่พระนางสุปปวาสา
ตั้ ง ครรภ อยู ๗ ป และ ปวด ครรภ อยู ๗ วั น นั้ น เป น เพราะ
ปุพกรรม คือในอดีต พระ ราชโอรส ยก กองทัพ ไป ลอม เมือง หนึ่ง ไว
ถึง ๗ ป ประชาชนในเมืองไดรับความลำบากมาก เพราะประตู
ใหญ ของเมื อ งถู ก ป ด หมด ประชาชน ยั ง พอ เข า ออก ทาง ประตู
เล็กได พระนางจึงสงพระราชสาสนไปบอกพระราชโอรสวาใหปด
ประตูเล็กเสียดวย เมื่อปดประตูเล็กแลวประชาชนก็เขาออกไมได
ไดรับความลำบาก จึงยอมแพภายใน ๗ วัน
พระ โอรส แหง พระ นาง สุป ปวาส า ในชาติ นี้ คือ พระ สีวลี
ซึ่งไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะในทางเปนผูมีลาภกวาใครๆ เพราะ
ได ทำบุญ ไว คือ ได ถวาย มหา ทาน ใน สมัย พระพุทธเจา พระนาม วา
ปทุ มุ ต ตระ แล ว ตั้ ง ความ ปรารถนา ว า ขอ ให เป น ผู เลิ ศ ด ว ย ลาภ
และตอมาในสมัยพระพุทธเจาพระนามวาวิปสสีไดถวายน้ำออยกับ
นมสม และไดตั้งความปรารถนาเชนเดียวกัน
วศ.

พรปใหม ๒๕๕๖ จากอาจารยวศิน อินทสระ
ยศ … (คือการไดรับการยกยองใหเปนใหญ
ความมีโภคทรัพยพอสมควร
การไดรับความเคารพนับถือ
เสียงสรรเสริญดวยความนิยมชมชอบ)
ยอมเจริญแกผูมีคุณธรรม ๗ ประการ คือ
เปนผูหมั่นขยัน มีสติ มีการงานสะอาด(สุจริต)
ใครครวญกอนแลวจึงทำ
สำรวมระวัง กาย วาจา ใจ
มีชีวิตอยูโดยธรรม และไมประมาท
(พระพุทธพจน ในธรรมบท)
..ผูมุงความสุข ความเจริญในชีวิต
ทั้งในบัดนี้และภายหนา
ควรดำรงตนอยู ในหลักธรรมทั้ง ๗ ประการนี้
วศิน อินทสระ

“ผู ใดมีศรัทธาไมหวั่นไหว
ตั้งมั่นดีแลวในพระพุทธเจา
ในพระธรรมและในพระสงฆ
พรอมดวยมีศีล
อันเปนที่พอใจของพระอริยเจา
มีความเห็นตรง
คือเปนสัมมาทิฏฐิ
ผูนั้นเปนผู ไมจน ชีวิตของเขาไมวางเปลา”

