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ฉบับที่ ๓๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑เปิดเล่ม
	 วารสารโพธิยาลยั	ฉบบัเดือนมนีาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	
เป็นฉบับ	 ไตรสิกขา	 ซึ่งเป็นชื่อเรียกหลักธรรมส�าคัญ 
ในพระพุทธศาสนา	 ที่ช่วยเกื้อกูล	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	
ต่อการศกึษาพระพทุธศาสนา	ประกอบด้วยหลกัธรรม
ย่อย	คือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา
	 แม้จะเป็นหลกัธรรมทีพุ่ทธศาสนิกชนได้ยนิกนัคุ้น
หู	 แต่จะมีใครสักกี่คนที่เข้าใจความละเอียดลึกซึ้งของ
ไตรสิกขา	 ว่าส�าคัญต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็น
อย่างยิ่ง	เรียกว่า	ถ้าขาดหลักธรรมหมวดนี้	การศึกษา
พระพุทธศาสนาจะไม่มีวันสมบูรณ์ได้เลย	
	 ดังน้ัน	 บทความเด่นของฉบับนี้	 จึงเป็นเรื่อง
ไตรสิกขาโดยตรง	วิสัชนาธรรมกับพระอาจารย์มหา 
ประนอม ธมมฺาลงกฺาโร	ทีจ่ะได้เปิดเผยถงึความส�าคัญ
ของไตรสิกขา	ในการศึกษาพระพุทธศาสนาว่ามีความ
ส�าคัญอย่างไร	สิกขา	แปลว่า	การศึกษา	ศึกษาอย่างไร
จึงจะเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา	 ซึ่ง
มีรายละเอียดลึกซ้ึงพิสดาร	 ที่ช่วยให้พุทธศาสนิกชน
เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักการในพระไตรปิฎก	
บางท่านที่ไม่มีพื้นฐานการศึกษาธรรมะมาก่อน	 อาจ
รู้สึกว่ายาก	หากพยายามอ่านหลายๆ	ครั้ง	และค่อยๆ	
ท�าความเข้าใจช้าๆ	 ก็จะพบว่าไม่ได้ยากเกินกว่าจะ
เข้าใจ	ขอเชิญชวนให้ท่านอ่านบทความนี้	
	 นอกจากท ่านจะได ้ เข ้าใจความหมายของ
ไตรสิกขาอย่างชัดเจนแล้ว	 ในบทความนี้ยังมีแถมค�า
อธิบายเรื่องการุณยฆาต	 จากข่าวที่นักวิทยาศาสตร์
ชายชาวออสเตรเลียน	อายุ	๑๐๔	ปี	เดินทางไปฆ่าตัว
ตาย	โดยคณะแพทย์ทีโ่รงพยาบาลแห่งหนึง่ในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์	 ประเทศที่อนุญาตให้มีการุณยฆาตได้
ในโรงพยาบาล	การกระท�าเช่นนี	้แง่มมุในทางพระพทุธ
ศาสนาเป็นอย่างไร	มีค�าตอบในตอนท้ายเรื่อง
	 จากการส�ารวจความคิดเห็นจากท่านผู ้อ ่าน	
จ�านวนหน่ึงบอกว่า	 เนื้อหาของโพธิยาลัยเข้มข้นและ
ค่อนข้างยาก	 คณะผู้จัดท�าขอชี้แจงว่า	 เราได้พยายาม
คละเน้ือหาให้มทีัง้ส่วนทีย่าก	และส่วนทีง่่าย	เพือ่ผูอ่้าน
ในทุกระดับ	เพราะหากเราจัดแต่เนื้อหาที่เป็นวิชาการ
มากเกนิไป	คนทัว่ไปกจ็ะอ่านไม่ไหว	ในท�านองกลบักนั
หากจดัท�าแต่เน้ือหาทีง่่ายมากๆ	ผูอ่้านทีป่ระสงค์จะได้

ความรู้ใหม่ๆ	ที่ไม่เคยรู้มาก่อน	ก็จะไม่ได้รับประโยชน์
เท่าท่ีควร	 วารสารของเราได้แจกไปตามวัด	 ห้องสมุด	
โรงพยาบาล	เรอืนจ�า	และทณัฑสถานทัว่ประเทศ	ผูอ่้าน
มหีลากหลาย	เราจึงต้องจัดสรรเนือ้หาดงัทีท่่านเหน็คือ	
มีทั้งง่ายและยาก	เพื่อคนทุกระดับความรู้	แม้กระนั้นก็
ยังมีเสียงสะท้อนว่า	เนื้อหาหนักและค่อนข้างยาก
	 อย่างไรก็ตาม	 เราได้พยายามท่ีจะน�าเสนอสิ่งดีๆ 
และน่ารู ้ในพระพุทธศาสนา	 ที่เป็นมาตรฐาน	 และ
ซื่อตรงต่อพระธรรมวินัย	 ค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า	 โดยไม่มีการบิดเบือน	 หรือแอบแฝงสิ่งอื่นใด
ท่ีไม่ใช่ค�าสอน	 เรามุ่งมั่นท่ีจะเผยแผ่พุทธธรรมบริสุทธิ	์
เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา	 และให้สาธุชนได้รับ
ความรู ้ท่ีถูกต้อง	 และได้รับประโยชน์จากการอ่าน
วารสารทุกตัวอักษร	
	 วารสารของเราได้ออกเผยแพร่มาจะครบสามปีใน
อกีสองฉบบัข้างหน้า	วารสารฉบบัแรกๆ	ได้หมดเกลีย้ง
ไปแล้ว	แม้ว่าบางฉบับจะเคยมีการพิมพ์ซ�้าสองครั้ง	ก็
ยงัหมดอกีจนได้	แต่เราได้น�าวารสารทุกฉบับข้ึนเวบ็ไซต์
ของวดัจากแดง	และเวบ็ไซต์ชมรมกลัยาณธรรม	ซึง่ท่าน 
ผู้สนใจสามารถเปิดอ่านย้อนหลังได้ตั้งแต่ฉบับแรก	
และอ่านได้จากทุกประเทศทั่วโลกท่ีมีระบบสื่อสาร
ทางอินเตอร์เน็ต
	 วารสารแต่ละฉบบัมคีวามน่าสนใจแตกต่างกนัไป
ไม่มีซ�้า	จะอ่านเมื่อใดก็ได้	ไม่มีล้าสมัย	แม้เวลาจะผ่าน
ไปอีกกี่ปีข้างหน้า	ก็สามารถหยิบมาอ่านได้อีก	 เพราะ
เราตัง้ใจท�าให้เป็นเช่นนัน้	คอื	เป็นอกาลโิก	ไม่เนือ่งด้วย
กาล	อ่านเวลาใดก็ได้	เพราะพระธรรมเป็นอมตะ	ไม่มี
ค�าว่าล้าสมัย
	 ข่าวดสี�าหรบัผูช้อบค้นคว้า	ขณะนีค้ณะผูจั้ดท�าได้
ท�าสารบัญรวมของวารสารทุกฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
และจะได้น�าขึ้นเว็บไซต์ทั้งสองที่กล่าวแล้วต่อไป	 โดย
ท่านผู้อ่านจะสามารถเลือกสรรบทความท่ีท่านสนใจ	
และคลิกเข้าไปอ่านได้จากวารสารเล่มนั้นๆ		  
	 เรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทราบอีกเรื่องหนึ่งก็คือ	
ระยะหลัง	 เราได้มีการเพิ่มหน้าให้กับวารสารอยู่บ่อย
ครั้ง	เนื่องจากเรามีต้นฉบับดีๆ	ที่ตรงกับ	theme	ของ
วารสาร	 ไหลเข้ามาสู่คณะผู้จัดท�า	 ครั้นจะไม่น�าลงตี
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 วารสารโพธยิาลยั
จั ด พิมพ ์ ด ้ วยป ั จ จัย
บริจาคของท่านผู้มีจิต 
ศรทัธา	แจกเป็นธรรมทาน 
และบริจาคไปตามห้อง
สมุดต่างๆ	 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางปัญญา
อย่างกว้างขวางแก่ผู้ใฝ่
ธรรมต่อไป	

	 หากท่านผู้อ่านมีความประสงค์จะติดต่อ 
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย	 หรือต้องการ 
แสดงความเหน็	ตชิม	หรอืให้ค�าแนะน�าใดๆ	กรณุา 
ติดต่อได้ที่อีเมล	 pk.krun21@gmail.com 
(พระครูประคุณสรกิจ	 หรือพระมหาการุณย	์ 
กุสลนนฺโท)

สารบัญ
พิมพ์	ก็รู้สึกเสียดายเป็นอันมาก	
จึงเพิ่มหน้าให้	 ท�าให้หนังสือ
มีความหนาขึ้นโดยไม่ได้บอก
กล่าวไว้	 จึงขอน�ามาบอกไว้	 ณ	
โอกาสน้ี	 ถือเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กบัวารสารให้เตม็อิม่	สมบรูณ์
ยิ่งขึ้น
	 ขอให้ตดิตามโพธิยาลยัต่อไป 
อย่าได้เว้นแม้แต่ฉบบัเดียว	ขณะ
นี้เราได้เตรียมบทความดีๆ	 ที่
จะทยอยน�าเสนอต่อเนื่องจาก
บทความที่ก�าลังจะจบลง	 เป็น
บทความทีต่ัง้ใจท�าเพือ่โพธยิาลยั
โดยเฉพาะ	ที่ไม่สามารถหาอ่าน
จากที่ไหนได้	 และจะมีต่อเนื่อง
เช่นนี้ตลอดไป
	 ไม่ว ่าท ่านจะอยู ่ ท่ีใดใน
โลก	 ท่านสามารถอ่านวารสาร
โพธิยาลัยได้ตามที่แจ้งไว้ข้าง
ต้น	ขอบคุณเทคโนโลยี	ที่ท�าให้
พุทธธรรมสามารถไปปรากฏ
ได้ในทุกแห่ง	 ดังน้ัน	 แม้ไม่มี
โอกาสได้อ่านวารสารที่เป็นรูป
เล่มหนังสอื	ก็จะอ่านได้จากหน้า
จอคอมพิวเตอร์	มือถือ	โน้ตบุ๊ค	
แท็บเล็ตของคุณ	 โลกโซเชียล
เปิดโอกาสให้เราใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น	 เราขอส่งความปรารถนาดี
และสิ่งดีๆ	 ไปสู่สาธุชนผู้สนใจ
ทุกท่าน	 ขอให้ลองมาท�าความ
รู้จักกับเราให้สนิทสนม	แล้วคุณ
จะได้เหน็ว่า	เราเป็นกลัยาณมติร
ที่ช่วยให้คุณเกิดโยนิโสมนสิการ	
และเมือ่คณุธรรมสองอย่างน้ีเกิด
ขึ้น	 รุ่งอรุณของการศึกษาย่อม
เกิดข้ึน	 เมื่อมีการศึกษาที่ดี	 ที่
เหมาะ	ทีค่วรแล้ว	ชวีติย่อมเจริญ
รุ ่งเรือง	 ยกระดับจิตวิญญาณ	
และช่วยให้พบสันติสุขแห่งชีวิต
ได้อย่างแน่นอน	
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 พอจ.มหาประนอม	ธมมฺาลงกฺาโร...................	๓

a	ธรรมปริทัศน์	:	หลักแม่บทของการพัฒนาตน

	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)...๑๓ 

a	พระธรรมเทศนา	:	ปณิธานชีวิต

	 พระอาจารย์ชยสาโร.....................................๒๔ 

a	ธรรมกถา	:	ปลอดภัยด้วยไตรสิกขา

	 พระไพศาล	วิสาโล.......................................๓๑ 

a	ปัญญาปริทัศน์	:	สิกขาสามกับความหมาย	

	 ธีรปัญโญ....................................................๓๖ 

a	สารธรรม	:	ใช้สาระ	ช�าระสิกขา		

	 พระอาจารย์ชยสาโร..................................๔๒ 

a ปัญญารตันะ	:	ไตรสกิขา	กจิท่ีภกิษคุวรท�าก่อน	๓	อย่าง

	 วศิน	อินทสระ	.............................................๔๔ 

a กวีนิพนธ์	:	มาฆบูชาร�าลึก

	 ศาสตราจารย์พเิศษธงทอง	จนัทรางศุ...........๔๘ 

a	ทันโลก	รู้ธรรม	:	โกงกิน

	 ปฏริปูเทสการก............................................๔๙ 

a	มองเทศ	-	มองไทย	:	พระอุปคุตเถระ	ตอน	๔

	 วิเทศทัยย์....................................................๕๒ 

๓๔2



วิสัชนาธรรม

พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ไตรสิกขา 
แนวการศึกษาของชาวพุทธ

ปจุฉา : 	กราบนมัสการพระอาจารย์	ฉบบันีเ้ราจะ 
คุยกันเร่ืองไตรสิกขา	 ก่อนอื่นอยากทราบความ
หมาย	และอยากทราบว่า			“ไตรสิกขา”		มีเฉพาะ
ในศาสนาพุทธเท่านั้นหรือเปล่าเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 ไตรสิกขา	 นี้	 เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อ 
ความพ้นทุกข์	 ที่	พระพุทธองค์ทรงค้นพบ ใน 
ศาสนาอื่นไม่มี	 ศาสนาอื่นอาจจะมี	 ศีลสิกขา 
สมาธิสิกขา	 แต่	ปัญญาสิกขา	 ในศาสนาอื่นไม่มี 
คอื	ศลีสกิขา	นี	้เป็นสิกขาทีช่่วยให้ได้มนษุย์สมบติั 
สวรรค์สมบัติ	 ส่วน	 สมาธิสิกขา	 เป็นสิกขาที่
ช่วยให้ได้พรหมสมบัติ บางศาสนาอาจจะสอน 
สมาธิ	จนท�าให้ได้ฌานก็มี	แต่	ปัญญาสิกขา ที่จะ 
สอนเรื่องรูปนามให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ	๔	จน 
เหน็ไตรลกัษณ์		มีเฉพาะในพระพทุธศาสนาเท่านัน้ 

ปุจฉา	:	ต่างกันที่ปัญญาสิกขาใช่ไหมเจ้าคะ		ดังนี้
หากเราจะพูดว่า	“ไตรสิกขา คือหลักการศึกษา
ของชาวพุทธ”	ได้ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา :	เจริญพร	ค�าว่า	ไตรสิกขา	นี้	ไตร	แปล 
ว่า	สาม	สกิขา	ค�านี	้ในอานาปานสตสิตูร	อรรถกถา 
ได้อธบิายขยายความหมายของ  สกิขต	ิ	หรอื		สกิขา 
ไว้	๕	อันดับด้วยกัน	คือ	๑.	ตั้งใจฟังให้เข้าใจ	๒.	 
ทรงจ�าให้ได้	๓.	ทบทวนไม่ให้ลืม	๔.	ฝึกหัดให้เป็น 
และความหมายที่	๕	คือ	ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง	 
ทั้งหมดนี้คือ	 ๕	 ความหมายของค�าว่าสิกขา	 คือ
ปริยัติและปฏิบัติอยู่ด้วยกัน	
	 ส่วนส�านวนที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์
(ป.อ.	ปยุตฺโต)	ท่านใช้	คือค�าว่า	“เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา”	ในหลวง	ร.๙	ก็ทรงพอพระทัยค�าศัพท์นี ้
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ทรงน�ามาใช้ในพระราชกรณียกิจต่างๆ	ต้องเข้าใจ	
ต้องเข้าถึง	ต้องพัฒนา	ค�าว่าเข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา	
นี้ก็เอามาจากค�าว่า	สิกขา
	 ของพม่า	แปลความหมายของสิกขา	ย่อๆ	๓	 
ความหมาย	ติ่งชิน	 คือเรียนรู้	จิ้งชิน	 คือฝึกหัด	
และ	อาทุชชิน	 คือลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง	 ถ้า
ไปดูในรายละเอียดของอรรถกถาที่ขยายค�าว่า 
สิกขา	 ก็จะให้ความหมาย	๕	 ความหมาย	 แต่ใน
วงการบาลีบ้านเรา	 ก็จะมี	 ๒	 ความหมาย	 หนึ่ง 
คือ	ศึกษา	สอง	คือ	สําเหนียก	ศึกษา	จะเป็นส่วน
ของทฤษฎี	ส�าเหนียก	ก็เป็นส่วนของปฏิบัติ
	 ในเสขิยวัตร	 จะมีว่า	 “...ภิกษุพึงท�าความ 
ศกึษาว่า เราจกันุง่ห่มให้เรียบร้อยเข้าไปในบ้าน...”  
แค่ศกึษาอย่างเดียวไม่พอ	ศกึษาให้เข้าใจ	แล้วต้อง
ลงมือปฏิบัติด้วย	เช่น	ภิกษุเข้าไปในบ้าน	จะต้อง 
ห่มผ้าอย่างไร	 จะต้องปิดไหล่ไหม	 หรือว่าเวลา 
เข้าไปในหมู่บ้าน	 จะต้องส�ารวมอย่างไร	 เสขิยะ 
แปลว่า	ควรศกึษา	เป็นค�าเดียวกบัสิกขานัน่แหละ 
แต่ไม่ได้ศึกษาทางทฤษฎี	 ศึกษาคือฟังให้เข้าใจ 
จ�าให้ได้	 ทบทวน	 และฝึกหัดให้เป็น	 แล้วลงมือ 
ปฏิบัติ	 คือทั้งปริยัติและปฏิบัติต ้องไปคู ่กัน 
นั้นคือ	 ลักษณะของสิกขา	 ภาษาอังกฤษ	 ก็จะใช้ 
ค�าว่า	 learning by doing	 คือ	 เรียนรู้	 แล้วก็
ฝึกหัด	แล้วต้องเอามาใช้	เอามาปฏิบัติให้ได้จริง

ปจุฉา :	ค�าว่า	“เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา”	น้ี	ตรงไหน
เป็นปริยัติ	ตรงไหนเป็นปฏิบัติ	เจ้าคะ

วิสัชนา :	เข้าใจ	เป็นปริยัติ	เข้าถึง	กับ	พัฒนา	เป็น
ปฏิบัติ	ในส่วนของเข้าใจคือ	เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด
ชัดเจน	 เข้าถึงคือ	 เข้าถึงสภาวะ	 เข้าถึงแก่นแท ้
ของสิ่งน้ันๆ	 เป็นการเข้าถึงที่เห็นแจ้งเลย	 ส่วน
พัฒนาคือ	ท�าให้เกิด	ให้มี	ให้มาก	ให้เจริญ	ค�าว่า	
พัฒนา	กับ	ภาวนา	คืออันเดียวกัน

ปุจฉา :	“เข้าถึงสภาวะ”	เข้าถึงอย่างไรเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 คือเข้าถึงว่า	 องค์ธรรมน้ัน	 คืออะไร 
อย่างเช่น	ธรรมทัง้หลายมเีหตุเป็นแดนเกดิ	ทกุสิง่ 
ทุกอย่างเกิดแต่เหตุ	 ถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้แก่ 
อะไร	ทุกสิ่งทุกอย่างได้แก่ทุกขสัจจะ	เกิดแต่เหตุ 
คืออะไร	เหตุคือ	สมุทยสัจจะ	ฉะนั้น	ในส่วนของ 
เข้าใจนี้	 คือภาพรวมทั่วๆ	 ไป	พอเข้าถึง	ก็คือเข้า 
ถึงตัวสภาวะ	 สามารถหาองค์ธรรมเหล่านั้นมา 
จ�าแนกเป็น	ขันธ์	-	ธาตุ	-	อายตนะ	-	สัจจะ	คือเข้า 
ถึงตัววิปัสสนาภูมิเลย	
	 ค�าว่าสิกขานี้	แปลว่า	การศึกษา	หรือแปลว่า 
การส�าเหนียก	 แต่องค์ธรรมของค�าว่าสิกขานี้คือ 
อะไร	สิกขาในที่นี้ได้แก่	สุตมยปัญญา	ตัวสุตมย- 
ปัญญาน้ี	 จะไปเกิดขึ้นที่ไหน	 ก็เกิดในมหากุศล 
ญาณสัมปยุต	 พอเข้าใจว่าองค์ธรรมได้แก่มหา
กุศลญาณสัมปยุตแล้ว	 หรือให้ชัดก็คือปัญญา
เจตสิกที่ประกอบในมหากุศลญาณสัมปยุตนั้น 
มหากุศลญาณสมัปยตุเป็นอะไรล่ะ	ก็เป็นวิญญาณ 
ขันธ์	ส่วนปัญญาเจตสิกเป็นอะไร	เป็นสังขารขันธ์	 
แล้วทั้งวิญญาณขันธ์	 และ	 สังขารขันธ์เป็นอะไร	 
ก็เป็นกองแห่งทุกข์	 เป็นวิปัสสนาภูมิ	 พอเห็น 
ค�าศัพท์แล้ว	 ก็เจาะเข้าไปถึงองค์ธรรม	 ตอนแรก 
เข้าใจในภาพรวม		พอเข้าถงึ		กห็าองค์ธรรมได้		ผ่าน 
โยนิโสมนสกิารไป		พอพฒันาก็	คอื			ท�าให้เกิด			ท�าให้ม ี
ท�าให้มาก	ท�าให้เจริญ		

๓๔4



ปุจฉา :	แล้วท�าไมต้องมี	๓	ตัว	เป็น	“ไตร”	สิกขา	
เจ้าคะ

วิสัชนา :	ต้องมี	๓	ตัว	สิ่งแรกต้องมีศีลเป็นฐาน	 
มสีมาธเิป็นโครงสร้าง	มปัีญญาเป็นยอด	สามอย่าง 
นี้	 ต้องมาครบทั้งสาม	 คือต้องท�าให้ศีลสิกขาเกิด
ขึ้นก่อน	 แล้วท�าให้สมาธิสิกขาเกิดตามมา	 และ
ปัญญาสิกขาเกิดขึ้นตามล�าดับ	 ถ้ามีแค่สอง	 คือ
ศีลกับสมาธิ	ก็จะเป็นโลกียมรรค	ถ้ามีปัญญาด้วย	
ก็จะเป็นโลกุตตรมรรค	 จะสมบูรณ์แบบ	 ทั้งสาม 
อย่างนี้ต้องเกิดข้ึนพร้อมๆ	 กัน	 เป็นมัคคสมังค ี
สามอย่างนี้ต้องมาประชุมพร้อมกัน	 ถ้าไม่ครบ 
ไม่พร้อมกนั	กไ็ม่สามารถบรรลมุรรคผลนพิพานได้	

ปุจฉา :	อย่างที่พระเทวทัตฌานเสื่อม	เพราะไม่ม ี
ปัญญาใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา :	 ใช่	 คือปัญญาท่ีจะไปบรรลุมรรคผล
นิพพานไม่มี	 มีสมาธิจนได้ฌาน	 แต่ปัญญาที่จะ
เข้าใจรูปนาม	เพื่อที่จะบรรลุมรรคผล	ท่านไม่มี	

วิสัชนา	 :	 ใช่	 เจริญพร	 เขาไปไม่ถึง	 คือสมาธิน้ี 
มีทั้ง		สัมมาสมาธ	ิ	และ		มิจฉาสมาธ	ิ	มิจฉาสมาธิ
คือเอาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิด	ที่ทางโลกเขาใช้กัน 
กท็�าใหจ้ิตสงบ	ท�าจิตให้มพีลงัได้เหมอืนกัน	แต่ว่า 
ไม่ใช่เพื่อข่ม		เพื่อละกิเลส		ไม่ใช่บาทฐานของการ 
เจริญวิปัสสนาเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน	 ถ้าท�า 
สมาธเิพือ่เป็นฐานแห่งการบรรลมุรรคผลนิพพาน 
สมาธินั้นจะเป็นสัมมาสมาธิ	 เป็นสมาธิที่สุดยอด 
ของสมาธิ	แต่สมาธินี้	ทางโลก	เขามีวิธีการท�ากัน 
มากมาย	ทางพุทธศาสนาแยกออกเป็น	๒	อย่าง 
คือ	สัมมาสมาธิ	กับ	มิจฉาสมาธิ

ปุจฉา	:	หลักไตรสิกขาของคฤหัสถ์	กับ	บรรพชิต 
มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเจ้าคะ

วิสัชนา	:	หลักไตรสิกขา	ส�าหรับประพฤติปฏิบัต ิ
ของคฤหัสถ์ญาติโยม	 ก็คือมรรคมีองค์	 ๘	 แล้ว 
ทุกอย่างก็จบด้วยศีล	สมาธิ	ปัญญา	ศีล คือ	สัมมา
วาจา	 สัมมากัมมันตะ	 สัมมาอาชีวะ	สมาธิ คือ	 
สัมมาวายามะ	สัมมาสติ	สัมมาสมาธิ	ปัญญา คือ 
สัมมาทิฏฐิ	และ	สัมมาสังกัปปะ
	 แต่ของพระสงฆ์น้ี	 ไตรสิกขากว้างมากเลย		
ไม่ใช่แค่มรรคมอีงค์	๘	เท่าน้ัน		ไตรสกิขาของพระ	
มพีระวินัยปิฎก	 เป็นส่วนของศีลสิกขา พระสุต- 
ตันตปิฎก	ส่วนของสมาธสิกิขา	และพระอภิธรรม 
ปิฎก	เป็นส่วนของปัญญาสิกขา	ศีลของญาติโยม 
กแ็ค่สมัมาวาจา		สมัมากมัมนัตะ		และ	สมัมาอาชวีะ 
ก็ได้ครบแล้ว		แต่ศลีของพระ		คอื		จตุปารสิทุธศีิล 
แบ่งเป็น	 ๑)	ปาติโมกขสังวรศีล	 ๒๒๗	 ข้อ	 ๒)	 
อินทรียสังวรศีล		ส�ารวมอินทรีย์ทั้ง	๖		๓)	ปัจจย- 
สันนิสิตศีล	ก็ต้องพิจารณาปัจจัย	๔	ก่อนใช้สอย		
และ	 ๔)	 อาชีวปาริสุทธิศีล	 พระต้องมีสัมมา- 
อาชพี		ดงันัน้		แค่ในส่วนศลีของพระนี	้	กม็มีากกว่า 
คฤหัสถ์มากมาย	 คฤหัสถ์เจริญแค่มรรคมีองค์	 ๘ 
ก็บรรลุธรรมได้	 แต่ถ้าเป็นของพระ	 มรรคมีองค์ 

ปุจฉา	 :	 ปัจจุบันนี้	 มีกระแสข่าวว่าทางตะวันตก 
เขาตื่นตัวเรื่องการท�าสมาธิ	 เแล้วก็มีคนพูดถึงว่า	 
โอ้โห	 เด๋ียวนี้ตะวันตกเขาพัฒนากันใหญ่	 อะไร 
อย่างนี้	 ถ้าจับหลักที่พระอาจารย์สอนว่า	 หลัก 
ไตรสิกขามเีฉพาะในพระพทุธศาสนา		อย่างนัน้		ถ้า 
เขาท�าสมาธไิด้		แต่เขาไม่ได้ศึกษาปฏบิตัหิลกัธรรม 
ในพระพุทธศาสนาจริงๆ	 เขาก็ยังไปไม่ถึงที่สุด 
ของความพ้นทุกข์		ใช่ไหมเจ้าคะ
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๘	ก็ยังไม่พอ	ศีลสิกขาของพระ	ต้องบริสุทธิ์ทั้ง	๔	 
ด้าน	เรียกว่า	จตุปาริสุทธิศีล	

ปุจฉา	:	สัมมาอาชีวะของพระ	เป็นอย่างไรเจ้าคะ

วิสัชนา :	สัมมาอาชีวะของพระ คือบิณฑบาต	
ถ้าไปสะเดาะเคราะห์	ไปท�าไสยศาสตร์	ได้ปัจจัย	
๔	 มา	 ก็ถือเป็นมิจฉาชีพ	 เป็น	อเนสนา	 -	 การ 
แสวงหาที่ไม่สมควร	 ๒๑	 ประการ	 ก็ถือว่าเป็น 
มิจฉาชีพ		แต่ของคฤหัสถ์		ดูหมอได้เงินมา		ถือว่า 
เป็นสัมมาชพีของโยม	ส่วนมจิฉาชีพของโยม	กค็อื 
มจิฉาวณิชชา		๕		คอื		ค้าขายอาวุธ		ค้าขายมนษุย์ 
ค้าขายยาพิษ		ค้าขายสตัว์ส�าหรบัฆ่าเพือ่เป็นอาหาร 
ค้าขายน�า้เมา		เป็นมจิฉาชพี		๕		อย่าง		ทีโ่ยมต้องเว้น 
แต่ของพระนี้มีอเนสนา	 ๒๑	 อย่าง	 ที่ถือว่าเป็น
มิจฉาชีพของพระ

ปุจฉา	:	อยากให้ท่านพระอาจารย์กล่าวถึง	ความ
เชื่อมโยงของ	อริยสัจ	กับ ไตรสิกขา	เจ้าค่ะ

วสิชันา	:	สิง่แรกเลย		ถ้าพระรกัษาศลีดี		วปิฏิสาร 
(ความเดอืดร้อนใจ)	จะไม่เกดิขึน้	คอืในเวลาปฏบิตัิ
ธรรม	 จะไม่ต้องมากังวลว่า	 โอ	 ศีลเราไม่บริสุทธิ	์
อะไรต่างๆ	เหล่านี้จะไม่มี	ท�าให้สบายใจ	ในส่วน
ของสมาธิ	 มรรคมีองค์	 ๘	 ถ้าท�าสมาธิจนได้ฌาน	
แล้วข่มนิวรณ์ทั้ง	 ๕	 ยกรูปนามเป็นอารมณ์	 เข้า

สู่วิปัสสนาได้ง่าย	 ไตรสิกขาจึงเป็นพื้นฐานให้เข้า
ถึงอริยสัจ	 ๔	 สามารถแทงตลอดอริยสัจ	 ๔	 ได้ 
ถ้าไตรสกิขามคีรบ		แต่ถ้าไตรสกิขายงัไม่ครบ	ทกุข์
เกิดก็รู้	 แต่กิจที่จะต้องท�าในอริยสัจ	 ๔	 คือญาณ 
ทั้ง	๓	ได้แก่	สัจจญาณ	กิจจญาณ	กตญาณ	ที่จะ
ต้องท�าก็ท�าไม่ครบ	 เพราะไม่มีไตรสิกขามาเสริม
เป็นฐาน	 ถ้าไตรสิกขามาครบเมื่อไหร่	 การแทง
ตลอดอริยสัจ	๔	จึงจะเกิดขึ้น	

ปุจฉา	 :	 ฟังแล้วไม่ง่ายเลยที่เราจะเข้าใจ	 เข้าถึง	
พัฒนา	 ได้จริงๆ	 โยมอยากขอให้พระอาจารย์ยก
ตัวอย่าง	พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาล	ที่ดูเหมือน	
ไม่น่าบรรลธุรรมได้	กย็งับรรลไุด้	เพือ่ให้เป็นก�าลงั
ใจแก่ญาติโยมท่ีอาจจะคดิว่า		ชาติน้ีเราคงไม่มหีวัง

วิสัชนา	 :	 จริงๆ	 แล้ว	 พระอรหันต์ทุกรูป	 ต้องมี 
เหตปัุจจยั		คอืท่านต้องสร้างบารมมีา		ทกุรปูทีท่่าน 
ได้บรรลอุรหนัต์		ไม่ใช่ว่าใครๆ	จะบรรลไุด้		ส�าคญั 
ทีส่ดุท่านได้สร้างเหตไุว้	คอื	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	ส่วน
การบรรลธุรรม	ไม่ต้องไปหวงัหรอก	ถ้าเหตปัุจจยั
พร้อม	 เป็นมัคคสมังคีเมื่อไหร่	 การบรรลุธรรม
ย่อมเกิดขึ้น	 แต่ถ้าเหตุยังไม่ท�า	 เหตุยังไม่พร้อม		
ให้ก�าลังใจอย่างไรก็ไม่มีวันบรรลุ	 	 เพราะเหตุ 
ไม่ยอมท�า	จะหวังแต่ผล	ถ้าจะให้ก�าลังใจ	ก็ขอให้
ก�าลังใจคนที่เขาสร้างเหตุ	คือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	 
ถ้าเหตุพร้อม	 ผลเกิดได้แน่นอน	 ธรรมทั้งหลาย 
เกิดแต่เหต	ุจะดบัก็ดบัแต่เหต	ุเราสร้างเหตุหรอืยงั	 
หนึ่ง	ศีล	สอง	สมาธ	ิ สาม	ปัญญา	ขั้นแรก	หนึ่ง	 
สอง		สาม	ท�าให้ได้	ขัน้ทีส่อง	ท�าให้	หน่ึง	สอง	สาม 
เกิดขึ้นพร้อมกันให้ได้	เพื่อเป็นมัคคสมังคี

ปุจฉา	 :	 ขอหลักการวางใจในการศึกษาเรียนรู	้
ไตรสิกขา	เจ้าค่ะ

วิสัชนา	:		การวางใจแบบ	“นิสสรณะ”	การเรียน 
กบัปฏบิตัไิปคูก่นั		คอืการวางใจเพือ่หลดุพ้น		ถ้าเรา 
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รู้เรื่องศีล	 เราจะปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์	 ให้หลุดพ้น	 
ถ้าเรารู้เรื่องสมาธิ	 เราจะปฏิบัติสมาธิ	 ให้บริสุทธิ ์
ให้หลุดพ้น	 ถ้าเรารู้เรื่องปัญญา	 เราจะพัฒนา 
ปัญญาให้บริสุทธิ์	 ให้หลุดพ้น	 ตั้งเป้าหมายไว้ 
เลยว่า	มนุษย์สมบัติ	สวรรค์สมบัติ	ขอแค่เป็นทาง
ผ่าน	เราจะผ่านไปสู่นิพพานสมบัติ	ถ้าตั้งจิตอย่าง
นี้ได้	ก็จะไม่เคร่งเครียด	ผ่านไปได้ง่าย	สิ่งแรกเลย	
ต้องสร้างฐาน	 คือศีล	 และท�าโครงสร้างให้ดี	 คือ	
สมาธิ	 และท�าเรือนยอดให้ถึง	 คือ	ปัญญา	ถ้าท�า 
๓	อย่างครบ	ผลเกิดขึ้นแน่นอน

ปุจฉา	:	หมายความว่า	“การตั้งตนไว้ชอบ”		ก็มี
ความส�าคัญมาก	ใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 ใช่	 เจริญพร	 ในมงคลสูตรมี	 “อัตต- 
สมัมาปณธิ”ิ	การตัง้ตนไว้ชอบ	คอืตัง้จติทีจ่ะพฒันา 
ตนเองนี้	 เป็นหัวใจหลักเลย	 ถ้าเราไม่มีจิตที่จะ 
พัฒนาตัวเรา	 ให้มี	 ศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 หมายถึง 
ไฟแห่งการเรยีนรู้		ไฟแห่งการพฒันาตนเองกไ็ม่ม ี
ในมงคลสูตร ได้กล่าวถึง ๕ เหตุที่มาของโยนิโส-
มนสิการ ได้แก่ ๑) ปุพเพกตปุญญตา - เคยท�า 
บุญไว้ก่อน  ๒)  ปฏิรูปเทสวาสะ - อยู่ในประเทศ 
อันสมควร ๓) อัตตสัมมาปณิธิ - การตั้งตนไว้ชอบ 
๔) สัปปุริสูปสังเสวะ - เข้าไปคบหาท่านผู้รู้ และ  
๕) สัทธัมมัสสวนะ - รับฟังพระสัทธรรม ท้ัง ๕  
อย่างนี้ ที่ส�าคัญที่สุดคือ อัตตสัมมาปณิธิ การตั้ง 
ตนไว้ชอบ	คือตั้งจิตคิดที่จะพัฒนาตนเอง	ถ้าไม่มี 
ข้อนี้	 โยนิโสมนสิการก็ไม่เกิด	 ถ้าโยนิโสมนสิการ
ไม่เกิด	ปัญญาก็ไม่มี

ปจุฉา	:	ถ้าเรามอีตัตสมัมาปณธิแิล้ว		เราจะเอาหลกั 
ของ	active	learning	มาใช้ด้วยได้อย่างไรเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 active	 learning	 ก็คือ	 อัตตสัมมา-
ปณิธินั่นเอง	 คือเรียนแบบ	 active	 ตั้งจิตที่จะ 
พัฒนาตนเอง	 มีความกระตือรือร้น	 ที่จะใฝ่เรียน 

ใฝ่รู้	 พัฒนาตนเอง	 ในมงคลสูตร	 เรียกว่า	 อัตต- 
สัมมาปณิธิ	ถ้าเรายังไม่มีศรัทธา	จงคบกับคนที่มี
ศรทัธา	ถ้าเรายงัไม่มศีลี	จงคบกับคนทีม่ศีลี	ถ้าเรา 
ยังไม่มีปัญญา	จงคบกับคนที่มีปัญญา	เพื่อพัฒนา
ตัวเรา	 คือเป็นคน	 active	 ใฝ่เรียนใฝ่รู ้	 ลงมือ 
ปฏิบัตินั่นเอง		

ปจุฉา	:	“กลัยาณมติร”	กส็�าคัญมากใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	:	กัลยาณมิตร	ส�าคัญมาก	คือ	ต้องไม่คบ 
คนพาล	 ให้คบบัณฑิต	 บัณฑิตก็คือกัลยาณมิตร 
นั่นเอง

ปุจฉา	:	โยมนึกถึงที่พระอาจารย์เพิ่งสอนมา	เรื่อง	
อิทธิบาท ๔	ในการมีชีวิตอยู่	แล้วพระอาจารย์ก็
พูดถึง	active learning	แล้วมี	อัตตสัมมาปณิธิ 
เราควรเอาธรรมะเหล่าน้ีมาเชือ่มโยงกนั	และช่วย
พัฒนาสิ่งดีงามได้ใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา :	ได้เลยๆ	อิทธิบาท ๔	นี่ส�าคัญมาก	โดย 
ที่	 Active	 Learning	 คือการระเบิดจากข้างใน 
มี	ฉันทะ	ระเบิดจากใจที่เราอยากท�า	วิริยะ	เราก็
ต้องมีความเพียร	จิตตะ	ใจเรามาเต็มร้อย	วิมังสา 
ปัญญาทดสอบ	ทดลอง	ตลอดเวลา	อันนี้ก็คือจะ
ระเบิดจากข้างใน

ปุจฉา	 :	 พื้นฐานคือมีอัตตสัมมาปณิธิ	 แล้วจะดึง 
สิ่งดีๆ	เข้ามา	ใช่ไหมเจ้าคะ
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วิสัชนา	:	ใช่ๆ	เจริญพร	ตั้งตนไว้ชอบ	ตั้งจิตคิดที่
จะพัฒนาตนเอง	อันนี้ส�าคัญที่สุด	

ปุจฉา	:	ที่กล่าวว่า	บัวมี	๓	เหล่า	บ้างก็บอกมี	๔	
เหล่า	 สรุปว่าบัวมีกี่เหล่า	 และมีผลต่อการเรียนรู้ 
อย่างไรบ้างเจ้าคะ	?

วิสัชนา	 :	 จริงๆ	 แล้ว	 เรื่องบัว	 ๔	 เหล่า	 เป็นดั่ง
อุปมา	ที่ส�าคัญกว่าคือ	บุคคลมี ๔ ประเภท	ได้แก่
	 ๑.	อุคฆฏิตัญญ	ูคือ	พวกที่มีสติปัญญาฉลาด
เฉลียว	เป็นสัมมาทิฏฐิ	เมื่อได้ฟังแค่หัวข้อธรรม	ก็
สามารถบรรลไุด้ในเวลาอนัรวดเรว็	เปรยีบเหมอืน
ดอกบัวที่อยู่พ้นน�้า	พอได้แสงแดดก็บานแล้ว
	 ๒.	วปิจติญัญ	ูคอื	พวกทีมี่สติปัญญาปานกลาง 
เป็นสัมมาทิฏฐิ	เมื่อได้ฟังธรรมที่ขยายความ	แล้ว
พิจารณาตามเพิ่มเติม	จะสามารถรู้	และเข้าใจได้	
ในเวลาอันไม่ช้า	เปรียบเหมอืนดอกบวัทีอ่ยูป่ริม่น�า้
	 ๓.	เนยยะ	คอื	พวกทีม่สีตปัิญญาพอแนะน�าได้ 
แต่เป็นสัมมาทิฏฐิ	 เมื่อได้ฟังธรรมที่ขยายความ
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ		แล้วพจิารณาตาม		และ 
ได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ	 มีความขยัน
หมัน่เพยีร		ไม่ย่อท้อ		ในทีส่ดุกส็ามารถบรรลธุรรม
ได้ในวันหนึ่งข้างหน้า	 เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่
ใต้น�้า	ซึ่งค่อยๆ	โผล่ขึ้นมาเบ่งบานได้
	 ๔.	ปทปรมะ	คอื	พวกทีส่ติปัญญาน้อย	และยงั 
เป็นมิจฉาทิฏฐิ	 แม้ได้ฟังธรรมโดยละเอียดก็ยัง
ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้	 ทั้งยังขาด
ศรทัธาปสาทะ		ไร้ความเพยีร	ท�าอย่างไรกไ็ม่บรรล	ุ	
เปรียบเหมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม	
	 ดอกบวัเป็นแค่อปุมา		ไม่ใช่ประเด็นส�าคญั		แต่ 
สิง่ส�าคัญคอื		คนมก่ีีประเภท		บางคนชอบเปรยีบว่า 
บัวที่อยู่โคลนตม	เป็นอาหารของสัตว์น�้า	แต่จริงๆ	 
แล้วคนเรานี่แหละ	 ชอบเอาดอกบัวมาท�าเป็น 
อาหาร	 เพราะสายบัว	 ไหลบัว	 ที่อยู่ในโคลนตม 
มันจะกรอบ	 อร่อย	 ไม่เหนียว	 ไม่ใช่อาหารเต่า	

อาหารปลาหรอก		เป็นอาหารของคนเสยีมากกว่า 
แต่บัวจะมีกี่เหล่า	อย่าไปกังวลกับค�านี้	แต่ให้รู้ว่า 
บุคคลมี	๔	ประเภทตามที่บอกนี้

ปุจฉา	 :	 หลักการเรียนรู้	 หรือ	หัวใจนักปราชญ ์
มีความส�าคัญต่อการศึกษาอย่างไรเจ้าคะ

วิสัชนา :	การเรียนรู้แบบโบราณก่อนที่จะมีคาถา
ค�านี	้คอื	ส ุจ ิป ุล	ิหวัใจนกัปราชญ์	ส	ุ(สตุะ)	คอื	ตัง้ใจ
ฟัง	/	จิ	(จินตะ)	คือ	คิด	พิจารณาตาม	/	ป	ุ(ปุจฉา)	
ไม่เข้าใจให้ถาม	ให้สนทนา	/	ล	ิ(ลิขิต)	เขียน	เขียน
ตาม	หรือจะเรียกว่า	สุ จิ ปุ ภา (ภาสนะ		ทรงไว้ 
พูดบ่อยๆ)	ถ้าเรื่องเรียนภาษา	ต้องท่อง	(ภาสนะ)	
หรือ	 ถ้าเป็นหลักธรรมทั่วไป	 ก็เป็น	สุ จิ ปุ ธา 
(ธารนะ	คอื	ทรงจ�าไว้)		กไ็ด้		ทัง้หมดนีค้อืหวัใจส�าคญั 
ที่ท�าให้เป็นนักปราชญ์
	 ในส่วนของไตรสิกขา	 คือตั้งใจฟังให้เข้าใจ	
จ�าให้ได้	 ทบทวนไม่ให้ลืม	 และฝึกหัดให้เป็น	 คือ	
คณุธรรมของ	ส	ุจ	ิป	ุล	ิเป็นเทคนคิของไตรสกิขา	ไม่
ว่าจะเป็น		ส	ุ	จิ		ปุ		ล	ิ	หรอื		ส	ุ	จิ		ปุ		ภา		หรอื		ส	ุ	จิ		ปุ		ธา 
เราต้องเข้าไปเจาะลึกถงึการลงมอืกระท�า	จะท�าให้
เห็นผล	ต้องเรียนรู้	และต้องน�ามาใช้	ตอนนี้มักจะ
นิยมใช้ค�าว่า	Learning	by	Doing	คือ	เรียนโดย
การเอามาใช้	 เรียนรู้นอกห้องเรียน	แต่จริงๆ	พอ
ฟังปุบ๊		ลงมอืปฏบัิตเิลย		เป็นการเรยีนภาคปฏบิตัิ

ปุจฉา	 :	 พระอาจารย์เห็นว่า	 ปัจจุบันน้ี	 ระบบ 
การศกึษาของสงฆ์ไทย  มกีารพฒันาไปในทศิทาง
ใด	และควรมีการปรับปรุงอย่างไรบ้างเจ้าคะ
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วสิชันา	:	จรงิๆ	แล้ว	การศกึษาของพระสงฆ์	ยงัไม่ 
บูรณาการ	 ไตรสิกขายังไม่สมบูรณ์	ศีลสิกขาก็ยัง 
ไม่สมบูรณ์	 เอาแค่องค์ความรู้ก็ยังรู้ไม่ครบ	 การ 
ลงมือปฏิบัติ	 การกระตุ้นเตือนก็ยังไม่เพียงพอ 
ความเอาจริงเอาจังในการศึกษาก็ยังมีอยู่น้อย	 
การศกึษาหาความรูท้ีเ่ราเรยีนกันอยูต่ามหลกัสตูร
ทั่วๆ	ไป	ยังไม่เพียงพอ	

ปจุฉา	:	แล้วเมือ่ไหร่จะเรยีกว่าศกึษาเพยีงพอเจ้าคะ	

วิสัชนา	:	ถ้าวันไหนได้เข้าไปเรียนรู้ตามหลักสูตร 
นสัิยมตุตกะ	คอื	องค์ของผูพ้้นนสิสยัทีจ่ะต้องเรยีนรู้ 
ได้แก่	 ๑.	 ภิกขุปาติโมกข์	 ๒.	 ภิกขุณีปาติโมกข ์
๓.	 ขันธกวัตร	 ๔.	 วิธีการสวดท�าสังฆกรรม	 ๕.	 
สมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน	 ๖.	 พระสูตรส่ีภาณ- 
วาระ	(สวดมนต์ฉบับหลวงบาลี	-	แปล	๒๙	สูตร) 
พระอภธิรรมและบาลช้ัีนสงู		เข้าไปสูพ่ระไตรปิฎก 
อรรถกถา		ฎกีาได้		วนันัน้กส็ามารถเข้าไปถงึแหล่ง 
ข้อมูลด้านปริยัติได้	 เม่ือเข้าไปเรียนถึงตรงนั้น 
อย่างชัดเจน	 มีครูอาจารย์สอนปริยัติให้อย่าง 
ถูกต้อง	กระตุ้นเตือนลงสู่การปฏิบัติ		เมื่อนั้น		ศีล 
สิกขา	สมาธิสิกขา	และปัญญาสิกขา	ก็จะเกิดขึ้น 
จริงๆ	 ดังน้ัน	 ในการเรียนรู้	 เราต้องตั้งเป้าหมาย 
หลักว่า	 เรียนเพื่อความหลุดพ้น	 (นิสสรณัตถา) 
ส่วนการสอบได้เปรียญ	 ให้ถือว่าเป็นผลพลอยได้ 
แต่บางคนไม่เข้าใจ	 ไปคิดว่าต้องสอบได้เปรียญ
เท่านั้นเท่านี้	 นั่นคือเราเห็นแต่ประโยชน์รอง	 แต่ 
ประโยชน์หลัก	 เรามองไม่เห็น	 (คือปฏิบัติเพื่อให้ 
จิตหลุดพ้นได้)	 และเราต้องเรียนเพื่อน�าไปใช ้
ประโยชน์ในชวีติประจ�าวันของเราได้จรงิๆ	นัน้คอื
เป้าหมายหลัก

ปจุฉา	:	พระอาจารย์พดูถงึ		นสิสรณตัถา 	เรยีนเพือ่ 
หลุดพ้น	แล้วมีวิธีเรียนอย่างอื่นอีกไหมเจ้าคะ	?

วิสัชนา	:	มีอีกสองอย่าง	อลคัททูปมา	การเรียน
เหมือนจับงูพิษที่หาง	 คือเรียนเพื่อมุ่งหวังลาภ 

สกัการะ	ชือ่เสยีง	เงนิทอง	เพือ่ไปข่มคนอ่ืน	จับผดิ
คนอื่น	 เรียนเพื่อไปหาลาภมาใส่ตนเอง	 ไม่มีการ
น้อมมาเพ่ือมาปฏิบตัเิลย	แต่ถ้าหากเราเรยีนรูแ้ล้ว 
เราพร้อมลงมือปฏิบัติ	 จึงจะเป็นการเรียนแบบ 
นิสสรณัตถา	 มีการเรียนอีกอย่างหนึ่งของพระ 
อรหนัต์เพือ่รกัษาธรรมวนัิย	เรยีกว่า	ธมัมภณัฑา- 
คารกิา เรยีนเพือ่รกัษาธรรม		รกัษาขนุคลงั		รกัษา 
ปริยัติไว้	ไม่ให้สูญหาย	
	 ดังนั้น	ปุถุชนทั่วๆ	ไป	เราเรียนได้	๒	แบบ	คือ 
นสิสรณตัถา	กับ	อลคัททูปมา	ถ้าเราเข้าใจธรรมะ 
ให้ถูก	 การสอบเป็นผลรอง	 การเข้าใจธรรมะ 
และน�ามาใช้ได้	เป็นผลหลัก	เข้าใจ	วางใจอย่างนี้ 
ก็จะเป็นการเรียนท่ีถูกต้องอย่างแท้จริง	 ถ้าตั้งใจ 
เรียนอย่างนี้	จะไม่เครียดกับการเรียน

ปุจฉา	 :	 พระอาจารย์มีส่วนช่วยในเรื่องของ
หลกัสตูรการศกึษาของสงฆ์ระดบัประเทศอย่างไร
บ้างเจ้าคะ

วิสัชนา	 :	 อาตมาท�าหลักสูตรการเรียนการสอน 
ส่งไปให้คณะสงฆ์ด	ู	แต่กเ็งยีบ		ยงัไม่ม	ี	Feedback 
อะไรกลับมาเลย	 แต่ตอนนี้คณะสงฆ์จังหวัดก็ตั้ง 
อาตมาเป็นกรรมการฝ่ายเผยแผ่และฝ่ายการ 
ศึกษา	ตั้งเสร็จก็ยังไม่เห็นมีการเรียกประชุมอะไร 
อาตมาเคยถามไปว่า	 ขณะน้ีคณะสงฆ์ได้มีการ 
เตรียมเรื่องการพัฒนาการศึกษาไปถึงไหนแล้ว 
	ก็ได้รบัค�าตอบว่า	มโีครงการระยะ	๕	ปี	จะพัฒนา 
ไปถึงจุดนี้	แค่ปัดฝุ่น	และอีก	๑๐	ปี	จะพัฒนาไป
ถึงจุดนั้นนะ	แต่ไม่ว่าจะ	๕	หรือ	๑๐	ปี	ดูแล้ว	ก็
ยังไม่มีหลักสูตรพระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎีกา	เข้า
มา	ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้	ก็ถือว่ายังไม่ได้พัฒนา	ยังไม่
ได้ปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง

ปุจฉา	 :	 แล้วที่วัดจากแดงของเรา	 มีโครงการ
พฒันาการศกึษา	ทีพ่ระอาจารย์ก�าลงัท�าอยูม่อีะไร
บ้าง	ทั้งของฆราวาส	และของพระสงฆ์	เจ้าค่ะ
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วิสัชนา	 :	 ที่วัดจากแดงท�าอยู่ตอนนี้	 คือ	 ให้การ
ศึกษาอภิธรรม	บาลีน้อย	บาลีใหญ่	พระไตรปิฎก	
อะไรที่เป็นพื้นฐานง่ายๆ	จะเริ่มท�าก่อน	พอมีพื้น
ฐาน	 ก็เริ่มขยับขึ้นมา	 ๓	 ระดับ	 อย่างนักธรรม 
ก็เป็นเบสิกพื้นฐานก่อน	 อภิธรรมก็เป็นธรรมะ 
ภาคลึก	บาลีน้อย	คือบาลีสนามหลวง	เป็นระดับ 
บาลทีีส่งูขึน้		บาลใีหญ่กเ็ป็นหลักสูตรขัน้สูงหน่อย 
ชั้นสูงสุด	คือศึกษาพระไตรปิฎก	ท�าเป็น	๓	สเต็ป 
ด้วยกัน	๑	-	๒	-	๓
	 และที่ส�าคัญก็คือ	 เท่าที่อาตมาดูการศึกษา
ทั่วๆ	ไป	ทุกวัด	ยังไม่มีการบังคับให้พระ	เณร	เข้า 
ห้องสมดุ		คอืได้องค์ความรู้เฉพาะต�าราเรยีนเท่านัน้ 
สอบได้กี่ชั้น	 ก็ได้ความรู้จากต�าราเรียนเท่าน้ัน 
ความรู้จากพระไตรปิฎก	 อรรถกถา	 ฎีกา	 จาก
หนังสือเพื่อค้นคว้าต่างๆ	ไม่มี	เพราะไม่มีการเข้า
ห้องสมุด	เพื่อค้นคว้าหรือหาความรู้เพิ่มเติม

ปุจฉา	:	ไม่มี	Active	Learning	ใช่ไหมเจ้าคะ

วิสัชนา	:	ไม่มี	Active	Learning		มีแต่	Passive 
Learning	 ไม่มี	 Active	 แล้ว	 ตอนนี้ก็ถือว่า 
ทางวัดได้เปิดห้องสมุดให้แล้ว	 ลองดูสถานการณ ์
ใครจะมีศรัทธาเข้าห้องสมุดเอง	 ก็ปรากฏว่าเดิน 
เข้าห้องสมุดเองมีน้อยมาก	อาตมาก็เลยบังคับว่า 
วันพฤหัสกับวันศุกร์	การเรียนการสอน	ไม่ต้องไป
สอนที่ห้องเรียน	ให้เข้าห้องสมุดเลย

ปุจฉา :	ท�าการบ้านโดยค้นคว้าในห้องสมุดเลย

วิสัชนา :	 ก็เอาจากที่เรียนอยู่นั่นแหละ	 เดินเข้า
ห้องสมุด	เอาสิง่ทีศ่กึษาจากห้องเรยีนทีม่ตีวัอย่าง
น้อย	ให้ไปค้นคว้ามา	คนละค�า	๒	ค�า	แล้วก็กลับ
มา	present		ถ้า	Active	เองไม่ได้	ก็ต้องดัน	ต้อง
ผลัก	ช่วงเช้าเข้าห้องสมดุแล้ว	ช่วงบ่ายกเ็รยีนเรือ่ง
สิ่งแวดล้อม	การคัดแยกขยะ	การท�า	๕	ส.	ฯลฯ	
ท้ังหมดก็เข้าสู่ห้องเรียนที่ไม่ใช่ห้องเรียน	 คือเข้า
เรียนด้วยการลงมือปฏิบัติ

ปจุฉา :	มเีรือ่งหนึง่		ทีเ่ป็นข่าวอยู	่	คอืมชีาวออสเตร- 
เลีย	เป็นศาสตราจารย์ด้านทางวิทยาศาสตร์	อายุ	
๑๐๔	ปี	เขาก็ไม่ได้เจ็บป่วยหนักอะไร	เขารู้สึกว่า
ร่างกายเสือ่มไปเยอะ	แล้วก็อยากจะฆ่าตัวตาย	แต่
ว่าทีอ่อสเตรเลยี	กฎหมายไม่อนุญาต	เขาก็เลยบนิ
ไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์	เพือ่ให้หมอทีน่ั่นฉดียา	
ท�าการณุยฆาต	แล้วก็มกีารวิพากษ์วิจารณ์กันเรือ่ง 
นี้	คือก่อนจะตาย	นักข่าวก็ถามว่า	เขาอยากร้อง
เพลงอะไรไหม	 เขาก็นึกถึงเพลงของบีโธเฟน	 เขา 
ก็ร้อง	แบบร่าเรงิจัง		แต่โยมได้ยนิจากพระอาจารย์
วันน้ีว่า	 ไตรสิกขาน้ีคือทางพ้นทุกข์ที่มีระดับถึง
สุดยอดคือปัญญาสิกขา	 มีเฉพาะในพุทธศาสนา	
เพราะฉะนั้นการฆ่าตัวตายที่เขาไปให้หมอฉีดยา
ให้เขาตายอย่างนี้	ในมุมมองของพระอาจารย์	ใน
ฐานะทีเ่ราเป็นชาวพทุธ		พระอาจารย์คดิว่าเขาจะ
มทีีไ่ปอย่างไร		ทีเ่ขาตดัสนิอย่างน้ีถกูหรอืไม่เจ้าคะ

วิสัชนา :	จริงๆ	แล้ว	เขาก็หาทางออก	แต่เขาหา
ทางไม่เจอ	ถ้าเขาได้มาสนใจพระพุทธศาสนา	จะ
ดีกว่านี้มาก	อาตมาก็เคยช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย	
ส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อเตรียมเปลี่ยนภพชาติ	
ถ้าบุญกุศลไม่มี	 ตายด้วยโลภะก็ไปเกิดเป็นเปรต	
ตายด้วยโทสะก็ลงนรก	 ตายด้วยโมหะก็เป็นสัตว์
เดรจัฉาน	ตายด้วยทฏิฐมิานะกเ็ป็นอสรุกาย	เราจะ 
ช่วยผู้ป่วยได้อย่างไรบ้าง	 หนึ่ง	 ให้ไตรสรณคมน ์
ให้ศีล	ผู้ที่ตั้งอยู่ในไตรสรณคมน์	ตั้งอยู่ในศีล	ไปสู่ 
สุคติ	คือเป็นมนุษย์	 เป็นเทวดาแน่นอน	สอง	 ให้
กรรมฐาน	 ถ้าเขามีบุญเก่า	 และกรรมฐานที่ให ้
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ถูกกับจริต	 บางทีก่อนส้ินลมหายใจ	 ก็บรรลุเป็น
พระอรยิะและนพิพานไปเลย	เรยีกว่า	ชวีติสมสสี ี
ในทางของชาวพุทธนี้	โครงการ	Palliative	care 
ดูแลผู ้ป่วยระยะสุดท้าย	 จะมีพระ	 มีหมอ	 มี
บาทหลวง	 มีโต๊ะอิหม่าม	 ถ้าเป็นคริสต์ก็ไปกับ
บาทหลวง	ถ้าเป็นพทุธกไ็ปกบัพระ		ถ้าเป็นอสิลาม
ก็ไปกับโต๊ะอิหม่าม	ไปช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย
	 ไม่ทราบว่า	นกัวิทยาศาสตร์คนนัน้เขานบัถอื
ศาสนาอะไร	ถ้าเป็นคริสต์	พระเจ้าก็จะเรียกกลับ	
ถ้าเขาจะกลับเอง	 ไม่มีใครเรียกกลับ	 เขาจะไป
ไหนล่ะ	ถ้าไม่มศีาสนาคอืไม่มีทีพ่ึง่	ถ้าเขาไม่มีทีพ่ึง่ 
เขาก็คงไปตามยถากรรม	แต่ไม่รู้จะไปไหน	

ที่สุดเลย	 ที่ว่าได้เปรียบก็คือ	 พระจะคอยบอกว่า 
โยม		ทางนีท้างไปอบาย		อย่าไปนะ		ทางนีไ้ปสูส่คุต-ิ 
ภูมิ	เชิญ	ดีที่สุดคือทางเดินที่มีมรรคมีองค์	๘	ไปสู่ 
พระนพิพาน		คอืให้ทางทีเ่ขาจะไป	อย่างน้อยถ้าไป 
นิพพานไม่ได้		ก็ให้ศีล		ให้พร		แล้วก็สวดมนต์ให้ฟัง 
ก็ไปสู่สุคติ	ก็มีหลายครั้ง	ที่คุณหมอบอกว่า	คนไข้ 
หมดสภาพแล้ว	 นิมนต์ให้มารับสังฆทาน	 คนไข้ 
กพ็อใจแล้ว		อาตมากบ็อกว่า		สงัฆทานนี	้	ท�าไม่ยาก 
แต่ว่าอยากจะให้ศีล	 ให้พร	 ให้ไตรสรณคมน์	 แก ่
ผู้ป่วยจะได้ไหม	 คุณหมอตอบว่า	 ได้	 ก็ให้ญาติๆ	 
ท�า	 บางทีผู ้ป่วยไม่มีเรี่ยวแรงหรอก	 แต่ญาติๆ	 
ก็น�าไป	ผู้ป่วยก็น้อมจิตตาม	ให้ศีล	ให้พรจบ	จาก 
น้ันอาตมาก็ให้กรรมฐาน	 พอให้กรรมฐานจบ 
อาตมากส็วดพระปรติรให้				ในขณะทีส่วดพระปรติร 
ยงัไม่จบ		ผูป่้วยหลายรายอาการดขีึน้		บางคนกห็าย 
กลบับ้านได้		หรอืบางรายจากไปด้วยอาการยิม้แย้ม 
แจ่มใส	เหมือนกับนอนหลับยิ้มไปเลย	สงบสบาย	
นี้คือไปอย่างมีปีติ	สุคติก็เป็นที่หวัง	 เพราะฉะนั้น 
ภพภูมิต่อไป	 ถ้าฆ่าตัวตายก็ลงนรก	 แต่ถ้ามีกัม- 
มัฏฐานก็ไม่เป็นไร	 ถ้าตายด้วยความโลภก็เป็น 
เปรต	 ถ้าตายด้วยความหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉาน	 
ถ้าระเบิดฆ่าตัวตายตายคือตายด้วยทิฏฐิมานะ 
ก็ไปเป็นอสรูกาย	ฉะน้ัน	ตรงน้ีชาวพุทธมทีางเลอืก
ที่ดีมากมาย

ปุจฉา :	 สาธุ	 โยมรู้สึกภูมิใจมาก	 ว่าเราโชคด ี
เหลือเกินที่เกิดเป็นชาวพุทธ	 เรามีทางเลือกที่
ชัดเจน	มีที่พึ่งทางใจที่ประเสริฐที่สุดเจ้าค่ะ

วสิชันา :	เจรญิพร		เราอยากจะไปไหน		ถ้าอยากกลบั 
มาเป็นมนุษย์ก็สมาทานศีล	 ๕	 ก่อนที่จะหมดลม 
หายใจ	 ถ้ามีศีล	 ๕	 ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ 
ถ้าตั้งมั่นในไตรสรณคมน์	 ก็จะไปเกิดเป็นเทวดา	
หรือถ้าเจริญกรรมฐานก็มีสิทธิ์บรรลุธรรมก่อน
ที่จะสิ้นลมหายใจ	อันนั้น	ก็คือทางเลือกที่ดีที่สุด

		 จริงๆ	แล้ว	ภพภูมิที่จะไปต่อ	จะไปสู่สุคติ	จะ
ไปเป็นมนุษย์	 จะไปเป็นเทวดา	 จะไปเป็นพรหม 
หรอืจะไปนพิพาน		ถ้าเป็นชาวพทุธ		ตรงนีไ้ด้เปรยีบ 
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 หนังสือสัลเลขธรรม	เป็นการรวบรวมบทความของท่านอาจารย์วศิน	อินทสระ	 

ซึง่ตีพิมพ์เป็นตอนๆ	ในวารสารโพธยิาลยั	ต่อมาชมรมกลัยาณธรรม	จดัพิมพ์เป็นธรรมทาน 

เพราะเห็นคณุค่าเหมาะสมเป็นคูม่อืในการปฏบิติัขดัเกลาพฒันาจติใจ	วารสารโพธยิาลยั 

ยินดีมอบหนังสือนี้ให้ท่านผู้อ่าน	 โดยมีกติกาง่ายๆ	 ดังน้ีคือ	ขอให้ท่านแสดงความ 

คดิเหน็ทีม่ต่ีอ วารสารโพธยิาลยั สัน้ยาวไม่กาํหนด	เพือ่คณะผูจ้ดัท�าจะได้น�าความ 

คิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงคุณภาพของวารสารต่อไป	 ส่งความคิดเห็นของ

ท่านมาที่	 ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ email	 acharak7153@gmail.com 

หรือ	 เขียนเป็นจดหมาย	 ส่งไปรษณีย์มาที่	 ชมรมกัลยาณธรรม	 เลขที่	 ๑๐๐	 ถนนประโคนชัย	 ต�าบลปากน�้า 

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ๑๐๒๗๐	 วงเล็บมุมซองว่า (วารสารโพธิยาลัย) หนังสือมีจ�านวนจ�ากัด	

กรุณาส่งด่วน	ก่อนหนังสือจะหมด	โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน	ส�าหรับส่งหนังสือถึงท่านตามที่ขอมาด้วย

สัลเลขธรรมแจก
หนังสือ

ปุจฉา :	 ดังนั้น	 นักวิทยาศาสตร์ชาวออสซี	่ อาย	ุ
๑๐๔	ท่านนี	้กค็งล�าบากนะคะ	เพราะยงัไม่มหีลกั
ไตรสิกขาแบบพุทธ	ใช่ไหมเจ้าคะ	

วิสัชนา :	เจริญพร	ไม่มีไตรสิกขา	คือไม่มีที่พึ่ง

ปุจฉา :	 สุดท้ายนี้	 อยากกราบขอความเมตตา
พระอาจารย์	 ฝากอะไรถึงผู้อ่าน	 ให้น้อมเอาหลัก
ไตรสิกขามาใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างไรเจ้าคะ

วิสัชนา :	ไตรสิกขา	เป็นวิชาใช้ชีวิต	วิชาชีวิต	เรา
เกดิมาจากอวชิชา	เกิดมาเพือ่หาวิชชา	ทกุคนท่ีเกดิ
มาจากไม่รู้	คือ	ไม่รู้อดีต	ไม่รู้ปัจจุบัน	ไม่รู้อนาคต	
ไม่รู้ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	มรรค	ก็เกิดมาจากอวิชชา	

เกิดมาเพื่อหาวิชชา	วิชาแรกคือ	วิชาสื่อสาร	เพื่อ 
ที่จะพูดได้	วิชาที่	๒	คือ	วิชาชีพ	ได้แก่อนุบาลจน 
ถงึปรญิญาเอก		วชิาที	่	๓		คอื	วชิาใช้ชวีติ		เอาศีลไปใช้ 
ในชีวิต	 ได้ต้นทุนชีวิตกลับคืนมา	 เอาสมาธิไปใช้ 
ในชวิีต	ได้ก�าไรเงนิ	เอาปัญญาไปใช้ในชวิีต	ได้ก�าไร 
ทอง	วันไหนเอา	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	๓	อย่าง	ไปใช้	 
แล้วท�าให้เกดิพร้อมๆ	กนัได้		จะเป็นมัคคสมงัค	ี	คอื 
มรรคทัง้	๘	เกิดขึน้พร้อมๆ	กัน	เมือ่เป็นมคัคสมงัคี
แล้ว	 โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้น	 การพ้นทุกข์ก็จะ 
เกดิขึน้		เพราะฉะนัน้		ไตรสิกขาคือวชิาใช้ชวีติ  ขอให้ 
น�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิต	 เพื่อประโยชน์สูงสุด 
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตสบืต่อไป	เทอญ	เจรญิพร
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๑.	ความเข้าใจเบื้องต้น 
ที่มาของค�าว่า	“พัฒนา”

	 อาตมภาพเข้าใจว่า	 มาได้ยินกันมากขึ้นใน
สมัยหลังการปฏิวัติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	ทางบ้านเมือง
ได้มีนโยบายเร่งรัดในการสร้างความเจริญของ
ประเทศชาติ	 และได้น�าเอาค�าว่าพัฒนามาใช้กัน
มาก	 ถึงกับเรียกชื่อยุคสมัยต่อแต่นั้นว่าเป็นยุค
พัฒนา	 ค�าว่าพัฒนาในสมัยนั้น	 พ่วงความรู้สึก
ผูกพันกับความเจริญแบบใหม่ๆ	เช่น	อาคารแบบ
สมัยใหม่	เป็นต้น	

จากพัฒนาวัตถุ หันมาเน้นพัฒนาจิตใจ

	 ไม่นานมานีเ้อง	กเ็ริม่บ่นกนัขึน้มาว่า	ประเทศ
เรานี้	 พัฒนากันไป	 พัฒนากันมา	 ดูเหมือนจะมี
ปัญหามากขึ้น	 มีสิ่งชั่วร้ายไม่ดีไม่งามมากมาย	 มี
การเน้นการย�า้ว่าจะต้องมาพฒันาคนให้มาก		ค�าว่า 
การพัฒนาคน	 พูดลึกลงไปก็คือ	พัฒนาจิตใจ
นั่นเอง	เดี๋ยวนี้ก็เลยมาพูดย�้าว่า	เราจะต้องพัฒนา
จิตใจ	ให้เจริญควบคู่กันไปกับการพัฒนาวัตถุ	

	 เมื่อพูดถึง	“การพัฒนาจิตใจ”	บุคคลแต่ละ
คนต้องท�าด้วยตนเอง	คนอื่นจะไปพัฒนาให้ไม่ได้	
แต่ก็ช่วยได้บ้าง	 เช่น	 การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เก้ือกูล	หรอืช่วยแนะน�าอะไรต่างๆ	ให้	แต่ว่าถงึตวั 
แท้จริงแล้ว	ทุกคนต้องมีการพัฒนาตนเอง	ดังนั้น 
การพัฒนาจิตใจ	จึงเป็นเรื่องของการพัฒนาตน	

พัฒนาจริง ต้องให้ถึงภาวนา

 พฒันา	แปลว่า	เจรญิ	หรอืท�าให้เจรญิน่ันเอง	
ตัวจริงของเจริญ	คือศัพท์ว่า	“ภาวนา”	นี่เอง

ถ้อยคําสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาตน

	 มีศัพท์ส�าคัญอยู่	 ๓	 ศัพท์	 ซึ่งนักศึกษาธรรม
ควรจะรู้เป็นอย่างยิ่ง	คือ
	 ๑.	ภาวนา	ที่พูดมาแล้ว
	 ๒.	 ทมะ	 มีอยู ่ในหลักธรรมที่เรารู ้จักกัน 
มาก	 คือหลักการครองเรือน	 เรียกว่า	ฆราวาส
ธรรม ๔	 (ข้อ	 ๒)	 ได้แก่	สัจจะ	 (ซื่อสัตย์จริงใจ)	
ทมะ	 (ฝึกตัว	 ปรับใจ)	 ขันติ	 (เข้มแข็ง	 ทนได้) 
จาคะ (รู้สละ	มีน�้าใจ)

ธรรมปริทัศน์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

หลักแม่บท
ของ
การพัฒนาตน
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 ทมะ	แปลว่า	การฝึก	เป็นข้อส�าคัญมาก	
	 ๓.	สิกขา	เป็นค�าภาษาบาลี	ถ้าใช้อย่างภาษา
สันสกฤต	 ก็เรียกว่า	 ศึกษา	 สิกขา	 หรือ	 ศึกษา 
มีความส�าคัญมาก	 ทางพระพุทธศาสนามาใน 
ค�าว่า	 “ไตรสิกขา”	 การฝึกอบรมทั้งหมดในทาง
พระพุทธศาสนา	กระบวนการทางปฏิบัติทั้งหมด	
เรียกว่า	ไตรสิกขา
 สิกขา	 แปลว่า	 การศึกษา	 การเรียนรู้	 การ
ส�าเหนียก	การฝึกฝนอบรม

คนจะประเสริฐ ก็เพราะพัฒนาตน

	 ประการที	่๑	หลักธรรมทีเ่กีย่วกบัการพฒันา
ตนนั้น	เป็นเรื่องใหญ่	เป็นแกนกลาง	เป็นทั้งหมด
ของการปฏบิตัธิรรมในทางพระพทุธศาสนา	ค�าว่า 
ภาวนา	 คือ	 ไตรสิกขา	 ครอบคลุมการปฏิบัติ
ทั้งหมด	เรียกกันง่ายๆ	ว่า	ศีล สมาธิ ปัญญา 
	 ส่วน	ทมะ	นั้น		ปรากฏว่า	ท่านใช้มาก	ในรูป
ที่แสดงคุณสมบัติของบุคคล	
	 ประการที่	 ๒	 บุคคลที่สูงสุดหรือผู้ได้บรรลุ 
เป้าหมายในทางพระพุทธศาสนา	 ท่านเรียกว่า	
บุคคลที่พัฒนาตนแล้ว	 หรือมีตนอันพัฒนาแล้ว	
หรือมีตนอันฝึกแล้ว	มีตนอันเจริญแล้ว	มี	๒	ศัพท์	
โดยเอาศัพท์ว่า	ภาวนา	กับ	ทมะ	มาใช้
	 ค�าทีเ่อาภาวนามาใช้	ท่านเรียกว่า	ภาวิตตัตะ 
แปลว่า	บุคคลผู้มีตนอันพัฒนาแล้ว	รวม	ภาวิตะ 
กับ	อัตตะ	 (ตน)	 เป็น	ภาวิตัตตะ	แปลว่า	ผู้มีตน
อันพัฒนาแล้ว ท�าให้เจริญแล้ว
	 ส่วนค�าว่า	ทมะ		ได้แก่	ทนัตะ	ใช้ในรปูว่า	อตัต- 
ทันตะ	 อัตตทันตะ	 แปลว่า	ผู้มีตนอันฝึกฝนแล้ว 
อัตตะ	คือ	ตน	+	ทันตะ	คือ	ฝึกฝนแล้ว

	 สองศัพท์คือ	ภาวิตัตตะ	 กับ	อัตตทันตะ	 นี้
เป็นค�าที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้ามากที่สุด

	 หลักในพระพุทธศาสนา	 เทิดทูนการพัฒนา
ตนมาก	ผู้พัฒนาตนแล้ว	เป็นสุดยอดของบุคคลที่
ได้รบัการสรรเสรญิในพระพทุธศาสนา	การพฒันา
ตนเป็นแกนของการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธ
ศาสนา	นี่ก็คือได้เข้ามาสู่จุดที่เป็นเป้าหมายแล้ว

๒.	หลักการฝึก
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาตน

	 เป็นความเช่ือทีส่�าคญัมากในพระพทุธศาสนา
ว่า	มนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้	อย่างในพระพุทธคุณ 
ถ้าท่านสงัเกต		สวดไป		จะมีค�าว่า		อนุตตฺโร  ปรุสิทมมฺ- 
สารถ	ิ แปลว่า	 เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก	ผู้ยอด
เยี่ยม	ไม่มีคนอื่นยิ่งกว่า
	 ในค�าว่า	“ปริุสทมมฺ”	น้ัน	ตวั	ทมมฺ	ไม่ใช่	ธมมฺ 
ที่แปลว่า	 ธรรม	ที่เป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรม	
หรอื	ธรรม	ความดี	ความชัว่	เป็น	ท.	ไม่ใช่	ธ.	ทมัมะ 
น้ีเป็นรปูหน่ึง	เป็นรปูคณุนามของ	“ทมะ”	ทีก่ล่าว
มาเมือ่กี	้แสดงว่า	ทมะ	มคีวามส�าคญั	จงึมาปรากฏ
ตัวอยู่ในบทพุทธคุณนี้ด้วย
	 พระสมัมาสมัพทุธเจ้า		ทัง้ทีเ่ป็นมนษุย์นีแ่หละ 
พระองค์ฝึกอบรมตนแล้ว	 เป็นผู้มีจิตตั้งมั่น	 ท่าน
บรรยายคุณสมบัติต่อไปอีกหลายอย่าง	 แล้ว 
ลงท้ายว่า	 แม้แต่ทวยเทพทั้งหลาย	 ก็นมัสการ	
นอบน้อม	เคารพบูชา		
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	 ดังนั้น	 พุทธศาสนาเชื่อในศักยภาพของ
มนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ อันน้ีเป็นพื้นฐานที่
สาํคญัมาก ถ้าเราเป็นพทุธศาสนิกชนแล้วต้องมี 
กาํลังใจ อย่าไปท้อว่าเราไม่สามารถพฒันาตนได้ 
แม้แต่จะปรารถนาพุทธภูมิ	 เป็นพระพุทธเจ้า	 ก็
สามารถเป็นได้ด้วยการบ�าเพญ็บารมี	หลักพทุธคณุ 
เป็นองค์พระรัตนตรัยข้อที่หนึ่ง	 ซึ่งจะสร้างความ
เชื่อมั่นอันนี้ขึ้นมา

ขั้นตอนคร่าวๆ ของการพัฒนาตน

	 หลักที่	๑	เริ่มด้วยข้อ	ทมะ	ซึ่งแปลว่า	การฝึก	
ในการฝึกสัตว์นั้น	มีล�าดับอยู่	๒	ขั้นตอน
	 ตอนที	่๑	ก�าราบปราบพยศ	เรยีกว่า	ข่ม	หรอื
ท�าให้หายพยศ	ทมะ	 ในแง่นี้	 เรามักแปลว่า	การ 
ข่มใจ	 ตรงกับในหลักท่ีว่า	 ท�าให้หายพยศ	 หรือ
ก�าราบปราบพยศ
	 ตอนที่	๒	คือ	ฝึกฝน	ปรับปรุง	ให้ท�าอะไรๆ	 
ได้ดียิ่งขึ้นไป	

ถ้าเราจะฝึกตัวเราเอง ก็คือ

	 ๑.	รู้จักข่มคุมบังคับใจ	ควบคุมตัวได้	ไม่ยอม
ตามกิเลสทีท่�าให้เราพยศ	ทีดึ่งลงไปสู่ความช่ัวร้าย	
ล่อเร้า	เย้ายวน	ยั่วยุ	อะไรต่างๆ
	 ๒.	ปรบัปรงุตัวให้ดยีิง่ขึน้ไป	ฝึกในคณุความดี	
ให้มีปัญญาความสามารถ	เจริญก้าวหน้างอกงาม

ขั้นต้น รู้จักตั้งรับ

	 เรื่องทมะนี้	 บางทีก็ซอยให้เห็นล�าดับช้ัน 
ขั้นตอน	 ก็เลยแจงออกไป	 ธรรมในกลุ่มนี้มี	 ๓	
อย่าง	คือ
	 ๑)	สังวร	
	 ๒)	สัญญมะ	หรือ	สังยมะ	
	 ๓)	ทมะ	เป็นตัวหลักใหญ่	

สามอย่างนี้มีข้อแตกต่างกันอย่างไร

	 ๑.	สังวร	แปลตามตัวว่า	ระวัง	หรือ	ปิดกั้น 
อันนี้เน้นในแง่รับเข้ามา	คือคนเรารับสิ่งภายนอก 
เข้ามาในตัว		รับทางตา		ทางหู		ทางจมูก		ทางลิ้น 
ทางกาย	 ทางใจ	 ได้เห็น	 ได้ยินอะไรต่างๆ	 มี
ประสบการณ์	เราก็รับเข้ามา
	 ทีนี้	การรับเข้ามานั้น	มีทั้งทางบวกและทาง
ลบ	ทางบวก	รับเข้ามาแล้วก็เป็นผลดี	เป็นความด ี
งาม	 เป็นความเจริญก้าวหน้า	 ส่วนทางร้าย	 ฝ่าย
ตรงข้าม	 ก็เป็นเรื่องความเสื่อมเสีย	 เป็นความชั่ว
เสียหาย	 หรือบางครั้งของน้ันเป็นกลางๆ	 แต่ใจ 
รับไม่ดี	 วิธีรับหรือตั้งรับไม่ดี	 รับเข้ามาแล้ว	แปล
ความหมายไม่ดี	เอามาท�าให้เกิดผลเสีย	และเกิด
อกุศลธรรมขึ้น	 ตรงข้ามกับอีกคนหนึ่งหรืออีก 
เวลาหนึ่ง	เมื่อรู้จักฝึกตนแล้ว	รับเข้ามาแล้ว	ก็ท�า 
ให้เกิดผลดี	เป็นเรื่องกุศลธรรม
	 ถ้ามมีนสกิารด	ีท�าใจโดยด	ีโดยแยบคาย	รูจั้ก
คิด	 รู้จักพิจารณา	ก็เกิดกุศลธรรม	 เกิดกรุณาขึ้น
มา	 อีกคนหนึ่งหรืออีกเวลาหนึ่ง	 ตั้งใจรับไม่ดี	 ม ี
อโยนโิสมนสกิาร		ท�าในใจโดยไม่แยบคาย		กลบัรูส้กึ 
รังเกียจ	ขยะแขยง	เกลียดชัง	เกิดโทสะ	เกิดความ
ไม่พอใจ	 กลายเป็นอกุศลธรรมไป	 เพราะฉะนั้น 
เรื่องเดียวกัน ใจตั้งรับดีหรือไม่ดี ก็มีผลดีผลเสีย 
ต่างกัน
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	 นี่เรื่องการรับรู้	 เป็นด่านแรกของเรา	 ต้องใช้
หลักสังวร	ซึ่งเป็นเครื่องระวัง	ปิดกั้น	 โดยปิดกั้น
ไม่ให้สิ่งร้ายเข้ามา	เช่น	หลักอินทรียสังวร	ซึ่งเป็น
หลักธรรมอย่างหนึ่งที่ท่านเน้นมาก	กล่าวคือการ
สังวรอินทรีย์หรือส�ารวมอินทรีย์
 สังวร	 แปลเป็นไทยง่ายๆ	 ว่าส�ารวม	 ที่ว่า
ส�ารวมอินทรีย์	ระมัดระวัง	ปิดกั้น	เมื่อรับรู้	หรือ
ว่าได้เห็น	ได้ยินสิ่งต่างๆ	ด้วยตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	
ใจ	 ก็ระวังไม่ให้อกุศลธรรมเข้าครอบง�าจิต	 ไม่ให้ 
ความยินดียินร้ายเข้ามาครอบง�าจิตใจ	นี้เป็นเรื่อง
สังวรระวัง	 ปิดก้ันไม่ให้ส่ิงร้ายเกิดขึ้น	 ไม่เปิดรับ 
สิ่งไม่ดี	แล้วจะได้เปิดช่องให้แก่สิ่งที่ดี

บังคับตนได้ และปรับปรุงต่อไปจนสมบูรณ์
	 ๒.	สญัญมะ		แปลว่า		เราต้องรู้จกัควบคมุตนเอง 
ให้ตั้งอยู่ในศีล	ในหลักความดีงาม	เริ่มตั้งแต่ไม่ให้
เบียดเบียนคนอื่น	ไม่ให้ก่อโทษผลร้ายต่อสังคม
	 ๓.	ทมะ	เม่ือมีด่านในการรบัทีด่	ีและมเีครือ่ง
ควบคุมตนเองในการแสดงออกดีแล้ว	 ต่อไปนี้ก็ 
เข้าสู ่ขั้นตัวจริง	 คือ	 ทมะ	 ซึ่งแปลว่า	 ฝึกฝน 
ปรับปรุงตน	

ผู้ฝึกคนอื่น คือผู้มาช่วยให้เขาฝึกตน
	 ในทางพระพุทธศาสนา	 หรือทางธรรมนั้น	
ไม่ใช่คนอืน่จะมาฝึกเราได้	ความจรงิ	ทีเ่รยีกว่าผูฝึ้ก	
หมายความว่า	มาช่วยให้เราฝึกตนเอง	เช่น	อย่าง
พระพุทธเจ้าทรงเป็น	ทมโก	 แปลว่า	 ผู้ฝึก	 หรือ 
ทเมตุ ทเมตา	แปลว่า	ผู้ฝึกเหมือนกัน
	 ผูม้าช่วยให้คนเขาฝึกตนเอง		การมาท�าหน้าที่
ช่วยให้ผู้อื่นฝึกตนเองนั้น	 ท่านเรียกว่า	 ท�าหน้าที่
กัลยาณมิตร	 ฉะนั้น	 หลักส�าคัญทางพระพุทธ
ศาสนาอีกอันหนึ่ง	จึงได้แก่	หลักกัลยาณมิตร
	 พระพทุธเจ้าตรัสว่า		พระองค์เป็นกลัยาณมิตร
ของสัตว์ทั้งหลาย	จึงมีหลักในพระพุทธศาสนาว่า 
ในกระบวนการฝึกนั้น สิ่งสําคัญจะต้องมี

กัลยาณมิตรด้วย	 ฉะน้ัน	 ในสังคมของชาวพุทธ 
สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะลืมคือ	จะต้องพยายามสร้าง 
สรรค์กัลยาณมิตรให้มีขึ้น	 เพื่อจะได้ให้สังคมนี้ดี	
มีศีลธรรม	เราจะให้คนเขาพัฒนาตน

๓.	หลักการศึกษา
การสร้างนิสัยนักศึกษา หรือจิตสํานึกของ 
นักพัฒนาตน
	 ส�าเหนียก	หมายความว่า	รู้จักจับ	รู้จักเลือก
เอามาใช้ประโยชน์	 เอามาใช้ฝึกฝน	 ปรับปรุงตน	
เป็นหลักปฏิบัติที่ดี	 เหมาะกับความหมายของค�า
ว่า	ศึกษา	เพราะฉะนั้น	ศึกษา คือ ส�าเหนียก โดย
นัยนี้ เรื่องส�าเหนียก หรือ ศึกษา จึงมีส่วนส�าคัญ 
๒ ขัน้  ๑. ต้องตระหนักชดั มัน่อยูใ่นเป้าหมายหรอื 
จุดมุ่งหมาย ๒. จับเอาสิ่งนั้นๆ ที่จะใช้ประโยชน์
มาให้ได้ จับให้ได้ตัวสาระส�าคัญ
	 ผู ้ฝึกฝนตนเองน้ี	 ควรมีลักษณะนิสัยหรือ
จิตส�านึกอยูใ่นใจ	๒	ประการเป็นอย่างน้อย	ซ่ึงเป็น
อย่างส�าคัญ	หรือเป็นหลักทีเดียว	คือ	๑.	ความคิด 
หรอืความรูสึ้กของจิตใจทีมุ่ง่สูเ่ป้าหมาย	๒.	ขอผกู 
เป็นค�าคล้องจองว่า	 มองอะไรๆ	 เป็นการเรียนรู้
ทั้งหมด

เมื่อจิตมุ่งเป้าหมาย เรื่องจุกจิกก็หายไปเอง

	 มุ่งสู่เป้าหมายน้ัน	 เป็นเรื่องของปัญญาที่รู ้
ที่ตระหนัก	 ไม่ใช่เป็นเรื่องของความอยาก	 ความ
ปรารถนา	 เวลาเราอยาก	จิตหยุดจากการปฏิบัติ 
มาอยู่กับความอยาก	 เวลาเราปฏิบัติ	 จิตอยู่กับ 
การปฏิบัติ	 ไม่ว่างที่จะอยาก	 อันนี้ส�าคัญมาก 
ฉะนั้น	ท่านก็เลยให้ระวังไว้ว่า	อย่าไปอยาก ที่ว่า 
มวีตัถปุระสงค์	มเีป้าหมาย	ไม่ใช่ให้อยาก แต่ให้รู้  
คือ	 คนเราจะปฏิบัติ	 ต้องรู้เป้าหมาย	 รู้ตระหนัก 
ก่อน	 ดูอยู่	 แล้วจึงท�า	 ในเวลาที่ท�าด้วยความรู้	
ตระหนัก	มันก็ก้าวหน้าไปเอง
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	 เมือ่รูเ้ป้าหมายแล้ว	ถ้าเราอยากในเป้าหมาย	
แต่เราไม่ได้เดินก็ไม่มีประโยชน์อะไร	ฉะนั้น	เมื่อรู้
ตระหนกัในเป้าหมาย ต่อจากน้ันเราก็ทาํ	เม่ือท�า
ด้วยความตระหนักรู้ในเป้าหมาย	ก็ท�าอย่างเดียว	
เดินดิ่งไปสู่เป้าหมายนั้น	จนส�าเร็จผล
	 ฉะนั้น	 ที่ว่ามุ่งสู่เป้าหมาย	 จึงเป็นเรื่องของ
ความรูต้ระหนกั	ไม่ใช่ความอยาก	ความปรารถนา	
เอาละ	เป็นอันว่า	ข้อที่หนึ่ง มุ่งสู่เป้าหมาย
	 การมุ่งสูเ่ป้าหมาย	เป็นลักษณะของการฝึกฝน 
ตนเองท่ีดียิ่ง	 ไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติธรรมสูงส่ง 
อะไร		แม้แต่ในชวีติประจ�าวนั		คนทีจ่ะเจรญิก้าวหน้า 
จะมลีกัษณะอย่างหนึง่ คอื การกระทําทีมุ่่งสู่เป้า
หมาย	เช่น	คนขายของ	ถ้าขายสนิค้าของตน	โดยมี 
ใจอยูกั่บเป้าหมาย		เป้าหมายกค็อืขายของ		ได้เงนิ 
มา		ดังนัน้		แกจะไม่ใส่ใจ		ไม่ถอืเป็นอารมณ์		กบัเรือ่ง 
เล็กๆ	น้อยๆ	ที่เข้ามากระทบกระทั่ง
	 ฉะนั้น	 คนที่มีลักษณะฝึกตนหรือพัฒนาตน	 
จะต้องมีลักษณะนี้ด้วย	 คือ	มีใจมุ่งสู่เป้าหมาย  
เมือ่ท�าได้อย่างนี	้	มนัจะตัดอะไรต่างๆ		เรือ่งจกุจกิ	
หยุมหยิม	 กระทบกระเทือน	 ผ่านไปได้สบายๆ 
รวมแล้ว	 จะมีผลดีหลายอย่าง	 อย่างที่หนึ่ง	 จะมี 
ผลดีคอื	ไม่มีเรือ่งอะไรกระทบกระทัง่ใจ	ใครจะว่า 
อะไรก็ช่าง	 มันไม่กระทบมาถึงใจ	 เมื่อไม่มีอะไร 
กวนใจ		กต็ัง้ใจท�าส่ิงทีต่นปฏิบัติได้เต็มที	่	ใจแน่วแน่ 
เป็นสมาธิ
	 ตอนนี้ก็จะเกิดผลดีข้อต่อไปคือ	มีนิสัยทํา
จริง คนที่มีเป้าหมายแน่นอนแล้ว	 ท�าอะไรก็ท�า
จริง	ท�าให้ส�าเรจ็	จะเอาใจใส่	และคอยคดิวเิคราะห์	
พจิารณาหาทางว่าเรือ่งนีจ้ะท�าให้ส�าเร็จได้อย่างไร	
จะต้องใช้ความคิด	ทําให้เป็นคนรู้จักคิด	 รู้จัก
วิเคราะห์	 พินิจพิจารณา	 และมีความรับผิดชอบ	
เอาใจใส่	 ขยันหม่ันเพียร	 ไม่อยู่นิ่งเฉย	 คนพวก
นี้เฉยไม่เป็น	 ในเมื่อมีหน้าท่ีจะต้องท�า	 และใน

เมื่อเป็นคนขยัน	ท�าจริงอย่างนี้แล้ว	 ก็จะมีนิสัยดี
ตามมาอีกอย่างหนึ่ง	 คือ	 เป็นคนท่ีบังคับตนเอง
ได้ ควบคุมตนเองได้		เพราะว่าเมื่อตั้งใจจะท�าให้
ส�าเร็จตามเป้าหมาย	 ก็จะเกียจคร้านหรืออยู่นิ่ง
ไม่ได้	ก็ต้องท�า	ก็ต้องบังคับตัวเอง	ถึงเวลานั้น	ถึง
แม้ขีเ้กียจไม่อยากท�า	ก็จะมแีรงบงัคบัตวัเองให้ท�า	
กลายเป็นคนขยันไป เป็นคนเอาชนะตนเองได้ 
บังคับตนเองได้ ควบคุมตนเองได้
	 นอกจากนั้น	ก็จะเป็นคนอดทนรอผลได	้ ใจ
ที่มุ ่งเป้าหมายรู้ว่า	 การกระท�านี้จะน�าไปสู่เป้า
หมายนั้น	รู้ว่าเราได้ท�าเหตุไปแล้ว	ขั้นนั้นๆ	ผลจะ
มาเมื่อนั้น	รู้อย่างนี้แล้วก็รอผลได้	แล้วนิสัยที่เข้า 
จุดโดยตรงก็คอื		จะเป็นคนท่ีแก้ไขปรบัปรงุตัวอยู่
ตลอดเวลา	 เพราะว่าใจที่มุ่งสู่เป้าหมาย	 คอยคิด 
คอยพิจารณาเอาใจใส่เร่ืองที่ต้องท�านี้	 พอเห็นว่า 
อะไรที่จะต้องท�าเพื่อให้เกิดผลส�าเร็จ	 ก็จะต้อง
ปรับปรุงตัวให้เป็นให้ท�าได้อย่างนั้น	 ต้องคอย
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามเหตุผล	 ก็เลยมีนิสัย
แก้ไขปรับปรุงตนเอง	 เข้าลักษณะเป็นเรื่องของ	
ทมะ	นี้เป็นแง่ที่หนึ่ง	คือมีจิตมุ่งสู่เป้าหมาย

เมื่อมองแบบเรียนรู้ ก็มีแต่ได้ตลอดเวลา

	 แง่ที่สอง	 มองอะไรเป็นการเรียนรู้นี้	 เป็น
ลักษณะที่มีผลดี	 ไม่เฉพาะต่อการฝึกตนเท่านั้น	
แต่มีผลต่อด้านจิตใจของตนเองด้วย	 คนที่มอง
อย่างนี้	 มีแต่ได้ตลอดเวลา	 ไม่มีเสีย	 ก็มองแต่ว่า	
ประสบการณ์ทีพ่บทีเ่ห็นทีไ่ด้ยนิน้ัน	เขาจะได้อะไร	
หรือมีอะไรท่ีเขาจะได้บ้าง	 เขาได้เรียนรู้อะไรบ้าง	
เมื่อเขามองอย่างนี้	 สิ่งที่มากระทบกระทั่งใจก็ไม่
เกิดขึ้น
	 เมื่อคนอื่นพูดมา	 พูดดีก็ตาม	 พูดร้ายก็ตาม	
คนทีม่นิีสยัมองอะไรเป็นการเรยีนรูห้มด	ก็มองหา
แต่ว่า	เอ	!	ในค�าพูดของเขา	เราจะได้เรียนรู้อะไร
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บ้าง	อะไรเป็นประโยชน์เอามาใช้	เอามาปรับปรุง
ตวัเอง	ท�าให้เกิดความดงีาม	ความเจรญิ	เขากค็อย
ส�าเหนยีก	เลอืกจบัเอามา		ใจแกมุ่งไปทีน่ัน่		ฉะนัน้	 
ค�าท่ีถือว่ากล่าวร้าย	 ค�าหยาบคาย	 ค�าไม่สุภาพ 
เขาจึงไม่สนใจ		เห็นว่านอกเรือ่ง		มันกเ็ลยไม่กระทบ	 
ก็เลยสบายใจ	 แถมยังมองหาประโยชน์ได้	 จาก 
ค�ากล่าวร้ายหรือค�าหยาบคายนั้นด้วย

คนพวกนี้ จึงมีแต่ได้ตลอดเวลา

	 อย่าว่าแต่คนท่ีพูดธรรมดาๆ	 หรือแนะน�า 
โดยสุภาพเลย	 แม้แต่ถ้าคนพวกนี้	 ไปเจอะคนที่
รนุแรง	กล่าวร้าย	พดูด้วยเจตนาไม่ดอีย่างไรๆ	คน
พวกนี้ก็ไม่รู้สึกกระทบใจ	 มีแต่สบายตลอดเวลา	
เพราะมองแต่ว่า	 เออนะ	 คราวนี้เราจะได้เรียนรู้ 
อะไรเพ่ิมข้ึน	 จึงได้ประโยชน์ทุกครั้ง	 ทุกกรณี	
ฉะน้ัน	 คนพวกนี้จะเป็นอย่างไร	 คนพวกนี้ก็จะมี
ลักษณะที่เกิดปีติปราโมทย์อยู่เรื่อยไป	 คนพวกนี้
เขาเรยีกว่า		ไม่มทีางทีจ่ะไม่เจรญิ		พอมคีวามรูส้กึ
ว่าได้		กเ็ลยมปีีต	ิ	มปีราโมทย์		มคีวามสขุ		ใจสบาย 
ก็ท�าให้มีสุขภาพจิตดี	 คนพวกนี้ไม่ถูกกระทบ
กระท่ัง เพราะไม่มีตัวตนออกรับกระทบ	 ข้อนี้
ส�าคัญมาก		ทนีี	้พอแกมองอะไรด้วยความสบายใจ	
มีปีติ	 แกก็ไม่กระทบกระทั่ง	 ไม่โกรธไม่เคืองใคร	

ฉะนั้น	จึงเพลิดเพลินด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับคน
อื่นในสังคม	เพราะว่าเมื่อสบาย	ไม่มีเรื่องกระทบ
กระทัง่กนั	การโกรธเคอืงมน้ีอย	ปัญหากน้็อย	กเ็ลย 
เป็นประโยชน์ทางสังคมไปด้วย
	 นี้แหละ	 เป ็นลักษณะของสิ่ งที่ เรียกว ่า
สําเหนียก	 นิสัยอย่างนี้	 เราเรียกว่านิสัยของผู้ 
ใฝ่ศึกษา	หรือ	“นิสัยนักศึกษา”

ท้ังมุง่เป้าหมาย ท้ังใฝ่เรยีนรู ้ต้องครบคู่จึงได้การ

	 มุ่งสู่เป้าหมายอย่างเดียวยังไม่พอ	 ต้องมีข้อ
ที่สองคุมไว้ด้วย	 คือการมองอะไรเป็นการเรียนรู	้
จะท�าให้การด�าเนินสู่เป้าหมายของเรา	 เป็นไปใน
ลกัษณะทีต่รงข้ามกับการเอาใจตวัเอง	หรอืเอาแต่
ตัวเอง	 ทั้งนี้เพราะว่า	การมองทุกอย่างเป็นการ
เรยีนรู ้ทาํให้การมุง่สูเ่ป้าหมาย เป็นไปพร้อมกบั
การรับฟังผู้อื่น การแสวงหาความรู้ และเน้นที่
การแก้ไขปรับปรุงตนเอง
	 ท�าให้มีคุณสมบัติส�าคัญเกิดขึ้นอีกสองอย่าง	
คือ	ความเป็นผู้ใคร่ธรรม รักธรรม	(ธัมมกามตา	
หรือธรรมฉันทะ)	และ	ความเป็นคนที่พูดกันง่าย 
(โสวจสัสตา)	พร้อมทัง้นสิยัตกัเตอืน	และตรวจสอบ 
ตนเอง	 จะท�าให้กระบวนการฝึกฝน	 พัฒนาตน	 
เกิดความสมบูรณ์ขึ้น
 ในหลักเรื่อง	 ไตรสิกขา	 นี้	 ไม่ใช่จะรู้แต่ตัว
ไตรสิกขาว่ามีอะไรบ้าง	แต่ต้องรู้ด้วยว่า	วิธีปฏิบัต ิ
ทีเ่รียกว่า			สกิขา		หรอื		การส�าเหนียก		หรอื		การศกึษา 
นี้เป็นอย่างไร	 โดยเฉพาะที่เรียกว่า	 จิตสํานึก
หรอื		นสัิยศกึษา		นสิยัศกึษานีต้้องสร้างขึน้มาให้ได้ 
เป็นนิสัยในการพัฒนาตน	
	 ถ้าเรายังมีตัวตนอยู ่อย่างเต็มที่	 ไม่มีสอง
ข้อน้ันมาช่วย	 เราก็เอากิเลสปุถุชนออกมาเสริม 
ตวัตนก็ออกรบัเรือ่ย		มอีะไรก็เอาตัวตนออกมารบั 
การกระทบเรื่อยไป	บางทีตัวตนนั้นมันพองขยาย
โตใหญ่ออกไป	 ก็ยิ่งมีโอกาสกระทบมากขึ้น	 ก็ยิ่ง
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เจบ็ปวด	มคีวามทกุข์มาก	คนทีไ่ม่พฒันาตน ก็จะ
มีตัวตนขยายใหญ่ และยิ่งมีทุกข์มาก
 ทีจ่รงิ	การพฒันาคอืการท�าตนให้เบาบาง		ไม่ใช่ 
ว่าท�าให้ตัวใหญ่ขึน้		หมายความว่า		ยดึมัน่	พะวงกับ 
ตัวตนน้อยลง	เพราะการพัฒนาตน	หมายถึง	การ 
พัฒนาปัญญาด้วย	 เมื่อมีปัญญา	 รู้	 เข้าใจชีวิต	 รู้	 
เข้าใจตัวตนแล้ว	ความยึดมั่นถือมั่นก็น้อยลง	คือ
พัฒนาตนแล้ว	 ก็บั่นทอนความยึดม่ันในตัวตน 
ลงไป	ท�าให้มีความทุกข์น้อยลง

องค์ประกอบ ๓ ด้านของการศึกษา

	 ไตรสิกขา	 มี	 ๓	 ข้อ	 คือ	 ศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 
ในภาษาของทางวิชาการ	 ทางธรรมแท้ๆ	 ท่านใช้ 
ศัพท์ว่า
	 ๑.	อธิศีลสิกขา	การฝึกฝนในศีลอันยิ่ง	หรือ
ฝึกฝนให้มีศีลยิ่งๆ	ขึ้นไป
	 ๒.	อธิจิตตสิกขา	 การฝึกฝนในเรื่องจิตที่ยิ่ง	
หรือฝึกในเรื่องจิตให้ยิ่งๆ	ขึ้นไป
	 ๓.		อธปัิญญาสกิขา		การฝึกฝนในปัญญาอนัยิง่ 
หรือการฝึกฝนให้มีปัญญายิ่งๆ	ขึ้นไป

ในขั้นนี้จะอธิบายไว้พอเป็นแนว

	 ๑.	อธิศีลสิกขา	ที่เรียกสั้นๆ	ว่า	ศีล	เป็นเรื่อง
ชั้นนอก	ชั้นกาย	วาจา	ความสัมพันธ์กับผู้อื่น	และ
กบัส่ิงแวดล้อมท่ัวไป	การไม่เบยีดเบยีน	ซึง่เป็นพืน้
ฐานเบ้ืองต้นของการอยู่ร่วมกันด้วยดีกับผู้อ่ืนใน

สังคม	และปฏิบัติต่อวัตถุอุปกรณ์ทั้งหลายในทาง
ที่ไม่เกิดโทษ

	 ๒.	อธิจิตตสิกขา	เป็นการฝึกลึกเข้าไป	มาสู ่
ขั้นจิตใจ	 คือการพัฒนาในเรื่องจิตใจของตนเอง	
คือการฝึกฝน	 พัฒนาตนเอง	 ให้มีสุขภาพจิตดี
สมรรถภาพจิตดี	และสุขภาพจิตดี
	 ๑)	 คุณภาพจิตดี	 หมายความว่า	 จิตใจมี
คุณธรรม	เช่น	มีเมตตา	มีกรุณา	มีมุทิตา	มีศรัทธา	
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 มีความเคารพ	 มีความ
กตัญญู	เป็นต้น
	 ๒)	สมรรถภาพจิตด	ีเช่น	มีขันติ	ความอดทน	
สมาธิ	 ความมีใจตั้งมั่น	 อธิษฐาน	 ความเด็ดเดี่ยว	
วิริยะ	ความเพียร	สติ	ความระลึกเท่าทัน	เป็นต้น	
เป็นจิตที่เข้มแข็ง	มีความสามารถ	มีความพร้อมที่
จะท�างานได้
	 ๓)	สุขภาพจิตด	ีจิตที่มีสุขภาพดี	ก็คือสบาย	
มีปีติ	 ปราโมทย์	 ความเอิบอิ่ม	 แช่มชื่น	 เบิกบาน	
ผ่องใส	สบายใจ	และท�าใจให้สบายได้เรื่อยๆ
	 การฝึกตนในอธิจิตตสิกขา	 ก็อยู่ในเรื่อง	 ๓	
อย่างน้ี	คอืมคีณุภาพ	สมรรถภาพ	และสขุภาพจติ
ที่ดี
	 ๓.	อธิปัญญาสิกขา	ฝึกอบรมในเรื่องปัญญา 
ก็คือความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง 
หรือรู ้เท่าทันสภาวะของโลกและชีวิตท�าให้มี 
จิตใจเป็นอิสระ	 ไม่ตกอยู่ในอ�านาจครอบง�าของ 
กิเลส	หรืออยู่ดีได้โดยไม่ต้องพึ่งพากิเลส	พ้นทุกข์ 
พ้นปัญหา	
	 ปัญญาเป็นตัวคุมท้าย	ครบกระบวนการฝึก

การศึกษา ๓ ด้าน สําหรับประชาชน

	 ของพระให้สงัเกตด	ูจะเหน็ว่า	ท่านเน้นด้านใน 
มาก	คอืตวัเองภายในน้ีเน้นหนัก	ส่วนของคฤหสัถ์	
เน้นด้านนอก	 ของพระมีอธิศีลเป็นด้านภายนอก
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อยู่ข้อเดียว	 พอถึงข้อที่	 ๒	 -	 ๓	 เน้นเรื่องภายใน 
คือ	จิต กับ	ปัญญา	แต่ของคฤหัสถ์	จะเห็นว่า
	 ๑.	ทาน	 เป็นเรื่องภายนอก	 การอยู่กับผู้อื่น
ช่วยเหลือสงเคราะห์กัน
	 ๒.	 ศีล	 คือการไม่เบียดเบียนผู ้อื่น	 ความ
เกี่ยวข้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดี	 ก็เป็นด้านนอก
เหมือนกัน
	 คฤหัสถ์ท่านเน้นด้านนอก	 เพราะคฤหัสถ์
มีชีวิตเกี่ยวข้องกับภายนอก	 เป็น	ทาน กับ	ศีล 
แต่ส�าหรับพระเน้นเรื่องนามธรรมด้านใน	 เน้น 
เรื่องจิตใจ	คฤหัสถ์มีด้านในเพียงข้อเดียว	คือ
	 ๓.	ภาวนา	ส�าหรับคฤหัสถ์	ภาวนาในที่นี้	คือ
รวมข้อ	๒	กับ	๓	ของพระ	ได้แก่	จิตตภาวนา และ
ปัญญาภาวนา	 ทั้งฝึกอบรมจิตและพัฒนาปัญญา	
เข้ามาอยู่ในข้อ	๓	เป็นภาวนาตัวเดียว	ทั้ง	สมถ- 
ภาวนา	และ	วิปัสสนาภาวนา	ก็รวมอยู่ในภาวนา
ข้อเดียวหมด
	 แม้แต่ด้านในส�าหรับคฤหัสถ์คือข้อภาวนา	
ท่านก็เน้น	 การเจริญเมตตา	 ซึ่งจะเห็นว่าเป็น 
เรือ่งของความสมัพนัธ์กบัผู้อืน่		การท่ีจะอยูร่่วมกนั 
ด้วยด	ี	ตนเองกม็จีติใจสขุสบาย		และอยูก่บัผูอ้ืน่ได้
ด	ี	ช่วยเหลอืเก้ือกูลกนัด้วย	คอื	บญุญสกิขา	นัน่เอง 
กสิ็กขานัน้แหละ	แต่เป็นสิกขาทีมุ่่งคฤหัสถ์		คอืเน้น 
การฝึกในการสร้างเสริมคุณสมบัติที่ดี	 ที่เรียกว่า	
“บุญ”	 ให้เจริญงอกงามขึ้นในชีวิต	 หรือให้ชีวิต
เจรญิข้ึนในบุญ	เรยีกว่า	บญุญสกิขา ม	ี๓	ประการ	
คือ	ทาน	ศีล	ภาวนา	หรือ	ทาน	สัญญมะ	ทมะ
 วฒุธิรรม	ทีเ่ป็นหลักธรรมเบือ้งต้น	ท่านสอน
ไว้มี	 ๔	 ประการ	 เรียกเต็มว่า	ปัญญาวุฒิธรรม 
แปลว่า	 ธรรมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา	
ส�าหรับช่วยในการพัฒนาตนด้านปัญญา	คือ
	 ๑.	 สัปปุริสูปัสสยะ	 แปลว่า	 คบหาสัตบุรุษ	
คบคนดีมีปัญญา	มีคุณธรรม	มีความรู้ความเข้าใจ 
ในธรรม	ซึ่งเป็นหลักความจริง	ความดีงาม

	 ๒.	สัทธัมมัสสวนะ	ฟังธรรม	ฟังค�าสั่งสอนที่
แสดงความจริง	ความดีงามนั้น
	 ๓.	โยนิโสมนสกิาร	ท�าในใจโดยแยบคาย	รูจั้ก
พจิารณาสิง่ทีไ่ด้เล่าได้เรยีน	สามารถจับส�าเหนียก
เอามาด้วยด	ีโยนโิสมนสกิารเป็นตัวแกนของการ
สร้างปัญญา	 ที่เรียกว่า	 ส�าเหนียกนั่นแหละ	 คือ	
รู้จักจับ	รู้จักเลือก	เอามาใช้ประโยชน์
	 ๔.	ธัมมานธัุมมปฏบิตั	ิปฏิบตัธิรรมให้ถกูหลกั 
ที่ท่านเรียกว่า	ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม	หมาย 
ความว่า	ปฏบิตัธิรรมสอดคล้องกนัตามระบบความ 
สัมพันธ์	 ปฏิบัติให้ถูกต้อง	 ตามแนวตามความ 
มุ่งหมายนั้น
 ธรรมชุดนี้  เป ็นหลักประกอบท่ีสําคัญ   
เป็นหลักช่วยในการพัฒนานั่นเอง
	 นอกจากน้ัน	 ยังมีหลักที่เรียกว่า	 วุฒิธรรม 
ส�าหรับวัดความเจริญของอริยสาวก	 โดยเฉพาะ
อบุาสกอบุาสกิา	ว่ามคีวามเจรญิในการพัฒนาตน
แค่ไหน	วัดด้วย	วุฒิธรรม ๕	ข้อ	คือ
	 ๑.	ศรทัธา	มคีวามเชือ่ถกูหลกั	เชือ่มเีหตมุผีล
หรือไม่	เพียงไร
	 ๒.		ศลี		มคีวามประพฤตดิงีาม		ถกูต้องตามหลกั 
พระศาสนาแค่ไหน
	 ๓.		สตุะ		มคีวามรูห้ลกัธรรมค�าสอนทีจ่ะไปช่วย 
ตนเอง	และแนะน�าผู้อื่นได้พอสมควรไหม
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	 ๔.	จาคะ	มีความเสียสละ	มีน�้าใจช่วยเหลือ 
เผื่อแผ่ผู้อื่นเป็นอย่างไร
	 ๕.	ปัญญา	รู้	เข้าใจความจริงต่างๆ	รู้เท่าทัน
สภาวะของโลกและชีวิต	 พอท�าจิตใจให้หลุดพ้น
เป็นอิสระโปร่งโล่งได้แค่ไหน

๔.	หลักการพัฒนา
การพัฒนาตนที่รอบด้าน

	 หลกัที	่๓	คอื	ภาวนา	ซึง่เป็นตัวจรงิของค�าว่า 
พัฒนา	ได้บอกแล้วว่า	ภาวนาเป็นรูปค�านาม	รูป
คุณนาม	เป็นกิริยาช่อง	๓	ท่านใช้ว่า	ภาวิต	แปล
ว่า	ผู้ที่เจริญแล้ว	+	อัตตะ	หรือ	อัตตา	ที่แปลว่า
ตน	ก็เป็น	ภาวิตัตตะ	แปลว่า	ผู้มีตนอันเจริญแล้ว	
คอื	มีตนอันพฒันาแล้ว	ซึง่ตามปกต	ิท่านหมายถงึ
พระอรหนัต์	บางแห่งจะเน้นหมายถงึพระพทุธเจ้า 
โดยเฉพาะ
	 ในพระไตรปิฎกบางแห่ง	 มีคนมาทูลถาม
พระพุทธเจ้า	 เขาเรียกพระองค์ว่า	 ท่านผู้เป็น 
ภาวิตัตตะ	พระสารีบุตรอธิบาย	ภาวิตัตตะ	ไว้ว่า 
กถํ ภควา ภาวิตตฺโต	 ที่ว ่าพระพุทธเจ้าเป็น 
ภาวิตัตตะ	 ผู ้มีตนพัฒนาแล้วนั้น	 เป็นอย่างไร 
แล้วท่านก็ขยายความว่า ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล 
ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปญฺโญ*	 นี่หลักใหญ่มาแล้ว 
ที่ว่า	มีตนอันพัฒนาแล้วก็คือ
	 ๑.	มีกายอันพัฒนาแล้ว	เรียกว่า	ภาวิตกาโย
	 ๒.	มีศีลอันพัฒนาแล้ว	เรียกว่า	ภาวิตสีโล
	 ๓.	มีจิตอันพัฒนาแล้ว	เรียกว่า	ภาวิตจิตฺโต
	 ๔.	 มีปัญญาอันพัฒนาแล้ว	 เรียกว่า	ภาวิต- 
ปญฺโญ
 ต่อจากนี้	 ท่านขยายความออกไปอีก	 เป็น 
ภาวติสตปิฏฺฐาโน ภาวติสมมฺปปฺธาโน ภาวติอทิธฺ-ิ
ปาโท ภาวิตอินฺทริโย ภาวิตพโล ภาวิตโพชฺฌงฺโค 
ภาวิตมคฺโค	แปลว่า	ได้พัฒนาสติปัฏฐาน	พัฒนา

สัมมัปปธาน	 พัฒนาอิทธิบาท	 พัฒนาอินทรีย์	
พัฒนาพละ	พัฒนาโพชฌงค์	พัฒนามรรคแล้ว
	 ท่านบรรยายไว้ยาว	ซึ่งรวมอยู่ใน	๔	ข้อ	คือ 
ภาวติกาโย  ภาวติสโีล  ภาวติจติโฺต  ภาวติปญโฺญ 

น้ีคือคุณสมบัติของท่านผู้พัฒนาตนแล้ว	 เอามา 
ใช้วัดได้
 ถ้ามกีารพฒันาตน เรากเ็อาหลักนีม้าใช้วดัดู
ว่าพัฒนาครบไหม ๔ ด้านนี้ คือ ๑. กาย ๒. ศีล 
๓. จิต ๔. ปัญญา
	 ภาวิตกาย	ภาวิตศีล	ภาวิตจิต	ภาวิตปัญญา	
เป็นรูปคุณนาม	 เป็นคุณสมบัติของบุคคล	 ถ้าจะ
ตั้งเป็นศัพท์นาม	 ให้เป็นหัวข้อธรรม	 ก็เปลี่ยนไป 
อีกรูปหนึ่ง	เป็นภาวนา	ก็จะได้ศัพท์ดังต่อไปนี้
	 ๑.	กายภาวนา		การพัฒนากาย
	 ๒.	ศีลภาวนา		การพัฒนาศีล
	 ๓.	จิตตภาวนา		การพัฒนาจิต
	 ๔.	ปัญญาภาวนา		การพัฒนาปัญญา
	 ทีนี้	จะต้องอธิบายความหมายอีกหน่อยหนึ่ง	
ที่ว่า	พัฒนากาย	ศีล	จิต		ปัญญา	นั้นเป็นอย่างไร

พัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ

๑.	กายภาวนา	คือการพัฒนากาย
	 การพัฒนาก�าลังให้แข็งแรงอย่างเดียวไม่พอ	
ตามหลักการน้ี	 ท่านยังไม่ถือว่าเข้าสู่ธรรม	 การ
พัฒนากาย	 ในทางธรรมมีความหมายลึกซ้ึงกว่า
น้ัน	กายนัน้มุง่เอาท่ีทวาร ๕ ท่ีเรยีกอกีอย่างหนึง่
ว่าอินทรีย์ ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ซึ่งเป็น 
ด่าน เป็นช่องทาง ที่จะติดต่อกับโลกภายนอก 
การพัฒนากาย	 ก็คือ	 พัฒนาความสัมพันธ์ทาง 
ทวารเหล่านั้นให้ดี	 ไม่ให้เกิดเป็นโทษ	 ดังจะเห็น 
ในหลักอินทรียสังวร
	 การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ภายนอกด้วยดี	 เช่น	 ตาของเราเห็นสิ่งแวดล้อม

*	ขุ.จู.	๓๐/๑๔๘/๗๑
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ภายนอก	จะดูอย่างไรให้ได้ประโยชน์	ไม่เกิดโทษ	
รู้จักสัมพันธ์ทางหู	เมื่อได้ยินก็เลือกรับสิ่งที่ดี	เช่น
หาฟังความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์	ไม่เอาสิง่ทีร้่าย	ฯลฯ
	 ลิ้นก็ส�าคัญ	 มาเข้าหลัก	 โภชเนมัตตัญญุตา 
คือรู ้จักประมาณในการบริโภค	 ไม่ใช่เพ่ือมุ ่ง
เอร็ดอร่อย	 มิใช่มุ่งจะเอาโก้	 หรูหรา	 สนุกสนาน	
มวัเมา	แต่รบัประทานเพือ่ให้ชวีติเป็นไป	เพือ่ด�ารง 
อยู่ผาสุก	 มีสุขภาพดี	 แข็งแรง	 แล้วจะได้ท�ากิจ 
หน้าทีข่องตนด้วยด	ีเน้นทีค่ณุค่าประโยชน์ทีจ่ะได้ 
มองดูว่ารับประทานอะไรจึงจะมีคุณค่า	ช่วยชีวิต
ให้มสีขุภาพดี		และเกือ้กลูแก่การเป็นอยูท่ีด่	ี	ถ้าเป็น 
พระกจ็ะได้ตัง้ใจบ�าเพญ็สมณธรรม		โรคภยัก็จะได้ 
เบียดเบียนน้อย	 น้ีเป็นการพัฒนาในด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างลิ้นกับรส
	 ในปัจจุบันการศึกษาน่าจะเน้นข้อนี้ด้วย	ผู้ม ี
การศึกษาจะต้องมีการพัฒนากาย	ซึ่งไม่ใช่เพียง 
ว่าร่างกายแขง็แรงเท่านัน้  ต้องถามด้วยว่าเขามี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมดีไหม		หากว่ามีแต ่
กายแขง็แรง		แต่สมัพันธ์กบัสิง่แวดล้อมไม่ด	ี	เอากาย
ท่ีแข็งแรงไปทะเลาะวิวาท	 แสวงหาสิ่งปรนเปรอ 
จะยิ่งเป็นโทษมาก	จะถือว่ามีการศึกษาไม่ได้

พฒันาทางสังคม ต่อด้วยพฒันาจติใจและปัญญา

๒.	ศีลภาวนา	คือการพัฒนาศีล	ได้แก่การพัฒนา 
ในเรือ่งความสมัพนัธ์ทางด้านกาย		วาจา		กบับคุคล 
อื่นหรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	 มีความสัมพันธ์ที่ดี 
งามอย่างทีว่่ามาแล้ว		ทีว่่าศลี		คอืการไม่เบยีดเบยีน 

 เช่น	 การกล่าวเท็จที่เป็นมุสาวาทนั้น	 สาระ
ส�าคญัอยูท่ีมุ่ง่จะท�าลายประโยชน์ของผู้อืน่	ท�าให้ 
เขาเสยีหาย		ท่านใช้ศพัท์โบราณว่า		หกัรานประโยชน์ 
ของเขา	ถ้าเป็นการพดูเพือ่ให้คลาดจากความเป็น
จรงิ	โดยมุง่หกัรานประโยชน์ของเขา	เป็นมสุาวาท
แท้	 แต่ถ้าพูดเท็จอย่างอ่ืนนอกจากนั้น	 ก็มีโทษ
เบาบาง	เพราะมันไม่เข้าตัวประเด็นแท้ๆ
 เป็นอนัว่า		เรือ่งศลี		ประเดน็อยูท่ีว่่าไม่เบยีดเบยีน 
เป็นสาระส�าคัญ	เมือ่ไม่เบยีดเบยีนแล้ว	ต่อไปก็อยู่
ร่วมกนัด้วยด	ีช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั	ถ้าเป็นคฤหสัถ์	
ก็มีเรื่องทานเข้ามาด้วย
	 ด้านนี้เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี	 ซึ่งจะ
ต้องพัฒนาขึ้นมา
๓.	จิตตภาวนา	 คือพัฒนาจิตใจ	 ด้านจิตใจนี้ได้
กล่าวแล้วในอธิจิตตสิกขา	 คือพัฒนาคุณภาพจิต	
พัฒนาสมรรถภาพจิต	และพัฒนาสุขภาพจิต	
๔.	ปัญญาภาวนา	การพฒันาปัญญา	ก็เหมอืนกับ 
อธิปัญญาสิกขา	 คือการรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง	 รู้เท่าทันสภาวะของโลกและชีวิต	
ท�าจิตใจให้เป็นอิสระได้	จนถึงขั้นสูงสุด	อย่างที่มี
คาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้า

จุดสมบูรณ์ของการพัฒนาตน

 ขอสรุปเป็นจดุเน้นว่า	พระพทุธศาสนายกย่อง 
ผูท้ีพ่ฒันาตนว่าเป็นบคุคลสงูสดุ  ความดหีรอืความ 
ประเสรฐิของมนษุย์นี ้อยู่ท่ีการฝึกฝนพฒันาตน
นั้นเอง	 เพราะมนุษย์นั้น	 ถ้าไม่ฝึกฝนพัฒนาแล้ว 
ก็ไม่มีคุณค่าอะไร
	 จุดหมายของการพัฒนาตน	 จะถือว่าส�าเร็จ	
โดยมองทีก่ารได้พฒันาตนครบ	๔	ด้าน	คอื	ภาวนา	 
๔	นั้น	เป็นการวัดผล	จึงใช้ในรูปที่เป็นคุณสมบัติ
ของคนที่พัฒนาตนแล้ว	 โดยเปลี่ยนภาวนาเป็น	
“ภาวิต”
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ทีม่า	:	ย่อความจากหนงัสือชือ่ดงักล่าว	ฉบับจดัพมิพเ์มื่อธนัวาคม	๒๕๕๘		แสดงแก่	กลุม่ขา้ราชการมหาวิทยาลัยมหดิล	ผู้สนใจใน 
การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาตน	ณ	ห้องประชุมจงจินต์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	วันที่	๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๒๗	:	ซึ่งหนังสือเล่มเล็กนี ้
แสดงหลกัการทัว่ไปพอเป็นพืน้ฐาน	ผูต้้องการเข้าใจความสมัพนัธ์ภายในระบบให้ชดัเจนขึน้	พงึดหูนงัสอื	จะพฒันาคนกนัได้อย่างไร 
หรือ	“บทเพิ่มเติม	:	ชีวิตที่เป็นอยู่ดีด้วยมีการศึกษาทั้ง	๓	ที่ท�าให้พัฒนาครบ	๔”	ในหนังสือ	พุทธธรรม	(ฉบับเดิม),	พ.ศ.	๒๕๔๔,	 
หน้า	 ๓๔๒-๓๗๔	ทั้งนี้	 ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์วัดญาณเวศกวัน	 http://www.watnyanaves.
net/th/book_search

	 ดังที่ท่านเรียกคนที่พัฒนาตนแล้ว	 คือผู้มีตน
ท่ีผ่านภาวนาแล้วว่า	ภาวิตัตตะ	 หรือ	ภาวิตัตต ์
(ภาวิต+อัตต์)	ภาวิต	ก็มี	๔	(เช่นเดียวกับภาวนา	
๔)	เพราะแยกเป็นด้าน	กาย	ศีล	จิต	และปัญญา
ตามล�าดับ	คนที่พัฒนาตนแล้ว	จึงเป็น	ภาวิต	๔	
ด้าน	คือ

๑.	ภาวิตกาย	 มีกายที่พัฒนาแล้ว	 คือ	 ได้พัฒนา
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	ปฏิบัติ
ต่อโลกแห่งวัตถุอย่างได้ผลดี	 โดยเฉพาะด้วย
อินทรีย์ทั้ง	๕	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	เช่น	ดูเป็น
ฟังเป็น	ให้ได้ปัญญา	และคุณค่าที่เป็นประโยชน์

๒.	ภาวติศลี	มศีลีทีพ่ฒันาแล้ว	คอื	ได้พฒันาความ
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม	 โดยอยู ่ร่วม 
กับเพื่อนมนุษย์อย่างไม่เบียดเบียน	 แต่อยู ่กัน 
ด้วยไมตรี	เป็นมิตรเกื้อกูลกัน

๓.	ภาวิตจิต	 มีจิตใจที่พัฒนาแล้ว	 คือ	 ได้พัฒนา
จิตใจให้มีคุณสมบัติที่ดีงาม	 มีคุณธรรม	 ความ 
เข้มแข็ง	 ม่ันคง	 และความสุข	 คือพัฒนาแล้ว 
ท้ังด้านคณุภาพจติ	สมรรถภาพจติและสุขภาพจติ

๔.	ภาวิตปัญญา	 มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว	 คือ	 ได้
พฒันาปัญญาให้เกดิความรูค้วามเข้าใจสิง่ทัง้หลาย
ตามความเป็นจรงิ	รูเ้ท่าทนัความจรงิของโลกและ
ชีวิต	 เข้าถึงกฎธรรมชาติที่มีความเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย	 เป็นต้น	 จนท�าจิตใจให้เป็นอิสระได้	 และ
เบิกบาน	ผ่องใส	เป็นอยู่ด้วยปัญญา	
	 คนที่พัฒนาตนได้ผลแท้จริง	 จะมีคุณสมบัติ
เป็นภาวิต	๔	ด้านอย่างนี้

ท่านสามารถติดตามอ่านวารสารโพธิยาลัยทุกฉบับ
ย้อนหลังได้ทาง เว็บไซต์วัดจากแดง 

www.watchakdaeng.com, 
เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม 

www.kanlayanatam.com, 
Line Official  id : @kanlayanatam และ 

Facebook Page : Kanlayanatam

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
๑.	 ชมรมกัลยาณธรรม
๒.	 คุณจิรวรรณ	ศิริจิตร	และครอบครัว
๓.	 คุณสุวพร	หทัยสุทธิธรรม	และครอบครัว
๔.	 คุณพ่อวัชระ	-	คุณแม่ทองสุก	โลทารักษ์พงศ์
๕.	 คุณณรงค์ฤทธิ์	อุปถัมภ์	และครอบครัว
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			 ตอนอาตมามาเมอืงไทยใหม่ๆ	นัน้	
เป็นคน	 “อีสานนิยม”	 นิยมทุกส่ิงทุก
อย่าง	เป็นอสีานนีช่อบหมด	ข้าวเหนยีว
ก็ฉันมากกว่าเพื่อน	 ไม่เคยมีปัญหา	
พระฝรัง่องค์อ่ืนถ้าฉนัข้าวเหนยีวมกัจะ 
ปวดท้อง	พระฝรัง่ส่วนใหญ่ย่อยไม่ได้นะ 
บางท	ี	(ขออภยั	เอาความจรงิมาเปิดเผย)

เลยพยายามเรียน	 แต่ก็ยากอยู่	 เพราะภาษาไทย	
(กลาง)	เอง	ก็ยังไม่ค่อยมีหนังสือ	นับประสาอะไร
กับภาษาอีสาน	 ก็สับสนมากสมัยนั้น	 ระหว่าง
ช.ช้าง	กับ	ซ.โซ่	มันฟังเป็น	ซ.โซ่	ไปหมด										
	 ทน้ีีมอียูวั่นหน่ึงอาตมานัง่อุปัฏฐาก		ช่วยดแูล 
ใกล้ชิดหลวงพ่อชาสมัยน้ัน	 มีญาติโยมกลุ่มหน่ึง 
มาจากต่างจงัหวดั	หลวงพ่อชากช้ี็มาทีอ่าตมา	แล้ว 
บอกญาติโยมว่า	 “เห็นพระองค์น้ันไหม	 บ่แม่น 
ฝรั่งเด้	 เป็นพระลาวเด้”	 ท่านว่าอย่างนั้น	 โอ้โห		 
เชื่อไหมว่า	 อาตมาภูมิใจถึงที่สุดในชีวิตเลย 
ที่หลวงพ่อเรียกอาตมาว่า	พระลาว	แล้วหลวงพ่อ 
ก็สาธิตต่อ	ท่านก็ว่า	“แม่นบ่	?”....“โดยคะน่อย” 
(ท่านพระอาจารย์ชยสาโรท�าท่าพนมมือพูดรับ) 
“เห็นบ่	?”	ถือว่า	พูดลาวคล่องเลย	

พระธรรมเทศนา

พระอาจารย์ชยสาโร

ปณิธาน

ชีวิต

ท้องผกูสิบวนัก็มี			ในยคุนัน้จงึกลายเป็นธรรมเนยีม 
ต้องสอนพระที่มาใหม่เรื่องการฉันน�้าปัสสาวะ	 
เพราะท้องผูกนี้	ฉันน�้าปัสสาวะช่วยได้มากที่สุด
	 ได้ความรู้ใหม่เนาะ	 ลองดูนะช่วงเช้า	 แต่ว่า
ขออภัย	ส่วนที่ออกแรกๆ	อย่าเพิ่งดื่ม	 ไม่สะอาด	
ทีนี้เร่ืองอาหารก็ไม่มีปัญหา	 เร่ืองภาษาทีแรกไม่
ค่อยสนใจเรือ่งภาษาไทย	(กลาง)	เท่าไร	อยากเรยีน 
ภาษาอสีาน		เพราะในวดัหนองป่าพงสมยัก่อน		ถ้า 
นั่งคุยกันเอง	หลวงพ่อท่านรับแขก	ทั่วไปก็พูดแต่
ภาษาอีสาน	จะใช้ภาษาไทย	(กลาง)	เฉพาะเวลา
แสดงธรรมอย่างเป็นทางการ		กเ็ลยอยากพดูภาษา 
อีสาน	เพื่อจะได้เข้าใจด้วย
	 และที่ส�าคัญคืออยากจะเป็นอุปัฏฐาก	อยาก
จะเป็นสามเณรอุปัฏฐาก	 เป็นพระอุปัฏฐากของ
หลวงพ่อชา	 และถ้าเราไม่รู้ภาษาก็ไม่มีโอกาส	 ก็
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	 ทีนี้พอโยมกลับไปแล้ว	 หลวงพ่อก็ให้เอา 
ฟันปลอมออกไปท�าความสะอาด	นีค่อืงานประจ�า 
ที่อาตมาชอบ	 จะเอาทรายและไม้สีฟัน	 ไปแปรง
ฟันปลอมท่าน	 เพราะท่านเคี้ยวหมาก	 มันก็จะ 
เปื้อน	 พอท่านเอาฟันปลอมออกมายื่นให้เราท�า 
ความสะอาด	ท่านพดูอะอาราระรารา	อาตมากฟั็ง 
ไม่รู้เรื่องเนาะ	 แล้วท่านก็เอาฟันปลอมส�ารองใส	่
แล้วท่านก็ไปบ่นอาตมาว่า	 ใช้งานไม่ได้เลย	 ฟัง
อะไรก็ไม่รู้เรื่อง	จากเมื่อสิบกว่านาทีที่แล้ว	ที่รู้สึก 
ว่าภมูใิจเหมอืนขึน้สวรรค์เลย	ตอนนีต้กนรก	เศร้า
	 ฉะนั้น	 เรื่องที่ว่า	 หลวงพ่อชาท่านสอนพระ
ฝรัง่อย่างไร		ในเม่ือเราไม่รูภ้าษากนั		คอืการส่ือสาร 
นี	่	มนัอยูท่ีเ่นือ้หาค�าพดูไม่เท่าไหร่		แต่มนัอยูท่ีก่ริิยา 
ท่าทาง	อยูท่ีค่วามเช่ือ	ความไว้วางใจซึง่กนัและกนั 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง	อย่างกรณีของครูบา- 
อาจารย์		อย่างหลวงพ่อชา		ท่านกม็เีทคนคิของท่าน	 
อนันีเ้ป็นตัวอย่างทีดี่		คอืถอืว่าเป็นกรณกีารศกึษา 
ท่านก�าลงัสอนเราเร่ืองสรรเสรญินนิทาใช่ไหม	?	แต่ 
ท่านไม่ได้สอนเป็นทฤษฏี	 ท่านไม่ได้อ้างจากพระ
ไตรปิฎก		เพราะยงัไงเรากฟั็งไม่เข้าใจอยูด่	ีแต่ท่าน 
ก็พูด	 เพราะท่านรู้จักเราดี	 ดูเราออก	 แล้วพูดใน 
ทางที่ท�าให้เราภูมิใจ	พองตัว	แล้วภายในไม่กี่นาท ี
ท่านก็จะพูดในทางตรงข้าม	 เพื่อเราจะได้ดูความ 
รู้สึกของเราว่า	มันขึ้นมันลงอย่างไร

	 นี่แหละคืออารมณ์	 เรียกว่า	อารมณ์ศึกษา 
การศึกษาธรรมของเรา	โดยเฉพาะในเบื้องต้นคือ
การศึกษาอารมณ์	 ท่านต้องการให้เราดูอารมณ์	
ฉะนั้น	ทุกข์เกิดเพราะตัณหา	อันนี้ก็ทฤษฎี	แต่ใน 
ภาคปฏิบตั	ิเราจะซ้ึงในข้อน้ีอย่างไร	เรากต้็องเหน็ 
ตณัหา		ในขณะทีก่�าลงัก่อให้เกดิทกุข์		แต่ในเมือ่คน 
เราไม่ชอบเห็นตัณหาของตัวเอง	 หันหลังให้กิเลส 
ตวัเองบ้าง		ไม่ยอมรบัว่ากเิลสเป็นกเิลสบ้าง		เข้าข้าง 
ตวัเองในหลายรปูแบบ	หน้าท่ีของครบูาอาจารย์ 
ก็คือ สร้างสิ่งแวดล้อม หรือสร้างสถานการณ์ 
ให้เราไม่มีทางเลือก ต้องเผชิญหน้ากับทุกข ์
จนกระทั่งเห็นเหตุให้เกิดทุกข์ในเวลานั้น นี่คือ
การสอนภาคปฏิบัติ  
	 โดยสัญชาตญาณ	 คนเราชอบท�าสิ่งที่ชอบ 
ไม่ชอบท�าสิ่งที่ไม่ชอบ	ฉะนั้น	 เราก็ควรจะดูในใจ 
ตวัเองในข้อนีเ้หมอืนกนัว่า		ค�าว่าชอบ		ค�าว่าไม่ชอบ 
นั้น	มีน�้าหนักมากน้อยแค่ไหน	 โดยเฉพาะในการ
ตดัสนิว่าท�าหรอืไม่ท�าอะไร	พดูหรอืไม่พดู	คอืเรือ่ง 
ชอบ	ไม่ชอบ	ต้องมีกันทุกคนอยู่แล้วแน่นอน	แต่ 
ความชอบและความไม่ชอบ	 มีพลังผลักดันการ 
กระท�าของเรามากน้อยแค่ไหน	 อันนี้มันจะไม ่
แน่นอน		ผูท้ีมุ่ง่มัน่ต่อการปฏบิตัธิรรม	ต้องพยายาม 
รู้เท่าทัน	 คือการปฏิบัติไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้คิดไม่ดี 
จะเครยีด		บางทีเป็นโรคประสาทไปเลย		หรอืไม่อย่าง 
น้ัน	 ก็อาจจะเก็บกด	 จนกระทั่งเชื่อว่าไม่มีกิเลส	 
	 บางคนก็หลอกตัวเองได้เก่งมาก	 ไม่มีหรอก 
กเิลสตวันี	้	อ้าว	ท�าไมจงึจะไม่ม	ี	?		เพราะเราเป็นคนดี 
ไม่มีความไม่ดีอย่างน้ันในตัวเรา	 แต่เราสร้าง
ภาพพจน์	 ภาพลักษณ์อะไรขึ้นมา	 แล้วพยายาม
ปกป้อง	พยายามจะเชิดชูภาพลักษณ์	อยู่ไปอยู่มา 
เราจะเชื่อว่า	 เรากับภาพลักษณ์เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน	 แล้วเมื่อคนอื่นเห็นความแตกต่าง
ระหว่างตัวเราและภาพลักษณ์	เขาพูดอะไรขึ้นมา 
เราก็น้อยใจ		โกรธ		ว่าท�าไมจึงมองเราอย่างนั้น	!
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	 ทีนี้ให้ดูอารมณ์ว่าสักแต่ว่าอารมณ	์อารมณ์
คอือะไร	?	อารมณ์คอืสิง่ทีเ่กิดดบัอยูใ่นจติใจ	ทีจ่ริง
เดิมค�าภาษาบาลี	ค�าว่า	อารมณ	์ซึ่งมาจากค�าว่า 
อารมมฺณ ํ	อนันีม้คีวามหมายกว้างกว่านัน้		หมายถงึ 
รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	และธรรมารมณ์	อันนี ้
กค็อือารมณ์ทัง้หลาย	แต่ในทางปฏิบัติแล้ว	เรามัก
จะหมายถึง	 ธรรมารมณ์	หมายถึงสิ่งที่เกิดดับอยู่
ในจิตใจ	ตราบใดที่เรายังเชื่อว่าอารมณ์คือเรา	คือ
ของเรา	 ถ้าเราไม่เห็นธรรมแล้ว	 เราจะเป็นเหยื่อ
ของอารมณ์
	 จริงๆ	 ในเรื่องของภาษาจะแปลกตรงนี้	 คือ 
ค�าว่า	เหยือ่ของอารมณ์		และค�าว่า	คนเจ้าอารมณ์ 
น่าจะมีความหมายตรงกันข้ามกัน	 แต่จริงๆ	 มัน 
กลบัเป็นอันเดยีวกนั		ใครเป็นคนเจ้าอารมณ์		แปลว่า 
เป็นเหยื่อของอารมณ์	 คืออารมณ์อะไรเกิดขึ้น 
ในจิตใจ	 ก็จมอยู่ในอารมณ์นั้นทันที	 หลงอยู่กับ
อารมณ์นั้นทันที
	 ลักษณะการจมการหลงที่เห็นได้ชัด	 ก็คือมี
ความรูส้กึว่า		“เรา”		ว่า		“ของเรา”		อยูต่รงนัน้	ใช่ไหม		? 
อย่างถ้าใครชม	ชมการแต่งตัว	ชมหน้าชมตา	ชม
ความสามารถ	 ชมความฉลาด	 อาการแห่งความ
พองตัวหรือความดีอกดีใจก็เกิดขึ้น	เพราะอะไร	? 
เพราะในขณะนั้น	 “เรารู้สึกว่าเขาชมเรา”	 เรา
ถือว่าเรามีตัวเราเป็นเจ้าของความงาม	 เจ้าของ
ความเก่ง	เจ้าของความสามารถ	ตวัเราตรงนีแ้หละ 
ท่ีเรยีกว่า	อวชิชา	ไม่เหน็ความจรงิของชีวิตในโลก	
เห็นว่าเป็นเรา	 เป็นของเราไปหมด	 ค�าว่า	 “เรา”	 
“ของเรา”	 นี้	 เป็นสิ่งที่เราใส่เข้าไป	 มันเกิดจาก
ความปรุงแต่ง	เป็นส่วนเกิน
	 ที่จริง	 แม้แต่ผู ้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นสูง	 เป็น 
พระอรยิเจ้า		ท่านก็ยงัใช้ค�าว่า	“เรา”	“ของเรา”	อยู่ 
แต่ใช้โดยรู้เท่าทัน  ไม่ใช่ว่าท่านไม่ใช้เสียเลย และ 
รู้ว่า สักแต่ว่า “สมมติ” เฉยๆ	นี้คือย่ามของเรา 

ย่ามของเรา	นี่ก็เป็นการสมมติ	แต่ที่จริงแล้ว	ดิน 
น�้า	ลม	ไฟ	รูป	 เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	
จะเป็นเจ้าของอะไรได้	 เพราะฉะน้ัน	 เราก็ต้อง 
พยายามกลับมาดูความจริง	ดูของจริง	ดูอารมณ์ 
	 ฉะนั้น	 ในอารมณ์ เราก็มองได้สองแง่สอง
ประเด็น	 แง่หนึ่งคือ	 เนื้อหาของอารมณ์	 อย่าง 
เช่นชอบ	แต่มองอีกแง่หนึ่ง	ก็มองในลักษณะเป็น 
กระบวนการ	 เมื่อกี้นี้ความรู้สึกว่าชอบยังไม่ม ี
แต่เพราะมีการกระตุ ้น	 ได้เห็นอะไรสักอย่าง	
ได้ยินอะไรสักอย่าง	 ได้กินอะไรสักอย่าง	 ความ
รู้สึกว่าชอบเกิดขึ้น	แล้วไม่นาน	ความรู้สึกว่าชอบ 
หายไปใช่ไหม	?
	 ส�าหรบัผูท้ีไ่ม่ปฏิบตั	ิ	จะเน้นทีแ่ง่แรกใช่ไหม	?		 
จิตใจจะข้ึนอยู่กับตัวอารมณ์	 ชอบ	 หรือ	 ไม่ชอบ 
แต่พอเราปฏิบัติธรรมไปอย่างสม�่าเสมอ		มุมมอง 
จะเปลีย่น		เนือ้หาของอารมณ์ยงัมอียู	่	แต่จะมคีวาม 
ส�าคญั		จะมนี�า้หนกัในจติใจรองลงมา		จากทีม่นัเกดิ 
และมนัดบั		เมือ่ก้ีนีไ้ม่ม	ี	แล้วจงึม	ี	แล้วไม่นานกไ็ม่ม ี
อกี		แล้วถ้าเรามสีตเิหน็ก่อนและหลงั		เราจะเหน็ว่า 
เออนะ	 ก็แค่นั้นแหละ	 เป็นแค่ของเกิดของดับ	
ชอบก็มี	 แต่ชอบก็ช่างมัน	 ถ้าเราไม่เห็นอารมณ์
เกิด	 อารมณ์ดับ	 ไม่เห็นก่อนและหลังอารมณ ์
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ชอบนี	่	เป็นเรือ่งส�าคัญมาก	จนกระทัง่คนหลายคน 
นีเ่หน็ว่าความอสิระในชีวิต	ขึน้อยูก่บัการสามารถ 
ท�าในสิ่งที่ชอบ	 แล้วถ้าเจอส่ิงที่ไม่ชอบ	 และไม ่
สามารถไม่ท�าในสิง่ทีไ่ม่ชอบ		กร็ูส้กึคบัข้องใจ		รูส้กึ 
อึดอัดใจ	 รู้สึกโกรธ	 รู้สึกเศร้า	 อารมณ์เกิดขึ้น 
เพียงเพราะว่าต้องอยู่กับส่ิงที่ไม่ชอบ	 นี่คือก�าลัง 
เป็นเหยื่อของอารมณ์
	 ท�าไมมันจงึเป็นปัญหา		?		เหตผุลง่ายๆ		กค็อืว่า 
บางสิง่บางอย่างเจอแล้วรูส้กึชอบ		แต่ในระยะยาว
ไม่ดีกับเรา	 ท�าให้เกิดปัญหา	 มันอาจจะได้ความ 
รูส้กึสขุเวทนาในระยะเวลาส้ันๆ	แต่น�าไปสู่ปัญหา
ทัง้ในจิตใจของเรา		ในความสัมพนัธ์กับคนรอบข้าง 
แม้แต่ในเรือ่งการเวยีนว่ายตายเกดินี	้	เพราะเราท�า 
ตามความรู้สึกว่าชอบ	 โดยถือว่า	 พอรู้สึกชอบ 
แล้วเหมอืนเป็นค�าส่ังเลย		ชอบแล้วต้องท�า		แต่กบั 
ความรู้สึกไม่ชอบ	ต้องพยายามไม่เอา	 ไม่เข้าใกล้ 
ให้ออกไป	 ถือว่าเราเป็นเรา	 เพราะเราสามารถ
ป้องกันชีวิตไม่ต้องยุ่งกับสิ่งที่ไม่ชอบได้
	 ถ้าเราเข้าใจในเรือ่งของอารมณ์	ความกระสับ- 
กระส่าย	ความวุ่นวาย	ความดิ้นรน	ที่จะได้ร�่าได้
รวยนี	่ก็จะลดลงไปมากแล้ว	เพราะการทีอ่ยากได้
เงินได้ทองมากๆ	เกินความจ�าเป็น	ลึกๆ	ก็เพราะ
อยากจะมีเครื่องรับประกันว่า	 ในชีวิตนี้	 ข้าพเจ้า
สามารถได้สิ่งที่ชอบได้ทุกอย่าง	 หรือเกือบทุก
อย่าง	แล้วข้าพเจ้าจะได้ไม่ต้องเจอกบัสิง่ทีไ่ม่ชอบ	
		 ฉะนั้น	 เม่ือการได้สิ่งท่ีชอบ	 และการที่ไม่ได ้
ส่ิงที่ชอบ	 เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต	 ต้องแสวงหาวิถี
ชีวิต	ต้องแสวงหาสิ่งที่จะสบายใจได้ว่า	คงไม่ต้อง
เจอสิ่งที่ไม่ชอบได้ง่ายหรอก	 ปลอดภัย	 สบายใจ	
และถ้าเจอสิ่งที่ชอบ	ข้าพเจ้าคงจะได้ทุกอย่าง	 นี้ 
คอืความสบายใจของคนทีห่ลงอยูก่บัความรู้สึกว่า
ชอบหรือไม่ชอบ	แต่ถ้าเราดูที่จิตใจเรา	ปกติ	แล้ว
เกิดชอบขึ้นมา	แล้วหายไป	มันก็เหมือนเดิม	มันก็

แค่นั้นแหละ	 เหมือนการจามอะไรสักอย่าง	มันก็
เป็นแค่อารมณ์	แล้วถ้าเราได้อารมณ์ชอบใจ	แล้ว
สามารถท�าหรือพูดอะไรหลายอย่างที่ท�าให้รู้สึก
ชอบใจบ่อยๆ	 อันน้ันจะท�าให้ชีวิตเรามีคุณภาพ
ไหม	?	ท�าให้เรารู้สึกว่า	จิตใจเราสูงขึ้น	ดีขึ้นไหม	? 
	 แล้วถ้าเราสามารถป้องกันไม่ให้ต้องเจอ 
สิ่งที่ไม่ชอบ	บุคคลที่ไม่ชอบได้	รู้สึกว่า	ชีวิตเรามี
คุณภาพสูงขึ้นไหม	?	อาตมาว่า	ถ้าเรามองดูแล้ว 
จะต้องยอมรับว่าท�าให้อ่อนแอ	 ท�าให้ชีวิตเรา 
คบัแคบ	อย่างการเรยีน	การศกึษา	การท�างาน	ถ้า 
หากเรามีหลักว่า	 จะท�าเฉพาะในสิ่งที่ชอบ	 สิ่งท่ี
ท�าให้เรามคีวามสุข	สิง่ทีไ่ม่ชอบ	ข้าพเจ้าไม่ท�า	มนั 
ท�าให้ชวิีตคบัแคบไม่ใช่หรอื	?	หลายสิง่หลายอย่าง 
ที่ดี	จะว่าไปแล้ว	เกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีจริงต้อง
ผ่านความยากล�าบากก่อน		จงึจะได้ความสขุ		สิง่ใด 
ที่ได้ง่ายๆ	 มันรู ้สึกไม่ค่อยสุข	 ได้แล้วก็แค่น้ัน 
แหละ	 ไม่ค่อยมีความภาคภูมิใจ	 ไม่มีความรู้สึก 
ว่าเราได้ก�าไรชีวิตเพราะการแสวงหาสิ่งนี้		เพราะ
ชีวิตไม่มีการฝึก		
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					 ทางพระพุทธศาสนาของเราก็ถือว่าชีวิต 
ของเรา	 จะอุดม	 จะสมบูรณ์	 จะเจริญงอกงาม	
ด้วยการฝึกตน	 ด้วยการชนะใจตัวเอง	 อย่างที ่
พระพุทธองค์ท่านว่า	 นักรบในสนามรบชนะศัตรู 
เป็นพัน	 ก็ไม่ดีเท่าผู้ที่สามารถชนะกิเลส	 ชนะ
อวชิชาอยู่ในใจได้		ไม่มปีาปมิตร		ไม่มศีตัรท่ีูน่ากลัว 
เท่ากับจิตที่ขาดการฝึกอบรม	ไม่มีเพื่อนที่ไว้ใจได้ 
ไม่มีกัลยาณมิตร	 ย่ิงกว่าจิตใจของตนที่ฝึกดีแล้ว 
เรื่องกัลยาณมิตร	 ปาปมิตร	 คนที่เป็นตัวบุคคลนี่ 
ก็ส�าคัญมากอยู่แล้ว	 แต่ที่ส�าคัญมากที่สุด	 ก็คือ 
ภายในจติใจของเราต้องเป็นกลัยาณมติรกบัตวัเอง 
อย่าเป็นบาปมิตรกับตัวเอง
	 ฉะนัน้		ในวดัหนองป่าพงหรอืว่าในทีไ่หน	ทีมี่
การฝึกอบรม	ก็ต้องมีการทวนกระแส	ต้องท�าสิ่ง 
ทีท่�าได้ยาก		ถ้าเราท�าเฉพาะในสิง่ทีเ่รารูว่้า		เราท�าได้	 
ไม่ยาก	 แล้วจะไปท�าท�าไม	 มันซ�้าซาก	 เรียกว่า	 
ไม่ให้เราสันโดษในคุณธรรมต่างๆ	 แต่มาตรฐาน 
ชีวิตของชาวพุทธปัจจุบันนี้ต�่ามาก	 เอาแค่ว่าไม่
เบียดเบียนใครก็ถือว่าผ่าน	 แต่อาตมาว่าเราควร
จะต้ังเป้าหมายให้สงูกว่านัน้	ในเมือ่เราได้เกดิเป็น
มนุษย์	 ในประเทศอันสมควร	 ในตระกูลที่นับถือ
พุทธศาสนา	มีโอกาสศึกษา	มีโอกาสปฏิบัติธรรม	
ควรจะตั้งเป้าหมายให้สูงเท่าที่จะสูงได้
	 แต่ว่าไปแล้ว	 ทุกอย่างจะเริ่มต้นจากการ
พยายามดูความจริงของชีวิต	ไม่ใช่ขึน้อยูกั่บความ
เชือ่หรอืศรทัธาแบบตาบอดหรอืงมงาย		แต่ให้เรา
ดูความจริงของชีวิต	 อย่างที่ท่านสอนว่า	 ยึดมั่น 
ถือมั่นว่าเราว่าของเรามาก	 จะทุกข์มาก	 ยึดมั่น 
ถอืม่ันว่าเราว่าของเราน้อย	จะทกุข์น้อย	ไม่ยดึมัน่
ว่าเราว่าของเราเลย	 จะไม่ทุกข์เลย	 มันจริงหรือ
เปล่า	คือไม่ใช่ว่าเป็นเพียงหลักความเชื่อ
	 ความเป็นธรรมะ	ที่เรียกว่าหลัก	เอหิปัสสิก-
ธรรม	ท้าพิสูจน์	ดูจากประสบการณ์	หรืออาการ

ที่ว่ายึดมั่นว่าเราว่าของเรา	 มันเป็นยังไง	 ลองหา
ตัวอย่างในชีวิตของเรา	 แล้วที่มันรุนแรงมาก	 เรา
เคยประสบไหม		แล้วที่เราปล่อยให้เบาลง		เราได ้
ผ่อนคลายจากความทุกข์บ้างไหม	 อันน้ีศรัทธา
ของเราจะเข้มแข็ง	 จะแรงกล้า	 เพราะการด ู
การเรยีนรู	้แล้วพระพทุธเจ้าตรสัว่า	ทกุสิง่ทกุอย่าง
มธีรรมชาติ	คอื	เกิดขึน้แล้วดับไป		เรยีกว่า	ไม่เทีย่ง 
สิ่งท่ีไม่เที่ยง	 ให้ความสุขท่ีเที่ยงแท้ถาวรกับเรา 
ไม่ได้	ใช่ไหม	?
	 ไม่ได้ประณามว่าความสุขทางโลกไม่ดี	 เป็น
บาปเป็นกรรมไปหมด	 ไม่ได้มองในแง่ร้าย	 ไม่ได ้
ปฏิเสธความสุขสามัญของผู้ครองเรือน	 แต่พระ 
พุทธองค์เตือนสติ	 สังเกตไหมว่า	 ได้เท่าไรไม่พอ 
ใช่ไหม	 นั่นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งท่ีต้องเช่ือแต่เหมือนกับ
เป็นสมมตฐิาน		มไีหม	เคยได้อะไรไหม	ทีเ่รยีกว่าได้ 
ความสขุนี	้	เป็นอนัจบแล้ว		ชวีตินีไ้ม่ต้องไปแสวงหา
อะไรอีกแล้ว		ได้แล้ว		จะมัน่คง		หนักแน่น		ไว้ใจได้ 
ตลอดชีวิต	 ไม่มีใช ่ไหม	 แม้แต่ความสุขที่ว ่า 
สุดๆ	แล้ว	 ไม่นานก็เริ่มอ่อนลง	 เราเริ่มจะคุ้นเคย	
เริม่จะชนิชา	คอืความสขุยงัมอียู	่แต่ไม่เหมอืนเดมิ	
	 ฉะนั้น	 พระพุทธองค์ตรัสว่า	 ทุกสิ่งทุกอย่าง 
ในชวีติไม่เหมอืนเดมิ		นีค้อืหลกัทกุขงัในไตรลกัษณ์	
ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิม	 ความสุขก็ไม่เหมือนเดิม	
ความทุกข์ก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนกัน	 ไม่มีอะไรที่
รกัษาสภาพใดสภาพหนึง่ไว้ได้นาน		เพราะทกุอย่าง 
อยู่ในกระแสของความเปลี่ยนแปลง	 กระแสของ 
อนิจจัง	ฉะน้ัน	ในเมือ่เราได้ความสขุ	พร้อมกับการ
ได้ความสุขแล้ว	ก็ได้ความทุกข์ไปด้วย	ลึกๆ	เราก ็
รู้ว่าวันใดวันหน่ึง	 ความสุขน้ีต้องหายจากเราไป		
เราจะรูส้กึว่า	ถงึจะได้ความสขุอย่างทีเ่ราเคยฝันมา
นานแล้ว		ได้สิง่ทีอ่ยากได้มากทีส่ดุในโลก	แต่ถาม 
ว่า	 จบการแสวงหาความสุขในชีวิตแล้วใช่ไหม	 ?	
ไม่...ไม่เลย
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	 ฉะนั้น	ทุกสิ่งทุกอย่างมีข้อบกพร่องฝังอยู่
ในตัวของมัน ไม่มีอะไรที่จะอุดมสมบูรณ์อยู่ใน
ตัวของมัน		เราจะเข้าใจความหมายของประโยค
เหล่านี้	 ถ้าเราดูจิตตัวเอง	 ดูความเกิดขึ้น	 ความ
ดับไป	 ถ้าเราจะดูแต่ตัวของมัน	 อย่างตัวสุข	 ตัว
ทุกข์	ตัวชอบ	หรือว่าตัวไม่ชอบ	เราจะไม่เห็น	แต่
ถ้าเราฝึกสติ	 จนกระทั่งเห็นก่อนที่จะเกิดอารมณ์	
เหน็การเกิดขึน้ของอารมณ์	การตัง้อยูข่องอารมณ์	
การดับไปของอารมณ์	 แล้วหลังจากอารมณ์หาย
ไปแล้ว	เหน็ตลอดสายของมัน	ตลอดกระบวนการ
ของมัน	ความรู้สึกจะเปลี่ยนไปเอง	สัมมาทิฏฐิจะ
เกดิขึน้	จะรูว่้ามนักโ็อเคอยู	่แต่มนักแ็ค่นัน้	เอากไ็ด้
ไม่เอาก็ได้	 แต่เราจะสังเกตว่า	 อารมณ์บางอย่าง
ท�าให้ชวีติเราดขีึน้	อารมณ์บางอย่างท�าให้คณุภาพ
จิต	คุณภาพชีวิตเลวลง
	 ฉะนั้น	 เราก็ส่งเสริมส่วนที่ดี	 ป้องกันและละ
สิ่งที่ไม่ดี	 โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องถือว่าเรา	ว่าของเรา 
อาตมาขอเปรียบเทียบอย ่างนี้ 	 เหมือนเรา 
ท�าสวน	 ปลูกต้นไม้หลังบ้าน	 ก่อนที่จะได้ดอกไม ้
ดูสวยดูงาม	 ก็ต้องใช้ความเพียร	 ใช้เวลามาก 
แต่เมื่อได้แล้ว	 ใครมาเยือนบ้าน	 เราก็พาไปชม

ดอกไม้หลังบ้าน	 โอ	 มันสวยงามมาก	 เพื่อนเขา
ชื่นชม	แต่ความรู้สึกของเรา	เป็นยังไงไหม	ในเมื่อ
เพื่อนชื่นชมดอกไม้หลังบ้านที่เราปลูกเอง	 เรามี 
ความภาคภูมิใจ	มีความสุข	แต่ความรู้สึกว่าเราว่า
ของเรานี่	 ไม่ค่อยเกิดเท่าไร	 ใช่ไหม	 ?	 เพราะมัน 
ไม่ใช่ตัวเรา	มันเป็นเพียงดอกไม้ที่เราปลูก
	 ถ้าจับความรู้สึกอย่างนี้	 จะเป็นตัวอย่างของ
ความรู้สึกท่ีเกิดจากการปฏิบัติ	 ในเมื่อคุณงาม
ความดีเริ่มปรากฏ	 เริ่มมีความก้าวหน้า	 เริ่มมีคน
ศรัทธาและชื่นชม	 หรือแม้แต่ในความสามารถ
ทั่วไป	ถ้าเรามองอย่างนี้	เหมือนดอกไม้ที่เราปลูก
ไว้หลังบ้าน	ถ้าเราปลูกแล้ว	 เราไม่ต้องไปถ่อมตัว
มาก	ถ้ามันดีก็ดี	แต่มันเป็นสิ่งที่เราปลูกไว้	แล้วที่ 
มันงามอย่างน้ี	 เพราะอะไร	 ?	 เพราะพันธุ์มันด	ี
เพราะดินดี	 เพราะปุ๋ยดี	 ดินฟ้าอากาศดี	 ไม่ใช่
ดีเพราะเราคนเดียว	 ใช่ไหม	 ?	 เมื่อเราดูความด ี
ในชีวิตของเราทั่วไป		เออ		ท�าไมเราเก่ง		เราฉลาด	
เรางาม	 เราอะไรก็แล้วแต่	 ก็ไม่ใช่เพราะเราคน 
เดียว	ใช่ไหม	?
	 ถ้าหน้าตาดี	 ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่	
หน้าตาดีเพราะเราเคยท�าคุณงามความดีในชาติ
ก่อน		เป็นผลของบญุด้วย		หรอืว่ามคีวามฉลาด	กต้็อง 
ขอบคณุครบูาอาจารย์ของเราด้วย	ครโูรงเรยีนของ
เราด้วย	ผู้มีพระคุณทั้งหลาย	เราไม่เคยเก่ง	เราไม่
เคยดี	ไม่มีอะไรสักอย่าง	ที่ว่าดีเพราะเราคนเดียว
	 ฉะน้ัน				ย่ิงดูความจรงิของชวีติ    ย่ิงดูอารมณ์   ย่ิง
ดชูวิีตของเราในทกุแง่ทกุมมุ คณุธรรมยิง่ปรากฏ 
ชดั	เบือ้งต้น	อย่าไปหวังเรือ่งฌานขัน้สงูอะไร	ทีน่่า 
จะเกิดขึ้นก็คือ	 หน่ึง	ความละอายต่อบาป	 สอง	
ความเกรงกลัวต่อบาป	 นี่เป็นสัญลักษณ์ของผู้ 
ที่เริ่มเข้าใจความจริงของชีวิต	 และข้อที่สามคือ 
ความกตัญญ	ู	เพราะเราจะซาบซึ้งในบุญคุณของ
ผู้มีพระคุณทั้งหลายมากขึ้น
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	 แต่ก่อน	 เพราะหลงอารมณ์	 คิดว่าเป็นเรื่อง 
เรา	ของเรา	ทุกสิ่งทุกอย่าง	ของดีก็ของเรา	ของ
ร้ายก็ของเรา	 วิธีมองอย่างนี้	 เราก็ใช้กับส่ิงที่ 
ไม่ดีในตัวเราอยู่เหมือนกัน	 ถ้าหลังบ้านเราน่ีมี
วัชพืชหรือมีของมีพิษมีภัย	 เราก็ยอมรับว่าไม่ดี	
และเป็นหน้าทีข่องเราทีจ่ะต้องจดัการ		แต่ว่าไม่ใช่
เรา	ไม่ใช่ของเราโดยตรง	เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เราปล่อย
ให้เกิดขึ้นอยู่หลังบ้านเรา	 ส่ิงที่เรายอมรับว่าไม่ดี 
ต้องจัดการ	แต่ไม่ใช่ว่าตัวเราไม่ดี	เพราะมีเห็ดพิษ 
หรือว่ามีวัชพืชอะไรไม่ดีเกิดขึ้นหลังบ้านเรา
	 อยากให้เรามองกุศลธรรม	อกุศลธรรม	สิ่งที่ 
น่าชม	 สิ่งที่น่าต�าหนิ	 อยู่ในตัวเรา	 อย่าให้เป็น
เจ้าของมัน	 ไม่ใช่	 ส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นใน 
ชีวิตเราเพราะความประมาท	 เพราะความรู้ไม ่
เท่าทนัด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง		ส่วนทีด่กีเ็กดิขึน้ 
ก็เพราะผู้มีพระคุณ	 ผู้หวังดีต่อเรา	 ผู้รักเรา	 ให้ 
ก�าลังใจ	ให้ความรู้	เรามีโอกาส	เราจึงจะได้
	 ฉะนั้น	 เรื่องสรรเสริญนินทา	อยู่ที่ไหนก็ต้อง
มีแน่	พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า	ผู้พูดน้อย	เขานินทา 
ผู้พูดมาก	 เขานินทา	 ผู้ไม่พูดเสียเลย	 เขาก็นินทา	
ไม่มีใครในโลกนี้	 ที่ไม่ถูกนินทาหรอก	 ไม่ใช่ว่า 
เราจะไปอยูท่ีไ่หนได้ทีค่นไม่นนิทา	การนนิทา	การ 
วิพากษ์วิจารณ์	 ท�าด้วยความหวังดีก็มี	 ด้วยการ
ปองร้ายก็มี	 การนินทาสรรเสริญในเรื่องที่เป็น 

จรงิกม็	ีเกนิความจรงิกม็	ี	ไม่ถงึความจรงิกม็	ี	ปะปน 
กัน	มีผิดมีถูก	มีสารพัดอย่าง
	 อันนี้คือโลก	 โลกมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้	 ถ้าเรา 
คดิว่าความสขุของเราอยูท่ีไ่ม่ต้องมใีครนนิทา	มแีต่ 
คนสรรเสรญิอย่างเดียว		โลกมนษุย์ให้ไม่ได้		สวรรค์ 
ไม่ทราบเหมอืนกนัว่าจะมหีรอืเปล่า	กไ็ม่รูเ้หมอืน
กัน	แต่เรารู้ว่าอยู่ในโลกนี้ต้องมี	เพราะฉะนั้น	เรา
ฝึกจิตใจให้รูเ้ท่าทนั	สรรเสรญิก็สกัแต่ว่าสรรเสรญิ	
นินทาสักแต่ว่านินทา	 ดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อ 
เขาชม	 ดูมันไป...	 ดูว่าน้ีก็เป็นเรื่องธรรมชาติ 
เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบต่อการกระตุ้น	 เมื่อฟังอะไร 
บางอย่างที่ท�าให้ดีใจ	 เขาพูด	 เขาท�าอะไรบางสิ่ง 
บางอย่างท�าให้เราเสียใจ	ให้เราดูจิต	เอ	ดีใจก็แค่ 
นั้นแหละ	 เสียใจก็แค่นั้นแหละ	 ไม่ต้องไปเสียใจ 
กับความเสียใจมากจนเกินไป	 พลัดพรากก็จะ 
ต้องเกิดความเศร้าแน่นอนเป็นธรรมดา	แต่ถ้าเรา 
ไม่เติมเชื้อให้มัน	 ด้วยความหลงใหลหรือปฏิเสธ
มัน	 มันก็จะค่อยๆ	 จางไป	 รู ้ทุกสิ่ง	 ทุกอย่าง 
ตามที่มันเป็น
	 เราต้องฝึก	ถ้าไม่ฝึกกท็�าไม่ได้	ไม่ใช่ว่าความรู้ 
อย่างนี้จะเกิดขึ้นลอยๆ	 มันเกิดจากการฝืนความ
รู้สึก	ด้วยความอดทน	ด้วยความขยัน	ด้วยฉันทะ	
ความพอใจในงาน	เพื่อท�าให้ชีวิตเราสูงขึ้น	ค�าว่า 
บุญ	 ค�าว่ากุศล	 คือสิ่งที่ท�าแล้ว	 พูดแล้ว	 คิดแล้ว 
ท�าให้ชวิีตเราสงูขึน้		ฉะนัน้		เราชาวพทุธ		“บญุนยิม” 
ก็ต้องนิยมสิ่งที่เป็นบุญ	 นิยมสิ่งที่ท�าให้ชีวิตเรา 
ดีขึ้น	 ท�าให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้น 
มีส่วนร่วมในการท�าให้สังคมเราดีขึ้น	 นี้จะเป็น 
การด�าเนินชีวิตตามหลักค�าสอนขององค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่มา	 :	 แสดงธรรมที่	 บ้านบุญ	 ปากช่อง	 นครราชสีมา 
วันอาทิตย์ที่		๔	มีนาคม	๒๕๖๑	
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	 เราทุกคน	ย่อมรักสุข	เกลียดทุกข ์ทุกข์นี้มา
พร้อมกับสิ่งที่เราเรียกว่าภัย	เพราะฉะนั้น	คนเรา
ต้องการสภาวะที่เราปลอดภัย	 สิ่งหนึ่งที่จะช่วย 
ให้เราปลอดภัย	 หรือว่าพ้นจากอันตรายได้คือ	
ความด ีโดยเฉพาะสิ่งที่เราเรียกว่า	ศีล
 ศีล	เป็นสิ่งที่คุ้มครองให้เราปลอดภัย	ถ้าไม่มี
ศลี	ไม่ว่าจะท�าอะไร	ชีวิตกอ็ยูใ่นความเสีย่ง	แม้จะ 
มทีรพัย์สนิเงนิทอง	อ�านาจวาสนา	บรวิารมากมาย 
ก็ปลอดภัยได้ยาก	 ถ้าไม่มีศีลก็คือการเช้ือเชิญ
อนัตรายหรอืภยัต่างๆ	ให้มาถงึตวั	การทีเ่ราอยูเ่ฉย 
ไม่เป็น	ท�าให้เกดิปัญหาขึน้มา	ท�าให้เกดิความโลภ		 
ความโกรธ	 เป็นแรงจูงใจที่จะไปท�าสิ่งที่ผิดศีล	 ก็
เท่ากับเชื้อเชิญความทุกข์	 หรือภัยอันตรายให้มา
ถึงตัว	 ถึงตอนนั้น	 ก็ไม่มีอะไรจะคุ้มครองป้องกัน
ได้	อยู่ที่ว่าผลกรรมจะมาถึงเมื่อไหร่เท่านั้นเอง	

	 เคยไปประเทศศรีลังกา	เมื่อสัก	๕	-	๖	ปีก่อน	
ไปที่สีคิริยา	ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงในช่วง
สั้นๆ	 เป็นเมืองที่แปลกกว่าเมืองอ่ืนๆ	 มีอุทยาน	
พระราชวัง	 ตั้งอยู่บนภูเขารูปร่างแปลก	 คือเป็น
รูปคล้ายๆ	 กับมีหินก้อนสี่เหลี่ยมมาตั้งไว้	 ไม่ใช่
เหมือนสามเหลี่ยมเหมือนภูเขาทั่วไป	 การปีนขึ้น
ไปถึงยอดเขานี้	ยากมาก	ข้างบนก็มีอุทยาน	แต่มี 

ธรรมกถา
พระไพศาล วิสาโล

ปลอดภัยดัวยไตรสิกขา
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ลกัษณะคล้ายป้อมมากกว่า		ถงึแม้ว่าจะมีภาพเขยีน 
สวยงามมีชื่อมาก	 สีและภาพก็ยังสวยอยู่	 เพราะ
เขียนในขณะที่ปูนยังไม่แห้ง	ภาพจึงติดตรึงแน่น		

กับขังตัวเองอยู่บนนั้น	ถึงแม้ว่าจะมีอ�านาจ	แต่ก ็
ไม่มีความสุข	จะไปไหนก็เดินทางล�าบาก	สุดท้าย 
ทัง้ๆ	ทีอ่ยูใ่นชยัภมูทิีเ่หมาะ	น่าจะมัน่คง	แน่นหนา 
ก็ยงัหนีไม่พ้นภัยอันตราย	น้องชายกรฑีาทพัมายดึ
พระราชวังคืน	พระกัสสปะจึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย	
	 น้ีเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีเลยว่า	 แม้จะมี
อ�านาจและไพร่พลทหารมากมาย	 อยู่ในชัยภูมิ
ที่ใครจะมารุกรานได้ยาก	 แต่เมื่อมีแรงแค้นแล้ว	
ก็ท�าได้ทุกอย่าง	 	น้องชายใช้เวลา	 	๑๕	 	ปี	 	 ใน 
การแก้แค้นเพื่อชิงราชบัลลังก์คืน	 ป้อมปราการ 
ที่ดูเหมือนยิ่งใหญ่	 มั่นคงแน่นหนาที่สุด	 ไม่เคย 
ป้องกันอันตรายได้อย่างแท้จริง
	 เคยไปอินเดียอีกครั้ง	 ไปที่เมืองออรังคาบัด 
(Aurangabad)	 ก็ผ่านป้อมปราการอยู่บนเขา 
ลูกใหญ่	 แน่นหนายิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสีคิริยา	 แต่ก็
ป้องกันไม่ได้	 เพราะว่าการแย่งชิงบัลลังก์	 การ 
ข่มเหงคะเนงร้ายที่กระท�าต่อกัน	 ในที่สุดมันก ็
เชื้อเชิญให้อีกฝ่ายหนึ่งหาทางเข้ามา	ก็เหมือนกับ
ก�าแพงเมืองจีนที่ใหญ่โตมโหฬาร	 ยาวเป็นพันๆ	 
กิโลเมตร	 แต่ก็ไม่สามารถจะป้องกันอันตราย 
ได้อย่างแท้จริง	 ในโลกน้ี	 ไม่มีที่ไหนๆ	 ภายนอก 
ที่จะป้องกันอันตรายได้	 โดยเฉพาะถ้าหากว่า 
ไม่มีศีลเสียแล้ว	 มันก็เชิญอันตรายให้มาถึงตัวได้	
เพียงแต่ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่เท่านั้นเอง

	 ท�าไมจึงมาตั้งพระราชวังอยู่บนยอดเขาที่มี 
ลักษณะแปลกๆ			อย่างนัน้			กเ็พราะว่าพระเจ้ากสัสปะ 
ไปแย่งชิงราชบัลลังก์จากน้องชาย	 แต่ก่อนเมือง 
หลวงคอืเมืองอนรุาธปรุะ		ซึง่เป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ 
ตั้งแต่สมัยหลังพุทธกาลใหม่ๆ	พระราชบิดาตั้งใจ 
จะมอบราชสมบัติให้กับน้องชายชื่อพระโมค- 
คัลลาน์	(คนลังกาเขานิยมตั้งชื่อตามพระอรหันต์) 
พระกัสสปะมีแม่เป็นสามญัชนจงึไม่ได้ครองราชย์ 
ต้องให้น้องชายซึ่งมีแม่เป็นพระราชินี	 กัสสปะก็ 
แค้น	 ยึดราชบัลลังก์จากน้องชาย	 แล้วจับพ่อ 
ขังไว้แบบทารุณมาก	 คือโบกปูนปิดตาย	 ให้ตาย 
ในซอกนั้น	แล้วก็ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่สีคิริยา				
	 เนือ่งจากตวัเองไปแย่งชิงราชสมบตัมิา	กก็ลวั 
เขาจะมาแย่งชิงกลับ	 ต้องหาชัยภูมิที่จะป้องกัน 
การรุกรานได้ง่าย	จงึขึน้ไปอยูบ่นยอดเขาทีแ่ปลกๆ 
คือเขาสีคิริยา	 เวลาจะขึ้นลงแต่ละที	 ล�าบากมาก		
บางช่วงชันถึง	๘๐	องศา	ข้างบนนี้ก็มีอุทยาน	มี
ปราสาทราชวังสวยงาม	 มองลงมาจากข้างบนก็
เห็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก	 แต่ว่าคนที่อยู่ 
ในนั้น	 โดยเฉพาะพระกัสสปะน่าจะไม่มีความสุข 
เพราะไปแย่งชงิราชสมบติัมาและฆ่าพ่อ		กเ็หมอืน 
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 ศลี	นีส้�าคญัมาก		เรือ่งของพระกสัสปะ		ตรงข้าม 
กับเรื่องของพระภัททิยะ	 พระภัททิยะเป็นพระ 
ราชาในสมัยพุทธกาล	พอพระพุทธเจ้าบวช	พระ
ญาติก็อยากจะบวชตาม	 พระอนุรุทธะก็มาบวช
เพราะว่าไม่ชอบท�างาน	สบายมาตลอด	ตอนแรก 
พี่ชายคือพระมหานามะจะไปบวช	 พี่ชายก็จะ 
มอบสมบัติให้พระอนุรุทธะ	 ท่านก็ถามพี่ว่าเป็น 
กษัตริย์ต้องท�าอะไรบ้าง	 พอรู้ว่าต้องท�าตั้งหลาย 
อย่าง	 รวมทั้งต้องท�านาด้วย	 (สมัยก่อน	 กษัตริย ์
ต้องท�านา	เป็นพธีิแรกนาขวัญ)	พระอนรุุทธะบอก
ว่างั้นไม่เอา	 ขอบวชดีกว่า	 สบายกว่า	 แล้วก็ไป 
ชวนเพือ่น	คอืพระเจ้าภทัทยิะนีแ่หละ	เป็นศากยะ 
ด้วยกัน	 ท่านก็ตกลงไปบวช	 บวชแล้วท่านตั้งใจ 
ภาวนา	 จนกระท่ังบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ 
	 พระเจ้าภทัทยิะได้เป็นพระอรหันต์	วันหนึง่ก็
ปรารภร�าพึงขึ้นมาว่า	“สุขหนอ สุขหนอ”	คนที่ 
ได้ยินก็ไม่เข้าใจ	ไปทูลฟ้องพระพุทธเจ้าว่า	สงสัย
พระภัททยิะคงจะคดิถงึราชสมบติั		นกึถงึความสขุ 
ในปราสาทราชวงั		ทีจ่รงิพระพทุธองค์ทราบว่าพระ 
ภัททิยะบรรลุธรรมแล้ว	 แต่ก็เรียกมา	 เพื่อจะให้
โอกาสอธิบายว่า	ท�าไมจึงร�าพึงว่า	 “สุขหนอ	สุข
หนอ”	พระภัททยิะกอ็ธิบายให้สงฆ์ฟังว่า	เมือ่ครัง้
ท่านเป็นพระราชา	แม้จะมทีหาร	มบีรวิารมากมาย
คอยป้องกันภัย	ปราสาทราชวัง	ก�าแพงแน่นหนา	
ก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัย	 ยังกลัวอันตราย	 แต่เมื่อมา
บวชแล้ว	ทั้งๆ	ที่	 ไม่มีอะไรเลย	มีแค่จีวร	ผ้าไตร 
๓		ผืน	แล้วกภ็กิขาจาร	ฉนัอาหารวันละม้ือ	แต่กลับ 
มคีวามสขุ		ไม่มคีวามรูส้กึกลวัเกรง		ไม่มคีวามรูส้กึ 
ถงึภัยอันตรายแต่อย่างใด		รูสึ้กปลอดภัยมาก		ท่าน 
จึงร�าพึงว่า	“สุขหนอ	สุขหนอ”
	 เป็นตัวอย่างที่ตรงกันข้ามกับพระกัสสปะ	
พระกัสสปะมีทุกอย่าง	 แต่ไม่มีความสุข	 เพราะ 
เร่ิมต้นมาจากการไปเบียดเบียนผู้อ่ืน	 พวกเรา 

ถ้าไม่ไปเบยีดเบยีนใคร	คงจะพบว่ามคีวามสขุง่าย		
ไม่ต้องไปหวาดกลวัว่าใครจะมาท�าอันตราย	ยิง่ถ้า 
เรามคีวามเมตตาปรารถนาดต่ีอสรรพสตัว์	ก็ยิง่จะ
รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น
	 นอกจาก	 ศีล	 แล้ว	 ความเมตตา ก็ส�าคัญ
เหมือนกัน	 ถ้าคุณภาพจิตเป็นกุศล	 ก็เป็นเครื่อง 
คุ้มภัยได้	เช่น	ถ้าเรามีเมตตาต่อสัตว์	เราก็มีความ
กลวัน้อยลง		เป็นสิง่ทีคุ่ม้ภยัได้		ไม่แต่กับสตัว์เท่านัน้ 
แม้แต่ผีสาง	ความเมตตาก็ส�าคัญ
	 เคยมีพระในสมัยพุทธกาลโดนผีหลอก	
พระพุทธเจ้าก็แนะให้สาธยายกรณียเมตตสูตร	
คือพระสูตรว่าด้วยความเมตตา	เมื่อสวดสาธยาย
แล้ว	น้อมใจให้มีเมตตากรุณา	ก็สามารถที่จะขจัด
ปัดเป่าอันตรายจากผีสางได้	 แต่คนเราเวลากลัว	
บางทีก็ปรุงแต่งสารพัด	ว่ามีผี	มีอะไร	ทั้งๆ	ที่อาจ
จะไม่มีจริงก็ได้	 แต่ทันทีที่เราน้อมใจให้มีเมตตา		
หรือถ้าน้อมใจยังไม่ได้	 ก็สวดกรณียเมตตสูตร 
ก็ท�าให้จิตใจเราสงบเย็น	 เมื่อมีเมตตากรุณามาก 
ก็จะช่วยท�าให้อันตรายจากสิ่งต่างๆ	 เข้ามาถึงตัว 
ได้น้อยลง	 คนที่มุ ่งร้ายเรา	 ถ้าเรามีจิตเมตตา 
ไม่มุ่งร้ายตอบเขา	เขาก็ท�าอะไรเราไม่ได้
	 เมื่อสัก	๒	-	๓	ร้อยปีก่อน		ในประเทศเกาหลี 
มสีงครามระหว่างเมอืง	แม่ทพัฝ่ายหนึง่กส็ามารถ
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ยึดเมืองของปรปักษ์ได้	 แม่ทัพคนนี้ไม่ได้นับถือ
พุทธ	อาจจะนับถือลัทธิขงจื้อ	(เพราะว่าในเกาหลี
มท้ัีงขงจือ้ทัง้พทุธ		เหมอืนกบัประเทศจนี)		เมือ่เขา 
ยดึเมืองได้		เขากเ็ตรยีมจะท�าลายวดัพทุธ		มวีดัใหญ่ 
วดัหนึง่	พระในวดัก็อพยพหนตีายกนัอลหม่าน	แต่ 
เจ้าอาวาสท่านไม่หนี	 เมื่อแม่ทัพยาตราทัพมาถึง
ก็ไม่พอใจมาก	 ที่รู้ว่าเจ้าอาวาสยังไม่หนี	 ก็ตั้งใจ
จะมาท�าร้าย	 เมื่อมาเจอหน้าเจ้าอาวาส	 แม่ทัพก็ 
ชักดาบข้ึนมา	 แล้วบอกว่า	 “ท่านรู้ไหม	 ว่าท่าน 
ก�าลงัอยูต่่อหน้าใคร		ข้าพเจ้านีส้ามารถทีจ่ะฟันคน
ให้ขาดเป็น	๒	ท่อนได้		โดยไม่กระพรบิตา”	และขู่ 
ว่าจะท�าจริงด้วย	 แต่เจ้าอาวาสท่านไม่หวั่นไหว	
ท่านตอบอย่างสงบว่า	“ท่านรู้ไหม	ว่าท่านอยู่ต่อ 
หน้าใคร	 ข้าพเจ้านี้	 พร้อมท่ีจะถูกฟันให้ขาด 
๒	ท่อนได้	โดยไม่กระพริบตา”	ท่านไม่ได้พูดแบบ 
ท้าทาย	แต่ว่าใจพร้อมที่จะให้ฝ่ายหนึ่งท�าร้ายได้
	 แม่ทพัไม่นกึว่าจะเจอคนจรงิและค�าตอบแบบ
นี้	 ระหว่างคนที่สามารถจะฟันคนให้ขาดเป็น	๒	
ท่อนได้	กบัอกีคนทีย่อมให้ถกูฟันขาดเป็น	๒	ท่อน
ได้โดยไม่กระพริบตานี้	 ใครกันแน่	 ที่มีความกล้า
หาญมากกว่ากัน		ท่านพดูด้วยความจรงิใจ		ไม่ได้คดิ 
โกรธเกลียดเลย	แต่พร้อมจะให้ท�าร้ายได้	แม่ทัพ
คนนี้ก็เลยยอมแพ้ใจ	ชักม้ากลับไป
	 นี้เรียกว่าความเมตตา	และจิตใจที่หนักแน่น 
มั่นคง	 ไม่มีความโกรธ	 เกลียด	 สามารถเป็น 
สิ่งคุ้มภัยได้	 แต่สมัยนี้	 เราไม่ค่อยได้เห็นความ 
ส�าคัญว่า	 จิตที่มีเมตตา	และคุณภาพจิตที่ดี	 เป็น
เรื่องส�าคัญมาก
	 ที่พูดมาทั้งหมด	 ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องภายนอก 
สิง่หน่ึงทีเ่ราไม่ควรมองข้ามคอื	ภยัภายใน คนสมยั 
นี้	 มีความทุกข์เพราะภัยจากภายในเยอะ	 ภัย
จากภายนอกไม่เท่าไหร่	 สมัยนี้สวัสดิภาพดีขึ้น
กว่าแต่ก่อนมาก	 โดยเฉพาะอยู ่ที่นี่	 ไม่มีเรื่อง

อันตรายจากภายนอกมากเท่าไหร่	การกิน	การอยู่ 
ก็เรียบร้อยราบรื่นดี	 ถ้าจะมีภัยก็คือภัยภายในนี้
แหละ	น่ันคือความคิดของเราท่ีพร้อมจะปรงุแต่ง 
หรือไปสาวหา ไปหยิบเอาความทุกข์มาเผาลน 
จิตใจตนเอง	 เพียงแค่เห็นอะไรไม่ถูกใจ	 ก็พร้อม 
จะทุกข์	 พร้อมจะหงุดหงิด	 ชีวิตมีความสะดวก 
สบาย	 มีพร้อมทุกอย่าง	 แต่ว่าเต็มไปด้วยความ 
เครียด	อะไรๆ	ก็ไม่ถูกใจ
	 ในความทกุข์ทัง้หมดของคนสมยัน้ี		ประมาณ	 
๘๐	-	๙๐		เปอร์เซ็นต์		เป็นความทกุข์ทางใจ		ไม่ใช่ 
ความทุกข์ทางกาย	 ไม่มีอันตรายจากภายนอก 
มารบกวน	แต่เป็นเรื่องของความรู้สึกในจิตใจ	ซึ่ง
อาจจะสมัพนัธ์กับสิง่ภายนอกได้	เช่น	คนพดูไม่ถกู 
หู	หรืออกหัก	ผิดหวัง	ผลสอบไม่ดี	หรือมีหนี้สิน 
ธุรกิจไม่ประสบความส�าเร็จ	 เงินเดือนขึ้นน้อย	 
พวกน้ีล้วนเป็นเรือ่งความทกุข์ทางใจทัง้สิน้	ซ่ึงอาจ
จะมีเหตุปัจจัยมาจากภายนอก
	 แต่ว่าปัจจัยภายนอกไม่ได้เป็นภัยคกุคามชวิีต 
หรือร่างกายโดยตรง	 แต่เป็นเพราะใจของเราเอง 
ต่างหากที่รู้สึกผิดหวังกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น	 ความรู้สึก 
ผดิหวังก็เกิดจากความยดึติดถอืมัน่น่ันเอง	แล้วเรา 
ก็ทุกข์เอง	 เราจ�าเป็นต้องอาศัยธรรมะเข้ามาช่วย 
ป้องกนัภยัทีเ่กิดจากภายใน		เงนิทอง		อ�านาจ		บรวิาร 
ช่วยไม่ได้เลย		ต้องอาศยัธรรมะ		โดยเฉพาะการมสีต ิ
มปัีญญา		ถ้าเราไม่เข้าใจความจรงิของชวีติ		เรากค็ดิ 
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ว่าชีวิตนี้จะต้องเป็นไปอย่างที่เราต้องการ	 เราไม ่
พร้อมที่จะเจอกับความผิดหวัง	 เพราะเรามีความ
ยึดติดถือม่ันในสิ่งต่างๆ	 แต่ก็อย่างที่รู้ว่าในโลกนี้ 
ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน	 และจีรังยั่งยืนเลย 
ทุกอย่าง		แม้แต่สิ่งที่เป็นสุข	มันก็เจือไปด้วยทุกข์
	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 ความตายมีอยู่ในชีวิต	
ความแก่มีอยูใ่นความหนุม่สาว	โรคภัยไข้เจบ็มอียู่
ในความไม่มีโรค	 ความเกิดดับของจิตมันเกิดขึ้น
ตลอดเวลา	ถ้าเรามปัีญญาเห็นความจรงิ	ความยดึ
ตดิถือมัน่จะน้อยลง		หรอืแม้เวลาเผลอ		ให้อารมณ์ 
ครอบง�า	ด้วยความผดิหวัง	เสยีใจ	หรอืความโกรธ		
ถ้าเรามีสติ	รู้	ก็วางได้ง่าย	อารมณ์พวกนี้ครอบง�า
ใจได้เพราะเราเผลอ	เผลอคือไม่มีสติ	เมื่อไม่มีสติ 
กล็มืตวั	เมือ่ลมืตวัก็หลงเข้าไปในอารมณ์	เม่ือหลง
เข้าไปในอารมณ์แล้ว		ถ้าหลงเข้าไปมากๆ	กอ็าจจะ 
ลืมตัว	 ท�าในสิ่งที่ต้องเสียใจภายหลังได้	 มันเสริม 
กันเป็นวัฏจักร	ลืมท�าให้หลง	และหลงก็ท�าให้ลืม 
ถ้าเราไม่สามารถที่จะหลุดจากวงจรอุบาทว์นี้ได้	
ชีวิตก็ตกต�่า	 สุดท้าย	 เราคือผู้สร้างภัยให้ตัวเอง 
ไม่มีใครท�าร้ายเรา	แต่เราท�าร้ายตัวเอง
	 การที่เราจะปลอดภัยได้	 จ�าเป็นต้องมีสติ 
มีปัญญาเป็นเครื่องมือ	 พาเราหลุดออกจากวงจร

อุบาทว์น้ี	 เรื่องธรรมะเป็นสิ่งส�าคัญมาก	 ที่ช่วย
ท�าให้เราปลอดภัยอย่างแท้จริง	 ปลอดภัยในแง่นี ้
ไม่ได้หมายความว่า		ไม่แก่	ไม่เจบ็	ไม่ตาย		ธรรมชาติ 
เหล่าน้ี	เป็นภยัทีท่กุคนต้องประสบ	แต่ถ้าเรามสีติ	
มีปัญญา	 ภัยเหล่านี้ก็ไม่สามารถจะท�าให้ทุกข์ได ้
ก็แค่รบกวน	เบียดเบียนร่างกายเท่านั้นเอง	ความ
แก่	ก็ท�าให้ร่างกายท�างานล�าบาก	ความเจ็บ	ก็ท�า 
ให้เกดิความทุกข์ทางกาย		แต่ไม่สามารถจะสะเทือน 
ไปถึงใจได้	ความทุกข์ก็มาหยุดอยู่แค่กายนี้แหละ	
แม้แต่ความพลัดพรากสูญเสีย	 ก็ไม่ท�าให้ใจถูก
กระแทกกระเทือนได้	อาจจะเสียทรัพย์	 แต่ว่าใจ 
ไม่เสีย	 เพราะมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษา	เป็น
เครื่องคุ้มครอง	 เป็นเสมือนก�าแพง	 ที่กั้นไม่ให้ 
ศัตรูเข้ามาท�าร้ายใจเราได้	
	 เพราะฉะนัน้	เร่ืองของศลีกดี็		เร่ืองของคณุภาพ 
จิต	ที่เราเรียกว่าสมาธิก็ดี	รวมทั้งปัญญาด้วย	ศีล 
สมาธิ ปัญญา ถือเป็นกําแพง ๓ ชั้น ท่ีช่วย 
ทาํให้เราปลอดภยัได้อย่างแท้จรงิ	ถ้าไม่มกี�าแพง	
๓	ชัน้น้ี	ก็ไม่แน่ว่าชวิีตจะปลอดภัยได้หรอืไม่	อย่าง
น้อยก็ควรจะมีก�าแพงชั้นแรกคือ	ศีล	 	ถ้าท�าให้ดี	
รักษาให้ดี	 ไม่เบียดเบียนใคร	ก็ช่วยป้องกันภัยได ้
เยอะแล้ว	แต่ถ้ามีสมาธ	ิหมายถึง	คณุภาพจติท่ีเป็น 
กุศล	เช่น	เมตตา	รวมทั้งจิตที่สงบด้วย	ก็จะช่วย
ป้องกันความทุกข์	 โดยเฉพาะความทุกข์จาก
ภายใน	 ไม่ให้มาเผาลนจิตใจได้	 และถ้ามีปัญญา
ด้วยแล้ว	ไม่ว่าจะมอีะไรเกิดขึน้กับกาย	หรอืว่าเกิด
ขึ้นกับใจ	ก็สามารถที่จะวาง	และท�าให้มันไม่เป็น
ปัญหาได้		กเ็ป็นสกัแต่ว่า		สิง่ทีเ่กดิขึน้		ตัง้อยู	่	ดบัไป 
ตามเหตตุามปัจจยั		แต่ว่าไม่เป็นปัญหาต่อไป		ไม่ใช่ 
ภยัอกีต่อไป		เพราะว่าไม่สามารถจะน�าความทกุข์ 
มาสู่จิตใจได้		เราจึงต้องคิดถึงเรื่องการรักษาใจให้ 
ปลอดภัยด้วยธรรมะ	 จะท�าให้ชีวิตเราปลอดภัย
ได้อย่างแท้จริง
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	 ไหนๆ	 ฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่อุทิศให้กับการ
ศึกษาแล้ว	 เรามาเรียนรู้ให้ลึกถึงรากศัพท์ของ
สิกขาสามกันดีกว่า	 ชาวพุทธเราคงจะคุ้นเคยกับ
ไตรสิกขาหรือสิกขาสาม	 (ศีลสิกขา	 สมาธิสิกขา	
ปัญญาสิกขา)	 กันดีแล้ว	 ซึ่งเรามักแปลสิกขาว่า	
ศึกษา	 หมายถึง	 “เล่าเรียน	 ฝึกฝน	 อบรม”	 แต่
ภาษารุ่นก่อนๆ	นั้นท่านแปลสิกขาว่า	สําเหนียก 
ซึ่งเป็นศัพท์ท่ีเราไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วในปัจจุบัน	
พจนานุกรมให้ค�าจ�ากัดความของส�าเหนียกว่า	
“ฟัง	คอยเอาใจใส่	ก�าหนด	จดจ�า”	ซึ่งอาจเป็นไป 
ได้ไหมว่า	 ทุกวันน้ีเราไม่ค่อยได้ฟัง	 ได้เอาใจใส่ 
ได้ก�าหนด	ได้จด	ได้จ�า	กันอีกต่อไปแล้ว	ค�านี้จึง
ได้เลือนหายไปจากการใช้ของคนไทยเราในชีวิต
ประจ�าวัน	(จะต้องไปจ�ามันท�าไม	ในเมื่อทุกอย่าง
อยู่บนเน็ตหมดแล้ว	เปิดโทรศัพท์ก็ดูได้แล้ว)
	 ส่วนค�าว่าเรียนเองนั้น	ก็สันนิษฐานว่ากร่อน
มาจากค�าว่า	เปรียญ	ซึ่งมาจาก	ปริญญา	ในภาษา
บาลีอีกที	ซึ่งปริญญานั้น	แปลกันว่า	ก�าหนดรู้	ปริ 
บทหน้า	 ในความหมายว่า	ปริจเฉท	 คือก�าหนด	

มาบวกกบั	ญา	ซึง่แปลว่า	รู	้	จงึแปลได้ว่า	กาํหนดรู้  
ซึง่ก็คอืก�าหนดขอบเขตให้ชดัเจน	(ว่าแค่ไหนทกุข์)	
ก่อน	แล้วจึงรู้นั่นเอง	ซึ่งทางพุทธถือว่า	ทุกข์เป็น
สิ่งที่ต้องก�าหนดรู้	 (คือก�าหนดให้รู้ชัดว่า	 ขันธ์ห้า 
นี้คือทุกข์	 ไม่ใช่คือเรา	 เพ่ือจะคลายความยึดติด
และพ้นจากขนัธ์ห้าน้ีไปให้ได้)	บางทจีะแปล	ปร	ิว่า 
รอบ		ปรญิญา		คอืรูใ้ห้รอบ		กไ็ด้			ในประเทศมาเลเซีย 
และอินโดนีเซียเพื่อนบ้านเรา	 ซึ่งในอดีตเคยมี 
รากฐานของอารยธรรมพุทธมาก่อน	 เขาเรียก
โรงเรียนว่า	 sekolah	 ซึ่งสันนิษฐานว่ามาจาก 
ค�าว่า	เสกขา	หรือ	สถานที่ที่มีการสิกขานั่นเอง

มาดูรากศัพท์	ของค�าว่า	สิกฺขา	กันต่อ	

 สิกฺขา	มาจาก	สิกฺข	ธาตุ	=	ศึกษา	เรียนรู้
สิกฺขิตพฺพาติ	 สิกฺขา,	 สิกฺข	 สิกฺขเน,	 อ	 ปัจจัย, 
ลง	อา	อิตถีลิงค์.	
	 แปลได้ว่า	‘ปฏิปทาอันบุคคลพึงศึกษา’	
	 ถ้าไม่พอใจการแปลแบบนี้	 เพราะแปลแล้ว 
เหมือนไม่ได้แปล	 เราอาจจะมาลองแยกศัพท ์

สิกขาสาม
กับ ความหมาย

ธีรปัญโญ

ปัญญาปริทัศน์
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ดูเล่นๆ	ว่า	ศัพท์	สิกขา	นี้	อาจจะมาจากสองศัพท์
ประกอบกันก็ได้	 คือ	 มาจาก	 ศัพท์	 สํ บวกกับ 
อิกฺข	รวมกันได้เป็น	สิกขา	เหมือนกัน	(ลบนิคหิต
ของบทหน้าออก	เมื่อเอาสองศัพท์มารวมกัน)
	 ทีนี้มาดูทีละศัพท์

 สํ ศัพท์		ตามคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ	ท่าน
ได้รวบรวมความหมายของ	ส�	ศพัท์ไว้ให้เป็นคาถา
ดังนี้

สํสทฺโท สปฺปุริสมฺหิ ธเน สุเข จ สนฺติยํ
สยนฺตยตฺเถ จ โหตีติ กวิสฺสโร วิภาวเยฯ

	 ส�	ศัพท์	นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่	พึงอธิบายไปใน 
อรรถว่า
	 สปฺปุริโส	แปลว่า	สัตบุรุษ,	คนดี
	 ธน	 	 ทรัพย์
	 สุข	 	 ความสุข
	 สนฺติ	 	 ความสงบ
	 สย�	 	 เอง,	ด้วยตนเอง
	 และท่านยังให้คาถาตัวอย่างช่วยจ�าไว้ด้วย
ดังนี้

ส๑ํ ส๒ํ ทตฺวา ปเรสํ ส๓ํ  สกาปรตฺถกามโก
ส๔ํ สํสาเร ลเภ ส๕ํ ส๖ํ   ปจฺฉิเม อตฺตภาวเกฯ

สัตบุรุษ๑	ผู้มุ่งประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่น
ให้ทรัพย๒์	แก่บุคคลเหล่าอื่น	ด้วยตนเอง๓

พึงได้	 (อริย)	 ทรัพย๔์	 เป็นของตน๕	 ในสังสารวัฏ	
(และ)	พึงได้พระนิพพาน๖	ในอัตภาพสุดท้าย

 อกฺิข ศพัท์ มาจาก	อกิขฺ	ุธาต	ุแปลว่าการเห็น

	 ทีนี้เอาสองศัพท์มารวมกัน	สํ+อิกฺข	(และลง
อ	 ปัจจัย+อา	 อิตฺถีลิงค์)	 ได้ส�าเร็จรูปเป็น	สิกฺขา 
ตั้งวิเคราะห์ได้ว่า
 สํ สปฺปุริสํ ธนํ สนฺตํ สยํ อิกฺขนํ สิกฺขา 
การดู	สัตบุรุษ	(อริย)	ทรัพย์	ความสุข	ความสงบ	

ด้วยตนเอง	เรียกว่า	สิกขา	(องค์ธรรมคือ	ปัญญา
เจตสิก)
	 แปลตามวิเคราะห์นี้ก็ได้ความดี	 เพราะการ
สกิขา		กค็อื		การดตูวัอย่างของสตับรุุษ		ดอูรยิทรพัย์ 
คอื	(ศรทัธา	ศลี	หริิ	โอตตัปปะ	สตุะ	จาคะ	ปัญญา) 
ที่เกิดขึ้นในตัว	และดูความสุข	ความสงบ	ที่ท�าให้
เกิดและท�าให้พัฒนาขึ้นในตัว	ด้วยตัวเอง
	 พดูอีกอย่างได้ว่า	การสกิขา คือ การดูตัวเอง 
โดยเอาสัตบุรุษเป็นแบบอย่าง เพื่อพัฒนาอริย- 
ทรัพย์ในตัว ให้เข้าถึงความสุข ความสงบ 
อันละเอียดประณีตยิ่งๆ ขึ้นไป	นั่นเอง
	 แปลแบบน้ีอาจจะยาวหน่อย	 แต่ก็ได้อรรถ 
ให้น�าไปขบคิดต่อได้มากมายทีเดียว

ทีนี้มาดูในรายละเอียดของ	 “สิกขาสาม”	 กันที 
ละข้อ

สีล
ค�าว่า	สีล	มาจาก
๑)	สิ	ธาตุ	พนฺธเน	ในการผูก	ลง	ล	ปัจจัย	แล้ว	
ทีฆะ	อิ	เป็น	อี
จิตฺตํ สิโนติ พนฺธติ เอเตนาติ สีลํ
‘ธรรมเป็นเครื่องผูกจิตไว้’
๒)	สีล	ธาตุ	สมาธิมฺหิ	ในความตั้งมั่น	ลง	อ	ปัจจัย
จิตฺตํ สีลติ สมาทหติ เอเตนาติ สีลํ
‘ธรรมเป็นเหตุให้จิตตั้งมั่น’
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๓)	สีล	ธาตุ	อุปธารเณ	ในการทรงไว้อย่างแรงกล้า	
ลง	อ	ปัจจัย
กุสลธมฺเม สีเลนฺติ  อุปธาเรนฺติ เอเตนาติ สีลํ
‘ธรรมเป็นเหตุให้ธ�ารงกุศลธรรมไว้ได้’
สีลิยติ อุปธารียติ สปฺปุริเสหิ หทยมํสนฺตรํ 
อุปเนตฺวา ธารียตีติ สีลํ
‘ธรรมที่สัตบุรุษน้อมเข้าไปตั้งไว้อย่างแรงกล้า 
ในระหว่างแห่งเนื้อหทัย’
สีเลติ   อุปธาเรนฺติ   ตํสมงฺคีปุคฺคลํ   อปาเยสุ
อุปฺปตฺติ   นิวารณวเสน   ภุโส   ธาเรตีติ   สีล ํ
‘ธรรมที่ธ�ารงบุคคลผู้มีพร้อมไว้มิให้เกิดในอบาย’
	 ตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค	ท่านให้แปลค�าว่า	สีล	
ในอรรถของ	สีลน�	ซึ่งหมายถึงสองอย่าง	คือ
๑)	 สมาธาน�	 ต้ังไว้ด้วยดี	 กายกรรม	 วจีกรรม 
ไม่กระจัดกระจาย
๒)	อปุธารณ�	เข้าไปทรงไว้	รองรับไว้	เป็นทีต่ัง้ของ
กุศลธรรมทั้งหลาย
	 ให้สังเกตว่าท่านไม่ได้ให้ใช้	สีลน�	ในอรรถว่า	
ปกติ	 อย่างที่เราชอบแปลกันในปัจจุบัน	 เพราะ
ศีลนี้ไม่ใช่เป็นปกติของปุถุชนทั่วไป	 แต่เป็นปกติ
ของพระอริยเจ้าตั้งแต่ช้ันโสดาบันขึ้นไปเท่านั้น	
พระโสดาบันจะสมบูรณ์ด้วยศีล	 (แต่มีสมาธิและ
ปัญญาทีย่งัต้องท�าต่อให้บริบรูณ์)	เพราะท่านไม่ม ี
สกักายทฏิฐอิกีต่อไป		ศลีส�าหรบัพวกเรา		จงึยงัต้อง 
รกัษา		ต้องฝึกฝนอบรม		ต้องจดัสรรให้มขีึน้มา		ไม่ใช่ 
จะปล่อยไปตามธรรมชาต	ิ	แล้วอยู่ๆ 			ศลีจะเป็นปกติ 
ขึ้นมาได้เอง	ศีล คือเจตนาที่จะงดเว้น คือวิรติ- 
เจตสกิ  คอืสงัวร  คอืการไม่ก้าวล่วง  การฝึกฝนใน 
ช่วงแรกๆ	 อาจจะต้องมีการฝืนใจกันบ้างเป็น 
ธรรมดา	ศลีแบ่งเป็นสองอย่างคร่าวๆ		คอื	วารติต- 
ศีล ศีลที่ต้องงดเว้น	 และ	 จาริตตศีล ศีลที่ต้อง 
ปฏิบัติ	หรอืแบ่งเป็นส่ีอย่าง	เรยีกว่า	จตปุาริสุทธ-ิ 
ศีล	 คือ	 ปาติโมกขสังวรศีล	 อินทรียสังวรศีล 

อาชีวปาริสุทธิศีล	 และ	 ปัจจยสันนิสสิตศีล	 ท่าน
พระอาจารย์ชยสาโร	 เคยให้ข้อคิดเกี่ยวกับศีล 
ไว้ว่า	 “การผิดศีลแม้แต่ข้อเดียว ถือเป็นความ 
ล้มเหลวของสติปัญญา”	 เพราะศีลจะรวบรวม 
กาย	 วาจา	 ไว้ไม่ให้กระจัดกระจาย	 เพื่อให้เป็น 
ที่รองรับของกุศลขั้นสูงขึ้นไป	 คือสมถะและ
วิปัสสนา	 ถ้าไม่มีศีลเป็นฐานเสียอย่างเดียวแล้ว	
กุศลธรรมอย่างอ่ืนๆ	ก็ไม่มทีางพฒันาต่อไปได้เลย	

 ปติฏฐฺาปนลกฺขณํ สีล ํ
	 ศีลมีการตั้งไว้มั่น	เป็นลักษณะ
 ทุสฺสีลยวิทฺธํสนรสํ สีล ํ
	 ศีลมีการก�าจัดความทุศีล	เป็นกิจ
 โสเจยฺยปจฺจุปฏฐฺานํ สีล ํ
	 ศีลมีความสะอาด	เป็นผลปรากฏ
 หิริโอตฺตปฺปปทฏฐฺานํ สีลํ 
	 ศีลมีหิริ-โอตตัปปะ	เป็นเหตุใกล้

สมาธิ 

ค�าว่า	สมาธิ
๑)	มาจาก	ส�	+	อา	+	ธา	ธารเณ	ลง	อ	ิปัจจัย	แปลง 
ส�		เป็น		ม		ตามปกติ		ธา		ธาตุ		จะแปลว่า		ทรงไว้
แต่	 ธา	 ธาตุ	 ที่มี	 อา	 น�าหน้า	 ท่านให้แปลว่า 
อาโรเป	ยกขึ้น	ตั้งขึ้น
เอการมฺมเณ สุฏฺฐุ อาธานํ สมาธิ	 ‘การยกจิต 
ตั้งจิตไว้ด้วยดีในอารมณ์เดียว’
๒)	 หรือ	 มาจาก	 สมุ	 ธาตุ	 ในความสงบ	 ระงับ 
ลง	อาธิ	ปัจจัย	ลบสระหน้า	
นานาลมฺพณวิกฺเขปวสปฺปวตฺตํ อธิสงฺขาตํ  
จิตฺตพฺยธํ สเมตีติ สมาธ ิ
‘ภาวะที่ยังความฟุ้งซ่าน	 คือความซัดส่ายไปใน
อารมณ์ต่างๆ	แห่งจิตให้สงบ’
	 ตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค	 ท่านให้ใช้ในอรรถ 
สมาธานํ ตั้งมั่น	 สม�่าเสมอโดยชอบ	 ในอารมณ์ 
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เดียวแห่งจิตและเจตสิกทั้งหลาย	(คือ	ส�	บทหน้า 
ในอรรถ	 สม�-สม�่าเสมอ	 และ	 สมฺมา-โดยชอบ 
อา+ธา	 ในอรรถยกขึ้น	 ตั้งขึ้น)	 คือจิตปกติของ
ปุถุชนนั้น	 มักจะมีธรรมชาติตกไปในกามอารมณ์
เสมอ	 จึงต ้องคอยยกจิตข้ึนตั้งไว ้ในอารมณ์
กรรมฐานอย่างต่อเนื่อง	 จนจิตสามารถตั้งมั่นได้ 
ในอารมณ์หนึ่งเดียวได้อย่างสม�่าเสมอโดยชอบ	
สมาธิแบ่งเป็นสี่ขั้นคือ	ฌานทั้งสี่ชั้น
 สรุปคือ  ศลี		ท�ากาย		วาจา		ให้ตัง้มัน่		ไม่กระจดั- 
กระจาย	เพื่อรองรับกุศลธรรมขั้นสูงขึ้น	
 สมาธิ ท�าจิต	 เจตสิก	 ให้ตั้งมั่น	 ในอารมณ ์
เดียว	เพื่อให้ปัญญาท�างานต่อไปได้	

ปัญญา 

ค�าว่า	ปัญญา 

มาจาก	ป	บทหน้า	+	ญา	ธาตุ	อวโพธเน	ในการรู้	
ลง	กฺวิ	ปัจจัย	ลง	อา	อิตถีลิงค์
ปญญฺายเต เอตายาติ ปญญฺา

‘ธรรมชาติเป็นเครื่องรู้	หรือ	สภาวะที่ช่วยให้รู้’
ป	บทหน้า	มาจาก	ปกาเรน	แปลว่า	รู้โดยประการ
ต่างๆ	
ปกาเรน ชานาติ อนิจฺจาทิวเสน อวพุชฺฌตีติ-
ปญญฺา 

‘การรู้โดยประการต่างๆ	มีอนิจจาเป็นต้น’
ปชานนํ ปญญฺา	‘รู้ทั่ว	การรู้โดยประการต่างๆ’	
	 ให้สังเกตว่า	 ทั้ง	 สัญญา วิญญาณ	 และ	
ปัญญา	นั้น	มาจากธาตุ	ญา	ตัวเดียวกัน	ต่างกันที่
บทหน้าคือ	สํ วิ	และ	ป	ตามล�าดับ	ส	ํปกติแปลว่า 
ร่วม		ด	ี	พร้อม		แต่ในทีน่ีจ้ะแปลว่า	ปนุปปฺนุ�		บ่อยๆ	 
ก็ได้	ว	ินั้นมาจาก	วิเสส	แปลว่า	รู้พิเศษ	(ขึ้นมา
จากสญัญา)	หรอื	ว	ิจะมาจาก	วสิย	แปลว่าอารมณ์	
ก็พอได้	เพราะวญิญาณ	กค็อืจิตทีรู่อ้ารมณ์น่ันเอง	
ส่วน	ป	 มาจาก	 ปการ	 แปลว่า	 ประการ,	 ต่างๆ 
 รู้แบบสัญญา	รู้จ�า	คือการไปท�าเครื่องหมาย
(นิมิต)	 เพื่อกลับมารู้ในภายหลังได้อีกบ่อยๆ	 เช่น 
รู้ว่า	นี้สีเขียว	สีแดง	ยาว	สั้น	เป็นต้น	เป็นความรู้
ที่สักว่าจ�า	 ไม่มีการแทงตลอดสภาวะธรรมที่เป็น
อารมณ์นั้นตามความเป็นจริง	 จึงมีโอกาสวิปลาส
คลาดเคลือ่นได้	เช่น	ลกูโคจ�าหุน่หญ้าทีผ่กูไว้ว่าเป็น 
คน	เป็นต้น
 รูแ้บบวญิญาณ	รูแ้จ้ง	คอืรู้แบบสญัญาได้ด้วย 
และรูแ้บบแทงตลอดลกัษณะด้วย	เช่น	รูว่้าไม่เทีย่ง 
เป็นต้นได้
 รู้แบบปัญญา	 รู้ทั่ว	 รู้ชัด	 ตามความเป็นจริง	
คัมภีร์วิสุทธิมรรค	ขยายความว่า

ปาโมกฺขลกฺขโณ สมาธิ อวิสารณลกฺขโณ วา 
อวิกฺเขปลกฺขโณ วา 
สมาธิมีความเป็นประมุข	 มีความไม่แล่นไปทั่ว	
หรือมีความไม่ซัดส่าย	เป็นลักษณะ
สหชาตานํ สมฺปิณฺฑนรโส สมาธิ  วิกฺเขปวิทฺธํ
สนรโส วา 
สมาธิมีการรวบรวมสหชาตธรรมให้เป็นก้อน
เดียวกัน	เป็นหน้าที่
ญาณปจฺจุปฏฐฺาโน สมาธิ  อวิกมฺปนปจฺจุปฏฐฺา- 
โน วา 
สมาธิมีญาณ	 หรือมีความไม่หวั่นไหว	 เป็นผล
ปรากฏ
สุขปทฏญฺาโน สมาธ	ิ	สมาธิมีสุข	เป็นเหตุใกล้
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สมฺปชานนวิชานนาการวิสิฏฺฐํ นานปฺปการโต 
ชานนํ
คือ	 รู้โดยประการต่างๆ	 ที่วิเศษกว่า	 การรู้แบบ
สัญญา	และการรู้แบบวิญญาณ
คอืนอกจากจะ	รูจ้าํ	และ	รูแ้จ้ง	ได้แล้ว	ยงัสามารถ
รู ้ไปจนจบ	 ปรากฏเป็นมรรคสามัคคี	 เข้าไป 
ตัดกิเลสได้เด็ดขาดอีกด้วย

ธมฺมสภาวปฏิเวธลกฺขณา ปญฺญา ยถาภูต 
ปฏิเวธลกฺขณา วา
ปัญญามีการแทงตลอดซึ่งสภาวธรรม	หรือมีการ
แทงตลอดตามความเป็นจริง	เป็นลักษณะ
โมหนฺธการวิทธฺสํนรสา ปญญฺา  วสิโยภาสนรสา 
วา 
ปัญญามีการก�าจัดความมืดคือโมหะที่ปกปิด
สภาวะความจริง	 หรือมีการท�าอารมณ์ให้สว่าง
แจ้ง	เป็นหน้าที่
อสมฺโมหปจฺจุปฏฐฺานา ปญญฺา

ปัญญามีความไม่หลง	เป็นผลปรากฏ
สมาธิปทฏฐฺานา  ปญฺญา  โยนิโสมนสิการปทฏฺ-
ฐานา วา อินฺทริยปริปากตา วา 
กิเลสทูริภาว วา ติเหตุกปฏิสนฺธิกตาปทฏฺฐา- 
นา วา 
ปัญญามีสมาธิ	 มีโยนิโสมนสิการ	 มีความสุกงอม
ของอินทรีย์	มีความไกลจากกิเลส	
หรือมีการปฏิสนธิด้วยเหตุสาม	 (อโลภะ	 อโทสะ 
อโมหะ)	เป็นเหตุใกล้

	 ปัญญาในมรรค	 หรือสัมมาทิฏฐิ	 ก็แบ่งออก
เป็นสี่คือ	ความรู้ในอริยสัจทั้งสี่ข้อ
	 การท�างานร่วมกนั		ของศลี		สมาธ	ิ	และปัญญา 
นั้น	 โบราณาจารย์ท่านได้อุปมาไว้อย่างน่าฟัง
ว่า	 เหมือนสามเกลอที่ช่วยกันเก็บผลไม้ที่อยู่บน 
กิ่งสูง	 คนหนึ่ง	 (ศีล)	 ก้มตัวลงเป็นฐาน	 ให้เพื่อน 
(ปัญญา)	ข้ึนยนืบนหลัง	โดยมเีพือ่นอกีคน	(สมาธิ) 

คอยยืนอยู่ข้างๆ	 ให้ปัญญาจับมือไว้	 เพื่อจะได้
สามารถยืนอย่างมั่นคง	แล้วเอื้อมมือไปเด็ดผลไม้
ลงมาได้	 ทั้งสามเกลอต้องท�างานร่วมกันเป็นทีม
อย่างนี้	จึงจะได้	(อริย)	ผล
	 รูแ้บบปัญญานีแ้หละจงึเป็นทีส่ดุยอดของการ 
ศึกษา	ถ้ารู้แบบนี้สี่ครั้ง	คือ	ได้มรรคทั้งสี่	ก็จะเป็น
พระอเสกขะ	หรอืพระอรหนัต์	จบการศกึษาได้ใน
ทีส่ดุ		พ้นทกุข์โดยไม่ต้องมาเวยีนว่ายตายเกดิกนัอีก 
สงัเกตการใช้ค�าของโบราณาจารย์ว่าแยบยลยิง่นัก	
คือท่านใช้ค�าว่าพวกเราปุถุชน	 เวียน-ว่าย-ตาย- 
เกิด	 แยกมาดูทีละข้อ	 เวียน	 คือไม่ได้อยู่ภพใด 
ภพหนึ่งตลอด	 บางทีก็ลงอบาย	 บางทีก็ขึ้นไป
สุคติภูมิ	 บางทีก็กลับมาเป็นมนุษย์	 ว่าย	 คือพอ
เกิดมาแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉยๆ	 ต้องว่าย	 ต้องด้ินรน
เบียดเบียน	 แก่งแย่ง	 แข่งขันกันไป	 ในภพน้ันๆ 
ตาย-เกดิ		คอืเมือ่ตายก็ไม่จบ		ต้องกลบัมาเกิดใหม่ 
อีกตามกรรม	 วนอย่างนี้เรื่อยไป	 จนเมื่อได้สิกขา
จนจบนั่นแหละ	จึงเรียกได้ว่ามภีพสุดท้าย	ไมต่้อง
มาเวียน	มาว่าย	มาตาย	มาเกิดอีก	เหลือแค่ที่เกิด
มาแล้วกร็อตายแค่น้ัน	(ว่าท่ีจรงิกไ็ม่ใช่เราตาย	แต่ 
เป็นขนัธ์เท่าน้ันทีต่าย)	ท่านว่าเปรยีบเหมือนคนที่
ท�างานเสร็จแล้ว		รอรบัเงนิเดอืนค่าจ้าง		คอืรอวนัที่
จะได้วางภาระ		คอืวางขนัธ์อนัหนกันี	้	พระพทุธองค์ 

๓๔40



ท่านทรงใช้ค�าว่า	“รูช้ดัว่าชาตสิิน้แล้ว พรหมจรรย์
อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท�าท�าเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อ
ความเป็นอย่างนี้มิได้มี”	การศึกษาจะสมบูรณ์ได้
ก็ต่อเมื่อพ้นทุกข์อย่างนี้เท่านั้น
	 วิเคราะห์ศัพท์บาลีกันมาหนักๆ	แล้ว	ขอจบ
แบบเบาๆ	ด้วย		คาํประพนัธ์ของ  T. S. Eliot  กว ี
รางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม	 ชาวอเมริกัน 
ที่ไปอยู่ที่อังกฤษ		ได้สรุปความหมายของชีวิตที่มี 
คุณค่า	ไว้เป็นโศลกอย่างงดงามว่า

	 We	shall	not	cease	from	exploration
And	the	end	of	all	our	exploring
Will	be	to	arrive	where	we	started
And	know	the	place	for	the	first	time.
Through	the	unknown,	remembered	gate
When	the	last	of	earth	left	to	discover
Is	that	which	was	the	beginning;
At	the	source	of	the	longest	river
The	voice	of	the	hidden	waterfall
And	the	children	in	the	apple-tree
Not	known,	because	not	looked	for
But	heard,	half-heard,	in	the	stillness
Between	two	waves	of	the	sea.
Quick	now,	here,	now,	always--
A	condition	of	complete	simplicity
(Costing	not	less	than	everything)
And	all	shall	be	well	and
All	manner	of	thing	shall	be	well
When	the	tongues	of	flame	are	in-folded
Into	the	crowned	knot	of	fire
And	the	fire	and	the	rose	are	one.
						T.S.	Eliot	“Little	Gidding,”	Four	Quartets, 1943

	 ในที่สุด	แห่งสังสาร	การค้นหา
ได้น�าพา	ฉันมาหยุด	ที่จุดต้น
พลิกแผ่นดิน	ทั่วแคว้น	แดนสกล
เหลือเพียงตน	คงไว้	ให้ค้นดู

	 ณ	ที่นั่น	ฉันหยุดฟัง	เป็นครั้งแรก	
ได้ยินแปลก	เสียงไพเราะ	เสนาะหู
เสียงน�้าปริ่ม	ออกจากใจ	ไหลพร่างพรู		
เสียงซ่อนอยู่	ในแม่น�้า	แห่งความเป็น

	 เสียงเด็กคว้า	หาแอปเปิ้ล	บนกิ่งไม้		
ฟังคลับคล้าย	คลับคลา	หาไม่เห็น
หากยินได้	ด้วยใจ	ที่ใสเย็น		 	
ระหว่างคลื่น	ความเป็น	กับความตาย

	 ณ	ที่นี่	เดี๋ยวนี้	มีเสมอ	 	 	
ฟังเถิดเธอ	อย่าเผลอ	ละเมอสาย
หากคุณค่า	งดงาม	เหนือความตาย	
อันเรียบง่าย	ต้องขวนขวาย	ด้วยความเพียร

	 แล้วทุกสิ่ง	จะกลมกลืน	คืนทุกสิ่ง	
รู้ความจริง	ใจสงบ	พบเสถียร
การเดินทาง	ถึงที่สุด	หยุดวกเวียน					
หลอมเปลวเทียน-กุหลาบ-ใจ*	ไว้ในธรรมฯ

*เปลวเทียน=แสงสว่างคือปัญญา		กุหลาบ=กลิ่นหอมคือศีล		ใจ=จิตที่ตั้งมั่นคือสมาธิ	
เมื่อสิกขาสามมารวมกันเป็นมัคคสมังค	ี	ก็จะถึง	สัจธรรม=พระนิพพาน
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สารธรรม

พระอาจารย์ชยสาโร

ใช้สาระ 
ช�าระสิกขา

ศีล  ฐานรองรับสิ่งดีๆ

ทุกครั้งที่มีกิเลสมายั่วยวน	
เราก็จะลืมเป้าหมายของตัวเอง	
ลืมหลักการของตัวเอง	สติก็จะหาย
และกว่าสติจะคืนกลับมา	เราก็มักจะ
ได้ท�า	ได้พูดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกไปเสียแล้ว	
ผลที่เกิดจากการไม่รักษาศีล	คือ	
เราจะไม่เป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่น	
และเราก็จะเคารพนับถือตัวเองไม่ได้ด้วย
เราจะกลัวความจริง	กลัวธรรมะ
เพราะในใจของเรามีสิ่งที่ไม่ดี	มีสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะ
นี่คือโทษของการผิดศีล

เรียกว่าไม่มีฐานที่จะรองรับสิ่งดี
ในการท�าสมาธิภาวนา	เราต้องเป็นเพือ่นกับตัวเอง
ต้องเคารพนับถอืตัวเอง	และต้องยอมอยูกั่บตัวเอง
โดยไม่มีสิ่งใดมากระตุ้นจิต	กระตุ้นอารมณ์
ไม่ต้องกลบเกลื่อนความจริง
โดยอาศัยความสนุกสนานจากภายนอก
ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองไม่ดี	ไม่อยากอยู่กับตัวเอง
แล้วสมาธิจะเกิดได้อย่างไร	
ท่านจึงกล่าวว่า	ศีลเป็นฐานของสมาธิ
	และในท�านองเดียวกัน
สมาธิเป็นฐานของปัญญา
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สมาธิ ฐานของปัญญา

เป็นไปได้หรือ	ที่เราจะไม่ใช้สมาธิเลย
จะใช้แต่ความคิดและความฉลาด
ในชีวิตประจ�าวันของตัวเอง
บางคนอ่านหนังสือมาก
จนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
ยังจ�าเป็นต้องนั่งสมาธิด้วยหรือ
ความส�าคัญของสมาธิอยู่ที่ว่า
สมาธิท�าให้จิตนิ่ง	แน่วแน่	มั่นคงในปัจจุบัน
นักปราชญ์ท่านหนึ่ง
เปรียบจิตใจของเรากับมีด
ท่านว่าปัญญาเหมือนความคมของมีด
ส่วนสมาธิเหมือนน�้าหนักของมีด

ทีม่า	:	จากหนงัสอื	ใช้สาระชนะมาร	รูเ้ท่ารูท้นั	หน้า	๑๐๘	-	๑๑๓

สุข ฐานของสมาธิ

ศีลเป็นฐานของสมาธิ
แต่ฐานที่ใกล้ชิดของสมาธิไม่ใช่ศีล
ฐานใกล้ชิดของสมาธิคือ	ความสุข
จิตใจของเราจะสงบดิ่งลงไปได้
ก็ต่อเมื่อมีความสุข
สมาธิเกิดขึ้นในจิตใจที่มีความสุข
ความสุขเกิดจากปัสสัทธิ	
ความผ่อนคลายทางกายทางใจ
ปัสสัทธิเกิดจากปีติ	ปีติเกิดจากความปราโมทย์
หรือกล่าวทวนได้ว่า	
ความปราโมทย์เป็นปัจจัยให้เกิดปีติ
ปีติเป็นปัจจัยให้เกิดปัสสัทธิ	
ความผ่อนคลายทางกายทางใจ
ปัสสัทธิเป็นปัจจัยให้เกิดความสุข
ความสุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ
ความเข้าใจหรือการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์
หรือการอาศัยกันของคุณธรรมต่างๆ
จะช่วยให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าได้

ถ้ามีดมีแต่ความคม	ไม่มีน�้าหนัก	มันจะตัดไม่ลึก
ถ้ามีแต่น�้าหนัก	แต่ไม่มีความคม	มันก็ตัดไม่ขาด
ถ้าจิตใจขาดสมาธิ	
ปัญญาก็เป็นแค่ปัญญาระดับความคิด
ซึ่งไม่มีพลังพอที่จะถอดถอนกิเลสได้
ฉะนั้น	สมาธิจึงมีความส�าคัญในการเตรียมจิตใจ
ให้ได้ใช้ปัญญาอย่างคล่องแคล่วและได้ผล
ศีลเป็นฐานของสมาธิ
สมาธิเป็นฐานของปัญญา
ปัญญาเป็นฐานของการหลุดพ้น
จากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลาย
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ไตรสิกขา
กิจที่ภิกษุควรท�าก่อน ๓ อย่าง 

วศิน อินทสระ

ปัญญารัตนะ

	 กจิทีภิ่กษคุวรท�าก่อน		๓		อย่างคอื			การสมาทาน 
ในอธิศีลสิกขา	อธิจิตสิกขา	และ	อธิปัญญาสิกขา	
ภิกษุศึกษาว่า	 เราจักมีฉันทะแรงกล้า	 ในการ
สมาทานอธิศีลสิกขา	เป็นต้น
    (เขตตสูตร เล่ม ๒๐ ข้อ ๕๒๓)

 ณ	ป่ามหาวนั	เมืองเวสาลี		ภิกษชุาววัชชีบตุร
รูปหนึ่ง	ทูลพระศาสดาว่า	ไม่อาจศึกษาสิกขาบท	
๑๕๐	 อันมาสู่อุทเทสทุกก่ึงเดือนได้*	 เพราะมาก
เกินไป
	 พระศาสดาตรัสถามว่า	พอจะศึกษาสิกขา	๓		
มี	อธิศีลสิกขา	เป็นต้น	ได้หรือไม่		ภิกษุทูลตอบว่า 
ได้	เพราะเพยีงแค่	๓	เท่านัน้เอง		พระศาสดาตรสัว่า 
เมื่อสมาทานศึกษา	อยู่ในสิกขา	๓	ย่อมสามารถที ่
จะละ	ราคะ	โทสะ	โมหะ	เสียได้	ครั้นแล้วก็จักไม ่
ท�ากรรมอันเป็นบาปอกุศล	
   (วัชชีปุตตสูตร เล่ม ๒๐หน้า ๕๒๔)

*(สกิขาบทของภิกษ	ุเดมิทเีดยีว	ม	ี๑๕๐	สกิขาบท	เพิม่ภายหลงั	อกี	๗๕	คอื	เสขยิวตัร	และอนยิตะ	อกี	๒	รวมเป็น	๒๒๗	-	ว.ศ.) 
  

	 ภิกษุรูปหน่ึง	 ได้ทูลถามพระศาสดาว่า	 ที่ 
พระองค์ตรัสว่า	 พระเสขะๆ	 ดังนี้	 ด ้วยเหตุ
เพียงเท่าใด	 จึงเรียกว่าพระเสขะ	 พระศาสดา 
ตรัสตอบว่า	 เพราะเหตุที่ยังต้องศึกษา	 ในอธิศีล
สิกขา	อธิจิตสิกขา	และ	อธิปัญญาสิกขา	ส�าหรับ 
ภิกษุผู ้ยังศึกษาอยู ่	 ปฏิบัติตามทางตรง	 เกิด 
ขยญาณขึ้นก่อน	 แต่นั้น	 (ตั้งแต่มรรคญาณที่	 ๔) 
อรหัตตผลจึงเกิดขึ้น	 ในล�าดับต่อไป	 ต่อจากนั้น 
ท่านผู้พ้นด้วยอรหัตตผลแล้วเป็นผู้คงที่	 ญาณ 
ย่อมเกิดขึ้น	 เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ใน 
ภพว่า	“วิมุตติของเราไม่ก�าเริบ”	
                            (เสขสูตร ที่ ๑ เล่ม ๒๐ หน้า ๕๒๕)

			(เสขสฺส	สิกฺขมานสฺส	 อุชุมคฺคานุสาริโน
			ขยสฺมึ	ปฐม�	ญาณ�,	 ตโต	อญฺญา	อนนฺตรา
			ตโต	อญฺญาวิมุตฺตสฺส	 ญาณ�	เว	โหติ	ตาทิโน
			อกุปฺปา	เม	วิมุตฺตีติ	 ภวส�โยชนกฺขเย’’	ติ)
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	 ค�าว่า	ขยญาณเกดิขึน้ก่อนนัน้	หมายถงึมรรค- 
ญาณ		มรรค	ท่านเรยีกว่า		ขยะ	(ความสิน้ไป)		เพราะ 
สิน้ไปแห่งกเิลส		ปลอดจากกเิลส		ญาณอนัประกอบ 
ด้วยมรรคนัน่เอง		ชือ่ว่า		ขยญาณ		ค�าว่า		ญาณ�		เว	 
โหติ	 ท่านหมายเอาปัจจเวกขณญาณ	 คือญาณ
เป็นเครื่องพิจารณาว่า	 บัดนี้กิเลสของเราส้ินแล้ว		
ความหลุดพ้นของเราไม่ก�าเริบแล้ว
	 พระศาสดาตรัสว่า	สิกขาบททั้งปวง	 (๑๕๐)			
รวมกันอยู่ในสิกขา	 ๓	 มีอธิศีล	 เป็นต้น	 ภิกษุผู้ 
ท�าให้บริบูรณ์ในศีล	 ท�าพอประมาณในสมาธิ 
และในปัญญา	 ย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง 
ออกจากอาบัติบ้าง	แต่ไม่ควรกล่าวว่า	เธอจะเป็น 
ผู้ไม่ควรเพื่อบรรลุโลกุตตรธรรม	 เพราะการล่วง 
สิกขาบทเล็กน้อย
	 แต่สิกขาบทใด	เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์		
(อาทิพฺรหฺมจริยกานิ,	พฺรหฺมจริยสารุปฺปานิ)		เธอ
เป็นผู ้ มีศีลยั่งยืน	 มีศีลมั่นคงในสิกขาบทนั้น 
สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบทนัน้	เธอเป็นโสดาบนั 
	 เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์	๓	เธอเป็นผู้
ไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา	 เป็นผู้มีคติแน่นอน	 (ไม่ไป 
อบาย)	และจะต้องได้ตรัสรู้ธรรมเบื้องสูงยิ่งๆ	ขึ้น 
ไป	 (โสตาปนฺโน	 อวินิปาตธมฺโม	 นิยโต	 สมฺโพธิ- 
ปรายโน)

	 ภิกษุในธรรมวินัยนี้	 เพราะสิ้นสังโยชน์	 ๓ 
และท�า	 ราคะ	 โทสะ	 โมหะ	 ให้เบาบาง	 เธอเป็น 
สกทาคามี	 มาสู่โลกนี้อีกหนเดียว	 เมื่อเธอท�าให้
บริบูรณ์ในศีล	 และสมาธิ	 ท�าพอประมาณใน 
ปัญญา	เป็นอนาคามี	แม้จะล่วงสิกขาบทเล็กน้อย 
บ้าง	ก็ย่อมปรินิพพานในโลกที่เกิดนั่นเอง	ไม่กลับ 
มาสู่โลกนี้อีก
	 ส่วนภกิษผุูท้�าให้บรบิรูณ์		ในศลี		สมาธ	ิ	ปัญญา 
เธอล่วงสิกขาบทเล็กน้อย	 แต่ท�าให้แจ้ง	 ซึ่งเจโต- 
วมิตุต	ิ	ปัญญาวมิตุต	ิ	อนัหาอาสวะมิได้		เป็นอรหนัต์ 
ผู้สิ้นอาสวะ	อย่างนี้แล	ภิกษุผู้ท�าได้เพียงเอกเทศ		
ย่อมท�าได้ดีเพียงเอกเทศ	ผู้ท�าได้บริบูรณ์	ย่อมท�า 
ได้ดีบริบูรณ์	 เราจึงกล่าวว่า	 สิกขาทั้งหลายไม่ 
เป็นหมัน																				(เสขสูตร เล่ม ๒๐ ข้อ ๕๒๖)

	 ตามนัยแห่งพระสูตรน้ี	 แสดงว่า	 พระอริย- 
บุคคล	ตั้งแต่พระโสดาบัน	จนถึงพระอรหันต์	ยัง
ต้องอาบัติ	 หรือล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบางอย่าง
ได้อยู่
 สิกขาบทเล็กน้อยคืออะไร ?
	 อรรถกถาแห่งเสขสตูรที	่๒	น้ีกล่าวว่า	ยกเว้น 
ปาราชิก	 ๔	 แล้ว	 สิกขาบทนอกนั้น	 ชื่อว่า	 เป็น
สิกขาบทเล็กน้อย	(ขุททานุขุททกสิกขาบท)	ท่าน
กล่าวว่า	 พระขีณาสพ	 (พระอรหันต์)	 จะไม่ต้อง
อาบัติที่เป็นโลกวัชชะเลย	 จะต้องบ้างก็แต่อาบัติ
ที่เป็นปัณณัตติวัชชะ	เท่านั้น
 อย่างไรเป็นโลกวัชชะ ?
 อย่างไรเป็นปัณณัตติวัชชะ ?
 โลกวัชชะ	นั้น	แปลตามตัวว่า	โทษทางโลก		
ถือเอาความว่าอาบัติที่เป็นโทษทางโลกด้วย	 คือ
แม้คนสามัญ	 ที่มิใช่ภิกษุท�าเข้า	 ก็เป็นความผิด 
เสียหายด้วย	เช่น	โจรกรรม	ฆ่ามนุษย์		เบาลงมา	
เช่น	ทุบตีกัน	ด่ากัน
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 ปัณณตัตวิชัชะ	นัน้	แปลว่า		โทษทางพระพทุธ
บัญญัติ	 คือเป็นโทษทางวินัยส�าหรับภิกษุเท่านั้น	
เช่น	 ขุดดิน	 ถอนหญ้า	 ตัดต้นไม้	 (แม้ในวัด	 หรือ
ในบริเวณกุฏิของตน)	ฉันอาหารในเวลาวิกาล	ซึ่ง 
ชาวบ้านท�าได้	ไม่เป็นไร
	 ในเสขสูตรที่	๔	พระศาสดาตรัสว่า	สิกขาบท	
๑๕๐	 ถ้วน	 มาสู่อุทเทสทุกกึ่งเดือน	 ซึ่งกุลบุตรผู้
ปรารถนาประโยชน์พากันศึกษาอยู่	 รวมอยู่ใน
สิกขา	 ๓	 คือ	 อธิศีลสิกขา	 อธิจิตสิกขา	 และอธิ- 
ปัญญาสิกขา	 ภิกษุในธรรมวินัยน้ี	 เป็นผู้ท�าให้
บริบูรณ์ในศีล	ในสมาธิ	และในปัญญา	เธอจะล่วง 
สิกขาบทเล็กน้อยบ้าง	 ย่อมออกจากอาบัติบ้าง 
เพราะเหตุไร	?	เพราะเรามิได้กล่าวความเป็นผู้ไม ่
ควรในเรือ่งนี	้	(น	ห	ิเมตฺถ	ภิกขฺเว	อภพพฺตา	วุตฺตา)	* 
	 ตามข้อความเชงิอรรถข้างล่างนี	้	มคีวามหมาย 
เป็น	๓	นยั	คอื	ตามนยัแห่งพระไตรปิฎกฉบบัหลวง	 
ถือเอาความว่า	แม้จะล่วงสิกขาบทเล็กน้อย	ก็ไม่
เป็นคนอาภัพในศาสนานี้	 คือยังเจริญรุ่งเรืองใน
ศาสนาได้	แต่เจริญอย่างไร	เจรญิด้วยลาภ	ยศ	หรอื
เจรญิด้วยธรรม		ข้อความไม่ระบ	ุไปข้างใดข้างหนึง่
	 ตามนัยแห่งฉบับของมหามกุฏฯ	ระบุชัดเจน 
ว่าแม้จะต้องอาบัติล่วงสิกขาบทเล็กน้อย	 ก็ไม่ 
อาภัพในการบรรลุโลกุตตรธรรม

	 ตามนัยแห่งอรรถกถา	ความหมายระบไุปอกี 
ทางหนึ่งคือ	พระอริยบุคคลนั้น	เมื่อต้องอาบัติใน
สิกขาบทเล็กน้อยแล้ว	 ก็ควรออกจากอาบัติเสีย		
(น	หิ	เมตฺถ	ภิกฺขเว	อภพฺพตา	วุตฺตาติ	ภิกฺขเว	หิ		
มยา	เอตฺถา	เอวรูปํ	อาปตฺติ	อาปชฺชเน	จ	วุฏฐาเน	
จ	อริยปุคฺคสฺส	อภพฺพตา	กถิตา	–	มโนรถปูรณี ภาค 

๒ หน้า ๒๘๖)

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 ข้อความตามนัยอรรถกถา	
น่าจะมนี�า้หนักดกีว่า	ตามพระบาลใีนตอนน้ี	แปล
ได้เพียงว่า	“เรากล่าวความเป็นผู้ไม่ควรในเรื่องนี้ 
ก็หามิได้”
	 ข้อความท่อนต้น	 กล่าวถึง	 พระอริยบุคคล
ย่อมต้องอาบัติบ้าง	ออกจากอาบัติบ้าง	?
	 ถามว่า	เพราะเหตไุร	?		แล้วมคี�าตอบว่า	“เรา 
กล่าวความเป็นผู้ไม่ควรในเรื่องนี้ก็หามิได้”	 ดังที่ 
ได้น�าการตีความตามมติต่างๆ	มากล่าวแล้ว			
	 ลองเปิดดพูระไตรปิฎกฉบบัภาษาองักฤษ			ของ 
สมาคมบาลีปกรณ์	 ลอนดอน	 ฉบับพิมพ์	 ค.ศ.
๑๙๗๙	 ติกกนิบาต	 อังคุตตรนิกาย	 (Gradual	
sayings)	เล่ม	๑	หน้า	๒๑๑		ก็คงได้ความเท่ากัน 
กับพระไตรปิฎกไทย	เพราะท่านแปลมาจากพระ 
ไตรปิฎกบาลีอย่างเดียวกัน	 ขอลอกมาเล็กน้อย
ดังนี้
“Whatever	minor,	trifling	observances	he	
may	transgress,	he	is	cleared	of	them.	Why	
so?	I	do	not	declare	him	to	be	rendered	
unfit	because	of	them…”
	 แปลอีกทีหนึ่งว่า	“พระอริยบุคคล	อาจต้อง
อาบัติเล็กๆ	 น้อยๆ	 แต่ก็ให้ถือว่า	 ท่านพ้นอาบัต ิ

(*ตรงนีพ้ระไตรปิฎกฉบบัหลวง	แปลว่า	“เพราะไม่มใีครกล่าวความเป็นคนอาภพั	เพราะล่วงสกิขาบทนี”้	ฉบบัของมหามกฏุฯ	 
แปลว่า	“เหตวุ่าไม่มใีครกล่าวความอาภพั	(คอืไม่อาจบรรลโุลกตุตรธรรม)	เพราะการล่วงสิกขาบทเล็กน้อย	และการออกจาก 
อาบัตินี้”	ส่วนอรรถกถาแห่งพระสูตรนี้กล่าวว่า	“ก็ในที่นี้	ตถาคตมิได้กล่าวว่าพระอริยบุคคลเป็นผู้ไม่ควรทั้งในการต้องและ
ออกจากอาบัติ	เห็นปานนี้”)



เหล่านั้น	 เพราะเหตุไร	 ?	 เพราะเรา	 (หมายถึง 
พระพุทธเจ้า)	 ไม่กล่าวว่า	 เขาจะเป็นผู้ไม่ควร 
เพราะเหตุทีเ่ก่ียวกบัเรือ่งนัน้		(คอืเรือ่งทีต้่องอาบตัิ 
และออกจากอาบัตินั้น)”
	 รวมความว่า	 พระอริยบุคคล	 ต้ังแต่พระ 
โสดาบันขึ้นไป	ท่านยังต้องอาบัติเล็กน้อยอยู่บ้าง 
แต่ท่านก็ยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์และหมดจด	 เป็นผู้ 
ควรแก่การกราบไหว้		ควรแก่การต้อนรบั		และเป็น 
บุญเขตอันเลิศของโลก
	 ในสกิขาสตูรที	่๑		(เล่ม ๒๐ ข้อ ๕๒๙)		ทรงแสดง 
สิกขา	๓	ของภิกษุ	 คือ	อธิศีล	 อธิจิต	 อธิปัญญา	
อธิศีล	 คือส�ารวมในปาติโมกข์	 เห็นภัยในโทษ 
แม้เพียงเล็กน้อย	 สมาทานศึกษาในสิกขาบท 
ท้ังหลายอยู ่,	 อธิจิต	 คือการบ�าเพ็ญฌาน	 ๔,	 
อธิปัญญา	คือญาณหยั่งรู้	ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	มรรค
	 พระผู้มีพระภาคทรงสนับสนุนให้ภิกษุ	 ทั้งที่
เป็นเถระ,	ปนูกลาง		และภิกษใุหม่			ใคร่ต่อการศกึษา 
ในสกิขา	๓	เพราะข้อนัน้ย่อมเป็นไปเพือ่ประโยชน์ 
เพื่อสุขแก่ตนและคนผู้เกี่ยวข้อง
	 มีเรื่องเล่าไว้ในปังกธาสูตร	 (เล่ม ๒๐ ข้อ ๕๓๑) 

ว่าคราวหนึ่งพระผู ้มีพระภาคเสด็จจาริกไปใน
แคว้นโกศล	พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่	เสด็จถึง 
นคิมช่ือปังกธา		แห่งชาวโกศลสมยันัน้			ภกิษุกสัสป- 

โคตรรปูหน่ึง	(ไม่ใช่พระมหากัสสป)	เป็นเจ้าอาวาส 
อยู ่	 ณ	 ปังกธานิคมน้ัน	 พระผู ้มีพระภาคทรง 
อนุสาสน์ให้ภิกษุทั้งหลายสมาทาน	 อาจหาญ	
ร่าเรงิในสกิขาบททัง้หลาย	ภกิษุกัสสปโคตร	ผูเ้ป็น
เจ้าอาวาส	รูส้กึอดึอดัขดัใจ	ไม่แช่มชืน่ว่า	สมณะน้ี
ขัดเกลายิ่งนัก	พระศาสดาประทับอยู่	ณ	ปังกธา- 
นิคม	ตามพระอัธยาศยัแล้ว	เสดจ็ไปเมอืงราชคฤห์
ประทับ	ณ	 ภูเขาคิชฌกูฏ	 ฝ่ายภิกษุกัสสปโคตร	
รู้สึกไม่สบายใจขึ้นว่า	 ไม่เป็นลาภแก่เราเสียแล้ว 
ที่เกิดความอึดอัดขัดใจในสิกขาบททั้งหลาย	 เรา 
ควรไปเฝ้าพระศาสดา	เพื่อให้ทรงอดโทษ
 ท่านตามพระศาสดาไปทีเ่มอืงราชคฤห์		เข้าเฝ้า 
ณ	ภูเขาคิชฌกูฏ	 ทูลเล่าความรู้สึกของตนถวาย 
และทลูขออภัย		พระศาสดาตรสัประทานอภยั		และ 
ตรัสว่า	 การที่เห็นโทษแล้ว	 ท�าคืนเสียให้ถูกต้อง 
เป็นความเจริญในอริยวินัย
	 ตรัสโอวาทต่อไปว่า
	 ถ้าภิกษุผู้เป็นเถระ	 ไม่ใคร่ต่อการศึกษา	 ไม่
สรรเสรญิการศกึษาแล้ว		เธอย่อมจะไม่ชกัชวนภกิษุ 
อื่นๆ	ผู้ไม่ใคร่ต่อการศึกษา	ในการศึกษา	และไม่
แสดงคณุทีม่จีรงิของภกิษุ	ผูใ้คร่ต่อการศกึษาตาม
กาลอนัควร		เราไม่สรรเสรญิภกิษุเช่นน้ี		เพราะถ้า
เราสรรเสรญิแล้ว	ภิกษุอ่ืนๆ	ก็จะคบหาเขาด้วยคิด
ว่า	เป็นผู้ที่พระศาสดาทรงสรรเสริญยกย่อง	ภิกษุ
อื่นที่คบหาก็จะถือเอาเธอเป็นเยี่ยงอย่าง	 ข้อนั้น
ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์		เพื่อโทษ	เพื่อทุกข์
แก่เธอทั้งหลายสิ้นกาลนาน	 ภิกษุปูนกลาง	 และ
ภิกษุใหม่	 ก็เช่นเดียวกัน	 ถ้าไม่ใคร่ต่อการศึกษา
แล้ว	เราไม่สรรเสริญภิกษุเช่นนั้น
 ตามนัยแห่งพระสูตรนี้ พระศาสดาทรงให ้
ความสาํคญัแก่การศกึษาเป็นอนัมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสิกขา ๓ คือ อธิศีล อธิจิต และ 
อธิปัญญา
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ประพันธ์โดย	ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง	จันทรางศุ

        เดือนเพ็ญ ณ มาฆมาสโอภาสแสง พระศาสดาทรงแสดงพระเทศนา

โอวาทปาติโมกข์โลกวันทา    ในท่ามกลางแห่งมหาสมาคม

       ล้วนเอหิภิกขุอุปสมบท    ส�าเร็จด้วยพระพุทธพจน์พึงกราบก้ม

พันสองร้อยห้าสิบพร้อมน้อมประนม  เป็นอุดมสันนิบาตประกาศธรรม

       ธรรมที่ทรงด�ารัสตรัสดีแล้ว   ยังเป็นยิ่งประทีปแก้วอันเรืองร�่า

เพ็ญเดือนสามจันทร์กระจ่างกลางพื้นด�า  เหมือนพระธรรมสว่างไสวในใจคน

       ที่ได้รสทิพย์ธรรมอันล�้าเลิศ   ย่อมบังเกิดความเห็นตรงอันส่งผล

ให้ละบาปบ่มบุญแล้วแผ้วใจตน   เป็นมงคลประเสริฐสุดผุดผ่องเอย

มาฆบูชาร�าลึก



 ข่าวการทุจรติคอรปัชัน่โกงกนิท้ังส่วนราชการ 
เอกชน		มใีห้เหน็เนอืงๆ		ทัง้ๆ		ทีเ่มอืงไทยเมอืงพทุธ	
เตม็ไปด้วยพระและค�าสอน		ท่านรูข่้าวแล้ว		มหีวัข้อ 
ธรรมหรือธรรมะอะไรท่ีเกี่ยวข้องเกิดขึ้นกับท่าน 
บ้าง	?	ช่วยตอบมาคนละ	๕	ข้อ	ก่อนดูเฉลย
	 เฉลย
 มนษุย์ผู้เหน็แก่ประโยชน์ตน	เป็นคนไม่สะอาด 
 อย่าฆ่าตนเสีย	(ด้วยการท�าชั่ว)
	 กรรมชั่วของตนเอง	ย่อมน�าไปสู่ทุคติ
	 กรรมชั่วไม่ท�าเสียเลยดีกว่า	 เพราะกรรมชั่ว 
	 ย่อมเผาผลาญในภายหลัง	
	 ความสั่งสมบาป	น�าทุกข์มาให้	
	 ความชั่วอันคนดีท�าได้ยาก	คนชั่วท�าได้ง่าย	
	 ความโลภ	 เป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลาย 
	 ความละโมบเป็นบาปแท้		บาปธรรมเป็นมลทิน 
 แท้	ทั้งในโลกนี้	ทั้งในโลกอื่น

 ทันโลก รู้ธรรม

โ กงกิ น
ปฏิรูปเทสการก
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	 ผู้โลภ	ย่อมไม่รู้อรรถ	ย่อมไม่เห็นธรรม	ความ
โลภเข้าครอบง�าคนใดเมื่อใด	 ความมืดมิดย่อมมี
เมื่อนั้น	
	 ชื่อว่าที่ลับของผู้ท�าบาปกรรมไม่มีในโลก 
	 คนมกัท�าบาปกรรมเพราะความหลง	มีบางคน 
ในโลกที่ยับยั้งด้วยความละอาย
	 สัตว์ทั้งหลายย่อมละอายในสิ่งท่ีไม ่ควร 
ละอาย	 ไม่ละอายในส่ิงที่ควรละอาย	 สมาทาน
มิจฉาทิฏฐิแล้ว	ย่อมถึงทุคติ
	 เมื่อคนโง่มีปัญญาทราม	ท�ากรรมชั่วอยู่	ก็ไม่ 
รู้สึกว่า	เขาเดือดร้อนเพราะกรรมของตน	เหมือน 
ถูกไฟไหม้	
	 คนมีปัญญาทราม	 ได้ยศแล้ว	 ย่อมประพฤติ
สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน	 ย่อมปฏิบัติเพื่อการ 
เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น
 ความรูเ้กิดแก่คนพาล		กเ็พยีงเพือ่ความฉบิหาย 
ความรู้ท�ามันสมองของเขาให้เขว	 ย่อมฆ่าส่วน 
แห่งธรรมขาว	(กุศลกรรม)	ของคนพาลเสีย
	 ผู้ท�าบาป	 ย่อมเศร้าโศกในโลกนี้	 ละไปแล้ว
ก็เศร้าโศก	 ชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสอง	 เขาเห็น
กรรมอันเศร้าหมองของตน	 จึงเศร้าโศกและ 
เดือดร้อน
	 ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผล	คนเขลายังเข้าใจ
ว่า	บาปดุจรสหวาน	แต่บาปให้ผลเมื่อใด	คนเขลา
ย่อมประสบทุกข์เมื่อนั้น

	 บคุคลท�ากรรมใดแล้ว		เดอืดร้อนใจในภายหลงั 
ร้องไห้น�า้ตานอง	เสวยผลกรรมอยู	่	กรรมน้ันชือ่ว่า 
เป็นกรรมไม่ดี
	 ธรรมและอธรรมมผีลเสมอกันหามไิด้	อธรรม
ย่อมน�าไปสู่นรก	ธรรมย่อมให้ถึงสุคติ
	 ชนพาลทั้งหลาย	 ผู้มีปัญญาทราม	 มีตนเป็น
ดังศัตรู	ย่อมเที่ยวท�ากรรมชั่วซึ่งมีผลเผ็ดร้อนอยู่	
	 บณัฑติย่อมไม่ท�าบาปเพราะเหตแุห่งตน	ย่อม
ไม่ท�าบาปเพราะเหตุแห่งผู้อื่น	 ไม่พึงปรารถนา
ทรัพย์	ไม่พึงปรารถนาความส�าเร็จเพื่อตน	โดยไม่
เป็นธรรม
	 บุคคลพึงรีบขวนขวายในความด	ี พึงห้ามจิต
เสยีจากความชัว่	เพราะเมือ่บุคคลท�าความดช้ีาอยู ่
ใจจะยินดีในความชั่วได้	
	 ดูกรภิกษุทัง้หลาย	อทนินาทานอันบคุคลเสพ
แล้ว	เจริญแล้ว	กระท�าให้มากแล้ว	ย่อมยังสัตว์ให้
เป็นไปในนรก	ในก�าเนดิสตัว์ดิรจัฉาน	ในเปรตวิสยั	
วิบากแห่งอทนินาทานอย่างเบาทีส่ดุ	ย่อมยงัความ
พินาศแห่งโภคะให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์	
	 เหน็เขาท�าชัว่	คนฉลาดรูแ้ล้ว	ไม่ควรเอาเยีย่ง
อย่างความชั่วนั้น	ข่มคนที่ควรข่ม	ติคนที่ควรติ

	 ความเห็น		(ดูภาพประกอบในหน้าแรก)
	 ข้อ	 ๑,	 ๕,	 ๖	 เป็นหน้าที่ของพระ	 แสดงว่า	
เมอืงไทยเมอืงพทุธ	ผูท้�าหน้าทีเ่ผยแผ่หลกัค�าสอน	
ละชั่ว	ท�าดี	(อาจยังไม่ต้องสอนถึงขั้น	จิตผ่องแผ้ว	
กไ็ด้)		ยงัท�าหน้าทีไ่ม่เตม็ที	่	หรอืเทคนคิการสอนยงั 
ไม่ถูกตรง	ยงัไม่มปีระสทิธภิาพพอ	บางทีมข่ีาวพระ
ผู้ใหญ่ทุจริตโกงกินเสียเอง	 หรือตัวเองไม่ได้เป็น 
ตัวอย่าง	 เป็นแกนหลักที่ดีพอ	 เหตุการณ์สังคม 
เหล่านีเ้ป็นการฟ้องว่า		พทุธศาสนายงัไม่ค่อยเข้าถงึ 
จิตใจข้าราชการ	นักปกครอง	บ้านเมืองจึงเต็มไป 
ด้วยอบายมขุ	-	ผดิศลี	๕		ไร้หริโิอตตปัปะ		ไม่เกรง 
กลัวบาปกรรม	 เมื่อผู ้ปกครอง	 นักการเมือง 
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ข้าราชการ	ทหาร	ต�ารวจ		และครบูาอาจารย์		ไม่มี 
ศีลธรรม	 บ้านเมืองก็วินาศ	 เหตุการณ์จริงใน 
บ้านเมืองสามารถเอามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจ 
เป็นสื่อสอนธรรมะได้	ทันยุค	ทันสมัย	น่าตื่นเต้น
ติดตามด้วย	 และแสดงว่า	 ค�าสอนของพุทธไม่ 
ล้าสมัย	 และสามารถท�าประโยชน์	 ชี้น�าผู้คนใน
บ้านเมือง	 ให้รู้ถูกรู้ผิด	 รู้ดีรู้ช่ัว	 รู้บุญรู้บาป	 ได ้
อย่างดี	 เป็นการอนุเคราะห์	 เกื้อกูลโลกและ 
มหาชน	ตามอุดมคติของพุทธศาสนา
	 กรณีที่มีข่าว	 นศ.หญิงมหาวิทยาลัยมหา- 
สารคามพบเห็นการทจุรติในหน่วยงานรฐั		แล้วกล้า 
มาแจ้งผูใ้หญ่ทราบ		แม้จะโดนผูใ้หญ่ดตุ�าหนทิ�าโทษ 
แต่ด้วยส�านึกรับผิดชอบและทนไม่ได้ท่ีเห็นการ 
ทุจริต	 เอารัดเอาเปรียบประเทศชาติและคน 
ยากไร้		จนอยูเ่หนอืความกลวัและความเหน็แก่ตวั 

น�าข่าวไปแจ้งทางการ	 จนในท่ีสุดมีการสอบสวน
พบหลกัฐานทจุรติมากมายหลายจังหวดั	สามารถ
ประหยัดงบประมาณชาติได้นับหลายร้อยล้าน
บาท	ถือเป็นการท�าดีที่น่าชื่นชมสรรเสริญ	แสดง
ถึงจิตใจท่ีเสียสละยิ่งใหญ่	 เห็นแก่ส่วนรวม	 ไม่มี
อคติ ๔	 เพราะกลัวภัยส่วนตัว	 (ภยาคต)ิ	 เพราะ
รัก	-	โลภ	(ฉันทาคต)ิ	เพราะโกรธเกลียดส่วนตน 
(โทสาคต)ิ	เพราะโง่	หลง	ไม่รู้ว่าอะไรผิดถูก	หรือ 
ท�าไม่รู้ไม่ชี้	(โมหาคต)ิ	เป็นคุณธรรมอีกอย่างหนึ่ง 
ที่พระควรน�ามาชื่นชม	 ส่งเสริม	 ยกย่องให้ดูเป็น 
ตัวอย่าง	(ปูชา จ ปูชนียานํ	มงคลสูตร	ข้อที่	๓) 
แล้วน�ามาสอนชาวบ้าน	 ถ้าสังคมมีผู้คนอย่างน้ี		 
คนชั่วจะไม่กล้าท�าชั่ว	 เพราะกลัวคนรู้ทัน	 กล้า 
แจ้งข่าว	 แล้วตนก็โดนสังคมประณามลงโทษ	 มี
ความผิดตามกฎหมาย	 สังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้น 
มีภูมิต้านทานมากขึ้น	 เพราะคนกล้าท�าบุญ	ด้วย 
เวยยาวจัจมยั	กล้าขวนขวายอาสา	ท�าสิง่ท่ีถกูต้อง 
สจุรติเทีย่งธรรม		ไม่ดูดาย		ให้คนชัว่เลวเหยยีบย�า่ 
ท�าลายสังคม	 เอาเปรียบประชาชน	 กล้าปฏิรูป 
ประเทศอย่าง active เป็นการแสดงความรัก 
ความกตัญญูกตเวที ต่อประเทศชาติ และ
ประชาชน	อย่างแท้จริง
 ประวตัศิาสตร์จะต้องจารกึว่า โศกนาฏกรรม
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของช่วงเปลี่ยนผ่านทางสังคมใน 
ยคุน้ี ไม่ใช่เสยีงเอ็ดตะโรโฉ่งฉ่างของคนชัว่ แต่เป็น
ความเงียบกริบอย่างน่าใจหายของคนด ี  
                             	(มาร์ติน	ลูเธอร์	คิง	จูเนียร์)

 วิธีจะเอาชนะความชั่ว ไม่ได้อยู่ที่การท�าลาย
คนชั่ว แต่อยู่ที่การเปลี่ยนจิตใจของคนชั่ว โดยไม่
ท�าความชั่วตอบ ให้เกลียดชังความเลว แต่อย่า
เกลยีดชงัคนเลว เพราะทกุคนมโีอกาสกลบัตัวเป็น
คนดีได้เสมอ   
                                                        (คานธี)
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	 บทก่อนได้บอกแล้วว่าพระอุปคุตเถระเป็น
พระอรหันต์ผูท้รงอภิญญามากด้วยฤทธิ	์นอกจาก
นั้นยังเป็นพระธรรมกถึกชื่อดังแห่งเมืองมถุรา	
ท่านได้รับอาราธนานิมนต์เป็นองค์แสดงธรรม	ณ	
สันนิบาต	ศาลากลางเมืองเป็นประจ�า	เรียกได้ว่า
ท่านครบเครื่องเร่ืองความสามารถทั้งปางโปรด
และปางปราบ	 หากเกิดสมัยนี้	 เห็นทีรายการทีวี 
คงแย่งตวักนัจ้าละหว่ัน		เพราะสามารถสร้างเรตต้ิง 
ได้ถล่มทลาย	 หรือบางทีสามารถปั่นกระแสได้ 
นานปี
	 แม้จะมีชื่อเสียงโด่งดังและมากด้วยฤทธิ์	
แต ่พระอุปคุตเถระก็เจอคู ่ปรับคนส�าคัญคือ 
พญามาร	 สุภาษิตไทยบอกว่า	 มารไม่มี	 บารม ี

ไม่เกิด	 เห็นจะเป็นจริง	 เพราะนับแต่พระเถระ
เป็นนักเทศน์ชื่อดัง	 พญามารตนนี้เที่ยวขัดขวาง 
เสียทุกครั้งไป	 เป็นเหตุให้เกิดการประลองฤทธิ์ 
จนกลายเป็นสงครามอันยิ่งใหญ่น�ามาสู่เรื่องราว 
เล่าขานสืบมาถึงปัจจุบัน	 หากมีนักเขียนฝีมือดี 
เสริมแต่งเนื้อหาใหม่ให้น่าสนใจ	 รับรองว่าไม่แพ ้
ไซอิ๋ว	นิยายอมตะของจีนเป็นแน่
	 พญามารตนนีน้ามว่า	วสวตัด	ีหรอืเรยีกชือ่เตม็
ว่าพญามาราธิราช	ใครอยากจะแตะมอืเปน็เพื่อน 
ก็ท�าได้	เพียงแต่คิดอกุศลกรรมมากเข้าไว้	ไม่นาน 
คงได้พบกัน	 แต่ไม่รับปากนะ	 ว่าจะเจอพญามาร 
ตนนี้	หรือพญายมราชแห่งนิรยโลก

มองเทศ - มองไทย
วิเทศทัยย์

จากพระธรรมกถึกถึงผู้ทรงอภิญญา (๔) 

พระอุปคุตเถระ
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	 เล่ากันว่าพญามารตนนี้สถิตอยู่บนสวรรค์ 
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี	ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นหก	ผู้เขียน
เคยไปมาแล้ว	ขึ้นก็ยาก	ลงก็ล�าบาก	สูงจนขาสั่น 
อยู่วัดพืชมงคล	 เขตล�าลูกกา	 ปทุมธานี	 ตอนนี ้
ได้ข่าวว่าเจ้าอาวาสก�าลังบูรณะใหม่	 เสร็จหรือ 
ยังไม่ทราบได้	 ใครอยู่แถวนั้นช่วยรายงานที	 ยัง 
คดิอยูว่่าหากมีเวลา		จะจดัทัวร์สวรรค์สักครัง้		แถม 
อีกโปรโมชั่นหนึ่งคือทัวร์นรก	เขามีสองอย่างในที่ 
เดียวกัน	 เป็นแพ็คเกจพิเศษ	 ประเภท	 ๒	 in	 ๑	 
ไปที่เดียวเที่ยวจนคุ้ม
	 อันว่าสวรรค์ชั้นนี้นั้น	แบ่งเป็น	๒	กลุ่ม	เทพ 
ฝ่ายหนึง่และมารอกีฝ่ายหนึง่		ต่างฝ่ายต่างปกครอง 
กันเอง	 ไม่ล�้าเส้นกัน	 ตามหลักฐานไม่ปรากฏว่า 
ทั้งสองฝ่ายทะเลาะวิวาทกัน	 ต่างฝ่ายต่างเสพ 
เสวยทิพยสมบัติของตน	 ความแปลกของเทพ 
และมารชั้นนี้คือ	 มีสิทธิพิเศษเหมือนถือบัตร 
เครดิต	 Aeon	 กล่าวคืออยากจะได้อะไร	 อยาก 
จะกินอะไร	 ก็มีคนเนรมิตให้	 พูดแบบชาวบ้าน 
คือเป็นเทวดา	 first	 class	 มีแต่คนตระเตรียม 
จัดแจงให้	ไม่ต้องออกแรงให้เสียเหงื่อ
	 คัมภีร์พระพุทธศาสนาบอกว่า	 พญามาร 
วสวัตดีตนนี้เป็นราชาฝ่ายมารครองสวรรค์ช้ัน 
นีแ้หละ		เป็นคูป่รบัพระพทุธเจ้าเหมือนพระเทวทตั 
จะเรียกว่าบนสวรรค์มีพญามาร	 บนโลกมนุษย์มี

พระเทวทตักน่็าจะได้	พญามารตนนี	้เริม่ปรากฏตัว 
ในคัมภีร์พระไตรปิฎกนับต้ังแต่เจ้าชายสิทธัตถะ 
ทรงออกผนวช	จนถงึกาลใกล้ปรนิพิพาน		ไม่ทราบ
ว่าแกอาฆาตพระพุทธเจ้าของเราแต่ชาติปางไหน	
ภาษามวยเรียกว่าเจอหน้าทักทายเป็นแยกเขี้ยว
ออกอาวุธใส่ทันที	 พระพุทธเจ้าก็แสนจะเมตตา 
ปรานี	 ไม่ได้ก�าราบพญามารตนน้ีแต่อย่างใด 
หรือพระองค์ทรงทราบว่า	 อนาคตกาลภายหน้า 
จะมีพระอรหันต์ผู ้เป็นกระบี่มือหนึ่ง	 มาปราบ 
พญามารตนนี้ก็เป็นได้
	 ครั้นเห็นว่าคนระดับพระพุทธเจ้าผู ้ เป ็น 
เทพเหนือเทพไม่ทรงแสดงปฏิกิริยาอันใดกับตน	
พญามารจึงประพฤติตัวกร่างไปทุกแห่ง	 ไม่เกรง
หน้าอินทร์หน้าพรหม	 โดยเฉพาะเวลาพระภิกษุ
สามเณรภาวนาองค์เดียวกลางป่า	 เพื่อหาทาง
พ้นทุกข์	 เป็นต้องเจอพญามารตนน้ี	 แสดงฤทธ์ิ
ข่มขู่เสมอ	 จนกิตติศัพท์เลื่องลือตลอดดินแดน
ชมพูทวีป
	 สมัยพระอุปคุตเถระแสดงธรรมแก่ชาวเมือง 
มถุราก็เช่นกัน	 พญามารได้มาขัดขวาง	 ด้วยการ 
บนัดาลให้ฝนกลายเป็นไข่มกุบ้าง		ทองบ้าง		ร่วงหล่น 
กลางลานธรรม	เป็นเหตุให้ผู้ฟังธรรมลนลานแย่ง
กันเก็บของมีค่า	 ไม่สนใจการฟังธรรมแต่อย่างใด	
บางครัง้ส�าแดงตนเป็นเทพศาสตราและนางอัปสร
ออกมาร่ายร�าต่อหน้าพระเถระ	 ขณะแสดงธรรม	
เพื่อเชิญชวนให้ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลิน	 หลาย
ต่อหลายครั้งที่พระเถระแสดงธรรม	 มักพบกับ 
การผจญของพญามารเช่นนี้เสมอ
	 หนักสดุคอื	พญามารหาญกล้า	เอาพวงมาลยั
ไปคล้องคอพระเถระ
	 คดิเองว่าคนไทยทีน่ยิมเอาพวงมาลยัไปห้อย
คอพระพุทธรูป	คงได้แนวปฏิบัติมาจากพญามาร
ตนนี้เป็นแน่	 แต่ความคิดน่าจะตรงข้ามกันคือ	
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พญามารคล้องมาลยัให้พระเถระดเูหมอืนจะแสดง
ความเคารพ	แต่เป็นการเย้ยหยนัในท	ีแต่กริยิาของ
คนไทยเรา	น่าจะแสดงไปในทางเคารพบชูา	บางคน 
เลยเถิดใส่แว่นตาหรือนาฬิกาให้ก็มี	 อันนี้เห็นว่า
เกินเลยพญามาร	(น่าจะเรียกพญาเมิน)
 กริยิาของพญามารคร้ังน้ี		พระเถระคงพิจารณา 
ว่า	หากปล่อยไปเช่นนี้คงจะได้ใจ	อีกทั้งตนเองได้
รบัพุทธพยากรณ์		ให้เป็นผูร้บัภารธุระในการรกัษา
พระศาสนา		ครัน้ตรองด้วยญาณกว่็า		พญามารตนนี ้
มีโพธิจิต	กล่าวคือ	สามารถรู้แจ้งพระสัทธรรมได้ 
จึงเห็นสมควรส�าแดงฤทธ์ิ	 ปราบพญามารตนนี้ 
ให้สิ้นพยศ	 ครั้นแล้ว	 ได้เนรมิตร่างงูตายหนึ่ง 
ร่างสุนัขตายหนึ่ง	 และร่างคนตายหนึ่ง	 เป็นพวง 
มาลาสวมพญามาร		กล่าวคอืร่างงตูายสวมทีศ่รีษะ 
ร่างสุนัขตายสวมที่คอ	 ส่วนร่างคนตายสวมที่ห ู
นึกเห็นภาพ	 คงไม่ต่างจากนักร้องท่ีแม่ยกสวม 
พวงมาลัยเต็มคอ
	 พญามารส�าคัญตนว่ามีฤทธานุภาพมากกว่า
ผู้อื่นใดในสามโลก	จึงพยายามถอดออก	แต่ยิ่งดิ้น
พวงมาลัยสามสายยิ่งรัดแน่น	 ยิ่งแกะยิ่งส่งกลิ่น
เหม็นคละคลุ้ง		และยิ่งพยายาม		ยิ่งหมดหนทาง		
ไม่ต่างจากมดตวัน้อยถกูภเูขาทบั	ครัน้หมดปัญญา 
ก็เหาะเหินไปหาเทพเจ้าน้อยใหญ่	 จนถึงท้าว 
มหาพรหมผูใ้หญ่		แต่กไ็ม่มใีครสามารถช่วยเหลอื 
ได้	สุดท้ายแจ้งด้วยใจว่า	พระอรหันต์อุปคุตเถระ 
รูปนี้ทรงอภิญญา	 มีฤทธานุภาพเหนือตน	 จึงลด 
ทฏิฐิเข้าไปหาพระอปุคตุเถระ	เพือ่ขอความเมตตา
ให้ถอดพวงมาลัย
	 ตอนนี้ชวนให้นึกถึงเรื่องรามเกียรติ์ตอน 
หนุมานเผากรุงลงกา	 หนุมานนั้นมีพละก�าลัง 
มหาศาล	 ให้ทศกัณฑ์เอาเช้ือไฟมาพันรอบตัว 
แล้วจุดไฟเผา	 จากนั้นเที่ยวกระโจนเข้าบ้านช่อง
ห้องหอและปราสาทราชมณเฑียร	 จนกรุงลงกา

ไหม้ป่นปี้	 แต่หนุมานมาจนปัญญาตอนไฟที่หาง
ไม่ยอมดบั	พอได้อบุายจากฤาษีนารทะแนะให้อม
หางจงึรอดตวั	หากสงัเกตให้ด	ี	เนือ้ความมลีกัษณะ 
คล้ายกับมาลยัคล้องคอพญามาร		น่าเสยีดาย	ไม่รู้
ใครลอกใคร		ถ้าสมยันัน้มีลขิสทิธิ	์	คงมกีารฟ้องร้อง 
กันในชั้นศาลเป็นแน่	บางทีหนุมานอาจถูกตัดคอ
ริบเรือนก็เป็นได้
	 อีกเรื่องหน่ึงคือ	 เห้งเจียหรือซึงหงอคงแห่ง
ไซอิว๋	ว่ากันว่าลงิตวัน้ีนิสยัใจร้อน	บุม่บ่าม	และดือ้ 
รัน้	แต่มากด้วยฤทธิ	์	พระยไูลสัง่ให้เดนิทางไปชมพ-ู
ทวีปกับพระถังซัมจ๋ัง	 เน่ืองจากว่ามากด้วยฤทธ์ิ
เกรงว่าจะคมุพฤตกิรรมไม่ได้		พระโพธสิตัว์กวนอมิ 
จึงมอบก�าไลมงคลแก่พระถังซัมจั๋ง	โดยสั่งว่าหาก
เห้งเจียดื้อรั้น	 ไม่ยอมฟัง	 เพียงสวดมนต์ระลึกถึง
พระองค์	 ก�าไลมงคลก็จะรัดเศียรเห้งเจียจนยอม
ศิโรราบ	 เร่ืองนี้เช่นเดียวกัน	 มีลักษณะคล้ายกับ
พญามารถูกมาลัยซากศพสวมคอ
	 พระอุปคุตเถระ	 ครั้นทราบว่า	 พญามารลด 
ทิฏฐิ	 หันมาเชื่อมั่นพระรัตนตรัยแล้ว	 จึงเทศนา 
สั่งสอนว่า	 “ตัวเจ้าเบียดเบียนพระพุทธเจ้าหลาย 
ครั้งหลายครา	 แต่พระองค์ไม่ทรงต�าหนิแม้ครั้ง 
เดียว	เพราะต้องการให้เจ้าส�านึกตน	เนื่องจากว่า 
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เจ้ามีจิตรู้แจ้งตน”	พอได้ยินเช่นนั้น	พญามารก้ม 
ลงกราบพระอุปคุตเถระที่เท้า	 พร้อมสารภาพ 
บาปสิ้น	 ครั้นแล้วพระเถระได้คลายฤทธ์ิ	 พวง 
มาลยัสามชัน้กม็ลายหายไป		พอจะมองเห็นภาพว่า 
พญามารคงจะสิ้นลายจนหมดตัวเป็นแน่
	 ตรงนี้อยากสันนิษฐานว่า	 พญามารดังว่า
เห็นจะไม่มีตัวตนดังปรากฏเห็นในคัมภีร์ดอก	น่า
จะเป็นบคุลาธษิฐานเป็นแน่		ผูเ้ขียนอยากจะเดาว่า 
เห็นจะเป็นเจ้าลัทธิน้อยใหญ่สมัยนั้นนั่นแหละ 
หากเราศกึษาประวตัศิาสตร์จะเห็นว่า	สมยันัน้เป็น 
การขับเคี่ยวแข่งขันกันทางลัทธิความเช่ือหลาย 
กลุ่ม	 ที่เห็นเด่นชัดสุดคือ	 พราหมณ์และนักบวช 
ชเีปลอืย	หรอืแม้แต่นกิายน้อยใหญ่ในพทุธศาสนา	
แต่ละลัทธิ	 ต่างหาวิธีการเพื่อแย่งชิงศาสนิก	 จึง
หลีกเลี่ยงมิได้	ที่จะมีการกระทบกระทั่งกัน
	 การแสดงฤทธิ์ระหว่างพญามาร	 กับพระ 
อุปคุตเถระ	 น่าจะเป็นนัยบอกให้รู้ว่า	 สมัยนั้นม ี
การปะทะกันทางความคดิค่อนข้างรนุแรง	แต่การ 
จะเขียนประวัติศาสตร์ตรงเกินไปก็จะท�าให้ 
ศาสนาอืน่เสยีหาย	บรูพาจารย์จงึแต่งเป็นลักษณะ
บุคลาธษิฐานเสยี	เพ่ือให้คนรุน่หลงัตีความกนัเอา
เอง	 ลักษณะนี้เรียกว่า	 บัวไม่ช�้าน�้าไม่ขุ่น	 ถือว่า 
เป็นมารยาททางอักษร	ตรงกนัข้ามกบัสมยันี	้เล่น 
กันแรง	 โดยไม่คิดว่า	 ลูกหลานของเราจะต้องอยู่ 
ด้วยกันไปอีกนานเท่านาน
	 ตรงนี้ผู้เขียนเห็นว่า	 บูรพาจารย์ท่านฉลาด
ในการเรียบเรียงเรื่องราว	 โดยการเชื่อมโยงผูก
เรื่องเข้ากับพุทธประวัติ	 ด้วยการพยากรณ์มอบ
หมายให้พระอุปคุตเถระเป็นผู้ปราบพญามาร	ถือ
ได้ว่าคนแต่งเรื่องราวเช่นนี้	เป็นระดับปรมาจารย์	
เพราะซ่อนนัยอย่างลุ่มลึก	 หากสังเกตอีกหลาย
เรื่องในต�านานชั้นหลัง	 ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน	
ลองกะเทาะกันดูบ้าง	เผื่อจะได้เกิดปัญญา

	 อ้าว	อย่าเพิ่งหลับ	เรื่องพญามารยังไม่จบ!!
	 ครั้นพญามารหันมานับถือพระรัตนตรัยแล้ว	
พระเถระได้สั่งพญามารว่า	แต่นี้ไปเมื่อหน้า	ห้าม
เบียดเบียนบีฑาพระภิกษุสงฆ์เป็นอันขาด	 แม้
พิธีกรรมทางศาสนาก็ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยว	 เห็นจะ
เป็นเพราะความเชื่อเช่นน้ีกระมัง	 เวลาคนเหนือ
และคนอีสานประกอบพธิกีรรมทางศาสนา	มกัจะ
ยกหอพระอุปคุตเถระ	เพื่อเป็นนัยเตือนพญามาร	
เกรงว่าแกจะหลงลืมสัญญา
	 อกีหนึง่นัน้		พระอุปคตุเถระใคร่จะเหน็พระรปู 
กายของพระพุทธเจ้า	 ทราบว่า	 พญามารพบ 
พระพุทธเจ้าบ่อย	 น่าจะจดจ�าลักษณะของพระ 
พทุธองค์ได้ครบถ้วน			พญามารรบัปากว่า			สามารถ 
ส�าแดงพระรปูกายของพระพทุธเจ้าได้	แต่มข้ีอแม้
อย่างหนึ่งว่า	ห้ามพระเถระแสดงความเคารพตน 
เป็นอันขาด		เพราะ	“หากพระคณุเจา้แสดงความ 
เคารพข้าพเจ้าแม้เพียงเล็กน้อย	 ขณะที่จิตของ 
พระคุณเจ้ามั่นอยู่ที่พุทธานุสสติ	 ข้าพเจ้าถูกไฟ 
ประลัยกัลป์เผาผลาญ	 ข้าพเจ้าไม่มีฤทธ์ิพอ 
ที่จะทนต่ออ�านาจ	จากการกราบของพระคุณเจ้า
ผู้ซึ่งหมดกิเลสอาสวะแล้ว”
	 ประเด็นนี้	เป็นหลักฐานชี้ชัดว่า	พระอรหันต์
ผู้ทรงธรรมชั้นสูงสุด	 ไม่เหมาะสมที่เคารพกราบ
ไหว้บุคคลผู้มีธรรมต�่ากว่าตน	 (นอกเสียจากเป็น 
ภิกษุที่พรรษาแก่กว่า)	 ประเพณีนี้ต่างเป็นที่รู้จัก 
กันดีของพระเถราจารย์สมัยอดีต	 ผิดกับปัจจุบัน 
วนันี	้		มผีูอ้วดอ้างว่าเป็นพระอรหนัต์		เทีย่วกราบไหว้ 
ชาวบ้านกันมัว่ไปหมด		พเิคราะห์ดแูล้วเหน็จะเป็น 
พวกธาตุไฟเข้าแทรกมากกว่าพระอรหนัต์		ต้องเร่ง 
ตรวจชีพจรด่วน	 มิเช่นนั้นพิษจะแล่นเข้าหัวใจ 
ยากต่อการรกัษาเยยีวยา	หรืออนัตรายสดุ		ถงึขัน้
ตรีทูตกันเลยทีเดียว
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	 ครัน้หนัมานบัถอืพระรัตนตรัยแล้ว	พญามาร 
วสวัตดีก็เปลี่ยนเป็นคนละคน	 จากเดิมหน้าตา 
น่ากลวัดุดัน		เป็นท่ีครัน่คร้ามของผูพ้บเหน็		แต่บดันี ้
เปลี่ยนใส่ชุดขาว	 พนมมือด้วยกิริยานอบน้อม
ต้อนรบัทกุคนท่ีเดนิทางเข้ามาอารามวหิาร		พร้อม
เชิญชวนให้ผู ้คนท�าบุญใส่บาตรแก่พระคุณเจ้า
น้อยใหญ่	 แลเวลาพระคุณเจ้าแสดงธรรม	 ก็จัด
เตรยีมสถานทีเ่พือ่ความสะดวกสบายแก่ผูฟั้งธรรม
	 เชื่อแน่ว่า	 ครั้นเมื่อพญามารหันมานับถือ 
พระรัตนตรัยแล้ว	 บริวารแห่งตนก็น่าจะหันมา
อุปถัมภ์ดูแลพระสงฆ์เช่นกัน	 สังเกตได้จากการ
สร้างอารามวิหารแต่ละแห่ง	 แม้อยู่เขตกันดาร
หรอืตามหมู่บ้านกลางพงไพร		มกัส�าเรจ็ตามความ
ประสงค์อย่างอัศจรรย์	 อย่างน้อยเม่ือพวกมาร 
ไม่ขัดขวาง	ก็น่าจะเป็นเหตุให้ส�าเร็จได้ครึ่งหนึ่ง
	 ทุกวัน	 พญามารจะท�าหน้าที่ตีฆ้องร้องป่าว 
ทั่วเมืองมถุราว่า	 “ผู ้ใดต้องการไปเสวยสุขใน
สวรรค์	 และต้องการความหลุดพ้น	 ขอให้ไปฟัง
พระอปุคตุเถระแสดงธรรม	และถ้าใครไม่เคยเหน็
พระตถาคตเจ้า	ขอให้ทัศนาไปยังพระอุปคุตเถระ
นั้นเถิด”	
	 เห็นหรือยังว่า	 การปราบพญามารของพระ
อุปคุตเถระเป็นผลส�าเร็จมากน้อยเพียงใด	นับแต่

นั้นมา	ชาวมถุราต่างสรรเสริญพระเถระว่า	เป็นผู้ 
มากด้วยฤทธิ์	สามารถปราบพญามารจนสิ้นพยศ 
เกิดลาภสักการะมากมาย	 มีกุลบุตรพากันออก 
บวช	 ศึกษา	 และปฏิบัติตามแนวค�าสอนของ 
พระเถระ	 เป็นจ�านวนมากต่อมาก	 และสามารถ
บรรลุธรรม	 นับแต่ชั้นต้น	 จนถึงช้ันสูงสุด	 คือ 
พระอรหันต์
	 เรือ่งราวของพระอรหนัต์ปราบมาร	ในคมัภร์ี
อวทานต้นฉบับ	มีเพียงเท่านี้
	 คัมภีร์ชั้นหลังเสริมอีกว่า	พระเจ้าอโศกมหา- 
ราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 ได้สร้างเจดีย์
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ัวแผ่นดินชมพูทวีป	
จ�านวน	๘๔,๐๐๐	องค์	ปรารถนาจะท�าพิธีฉลอง
เจดีย์เหล่านั้น	 แต่เกรงว่าพญามารจะมาขัดขวาง	
จึงปรึกษากับคณะสงฆ์เพื่อนิมนต์พระอุปคุต
เถระ	ซึ่งจ�าพรรษาอยู่ในปราสาทแก้ว	๗	ประการ 
ใต้มหาสมุทร	ให้มาช่วยปราบมาร
	 พระอุปคุตเถระยินดีมาช่วยงาน	 พอถึงวัน
ฉลองเจดีย์	 พญามารก็มาจริง	 ได้แสดงฤทธิ์สู้กัน
หลายหน	 สุดท้าย	 พระเถระเนรมิตซากสุนัขเน่า
ไปผูกคอพญามาร	พญามารไปขอร้องพวกเทวดา
และพรหมน้อยใหญ่	ก็ไม่มีใครช่วย	จึงกลับมาขอ
ขมาพระเถระ	พระอุปคุตเถระได้ใช้รัดประคตมัด
พญามารตดิกับภเูขา	จนกระทัง่พธีิฉลองแล้วเสรจ็	
สุดท้ายเถระได้คลายฤทธิ์สุนัขเน่าจึงหลุดจากคอ
	 เรื่องราวเสริมอีกว่า	 ขณะพระอุปคุตเถระ
ต่อสู้กับพญามารนั้น	 เป็นเวลาใกล้เพล	 พอเสร็จ
แล้วเกรงว่าจะเลยเพล	พระอุปคุตเถระจึงเงยหน้า
สะกดพระอาทติย์ไว้	ขณะเดียวกันก็ฉนัเพลไปด้วย	
จึงกลายเป็นรูป	พระอุปคุตเถระปางจกบาตร
	 เรื่องเหล่านี้คิดว่า	 คงไม่เกินเลยนักปราชญ์
ไทย	 เพราะเรื่องพิสดารแบบนี้	 มีให้เห็นมากมาย
ในวรรณกรรมไทยแท้	(คราวหน้ามาว่ากันต่อ)
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‘สิกฺขานิสํสมิทํ, ภิกฺขเว, พฺรหฺมจริยํ วุสฺสติ ปญฺญุตฺตรํ วิมุตฺติสารํ สตาธิปเตยฺยํ

“ภิกษุทั้งหลาย  การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้  มีสิกขาเป็นอานิสงส์  มีปัญญาเป็นยอด

มีวิมุตติเป็นแก่น  มีสติเป็นอธิปไตย”
พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ข้อ ๒๔๖



v วิสัชนาธรรม : 
 ไตรสิกขา แนวการศึกษาของชาวพุทธ
v	ธรรมปริทัศน์	:	
 หลักแม่บทของการพัฒนาตน
v พระธรรมเทศนา : 
 ปณิธานชีวิต
v ธรรมกถา : 
 ปลอดภัยด้วยไตรสิกขา
v	ปัญญาปริทัศน์	:	
	 สิกขาสามกับความหมาย	

v สารธรรม : 
	 ใช้สาระ	ช�าระสิกขา		
v ปัญญารัตนะ : ไตรสิกขา 
	 กิจที่ภิกษุควรท�าก่อน	๓	อย่าง
v	กวีนิพนธ์	:	
	 มาฆบูชาร�าลึก
v ทันโลก รู้ธรรม : 
 โกงกิน
v มองเทศ - มองไทย : 
	 พระอุปคุตเถระ	ตอน	๔


