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 ก่อนใคร
	 	 เสียงแรกแห่งอรุณ	 	 พุทธคุณให้อุ่นใจ

แสดงออกบอกความใน	 	 สัมผัสใกล้พุทธองค์

พุทธกาลผ่านเลยครึ่ง		 	 ยังคงซ้ึงเป็นหนึ่งสงฆ์

ธรรมะยังธ�ารง	 	 	 	 ท�าวัตรส่งด�ารงไกล

ศรัทธาบวชมาเรียน	 	 	 จักพากเพียรธ�ารงไว้

เย็น-เช้า	ขอเฝ้าใกล้	 	 	 เริ่มวันใหม่	ท�าวัตรเอย	ฯ

ปปัญจา



ฉบับที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เปิดเล่ม

	 วารสารโพธิยาลัย	 ฉบับเดือนกรกฎาคม	
มีวันส�าคัญในพระพุทธศาสนาถึง	๒	วัน	คือวัน
อาสาฬหบูชา	และวันเข้าพรรษา
	 ช่วงเวลาเข้าพรรษา	 พระภิกษุจะอยู่จ�า 
พรรษาประจ�าท่ีวัด	ไม่เดินทางสัญจรไปไหน	ซึง่
มีสาเหตุมาจากเป็นช่วงวสันตฤดู	 หรือ	 ฤดูฝน 
น่ันเอง	 พระพุทธองค์ทรงก�าหนดให้พระสงฆ์
อยู่กับท่ี	 ต้ังใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย 
อยู ่กับครูบาอาจารย์	 ด้วยข้อก�าหนดนี้	 ใน
ประเทศไทยจึงมีประเพณีบวชเรียนช่วงเข้า
พรรษา	คอื	กุลบุตรผู้ประสงค์จะเรยีนรู้พระพทุธ
ศาสนาตามสมควร	 ก็จะนิยมอุปสมบทในช่วง
เข้าพรรษา	ซึง่จะมเีวลานาน	๓	เดอืน	ท�าให้พอจะ
รู้จักและเข้าใจพระพุทธศาสนาในขั้นเบื้องต้น 
เมื่อออกพรรษา	 สึกหาลาเพศไปแล้วหากยัง
รู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมให้มากกว่านั้น	
กม็สีถานทีส่อนธรรมะอย่างต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี 
มากมาย
	 เนือ่งจากโพธยิาลยัฉบบันีช้ือ่	“เข้าพรรษา 
ช่วงเวลาศึกษาธรรมะ”	เราจึงจัดท�าบทความ
พิเศษ	รายงานเรื่องสถานศึกษาธรรมะ	ที่มีการ
เรียนการสอนทั้งภาษาบาลี	 และพระไตรปิฎก	
แหล่งใหญ่ๆ	ทีน่่าเชือ่ถอื	ถกูต้อง	ตรงตามค�าสอน 
ของพระพทุธเจ้า	ทีต้่องเน้นย�า้เร่ืองความถกูต้อง 
ตรงตามค�าสอนของพระพทุธเจ้า	เพราะปัจจบุนั 
ค�าสอนแอบแฝงปลอมปน	ทีบ่ดิเบอืนพระพทุธ-
พจน์	ท�าให้พุทธบรษิทัหลงผดิ	สบัสน	เป็นอนัมาก 
ซึ่งหากเคราะห์ร้ายไปเจอสถานที่อย่างนั้น	 จะ
ท�าให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ	 เสียเวลา	 เสียโอกาสที่จะ
ได้เข้าถงึค�าสอนทีถ่กูต้อง	เรือ่งนีเ้ป็นปัญหาใหญ่
และส�าคัญมาก	ที่เราควรให้ความส�าคัญ

	 สถานศกึษาทีม่กีารเรยีนการสอนพระพทุธ
ศาสนานั้น		มีกระจายอยู่ในหลายพื้นที่	ใครอยู่
ใกล้สถาบันใด	 ก็สามารถไปสมัครเข้าเรียนได้	
และเกือบท้ังหมดไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
เรียน	 เป็นการให้ความรู้เป็นธรรมทาน	 เพื่อ
ความเจริญงอกงามและความถูกต้องมั่นคงใน
ค�าสอนของพระพุทธเจ้า
	 พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา	ไม่
ได้อาศยัความเชือ่แบบงมงาย	ดงัน้ัน	การศกึษา
จึงเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวด	 ความส�าคัญ
แรก	คือ	ต้องเข้าใจค�าสอนอย่างถูกต้อง	ความ
ส�าคญัทีส่อง	คอื	จะได้ไม่ถกูหลอกลวงให้หลงผดิ 
กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ	 ความส�าคัญที่สาม	 คือ	
สามารถแก้ปรัปวาท	หรือค�ากล่าวตู่ที่ผิดเพี้ยน	
ไม่ถกูต้องได้	ความส�าคญัทีส่ี	่คอื	สามารถส่งต่อ
ความรู้ที่มีให้กับญาติมิตร	บุตรหลาน	เป็นการ
สืบต่ออายุพระศาสนา
	 จุดมุ่งหมายหลักของการท�าวารสารโพธิ-
ยาลัย	 ก็เช่นเดียวกัน	 คือการให้ความรู้	 และ
ข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงต่อผู้อ่านของเรา	 ไม่ม ี
การบิดเบือน	 ปลอมปน	 แอบแฝง	 เพื่อผล 
ประโยชน์ใดๆ	 คณะผู้จัดท�าทุกท่านเป็นอาสา
สมัครที่มีน�้าใจต่อเพื่อนพุทธบริษัท	 สละเวลา
มาท�าวารสารอย่างตั้งใจ	ด้วยความหวังว่า	จะ
ได้ ‘ให้’	 แก่สังคม	 ตามก�าลังความสามารถที่
ตนมี	 และจักได้เป็นแบบอย่าง	 ให้คนในสังคม
คิดเช่นเดียวกัน	ร่วมมือและร่วมใจท�าสิ่งดีๆ	ให้
เกิดขึ้นตามที่ตนสะดวกและถนัด	ก็จะเป็นการ
แก้ปัญหาสงัคมได้จากจุดเลก็ๆ	ค่อยๆ	ขยายตวั 
ไปเรื่อยๆ	ในที่สุด	ก็จะเป็นก�าลัง	กอบกู้สังคม
ที่เสื่อมถอยให้ดีข้ึนได้	 สังคมจะดีขึ้นไม่ได้
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ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ

พระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบริหาร
พนิตา		อังจันทรเพ็ญ

panitaang@gmail.com
รองบรรณาธิการ

ทพญ.	อัจฉรา	กลิ่นสุวรรณ์
Acharak7153@gmail.com

ประสานงาน
พระครูประคุณสรกิจ	

(พระมหาการุณย์	กุสลนนฺโท)
pk.krun21@gmail.com

กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�านักงาน	:	วัดจากแดง
๑๖	หมู่	๖	ถ.เพชรหึงษ์	

ซ.เพชรหึงษ์	๑๐	
ต.ทรงคนอง	อ.พระประแดง	
จ.สมุทรปราการ	๑๐๑๓๐
โทรศัพท์.	๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒

พิมพ์ครั้งที่	๑	:	สิงหาคม	๒๕๖๐	
จ�านวน	๕,๐๐๐	เล่ม	

ปก
วิเวก

ภาพปก
Cagino bhikkhu

เครดิตภาพ
มหาบ้านนอก,	Cagino	bhikkhu,

พม.	พงศ์พิสุทธิ์	ฐิตญาโณ,
DEVASHISH,	เขมา	เขมะ

ศิลปกรรม
สหมิตรกรุ๊ปทีม

อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
โดยคุณพัชรพิมล	ยังประภากร	
ประธานกรรมการสินค้าแบรนด์	

‘สุวิมล’
จัดพิมพ์โดย

สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
โทร.	๐๒	๙๐๓	๘๒๕๗-๙

a	ปัญหา	เรื่องศีล	ตอน	๑	............................๓
a	ส�านักปฏิบัติธรรมที่สมนาม	ตอน	๒...........๘
a	แนะน�าสถานศึกษาธรรม...........................๑๕
a	ความดีที่แตกต่าง.......................................๑๙
a	ธรรมะ	 ๓๗	 ตอน	 ๓............................๒๖ 
a	กวนีพินธ์		มติรในเดอืนมดื............................๓๕ 
a	สัลเลขธรรม	ตอน	๓..................................๓๖
a	ภิกขุภาวะ..................................................๓๙
a	เข้าพรรษาชวนมาศึกษาปฏิบัตธิรรม............๔๒ 
a	พระมาลยั	ตอน	๕	(จบ)................................๔๔

 วารสารโพธิยาลัยจัดพิมพ์ด ้วยปัจจัย
บริจาคของท่านผู ้มีจิตศรัทธา	 โดยเลือกใช  ้
กระดาษถนอมสายตาเพื่อรักษาสุขภาพของ 
ผู้อ่าน	 เปี่ยมด้วยคุณค่าทางปัญญาที่คัดสรร 
เพื่อแจกเป็นธรรมทานและบริจาคไปตามห้อง
สมดุ	หากท่านอ่านจบแล้ว	ต้องการแบ่งปันธรรม
ทาน	 โปรดส่งต่อให้ท่านอื่นท่ีเห็นคุณค่า	 หรือ
มอบให้	สถาบัน	ห้องสมุด	วัด	หรือสถานปฏิบัติ
ธรรมต่างๆ	 เป็นต้น	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ทาง
ปัญญากว้างขวางต่อไป

หากท ่านผู ้อ ่านมีความประสงค ์จะติดต ่อ 
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย	 หรือ 
ต้องการแสดงความเหน็	ตชิม	หรอืค�าแนะน�าใดๆ 
กรณุาตดิต่อได้ทีอ่เีมลล์	pk.krun21@gmail.com 
(พระครูประคุณสรกิจ	 หรือพระมหาการุณย	์ 
กุสลนนฺโท)

ท่านสามารถติดตามอ่านวารสารโพธิยาลัย 
ทุกฉบับย้อนหลังได้ทาง เว็บไซต์วัดจากแดง 
www.watchakdaeng.com, เว็บไซต์ชมรม 
กัลยาณธรรม www.kanlayanatam.com 
และ Facebook Page : Kanlayanatam

สารบัญ

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
		๑.	ชมรมกัลยาณธรรม
		๒.	คุณจิรวรรณ	ศิริจิตร	และครอบครัว
		๓.	คุณสุวพร	หทัยสุทธิธรรม	และครอบครัว
		๔.	คณุพ่อวชัระ	-	คณุแม่ทองสขุ	โลทารกัษ์พงศ์

เลย	หากคนในสังคมไม่คิด
แก้ไข	 แล้วร่วมแรงร่วมใจ
กันท�าให้เป็นพลังในการ
ขับเคลื่อน
	 ส� าหรับพุทธบริษัท
ควรเริ่มต้นกับตนเองด้วย
การศึกษาเล่าเรียน	 ค่อย
พัฒนาตนเองให้มีความรู ้
แก่กล้า	 นอกจากจะช่วย
ตนเองให ้ด� า เนิน ไปใน
อริยมรรคแล้ว	 ยังมีก�าลัง
เพียงพอที่จะช่วยเหลือคน
อื่นได้อีกด้วย		
	 ฉะนัน้	อย่าปล่อยเวลา
ให้ผ่านเลยไป	 เริ่มแสวงหา
ความรู ้ ในทางพระพุทธ
ศาสนา	 ตั้งแต่ช่วงเวลาเข้า
พรรษาปีนี้เลย	 คณะผู้จัด 
ท�าวารสารเชือ่แน่ว่า	ยิง่ท่าน 
ได้ศึกษามากเท่าใด	 จะพบ
ว่า	 พุทธธรรมช่างงดงาม	
ศักดิ์สิทธิ์ 	 แสดงให ้ เห็น
ภูมิปัญญาสูงสุดของมวล
มนุษยชาติ	และเราช่างโชค
ดีเสียนี่กระไร	 ที่ได้เกิดมา
เป็นพุทธศาสนิกชน	

	 	 คณะผู้จัดท�า
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 ปัญหา เรื่อง ศีล
ศีล มีความหมายและความสําคัญอย่างไร
 ปุจฉา : ศีล	 แปลว่าอะไร	 มีความส�าคัญ
อย่างไรกับมนุษย์ทั้งหลายครับ
 วสิชันา : ค�าว่า	ศลี	นี	้โดยปกตแิล้ว	เราจะ 
ทราบความหมายเพียงคร่าวๆ	คือ	ศีล	แปลว่า 
ปกติ	หรือ	การงดเว้น	แต่ยังไม่เข้าใจสภาพของ
ศีล	เพราะโดยแท้จริงแล้ว	ศีลเป็นพื้นฐานแห่ง
การท�าความดีขั้นสูง	 ในเวลาที่เราจะปฏิบัติ
ธรรมเพื่อบรรลุมรรคผล	 ต้องอาศัยศีลที่เป็น
เหมอืนพืน้	เป็นเหมอืนแผ่นดนิ	เป็นเหมอืนแผ่น
กระดานที่จะรองรับ	 เพราะฉะนั้น	ศีล	จึงเป็น
ธรรมชาติ	 เป็นปกติของมนุษย์	 เป็นสิ่งที่ท�าให้
มนุษย์สูงข้ึน	 ถามว่า	 ท�าไมจึงเรียกว่า	 มนุษย์	
เพราะมีสิ่งท่ีท�าให้จิตใจสูง	 อะไรท�าให้จิตใจสูง	
ก็คือศีล	๕	นั่นเอง
	 ด้วยเหตนุี	้ศลี	จงึมีความหมายหลายอย่าง	
แต่ความหมายย่อๆ	 ก็คือ	 ศีลที่เป็นเจตนาคือ
ความต้ังใจจะรักษา	 เรียกว่า	 เจตนาศีล	 ศีลที ่

งดเว้นเองโดยไม่ได้สมาทาน	 เรียกว่า	วิรตีศีล 
หรือเจตสิกศีล	คือ	ความไม่โลภ	ความไม่โกรธ	
ความไม่หลง	อโลภะ	อโทสะ	อโมหะ	หรอืเรยีกว่า 
อนภิชฌา	อพยาบาท	สัมมาทิฏฐิ
	 ศีลคือการส�ารวมกาย	 วาจา	 หรือจิตที่
เข้าไปส�ารวมกาย	 วาจา	 เรียกว่า	 สังวรศีล 
การไม่ล ่วงละเมิดในขณะที่ เราไปประสบ 
กับวัตถุหรือสิ่งที่จะต้องล่วงละเมิด	 แต่เรา 
ไม่ล่วงละเมิด	ก็เป็น	อวีติกกมศีล
	 แต่ความหมายของศีล	 ที่ญาติโยมสาธุชน
เข้าใจได้ง่ายๆ	 ก็คือ ศีลที่เป็นข้อห้าม และศีล
ที่เป็นวัฒนธรรมประเพณี

วิสัชนาธรรม  
พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

๑
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 ศีลท่ีเป็นข้อห้าม	 เช่น	 ห้ามฆ่าสัตว์	 ห้าม 
ลักทรัพย์	 ห้ามประพฤติผิดในกาม	 ห้ามกล่าว
เทจ็	ห้ามด่ืมสรุาเมรยั	อย่างน้ีเรยีกว่า	วารติตศลี 
 ศีลที่เป็นวัฒนธรรมประเพณี	 เช่น	 บิดา
มารดาควรท�าหน้าที่อย่างไรต่อบุตรธิดา	 บุตร
ธิดาควรท�าหน้าที่อย ่างไรต ่อบิดามารดา	
อาจารย์ควรท�าหน้าท่ีอย่างไรต่อศิษย์	 ศิษย์
ควรท�าหน้าที่อย่างไรต่อครูบาอาจารย์	อย่างนี้
เป็นต้น	เรียกว่า	จาริตตศีล
	 ศลีทีเ่ป็นข้อห้าม	ถ้าใครล่วงละเมดิกม็โีทษ
ตามสถานะนั้นๆ	เช่น	ไปเกิดในอบายภูมิ	หรือ
เกิดเป็นคนไม่สมบูรณ์	ไม่สมประกอบ	ส่วนศีล
ที่เป็นวัฒนธรรมประเพณี	ใครท�าก็ได้	ถ้าไม่ท�า	
ก็ไม่ได้คาดโทษ

เพราะฉะน้ัน	ถ้าเรารกัษาศลี	ศลีจะคอยควบคมุ
กายวาจาของเราให้อยู่ในสภาพที่เป็นปกติสุข	
นั่นคือความหมายของค�าว่าศีลโดยย่อๆ

มีความจําเป็นแค่ไหน ที่จะต้องรักษาศีล
 ปุจฉา : เรามคีวามจ�าเป็นแค่ไหน	ทีจ่ะต้อง
รักษาศีลครับ
 วสิชันา	:	ก่อนอืน่เราต้องถามตวัเองก่อนว่า	 
อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไหม	 หรือ
อยากจะเกิดเป็นเทวดาไหม	 หรืออยากจะไป
นิพพานไหม
	 ถ้าอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีก	ก็มีความ
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาศีล	 ๕	 แต่ถ้าไม่
อยากเกิดมาเป็นมนุษย์อีก	 ไปนรกดีกว่า	 ไป
เป็นเปรตดีกว่า	 ไปเป็นอสุรกายดีกว่า	 ไปเป็น 
สัตว์เดรัจฉานดีกว่า	 ถ้าคิดอย่างนี้	 ศีลก็ไม่มี
ความจ�าเป็นส�าหรับเรา
	 แต่ถ้าเราคิดว่า	 ตราบใดที่เรายังไม่ได้ไป
นิพพาน	ยังเวียนว่ายตายเกิด	อยากมีความสุข	
ตราบนั้น	 ศีล	 ก็มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับ
เรา	เพราะศลีจะเป็นต้นทนุแห่งการเกดิมาเป็น
มนุษย์นั่นเอง
	 เพราะแท้จริงแล้ว	 การที่เราจะได้เกิดมา
เป็นมนุษย์อีก	หรือจะได้ไปเกิดในอบายภูมิ	ศีล
คือสิ่งค�้าประกันชีวิตอย่างแน่นอนว่า	 หากเรา
รักษาศีล	๕	ได้บริสุทธิ์	อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้
เกิดมาเป็นมนุษย์	 ซึ่งเป็นสิ่งที่จะบอกถึงความ
จ�าเป็นว่า	จ�าเป็นแค่ไหนที่เราจะต้องรักษาศีล	
	 และหากเราได้ทราบรายละเอียดของศีล
แต่ละข้อๆ	ยิ่งขึ้นไปอีก	เราก็ยิ่งเห็นว่า	อวัยวะ
ต่างๆ	ของเรา	จะเป็นตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ 
ผิวพรรณ	 สุขภาพร่างกาย	 ทั้งหมด	 เราได้มา
เพราะศีล

	 เมือ่เราเข้าใจเรือ่งของศลีแล้ว	เราจะทราบ
ว่าเรารักษาศีลไปท�าไม	 ซึ่งความหมายของศีล
ในที่นี้	 ก็คือ	 ศีลท�าให้บุคคลมีจิตใจปกติ	 ส่วน
คนที่มีจิตใจไม่ปกติ	 คือคนที่ผิดศีล	 มีใจโหด
เหีย้ม	กม็กัจะฆ่าสัตว์	มีจติใจเห็นแก่ตัวกค็ดโกง	
ลักทรัพย์คนอื่น	มีจิตใจเห็นแก่ได้เห็นแก่ความ
สุขส่วนตัวก็คิดประพฤติผิดในกาม	มีจิตใจที่ไม่
ซือ่สตัย์ต่อชาวโลกกค็ดิจะกล่าวค�ามุสา	มีจติไม่
คิดจะช่วยรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตของตน
และผู้อื่น	ก็มักจะผิดศีลข้อ	๕	คือ	ดื่มสุราเมรัย	
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	 บางคนมีผิวพรรณดี	บางคนมีผิวพรรณไม่
ด	ีบางคนมร่ีางกายแขง็แรง	บางคนมร่ีางกายไม่
แข็งแรง	บางคนเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย	บาง
คนมีอายยุนืยาวนาน	สิง่ต่างๆ	เหล่านีท้ัง้หมด	มี
พื้นฐานมาจากศีลนั่นเอง
	 ฉะนั้น	ถ้าเรารักษาศีลเอาไว้ดี	เราจะมั่นใจ
ได้ว่า	 เป็นมนุษย์ก็จะมีอายุครบอายุขัย	 ชีวิตก็
จะปลอดภัย	ร่างกายก็จะแข็งแรง	ปัญญาญาณ
เฉลียวฉลาด	สิ่งที่จะได้จากการรักษาศีลมีมาก
เกินที่เราลงทุน	 เราลงทุนไปเพียง	 ๕	 ข้อ	 คือ
รกัษาศีล	๕	แต่สิง่ทีเ่ราจะได้กลับมากค็อือวยัวะ
ครบถ้วน	๓๒	ประการ	ไม่เป็นบ้า	ไม่เป็นใบ้	ไม่
บอด	ไม่หนวก	และได้เกิดมาในตระกูลสูง
	 การท่ีเราได้สิ่งต่างๆ	 เหล่านั้นมาโดยแลก
กับการรักษาศีล	๕	มันน่าจะคุ้มค่า	ก็คือ	ชีวิต
ดีๆ	 ทั้งชีวิตที่เราได้มาเพราะเรารักษาศีล	 ๕	
แต่ถ้าเรารักษาบ้าง	 ไม่รักษาบ้าง	 ก็ได้ชีวิตมา
เหมือนกัน	 แต่ว่าเป็นชีวิตท่ีไม่สมบูรณ์	 เป็น
ชีวิตที่ไม่สมประกอบ	 คือ	 อาจจะเกิดมาแล้ว
เป็นเด็กปัญญาอ่อน	 อาจจะเกิดมาแล้วพิการ
ตัง้แต่ก�าเนดิ	อาจจะเกดิมาแล้วร่างกายอวัยวะ
ไม่ครบถ้วน	๓๒	ประการ	ถามว่า	 เกิดมาแล้ว
เป็นอย่างนั้นเพราะอะไร	ก็เพราะการรักษาศีล
ที่ไม่สมบูรณ์	 คือต้ังใจรักษาบ้าง	 ไม่รักษาบ้าง	
โดยมากไม่ค่อยตั้งใจจะรักษา
	 จริงๆ	 แล้ว	 ศีล	 ๕	 นั้น	 แม้ตั้งใจรักษาได้
เพียงชั่วขณะจิตหนึ่ง	 ก็มีสิทธิ์กลับมาเกิดเป็น

มนุษย์	 ขณะจิตหน่ึงเร็วขนาดไหน	 ดีดน้ิวมือ
ครั้งหน่ึงจิตของเราเกิดดับแล้วแสนโกฏิขณะ	
เพราะฉะนั้น	 เพียงแค่เราตั้งใจรักษาจริงๆ	 ได้
เพียงขณะจิตหนึ่ง	 ก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์
แล้ว	 แต่ถ้าอยากเกิดเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
ก็ควรรักษาให้ได้หลายๆ	 ขณะจิต	 หรือทั้งวัน 
ทั้งปี	หรือตลอดชีวิต
	 ฉะนั้น	ศีล	๕	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	ถ้า
ไม่อยากไปเกิดในอบายภูมิ	 และอยากมาเกิด
เป็นมนุษย์	หรือเป็นเทวดา

ศีล จําเป็นต้องขอหรือสมาทานจากพระสงฆ์
หรือไม่
 ปุจฉา : การขอศีลหรือการสมาทานศีล 
๕	 จ�าเป็นต้องขอหรือสมาทานจากพระสงฆ์ 
หรือหิ้งพระหรือไม่ครับ
 วิสัชนา : ถ้าเรามีเจตนาตั้งใจจะงดเว้น
แล้ว	จะขอจากพระสงฆ์ก็ได้	ไม่ขอก็ได้	อย่างนี้
ท่านเรยีกว่า	วริตีศีล	คอืศีลทีง่ดเว้นเมือ่ประสบ
โอกาสที่จะล่วงละเมิดโดยที่ไม่ได้สมาทานกับ
ใครเลย	ก็สามารถที่จะรักษาได้เช่นกัน
 แต่ศลีทีข่อจากพระสงฆ์หรอืหน้าพระพทุธ
รูปแล้วเรารักษานั้น	 เรียกว่า	สมาทานศีล	คือ
ศีลที่สมาทานแล้วรักษา	 สมาทาน	 แปลว่า 
ตั้งมั่น	เพราะบางครั้งศรัทธาของเรายังอ่อนแอ	
จิตใจยงัไม่เดด็เด่ียว	ไม่เข้มแขง็	เมือ่เหน็สิง่ท่ีจะ
ต้องล่วงละเมิด	 เราก็ไปล่วงละเมิดได้ง่าย	 แต่
ถ้าเราไปสมาทานกับพระสงฆ์ก็ดี	 ไปสมาทาน
ต่อหน้าพระพุทธรูปก็ดี	 ท�าให้ศรัทธาของเรา
เพิ่มพูนขึ้น	ท�าให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้น
 ถามว่า ระหว่าง สมาทาน กับ ไม่ได้
สมาทาน แต่รักษา จะแตกต่างกนัไหม ตอบว่า 
ไม่แตกต่างกัน
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	 การสมาทานแล้วรกัษา	ทีเ่รยีกว่า	สมาทาน
ศีล	นั้น	ถ้าเรายังมีจิตใจไม่เข็มแข็ง	หรือยังไม่มี
ความเข้าใจเรื่องศีลดีพอ	ก็สมควรอย่างยิ่งที่จะ
สมาทาน
	 แต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของศีลดีแล้ว	 และ
ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่แล้ว	 แม้ไม่สมาทาน 
แต่ตั้งใจปฏิบัติต่อไปเลย	ก็ไม่เป็นไร	ก็คือใช้ได้
ทั้ง	๒	อย่าง	นั่นเอง

ศีล ๕ มีอะไรบ้าง
 ปุจฉา	 :	หลายๆ	ท่าน	ยังไม่รู้ว่าศีล	๕	มี
อะไรบ้างครับ
 วสิชันา	:	ศลี		๕		ข้อ		๑		เว้นจากปาณาตบิาต	
(การฆ่าสัตว์)	ข้อ	๒	เว้นจากอทินนาทาน	(การ 
ลักทรพัย์)	ข้อ	๓	เว้นจากกาเมสมุจิฉาจาร	(การ 
ประพฤติผิดลูกเมียของผู้อื่น)	 ข้อ	 ๔	 เว้นจาก 
มุสาวาท	(การพูดเท็จ)	ข้อ	๕	เว้นจากสุราเมรัย	
(การเสพสิ่งมึนเมามีสุราเมรัยเป็นต้น)
 ศีล ๕	 เหล่านี้	 ถ้าไปโยงใยเข้ากับสุจริต 
๓	 ก็คือ	 เว้นจากการฆ่าสัตว์	 เว้นจากการลัก 
ทรัพย์	เว้นจากการประพฤติผิดในกาม	จัดเป็น	 
กายสุจริต เว้นจากมุสาวาท	 จัดเป็นวจีสุจริต 
การเว้นจากสุราเมรัย	ไม่ได้จัดอยู่ในสุจริตหรือ
ทุจริต

หากไม่รกัษาศลี ๕ เป็นเบ้ืองต้นก่อน จะบรรลุ
เป็นพระอริยบุคคลได้หรือไม่
 ปุจฉา : หลายท่านตั้งใจว่า	 เกิดมาเป็น
ชาวพุทธแล้ว	 ก็อยากจะบรรลุธรรมเป็นพระ
โสดาบัน	 พระสกิทาคามี	 พระอนาคามี	 หรือ
พระอรหันต์	แต่ก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องศีลเบื้องต้น	
จะท�าอย่างไรดีครับ
 วิสัชนา : ไม่ผ่านศีล	 ไม่ได้เลย	 เจริญพร 

สีเลน	สุคตึ	ยนฺติ.	บุคคลจะไปสู่สุคติคือจะกลับ
มาเกิดเป็นมนุษย์	หรือไปสวรรค์ได้	ก็เพราะศีล 
สีเลน	 โภคสมฺปทา.	 มีทรัพย์สินที่มั่นคงได้ 
ก็เพราะศีล	 สีเลน	 นิพฺพุตึ	 ยนฺติ.	 จะไปพระ
นิพพานได้ก็เพราะศีล	 ถ้าไม่มีศีลเป็นพื้นฐาน
ก็ไปนิพพานไม่ได้	 เพราะศีลนี้เป็นบาทเป็นพื้น
ฐานแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพาน
	 อย่างเช่น	ในสมยัพทุธกาล	มพีระเถระอาย	ุ
๕	ขวบ	เรียกว่า	ปัญจสีลสมาทนิยเถระ	ในชาติ
ก่อน	เป็นคนยากจน	มีข้าวน�้าและโภชนะน้อย	
ต้องรบัจ้างท�ามาหากินอยูใ่นนครจันทวด	ีอยาก
จะท�าบญุให้ทานก็ท�าไม่ได้	เพราะไม่มไีทยธรรม
คือข้าวและน�้าเป็นต้นที่จะเอาไปท�าบุญ	อยาก

จะบวชกบ็วชไม่ได้เพราะต้องท�างานรบัจ้างคน
อื่นเลี้ยงชีพจนไม่มีโอกาส	 วันหนึ่งไปถามพระ
นิสภเถระ	 สาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่า 
อโนมทัสสี	 ว่า	 ไม่มีของท�าบุญ	 ไม่มีเงินท�าบุญ	
แต่อยากจะท�าบญุ	จะท�าอะไรได้บ้าง	พระเถระ
ก็บอกว่า	 ท�าบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน	 อย่างง่ายๆ	
ส�าหรับฆราวาส	คือ	การรักษาศีล	๕
	 ตั้งแต่วันนั้น	ท่านก็รักษาศีล	๕	ตลอดชีวิต	
ในช่วงที่มนุษย์มีอายุยืนแสนปี	พอชาติสุดท้าย
หลังจากนั้น	 ได้ไปเกิดบนสวรรค์ตั้ง	 ๓๐	 ครั้ง	
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ	 ๗๕	 ครั้ง	 ได้เป็นพระ
ราชาหลายครั้ง	 ชาติสุดท้ายได้เกิดเป็นเศรษฐ	ี
เป็นลกูของเศรษฐ	ีแม่พาไปวดัวนัแรก	แม่ก�าลงั
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รับศีลอยู่	ลูกอายุ	๕	ขวบ	นั่งอยู่ข้างๆ	แม่	ฟัง
พระท่านให้ศีลไปทีละข้อๆ	 อดีตชาติตนเอง
เคยรักษามาด้วยความตั้งอกตั้งใจ	พอมาได้ยิน
พระให้ศีลอีกชาตินี้	ระลึกตามศีลของตน	โอ้... 
ในอดีตเรามศีลีบรสิทุธิ	์	เราจงึได้เกิดอย่างนี	้	แล้ว 
เกิดปีติโสมนัส	 แล้วก็ข่มปีติโสมนัส	 แล้วเจริญ
วิปัสสนา	วิปัสสนานี้ชาติก่อนเคยเจริญมาแล้ว 
เพราะฉะนัน้		ชาตนิี	้	เพียงแค่ได้ยนิเรือ่งศีลเท่านัน้ 
เอง	 เกิดปีติแล้วข่มปีติ	 แล้วเจริญวิปัสสนา	 ได้ 
บรรลุเป็นพระอรหันต์	 ในขณะที่แม่ตนเองนั้น
รับศีล	๕	จบ	ก็ยังเป็นปุถุชน	แต่ลูกน้อย	อายุ	
๕	ขวบ	ไปวัดวันแรก	รับศีล	๕	ฟังศีล	๕	จบ	ได้
บรรลเุป็นพระอรหนัต์	จากนัน้	พระพทุธเจ้ากไ็ด้
ประทานการบวชให้ท่าน
	 จากตัวอย่างเรื่องนี้จะเห็นว่า	 ถ้าไม่มีศีลก็
ไม่อาจจะบรรลมุรรคผลนพิพานได้	ถามว่า	ท่าน
รักษาศีลตอนไหน	หลายคนบอกว่า	เอ๊ะ...ก่อน
มาวดัก็ไม่เหน็จะรบัศลีเลย	แต่พอมาถงึฟังธรรม
แล้วได้บรรลุธรรม
	 จริงๆ	 แล้ว	 ในขณะที่ฟังธรรม	 บางคนก็
ตั้งใจงดเว้น	 เรียกว่า	วิรตีศีล	 บางคนมีเจตนา
งดเว้นแต่ยงัไม่ได้สมาทานก็เป็นเจตนาศลี	บาง
คนสมาทานแล้ว	 จึงงดเว้นก็เป็น	สมาทานศีล 
ฉะนั้น	 การจะบรรลุมรรคผลนิพพานต้องมีศีล
เป็นพื้นฐาน	อย่างน้อยก็คือศีล	๕	

หากไม่รักษาศีล แล้วไปปฏิบัติวิปัสสนาจะ
เป็นอย่างไร
 ปจุฉา		:			หากไม่ได้รกัษาศลี	แล้วไปปฏบิตัิ
วิปัสสนา	 จะท�าให้บรรลุธรรมได้ยากขึ้น	 จริง
หรือไม่ครับ
 วิสัชนา	 :	 จริงๆ	 เจริญพร	 เพราะถ้าไม่มี
ศีลเลย	 ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาตลอดเวลา	 เมื่อไป

ปฏิบัติธรรม	 จิตจะเกิดวิปปฏิสาร	 คือความไม่
สบายใจ	 ปีติไม่เกิด	 เมื่อปีติไม่เกิด	 ปัสสัทธิไม่
เกิด	 เมื่อปัสสัทธิไม่เกิด	 ญาณทัสสนะไม่เกิด	
และวิปัสสนาญาณก็ไม่เกิด
	 ฉะน้ัน	ถ้าไม่มศีลี	การเจรญิวปัิสสนาก็เป็น
ไปไม่ได้	อย่างที่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค	ท่านพระ
พทุธโฆสาจารย์		ได้ยกพระพทุธพจน์บทหน่ึงว่า
 สีเล ปตฏฺิฐาย นโร สปญฺโญ

 จตฺิต ํปญฺญญฺจ ภาวยํ

 อาตาปี นิปโก ภกฺิขุ 

 โส อมิ ํวชิฏเย ชฏํ. สีเล ปตฏฺิฐาย 

	 กุลบุตรที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน	ต้อง
ตัง้อยูใ่นศลี	จิตฺตํ ปญฺญญฺจ ภาวยํ	แล้วจึงเจรญิ
จิต	 เจริญภาวนา	อาตาป	ี มีความเพียรในการ
เจริญวิปัสสนา	นิปโก ภิกฺข	ุมีปัญญาที่จะพินิจ
พิจารณา	โส อิมํ วิชฏเย ชฏํ กุลบุตรที่รักษา
ศีล	 ตั้งอยู่ในศีลแล้วนั่นแหละ	 สามารถที่จะ 
ถางชัฏ	คอืตณัหาให้ออกไปจากจติใจ	และเข้าถงึ 
พระนิพพานได้
	 ในคัมภีร์ต่างๆ	 ก็กล่าวไว้ชัดเจนว่า	สีเล 
ปตฏฺิฐาย	ต้องตัง้อยูใ่นศลี จติตฺ ํปญญฺญจฺ ภาวยํ  
แล้วจึงเจริญจิตเจริญภาวนาได้	 นี้คือหลักฐาน
ที่น�ามาจากคัมภีร์ต่างๆ	 ฉะนั้น	 อย่างน้อยๆ 
ก็ต้องมีศีล

โปรดติดตามอ่านต่อ	ตอน	๒
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สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ปรารภธรรม

๒
สำ�นักกรรมฐ�นไป สำ�นักปฏิบัติธรรมม�

สำ�นักปฏิบัติธรรมที่สมน�ม

	 คราวน้ี	 พอเจอกันอีก	 จึงถามอย่างที่ว่า
เมื่อก้ี	 คนที่บอกว่าจะปฏิบัติธรรมที่น่ันที่โน่น	
ก็รีบปฏิเสธว่า	ไม่ใช่อย่างนั้น	ฉันก็ปฏิบัติธรรม	
ด�าเนินชีวิตให้ดี	 ท�าหน้าท่ีให้ถูกต้องอยู่เป็น
ประจ�านี่แหละ	 แต่ที่ว่าไปปฏิบัติธรรมนั้น	 คือ
ฉนัไปฝึกปฏิบติัหดัอบรมหรือเรยีนรูเ้ข้าใจวิธีท�า
จติใจให้สงบ	ได้เจรญิสมาธ	ิเจรญิปัญญา	รูจ้กัแก้ 
ปัญหาชีวิต	ท�าจิตใจให้มีความสุขได้ดีขึ้น
	 เมื่อได้ฟังค�าตอบว่าอย่างนี้	จึงค่อยว่า	อ๋อ	
อย่างน้ีก็ดีน่ี	 แต่ท�าไมไม่บอกมาให้ชัดว่า	 ไป
ปฏบิตัธิรรมในขัน้ฝึกจติ	ในขัน้วปัิสสนาปัญญา	
หรอืจะไปเจรญิสมถะ	ไปเจรญิวปัิสสนา	ก็ว่าไป
	 เวลานี้	 มีส�านักปฏิบัติธรรมมากมาย	 มี
ส�านักเกิดใหม่	ตั้งใหม่กันเรื่อย	อย่างที่ว่าเมื่อกี ้

	 ได้ยินคนนั้นบอกว่าจะไปปฏิบัติธรรม 
ที่นั่น	 จังหวัดนั้น	 คนนี้บอกว่าจะไปปฏิบัต ิ
ธรรมที่โน่น	 จังหวัดโน้น	 ฟังแล้วน่าโมทนา 
น่าชื่นใจ	 ว่ามีผู้สนใจปฏิบัติธรรมกันมากขึ้น 
คนมาทางธรรมกันเยอะ
	 แต่พอมานกึอกีทว่ีา	เอ๊ะ	ทีพ่ดูกนัอย่างนัน้	
หมายความว่าอยู่ท่ีน่ี	 ที่เป็นอยู่กันทุกวันๆ	 นี่ 
ไม่ได้ปฏบิตัธิรรมกนัเลยหรอื	อยูท่ีบ้่าน	เป็นพ่อ	
เป็นแม่	 เป็นลูก	 ไปที่ท�างาน	มีต�าแหน่งหน้าที่
กันต่างๆ	 นั้น	 ไม่ได้ปฏิบัติธรรม	 ไม่ได้เป็นอยู่	
ไม่ได้ท�าหน้าที่ของตัวให้ถูกต้อง	 อย่างนั้นหรือ	
จึงต้องรอไว้ไปที่วัดนั้น	ไปที่ส�านักโน้น	ที่ไกลๆ	
นั่น	 จึงจะได้ปฏิบัติธรรมกันทีหนึ่ง	 คราวหนึ่ง	
คอร์สหนึ่ง	

*พูดแก่ญาติโยม	ซึ่งไปเยี่ยมที่	ร.พ.	ศิริราช	วันที่	๒๖	เม.ย.	๒๕๖๐	(เพิ่มเติมให้ชัดขึ้น)	คือคุณหมอกฤษณา	คุณพงษ์สวัสดิ์	คุณฉวีวรรณ	
คุณแป๋ว	มีพระเกตุญาโณ	ร่วมปฏิสันถาร		ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือ	ชื่อ	“สํานักปฏิบัติธรรมที่สมนาม คือฟื้นธรรม ฟื้นถิ่น ฟื้นไทย”   
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คือน่าอนุโมทนา	 น่าช่ืนใจว่ามีพระมีโยมมา
ปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังกันมากขึ้นๆ	
	 แต่ดงัว่าเมือ่กี	้ความชดัเจนเป็นเรือ่งส�าคญั 
โดยเฉพาะเรือ่งภาษา		ถ้อยค�า		ถ้าพดูพร่าๆ		คลมุๆ 
ไว้		ต่อไป		พอใช้กันอยูต่วัลงตวั	พอพดูขึน้มา	กจ็ะ 
พาให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยน	มองย้อน 
หลังไปในชีวิตของอาตมาเอง	๔๐	–	๕๐	ปีก่อน 
โน้น	ในขอบเขตทีอ่าตมารูไ้ด้	เหน็ได้	ไม่ได้ยนิค�า
ว่าส�านักปฏิบัติธรรม	มีแต่	“สํานักกรรมฐาน” 
บางแห่งก็เรียกตัวเองเหมือนจะให้เห็นว่าเป็น
ระดับสงูหน่อยว่า	“สาํนกัวปัิสสนา”	แต่เวลานี ้
“ส�านักกรรมฐาน”	 และ	 “ส�านักวิปัสสนา”	 
เหมือนว่าเลือนๆ	 หรือหายไปมีแต่	 “สํานัก
ปฏิบัติธรรม”	ขึ้นมาแพร่หลาย	ขยายกันไป
	 ท�าไม	 “ส�านักกรรมฐาน”	 และ	 “ส�านัก
วปัิสสนา”	เลอืนหายกลายเป็นม	ี“ส�านกัปฏบิติั
ธรรม”	 ขึ้นมากันใหญ่	 เรื่องนี้พอจะเข้าใจได้ 
เป็นเรื่องของภาษา	เรื่องถ้อยค�า	กับความนิยม
ตามสภาพจิต	สภาพปัญญาของยุคสมัย
	 ดูเมืองไทยในอดีต	 เมื่อเข้าสู่สมัยใหม่	คน 
ไทยหนัไปนยิมยกย่องความเจริญแบบตะวนัตก	
หันไปตามรับวัฒนธรรมของเขา	 แถมหันหลัง 
ให้วัฒนธรรมไทย	 ถึงกับดูถูกเรื่องอะไรๆ	 ที่
ถือว่าเป็นของไทย	 เป็นของโบราณ	 ล้าสมัย	
คร�่าครึ	
	 ทีนี้	เมื่อดูถูก	หันหลังให้	ไม่สนใจ	คนก็ยิ่ง
ไม่ศึกษา	เรื่องเก่าๆ	นั้น	คนก็ยิ่งไม่รู้	ถ้าไม่เลือน
หายไป	ก็รู้เข้าใจกันผิดๆ	
	 จ�าได้แม่นว่า	 เมื่ออาตมาเป็นสามเณร 
ใกล้ๆ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 คนไทยก�าลังต่ืนตาม 
ตะวันตก	 หลงวิทยาศาสตร์กันอย่างหนักทั้งที่
ก็ไม่รู้จริง	ตอนนั้น	ก็อย่างที่ว่า	อะไรที่เป็นเรื่อง
เก่าๆ		ของไทย		เรือ่งทีส่บืกนัมา		รวมทัง้พระพทุธ

ศาสนา		เขาดูถกูว่าล้าหลงั	โง่เขลา		คร�า่คร	ึ	ค�าว่า 
“สมาธ”ิ	อย่าไปพดู		ชาวบ้านก็ห่างเหนิไม่เข้าใจ 
แล้ว	 ส่วนคนไทยสมัยใหม่ก็จะหัวเราะเยาะ 
ยิ่งค�าว่า	“สมถะ”	ละก็ไม่ได้เรื่องเลย	พอพูดถึง	
“วิปัสสนา”	เขาก็เอาไปใส่เข้ากับการนั่งเทียน	
หรอืนัง่ทางใน	ว่านัง่หลบัตามองเหน็โน่นเหน็นัน่ 
	 เป็นอนัว่า	สมาธ	ิสมถะ	วปัิสสนา	กรรมฐาน	
ฯลฯ	เป็นเรื่องราวถ้อยค�าที่คนไทยสมัยใหม่ยุค
นั้น	พากันเย้ยหยัน	ยิ้มเยาะ
	 ทีนี้	ใกล้	พ.ศ.	๒๕๐๐	นั่นแหละ	ที่อเมริกา	
ดินแดนยอดนิยมในฝันของคนไทยยุคนั้น	 คน
รุ่นใหม่ของเขาเกิดตื่นตัวหันมาสนใจค�าสอน
ธรรมของตะวันออก	 เร่ิมด้วยพวก	 Beat	 Ge- 
neration	(ขอให้ไปค้นความรู้เอาเอง)	ต่อด้วย 
ยุคของพวก	 “ฮิปปี้”	 (hippies)	 แล้วก็ขบวน 
การศาสนาตะวันออกมากมาย	 (ดังเช่น	Tran-
scendental	Meditation	จนถึงหริกฤษณะ/
Hare	 Krishna)	 ฝรั่งเด็กฝรั่งโตหันมาสนใจฝึก
นั่งสมาธิกันใหญ่	จนจะเป็นแฟชั่น
	 คราวนี้คนไทยสมัยใหม่	 คนไปเรียนเมือง
นอก	ไปอเมรกิามา	กช็ืน่ชมสมาธิด้วย	ใครพดูถงึ
สมาธ	ิกลายเป็นด	ีเป็นโก้	ตอนน้ีคนไทยเก่าๆ	ก็
พอจะเลกิอายเลกิกลวัทีจ่ะพดูถงึสมาธ	ิเป็นต้น	
คนทั่วไปเปลี่ยนท่าทีมาทางสนใจกันขึ้น
	 ทีนี้	 คนไทยนั้นห่างเหินเรื่องเนื้อหาสาระ
ของพระพทุธศาสนามานาน		ตอนน้ันจึงเหมอืน
จะฟื้นกันใหม่



๒๖
10

	 ช่วงเวลานั้นก็เหมือนเป็นระยะหัวเลี้ยว
หวัต่อ	ถึงแม้สถานการณ์จะฟ้ืนตวัดข้ึีน	แต่ค�าที่
ดขีึน้มาจรงิจงั	กค็อื	“สมาธ”ิ	ถอืว่าเป็นค�ายอด
นิยมได้ค�าหนึ่ง	ฝรั่งพูดกันนัก	จนต่อมาก็เข้าไป
อยู่ในพจนานุกรม/dictionary	 ภาษาอังกฤษ
ทั่วไปหมด	 คือค�าว่า	“samadhi”	 (ถอยหลัง
ไปก่อนปี	1997	กย็งัเป็นค�าทีห่าไม่ง่ายใน	dict.)
	 ส่วนค�าอื่นๆ	 ซึ่งห่างเหินมานาน	 อย่าง	
กรรมฐาน	 สมถะ	 วิปัสสนา	 คนไม่คุ้น	 หรือยัง
รู้สึกในทางไม่ค่อยดี	 รู้สึกแปลกๆ	หรือบางทีก็
มองไปในเชิงกลัวๆ	 อย่างน้อยว่าเป็นเรื่องยาก	
หรือห่างไกลตัว	 ไม่ชวนให้สนใจหรืออยากเข้า
มาร่วม	 ค�าเดิมค�าเก่าที่ว่า	 ส�านักกรรมฐาน	
ส�านักวิปัสสนา	จึงน่าจะไม่ชวนใจ	(บางแห่งตั้ง
เป็นท�านองสถานฝึกสมาธิ	 หรือศูนย์ฝึกสมาธิ	
คล้ายอย่างที่ฝรั่งมี	meditation	 center	 แต่
ตามหลักพระพุทธศาสนา	อันนั้นมีความหมาย
แคบเกินไป	ได้แค่สมถะ)
	 ทนีี	้มองในเชงิสันนษิฐาน	ท่านผู้ปรารถนา
ด	ีอยากจะส่งเสริมการปฏิบติั	ทีเ่รยีกว่าสมถะ	- 
วิปัสสนา	 ก็คิดหากันว่าจะใช้ค�าเรียกว่าอะไรด	ี
จะได้จงูใจคน	อย่างน้อยกใ็ห้ฟังเข้าใจสบายๆ	นี่
กค็อืท่านมีความคิดด	ีและกม็คีวามปรารถนาดี
มากๆ	ด้วย	ไปๆ	มาๆ	ก็ใช้ค�าว่า	“สํานักปฏิบัติ
ธรรม”	 ข้ึนมา	 ซึ่งเป็นค�าที่ดี	 และก็ใช้กันมาๆ 
จนคงเรียกได้ว่าติดแล้ว
	 แต่การปฏิบัติของส�านักปฏิบัติธรรม	ที่จัด
กันอยู่นั้น	 เป็นการปฏิบัติธรรมในความหมาย
ของสมถะ	-	วปัิสสนา	หรอืเรือ่งกรรมฐานนัน่เอง 
คือธรรมที่มุ่งเน้นในระดับของจิตต	 -	 ปัญญา
ภาวนา	ไม่ใช่ครอบคลมุการปฏบิตัธิรรมทัง้หมด	
ตั้งแต่ทาน	ศีล	๕	เบื้องต้น	ซึ่งในส�านักปฏิบัติฯ	
ก็สอน	แต่แค่เป็นส่วนเสริมประกอบ

เรียกให้ตรงให้พอดี
	 อย่างทีว่่าแล้ว	เวลาน้ี	ค�าเรยีกว่า	“ปฏบิตั-ิ 
ธรรม”	 และ	 “ส�านักปฏิบัติธรรม”	นั้น	 ใช้กัน 
ติดแล้ว
	 แต่ทนีี	้พอใช้กนัตดิ	ลงตวั	อยูต่วั	ความหมาย 
ของค�าว่าปฏิบัตธิรรม	ก็เลยพลอยจ�ากัดแคบลง
มาตามค�าทีใ่ช้กันตดิแล้วน้ันด้วย	คอื	ทีว่่าส�านัก
ปฏิบัติธรรมนั้น	ธรรมที่ปฏิบัติก็คือเรื่องสมถะ-
วิปัสสนา	หรือเรื่องกรรมฐาน	หรือจะเรียกด้วย
ค�าอื่นก็ได้เช่น	จิตตภาวนา	และปัญญาภาวนา	
เอาแค่นี้	ในระดับนี้
	 คราวนี้	 พอพูดถึงปฏิบัติธรรม	 -	 ส�านัก
ปฏิบัติธรรม	 คนก็ไม่นึกถึงธรรมอีกมากมาย
อย่างในมงคลสูตร	 ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน 
เช่นว่า	 “อเสวนา	 จ	 พาลาน�,	 ปณฺฑิตานญฺจ	
เสวนา”	ไม่คบพาล	คบบณัฑติ...	“มาตาปิตอุุป- 
ฏฺฐาน�	ปุตฺตทารสฺส	สงฺคโห”	บ�ารุงเลี้ยงพ่อแม่	
ดูแลรวมใจลูกเมีย...	 “อนากุลา	 จ	 กมฺมนฺตา”	
ท�าการงานให้เสรจ็เรยีบร้อยไม่ค่ังค้างหมกัหมม 
ฯลฯ	 ท้ังท่ีว่าธรรมเหล่านี้แหละ จะต้องให้ 
คนทั่วไปปฏิบัติอย่างประชิดติดประจําตัว
	 ถ้าคนทัว่ไปเข้าใจแคบเข้ามาเอาแค่กรรม- 
ฐานเป็นการปฏิบัติธรรม	 ก็เกิดช่องโหว่	 หรือ
ได้แค่ครึ่งๆ	กลางๆ	ไม่เต็มความหมายของการ
ปฏิบัติธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน
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	 ดตูวัอย่างง่ายๆ	ในพระไตรปิฎก	ท่านผู้หนึง่ 
เล่าว่า	“สฺวาห�...ปฏปิชชฺติวฺา	ตถาคตสสฺ	ธมเฺม” 
(“ข้าพเจ้านั้น...ปฏิบัติธรรมทั้งหลายของ 
พระตถาคตเจ้า”)	 แล้วก็บรรยายธรรมที่ตน
ปฏิบัติอย่างยืดยาว	 ซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือศีล	 ๕ 
(ขุ.วิ.๒๖/๕๓/๙๕)	 นี่ก็ชัดว่าการถือศีล	 ๕	
เป็นการปฏิบัติธรรม
	 อรรถกถาก็ใช้ให้เห็นไว้ชนิดครอบคลุม
หมดสิ้น	เช่นว่า	“โลกิยโลกุตฺตรสุขสฺส	มคฺคภูต� 
สลีาทธิมมฺ ํปฏปิชชฺติวฺา...”	(“ปฏิบัตธิรรมมีศลี 
เป็นต้น	ซึ่งเป็นทางแห่งโลกิยสุข	และโลกุตตร- 
สขุ”,	อติิ.อ.๓๘๖)	การถงึไตรสรณะท่านก็เรียก
เป็นการปฏิบัติธรรม	(วิมาน.อ.๒๗๗)
	 เป็นอันว่า	 ถ้าจะให้ดี	 ก็ต้องให้คนรู้เข้าใจ
ให้ถูกต้องว่า	“ปฏิบัติธรรม”	หมายความว่าน�า
ธรรมมาปฏิบัติ	 เอาธรรมมาใช้ในชีวิตที่เป็นอยู่	
ด�าเนินไป	 ตั้งแต่ในใจไปจนถึงในโลกในสังคม
ตลอดทัง้หมด	หรือว่าทัง้ในการด�าเนินชวีติ	และ
จัดกิจการสังคม
	 ถ้าเป็นชาวบ้าน	กว่็า	ทัง้ทาน	ศลี	และภาวนา 
ถ้าเป็นพระเณร	ก็ว่า	ทั้งศีล	สมาธิ	และปัญญา 
หรือจะพูดให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายขึ้น	ก็ยกมงคล 
ธรรม	 ๓๘	 ในมงคลสูตรมาให้ดู	 ตั้งแต่ว่า	 ไม่ 
เสวนาคนพาล	 แต่เสวนาบัณฑิต...เล่าเรียนให้
รู้เชี่ยวชาญ	 มีศิลปวิทยา...ไปจนถึงใจผ่องแผ้ว	
ผจญเผชิญอะไร	 จิตไม่หวั่นไหว	 นี่คือปฏิบัติ
ธรรมทั้งนั้น	 ใครท�าได้	 ก็เป็นนักปฏิบัติธรรมที่
เยี่ยมยอด	ควรยกย่อง
	 เร่ืองนีส้�าคญัอย่างยิง่ส�าหรบัปัจจุบนั	ท�าไม
จึงว่าส�าคัญนัก	 เราก็เห็นกันอยู่ว่า	 เวลานี้	 ไม่
ต้องพูดถึงคนไทยทั่วไป	แม้แต่ชาวถิ่นชาวบ้าน	
ในชนบทห่างไกล	กถ็กูฤทธ์ิความตืน่นยิมความ
เจริญสมัยใหม่จูงพาให้เหินห่างออกไปจาก 

ธรรม	 จากพระศาสนา	 จนกระทั่งว่าเขาแทบ
ไม่รู้จักหลักธรรมอะไรเลย	การปฏิบัติธรรมที่ 
สืบทอดมาในวัฒนธรรม ในประเพณีต่างๆ 
แทบไม่เหลอืสาระ  มีแต่รปูแบบหรอืพธิทีีเ่พีย้น 
ความหมายไปแล้ว สักว่าทําหรืออ้างกันไป 
พูดสั้นๆ ว่าเขาไม่รู ้จักว่า “ปฏิบัติธรรม” 
คือทําอะไร
 ทีนี้	เมื่อชาวถิ่นชาวบ้านอยู่ในสภาพนี้	พอ
วัดที่น่ันได้เป็นส�านักปฏิบัติธรรม	 หรือส�านัก
ปฏิบัติฯ	มาตั้งที่นั่น	อะไรจะเกิดขึ้น
	 อย่างที่พูดกันมาแล้ว	 เวลานี้	 คนพูดถึง
การปฏิบัติธรรมกัน	 แค่ในความหมายของ
จิตตภาวนา	-	ปัญญาภาวนา	หรือสมถะ	-	วปัิสสนา 
หรือง่ายๆ	 ว่ากรรมฐาน	 ทีนี้	 พอพูดว่าปฏิบัติ
ธรรม	 ชาวบ้านก็นึกถึงว่า	 อ้อ...	 ที่ว่าปฏิบัติ
ธรรม	ก็คอืไปอยูกั่นในทีจั่ดให้อย่างน้ัน	ต้องแต่ง
ตัวในชุดอย่างนั้น	ไปอยู่และท�าอะไรๆ	อย่างที่
คนที่นั่นเขาท�ากันนั้น	เป็นเรื่องของคนพวกนั้น 
(ซึ่งมักมาจากที่อื่น	ที่ไกลๆ)	อยู่กันท�ากัน	๗	วัน	
๑๕	วัน	เดือนหนึ่ง	แล้วก็เสร็จหมดรุ่นไป	การ
ปฏิบัติธรรม	 คือท�าอย่างนั้น	 เป็นเรื่องของคน
พวกนั้น	พวกเราไม่เกี่ยว	การปฏิบัติธรรมไม่ใช่
เรื่องของเรา	ถ้าอย่างนี้ก็คือจบ	ไม่ใช่จบส�าเร็จ	
แต่คือจบสิ้น	หมดสิ้น	สูญสิ้น
	 ถ้าการมีส�านักปฏิบัติธรรม	พาให้ชาวถิ่น
ชาวบ้านคิดเห็นมองเข้าใจไปอย่างน้ัน	 น่ีก็คือ
เป็นการแยก	เป็นการกนัหรอืกัน้ชาวบ้านออก
ไปจากการปฏิบัติธรรม	 ก็คือเหมือนจะไล่เขา	
หรือปล่อยทิ้งเขาออกไปจากพระพุทธศาสนา
	 จึงถึงเวลาที่พึงตื่นรู ้	 ทันเหตุการณ์	 ทัน
สถานการณ์	เมื่อเผลอไปแล้ว	ก็ไม่ประมาท	รีบ
แก้ไข	หรอืปิดช่องเสยี	ถ้าไม่เอาค�าเก่าค�าเดมิมา
เรียกจ�ากัดลงไปว่า	ส�านักกรรมฐาน	หรือส�านัก
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วิปัสสนา	 ถ้ายังจะใช้ค�าว่าส�านักปฏิบัติธรรม 
ก็อาจมีค�าต่อท้าย	 หรือใส่วงเล็บก�ากับ	 เช่นว่า	
ส�านักปฏิบัติธรรมสมถวิปัสสนา,	 ส�านักปฏิบัติ
ธรรมสมาธิภาวนา,	 ส�านักปฏิบัติธรรม	 (จิตต-
ปัญญาภาวนา),	 ส�านักปฏิบัติธรรม	 (ระดับ 
จิตปัญญา),	ส�านักปฏิบัติธรรมเข้มข้น	ฯลฯ	ให้
ชัดลงไป
	 ได้ทราบว่า	 มีบางส�านักที่ท่านยังใช้ชื่อว่า
เป็น	“ส�านักกรรมฐาน”	บางทีก็มีค�าต่อท้ายว่า	
“ส�านกัปฏบิติัธรรมกรรมฐาน”	นีก็่แสดงว่าท่าน
เข้มแข็ง	มั่นคง	ไม่วอกแวก	ก็น่าอนุโมทนา
	 ทีนี้	 ถ้ายังจะใช้อย่างที่ติดนิยมกันไปแล้ว
นี้ว่า	“ส�านักปฏิบัติธรรม”	 เมื่อตระหนักรู้แล้ว	
ก็พูดอธิบายให้คนทั้งหลายทั้งปวงรู้เข้าใจหลัก	

ความหมายของการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง
เต็มที่	 หรือเต็มระบบครบวงจรไปทีเดียวเลย	
เช่นว่า	 วางระบบวิธีจัดด�าเนินการ	 ให้ส�านัก
ปฏบิตัธิรรม	ทีรู่กั้นว่าเป็นระดบัจิตปัญญา	หรอื
สมถวปัิสสนา	ซึง่ตัง้อยูท่ีว่ดั	หรอืในชมุชนนี	้เป็น
ศูนย์พลังที่จะน�าจะพาจะหนุนเสริม	 (หรือแม้
กระทั่งมาต้อน)	 ให้ประชาชนโดยรอบ	 ตั้งแต่
ชาวบ้านชาวถิน่ท่ีนัน่ทัง้หมด	พากนัปฏบิตัธิรรม 
ในระดบัของตนๆ	ทัว่กนั	หรอือย่างจรงิจงัชดัเจน 
	 นี่คือ	ให้ปฏิบัติธรรมกันในความหมายพื้น
ฐานที่ว่า	เอาธรรมมาใช้ เอามาปฏิบัติในชีวิต
ของแต่ละคน ในการอยู่ร่วมกนัในการเป็นอยู่ 
ทํากิจหน้าท่ีให้ถูกต้องจริงจังดีงามสุจริตให้
สัมฤทธิ์ความมุ่งหมาย	ตั้งแต่เป็นพ่อแม่ลูกใน 
บ้าน	 ไปจนถึงเป็นผู้บริหารปกครองบ้านเมือง	
ธรรมของพ่อ	ธรรมของแม่	ธรรมของลูก	ธรรม
ของครูอาจารย์	 ธรรมของพ่อค้าแม่ค้า	 ธรรม 
ของข้าราชการ	 ธรรมของคนทุกอาชีพ	 จนถึง
พระราชามหากษตัรย์ิ	มทีัง้นัน้	กใ็ห้ทกุคนปฏบิตัิ
ธรรม	 ท�าหน้าที่ของตัวและพัฒนาคุณสมบัต ิ
ทั้งหลายขึ้นมา	 ที่จะให้มันดีมันเจริญงอกงาม	
ปฏิบัติธรรมกันให้ได้อย่างนี้

เป็นมาอย่างไร จึงได้เป็นไปอย่างนี้
	 เรือ่งราวทีเ่ป็นไปอย่างทีไ่ด้ว่ามา	ท�าให้นึก
มองเห็นภาพของวัดที่อยู่กับวิถีชีวิตและชุมชน
ไทยในอดีต	
	 วัดเป็นสมบัติสาธารณะ	 เป็นวัดของถิ่น
ของหมูบ้่าน	ทกุคนในถ่ินในหมูบ้่านมคีวามรูส้กึ
เป็นเจ้าของร่วมกัน	 วัดเป็นแหล่งแห่งคุณค่า	
เป็นหน้าตาของถิ่นของชุมชน	 ทุกคนมีความ
ภูมใิจในวัดของตน	และอยากช่วยกันดแูลรกัษา
ท�าวัดให้เป็นที่น่าภูมิใจของถิ่นของชุมชน	

รู ้ขอบเขตความหมายที่แท้จริงกันให้ชัดเจน	
แล้วก็ใช้ค�านั้นอย่างรู้กันเข้าใจกันว่า	ที่เรียกว่า
ส�านกัปฏิบตัธิรรมนีใ้ห้เข้าใจว่าเป็นการเรยีกให้
สัน้	หรอืใช้ตามทีติ่ดทีเ่คยชินกนัไปแล้ว	เม่ือพดู
ว่าส�านักปฏิบัติธรรม	ก็ให้รู้เข้าใจกันว่ามีความ
หมายในขอบเขตแค่นี้นะ	 ให้เข้าใจเหมือนว่ามี
วงเล็บต่อท้ายว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในระดับ
จิตปัญญา	หรือสมถวิปัสสนา	อย่างที่ว่าแล้ว
	 จากนั้น	ถ้าให้ดี	ถ้าจะให้สมบูรณ์	 เมื่อจะ
เป็นส�านักปฏิบัติธรรม	 ก็อาจตั้งใจท�าให้เต็ม
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	 วัดเป็นที่อยู่ที่ท�ากิจท�าวัตรเป็นที่บ�าเพ็ญ
สมณธรรมของพระ	โดยมหีลวงพ่อพระประธาน
เป็นศูนย์รวมใจท่ีทุกคนไปเคารพบูชา	 บรรดา
พระสงฆ์และญาตโิยมมาชมุนมุพบปะพร้อมกนั
ข้างหน้าหลวงพ่อพระประธาน	ญาติโยมบ�ารุง
เลีย้งพระสงฆ์ด้วยปัจจยัสี	่พระสงฆ์ให้ศลีแสดง
ธรรมสั่งสอนญาติโยม	 ให้อยู่ในศีล	 ในธรรม 
ให้รักษาศีลเป็นพื้นฐานและให้ปฏิบัติธรรมอื่น
ทั้งหลายที่ต่างคนต่างๆ	กันไปหรือยิ่งขึ้นไป
	 วัดเป็นที่อ้างที่อิงของทุกคนตลอดชีวิต	
พอลูกเกิดก็มาขอให้หลวงพ่อตั้งช่ือ	 และหรือ
ท�าบุญตัดผมไฟ	 ต่อจากนั้นก็มีงานที่วัดให้มา
ร่วมงานร่วมท�าบุญกันเรื่อยไป	 พอโตเป็นหนุ่ม	
ก็มาบวชเรียนจ�าพรรษา	 เป็นผู้ใหญ่ผู้เฒ่าชรา	
ก็มาอยู่วัดนอนที่ศาลารักษาอุโบสถฟังธรรม
บ�าเพญ็ภาวนา	ถึงวาระอายขุยัไปจากโลกนี	้ลูก
หลานญาติมิตรก็น�ามาวัด	บ�าเพ็ญกุศลปลงศพ
ให้	 ต่อจากนั้น	 ก็มีงานท�าบุญอุทิศให้	 ตามแต่ 
จะระลึกถึงกันสืบต่อไป
	 วดัเป็นสถานท่ีปฏบิตัธิรรม	และสอนธรรม
ทีจ่ะน�าไปปฏบัิต	ิ	ชาวบ้านมาวัดกนัทกุรุน่ทกุวัย	
ทัง้เด็กเลก็		เด็กโต		หนุม่สาว		ผูใ้หญ่		ผูเ้ฒ่า		มาวดั 
ก็ปฏิบัติธรรมกันเห็นชัดๆ	 ต้ังแต่ทานแต่ศีล 
และฟังธรรมเป็นต้นไป	ครั้นมีธรรมที่ได้ฟังได้รู้
แล้วก็เอาไปปฏิบัติที่บ้าน	ที่ท�างาน	และในการ
เป็นอยู่ด�าเนินชีวิตกันต่อไป
	 วดัเป็นศูนย์รวมแหล่งกลางทีท่�ากจิกรรมดี
งามของหมู่บ้านของชุมชน	เป็นที่ฝึกคนในการ
ปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไป	 ทั้งแบบรู้ตัวและไม่ต้อง
รูตั้ว	ผูใ้หญ่มีปัญหาชีวิตเรือ่งบ้านเรือ่งในชุมชน	
ก็มาปรึกษาหลวงพ่อได้	 เด็กเล็กเด็กน้อยก็มา
เล่น	 มาวิ่งไล่กันในวัด	 อยู่ในสายตาของพระที่
จะบอกจะสอนด้วยเมตตา	เช่นว่า	ให้เดก็รกักนั

ช่วยกัน	ไม่รังแกกัน	รู้จักความยุติธรรม	มีความ
สามัคคี
	 เดก็โตขึน้มาหน่อยตัง้แต่ราว	๗	ขวบ	ก็เริม่
ไปมาระหว่างบ้านกบัวดั	และบางทโีรงเรยีนด้วย 
บางคน	เช้า	เอาปิ่นโตไปถวายหลวงพ่อหลวงพี่	
กินข้าวที่วัด	แล้วไปโรงเรียน	พักเรียนกลางวัน	
กว็ิง่กเ็ล่นใตร่้มหมูไ่ม้ในบรเิวณวดั	เลกิเรยีน	ถ้า
ไม่ไปกินข้าวมือ้เยน็ทีเ่ก็บจากกลางวันไว้ทีวั่ด	ก็
กินข้าวเยน็ทีบ้่าน	แล้วจึงไปวดั	พกับ้างเล่นบ้าง	
ค�า่ลงกไ็ปอยูกั่นทีน่อกชานหอสวดมนต์	ไม่ต้อง
ไปเอะอะทีก่ฏุพิระหรอืหลวงพี	่พระมาท�าวตัรค�า่	
กส็วดมนต์ด้วย	หลงัจากนัน้ก็อ่านกด็หูนงัสอืกนั	
ถ้ามีพระหรือรุ่นพี่มาเล่านิทานให้ฟัง	ก็ยิ่งดี	ถึง
เวลาอนัควรกน็อนหลบักนัทีห่อสวดมนต์นัน้เอง
ทีว่่ามาน้ี	หมายถงึวดัทัว่ๆ	ไป	ทีค่นไทยรู้จักเป็น
สามญั	ในถ่ินบ้านหรอืย่านใกล้ชมุชน	แต่ถ้าเป็น
วัดป่า	ก็เป็นธรรมดาอยู่เองว่ามีลักษณะเฉพาะ
ตามช่ือทีบ่อกอยู่แล้วในตัว	ว่าอยูใ่นถิน่ไกล	ห่าง
ชุมชน	และเป็นที่พระมุ่งมาปลีกหลีกเร้นระดม
เพยีรในการปฏบิตัขิดัเกลา	โดยสมัพนัธ์กับชาว
บ้านเพียงกลุ่มหมู่เล็กๆ	ย่อยๆ	
	 ตามทีว่่ามาจะเหน็ว่า	ค�าว่า	“วดั”	มคีวาม
หมายไม่เพียงครอบคลุมค�าที่คิดขึ้นมาใช้กัน



๒๖
14

โปรดติดตามอ่านต่อ	ตอน	๓
“รู้ไทย เข้าใจฝรั่ง ทําให้เต็มตามธรรม”

ใหม่ว่า	 “ส�านักปฏิบัติธรรม”	 เท่านั้น	 แต่กิน
ความกว้างลกึทัว่รอบยิง่กว่าค�าทีว่่านัน้มากมาย
เช่นในทางนิเวศและเนื้อตัวของชีวิต	 ถ้ามีวัด
อยู่	 ส�านักปฏิบัติธรรมก็เป็นได้แค่หน่วยย่อย
ที่มาแทรกมาซ้อน	 หรืออย่างดีก็มาเสริมเติม
เน้นคุณสมบัติด้านหนึ่งของวัดนั้น	 แต่ก็ไม่พ้น
ปัญหาในข้อที่ได้ถูกจ�ากัดความหมายให้แคบ
ให้มองเขวไปเสียแล้วว่าเป็นธรรมที่จ�าเพาะ 
สมถกัมมัฏฐาน	หรือวิปัสสนากัมมัฏฐาน
	 ในขอบเขตที่นับว่ายังคุมความหมายไว้ได้ 
กคื็อ	บางวดัมสีถานทีเ่หมาะ	และมพีระอาจารย์ 
สอนกรรมฐาน	 คือสอนการฝึกปฏิบัติสมถ-
วิปัสสนา	 ก็จัดสถานที่เป็นสัดส่วนพิเศษให้
ส�าหรับผู้ที่ต้องการมาเข้าอยู่ฝึกปฏิบัติ	 แล้ว 
ก็เรียกชื่อตรงไปตามนั้นว่าส�านักกรรมฐาน	
เหมือนเป็นหน่วยย่อยทีซ้่อนอยูใ่นวัด	กพ็อไหว
(หรือบางวัดต้องการให้เห็นความเน้นจ�าเพาะ	
จะตั้งชื่อว่าเป็นส�านักวิปัสสนา	 ก็ยังพอรักษา
ความเป็นวัดไว้ได้)
	 แต่จะอย่างไรก็ตาม	 วัดก็พึงท�าบทบาท
หน้าทีพ่ืน้ฐานของวัดอย่างทีว่่ามาแล้ว	แก่พทุธ
บริษัทและบรรดาประชาชน	ไม่ละเลย	ไม่ทอด
ทิ้ง	ไม่ข้ามไป
	 ทีนี้	ที่ท่านน�าค�าว่า	“ส�านักปฏิบัติธรรม”	
มาใช้อย่างนี้	 และเราคิดว่าท่านท�าด้วยความ
ปรารถนาดีมากทเีดยีวนัน้	คอืมาคิดว่า	ในระยะ
ทีผ่่านมาไม่ใช่น้อยนี	้ต้องยอมรบัว่า	วดัทัง้หลาย
ถ้าไม่ถงึกบัว่าส่วนใหญ่	แต่กม็ากมาย	ได้ละเลย
หรือย่อหย่อนในการท�าหน้าที่ของวัด	 ไม่ใส่ใจ
แนะน�าส่ังสอนให้พระให้โยมศกึษาปฏิบัติธรรม
อะไร	สมถวปัิสสนา	จติตภาวนา	ปัญญาภาวนา	
ไม่ใส่ใจ	เอาแต่เรื่องจะหาเงินทองรายได้	สร้าง
โน่นสร้างนี่	ฯลฯ

	 ทน้ีี	ญาตโิยมกม็ไีม่น้อยทีม่ศีรทัธามฉีนัทะ	
อยากจะศึกษา	จะปฏิบัติ	จะเจริญภาวนา	แต่
ไม่รู้จะไปที่ไหน	ไปๆ	มาๆ	มีผู้รู้ผู้น�าพอจะเห็น
ทาง	เมื่อหาครูอาจารย์ได้	หรือมีกัลยาณมิตรที่
น�าได้	กร็วมกลุม่กนั	หาทีห่าทาง	จดัเป็นรายการ
ไปเข้าวิเวก	หรอืเข้าคอร์สศกึษาปฏิบติัในแบบที่
ตกลงหรอืพอใจ	จะเรียกชือ่การปฏิบติัน้ีอย่างไร	
ก็ยังเอายุติไม่ได้	 แต่ก็คือเป็นเรื่องของศรัทธา
เป็นความใฝ่ธรรม	 ที่น่าอนุโมทนา	 ควรหา 
ทางสนองสนับสนุน
	 ฝ่ายท่านผูรู้ผู้อ้ยูใ่นวงทีถ่อืว่ามคีวามรบัผดิ
ชอบ	 ได้เห็นสภาพที่เป็นไปอย่างนี้	 ก็คิดสนอง
สนับสนุนอย่างที่ว่า	 อย่างน้อยก็พยายามให้มี
ที่ไปเข้าศึกษาปฏิบัติอย่างนั้น	 จนออกมาเป็น
ชือ่ว่าส�านักปฏบิติัธรรมดงัทีว่่า	เป็นเจตจ�านงที่
ดีงาม	แต่เมื่อเห็นช่องเห็นร่องไม่มิดชิด	มาช่วย
กันปิด	ก็ย่อมจะดี
 ในที่สุด ที่สําคัญก็คือวัดนั่นเอง ที่ทุกคน
ควรช่วยกันหนุนให้ฟื้นชีวิตขึ้นมา ฟื้นความ
หมาย ฟื้นบทบาทหน้าท่ี ในการเป็นแหล่ง
เป็นศูนย์กลางสอนนําแผ่ขยายการศึกษา
ปฏิบัติธรรมทุกขั้นทุกระดับให้ถึงแก่ทุกชีวิต
ท่ัวถิน่ท้ังชมุชน ให้เจรญิในธรรมในประโยชน์
สุขยั่งยืนนานทั่วถึงกัน
	 การวัดที่น่าจะช่วยกันเพียรในงานฟื้นวัด 
ให้วัดสมยัน้ีไม่แพ้วัดโบราณ	อย่างหน่ึงทีค่วรถอื 
เป็นส�าคัญ	 คือให้วัดสามารถจัดน�าเด็กตั้งแต่
อาย	ุ๗	ขวบ	ให้มฉีนัทะทีจ่ะไปใช้วดัเป็นทีพ่ฒันา 
ชีวิตสู่ความเจริญงอกงามที่ผู้รักธรรมพึงชื่นชม



๒๖
15

	 คอลัมน์นี้	 จะขอน�าเสนอการเรียนพระ-
ปรยิตัธิรรมทีน่่าสนใจ	เพือ่เป็นทางเลอืกส�าหรับ
ผู้ตั้งใจศึกษาธรรมะในระหว่างพรรษานี้	ซึ่งนับ 
เป็นความโชคดีของคนไทยที่มีหลายแห่งเปิด
โอกาสให้ทั้งบรรพชิตและฆราวาสในการ
สืบสานการศึกษาพระปริยัติธรรมแขนงต่างๆ	
เพื่อจรรโลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา	สร้าง
ศรัทธาที่ดีงาม	 น�าความสงบร่มเย็นสู ่สังคม 
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีพุทธโดยแท้ 
โพธิยาลัยฉบับนี้ 	 ขอน�าเสนอสถานที่และ 
โครงการการสอนท่ีพอเป็นทางเลือกในการ
ศึกษาธรรมให้ท่านพิจารณาตามความชอบใจ	
ส�าหรบัท่านทีส่ะดวกและมีเวลา	เรยีกว่าส่งเมนู
ธรรมมายั่วใจให้ร่าเริงในธรรมพอสังเขป	ดังนี้
๑. วัดจากแดง	 เป็นสถาบันการศึกษาพระ- 
ปริยติัธรรมทัง้วชิาไวยากรณ์บาล	ีและพระอภ-ิ 
ธรรมมายาวนาน	มหีลกัสตูรหลกั	๒	หลกัสตูร	คอื	
บาฬีไวยากรณ์ชั้นสูงเพื่อพระไตรปิฎก	(๓	ปี) 
มกีารสอน	๒	คอื	วชิาไวยากรณ์ปาฬี สอนทกุวัน 
จันทร์	–	พฤหัสบดี	ตั้งแต่	๘.๓๐	-	๑๖.๐๐	โดย 

อาจารย์น้อม	ดาดขุนทด	(โทร.	๐๘๖	-	๔๑๙	- 
๔๙๑๑) และวิชาพระอภิธรรม	 ทุกวันศุกร์	
๘.๓๐	-	๑๖.๐๐	น.	โดยพระอ.มหาบญุช	ูอาสโภ 
(โทร.	๐๙๕	-	๕๑๒	-	๘๗๘๔)	นอกจากนี้ยังมี
หลักสูตรพระไตรปิฎกพื้นฐาน	(๑	ปี)	ซึ่งจะน�า
พระไตรปิฎกมาเรยีน	แบ่งเป็น	๓	วิชา	คอื	พระ-
วนิยัปิฎก, พระสตุตันตปิฎก ขทุทกนกิาย	และ
พระอภธิรรมปิฎก	ถ้าผูเ้รยีนมคีวามรูไ้วยากรณ์
บาลี	 และมีพ้ืนฐานพระอภิธรรมมาก่อน	 ก็จะ
เรียนหลักสูตรนี้ได้สนุก	เข้าถึงอรรถที่ลึกซึ้ง
	 นอกจากน้ี	 ส�านักเรียนวัดจากแดง	 ยังมี
การเรยีนอกีหลายวิชาให้ศกึษาเพิม่เตมิ	ส่งเสรมิ 

กองบรรณาธิการ
ชวนรู้

แนะน�ำสถำนศึกษำธรรม
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ความรูค้วามเข้าใจให้ตามแนวทีท่่านสนใจ	ดังนี้	
เช่น	คมัภร์ีปัฏฐาน,	คมัภีร์	อายตนยมก,	วิชาจิตต-
ยมก, ปทรูปสิทธิ  และยังเปิดสอนวิชาภาษา 
พม่า ด้วย		(ท่านสนใจ สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูล และสมัครเรยีนได้ทีอ่าจารย์ผู้สอนได้เลย) 
๒.  ธรรมสถาน  สาํนกับรหิารศลิปวฒันธรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	ได้จดัโครงการอบรม
ธรรมในช่วงเข้าพรรษา	 ครั้งที่	 ๑๓	 ถวายเป็น
พระราชกศุลแด่	พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 เรื่อง	 “เบิกบานด้วย
ทศพิธราชธรรม”	ทุกวันเสาร์	 เริ่มเสาร์ที่	๑๕	
กรกฎาคม	–	๓๐	กันยายน	ศกนี้	รวม	๑๒	ครั้ง	
โดยจัดขึ้น	ณ	 วัดญาณเวศกวัน	 อ.สามพราน 
จ.นครปฐม	 (สอบถามรายละเอียดได้ที่ธรรม- 
สถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท  
ปทุมวัน โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๓๐๑๘)
๓. มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม	 (ร่วมกับอภิ- 
ธรรมโชติกะวิทยาลัย)	 เปิดสอนธรรมต่อเนื่อง 

โดยในภาคเรียนที่	 ๒	 ของปีนี้	 ตั้งแต่	 ๑๐	 
กรกฎาคม	 –	 ๒๒	 ธันวาคม	 จันทร์ถึงวันศุกร์	
สามารถสมคัรเรยีนฟร	ีไม่มีค่าใช้จ่าย	เลอืกเรยีน 
ในรายวิชาที่ท่านสนใจได้	 ไม่จ�าเป็นต้องเรียน
ทกุวชิา	มหีลายวชิาทีน่่าสนใจ	เช่น	อภธิมัมตัถ-
สังคหะ,	 วิสุทธิมรรค,	 พระสูตรเพื่อการเจริญ
วิปัสสนา,	 สาระธรรมจากคัมภีร์ขุททกนิกาย	
และในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน	ยังมีการ
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน	 นอกจากน้ี	 ยังมีการเปิดสอนพระ 
อภิธรรมทางไปรษณีย์อีกด้วย	 (สนใจติดต่อ
สอบถาม มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม ซ.อุดม- 
ทรัพย์ ถ.บรมราชชนนี อยู่ข้างห้างสรรพสินค้า
เซน็ทรลั ป่ินเกล้า. โทร. ๐๒ - ๒๘๘๔ - ๕๐๙๑ - ๒   
และ ๐๒ - ๔๔๙ - ๙๔๘๔)
๔. มูลนิธิแนบ มหานีรานนท์	 จัดการเรียน 
การสอนพระอภิธรรมพร ้อมการปฏิบัต ิ
วิปัสสนากรรมฐานให้แก่	 พระภิกษุ	 สามเณร	
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แม่ช	ีและประชาชนทัว่ไป	เช่น	ทกุวันพฤหัสบดี	
และวันศุกร์	มีการสอนวิชาวิสุทธิมรรค (สนใจ
ติดต่อที่ มูลนิธิแนบฯ ซอยวิปัสสนา ถ.พุทธ-
มณฑล สาย ๕ อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร. 
๐๒ - ๘๘๙ - ๔๔๑๗)
๕. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมเหยงคณ์ 
มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์	 แม่ชี 
อบุาสก	อบุาสกิา	และผูท้ีส่นใจในการศกึษาพระ-
ปริยัติธรรม	ในปัจจุบันได้มีการเปิดการเรียน	- 
การสอน	ทั้งหมด	๓	แผนก	ได้แก่	แผนกบาลี	
แผนกอภิธรรม	 และแผนกธรรม (สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิสุปฏิปันโน 
วดัมเหยงคณ์  อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนคร- 
ศรีอยุธยา  โทร. ๐๘๓ - ๐๗๙ - ๙๓๐๒) 
๖. กลุม่ “พทุธธรรมนําสขุ”	ซึง่เป็นกลุม่ฆราวาส 
ที่ศรัทธาค�าสอนและปฏิปทาของสมเด็จพระ-
พทุธโฆษาจารย์	(ป.	อ.	ปยตฺุโต)	ร่วมกบัคณะสงฆ์ 
วดัญาณเวศกวนั	ได้จัดกจิกรรมหลากหลาย	เน้น 

การเผยแผ่ค�าสอน	ซึง่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธ-
ศาสนา	ในเรือ่งอรยิสจั	๔	เช่น	กจิกรรม	ตามรอย
พุทธธรรม		สนุกกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนา 
โดยจัดร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศ 
ไทย	และ	หอจดหมายเหตพุทุธทาส อนิทปัญโญ 
(สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่คณุดวงกมล 
โทร. ๐๘๙ - ๙๒๖ - ๙๔๙๔)
	 การเล่าเรยีนศกึษาพระปรยิติัธรรมน้ันเป็น 
สิ่งส�าคัญที่พุทธศาสนิกชนควรให้ความใส่ใจ	
เพราะพทุธศาสนาให้ความส�าคญักับการศกึษา
ตลอดชวีติ		และถอืว่า		ปัญญา		ความรูเ้ข้าใจทัว่ชดั 
เป็นธรรมสูงสดุทีท่�าให้เราตดักิเลส	และท�าทีสุ่ด 
แห่งทกุข์ได้		ซึง่ต้องเริม่จากสตุะ	การฟังการอ่าน 
จากครอูาจารย์	กลัยาณมติร	หวงัว่าเข้าพรรษานี้ 
ท่านผู้อ่านจะได้เริ่มต้นใกล้ชิดธรรมขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจัง	 เพื่อเข้าถึง
หนทางด�าเนินชีวิตที่ประเสริฐต่อไป
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หลักสูตรการเรียนการสอนของวัดจากแดง
๑. หลักสูตรบาฬีไวยากรณ์ชั้นสูง เพื่อพระไตรปิฎก (๓ ปี)

วัน / เวลา จันทร์ - พฤหัสบดี ศุกร์

๘.๓๐	-	๑๐.๓๐	น.
และ

๑๓.๐๐	-	๑๖.๐๐	น.

วิชาไวยากรณ์
อ.น้อม	ด่านขุนทด

โทร.	086-419-4911

วิชาพระอภิธรรม
พอจ.มหาบุญชู	อาสโก
โทร.	095-512-8784

ตารางเรียนหลักสูตรพระไตรปิฎกพื้นฐาน (๑ ปี) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คาบที่ ๑ ๒ ๓

เวลา ๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

วันจันทร์ พระวินัยปิฎก พระวินัยปิฎก พระวินัยปิฎก

วันอังคาร พระสุตตันตปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระสุตตันตปิฎก

วันพุธ พระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมปิฎก

วันพฤหัสบดี พระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมปิฎก พระสุตตันตปิฎก

วันศุกร์
การค้นคว้าพระไตรปิฎก

ทางคอมพิวเตอร์
พอจ.มหาสุทธิ	ญาณสุทฺโธ

พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก

       หมายเหต	ุ							พระวินัยปิฎก	 ผู้สอน	พอจ.ชอ	ไต้ทูน
																											พระสุตตันตปิฎก	 ผู้สอน	พอจ.มหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร
																											พระอภิธรรมปิฎก	 ผู้สอน	พอจ.มหาบุญชู	อาสโก

นอกจากนี้ยังมีการเรียนอีกหลายวิชา    ดังนี้

วัน/เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ๑๒.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

วันจันทร์
คัมภีร์ปัฏฐาน

อ.ชูศักดิ์	ฮวดสุนทร
คัมภีร์ปัฏฐาน

อ.ณัฐศักดิ์	ตันตยานุพนธ์	
โทร.	081-682-1076

วันอังคาร - - -

วันพุธ
คัมภีร์อายตนยมก

พอจ.สุรชัย	ปณฺฑิตธมฺโม
จิตตยมก

พอจ.สุรชัย	ปณฺฑิตธมฺโม

วันพฤหัสบดี
ปทรูปสิทธิ

อ.รัฐการ	ปิ่นแก้ว	
โทร.	086-775-6250

ปทรูปสิทธิ
อ.รัฐการ	ปิ่นแก้ว	

โทร.	086-775-6250

วันศุกร์
ภาษาพม่า

อ.รัฐการ	ปิ่นแก้ว	
โทร.	086-775-6250

พิเศษในวันอาทิตย	์มีการสอนพระอธิธรรม	หลายชั้นเรียนด้วย
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	 อาตมาไม่ค่อยแข็งแรง	มีโรคประจ�าตัวคือ
โรคหอบ	ซึ่งก็มีข้อดีหลายอย่าง	ท�าให้เราได้คุ้น
เคยกบัลมหายใจ	หายใจเข้ารู	้หายใจออกรู	้	ไม่รู้
ไม่ได้	 เพราะมันหายใจยาก	ลมหายใจยาว	ลม
หายใจสัน้	รูโ้ดยธรรมชาต	ิข้อดอีกีข้อหนึง่คอืไม่
ค่อยได้ไปโรงเรยีน	ถ้าอยูโ่รงเรยีนคงจะห่วงเล่น 
แต่อยูค่นเดยีวบ่อยๆ	กเ็กดินสัิยชอบอ่านหนงัสือ 
กลายเป็นคนอ่านหนงัสือมากกว่าเพือ่น	เพราะ
มเีวลาส่วนตวัมาก	แต่กมี็นสัิยต่อต้านคร	ูต่อต้าน 
โรงเรียน	แต่ตอนหลัง	โรงเรียนของรัฐที่อังกฤษ
ค่อนข้างจะโหด	 มีเด็กโตรังแกเด็กเล็กมาก	
อาตมากโ็ดน		แต่กม็วิีธีป้องกันตวัอย่างหนึง่คอื
อาสาท�าการบ้านให้เด็กตัวใหญ่ๆ	 สร้างความ
รู้สึกเป็นบุญคุณ	 แต่วิธีที่สองคือเล่นฟุตบอล	
พออายุ	๑๓	-	๑๔	ปี	โรคประจ�าตัวหายไปเอง	
เพราะเอาแต่เล่นฟตุบอล	หน้าร้อนอย่างน้ี		เล่น

ตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสามทุ่มกว่า	 เล่นแล้วก็
พัก	นอนคุยกัน	แล้วก็เล่นต่อ	สามทุ่มกว่าค่อย
ขี่จักรยานกลับบ้าน	เป็นประจ�า	นอกจากชอบ
แล้ว	ข้อดอีีกอย่างคอื	กลายเป็นทีย่อมรบันับถอื
ของเดก็ผูช้ายทัว่ไป	พอได้รบัเลอืกเข้าเล่นในทมี
โรงเรียน	เป็นที่ยอมรับ	การถูกรังแกก็หมดไป
	 มีเพื่อนรุ่นพี่ที่เล่นฟุตบอลในทีมโรงเรียน
คนหน่ึง	ต่อมาเขามาเป็นแฟนของพีส่าวอาตมา	
เพื่อนคนน้ีเวลาได้คุยกัน	 เขาจะชอบเล่าเรื่อง
มหาตมคานธีให้เราฟัง	 ที่ชอบมากคือ	 ที่เพื่อน
บอกว่า	เมือ่เราเจอเรือ่งทีไ่ม่ยุตธิรรม		เรือ่งความ 
รนุแรง		เราต้องไม่โต้ตอบด้วยความรนุแรง		เพราะ 
จะท�าให้เราชัว่เหมอืนเขา	ไม่มอีะไรดกีว่าเขา	การ
ต่อสูด้้วยสนัตวิิธีเป็นสิง่ทีช่อบมาก		ก่อนอาตมา 
มาเมืองไทย	เขาก็แต่งงาน	อาตมามาเมืองไทย
หกปีกว่า	 พอกลับไปเป็นครั้งแรก	 เขามีลูกกับ

ความดีที่แตกต่าง

พระอาจารย์ชยสาโร
พระธรรมเทศนา
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พี่สาวแล้วสองคน	สี่ขวบกับสองขวบ	วันหนึ่งก็
นั่งคุยกัน	อาตมาก็ถามเพื่อนที่ตอนนี้เป็นพี่เขย
แล้วว่า	“ยงัชอบมหาตมคานธีเหมือนเดิมไหม”	
เขาบอกว่า	“ชอบซิ	ยังชอบตลอด	แต่ถ้ามีใคร
มารังแกกับลูกของผม	ผมจะฆ่ามันเลย”	จึงได้
ข้อคดิเรือ่งครอบครวั	เรือ่งความรกั		ว่ามข้ีอเสยี
ตรงนี	้	คอืมีเรามีเขา	พอรกัใครแล้ว	จะต้องเป็น 
ห่วงเขา	ระวังใครที่ไม่ชอบคนที่เรารักหรือเป็น
ศัตรูของคนที่เรารัก	 หรือแค่อาจจะเป็นศัตรู
ของคนทีเ่รารกั	เรากถ็อืว่าเป็นเรือ่งของเราด้วย	
เขากลายเป็นศัตรูของเราด้วย	 คุกคามเราด้วย	
เพราะเรากับผู้ที่เรารักเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
	 เพราะฉะนัน้	อดุมการณ์หรอืหลักการของ
เรามกัจะเข้มแขง็ตอนทีเ่รายงัหนุม่อยู	่	ยงัไม่ค่อย
มีความรับผิดชอบอะไร	 ตอนยังเด็ก	 เป็นนิสิต 
นกัศึกษา		จะมอีดุมการณ์มาก		แต่พออายมุากขึน้ 
แต่งงานมีครอบครัวแล้ว	 อุดมการณ์จะค่อยๆ	
ละลายหายไป
	 ในการปฏิบัติธรรมของเรา	 เมื่อเราเห็นว่า 
เป็นเช่นนี้แล้ว	 เราจะท�าอย่างไรดี	 จะรักษา
อุดมการณ์ของเราไว้อย่างไร	 สมควรจะรักษา
ไหมหรือว่าควรจะปล่อยไป	อนุโลมไป	ซึ่งมันก ็
คงขึ้นอยู่ที่ว่า อุดมการณ์นั้นเกิดจากความรู้
ความเข้าใจ สัมมาทิฏฐิ หรือเกิดจากความ
คาดหวังหรือความคิดที่สูงเกินไป ไม่ยอมรับ
ความจริงของชีวิตมนุษย์บางประการ
	 พทุธศาสนาสอนว่า		เรือ่งสัมมาทิฏฐ	ิ	ความ
เห็นชอบนั้นเป็นของตายตัว		แน่นอน		ทุกยุค
ทุกสมัย	 บางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นที่ยอมรับ	
หรือไม่ค่อยจะเป็นท่ียอมรับของคนทั่วไป	 แต่
เป็นความจริงตายตัวของธรรมชาติ	โดยเฉพาะ
กฎแห่งกรรม	 ที่เราสรุปว่าท�าดีได้ความดี	 ท�า
ชั่วได้ความชั่ว	 คือทุกครั้งที่เราท�าความดี	 ทาง

กายวาจาหรอืทางใจ	ความดเีกดิขึน้ในขณะน้ัน
ในตัวเราจะท�าให้พลังความดีในตัวเราเพิ่มขึ้น 
อกีนิดหน่ึง		อนัน้ีเรยีกว่าท�าดไีด้ความด	ี		ในการท�า 
ความชัว่กเ็ช่นเดยีวกนั		ทกุครัง้ทีม่กีารกระท�าชัว่ 
ทางกาย	ทางวาจา	ทางใจ	ความชั่วย่อมเกิดขึ้น 
แล้วเพิ่มความชั่วด้วยความเคยชินที่จะชั่วใน 
ตัวเรา
	 ทีนี้จะมีปัญหาต่อว่า	 เร่ืองดีเรื่องชั่ว	 ใคร
เป็นคนก�าหนด	ใครเป็นคนตัดสิน	หรือว่าแล้ว
แต่จะสมมติกันขึ้นมา	 ว่าประเทศนั้นเขาว่า
อย่างนั้นดีอย่างนี้ชั่ว	 ประเทศนี้บอกว่าไม่ใช่ๆ	
วัฒนธรรมนั้นวัฒนธรรมนี้	ศาสนานั้นศาสนานี้ 
มันมีหลายทิฏฐิหลายความเห็นเหลือเกิน	แล้ว
เราจะพูดได้ว่าของเราถูกของเขาผิดได้ไหม	ทุก
คนย่อมคิดเข้าข้างตัวเองมิใช่หรือ	 หรือว่ามัน
เสมอกันหมด	แล้วแต่จะคิด
	 ถ้าเราไม่พจิารณาในข้อน้ี	มนัจะกลายเป็น
ว่าความคดิของเราจะก�ากวม	อย่างทีค่นมกัชอบ 
พดูกนัว่า	“ทกุศาสนาสอนให้เราเป็นคนด	ี	เพราะ 
ฉะนั้น	 ทุกศาสนาดีหมด”	 เจตนาในการพูด
ค�าน้ีดี	 ดีในความหมายของอาตมาคืออาตมา
ถอืว่าเป็นเจตนาทีจ่ะสร้างความสามคัครีะหว่าง
ศาสนา	 ไม่ต้องการให้มีการดูถูกดูหมิ่น	 การ
รังเกียจกัน	หรือรบราฆ่าฟันกัน	อยากจะให้ทุก 
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ศาสนาอยู ่เป็นมิตรกันได้	 อันนี้คือเจตนาที่
งดงามในการกล่าวว่า	 ทุกศาสนาสอนให้เราดี 
ทุกศาสนาดีหมด
	 แต่เราก็ควรจะวิเคราะห์ต่อไปว่า	คําว่าดี
นัน้แปลว่าอะไร	คอืถ้าทกุศาสนาสอนให้เราเป็น 
คนด	ีความหมายของค�าว่าด	ีหรอืคนด	ีในแต่ละ
ศาสนาเหมือนกันหรือเปล่า	 หรือเหมือนกัน
ในบางส่วน	 ไม่เหมือนกันในบางส่วน	คือใช้ค�า
เดียวกัน	 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า	 ส่ิงที่แต่ละ
ศาสนาหมายถึงนั้นต้องตรงกันเสมอ	 เพราะ
ฉะนั้นเราต้องพิจารณาว่า	ค�าว่าดี	เราตัดสินได้
อย่างไรว่าสิ่งนี้ดี
 ในทางพุทธเรา เราถือว่า ดี จะมีความ 
หมายก็ต่อเมื่อเราเข้าใจหรือเรากําหนดคําว่า 
ดีที่สุด อะไรคือดีที่สุด	ถ้าเราก�าหนดว่าอย่างนี้
ดีที่สุด	สูงสุดแล้ว	ดีคือสิ่งที่สอดคล้องหรือสิ่ง
ที่เอื้อ สิ่งที่นําไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด ชั่วคืออะไร	ชั่ว
คือสิ่งที่ท�าให้เราห่างออกจากสิ่งที่ดีที่สุด	 ถ้า

 ส�าหรับพุทธศาสนา	เราถือว่า ดีที่สุด คือ
ภาวะท่ีปราศจากความโลภ ความโกรธ ความ
หลงโดยสิ้นเชิง	 ค�าว่าโลภโกรธหลงนี้ไม่ใช่ตัว
กิเลสทีเดยีว	ไม่ใช่ตวัโลภตวัโกรธตวัหลงเท่าน้ัน	
แต่เป็นหวัข้อของกิเลส	โลภเป็นหวัข้อของกิเลส
ทีอ่ยูฝ่่ายโลภะ	ฝ่ายอยากได้		โกรธก็คอืกิเลสทัง้
หลายทีอ่ยูใ่นฝ่ายไม่ชอบ	ฝ่ายปฏิเสธ	ฝ่ายโทสะ	
และหลงหรอืโมหะ	ก็คอืกิเลสทัง้หลายทีอ่ยูฝ่่าย
ไม่รู้ไม่เข้าใจ	 สับสน	 วุ่นวายต่างๆ	 ฉะนั้นโลภ
โกรธหลง	จึงเป็นค�าย่อ	หมายถึงกิเลสทั้งหลาย 
	 การทีจ่ะพ้นจากกิเลสโดยสิน้เชงิ	น้ันคอืสิง่
ทีส่งูสดุ	พทุธศาสนาสอนว่า	ผูท้ีพ้่นจากกิเลสทัง้
ปวงแล้ว	ย่อมมคีณุสมบัตบิางอย่างทีเ่หน็ได้ชดั	
คือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้หมดแล้ว	 ไม่มีอะไรเหลือ
เลย	มี	คือพอสิ่งที่ไม่ดีหมดไป	สิ่งที่ดีก็ถึงพร้อม	
และสิ่งที่ดีที่ถึงพร้อม	 เราก็จะเห็นได้ชัดเจนก็
คือปัญญา	 เพราะในการที่จะท�าให้กิเลสหมด
สิ้นไป	ก็ด้วยปัญญา	การประพฤติปฏิบัติในทุก
ขั้นตอน	 ก็เพื่อสร้างความพร้อมที่จะใช้ปัญญา	
เห็นกาย	 เห็นใจ	 เห็นชีวิต	 ตามความเป็นจริง	
เพราะกิเลสท้ังหลายอาศัยอวิชชา	 ความไม่รู้
ไม่เห็นตามความเป็นจริงเป็นที่ตั้ง	ฉะนั้นกิเลส
ทั้งหลายจะหายไป	เมื่อเราเปลี่ยนอวิชชา	ไม่รู้
ไม่เห็น		ให้เป็นวิชชา	รู้เห็นตามความเป็นจริง
	 เครือ่งมือทีใ่ช้	ทีท่�าให้เกิดความรูค้วามเหน็
ตามความเป็นจริง	 ตัววิชชาน้ันคือตัวปัญญา	
ฉะนัน้ปัญญามีตัง้แต่เริม่ต้น	อย่างเช่นเราเป็นคน 
ให้ทาน	 เราก็ต้องมีปัญญาในระดับหนึ่ง	 ที่ท�า 
ให้เรายอมเสียสละส่วนหนึ่งของเรา	 ที่เรา
แสวงหามาว่าเป็นของของเรา	 แต่เรายอมเสีย
สละเพื่อประโยชน์สุขของคนอ่ืน	 น่ีก็ต้องมี
ปัญญา	จึงจะยอมท�าสิง่ทีท่วนกระแสความเหน็
แก่ตัวของเราได้

เราจะเปรียบเทียบความดีในแต่ละลัทธิ	แต่ละ
ศาสนา	แต่ละปรัชญา	แต่ละกลุ่ม	แต่ละชุมชน	
เราก็ต้องดูว่า	 ส�าหรับเขา	 อะไรคือส่ิงที่ดีที่สุด	
เพราะถ้าสิง่ทีด่ทีีส่ดุไม่ตรงกนั	สิง่ทีด่ก็ีไม่ตรงกนั
ทีเดียว		อาจจะดูคล้ายกัน	อาจจะมีซ�้ากัน	อาจ
จะสอดคล้องกนัได้บ้าง	แต่ถ้าส่ิงทีดี่ทีสุ่ดไม่ตรง
กัน	สิ่งที่ดีก็ย่อมจะไม่ตรงกัน
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	 ในการรักษาศีล	 	 ถ้าในความหมายของ
พุทธธรรม	 เราต้องมีปัญญาเข้าใจโทษ	 ข้อเสีย	
ในการละเมิดศลีแต่ละข้อ	เราต้องมปัีญญา	เหน็
คุณค่าความส�าคัญ	เห็นประโยชน์ในการรักษา
ศีลแต่ละข้อ	ถ้าศีลห้าเรายังไม่สมบูรณ์	ปัญหา
อยู่ตรงไหน	ขัดข้องที่ตรงไหน	ขัดข้องที่ปัญญา
นั่นเอง	 ที่ปัญญาเรายังไม่ถึงขั้นที่เห็นโทษของ
การผิดศีลข้อนั้น	ยังไม่เห็นชัดในคุณประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นจากการรักษา	 ฉะนั้นการรักษาศีล
หรือไม่รักษาศีลก็ขึ้นอยู่กับปัญญา	 ถึงคนไหน
จะจบเป็นดอ็กเตอร์กต็าม	ถ้ายงัไม่มศีลีห้า	เราก ็
ไม่ยอมรับว่าเขาเป็นนักปราชญ์	 เพราะความ
เป็นนักปราชญ์	 ถ้ามีปัญญาย่อมปรากฏใน
พฤตกิรรม		ถ้าไม่ปรากฏในพฤติกรรม	กเ็ป็นของ 
เก๊	ของไม่แท้	 เป็นของปลอม	อย่างน้อยก็เป็น
ของที่ยังมีความบกพร่องอยู่	เพราะถ้าเข้าใจใน
เร่ืองส�าคัญที่สุดคือเรื่องว่าด้วยชีวิต	 ไม่ใช่วิชา
โน้นวิชานี้	แต่เข้าใจในตัวชีวิตแล้ว	เป็นไปไม่ได ้
ทีเ่ราจะประมาทในศลีธรรม		เพราะน่ันเป็นการ 
ท�าลายชีวิตของเรา	 ถ้าไม่ท�าลายในระยะสั้นก็
ท�าลายในระยะยาว	 ฉะนั้น	 ก็ต้องมีปัญญาใน
การรักษาศีล
	 การท�าสมาธภิาวนาเรากต้็องมปัีญญา		ไม่ใช่ 
ว่าจะบงัคบัอย่างเดยีว		บางส่วนเป็นศลิปะ	บาง 
ส่วนเป็นวทิยาศาสตร์	แต่เราต้องฉลาด	เรือ่งวิถ ี

ของจิต	 เรื่องการบริหารจิต	 ต้องมีปัญญาว่า
ก่อนทีจ่ะท�าสมาธิให้พร้อมได้	ก็ต้องมคีวามเหน็
ชอบเป็นหลักเสียก่อน	เช่นการท�าสมาธิ	อยาก
ได้	อยากมี	อยากเป็น	มีตัณหาครอบง�า	ถึงจะ
รูว้ธิกีารต่างๆ	ถงึจะตัง้อกตัง้ใจ	กจ็ะไม่ได้สมัมา
สมาธิ	 (ในทางพุทธศาสนาหมายถึงสมาธิท่ีจะ
น�าไปสู่ปัญญาระดับวิปัสสนา)	 สมาธิมีหลาย
ประเภทนะ	บางทีก็เป็นสมาธิที่ท�ามาดนิ่ง	 แต่
ว่าไม่ถึงขั้นสัมมาสมาธิ	 เพราะไม่มีความพร้อม	
หรือไม่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะน�าไปสู่ปัญญา
	 เพราะฉะนัน้		เราต้องมปัีญญาเพ่ือจะก�ากบั 
เพื่อจะรับประกันว่าการท�าสมาธิของเราจะอยู่
ในกรอบของอริยมรรคมีองค์แปด	 อันน�าไปสู่
สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิในที่สุด	 ปัญญาต้องมี
ตลอด	เมือ่เราท�าด้วยปัญญาตัง้แต่เริม่ต้น	มกีาร 
ให้ทาน	 มีการรักษาศีล	 มีการภาวนา	 พอเกิด
วิปัสสนา	 คือการรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว	 ตัวปัญญา
จะชัดเจนที่สุด	 เป็นข้อสังเกต	 ฉะนั้นในทาง
พุทธศาสนา	 เราจึงไม่แยกระหว่างค�าว่าดี	 กับ
ค�าว่าฉลาด
	 อาตมาเคยวเิคราะห์บ่อยว่า	ในเมอืงไทยน้ี 
เราตกอยู่ใต้อิทธิพลความคิดของอารยธรรม
ตะวันตกหลายเรื่องโดยไม่ค่อยจะรู้ตัว	 อย่าง
เช่นค�าว่า	“คนนั้นเขาเป็นคนดีแต่ไม่ค่อยฉลาด 
หรือคนนั้นเขาฉลาดแต่ไม่ค่อยดี”	 นี่มันเป็น 
ค�าพดูแบบฝรัง่นะ	เพราะว่าในทางพุทธศาสนา	
เราไม่แยก		ถ้าเป็นดีในพุทธศาสนา ดีเพราะ
ประกอบด้วยความฉลาด และถ้าเป็นความ
ฉลาดในพุทธศาสนาก็เป็นความฉลาดท่ี
ประกอบด้วยความด	ี เราไม่ได้แยก	 อย่างเช่น
ว่าค�าว่าจิต	แปลภาษาอังกฤษน่ียาก		จะแปลว่า 
mind	หรือจะแปลว่า	heart	เขามีสองค�า	คือ	
mind	กบั	heart	แต่ของเรามคี�าว่าจติ	นักแปล 
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ยุคหนึ่งจะแปลว่า	heart	-	mind		หรือ	mind-
heart	 คือถ้า	mind	 จะออกไปทางความคิด  
heart		ก็ออกไปทางความรูสึ้ก	แต่จติ	มทีัง้ความ
คิดความรู้สึก	 เพราะเป็นค�าที่แปลไม่ได้ตรง 
	 ค�าว่า	 “กุศล”	 ในทางพุทธศาสนา	 นี่ก็
เหมือนกัน	ต้องดีด้วยฉลาดด้วย	 ที่พูดว่าคน
นัน้ดแีต่ไม่ค่อยทนัโลก	ไม่น่าจะถกูนะ	ถ้าดีแล้ว
ไม่ทันโลก	 มันก็ไม่ดีสินะ	 ถ้าฉลาดแต่ไม่ดี	 จะ
ฉลาดได้อย่างไร	ฉลาดไม่ดี	แปลว่าท�ากรรมอยู่
ตลอดเวลา	 ซึ่งเป็นการท�าลายอนาคตของตัว
เอง	จะฉลาดได้อย่างไร	อันนี้เรามีกุศล	ทั้งดีทั้ง
ฉลาด	ถ้าไม่ฉลาดก็ไม่ดี	ไม่ดีก็ไม่ฉลาด		ต้องมี 
ปัญญา	ทกุส่ิงทกุอย่างในพระพทุธศาสนาจะดี 
เมื่อมีปัญญา แล้วปัญญาจะรู้ได้ด้วยความด ี
	 ฉะนัน้	ปัญญาคอืด ีดคีอืปัญญา	พระพทุธ
องค์ตรัสรู้ธรรม	 มีปัญญา	 และเม่ือพระองค์
ตรัสรู้ธรรมด้วยปัญญา	 อะไรคือสิ่งที่เกิดตาม
ปัญญา	 เป็นผลของปัญญา คือความกรุณา 
พระพุทธองค์ตรัสรู ้ธรรมแล้วทรงค�านึงถึง
ความทุกข์ของเพ่ือนมนุษย์ท้ังหลาย	 ที่เป็น
ทุกข์เพราะอวิชชา	 เป็นทุกข์ท่ีแก้ได้	 เป็นทุกข์
ที่ไม่จ�าเป็นจะต้องทุกข์	 อันนี้เป็นสิ่งที่ทนได้
ยาก	ถ้าเราเห็นสิ่งไหนที่ยังไงๆ	ก็แก้ไม่ได้	อันนี ้
เราต้องท�าใจ	 แต่ถ้าเราเห็นใครท่ีเขาทุกข์โดย
ไม่จ�าเป็นต้องทกุข์เลย	ถ้าเขาเปล่ียนพฤตกิรรม	
เปลี่ยนความคิด	 เปล่ียนอะไรแล้ว	 เขาไม่ต้อง
ทุกข์อย่างนี้ก็ได้	แต่เขาเปลี่ยนเองไม่ได้		เราจะ 
ต้องช่วย		อนันีส้�าหรับคนทัว่ไป	นบัประสาอะไร
กับพระพุทธเจ้า	 ผู้มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง 
กว้างขวางกว่าเรามาก	 สิ่งแรกที่เกิดขึ้นใน 
พระทัยของพระพุทธองค์	 คือท�าอย่างไรจึงจะ
เอาความรู้ที่ได้มาท�าให้เป็นประโยชน์แก่สรรพ
สัตว์ทั้งหลาย	เกิดความสงสัย	เอ		ถ้าช่วยคนได้

ก็ดี	แต่ว่าเรื่องนี้มันลึกซึ้งจนเกินไป	ไม่แน่ใจว่า
สตัว์โลกทัง้หลายจะเข้าใจ	จะท�าตามทีเ่ราท�าได้
หรอืเปล่า	จนกระทัง่พระพรหมสหัมปตี	ท่านลง
มา	 กราบทูลว่าผู้ที่เขามีสติปัญญาเพียงพอก็มี	
ซึ่งที่จริงแล้วไม่จ�าเป็นต้องมีพระพรหมมาบอก	
พระพุทธองค์ก็คงจะแก้ไขเรื่องนี้ได้ด้วยปัญญา
ของตนเอง	 แต่ว่าในคัมภีร์บอกว่าก็มีพรหมลง
มาขอร้องให้พระองค์แสดงธรรม
	 ดงัน้ัน	๔๕	ปีต่อไป	พระพทุธองค์ทรงจารกิ
ในมัชฌิมประเทศ	เพื่ออะไร	ไม่ใช่เพื่อพระองค ์
เอง	 เพราะพระองค์สบายแล้ว	สบายที่สุด	แต่ 
ทรงจาริกไป	 เพ่ือประโยชน์เพื่อความสุขแก่ 
สรรพสัตว์ทั้งหลาย	 เจตนาหรือสิ่งที่เป็นแรง 
บันดาลใจของพระพุทธองค์ก็คือความกรุณา 
แต่เมือ่มคีวามกรณุาเป็นแรงบนัดาลใจ		พระองค์ 
ก็ใช้ปัญญาในการสัง่สอน		การเลอืกเฟ้นค�าสอน 
อย่างที่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้กับพระภิกษุ 
พระสาวก	 ว่าใบไม้ในพระหัตถ์ของพระองค ์
กบัใบไม้ในป่า		อนัไหนมากกว่ากนั		พระพทุธองค์ 
จึงตรัสว่า	 สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเข้าถึง 
มีมากเหมือนใบไม้ในป่า	 แต่สิ่งที่น�ามาส่ังสอน 
แค่นิดเดียว	 เหมือนใบไม้ในก�ามือ	 เพราะไม่ 
จ�าเป็นที่จะต้องรู้ท้ังหมด	 ชีวิตเราส้ันแค่นี้	 เรา
ไม่มเีวลาทีจ่ะรูท้ัง้หมด	พระพทุธองค์จึงเป็นผูท่ี้
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เลอืกเฟ้นเฉพาะสิง่ทีส่�าคญั	ทีจ่ะเป็นประโยชน์
แก่พวกเรา	 นี้คือพระมหาปัญญาธิคุณของ
พระพุทธองค์
	 พระพุทธองค์ต้องตรวจสอบความรู ้ทั้ง
หลายที่เกิดขึ้นในการตรัสรู้	 แล้วก็สร้างระบบ
การฝึกคนทีก่ระชบั	เอาเฉพาะส่วนทีส่�าคญั	เท่า
ที่จ�าเป็น	ให้เป็นขั้นตอน	ซึ่งนี่ก็เป็นเอกลักษณ์
ของพุทธธรรมของเรา	 คือมีระบบการศึกษา	
ระบบการฝึกคนที่ชัดเจนมาก	เป็นขั้นเป็นตอน	
อย่างทีใ่นศาสนาหรอืปัญญาทัว่ไปในโลกนีไ้ม่มี
อะไรจะเทียบเคียงได้	เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ 
จากขัน้ง่ายไปสูข่ัน้ยาก	พระพทุธองค์ทรงอธบิาย 
ทกุสิง่ทกุอย่าง	ท�าอย่างนีแ้ล้วต้องท�าอย่างนีต่้อ 
ถึงขั้นนี้ต้องระวังนะ	 เดี๋ยวจะมีปัญหาอย่างนี้ๆ	 
ปัญหาทีห่นึง่แก้อย่างนี	้	ปัญหาทีส่องแก้อย่างนี้ 
พอแก้ปัญหาแล้ว	 มันอาจจะเกิดมีปัญหาอีก
แบบหนึ่ง	 จะต้องระวังนะ	 แล้วก็ต้องสร้าง
คณุธรรมข้อนัน้ข้อนี	้	แต่อย่าไปสร้างอย่างเดยีว
นะ		ต้องมีความสมัพนัธ์กนัอกี		โอ้โห			ละเอยีด
อ่อนมากเลย	ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องรู้	เพื่อบรรลุ
ธรรมตามพระองค์	สอนหมดเลยทกุสิง่ทกุอย่าง	
เราจึงเรียกว่าสวากขาตธรรม	 (ธรรมที่ตรัสไว้
อย่างดีแล้ว)	 เป็นธรรมที่อุดมสมบูรณ์	 ไม่ขาด
อะไรสักอย่างที่เราต้องการ
	 จะเห็นว่าเป็นเรื่องของ	ปัญญา	 กับพระ
กรุณา	 บางทีคนไทยเราชอบเรียกว่าความ

เมตตากรุณาก็ได้	 ภาษาชาวบ้านคือสองข้อน่ี
ไปด้วยกันตลอด	เพราะพอมคีวามกรณุาก็มแีรง
บันดาลใจที่จะเสียสละ		แม้แต่สุขภาพทางกาย	
ทกุสิง่ทกุอย่าง		เพือ่ประโยชน์สขุของสรรพสตัว์ 
ทัง้หลาย	แต่มแีรงบนัดาลใจกย็งัไม่พอ	ยงัจะต้อง 
มปัีญญาในการทีจ่ะเลอืกค�าพดู		เลอืกแนวทางที่
เหมาะสมกบัผูท้ีจ่ะประพฤตปิฏิบตั	ิฉะน้ันตอน
หลังพุทธกาล	 พระอรรถกถาจารย์	 ท่านกล่าว 
สรรเสรญิคณุของพระพทุธเจ้า	แต่กไ็ด้เพิม่ค�าว่า	
“พระบริสุทธิคุณ”	ซึ่งเดิมไม่มี	มีแต่กรุณากับ
ปัญญา	หมายถงึจิตใจของพระพทุธองค์บรสิทุธ์ิ
ผุดผ่อง	 คือปราศจากกิเลสทั้งปวง	 ไม่มีเหลือ
แม้แต่นิดเดียว
	 ทีนี้เรามองข้อบริสุทธิ์นี้ในอีกมุมหนึ่ง	 เรา
อาจจะเห็นว่า	 คือความเป็นอิสระอย่างแท ้
จริง	 ทุกคนก็ชอบความมีอิสระ	 อยากมีอิสระ 
แต่ก็ไม่รู ้ว่าอิสระเป็นอย่างไร	 เสรีเป็นยังไง 
บางทีก็มีตลาดเสรี	 คือซื้อยี่ห้ออะไรก็ซ้ือได ้
(ถ้ามีสตางค์พอ)	 แต่ก็เป็นความเสรีในเร่ือง 
การบริโภค	เรื่องจิ๊บจ๊อย	ไม่ได้เกี่ยวกับตัวชีวิต 
จริง	แต่ถ้าเป็นอิสระจริงๆ		คือมีสตางค์ซื้อก็ได้ 
แต่ไม่ซื้อก็ได้	อิสระคือซื้อได้ไม่ซื้อก็ได้	ไม่ใช่ว่า 
มีหลายยี่ห้อให้เลือกถึงจะเรียกว่ามีอิสระ	 มี
อิสระต้องเป็นอสิระจากตัณหา	อิสระจากกิเลส
	 ถ้าเรามองความดีในทางพุทธศาสนา	 เรา
มองในอุดมการณ์ที่จะท�าให้เกิดก�าลังใจกับทุก
คนทุกวัย	 อยากเป็นอิสระอย่างแท้จริง	 อิสระ
ที่แท้จริงเป็นอย่างไร	 หลายคนเริ่มตั้งแต่เด็ก
หรือวัยรุ่น	 พุทธศาสนาสอนให้ดับทุกข์	 ฟังไม่ 
ค่อยรูเ้รือ่ง	บางทเีราก็ต้องเปลีย่นส�านวน	อย่าง
ทีอ่าตมาพดูบ่อยๆ	ว่า	จุดหมายสงูสดุน่ีเราเรยีก
ว่าดบัทกุข์กไ็ด้		หรอืเรยีกว่าเข้าถงึความสขุทีแ่ท้
จรงิก็ได้	เป็นความสขุทีแ่ท้จรงิ	ความสขุทางโลก 
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นี้เราไม่ได้ปฏิเสธหรอก	 มีเยอะ	 แต่ก็ยังมีข้อ
บกพร่องอยู่ไม่มากก็น้อย	 ยังไม่ใช่ของแท้ของ
จริง	ในความอิสระก็เหมือนกัน	อิสระก็มีอิสระ
จากความบบีคัน้ทางเศรษฐกจิ	อสิระจากความ
บังคับอย่างนั้นอย่างนี้	แต่ความอิสระที่แท้จริง	
คือความมีอิสระจากกิเลส
	 ชาวพทุธเราปฏิบตัธิรรมเพือ่อะไร	เพือ่เข้า
ถึงความสุขที่แท้จริง	เราเบื่อหน่ายกับความสุข
แบบเล็กๆ	 น้อยๆ	 ความสุขที่มีความทุกข์ตาม
มา	 เราต้องการความสุขที่แท้จริง	 อยากเป็น
อิสระ	 แต่ไม่ใช่อิสระจากกฎหมายบ้านเมือง	
หรืออิสระจากคนรอบข้าง	 แต่ต้องการให้เป็น
อิสระจากกิเลส		สิ่งสูงสุดของเรา		เรามองสอง
ด้าน		ด้านลบคอื	ท�าให้กิเลสฝ่ายโลภ	กเิลสฝ่าย
โกรธ	กิเลสฝ่ายหลง	หมายถึงกิเลสทั้งหลายทั้ง
ปวงดับไป		ถ้ามองทางบวก		เรยีกว่าให้ถงึพร้อม	
ให้ถึงจุดสมบูรณ์ของปัญญา	 จุดสมบูรณ์ของ
ความเมตตากรุณา	 และจุดสมบูรณ์แห่งความ
เป็นอิสระจากกิเลส	หรือเข้าถึงความบริสุทธิ์
	 ในทางพุทธศาสนา	เมื่อเราท�าความเข้าใจ		
มีความเห็นชอบเป็นสิ่งสูงสุด	 ปัญหาในชีวิต
ประจ�าวัน	ปัญหาในโลกที่มีขาวกับด�าจะเหลือ
น้อยมาก	มีแต่สีเทา	สีเทาแก่	สีเทาอ่อน	หลาย
สีเทา	จึงจะเลือกว่าอะไรถูกอะไรผิด	อันนี้เราก็
ต้องโยงไปถึงดีที่สุด	 อันนี้ดีไหม	 โยงไปในเรื่อง 
ดีที่สุด	 อันนี้ชั่วไหม	 บาปไหม	 เอามาดูสิว่า 
มันมีผลต่อการปฏิบัติเพื่อความสมบูรณ์ของ
ปัญญา	ของความเมตตากรณุา	ความเป็นอสิระ 
ที่แท้จริงหรือไม่	 เรามีหลักตัดสินอยู่ในตัวเรา 
ต้องยอมรับว่า	 สังคมมิจฉาทิฏฐิจะมีแรงมาก 
กว่าสมัมาทฏิฐ	ิ	ตณัหากจ็ะมีมากกว่าธรรมฉนัทะ 
	 ฉะนั้นในเมื่อสังคมเรา	วัฒนธรรมปัจจุบัน	
มีส่วนแห่งมิจฉาทิฏฐิ	คือกิเลสค่อนข้างจะมาก	

ถ้าเราไม่สามารถจะบอกได้ง่ายๆ	ว่าท�าดีได้ดี	ใน
ทางสังคม	หมายถึง	ได้ลาภ	ได้ยศ	ได้สรรเสริญ	
ได้สุข	ไม่สามารถจะบอกได้ชัดเจนว่า	เห็นไหม
ท�าชัว่ก็ได้ชัว่	ตดิคกุติดตะราง	อะไรต่างๆ	ทีเ่ป็น
ผลทีเ่หน็ได้ชดั	มน้ีอยมาก	คนดไีม่ได้ประสบผล
ส�าเร็จทางโลกก็เยอะ	 คนชั่วแต่ก็ไม่ได้รับผิด
ชอบความชั่วในปัจจุบันก็เยอะ	พวกนาซีที่เคย
ฆ่าคนเป็นหมื่นเป็นแสน	หลังจากสงครามแล้ว		
พวกบาทหลวงก็ช่วยส่งออกไปนอกประเทศ
อย่างลับๆ	ไปอยู่อาร์เจนตินา	ไปอยู่อเมริกาใต้	
ส่วนมากอยู่เป็นเศรษฐีแบบสบายๆ		อายุ	๗๐	
-	๘๐	ถึงจะตายในที่สุด	มีเยอะเลย
	 เพราะฉะนัน้คนทีท่�าบาป	ท�าความชัว่ร้าย	
เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเหน็ไหม	น่ันไง		หรอื
ว่าท�าชัว่แล้วจะมผีลอันน้ันอันน้ีไป	ในระยะยาว 
มจีรงิ	แต่ว่าถ้าสงัคมยงัเป็นมจิฉาทฏิฐิ	คนมจิฉา
ทฏิฐยิงัมพีลงัมอี�านาจ	มนัจะไม่เหน็ได้ชดั	แต่เมือ่
เรามีความเข้าใจในเรื่องความดีความชั่ว	ความ
เชือ่มัน่ในกฎแห่งกรรมก็จะปรากฏได้ชดั	เออใช่ 
ทําดีแล้ว ความดีก็เพิ่มขึ้นจริงๆ คือหมาย
ถึงสิ่งที่นําไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด เออ ทําอย่างนี้มัน 
ชั่วนะ มันบาปเนอะ เพราะมันจะทําให้จิตใจ
หันออกไปจากความดีความงาม	 ท�าให้ความ
หยาบคายของจิตใจเพิม่มากขึน้	ใช่	แต่ผลกรรม
ทีจ่ะเหน็เป็นรปูธรรม	ชาตปัิจจุบนัก็ม	ีชาตหิน้า
ก็มี	ชาติต่อๆ	ไปก็มี	จะเห็นได้เฉพาะปัจจุบันนี้
ในระยะเวลาสั้นๆ	 ไม่ได้เสมอไป	 ต้องเข้าใจใน
เรื่องความดี	 ความชั่ว	 ความดีที่สุด	 เป็นหลัก
เสยีก่อน	เอาละวนันีอ้าตมากไ็ด้ให้ข้อคดิในเรือ่ง
ความดีไว้พอสมควรแก่เวลา	เอวัง.

ที่มา	:	เทศนาธรรม	โดย	พระอาจารย์ชยสาโร	บ้านบุญ	
ปากช่อง	นครราชสีมา	วันอาทิตย์ที่	๑๘		มิถุนายน	๒๕๖๐
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	 เดือนกรกฎาคมนี้มีวันส�าคัญสองวันคือ
วันอาสาฬหบูชาต่อด้วยวันเข้าพรรษา	 สาระ
ส�าคัญของวันทั้งสองนี้ได้แก่	 อริยมรรค	 คือ
ทางสายกลาง	 (หลีกเล่ียงทางผิดสองทาง	 คือ
การพัวพันด้วยกามและการท�าตนให้ล�าบาก)		
และการออกจากกามสุขมาเข้าสู่เนกขัมมสุข	
หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นกับเนกขัมมสุข	แม้จะ 
พอเห็นโทษของกามสุขอยู่บ้าง	 แต่ถ้าไม่เคย
สัมผสัเนกขมัมสขุเลย	กค็งออกจากความสขุทาง
กามไม่ได้	 หรือออกได้ไม่นาน	 ก็ต้องหวนกลับ
ไปหากามสุขอีก	 กามสุขนั้นได้โดยง่ายเป็นไป 
ตามสญัชาตญาณไม่ต้องฝึกฝนอะไร	รอการเสพ
เสวยผล	ยิง่เสพย่ิงตดิ	ยิง่ต้องพึง่พาส่ิงภายนอก
คอืวตัถกุามต่างๆ		มากขึน้เรือ่ยๆ		แต่เนกขมัมสขุ 
นั้นไม่ต้องพึ่งหาวัตถุภายนอก	 	 เกิดจากการ 
กระท�าของตนเอง	 เป็นความสุขภายในลึกๆ 
ซึ่ีงต้องผ่านการศึกษา	 ฝึกฝน	 อบรม	 ให้รู้จัก 
สร้างความสุขชนิดนี้ข้ึนมาได้	 และสามารถ 
พัฒนาให้ละเอียดลึกซึ้งได้เป็นล�าดับ	 ท�าให ้
เป็นอิสระจากการพึ่งพาวัตถุเสพภายนอก 
และวุ่นวายน้อยลงเรื่อยๆ

 ฉบบันีเ้รามาคยุกนัเรือ่งธรรมะ	๓๗	ต่อจาก
ทีเ่คยอธิบายไว้แล้วกันดกีว่า		เริม่จากอรรถของ
ค�าว่าเนกขัมมะก่อน	ว่าหมายถึงอะไรได้บ้าง

เนกขัมมะ (ออก) มีหลายความหมาย ขึ้นอยู่
ว่า ออกจากอะไร
		 ในคัมภีร์	 อภิธานวรรณนา	ซึ่งได้รวบรวม
ความหมายของเนกขมัมศพัท์ไว้	๕	อย่าง	ดงันี	้คอื 
เนกฺขมฺมํ ปฐมชฺฌาเน ปพฺพชฺชายํ วิมุตฺติยํ 
วิปสฺสนายํ นิสฺเสส -  กุสลมฺหิ จ ทิสฺสติ
เนกขัมมะ (ออก)	มีอรรถดังนี้คือ
ปฐมชัฌานะ..…………………......ออกจากนิวรณ์ 
คือ	ปฐมฌาน 	๑	
ปัพพชัชา	...................................ออกจากเรือน
คือ	การบรรพชา	ศีล	๑๐
วิมุตต ิ
คอื	อรหตัตผล				๑		.............ออกจากกเิลสทัง้ปวง 
คอื	นพิพาน			๑	...............ออกจากขนัธ์และอปุธิ 
วิปัสสนา...........................ออกจากวิปัลลาส 
คือ	อนิจจา,	ทุกขา,	อนัตตานุปัสสนา	๓
นิสเสสกุสละ.....................ออกจากอกุศล 

ปัญญาภิวัฒน์
ธีรปัญโญ

ธรรมะ๓๗ (ตอน ๓)

ถึงเวลำคืนกำรศึกษำกลับสู่สวรรค์
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คือ	กุศลจิตทั้งหมด	๒๑	*	
*	(กามาวจรกุศล	๘,	รูปาวจร	๕,	อรูปวจร	๔,	มรรค	๔)	

	๑		+	๑๐	+	๑		+	๑		+		๓		+	๒๑	=	๓๗	

	 น่าสนใจไหมว่า	 รวมตัวเลขทั้งหมดก็ได้	
เนกขมัมธรรม	ทีม่	ี๓๗	ประการ	พอดอีกี	อาจจะ 
เป็นเพราะว่า		พวกเราติดอยูก่บัสิง่ต่างๆ		มากมาย 
ในโลก	การออกจึงต้องค่อยๆ	ถอดออกไปทีละ
อย่าง		เริม่จากนวิรณ์ตวัแรก		คอืกามฉนัทะ		ทีท่�า 
ให้เรายึดติดแน่นกับกามวัตถุ	 จึงก้าวออกจาก
มันได้ยากยิ่ง	ในที่นี้จึงยกมาเป็นตัวเริ่ม	และสิ่ง 
ที่เราต้องค่อยๆ	 ถอนออกทั้งหมด	 ๓๗	 อย่าง	
จนกว่าจะพ้นทกุข์ได้ในทีสุ่ด	ทนีีม้าดูประเด็นที่ 
ทิ้งไว้จากเล่มที่แล้วกันต่อ	 ได้เปรียบเทวดาบน
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์เหมอืนพระภกิษ	ุและเปรยีบ
ต้นไม้ประจ�าภพดาวดึงส์คอืต้นปารฉิตัรเหมือน
ภาษาบาล	ีค้างไว้	ทนีีล้องมาดกูารเปรยีบเทยีบ
ในพระสูตรกันต่อ

ผู้ลาสิกขาเหมือนผู้ตกจากสวรรค์
	 ใน	ปัญจปุพพนิมิตตสูตร		(ว่าด้วยบพุพนิมติ 
๕	ประการ)		ในอิติวุตตกะ	ขุททกนิกาย	มีการ
เปรยีบภกิษผุูก้�าลงัลาสกิขาว่า		เหมอืนท้าวสกักะ 
หรือเทวดาที่ก�าลังจุติจากสวรรค์		ดังนี้	:
	 แท้จริงพระสูตรนี้	 พระผู้มีพระภาคตรัส
ไว้แล้ว	 พระสูตรนี้	 พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว		
ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้		
			 “ภิกษุทั้งหลาย	 ในเวลาที่เทพบุตรจะจุติ
จากหมู่เทพ	ย่อมปรากฏบุพนิมิต	๕	ประการคือ	
		 ๑.	ดอกไม้ที่ประดับเหี่ยวแห้ง			
	 ๒.	พัสตราภรณ์ที่สวมใส่หมองจางลง	
	 ๓.	เหงื่อไหลออกจากรักแร้	
	 ๔.	ผิวพรรณเศร้าหมอง	ปรากฏที่กาย	

							๕.	เทพบุตรนั้นจะหมดความยินดีในทิพย-
สมบัติของตน	
[คือมีบุพภาคนิมิต	๕	ประการ	๑)	ทิพยมาลา 
คือศรัทธาของภิกษุนั้นเหี่ยวแห้ง	๒)	ทิพยภูษา 
คอืศีลเศร้าหมอง	๓)	พระเสโท	(เหง่ือ)	คอื	กิเลส 
ไหลออกมา	 ๔)	 ความมีผิวพรรณเศร้าหมอง
ปรากฏในสรรีะ		๕)		ทพิยอาสน์	คอื	ความรืน่รมย์ 
ในภิกขาจารและที่พ�านักของภิกษุย่อมหมดไป
ทั้งหมดนี้กินเวลาประมาณ	๗	วัน	
		 เพื่อให้จ�าง่าย	ขอเรียบเรียงเป็นกลอนว่า	:
	 	 เมื่อมาลา		ภูษา		ดูหม่นหมอง		
	 รักแร้นอง		เสโท		เหงื่อไคลไหล
	 อาสนะ		เคยนั่ง			ดูแข็งไป		
	 กายก็ไร้		รัศมี		เกิดมีเงา
	 	 ได้เวลา		เทวดา			ก่อนจุติ	
	 เป็นนิมิต		เริ่มจาก		ดอกไม้เฉา		
	 ถึงกายลับ			ดับจาก			วิมานเนา			
	 นับถ้วนเท่า		เบ็ดเสร็จ		รวมเจ็ดวัน	ฯ
	 และเมื่อเทวดาจะจุติ	 (เคลื่อน	 -	 แปลว่า 
ตาย)	 จากสวรรค์	 บรรดาหมู่ญาติมิตรจะมา
ห้อมล้อมเทวดานั้นและอวยพรให้ได้ไปเกิดใน
สุคติ	 (สุคติของเทวดาคือได้กลับมาเป็นมนุษย์	
ได้มาท�าบุญต่อ)]

มนุษย์คือสุคติภูมิของเทวดา
	 เนื้อความในพระสูตรยังมีต่อ	ดังนี้ว่า	:
	 เทวดาทราบว่า	 เทพบุตรนี้จะจุติ	 ก็พลอย
ยินดีอวยพรให้	๓	ประการ	คือ	
	 ๑.	ท่านจากเทวโลกนีไ้ปแล้ว	ขอให้ได้ไปเกดิ
ในภูมิที่ดี ๒.	ขอให้ได้ลาภอันดี ๓.	ขอให้ดํารง 
ตนอยู่ด้วยดี 
	 เมือ่พระผูมี้พระภาคตรสัอย่างน้ีแล้ว		ภิกษุ
รปูหน่ึงได้ทลูถามพระผูม้พีระภาคดงัน้ีว่า		“ข้า
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 แต่พระองค์ผู้เจริญ	 การไปเกิดในภูมิที่ดีของ
เทวดาเป็นอย่างไร	?	การได้ลาภอนัดขีองเทวดา
เป็นอย่างไร	?		การด�ารงตนอยูด้่วยดีของเทวดา
เป็นอย่างไร	?	พระพุทธเจ้าข้า”	
	 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า	 “ภิกษุทั้ง
หลาย	การเกดิเป็นมนษุย์	ช่ือว่าเป็นการไปเกดิ 
ในภูมิที่ดีของเทวดา	 การที่เทพบุตรลงมาเกิด
เป็นมนุษย์แล้วได้ความศรัทธาในธรรมวินัยที่
ตถาคตประกาศไว้	นี้ชื่อว่าเป็นการได้ลาภอันดี
ของเทวดา	กค็วามศรทัธาของเทพบุตรนัน้แล 
ตั้งมั่น มีเหตุเกิด หยั่งลง ม่ันคง อันสมณ-
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ 
ในโลกไม่สามารถทําให้คลอนแคลนไปได้ นีช้ือ่ 
ว่าเป็นการด�ารงตนอยู่ด้วยดีของเทวดา”

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมา
นี้แล้ว		ในพระสูตรนั้น		จึงตรัสคาถาประพันธ์
ดังนี้	

 ยทา เทโว เทวกายา  

   จวต ิอายุสงฺขยา.   

 ตโย สทฺทา นิจฺฉรนฺต ิ 

   เทวานํ อนุโมทต.ํ

  

 “‘อโิต โภ สุคต ึคจฺฉ  

  มนุสฺสานํ สหพฺยต.ํ

  มนุสฺสภูโต สทฺธมฺเม  

   ลภ สทฺธํ อนุตฺตรํ.

  

  “‘สา เต สทฺธา นิวฏฺิฐสฺส  

  มูลชาตา ปตฏฺิฐิตา.

  ยาวชีว ํอสํหีรา 

  สทฺธมฺเม สุปฺปเวทเิต.  

 “‘กายทุจฺจริต ํหิตฺวา  

  วจทุีจฺจริตานิ จ.

 มโนทุจฺจริต ํหิตฺวา  

 ยญฺจญฺญ ํโทสสญฺหิต.ํ

 “‘กาเยน กสุล ํกตฺวา  

 วาจาย กสุล ํพหํุ.

 มนสา กสุล ํกตฺวา 

 อปฺปมาณ ํนิรูปธึ.

 “‘ตโต โอปธิก ํปุญฺญ ํ

 กตฺวา ทาเนน ต ํพหํุ.

 อญฺเญปิ มจฺเจ สทฺธมฺเม 

 พฺรหฺมจริเย นิเวสย’.

    “อมิาย อนุกมฺปาย 

 เทวา เทว ํยทา วทูิ.

 จวนฺต ํอนุโมเทนฺต ิ

 เอหิ เทว ปุนปฺปุนนฺต.ิ”

   เมื่อเทพบุตรจะจุติจากเทวโลก	เพราะสิ้น
อาย	ุเทวดาผูพ้ลอยยนิด	ีย่อมเปล่งเสยีงอวยพร	
๓	ประการ	คือ
	 ท่านผู้เจริญ	ท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้ว	ขอ
ให้ไปเกิดในภูมิที่ดี	คืออยู่ร่วมกับมนุษย์เถิด
	 ท่านเกิดเป็นมนุษย์แล้ว	ขอให้ได้มีศรัทธา
อย่างสูงยิ่งในพระสัทธรรมเถิด
	 ศรัทธาของท่านนั้นขอให้ตั้งมั่น	มีเหตุเกิด	
หยัง่ลง	มัน่คงในสทัธรรมทีต่ถาคตประกาศไว้ดี 
แล้ว		ใครๆ			ท�าให้คลอนแคลนไม่ได้ตลอดชวีติเถดิ 
	 ท่านจงละกายทุจริต	วจีทุจริต	มโนทุจริต
ได้ทั้งหมด	 รวมท้ังละกรรมชั่วที่ประกอบด้วย
โทษอื่นๆ
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	 จงท�าความดีทางกาย	 วาจาให้มาก	 และ
ท�าความดีทางใจทีป่ระมาณมิได้	ปราศจากอุปธิ 
		 นอกจากนัน้	ท่านจงท�าบญุ		ทีใ่ห้เกดิสมบตัิ
นัน้ให้มาก	ด้วยการให้ทาน	ชกัชวนผูอ้ืน่ให้ด�ารง
อยู่ในสัทธรรม	ในพุทธศาสนาเถิด
	 เมือ่เทวดารูแ้น่ว่า	เทพบตุรก�าลงัจะจตุ	ิ		ย่อม 
พลอยยนิดด้ีวยการอนเุคราะห์กล่าวชวนดงันีว่้า 
	 ท่านเทพบุตร	 ท่านจงหวนกลับมาเกิดใน
เทวโลกนีบ่้อยๆ	เถดิ	แม้เนือ้ความนี	้พระผู้มพีระ
ภาคก็ตรัสไว้แล้ว		ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
	 ตามทีย่กตวัอย่างมาให้เหน็นี	้คงจะพอเห็น
ความเชื่อมโยงกันของสวรรค์กับเนกขัมมะกัน
มาพอสมควรแล้ว	 ในทางพุทธนั้นเทวดาเสีย
อกีทีอ่ยากกลบัมาเกดิเป็นมนษุย์	จะได้มโีอกาส
เจรญิกศุลกนัต่อ	เพราะแม้เทวดาจะเลศิด้วยสิง่
ที่เป็นทิพย์ต่างๆ	(มีอาหารทิพย์เป็นต้น)	ก็ตาม	
แต่สิ่งที่มนุษย์มีดีกว่าเทวดาก็คือ	ขันติ	 ความ
อดทน	และ	โอกาสในการบําเพญ็พรหมจรรย์ 
ซึง่เทวดาไม่มี	มนุษย์ภมูจิงึเป็นทีป่รารถนาของ
เทวดาที่เป็นสัมมาทิฐิมาโดยตลอด	โดยเฉพาะ
พระโพธสิตัว์	ท่านมักจะไม่รอเสพเสวยทพิยสุข 
บนสวรรค์นานจนหมดอายุ	 แต่จะท�ากาล 
อธิมุตตกิริยา	 ลงมาเกิดบนมนุษย์โลก	 เพื่อเร่ง
บ�าเพ็ญสะสมบารมีต่อไป

ถึงเวลาคืนการศึกษาสู่สวรรค์
	 พวกเราเป็นชาวพุทธกันมาก็นานแล้ว	แต่
สวรรค์ของเราส่วนใหญ่ยังเป็นแบบพราหมณ ์
กันไปเสียนี่	 ไม่พัฒนาเสียเลย	หรือถ้าพัฒนาก ็
พัฒนาไปในทางวัตถุนิยม	 ล่อให้จ่ายเงินซื้อ 
สวรรค์	 สวรรค์ส�าหรับหลายคน	 จึงกลายเป็น 
ที่ที่คนไปบนบาน	อ้อนวอน	ขอลาภ	ขอความ 
ส�าเรจ็ทางโลก	จนลมืหลกัการของชาวพุทธไปที ่

พระพทุธองค์ท่านทรงสอนย�า้ให้เราหมัน่ศกึษา
และพัฒนาตนเอง	 จนสามารถเป็นที่พึ่งของ 
ตนเองได้
	 ตั้งแต่มีพระพุทธศาสนามาปรากฏในโลก	
ท่าทีของชาวพุทธเราต่อเทวดา	จึงไม่ใช่การขอ
ลาภ	ขอกามวัตถุ	อีกต่อไป	แต่เป็นการชักชวน
เทวดามาฟังธรรมให้ท่านได้พัฒนาชีวิต	 จะได้
ออกจากกามไปพร้อมๆ	 กันกับเรา	 หรือเอา
เทวดามาเป็นอุปมาในการด�าเนินชีวิตที่ออก
จากกาม	 ออกจากความทุกข์เพราะกิเลสกาม
เป็นสาเหตตุ้นๆ	ของความทกุข์	ส่วนบางท่านที่
ชอบคดิถงึเทพ	เพราะคดิว่าพระพทุธเจ้าก็สอน 
เทวตานุสติไว้ด้วยมิใช่หรือ	 ตอบว่าใช่	 แต่ 
พระพทุธองค์ก็ไม่ทรงให้ไประลกึถึงเทวดาในแง่
อ้อนวอนขอ	แต่ให้ระลึกถึงคุณธรรม	เช่น	ทาน	
ศีล	เป็นต้น	ที่พวกเขาหรือพวกเธอเหล่านั้นได้
ท�าก่อนไปเกดิเป็นเทวดา	แล้วให้น้อมน�าเข้ามา
พิจารณาดูตัวเราเองว่า	 คุณธรรมเช่นนั้นมีอยู่ 
ในตัวเราเองหรือไม่	 ถ้าพบว่าเราก็มีเหมือนกัน		
ไม่น้อยหน้าเทวดา	 ก็จะเกิดความปีติอิ่มใจใน
คณุธรรมของตน	จึงจะเป็นเทวตานุสติทีถ่กูต้อง	
	 การนึกถงึเทวดาอย่างน้ีต่างหากทีจ่ะถือว่า
เป็นชาวพุทธที่แท้จริง	ส่วน	“การศึกษา”	ที่เรา
ยมืค�าเอามาจาก	“สกิขา”	ของพระพทุธเจ้าน้ัน	
เราเอามาจัดหลักสูตรแยกการศึกษาออกจาก
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พระศาสนา	เพือ่พยายามจะตามอย่างตะวนัตก 
(แต่ก็ตามเขาไม่ทัน)	แล้วเราก็พบว่าการศึกษา 
ทางโลกในปัจจุบันเป็นการเตรียมความรู  ้
และทกัษะเพือ่ไปท�ามาหากนิแสวงหากามวัตถุ 
ภายนอก	 มาเสพปรนเปรอบ�าเรอตนเท่านั้น 
จงึเตม็ไปด้วยปัญหามากมาย		มิใช่เป็นการศกึษา 
ทีแ่ท้จรงิเพือ่พฒันาจติให้สามารถออกจากกาม 
ที่เป็นต้นเหตุของทุกข์ได้เลย	ถึงเวลาแล้วหรือ 
ยังที่พวกเราจะช่วยกันเอาการศึกษาคืนมาสู ่
สวรรค์และเอาสวรรค์ของเราคืนมาสู่วิถีการ
สิกขาพัฒนาชีวติแบบชาวพุทธกันอีกสักครั้ง
หนึ่ง	เริ่มต้นที่พรรษานี้		เรามาฝึกการออกจาก
กามกันบ้างดีไหม
	 ต่อไปนี้เป็นข้อสันนิษฐานของผู้เขียนเอง 
ไม่มเีขียนไว้ในต�าราเล่มไหน	ถอืว่าเป็นเกรด็ความ 
รู้ของแถม	ก่อนจบเรื่องสวรรค์กับเนกขัมมะนี้	
	 ผู้เขียนในช่วงบวชใหม่ๆ	 ได้มีโอกาสออก 
เดินธุดงค์ในเวลากลางคืนกับครูบาอาจารย ์
แล้วเกิดหลงทาง	 เดินวนเวียนติดอยู ่ในป่า 
เกือบครึ่งคืน	 พระอาจารย์ที่วัดป่านานาชาติ 
ท่านจึงแนะน�าให้ศึกษาสังเกตดูดวงดาวราศี 
ต่างๆ	 บนท้องฟ้าไว้ด้วย	 นอกจากจะเพื่อนับ
วัน	 เดือนเป็นแล้ว	 ยังจะได้รู ้ทิศรู ้ทางและ 
ไม่เดินหลงป่าอีกด้วย	กลับจากธุดงค์แล้ว	จงึได้ 
เอาต�าราดูดาวจักรราศีต่างๆ	 ของฝรั่งมาอ่าน 
ท�าความเข้าใจ	 ก็พบว่าบนท้องฟ้าเต็มไปด้วย 
จุดดวงดาวต่างๆ	 ระยิบระยับมากมาย	 ที่คน 
โบราณเขาน�ามาโยงใยเป็นเรื่องเป็นราวได้	
	 ชาวกรีกเขาจะเล่าเป็นนิทานการเดินทาง
ของวีรบุรุษไปในท้องฟ้า	สัมพันธ์ไปกับวิถีชีวิต
ของพวกเขา	เป็นสือ่ธรรมชาตอิย่างดทีีค่นสมยั
ก่อนคงจะใช้จินตนาการเล่าเรื่องราวต�านาน
เหล่าน้ีหลังจากที่เสร็จภารกิจการงานในชีวิต

ประจ�าวัน	 แล้วก็มาน่ังล้อมวงฟังเร่ืองราวโดย
มีท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เป็นฉาก	 มีดวงดาวเป็น
ตัวละคร	 ซึ่งนอกจากจะท�าให้จ�าง่ายว่าขณะที่
เคลื่อนไปบนฟ้านั้น	 ดาวกลุ่มไหนชี้ไปทางทิศ
ไหนแล้ว	เรื่องราวเหล่านี้ยังแฝงข้อคิดคติธรรม
ประกอบด้วยมิใช่น้อย
	 ในพรรษาแรกของชีวิตพระภิกษุ	 ผู้เขียน 
ได้จ�าพรรษาอยู่บนภูจ้อมก้อม	 จ.อุบลราชธานี	 
ติดแม่น�้าโขง	 มีถ�้าที่สัปปายะสงบเงียบดีมาก 
กลางคืนจะชอบออกมาเดินจงกรมและนั่ง 
สมาธิบนลานหิน	 ที่สามารถมองได้รอบ	 ๓๖๐	 
องศา	 ในคืนที่ไม่มีเมฆ	 จะสามารถเห็นดาวได้ 
ชัดเจน	โดยไม่มีแสงไฟจากเมืองมารบกวน
 คืนหนึ่งขณะที่ก�าลังทบทวนกลุ่มดาวที่ได้ 
อ่านมาในหนังสือ	 ได้สังเกตเห็นกลุ่มดาวทาง 
ขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่ต�าแหน่ง 
ใจกลางของทางช้างเผอืก	ในต�าแหน่งทีปั่จจุบนั 
เรยีกว่ากลุม่ดาวแมงป่องและกลุม่ดาวคนยงิธนู 
มลีกัษณะคล้ายช้างหมอบขาหน้าทัง้สองลง	ใน
งวงชดูอกบวัอยู	่คล้ายกับเรือ่งของพระโพธิสตัว์
ตอนลงจากดสุติเทวโลกมาปฏสินธใินครรภ์ของ
พระมารดา

	 ตอนน้ันพระนางสิริมหามายาได้ทรงมี
พระสุบินนิมิตว่า	‘มีช้างเผือกงวงชูดอกบัว	มา
วนทักษิณาวัตรรอบพระองค์แล้วเข้าทางพระ
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ปรัศว์	(สีข้าง)	เบื้องขวา’		หลังจากนั้นพระนาง
ก็ตั้งครรภ์	 ดาวดวงที่สว่างที่สุด	 ที่อยู่ในกลุ่มนี ้
มีสีแดง	มีชื่อทางดาราศาสตร์ว่า	Antares	อยู่
ใจกลางของกลุ่มดาวแมงป่อง	(Scorpion)	จัด
เป็นดาวยักษ์ใหญ่แดง	 (supergiant	 Star)	
(พระอาทิตย์ของเราจัดอยู่ในกลุ่มดาวแคระ
แดง)	ดาวนีใ้นภาษากรกีมช่ืีอว่า	Ant	(ตรงข้าม)	
+	Ares	(	สงคราม	-	อร)ิ	“ตรงข้ามกบัสงคราม”	
ถ้าเป็นภาษาโรมัน	 Rival	 (ตรงข้าม)	 +	Mars	
(ความตาย	 -	 มาร)	 “ตรงข้ามกับมาร”	 ชื่อสื่อ
ถึงการถือก�าเนิดของ	 ‘ช้างสันติภาพ’	 (ตรง
กันข้ามกับความนิยมชมชอบ	 ‘ช้างศึก’	 ของ
กษัตริย์	ในสมัยนั้น)	ซึ่งเป็นชื่อที่เหมาะส�าหรับ
พระโพธิสัตว์ที่จะมาปฏิสนธิมาก	

	 ส่วนแถบขาวยาวทีพ่าดอยูบ่นท้องฟ้าจาก
ทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ไปทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ที่ประกอบด้วยดาวหลายแสนล้านดวงที่นับไม่
ถ้วนนั้น	 เคยสงสัยเสมอมาว่า	ท�าไมจึงเรียกไม่
ตรงกัน	ฝรัง่เห็นเป็น	“ทางน�า้นม	(milky	way)”	
ส่วนคนอนิเดยีเห็นเป็น	“พระแม่คงคาสวรรค์”		
ท�าไมแถบทางบ้านเราจึงเห็นเป็น	 “ทางช้าง
เผอืก”	ถามใครกไ็ม่มใีครทราบว่าท�าไมเรยีกชือ่
น้ี	ได้แต่สนันษิฐานกนัไปต่างๆ	นานา	แต่เมือ่ได้
มาเหน็รปูกลุม่ดาวทีเ่ป็นรปูช้างเผือกโพธิสัตว์มี
งวงชดูอกบวัทีต่รงใจกลางแถบยาวนี	้ในวันเข้า

พรรษาก็เลยคดิว่า	เป็นไปได้ไหมว่าชาวพทุธเรา
แต่โบราณท่านได้ต้ังชือ่ตามพระพทุธประวตัใิน
ตอนนี้	เพราะถ้านับถอยหลัง	๑๐	เดือนจากวัน
วิสาขะ	(เดือน	๖)	ที่เป็นวันประสูติ	ก็จะมาตรง
กับวันอาสาฬหะ	(เดือน	๘)	นี้พอดี	ฉะนั้นกลุ่ม
ดาวทีป่รากฏในวันถอืปฏสินธิของพระโพธิสตัว์	
เหมือนทางด�าเนินทักษิณาวัตรของช้างเผือก
โพธิสัตว์ก่อนก้าวลงสู่พระครรภ์ของมารดาใน
มนุษย์โลก	 ก็ต้องนับว่าเป็นการตั้งชื่อที่เหมาะ
เสียน่ีกระไร	 สมกับที่กัปป์ของเราในปัจจุบัน
น้ีเป็นภัทรกัปป์ท่ีมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู ้ถึง
ห้าพระองค์	 เส้นทางช้างเผือกนี้คงจะได้ใช้อยู่
หลายครั้ง	

	 ถ้ามองต่อไปในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	
ก็จะพบกลุ่มดาวท่ีมีลักษณะคล้ายเจดีย์	 บน
ยอดมีดาวดวงหนึ่งสีแดงเปล่งประกายสว่าง
ที่สุดบนฟากฟ้าทางตอนเหนือ	 ดาวนี้มีชื่อ
ทางดาราศาสตร์ว่า	 Arcturus	 อยู่ในกลุ่มดาว	
Bootes	 จัดเป็นดาวฤกษ์จ�าพวกดาวยักษ์แดง	
(red	giant	Star)	จะปรากฏชัดบนฟ้าเหมือน
ยอดเจดีย์	 ตามพระพุทธประวัติในตอนนี้ก็คือ
ในคนืทีพ่ระโพธสิตัว์เสดจ็ออกมหาภเินษกรมณ์	 
(บรรพชา)	 แล้วมาหยุดพักที่ฝั่งแม่น�้าอโนมา 
ทีน่ี	่พระองค์ทรงสละเพศคฤหสัถ์	ทรงตดัมวยผม



๒๖
32

ของพระองค์เองด้วยพระขรรค์	แล้วโยนขึ้นไป
ในอากาศอธิษฐานจติว่า	‘ถ้านีเ่ป็นการออกบวช
ครัง้สดุท้ายของเรา	ทีจ่ะไม่ต้องหวนกลบัมาเป็น 
คฤหัสถ์อีก	 ขอให้มวยผมนี้คงสถิตอยู ่บน 
ฟากฟ้า’

	 พระอนิทร์จงึมารบัเอามวยผม	(จฬุา)	นี	้ไป
เก็บไว้ทีย่อดเจดีย์บนสวรรค์ช้ันดาวดงึส์	เรยีกว่า 
จุฬามณีเจดีย์ ซึ่งสัญญลักษณ์ของจุฬา	 (มวย
ผม)นี้	 เราได้น�ามาใช้เป็นสัญญลักษณ์ของ
สถาบันการศึกษาหลายแห่งในเมืองไทย	 เรียก
กันสั้นๆ	 ว่าพระเกี้ยว	 ผู ้เขียนเองก็ได้อาศัย
สถาบันการศึกษาที่มีสัญญลักษณ์พระเกี้ยวนี้
ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้มาโดยตลอด	 ตั้งแต่
พระเก้ียวฟ้า	 (สาธิตจุฬา)	 พระเก้ียวทอง	
(เตรียมอุดม)	 พระเกี้ยวชมพู	 (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)	 จนถึงพระเก้ียวเหลือง	 (มหา
จุฬาราชวิทยาลัย)	 ถ้ายังเรียนไม่จบ	 (ยังไม่
ส้ินทุกข์)	 ก็คงจะได้ไปเรียนต่อที่พระเกี้ยว
แดง	 (จุฬามณี	 -	 ดาวดึงส์)	 บ้าง	 ในโอกาสต่อ
ไป	 คติของการศึกษาหรือการสิกขาที่แท้จริง
เพื่อความพ้นทุกข์ของมวลมนุษยชาตินั้นจึง
สัมพันธ์กับเนกขัมมธรรมมาโดยตลอด	ก็ได้แต่
หวังว่าบทความช้ินน้ีจะได้น�าท่านผู้อ่านกลับ
คืนมาสู่การศึกษาที่แท้จริงกัน	 เพราะไม่มีใคร
จบการศึกษาจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์	 และ

ถ้ากลุ ่มดาวน้ีส่องแสดงถึงเจดีย์จุฬามณีบน
เทพพิภพดาวดึงส์จริง	 พวกเราบนโลกก็ยังคง
สามารถมองเห็นพยานในการออกมหาภิเนษ- 
กรมณ์ของมหาบุรุษได้เรื่อยมา	ตราบจนถึงทุก
วันนี้
	 สมัยก่อนลูกๆ	 หลานๆ	 จะวางดอกบัวไว ้
ในมอืคณุตาคณุยายก่อนทีท่่านจะสิน้ใจ		เพือ่ให้ 
ท่านได้น�าไปสกัการะเจดย์ีจุฬามณทีีส่วรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์	 ชาวพุทธรุ่นก่อนเหล่านั้น	 อาจจะได้
เคยประจักษ์เจดีย์น้ีด้วยตนเองจริงๆ	 มาแล้ว
ก็ได้	 จึงได้มีศรัทธาความมั่นใจและความอิ่มใจ
ในบุญของตน	 จนไม่หวั่นไหวเม่ือวาระสุดท้าย
ของชีวิตมาถึง	 เพราะตลอดชีวิตของพวกท่าน
ก็ได้ฝังพระอรยิทรพัย์ไว้ในพระศาสนามากมาย
รอการงอกเงยเป็นการศึกษาของกุลบุตรและ
กุลธิดาในภายภาคหน้าสืบไป
	 ปัจจุบันความรู้ทางวิทยาศาสตร์บอกกับ
เราว่า	 ดาว	 Arcturus	 (หรือ	 ดาวจุฬามณ	ี นี้) 
เป็นดาวฤกษ์	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	๒๕	เท่า	
ของดวงอาทิตย์	สว่างกว่าดวงอาทิตย์ถึง	๑๗๐	
เท่า	พระอาทิตย์อยู่ห่างจากเราไป	๘	นาทีแสง 
คือแสงใช้เวลาเดินทาง	๘	นาทีจากดวงอาทิตย์ 
จึงมาถึงโลก	 Arcturus	 น้ัน	 ให้ทายซิว่าดาว 
จุฬามณีอยู่ห่างออกไปจากโลกเราเท่าไร	?
	 ค�าตอบก็คือ	๓๗ ปีแสง	 –	 นั่นก็คือแสง	
(ซึ่งเดินทางได้เร็วมาก)	 กว่าจะเดินทางจาก		
Arcturus	 หรือดาวจุฬามณีนั้น	 มาปรากฏให้
เราเห็นบนโลกได้ในวนัน้ี	ก็ต้องออกเดนิทางมา
แล้วนานถึง.....๓๗ ปี	!
	 ดังนั้น	ถ้าท่านผู้ที่ก�าลังอ่านบทความนี้อยู่	
มีอายุเกิน	๓๗	ปี	ก็หวังว่าแสงคงจะได้เดินทาง
มาถึงท่านบ้างแล้วละ	 ไม่มากก็น้อย	 ถึงเวลา
ออกแสวงหาเนกขัมมธรรมกันบ้างแล้ว	 โพธิ-
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ปักขิยธรรม	 ๓๗	 หรือรัตนะในพระศาสนานี้		
มิใช่เป็นมรดกธรรมที่จะรอรับเอาเฉยๆ	ได้	แต่
เป็น	 ‘มรดกทํา’	 ที่ถ่ายทอดได้โดยผ่านความ
เข้าใจ		การศึกษา	และการท�าให้เกิดมีขึ้นได้ใน
ตัวเรา		ผู้เป็นชาวพุทธเองเท่านั้น	ส่วนพ่อออก	
แม่ออกทัง้หลายทีม่าปฏิบตัเินกขมัมธรรมทีวั่ด 
จะได้ทราบว่าท่านไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อจะได้ไป
อยู่บนสวรรค์หลังจากตายไปแล้วเท่านั้น	 แต่
ท่านก�าลงัอยูบ่นสวรรค์ทีว่ดันีแ่หละบนปฏปิทา
ที่ท่านก�าลังท�า	เพราะสวรรค์ในทัศนะของชาว 
พทุธสามารถสมัผสัถงึได้ก่อนตายบนโลกใบนีน้ี่
แหละ	ไม่ต้องรอให้ตายก่อนแล้วค่อยไป	ตราบใด 

ที่ยังมีคนสร้างทาง	 ตราบน้ันก็ยังมีสวรรค์อยู ่
เสมอ	มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมและใจเราให้ 
เป็นสวรรค์กันเถิด	 ในสังคมที่มีสัมมาทิฏฐิน้ัน 
ควรจะชักชวนกันออกจากกาม	มิใช่ชวนกันไป 
หมกมุ่นอยู่ในกาม	 ชักชวนกันมาสัมผัสนิรา- 
มิสสุข	 เนกขัมมสุข	 ที่ให้ผลเป็นสุขที่แท้จริง 
มิใช่กามสุขที่มีเหยื่อล่อที่อาจได้สุขชั่วครั้งชั่ว 
คราว	 แต่ให้ผลที่เป็นทุกข์กาลนาน	 เลิกวิ่งหา
สวรรค์ข้างนอก	แต่หนัมาดตูวัอย่างมัคคมาณพ
มาสร้างสวรรค์	(มคัคะ)	ภายในกันดกีว่า	เพราะ
ถึงท่ีสุดแล้วไม่ใช่ ในสวรรค์ หรอกนะ ท่ีมี
ความสุข แต่ในความสุขต่างหาก ที่มีสวรรค์

สวรรค์เทพ สู่ สวรรค์ทํา

สวรรค์ของฉัน	มีไว้เรียน	ใช่เพื่อขอ	 	 เบื่อจะรอ	บนบาน	จากศาลไหน
ถ้าขอได้	เราจะท�า	ไปท�าไม	 	 	 ฉันเข้าใจ	สวรรค์งาม	คือความดี

ขอเสนอ	สวรรค์	ของฉันบ้าง	 														 เผื่อเป็นทาง	ส่องน�าใจ	ในวิถี
ไม่ต้องรอ	หลังตาย	อีกหลายปี	 	 	 เริ่มที่นี่	ตรงนี้	ที่ฉันท�า	ฯ

สามสิบสาม	เป็นเลขงาม	ตามดิถี		 	 เป็นเลขดี	ดาวดึงส์	ถึงสวรรค์
ยี่สิบเจ็ด	นักขัต	-	ตฤกษ์อัน	 	 	 หนึ่งดวงจันทร์	ดาวเคราะห์ห้า*	พาพอดี

ยามราตรี	แหงนมอง	ขึ้นท้องฟ้า	 	 	 โกฏิดารา	เกลื่อนกล่น	บนวิถี
นั่นแหละชั้น	ดาวดึงส์	ดูให้ดี	 	 	 สวรรค์มี	อยู่จริง	ใช่สิ่งลวง

อีกจุฬา-	มณี	ที่บนฟ้า	 	 	 	 บนจุฬา	มีดาวแดง	แต่งยอดหลวง
เหมือนเจดีย์	ที่ประทับ	ประดับทรวง	 	 นั่นแหละดวง	ดาวจุฬา	มหามณี

สวรรค์จึง	มีจริง	ใช่สิ่งฝัน		 	 	 พาลเท่านั้น	ไม่สดับ	กลับละหนี
มีหลายแง่	หลายมุม	ฟังให้ดี	 	 	 สวรรค์นี้	เรียนเอาไว้	อย่าให้มัว

*	ดาวนักษัตรมี	๒๗	+	ดวงจันทร์	๑	และ	+	ดาวเคราะห์ที่เราสามารถมองเห็นบนท้องฟ้าได้ด้วยตาเปล่า
(พฤหัส	เสาร์	อังคาร	ศุกร์	พุธ)	อีก	๕	รวมได้	๓๓	ดาวดึงส์พอดี



๒๖
34

สามสิบสาม	เป็นวัย	ให้ครุ่นคิด	 	 	 ยามแรกพิศ	เกศาหงอก	งอกจากหัว
เตือนใจว่า	ชราภัย	มาถึงตัว	 	 	 จะมามัว	เมาอยู่ไย	ไม่ได้การ

โบราณไกล	วัยสิบหก	นั้นผุดผ่อง		 	 เป็นวัยครอง	คฤหัสถ์	พัสถาน
ครั้นส�าเร็จ	สิบเจ็ดปี	ที่กร�างาน	 	 	 ลูกได้หลาน	ร้องกัน	สนั่นพลัน

เป็นปู่ย่า	ตายาย	เริ่มตายแน่	 	 	 ถ้าจะแย่	หากอยู่ไป	ไกลสวรรค์
ควรออกบวช	เร่งประพฤติ	พรหมจรรย์	 	 เหมือนเทวัญ	มาเตือนจิต		นิมิตใน

ดาวดึงส์	สามกับสาม	รวมเป็นหก	 	 รูปเสียงรส	กลิ่นสัมผัส	มนัสไข
เป็นชื่อของ	อายตนะ	ทั้งหกไง	 	 	 ยามใดได้	ผัสสะเลิศ	เกิดเทวา

สามสิบสาม	ตามต�ารา	คือธรรมรู้		 	 มองตรองดู	บวกสี่ไป	ไขปัญหา
คือรวมชั้น	จตุมมหา	-	ราชิกา	 	 	 ได้เลขมา	สามสิบเจ็ด	เคล็ดองค์ธรรม

เป็นธรรมใหญ่ฝ่ายโพธิปักข์	 	 	 บนเขาหลัก	พระสุเมรุ	เห็นคมข�า
สี่ตัวล่าง	เป็นฐาน	สติน�า		 	 	 เปรียบเป็นดั่ง	ธรรมราชา	พาคุ้มภัย

สามสิบสาม	ตัวบน	แต่ละข้อ	 	 	 เมื่อรวมต่อ	เจ็ดพิสุทธิ์	หยุดสงสัย
สัมมัปป-	ธานสี่เป็น	ประธานใจ	 	 	 สี่ต่อไป	อิทธิบาท	เป็นบาททาง

อินทรีย์ห้า	พละห้า	ไม่บกพร่อง	 	 	 เปรียบประคอง	อินทรีย์นก	ปกปีกหาง
โพชฌงค์เจ็ด	มรรคองค์แปด	จึงเปิดทาง	 	 รู้ไว้บ้าง	เผื่อสร้างสรรค์	สวรรค์ใจ	

พรหมจรรย์	ดั่งได้ไต่	บันไดสวรรค์	 	 องค์มฆวัน	ก็คือพระ	เธอรู้ไหม
เพราะตัวศีล	คือศิลา	-	อาสน์นั่นไง	 	 เหลืองบัณฑุ	-	กัมพลไซร้	คือจีวร

ต้องออกศึก	รบทัพ	จับอสูร	 	 	 ดุจวิธูร	ออกสงคราม	กลางสมร
เปรียบดั่งพระ	ออกศึกษา	เร่งสังวร	 	 เหล่าอมร	หนุนปัจจัย	ได้ช่วยกัน

ยามปริฉัตร	ผลิดอก	และออกผล		 	 เปรียบดังคน	จบศึกษา	จากสวรรค์
พบมรรคผล	นิพพาน	พ้นชาติพลัน	 	 นี้คือทาง	สวรรค์	ของฉันไง

คนส่วนใหญ่	พอได้เอ่ย	เรื่องสวรรค์	 	 บ้างหลงกัน	ไปต่างๆ	บ้างผลักไส
สวรรค์จริง	สิ่งไม่ตาย	มีหลายนัย		 	 ควรใส่ใจ	มาเรียน	เพียรศรัทธา

สวรรค์จริง	ฤๅใช่สิ่ง	มีไว้เสพ	 	 	 แต่ภูมิเทพ	เป็นสิ่ง	ควรศึกษา
เราทุกคน	ที่หล่นมา	บนโลกา	 	 	 มีสิทธิ์คืน	เป็นเทวดา	ถ้ารู้ท�า	ฯ

(ติดตามอ่าน	ธรรมะ	๓๗	ตอนจบ	ในฉบับหน้า)
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     มิตรในเดือนมืด
   แม้วิญญาณ  ฉันจะก้าว  สู่ความมืด  ใจขอสืบ  ก้าวออกไป  ในเวหา

ร้อยเรื่องราว  เรียนรู้  หมู่ดารา   เพราะฉันรัก  ท้องฟ้า  มากกว่ากลัว

   ค�่าคืนอันมืดมิด   มองหามิตร ณ เบื้องฟ้า

   โดดเดี่ยวเปลี่ยววิญญาณ์ จะมองหาใครมาแจม

   จากดาวจุฬามณี  สามสิบเจ็ดปีที่รอนแรม

   จุดตกกระทบแก้ม  ฉันกับแสงเป็นหนึ่งเดียว ฯ

                        ปปัญจา

กวีนิพนธ์
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๔. การละอุปกิเลส ๑๖ ได้
 อุปกิเลส	 แปลว่า	 กิเลสที่ท�าให้จิตเศร้า
หมอง	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.	 อภิชฌาวิสมโลภะ	 โลภอยากได้ในทาง
ทุจริต	 ได้กล่าวมาบ้างแล้ว	 ในอกุศลกรรมบถ	
๑๐	 ส่วนที่ว่าด้วยมโนทุจริต	 ธรรมที่จะน�ามา
ก�าจัดกิเลสข้อนี้คือ	ความไม่โลภ	 ความเป็นผู้
มีความปรารถนาน้อย	(อัปปิจฉตา)
๒.	 โทสะ	 ความคิดประทุษร้ายผู้อื่น	 บางทีก็
ประทุษร้ายตัวเองก็มีเหมือนกัน	 ธรรมที่น�ามา
ก�าจัดกิเลสข้อนี้คือ	ความกรุณา
๓.	โกธะ	โกรธ	คือขุ่นเคือง	ถ้าระงับไม่ได้ก็จะ
พลุ่งพล่านออกมาเป็นโทสะ	 ธรรมที่จะน�ามา
ก�าจัดก็คือ	ความเมตตา
๔.	 อุปนาหะ	 ผูกโกรธไว้	 ไม่ถึงกับพยาบาท 
ธรรมทีน่�ามาก�าจดัคอื	อภยัทาน	หรอือภยัธรรม
๕.	 มักขะ	 ลบหลู่คุณท่าน	 แรงกว่าอกตัญญู 
อกตเวที	อกตัญญู	ไม่รู้คุณท่านผู้มีคุณ	อกตเวที	

ไม่ตอบแทนคุณท่านแม้มีโอกาส	 ส่วนมักขะนี้
แรงกว่า	๒	อย่างแรกคือ	ถึงกับปฏิเสธคุณของ
ท่านเลยทีเดียว	ธรรมที่จะน�ามาก�าจัดคือ	การ
ยอมรับบุญคุณที่ท่านท�าให้แล้ว
๖.	ปลาสะ	 ตีเสมอ	 คือยกตนเทียมท่าน	 ไม่รู้
จักประมาณตน	 ธรรมท่ีน�ามาก�าจัดก็คือ	 รู้จัก
ประมาณตน
๗.	อิสสา	ริษยา	เห็นใครได้ดีทนไม่ได้	คนส่วน
มากใช้ค�าว่า	"อิจฉา"	ในความหมายนี้	ที่จริงค�า
ว่า	“อิจฉา”	แปลว่า	ความต้องการ	ไม่ใช่ริษยา	
เช่นค�าว่า	อัปปิจฉา	(อัปปะ	+	ปิจฉา)	แปลว่า	
มีความปรารถนาน้อย	 ไม่ปรารถนามาก	 ไม่
มกัมาก	รษิยาเป็นกิเลสร้ายตวัหน่ึงทีท่�าลายตวั
เอง	ท�าลายผูอ้ืน่	ผูป้รารถนาความสขุ	ควรระวงั
กิเลสตัวนี้ให้มาก	ธรรมที่จะมาปราบกิเลสตัวนี้
ก็คือมุทิตา	ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
๘.	มัจฉริยะ	 ความตระหน่ี	 ตระหนี่ลาภบ้าง	
ตระหน่ีทีอ่ยูบ้่าง	แม้จะมเีหลอืเฟือกไ็ม่ต้องการ

วศิน อินทสระ
ปัญญารัตนะ 

สัลเลขธรรม
ตอน ๓
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จะแบ่งปันให้ใคร	เก็บไว้จนของเสียหายใช้การ
ไม่ได้	ธรรมที่จะมาปราบกิเลสตัวนี้	ก็คือ	ทาน
หรือจาคะ	ความเสียสละแบ่งปัน
๙.	มายา	 เจ้าเล่ห์	 บางทีใช้ค�าว่า	 “มารยา”	
หมายความว่า	 เสแสร้ง	 ไม่จริงใจ	 ท่านเล่า
ถึงเรื่องนกยางเจ้าเล่ห์	 หลอกปลาไปกินเสีย
มากมาย	ดาบสเจ้าเล่ห์เอาเส้นหญ้าที่ตกลงบน
ศีรษะมาคืนเจ้าของบ้าน	 แต่ต้องการจะขโมย
ทองที่เขาฝากฝังไว้ที่ใกล้อาศรม	คนประเภทนี้
น่ากลัว	 ธรรมที่จะน�ามาปราบกิเลสตัวนี้ก็คือ	
สัจจะ	ความจริงใจ	แต่ต้องระวังวาจาด้วย	แม้ 
เราจะจริงใจ	 ก็ต้องพูดเฉพาะในสิ่งท่ีควรพูด 
และในกาลทีค่วรพดู	ไม่ใช่อ้างว่าจรงิใจแล้วพดู 
พร�่าเพรื่อไป
๑๐.	สาเถยยะ	 โอ้อวด	 เช่น	 พูดโอ้อวดในคุณ
ที่ตนไม่มีจริง	 ถึงจะมีจริงก็พูดแต่น้อยแก่คนที่
ควรพูดด้วย	 ไม่ใช่พูดพร�่าเพรื่อไป	ถ้าเป็นพระ
สงฆ์	 พูดอวดคุณที่ไม่มีจริงแก่ชาวบ้าน	 ที่ท่าน
เรียกว่า	 "อวดอุตตริมนุสสธรรม"	 เช่น	 ฌาน	
สมาธ	ิสมาบัติ	มรรค	ผล	ท่านปรบัถงึเป็นอาบตัิ
ปาราชิก	 ขาดจากความเป็นพระภิกษุ	 ธรรมท่ี
จะน�ามาก�าจัดกิเลสตัวนี้ก็คือ	 โสรัจจะ	 ความ
สงบเสง่ียม	 ความเจียมเน้ือเจียมตัว	นิวาตะ 
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
๑๑.	ถัมภะ	หัวดื้อ	คือไม่ยอมรับค�าสั่งสอน	ค�า
ตกัเตือนจากผูห้วงัดี	ดือ้ด้านบ้าง	ดือ้ดึงบ้าง	ดือ้
ด้าน	คือไม่ยอมท�าตาม	ดื้อดึง	คือดึงคนอื่นให้
พลอยดื้อไปด้วยเช่นเดียวกับตน	 ธรรมที่จะน�า
มาก�าจัดกิเลสตัวนี้ก็คือ	โสวจัสสตา	ความเป็น
ผู้ว่าง่ายสอนง่าย	 ไม่ย้อนผู้สอน	ปวารณา	คือ
เปิดโอกาสไว้เสมอให้ผู้หวังดีตักเตือนได้	ท�าให้
เป็นคนมีเสน่ห์	น่ารักน่าเอ็นดู
๑๒.	สารัมภะ	 แข่งดี	 เช่น	 ตนเป็นผู้มีความดี

น้อยแต่ทะเยอทะยานต้องการจะแข่งดีกับผู้ที่
มคีวามดมีาก	เหมอืนอึง่อ่างในนิทานทีต้่องการ
จะพองตัวให้เท่าวัว	 แล้วก็ตัวแตกตาย	 นิทาน
เล่าไว้ว่า	อึ่งอ่างตัวหนึ่งทิ้งลูกเอาไว้	ตัวออกไป
หากิน	 มีวัวตัวหนึ่งมาเหยียบลูกของอึ่งอ่างตัว
หนึ่งตาย	โดยที่วัวไม่ได้เจตนา	เมื่ออึ่งอ่างกลับ
มา	 ลูกที่ยังเหลืออยู่บอกว่า	 มีสัตว์อะไรก็ไม่รู้
ตัวหนึ่งตัวใหญ่มาก	มาเหยียบน้องตายไปแล้ว
อึ่งอ่างถามว่าตัวโตแค่ไหน	 ลูกบอกว่าตัวใหญ่
มาก	อึง่อ่างกพ็องตวัขึน้	ถามลกูว่าเท่านีไ้ด้ไหม	
พองตวัขึน้เท่าไรๆ		ลกูก็บอกว่าไม่เท่าๆ	ในทีส่ดุ 
อึ่งอ่างก็ตัวแตกตาย
 สมกับกลอนบทหนึ่งที่ท่านสอนไว้ว่า
	 	 อึ่งอ่างพองเท่าวัว	ตัวบรรลัย	
	 	 ไม่รู้จักประมาณ	พาลเสียคน
	 ธรรมทีจ่ะน�ามาก�าจดักิเลสตวันีก้ค็อื	ความ
รู้จักประมาณตน	ที่เรียกว่า	อัตตัญญุตา	หรือ	
มัตตัญญุตา
๑๓.	มานะ	ถือตัวทะนงตน	เช่น	มานะว่าเราสูง
กว่าเขาเป็นต้น	(ทั้งหมดมี	๙	อย่าง)	ละได้ด้วย
การพิจารณาบ่อยๆ ซึ่งความไม่เที่ยง	 ความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง	 คนจนอาจรวยได	้
เศรษฐีอาจเปลี่ยนเป็นยาจกได้
๑๔.	อตมิานะ	ดหูมิน่ท่าน	มานะเป็นการยกตน	
อตมิานะเป็นการข่มผูอ่ื้น	ดหูมิน่ผู้อ่ืน	ละได้ด้วย
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การพิจารณาเนืองๆ	 ว่า	 คนเรามีความรู้ความ
สามารถไม่เหมอืนกนั	บางคนฉลาดในบางอย่าง
แต่โง่ในบางอย่าง	บางอย่างคนหนึ่งท�าได้ดี	อีก
คนหนึง่ท�าไม่ได้เลย	จงึไม่ควรดหูมิน่กนั	ควรให้
เกียรติกันตามฐานะและความสามารถของ
เขา	 ถือคติว่าคนเราดีไม่ทั่วช่ัวไม่หมด	 เด่นใน
บางอย่าง	 ด้อยในบางอย่าง	 ความคิดอย่างนี้
ท�าให้ละอติมานะเสียได้
๑๕.	มทะ	มัวเมา	เมาในวัยบ้างว่ายังหนุ่มสาว	
เมาในความไม่มีโรคบ้างว่ายงัแขง็แรงอยู	่เมาใน
ชวีติบ้างว่าชวีติยงัอกียาวนาน	สิง่เหล่านีเ้ป็นสิง่
ไม่แน่นอน	บางคนตายตัง้แต่ยงัเดก็	บางคนเมือ่
เป็นหนุม่เป็นสาว	บางคนในวยักลาง	บางคนใน
วยัชรา	พระพทุธองค์ตรสัว่า	“ชวีติ พยาธ ิกาล
ที่ตาย สถานที่ทิ้งร่างกาย หมายถึงสถานที่
ตายนั่นเอง และคติที่จะไปในภายหน้าหรือ
ปรโลก ๕ อย่างนี้ไม่มีเครื่องหมาย ใครๆ รู้
ไม่ได้”	เพราะฉะนัน้	ไม่ควรมัวเมาในความเป็น
หนุ่มสาว	เป็นต้น
๑๖.	ปมาทะ	 เลินเล่อ	 ที่เรียกกันโดยท่ัวไปว่า
ความประมาทนั่นเอง	ประมาท	คือ	ปราศจาก
สติ	 คือไม่ระวัง	 ชะล่าใจว่าไม่เป็นไรๆ	 ปล่อย
ปละละเลย	ก�าจดัได้ด้วยความไม่ประมาท	คอืมี
สตริะวงัอยูเ่สมอ	มีความรอบคอบ	ท่านสอนให้
ไม่ประมาทในการละกายทุจริต	วจีทุจริต	มโน

ทุจริต	ในการละความเห็นผิด	ท�าความเห็นให้
ถูก	รักษาจิตด้วยสติด้วยความไม่ประมาท			คือ
ระวังจิต
๑.	 ไม่ให้ก�าหนัดในอารมณ์ที่น่าก�าหนัด
๒.	 ไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์ที่น่าขัดเคือง
๓.	 ไม่ให้หลงในอารมณ์อันเป็นทีต่ัง้แห่งความ
หลง
๔.		 ไม่ให้มัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความมัวเมา
	 ในวตัถปูมสตูร		มชัฌมินกิาย		มลูปัณณาสก์ 
พระพุทธองค์ตรัสว่า	 เมื่อละอุปกิเลส	 ๑๖	
ประการน้ีได้แล้ว	 ก็จะได้ปีติ	 สุข	 และสมาธิ	
เป็นต้น	ส่วนในธรรมทายาทสูตร	มัชฌิมนิกาย	
มูลปัณณาสก์	 พระสารีบุตรกล่าวกับภิกษุทั้ง
หลายว่า	 อุปกิเลส	 ๑๖	 ประการนี้ย่อมละเสีย
ได้ด้วยอริยมรรคมีองค์	๘		มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น
พระพุทธองค์ทรงแสดงผลหรืออานิสงส์ของ
การละอปุกิเลส	๑๖	ได้	ส่วนพระสารบีตุรแสดง
ทางปฏิบัติเพื่อให้ละอุปกิเลส	 คือ	 อริยมรรค
ประกอบด้วยองค์		๘		ซึง่เป็นหลกัใหญ่หลกัส�าคญั	
ส่วนค�าขยายความเลก็ๆ		น้อยๆ		ของข้าพเจ้าเป็น 
เพียงส่วนเสริม	เพื่อให้ผู้เริ่มศึกษาเข้าใจง่ายขึ้น 
ไม่ขัดกับค�าอธิบายของพระสารีบุตรเถระ 
แต่ประการใด	ขอท่านผู้รู้โปรดพิจารณาด้วย

																						(โปรดติดตามอ่านต่อ	ตอนจบ)
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ภิกษุรูปหนึ่ง

ชวนอ่าน

ภิกขุภาวะ

ความเป็นภิกษุต่างจากความเป็นคฤหัสถ์
อย่างไรบ้าง ? 
								ค�าว่า	ภิกขุภาวะ	แปลว่า	ความเป็นพระ
ภิกษุ	 เป็นผู้ขอ	 เป็นผู้ทรงผ้าที่ตัดด้วยศาสตรา	
เป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร	กล่าวคือ	เป็นผู้ที่มี
การงานอันไม่เกื้อกูลแก่การครองเรือน	แม้โดย
ประการทั้งปวง	เป็นภาวะที่ประเสริฐ	เป็นเพศ
ที่สูงส่ง	 เพราะพ้นจากหีนเพศ	 อันเต็มไปด้วย
กามทีต่�า่หยาบ	และบาปอกุศลอนัเป็นหนีธรรม	
(ธรรมต�่าทราม)	

       ภิกขุภาวะ	เป็นผู้ทิ้งเรือน	บวชด้วยความ
เป็นผู้ไม่มเีรอืนแล้ว	พ้นจากการนอนเบยีดเสยีด
ด้วยบตุรภรยิา	เป็นผูแ้สวงหาโมกขธรรม	(ธรรม
เป็นเครือ่งหลดุพ้นจากเครือ่งจองจ�าคอืขันธ์	๕)	
ไม่ปรารถนากาม	ไม่ปรารถนาลาภ	สกัการะ	ยศ	
ชือ่เสยีง	ไม่ปรารถนาภพ	ไม่ปรารถนาอุปาทาน
ขันธ์	 เป็นผู้ตั้งความปรารถนาเพื่อความสิ้นไป
แห่งภพ	ชาติ	 ชรา	มรณะ	ฯลฯ	 เพื่อความสิ้น
ไปแห่งทุกข์ทั้งปวง	
	 	 	 	 	 	 กามทั้งหลายไม่เที่ยง	 เหมือนหลุมถ่าน
เพลิง	 เหมือนร่างกระดูก	 เหมือนหอก	 แหลน	
หลาว	 ฯลฯ	 น�ามาซึ่งทุกข์	 แล้วเหตุไฉน	 พระ
ภิกษุจึงจะปรารถนากามทัง้หลายเหล่าน้ันเล่า	?	 
เนกขัมมะเป็นสิ่งประเสริฐ	 เป็นความปลอด
โปร่ง	โล่งใจ	เป็นนิรามิสสุข	ทั้งบรรพชา	ภิกขุ
ภาวะ	 ฌาน	 วิปัสสนา	 มรรค	 นิพพาน	 กุศล
ธรรมทั้งปวง	 ล้วนเป็นสิ่งน่าปรารถนาแก่ภิกขุ
ภาวะทั้งสิ้น	
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๑.	โดยเพศ		 อุดมเพศ		 หีนเพศ

๒.	โดยศีล		 ๒๒๗,	จตุปาริสุทธิศีล,	ไม่มีที่สุด		 ศีล	๕,	อุโบสถศีล,	ศีล	๑๐,	
	 	 	 มีที่สุด	

๓.	ที่อยู่อาศัย		 อนาคาริก	–	ไม่มีเรือน	ไม่ยึดที่อยู่	 อาคาริก	–	อยู่ในเรือน
	 	 	 ยึดถือเรือน	

๔.	ปัจจัย ๔		 พิจารณาทุกวัน	ถ้าลืมเป็นหนี้		 ถ้าลืมกไ็ม่เป็นหนี	้หากนิด้วยตน

๕.	เลี้ยงชีพ 	 บิณฑบาตเลี้ยงชีพ	ไม่เลี้ยงใคร		 ต้องท�างานเลี้ยงตนและ	
	 	 	 ครอบครัว 

๖.	การศึกษา		 ศึกษาไตรสิกขาเพื่อออกจากวัฏฏะ		 ศึกษาหาความรู้เพื่อเลี้ยงชีพ	ฯ	

๗.	ชีวิตเป็นอยู	่	 ยืนเดินนั่งนอนคนเดียว	หลีกเร้น		 คลกุคลอียูก่บัครอบครวั	เพือ่น	ฯ 

๘.	การแต่งตัว		 ไม่แต่งตัว	มีชุดเดียว	ผ้า	๓	ผืน		 ต้องแต่งตัวเสริมบุคลิก		 	
	 	 	 มีหลายชุด	

๙.	กรรมฐาน	 เป็นงานหลักประจ�าตัว	ทุกวัน		 มีก็ได้	ไม่มีก็ได้	ตามแต่ใคร
	 	 	 เห็นคุณค่า	

๑๐.	ฐานะสังคม		 การมียศลาภเป็นใหญ่ถือว่าถูกสาป		 ยิ่งมีลาภยศมาก	ยิ่งได้รับ
	 	 	 สรรเสริญ	

๑๑.	ความประสงค	์	 ขันติและโสรัจจะ	 ทรัพย์,	กามคุณ	

๑๒.	ความนิยม		 ปัญญา		 ปัญญา	(บางคน),	เคร่ืองแต่งตวั	

๑๓.	ความมั่นใจ		 ในศีล	 ในศิลปะ,	ในบุตร	

๑๔.	ความต้องการ		 ไม่มีความกังวล	ไม่ห่วงใย		 การงาน,	ไม่ให้หญิงอื่น
	 	 	 ร่วมสามี	

๑๕.	ความมีที่สุด		 มีพระนิพพานเป็นที่สุด		 การงานส�าเร็จ,	เป็นใหญ่
	 	 	 ในเรือน

ความต่างกันของภิกษุกับคฤหัสถ์

เพศ - ภาวะ ภิกษุ คฤหัสถ์
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	 เป็นภิกษุ	ภาวะ	แสนประเสริฐ	 	 เพศล�้าเลิศ	มุ่งตรง	ทรงสิกขา	
รักษาศีล	มีธรรม	น�าเมตตา	 	 	 เสริมปัญญา	พารู้แจ้ง	เจาะแทงใจ	

	 แสนสุขสม	ร่มรื่น	ชื่นชีวิต	 	 	 ไม่ต้องคิด	จิตวุ่นวน	ถึงคนไหน	
ไม่ว่าบุตร	ภริยา	หรือว่าใคร	 	 	 จึงโล่งใจ	ได้สุข	ทุกทิวา	

	 คฤหัสถ์	ปัดกังวล	ไม่พ้นจิต	 	 	 ยังต้องคิด	ห่วงใย	ในวงศา	
ทั้งการงาน	ว่านเครือ	ทรัพย์นานา	 	 เป็นที่มา	พาทุกข์	ไม่สุขใจ	

	 ถ้าไม่อยาก	ทุกข์มาก	ให้ยากนัก	 	 ต้องหาหลัก	พึ่งพา	ที่อาศัย	
พระไตรรัตน์	ปัดเป่า	เขม่าใจ	 	 	 เป็นเหตุให้	ไม่กังวล	พ้นโอฆา	

	 ถ้าแม้นเรา	ชาวพุทธ	ไม่หยุดยั้ง	 	 เพิ่มพลัง	หวังใจ	ไตรสิกขา	
ทั้งฌานเพ่ง	เร่งฝึกหัด	วิปัสสนา	 	 	 ในไม่ช้า	พาถึงแก่น	แดนนิพพาน

เมื่อสองพันหกร้อยปีเศษ  พระสรรเพชญ์ประทานธรรมค�าสอน

เป็นครั้งแรกท่ีจักรผันกลางจันทร เขจรอาสาฬหปุณณมี

ณ อิสิปตนมฤคทายวัน  นับเป็นมหัศจรรย์พ้นที่

บังเกิดพระรัตนตรัยไร้ราคี  เป็นที่พึ่งของโลกสถาวร

กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แม้เจาะจงปฏิบัติตามค�าสอน

ย่อมสบสุขพ้นโศกในโลกอุดร ที่ท่านจรไปแล้วเห็นว่าเป็นจริง

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

ประพันธ์

อาสาฬหบูชาร�าลึก
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ปุญฺญวํโส

ทัศนะ

เข ้าพรรษา 
ชวนมาศึกษาปฏิบัติธรรม

	 เข้าพรรษา	ชวนศึกษา	ปฏิบัติ	 	 ธรรมเคร่งครัด	กว่าเดิม	เพิ่มสิกขา
ควรฝึกหัด	ขัดเกลา	ตั้งสัจจา	 	 	 ถือศีลห้า	ศีลแปด	แผดเผาอธรรม		
	 เลิกเสพติด	พิษสุรา	ยามอมเมา	 	 เลิกบุหรี่	เผาปอด	วอดเช้าค�่า
เลิกเคี้ยวหมาก	ปากแดงเปรอะ	เขรอะฟันด�า	 ล้วนพาใจ	ตกต�่า	กามย�่ายี
	 เลิกเนื้อสัตว์	ตัดเหตุ	เศษเบียดเบียน		 เลิกวาดเขียน	ทาคิ้วปาก	มากกามชี้
เครื่องส�าอาง	ราคาแพง	แรงโลกีย์	 	 หวยอัปรีย์	พาเกียจคร้าน	ผสานอ้อนวอน
	 มาเรียนอ่าน	ธรรมะ	อันประเสริฐ	 	 จะเกิดพา	สัมมา	ทิฏฐิก่อน
ศรัทธาศีล	จาคะงาม	ตามขั้นตอน	 	 ไม่แคลนคลอน	ไตรรัตน์	ตัดบาปกรรม
	 มากันเถิด	เทิดรักษา	ประเพณี	 	 สร้างความดี	ให้ยิ่ง	จิตดิ่งด�่า
เข้าพรรษา	เล่าเรียน	เพียรทางธรรม	 	 ทุกเช้าค�่า	ไตรมาส	ศาสน์บูชา	๛
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	 การเข้าพรรษา	เป็นช่วงเวลาทีพ่ระต้องอยู่
ประจ�าที่ใดที่หนึ่งตลอด	๓	เดือน	ตั้งแต่สมัยที่
พระพทุธองค์ยังทรงพระชนมชีพอยู	่เพือ่ให้พระ
ได้มีเวลาอยู่ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้เต็มที่	ไม่
ต้องเสียเวลากับการจาริกไปที่นั่นที่นี่	 หรือไป
รับภารกิจปลิโพธภายนอกมากมาย	พระจะได้
ท�าอะไรตามเจตนาความต้ังใจ	หรอืตัง้สจัจาธษิ-
ฐานไว้ต่อเนื่องกัน	๓	เดือน	เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้เจริญยิ่งๆ	ขึ้น	(ภาวนา)	เพื่อการขัดขูดเกลา
ลดละกิเลส	 (สลฺเลข)	 บางประเด็นเป็นพิเศษ	
เพือ่เพิม่พนูสตปัิญญา	เช่น	ถอืธุดงควัตรบางข้อ
ตลอด	๓	เดือน,	อ่านพระสูตรในพระไตรปิฎก	
๒๕	 เล่มให้จบเฉล่ียเล่มละ	 ๓.๖	 วันๆ	 ละ 
๘	ชม.	=	๒๘.๘	ชม./	 เล่ม,	ปฏิบัติธรรมเคร่ง
ในรูปแบบ	คือ	นั่งสมาธิสลับเดินจงกรม	วันละ	
๘	 ชม.,	 ท่องสวดปาติโมกข์ให้จงได้,	 ท่องสวด
กัจจายนสูตรให้จงได้,	งดใช้	Social	Network 
หรือใช้เท่าที่จ�าเป็น	 วันหนึ่งไม่เกิน	 ๑	 ชม., 
งด	–	บหุรี	่–	หมาก	–	กาแฟ	–	น�า้อดัลม	เป็นต้น
	 ส่วนฆราวาสอาจจะตั้งตบะ	 (การบ�าเพ็ญ
เพยีรเพือ่เผากิเลส)	เช่น	ใส่บาตรทกุเช้า,	ถอืศลี 
๕	 ศีล	 ๘,	 นั่งสมาธิวันละ	 ๑	 ชม.,	 สวดมนต์
ท�าวัตรเช้า	-	เย็น	ทุกวัน,	งดเหล้า	-	บุหรี่,	งด
กินเนื้อสัตว์	 เพื่อเพิ่มเมตตากรุณา	 ความไม่
เบยีดเบยีน,	งดอาหารม้ือเยน็,	งดมีเพศสัมพนัธ์

ผู้หญิงอาจงดการพอกหน้าทาแป้งทาลิปสติก	
เป็นต้น	ทัง้น้ีเพือ่ฝึกฝนตนเอง,	เพิม่อินทรย์ีพละ
ความแข็งแกร่งของตนเอง	ท�าให้ตนมีความมุ่ง
มั่นตั้งใจ	มีสัจจะ	มีความอดทน	อดกลั้น	มีวินัย
บังคับตนเอง	 เพราะต้องต่อสู้กับกิเลสความ
ยัว่ยวนทัง้หลาย	ความเคยชนิ	ความเกียจคร้าน	
การเอาแต่ใจตนเอง	 การตามใจกิเลส	 และข้อ
อ้างทั้งหลาย	 เมื่อท�าได้ดั่งตั้งใจ	 เป็นพุทธบูชา	
ธรรมบูชา	 สังฆบูชา	 ก็มีอานิสงส์เป็นบุญ	 คือ
การช�าระล้างกิเลสสันดาน	 เกิดปราโมทย์	 ปีติ	
สขุ	ความภาคภูมใิจ	ความมัน่ใจ	ความแขง็แกร่ง
ของจิตใจมากขึ้น
   ดังนัน้ ผูท่ี้ปฏิญานตนว่าเป็นพทุธมามกะ 
จึงควรใช้ช่วงวาระพิเศษนี้ สร้างกุศลกรรม
อันวิเศษ เพื่อเป็นเหตุแห่งความสุข ความสิ้น
ทุกข์ ที่เห็นผลเสวยผลในชาตินี้ และมีผลต่อ
เนื่องถึงชาติหน้าเทอญ ฯ
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พระมาลัยเป็นใคร? 
มาจากไหน? 

วิเทศทัยย์มองเทศ - มองไทย

๕

	 บอกผู้อ่านมาแต่บทแรกแล้วว่า	 จะน�าพา
ไปทัวร์นรกสวรรค์กับพระมาลัยเถระ	 แต่เป็น
อันต้องแวะออกนอกทางหยิบเรื่องโน้นเรื่องนี้
มาเล่าจนกลายเป็นสพัเพเหระ	บางคนหงดุหงดิ
ร�าคาญรบีล่วงหน้าไปก่อนกค็งม	ีเอาเป็นว่าบท
นีเ้ราไปทวัร์กันแน่นอน	ส�าหรบัผู้อ่านทีส่นใจไม่
ต้องมีการจองตั๋ว	ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	แต่มีค�า
เตือนว่าไปแล้วให้รบีตามมคัคเุทศก์ให้ทนั	หาก
มัวเถลไถล	 เพลิดเพลินดูตามรายทาง	 กลับมา
ไม่ทัน	โทษกันไม่ได้นะ
	 เราทราบกันดีแล้วว่า	 พระมาลัยเถระนั้น
เป็นพระอรหันต์ทรงอภิญญา	 หมายความว่า
ทรงฤทธิ์จะเหาะเหินไปไหนก็เพียงก�าหนดจิต

เข้าฌานก็เป็นอันส�าเร็จดังมโนรถ	 ด้วยความ
เป็นผู้ทรงอภิญญาอีกทั้งต้องการสงเคราะห์
สรรพสัตว์	 จึงเป็นเหตุให้พระเถระเดินทางเข้า
ออกสามโลกโดยไม่จ�าเป็นต้องใช้วีซ่า	 เพราะ
ไม่ว่าจะไปยมโลกหรือสวรรค์โลกก็ล้วนได้รับ
การต้อนรับอย่างดี	 ไม่ต่างจากแขกวีไอพีใน 
โลกมนุษย์ปัจจุบัน
	 พระมาลัยเถระนั้นเลือกที่จะไปเยือนนรก
ก่อน	 ไม่ทราบสาเหตุว่าเหตุใดพระเถระท่าน
จึงเลือกเช่นน้ัน	 หากพิเคราะห์ดูตามลักษณะ
ของมนุษย์สามัญอย่างเราท่าน	 ระหว่างคน
สุขสบายกับคนทุกข์เพราะเจ็บไข้ได้ป่วย	 เราก็
ต้องเลือกไปช่วยคนที่ก�าลังทุกข์ก่อน	 ส่วนคน
สุขสบายค่อยหาเวลาไปเยี่ยมทีหลัง	หรือว่าไม่
จริง	หากตรงกันข้ามจากนี้แสดงว่า	ตัวเราต้อง
รบีเปลีย่นพฤตกิรรมโดยไว	ไม่เช่นน้ันถอืว่าเป็น
คนประเภทเลือกคบคนเพราะผลประโยชน์
	 การลงไปยังยมโลกนั้นจ�าต้องพบกับพญา
ยมราชก่อนเพราะเป็นใบผ่านทาง	พญายมราช
นั้นเห็นจะรู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นอย่างดี	พอ
เห็นผ้ากาสาวพัสตร์ก็ก้มกราบโดยไม่สงสัยแต่
อย่างใด	 ครั้นสนทนาถามไถ่ชื่อเสียงเรียงนาม
และวัตถุประสงค์ของการมาแล้ว	 ยิ่งศรัทธา
พระเถระมากขึ้น	ดีใจที่พระมาโปรด	เพราะแต่
ไหนแต่ไรมาไม่เคยมพีระสงฆ์ผ่านมาในลกัษณะ
น้ี	 ยกเว้นพวกท�ากรรมช่ัวในผ้าเหลืองแล้วมา
เสวยผลกรรม
	 พระมาลยัเถระน้ันแจ้งพญายมราชว่า	เหตุ
ทีม่าครัง้น้ี	เพือ่ต้องการน�าเอาเรือ่งราวของสตัว์
นรกไปเทศนาสั่งสอนให้มนุษย์โลกได้รับรู้ถึง
บาปกรรม	จะได้เกรงกลัวละอายต่อการท�าบาป	
เพราะชาวโลกนั้นหนักเรื่องบาปมากกว่าเรื่อง
บุญ	 หากได้ทราบถึงความทุกข์ทรมานของ
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สัตว์นรกภูมิ	จะท�าให้เกิดความเกรงกลัวหันมา
ท�าความดมีากขึน้	ครัน้ฟังดังนัน้พญายมราชนัน้
ได้ยกมือสาธุเห็นด้วยอย่างยิ่ง	เพราะปัจจุบันนี้
นรกภูมิก็แออัดยัดเยียดจนไม่มีที่จะยืนแล้ว	
	 พระมาลัยเถระถามพญายมราชว่า	 จะ
รู ้ได้อย่างไรว่าใครสมควรเข้าคอร์สควบคุม
พฤติกรรมในนรกภูมิ	 มีวิธีสแกนด้วยระบบ
เทคโนโลยีอันล�้าหรือไม่
	 พญายมราชตอบพระเถระว่า	“พระคณุเจ้า	
ไม่มีอะไรสลับซับซ้อน	 เพียงแต่ตอบปัญหาว่า
เทวทูต	๕	คืออะไร	และเมื่อเห็นเทวทูต	๕	แล้ว	
มีความรู้สึกอย่างไร?	 หากสามารถตอบปัญหา
นี้ได้อย่างกระจ่างชัดเจน	 ก็เป็นอันผ่านด่าน 
ไม่ต้องมาทนทุกข์ในนรกภูมิแล้ว”
 “เทวทูต ๕ คืออะไรบ้าง”		พระเถระถาม
	 พญายมราชตอบว่า	เทวทูต	๕	คือ	คนเกิด	
คนแก่	คนเจ็บ	คนถูกจองจ�า	และคนตาย	หาก
เคยเหน็แล้ว	คดิตรองตามด้วยเหตุและผล	กจ็ะ 
พบสาเหตุ	แล้วเกิดความสังเวชใจ	แต่โดยมาก 
ผู ้ผ่านเข้าสู่ประตูนรกจะตอบไม่ได้	 เพราะ 

สัญญาแต่ชาติเก่าหนหลังตัดขาดไป	 จึงต้อง 
เสวยกรรมทุกข์ทรมานในนรกภูมิจนกว่าหมด
เวรหมดกรรม
	 หากเราพิจารณาตามความเป็นจริง	 เห็น
ว่าเป็นเรื่องยากนักที่คนไปยืนอยู ่ตรงน้ันจะ
สามารถตอบปัญหาพญายมราชได้	 เพราะ
ภาพเบื้องหน้าล้วนแล้วแต่น่ากลัวหวาดเสียว
สยดสยอง	 ทั้งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด
ทรมาน	 ทั้งเสียงค�ารามของเหล่ายมบาล	 อีก
ทั้งเสียงของอาวุธเหล็กที่กระทบกัน	 เพียงแค่
อ้าปากก็แทบจะไม่มีเสียงหลุดออกมาแล้ว
	 พระมาลัยเถระนั้นแจ้งพญายมราชว่า
จะเท่ียวชมนรกทุกขุมจะได้รู ้แจ ้งเห็นจริง	
พญายมราชยินดีอย่างยิ่งพร้อมท�าหน้าที่เป็น
มัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์น�าบรรยายถวายความ
รู้ทุกซอกทุกมุมทุกขุม	 แต่ละขุมที่พระมาลัย
เถระผ่านไปล้วนเกดิความสงัเวชสลดใจ	เพราะ
มีแต่เสียงโหยหวนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด
ทรมานด้วยเวทนา	 เพื่อสงเคราะห์บางแห่ง
พระเถระผ่อนหนักให้เป็นเบาด้วยการบันดาล
อิทธาภิสังขารให้ยมบาลหยุดทรมานสัตว์นรก
ชั่วคราว	 บางแห่งก็บันดาลให้ฝนตก	 บางแห่ง
ก็ดับไฟนรกชั่วคราว	 บางแห่งก็บันดาลให้เกิด
สายฝนรสหวานส�าหรับสัตว์นรกผู้โหยหิวได้
ดืม่กินดับกระหาย	บางแห่งก็แสดงเทศนาธรรม
เพื่อช่วยให้ก�าลังใจ
	 นรกแต่ละขุมที่พระมาลัยเถระผ่านไปก็
จะได้ยินสัตว์นรกแต่ละตัว	 ประกาศช่ือโคตร
ตระกูลของตัวเอง	 ยกมือไหว้วานพระเถระไป
บอกญาติพี่น้องให้ช่วยท�าบุญท�าทานอุทิศส่วน
กุศลถึงตน	 จะได้รอดพ้นจากพันธนาการอัน
แสนโหดร้ายทรมาน	 และไปเกิดในภพภูมิที่ดี
กว่านี้
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	 นอกจากพระมาลัยเถระจะสอบถามเรื่อง
ราวของสัตว์นรกแล้ว	 ยังได้ถามที่มาที่ไปถึง
ต�าแหน่งพญายมราชว่าต้องสมัครผ่านการ
ทดสอบจากทีไ่หน	ใครเป็นผู้ก�าหนดให้มาด�ารง
ต�าแหน่งนี้	และมีความพอใจมากน้อยแค่ไหน	
	 พญายมราชคงเห็นว่าหากตอบไปจะเป็น
นิทานเรื่องยาว	 จึงอธิบายเพียงว่าสรรพสัตว์
ด�าเนนิไปด้วยกรรม	กรรมเป็นตวัส่งให้เป็น	การ
มาด�ารงต�าแหน่งพญายมราชก็เป็นเพราะเศษ
เสีย้วของกรรมน�าพามา	และเม่ือด�ารงต�าแหน่ง
แล้วก็ต้องท�าหน้าที่ไม่ให้บกพร่อง	 ส่วนการ
ทรมานสัตว์นรกก็เป็นหน้าที่	 ค�าว่าสงสารนั้น
มีตราบเท่าที่เป็นปุถุชน	 แต่หน้าที่รับผิดชอบ
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	 ครั้นได้ฟังเช่นนี้พระ
มาลยัเถระยนิดีนกั		ได้สาธกุารพร้อมอ�าลากลบั 
โลกมนุษย์
	 ส ่วนใครมีปัญหาต้องการอยากรู ้มาก
กว่านี้ก็อยู่คุยกับพญายมราชได้	 หรือจะคอย
สังเกตการณ์เพิ่มเติมจนรู้ละเอียดแน่ชัดก็ไม่
ว่ากนั	เพราะนรกภูมิเปิดกว้างส�าหรับทกุคนอยู่
แล้ว
	 หากเราศึกษาให้ดีจะเห็นว่า	 เป้าหมายที่
พระมาลัยเถระมุ่งหน้าลงไปสู่ยมโลกนั้น	 มิได้
ไปพบพญายมราชเพ่ือสนทนาธรรม	หรอืมไิด้ไป
ทัศนาสัตว์นรกที่ถูกจองจ�าหรือทรมานเพราะ
กรรมเก่าแต่หนหลัง	แต่ต้องการเก็บข้อมูลราย
ละเอียดทั้งการรับรู้ด้วยสายตาและได้ยินเรื่อง
ราวจากปากเหล่ายมบาล	 เพ่ือเป็นหลักฐาน
อ้างอิงในการแสดงเทศนาธรรมแก่ชาวโลก	 นี้
คือหลักแห่งการเทศนาธรรมอย่างหนึ่งในพุทธ
ศาสนา		
	 กล่าวกันว่า	 ครั้นพระมาลัยเถระกลับมา
จากนรกภูมิแล้ว	 ได้น�าข่าวไปบอกแก่ญาติพี่

น้องของสตัว์นรกทกุตัวตน	จนเป็นเหตุอัศจรรย์
ใจแก่ญาติพี่น้องเหล่านั้น	 ต่างศรัทธาหันมา
ถวายสักการะพระเถระเป็นจ�านวนมาก	 ผู้คน
เหล่านีเ้องเป็นพยานบคุคลยนืยนัเวลาพระเถระ
แสดงธรรมเทศนาเรือ่งนิรยกถา	จนมผีูค้นเกรง
กลัวตัวบาปพากันหันมาท�าความดีเป็นจ�านวน
มาก	นับได้ว่า	การนิราศนรกภูมิครั้งนี้	มิได้เสีย
ประโยชน์แต่อย่างใด
	 อยู ่มาวันหน่ึง	 พระมาลัยเถระได ้พบ
อุบาสกเข็ญใจคนหนึ่ง	 ถือดอกบัวชูเหนือหัว
กล่าวค�าบูชาพระเขี้ยวแก้วซึ่งประดิษฐานบน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์	 ด้วยจิตเป็นกรุณาพระ
เถระจึงอาสาน�าดอกบัวไปถวายพระเขี้ยวแก้ว
บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	 เพียงบันดาลอิทธาภิ- 
สังขารก็ได้ไปปรากฏตัวบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	
ยังไม่ทันเอ่ยปากถามอะไรใคร	 ก็มีบุรุษกายสี
เขียวพร้อมเครื่องทรงสีเขียวมายืนอยู่ด้านหน้า	
พร้อมยกมือพนม	 สอบถามชื่อเสียงเรียงนาม	
ครั้นทราบว่าผู้ยืนอยู่ด้านหน้าตนเป็นพระอิน-
ทราธิราช	 ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	 พระ- 
เถระก็กล่าวสาธุการยินดี
	 ไม่ทราบว่าพระอินทราธิราชประสงค์
จะทดสอบภาวะพระอรหันต์หรือไม่	 เพราะ
ได้นิมนต์พระเถระไปยังไพชยนต์ปราสาทอัน
สวยงามอลังการ	 พรั่งพร้อมด้วยนางฟ้านาง
อัปสรสวยสดงดงามเป็นอันมาก	 นอกจากนั้น
ยงัได้ถามปัญหาอันลุ่มลกึมากมายหลายข้อ	แต่
ธรรมดาของพระอรหันต์ประเภทปฏิสัมภิทา 
ย่อมมิใช่เรื่องยากในการตอบปัญหาธรรม
	 พระเถระนั้นได้ทดสอบเชาวน์ปัญหาพระ
อินทราธิราชหลายข้อ	นับตั้งแต่เรื่องความมาก
ชื่อ	 ความมากภรรยา	 และความมากบุญญา- 
ธิการ	 ทุกข้อพระอินทราธิราชสามารถตอบได้
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อย่าฉะฉาน	แต่พอมาถึงเรื่องบุญญาธิการเสียง
กลับเบาลง	โดยสารภาพว่า	เรื่องบุญนั้นยังเป็น
รองเทพบุตรอีกหลายองค์	 เวลาเทพบุตรเหล่า
นั้นเดินทางมาใกล้	ตนต้องรีบหลบ	เพราะรัศมี
สู้เขาไม่ได้	 จึงเป็นเหตุให้ต้องหาช่องท�าบุญกับ
พระอรหันต์หลายครั้ง

	 ครั้นแล้วพระเถระได้แจ้งจุดประสงค์การ
เดินทางมาดาวดึงส์เทวโลกครั้งนี้	พระอินทรา- 
ธิราชได้แสดงความยินดีพร้อมเป็นมัคคุเทศก์
กิตติมศักดิ์เชิญพระเถระไปไหว้พระจุฬามณี
เจดีย์	 พระเถระทราบว่าพระศรีอารย์น้ันเดิน
ทางมาไหว้พระจุฬามณีเจดีย์เช่นกัน	 ครั้นพระ
อินทราธิราชแจ้งว่าพระศรีอารย์จะเดินทางมา
ไหว้พระจุฬามณเีจดย์ีเดอืนละ	๓	ครัง้	กล่าวคอื 
วันขึ้น	๘	ค�่า	วันแรม	๑๔	ค�่า	และวันขึ้น	๑๕	ค�่า 
วนันีเ้ป็นวาระครบรอบอกีวนัหนึง่ทีพ่ระศรีอารย์ 
จะเดนิทางมาไหว้พระจฬุามณีเจดย์ี	พระคณุเจ้า 
มีโอกาสได้พบปะพระศรีอารย์เป็นแน่
	 ขณะเดินทางไปพระจุฬามณเีจดีย์น้ัน	พระ
มาลัยเถระได้พบเทพยดาจ�านวนมากล้วนสวม
ผ้าแพรพรรณหลากหลายสี	งดงามวิลิศมาหรา
เกินเครื่องแต่งกายของโลกมนุษย์	ได้สอบถาม
พระอนิทราธริาชถงึบรุพกรรมเก่าแต่หนหลัง
ของเทพยดาเหล่านัน้	ทราบว่าผลแห่งทานศลี
และภาวนาล้วนมีอานิสงส์มหาศาล	 ส่งผลให้
มาเกิดในวิมานอันใหญ่โตรโหฐาน	 ทานเล็ก
น้อยแม้แต่การให้อาหารสัตว์เดรัจฉานก็ยังมี
อานิสงส์มากมาย
	 ครั้นเดินทางถึงพระจุฬามณีเจดีย์และ
กราบนมสัการน้ัน	พระอินทราธิราชแจ้งว่าบดัน้ี
พระศรีอารย์และบริวารได้เดินทางมาถึงพระ
จุฬามณเีจดย์ีแล้ว	ครัน้พระศรอีารย์ได้เหน็พระ
มาลัยเถระได้น้อมนมัสการพร้อมสอบถามช่ือ
เสยีงเรียงนามและถิน่ก�าเนิดภูมลิ�าเนา	ครัน้แจ้ง
ว่าพระเถระเป็นชาวชมพูทวีปจึงถามว่า	ชาว
ชมพูทวีปครั้นถวายทาน รักษาศีลและเจริญ
ภาวนา ได้ตั้งความปรารถนาไว้อย่างไร
	 พระเถระตอบว่า	 “ดูกรพระราชสมภารผู้
ประเสรฐิ	นรชาตชิายหญงิ	สาธชุนผูเ้ป็นสมัมา- 

 คร้ันแล้วพระเถระได้ถามถงึพระจฬุามณี
เจดีย์ว่าประดิษฐานอะไร
	 พระอมรินทราธิราชได้ตอบพระเถระว่า	
ประดิษฐานพระโมลี	 สมัยเจ้าชายสิทธัตถะ
อธิษฐานออกผนวชที่ฝั่งแม่น�้าอโนมานที	 และ
ประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว	 สมัยโทณพราหมณ์
แจกพระบรมสารีริกธาตุ
	 พระเถระนั้นทราบว่าพระอินทราธิราชได้
ขโมยพระเข้ียวแก้วมาจากมวยผมของโทณ-
พราหมณ์	จงึถามว่า		“พระโมลีไม่สงสัย	แต่ใคร่
รูว่้าพระเขีย้วแก้วชือ่ว่าเป็นกริยิาขโมยหรอืไม่”	
	 ค�าถามเช่นน้ีท�าให้พระอนิทราธิราชถงึกบั	
ไปไม่เป็น	 กว่าจะหาเหตุผลมาอ้างก็เหงื่อแทบ
แตก	 อาศัยว่าพระเถระช่วยหาอุปมาอุปไมย
มาสนับสนุนจึงรอดตัวไป	



๒๖
48

ทิฏฐิหนุ่มแก่ปานกลางก็ดี	 กระท�าการกุศลส่ิง
ใดสิ่งหนึ่ง	 โดยอย่างต�่าเพียงข้าวทัพพีหน่ึงใส่
ลงในบาตรภิกษุและสามเณรก็ดี	 ตั้งดอกไม้
ดอกหนึ่งกระท�าสักการบูชาพระรัตนตรัยก็ด	ี
ใจปรารถนาแต่ล้วนจะขอพบพระศาสนาของ
พระองค์ว่า	 ด้วยเดชะผลทานศีลที่ข้าพเจ้าได้
กระท�าครัง้น้ี	ขอให้ได้พบองค์พระบรมโพธิสัตว์
ศรีอารย์	 เมื่อท่านได้ตรัสเป็นพระสัพพัญญู
สัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาล”
	 ครั้นทราบเช่นนั้นแล้ว	 พระศรีอารย์ได้
ส�าแดงเรื่องราวอันจะพึงเกิดมีในกาลแห่ง
พระองค์ว่ามีความสมบูรณ์พูนพร้อมด้วยอะไร
บ้าง	ผูค้นสมัยนัน้เป็นเช่นไร	พร้อมทัง้ความเป็น
อยูข่องผูค้นเป็นอย่างไรบ้าง	(ใครสนใจมากกว่า
นี้	เห็นว่าไปหาหนังสืออ่านเอง)
 คร้ันพระมาลัยเถระถามว่า หากมนุษย์
ปรารถนาจะพบศาสนาของพระองค์ควรทํา
เช่นไร	พระศรอีารย์ตรสัว่า	“ถ้านรชนชายหญงิ
ทัง้ปวง	มีความปรารถนาจะพบซึง่โยมอนับรรลุ
ถึงพระสัพพัญญุตญาณในอนาคต	จงให้มนุษย์
ทั้งหลายจัดแจงเครื่องสักการบูชา	 คือประดับ
น�้ามันพันหนึ่ง	 ธูปเทียนดอกไม้พันหนึ่ง	 ดอก
อุบลเขียวพันหนึ่ง	 ดอกสามหาวพันหนึ่ง	 ดอก
อัญชันพันหนึ่ง	 ดอกคูนพันหนึ่ง	 ธงผ้าพันหนึ่ง	
ธงกระดาษพันหน่ึง	 ฉัตรพันหน่ึง	 ขนมกล้วย
อ้อยพันหนึ่ง	ให้น�ามาท�าสักการบูชาพระธรรม
เทศนามหาเวสสันดรชาดก	 แล้วนั่งสดับให้จบ 
ในเวลาวนัเดียวกัน	จึง่จะได้ส�าเรจ็พระอรหตัต- 
ผลพร้อมด้วยพระปฏสิมัภทิาญาณ	เฉพาะพระ-
พักตร์แห่งพระศรีอารย์ในอนาคต”
	 ผู ้เขียนเชื่อว่าเหตุที่เน้นมหาเวสสันดร
ชาดก	 เพราะมีความละเอียดลึกซึ้งมีนัยกว้าง
ขวาง	เหมาะส�าหรับผู้มีสติปัญญามาก	แต่ยาก 

ส�าหรับผู้มีปัญญาน้อยเพราะไม่แจ้งอรรถา- 
ธิบายตามนัยน้อยใหญ่ของชาดกเรื่องนี้	 ซึ่ง
มีความลุ่มลึก	 ยากต่อการตีความ	 จ�าต้องใช้
ปัญญาพิจารณา
	 พระมาลัยเถระนั้นได้ประสบกับเรื่องราว
มากมายบนสวรรค์โลก	 ครั้นกลับมายังมนุษย์
โลกแล้ว	 ได้แสดงพระธรรมเทศนาตามนัยที่
ได้พบปะสนทนากับพระอินทราธิราชและพระ
ศรีอารย์	 จนมีมนุษย์ละเว้นบาปกรรมหันมา
ประกอบกรรมท�าดีเป็นจ�านวนมาก	 ตราบชั่ว
อายุขัยของพระเถระ
 จบเรื่องพระมาลัยเพียงเท่านี้ ให้สํารวจ
เพือ่นร่วมทางด้วยว่ามใีครตกหล่นอยูใ่นนรก
ภูมิหรือสวรรค์ภูมิหรือไม่ หากยังปรารถนา
อยู่ก็แล้วแต่บุญกรรมของใครของมัน สักวัน
คงหาทางกลับได้เอง หรือไม่กลับก็ทําบัตร
สมาชิกถาวรเสียเลย จะได้ไม่ต้องห่วงเรื่อง
การต่ออายุให้เสียเวลา



ภิกษุรูปหนึ่ง 

๑. เข้าพรรษา อีกครา เวียนมาถึง  ท่านซาบซึ้ง ค�าสอน บวรไหม ?

 จักบูชา พระศาสดา ด้วยสิ่งใด  จึงจักได้ ควรค่า น่าเทิดทูน

๒. ลาภแลยศ หมดถ้วน ล้วนอามิส พระพิชิต มาระ สละสูญ

 ไม่สรรเสริญ เยินยวน ชวนอาดูร ควรเพิ่มพูน ภาวนา บูชาเรา ฯ

๓. บูชาด้วย ปฏิบัติ ตัดกิเลส  อันเป็นเหตุ ทุกขัง ดั่งไฟเผา

 ตถาคต ชมชื่น รื่นมิเบา   ควรน้อมเอา ปฏิปทา มาใส่ตน

๔. เริ่มต้นศีล สังวร มาก่อนเพื่อน  เครื่องย�้าเตือน ไม่ละลัง ถ้าหวังผล

 ปาริสุทธิ์   ศีลสี่นัย ไม่ร้อนรน  คงได้ยล อมตา มิช้านาน

๕. ธุดงค์คุณ บุญใหญ่ ไม่ควรละ  สัลเลขะ  ขัดเกลา เข้าปหาน

 อาสวะ อนุสัย  วิสัยมาร   ล้วนเป็นฐาน สมุทัย ให้เวียนวน

๖. สมถะ ละตัณหา ท่านว่าไว้  นิวรณ์ไกล ห่างจิต สัมฤทธิ์ผล

 วิปัสสนา อวิชชา พร่าผจญ  กิเลสพ้น วิปัลลาส ต้องขาดตอน

๗. หากบริษัท ทั้งสี่ มีส�านึก  หวนระลึก ถึงพระธรรม ที่พร�่าสอน

 ได้เกิดมา พบศาสนา อันบวร  จงสังวร อย่าประมาท อาจเสียใจ

๘. วันและคืน ล่วงไป  ไม่หวนกลับ เวลาลับ ใกล้ดับดิ้น สิ้นสงสัย

 อย่ามัวหลง เพลินกาม ให้ย่ามใจ ถอนอาลัย ในขันธ์ห้า ที่พาวน

๙. ภารกิจ สี่อย่าง ต่างเร่งรู้   อย่าดายดู เพิกเฉย เสวยผล

 ชีวิตใคร ไม่รอท่า อย่ากังวล  เพียรฝึกตน ภาวนา อย่าละเลย

๑๐. สังขารา สัสสะตา ว่า นัตถิ  ควรด�าริ เนืองนิตย์ ญาติมิตรเอ๋ย

  แม้ลาโลก โศกสร่าง สว่างเอย  ได้ชมเชย พระนิพพาน สราญครัน ฯ

ปฏิป ัตติปูชา



v	วิสัชนาธรรม :
	 ปัญหาเรื่องศีล		ตอน	๑
v ปรารภธรรม :
	 ส�านักปฏิบัติธรรมที่สมนาม	ฯ	ตอน	๒
v ชวนรู้ :
	 แนะน�าสถานศึกษาธรรม
v	พระธรรมเทศนา		:
	 ความดีที่แตกต่าง
v	 ปัญญาภิวัฒน์	:
	 ธรรมะ	๓๗		ตอน	๓

v	 กวีนิพนธ์	:	มิตรในเดือนมืด
v	 ปัญญารัตนะ		:
	 สัลเลขธรรม	ตอน	๓
v	 ชวนอ่าน	:			ภิกขุภาวะ
v	 ทัศนะ	:
	 เข้าพรรษาชวนมาศึกษาปฏิบัติธรรม
v	 มองเทศ	–	มองไทย	:
	 พระมาลัย		ตอน	๕


