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เปิดเล่ม
วารสารโพธิยาลัย ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นฉบับ ไตรสิกขา ซึ่งเป็นชื่อเรียกหลักธรรมส�ำคัญ
ในพระพุทธศาสนา ที่ช่วยเกื้อกูล ส่งเสริม สนับสนุน
ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยหลักธรรม
ย่อย คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
แม้จะเป็นหลักธรรมทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนได้ยนิ กันคุน้
หู แต่จะมีใครสักกี่คนที่เข้าใจความละเอียดลึกซึ้งของ
ไตรสิกขา ว่าส�ำคัญต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็น
อย่างยิ่ง เรียกว่า ถ้าขาดหลักธรรมหมวดนี้ การศึกษา
พระพุทธศาสนาจะไม่มีวันสมบูรณ์ได้เลย
ดั ง นั้ น บทความเด่ น ของฉบั บ นี้ จึ ง เป็ น เรื่ อ ง
ไตรสิกขาโดยตรง วิสัชนาธรรมกับพระอาจารย์มหา
ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ทีจ่ ะได้เปิดเผยถึงความส�ำคัญ
ของไตรสิกขา ในการศึกษาพระพุทธศาสนาว่ามีความ
ส�ำคัญอย่างไร สิกขา แปลว่า การศึกษา ศึกษาอย่างไร
จึงจะเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ซึ่ง
มีรายละเอียดลึกซึ้งพิสดาร ที่ช่วยให้พุทธศาสนิกชน
เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักการในพระไตรปิฎก
บางท่านที่ไม่มีพื้นฐานการศึกษาธรรมะมาก่อน อาจ
รู้สึกว่ายาก หากพยายามอ่านหลายๆ ครั้ง และค่อยๆ
ท�ำความเข้าใจช้าๆ ก็จะพบว่าไม่ได้ยากเกินกว่าจะ
เข้าใจ ขอเชิญชวนให้ท่านอ่านบทความนี้
นอกจากท่ า นจะได้ เ ข้ า ใจความหมายของ
ไตรสิกขาอย่างชัดเจนแล้ว ในบทความนี้ยังมีแถมค�ำ
อธิบายเรื่องการุณยฆาต จากข่าวที่นักวิทยาศาสตร์
ชายชาวออสเตรเลียน อายุ ๑๐๔ ปี เดินทางไปฆ่าตัว
ตาย โดยคณะแพทย์ทโี่ รงพยาบาลแห่งหนึง่ ในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ประเทศที่อนุญาตให้มีการุณยฆาตได้
ในโรงพยาบาล การกระท�ำเช่นนี้ แง่มมุ ในทางพระพุทธ
ศาสนาเป็นอย่างไร มีค�ำตอบในตอนท้ายเรื่อง
จากการส� ำ รวจความคิ ด เห็ น จากท่ า นผู ้ อ ่ า น
จ�ำนวนหนึ่งบอกว่า เนื้อหาของโพธิยาลัยเข้มข้นและ
ค่อนข้างยาก คณะผู้จัดท�ำขอชี้แจงว่า เราได้พยายาม
คละเนือ้ หาให้มที งั้ ส่วนทีย่ าก และส่วนทีง่ า่ ย เพือ่ ผูอ้ า่ น
ในทุกระดับ เพราะหากเราจัดแต่เนื้อหาที่เป็นวิชาการ
มากเกินไป คนทัว่ ไปก็จะอ่านไม่ไหว ในท�ำนองกลับกัน
หากจัดท�ำแต่เนือ้ หาทีง่ า่ ยมากๆ ผูอ้ า่ นทีป่ ระสงค์จะได้

ฉบับที่ ๓๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน ก็จะไม่ได้รับประโยชน์
เท่าที่ควร วารสารของเราได้แจกไปตามวัด ห้องสมุด
โรงพยาบาล เรือนจ�ำ และทัณฑสถานทัว่ ประเทศ ผูอ้ า่ น
มีหลากหลาย เราจึงต้องจัดสรรเนือ้ หาดังทีท่ า่ นเห็นคือ
มีทั้งง่ายและยาก เพื่อคนทุกระดับความรู้ แม้กระนั้นก็
ยังมีเสียงสะท้อนว่า เนื้อหาหนักและค่อนข้างยาก
อย่างไรก็ตาม เราได้พยายามที่จะน�ำเสนอสิ่งดีๆ
และน่ารู้ในพระพุทธศาสนา ที่เป็นมาตรฐาน และ
ซื่อตรงต่อพระธรรมวินัย ค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า โดยไม่มีการบิดเบือน หรือแอบแฝงสิ่งอื่นใด
ที่ไม่ใช่ค�ำสอน เรามุ่งมั่นที่จะเผยแผ่พุทธธรรมบริสุทธิ์
เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และให้สาธุชนได้รับ
ความรู้ที่ถูกต้อง และได้รับประโยชน์จากการอ่าน
วารสารทุกตัวอักษร
วารสารของเราได้ออกเผยแพร่มาจะครบสามปีใน
อีกสองฉบับข้างหน้า วารสารฉบับแรกๆ ได้หมดเกลีย้ ง
ไปแล้ว แม้ว่าบางฉบับจะเคยมีการพิมพ์ซ�้ำสองครั้ง ก็
ยังหมดอีกจนได้ แต่เราได้นำ� วารสารทุกฉบับขึน้ เว็บไซต์
ของวัดจากแดง และเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม ซึง่ ท่าน
ผู้สนใจสามารถเปิดอ่านย้อนหลังได้ตั้งแต่ฉบับแรก
และอ่านได้จากทุกประเทศทั่วโลกที่มีระบบสื่อสาร
ทางอินเตอร์เน็ต
วารสารแต่ละฉบับมีความน่าสนใจแตกต่างกันไป
ไม่มีซ�้ำ จะอ่านเมื่อใดก็ได้ ไม่มีล้าสมัย แม้เวลาจะผ่าน
ไปอีกกี่ปีข้างหน้า ก็สามารถหยิบมาอ่านได้อีก เพราะ
เราตัง้ ใจท�ำให้เป็นเช่นนัน้ คือ เป็นอกาลิโก ไม่เนือ่ งด้วย
กาล อ่านเวลาใดก็ได้ เพราะพระธรรมเป็นอมตะ ไม่มี
ค�ำว่าล้าสมัย
ข่าวดีสำ� หรับผูช้ อบค้นคว้า ขณะนีค้ ณะผูจ้ ดั ท�ำได้
ท�ำสารบัญรวมของวารสารทุกฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และจะได้น�ำขึ้นเว็บไซต์ทั้งสองที่กล่าวแล้วต่อไป โดย
ท่านผู้อ่านจะสามารถเลือกสรรบทความที่ท่านสนใจ
และคลิกเข้าไปอ่านได้จากวารสารเล่มนั้นๆ
เรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทราบอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
ระยะหลัง เราได้มีการเพิ่มหน้าให้กับวารสารอยู่บ่อย
ครั้ง เนื่องจากเรามีต้นฉบับดีๆ ที่ตรงกับ theme ของ
วารสาร ไหลเข้ามาสู่คณะผู้จัดท�ำ  ครั้นจะไม่น�ำลงตี

2
พิมพ์ ก็รู้สึกเสียดายเป็นอันมาก
จึ ง เพิ่ ม หน้ า ให้ ท� ำ ให้ ห นั ง สื อ
มี ค วามหนาขึ้ น โดยไม่ ไ ด้ บ อก
กล่าวไว้ จึงขอน�ำมาบอกไว้ ณ
โอกาสนี้ ถือเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กบั วารสารให้เต็มอิม่ สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
ขอให้ตดิ ตามโพธิยาลัยต่อไป
อย่าได้เว้นแม้แต่ฉบับเดียว ขณะ
นี้เราได้เตรียมบทความดีๆ ที่
จะทยอยน�ำเสนอต่อเนื่องจาก
บทความที่ก�ำลังจะจบลง เป็น
บทความทีต่ งั้ ใจท�ำเพือ่ โพธิยาลัย
โดยเฉพาะ ที่ไม่สามารถหาอ่าน
จากที่ไหนได้ และจะมีต่อเนื่อง
เช่นนี้ตลอดไป
ไม่ ว ่ า ท่ า นจะอยู ่ ที่ ใ ดใน
โลก ท่านสามารถอ่านวารสาร
โพธิ ย าลั ย ได้ ต ามที่ แจ้ ง ไว้ ข ้ า ง
ต้น ขอบคุณเทคโนโลยี ที่ท�ำให้
พุ ท ธธรรมสามารถไปปรากฏ
ได้ ใ นทุ ก แห่ ง ดั ง นั้ น แม้ ไ ม่ มี
โอกาสได้อ่านวารสารที่เป็นรูป
เล่มหนังสือ ก็จะอ่านได้จากหน้า
จอคอมพิวเตอร์ มือถือ โน้ตบุ๊ค
แท็บเล็ตของคุณ โลกโซเชียล
เปิดโอกาสให้เราใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น เราขอส่งความปรารถนาดี
และสิ่งดีๆ ไปสู่สาธุชนผู้สนใจ
ทุกท่าน ขอให้ลองมาท�ำความ
รู้จักกับเราให้สนิทสนม แล้วคุณ
จะได้เห็นว่า เราเป็นกัลยาณมิตร
ที่ช่วยให้คุณเกิดโยนิโสมนสิการ
และเมือ่ คุณธรรมสองอย่างนีเ้ กิด
ขึ้น รุ่งอรุณของการศึกษาย่อม
เกิดขึ้น เมื่อมีการศึกษาที่ดี ที่
เหมาะ ทีค่ วรแล้ว ชีวติ ย่อมเจริญ
รุ ่ ง เรื อ ง ยกระดั บ จิ ต วิ ญ ญาณ
และช่วยให้พบสันติสุขแห่งชีวิต
ได้อย่างแน่นอน
คณะผู้จัดท�ำ
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หากท่านผู้อ่านมีความประสงค์จะติดต่อ
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย หรือต้องการ
แสดงความเห็น ติชม หรือให้คำ� แนะน�ำใดๆ กรุณา
ติ ด ต่ อ ได้ ที่ อี เ มล pk.krun21@gmail.com
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ธรรมต่อไป
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วิสัชนาธรรม
พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ไตรสิ
ก
ขา
แนวการศึ ก ษาของชาวพุ ท ธ
ปุจฉา : กราบนมัสการพระอาจารย์ ฉบับนีเ้ ราจะ
คุยกันเรื่องไตรสิกขา ก่อนอื่นอยากทราบความ
หมาย และอยากทราบว่า   “ไตรสิกขา”  มีเฉพาะ
ในศาสนาพุทธเท่านั้นหรือเปล่าเจ้าคะ
วิสัชนา : ไตรสิกขา นี้ เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความพ้นทุกข์ ที่ พระพุทธองค์ทรงค้นพบ ใน
ศาสนาอื่นไม่มี ศาสนาอื่นอาจจะมี ศีลสิกขา
สมาธิสิกขา แต่ ปัญญาสิกขา ในศาสนาอื่นไม่มี
คือ ศีลสิกขา นี้ เป็นสิกขาทีช่ ว่ ยให้ได้มนุษย์สมบัติ
สวรรค์ ส มบั ติ ส่ ว น สมาธิ สิ ก ขา เป็ น สิ ก ขาที่
ช่วยให้ได้พรหมสมบัติ บางศาสนาอาจจะสอน
สมาธิ จนท�ำให้ได้ฌานก็มี แต่ ปัญญาสิกขา ที่จะ
สอนเรื่องรูปนามให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ๔ จน
เห็นไตรลักษณ์  มเี ฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านัน้

ปุจฉา : ต่างกันที่ปัญญาสิกขาใช่ไหมเจ้าคะ  ดังนี้
หากเราจะพูดว่า “ไตรสิกขา คือหลักการศึกษา
ของชาวพุทธ” ได้ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : เจริญพร ค�ำว่า ไตรสิกขา นี้ ไตร แปล
ว่า สาม สิกขา ค�ำนี้ ในอานาปานสติสตู ร อรรถกถา
ได้อธิบายขยายความหมายของ สิกขติ  หรือ  สกิ ขา
ไว้ ๕ อันดับด้วยกัน คือ ๑. ตั้งใจฟังให้เข้าใจ ๒.
ทรงจ�ำให้ได้ ๓. ทบทวนไม่ให้ลืม ๔. ฝึกหัดให้เป็น
และความหมายที่ ๕ คือ ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง
ทั้งหมดนี้คือ ๕ ความหมายของค�ำว่าสิกขา คือ
ปริยัติและปฏิบัติอยู่ด้วยกัน
ส่วนส�ำนวนที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป.อ. ปยุตฺโต) ท่านใช้ คือค�ำว่า “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” ในหลวง ร.๙ ก็ทรงพอพระทัยค�ำศัพท์นี้
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ทรงน�ำมาใช้ในพระราชกรณียกิจต่างๆ ต้องเข้าใจ
ต้องเข้าถึง ต้องพัฒนา ค�ำว่าเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
นี้ก็เอามาจากค�ำว่า สิกขา
ของพม่า แปลความหมายของสิกขา ย่อๆ ๓
ความหมาย ติ่งชิน คือเรียนรู้ จิ้งชิน คือฝึกหัด
และ อาทุชชิน คือลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ถ้า
ไปดูในรายละเอียดของอรรถกถาที่ขยายค�ำว่า
สิกขา ก็จะให้ความหมาย ๕ ความหมาย แต่ใน
วงการบาลีบ้านเรา ก็จะมี ๒ ความหมาย หนึ่ง
คือ ศึกษา สอง คือ ส�ำเหนียก ศึกษา จะเป็นส่วน
ของทฤษฎี ส�ำเหนียก ก็เป็นส่วนของปฏิบัติ
ในเสขิยวัตร จะมีว่า “...ภิกษุพึงท�ำความ
ศึกษาว่า เราจักนุง่ ห่มให้เรียบร้อยเข้าไปในบ้าน...”
แค่ศกึ ษาอย่างเดียวไม่พอ ศึกษาให้เข้าใจ แล้วต้อง
ลงมือปฏิบัติด้วย เช่น ภิกษุเข้าไปในบ้าน จะต้อง
ห่มผ้าอย่างไร จะต้องปิดไหล่ไหม หรือว่าเวลา
เข้าไปในหมู่บ้าน จะต้องส�ำรวมอย่างไร เสขิยะ
แปลว่า ควรศึกษา เป็นค�ำเดียวกับสิกขานัน่ แหละ
แต่ไม่ได้ศึกษาทางทฤษฎี ศึกษาคือฟังให้เข้าใจ
จ�ำให้ได้ ทบทวน และฝึกหัดให้เป็น แล้วลงมือ
ปฏิ บั ติ คื อ ทั้ ง ปริ ยั ติ แ ละปฏิ บั ติ ต ้ อ งไปคู ่ กั น
นั้นคือ ลักษณะของสิกขา ภาษาอังกฤษ ก็จะใช้
ค�ำว่า learning by doing คือ เรียนรู้ แล้วก็
ฝึกหัด แล้วต้องเอามาใช้ เอามาปฏิบัติให้ได้จริง

ปุจฉา : ค�ำว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นี้ ตรงไหน
เป็นปริยัติ ตรงไหนเป็นปฏิบัติ เจ้าคะ
วิสัชนา : เข้าใจ เป็นปริยัติ เข้าถึง กับ พัฒนา เป็น
ปฏิบัติ ในส่วนของเข้าใจคือ เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด
ชัดเจน เข้าถึงคือ เข้าถึงสภาวะ เข้าถึงแก่นแท้
ของสิ่งนั้นๆ เป็นการเข้าถึงที่เห็นแจ้งเลย ส่วน
พัฒนาคือ ท�ำให้เกิด ให้มี ให้มาก ให้เจริญ ค�ำว่า
พัฒนา กับ ภาวนา คืออันเดียวกัน
ปุจฉา : “เข้าถึงสภาวะ” เข้าถึงอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : คือเข้าถึงว่า องค์ธรรมนั้น คืออะไร
อย่างเช่น ธรรมทัง้ หลายมีเหตุเป็นแดนเกิด ทุกสิง่
ทุกอย่างเกิดแต่เหตุ ถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้แก่
อะไร ทุกสิ่งทุกอย่างได้แก่ทุกขสัจจะ เกิดแต่เหตุ
คืออะไร เหตุคือ สมุทยสัจจะ ฉะนั้น ในส่วนของ
เข้าใจนี้ คือภาพรวมทั่วๆ ไป พอเข้าถึง ก็คือเข้า
ถึงตัวสภาวะ สามารถหาองค์ธรรมเหล่านั้นมา
จ�ำแนกเป็น ขันธ์ - ธาตุ - อายตนะ - สัจจะ คือเข้า
ถึงตัววิปัสสนาภูมิเลย
ค�ำว่าสิกขานี้ แปลว่า การศึกษา หรือแปลว่า
การส�ำเหนียก แต่องค์ธรรมของค�ำว่าสิกขานี้คือ
อะไร สิกขาในที่นี้ได้แก่ สุตมยปัญญา ตัวสุตมยปัญญานี้ จะไปเกิดขึ้นที่ไหน ก็เกิดในมหากุศล
ญาณสัมปยุต พอเข้าใจว่าองค์ธรรมได้แก่มหา
กุศลญาณสัมปยุตแล้ว หรือให้ชัดก็คือปัญญา
เจตสิกที่ประกอบในมหากุศลญาณสัมปยุตนั้น
มหากุศลญาณสัมปยุตเป็นอะไรล่ะ ก็เป็นวิญญาณ
ขันธ์ ส่วนปัญญาเจตสิกเป็นอะไร เป็นสังขารขันธ์
แล้วทั้งวิญญาณขันธ์ และ สังขารขันธ์เป็นอะไร
ก็เป็นกองแห่งทุกข์ เป็นวิปัสสนาภูมิ พอเห็น
ค�ำศัพท์แล้ว ก็เจาะเข้าไปถึงองค์ธรรม ตอนแรก
เข้าใจในภาพรวม  พอเข้าถึง  กห็ าองค์ธรรมได้  ผา่ น
โยนิโสมนสิการไป  พอพัฒนาก็ คือ   ทำ� ให้เกิด   ทำ� ให้มี
ท�ำให้มาก ท�ำให้เจริญ  
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ปุจฉา : แล้วท�ำไมต้องมี ๓ ตัว เป็น “ไตร” สิกขา
เจ้าคะ
วิสัชนา : ต้องมี ๓ ตัว สิ่งแรกต้องมีศีลเป็นฐาน
มีสมาธิเป็นโครงสร้าง มีปญ
ั ญาเป็นยอด สามอย่าง
นี้ ต้องมาครบทั้งสาม คือต้องท�ำให้ศีลสิกขาเกิด
ขึ้นก่อน แล้วท�ำให้สมาธิสิกขาเกิดตามมา และ
ปัญญาสิกขาเกิดขึ้นตามล�ำดับ ถ้ามีแค่สอง คือ
ศีลกับสมาธิ ก็จะเป็นโลกียมรรค ถ้ามีปัญญาด้วย
ก็จะเป็นโลกุตตรมรรค จะสมบูรณ์แบบ ทั้งสาม
อย่างนี้ต้องเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน เป็นมัคคสมังคี
สามอย่างนี้ต้องมาประชุมพร้อมกัน ถ้าไม่ครบ
ไม่พร้อมกัน ก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้
ปุจฉา : อย่างที่พระเทวทัตฌานเสื่อม เพราะไม่มี
ปัญญาใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : ใช่ คือปัญญาที่จะไปบรรลุมรรคผล
นิพพานไม่มี มีสมาธิจนได้ฌาน แต่ปัญญาที่จะ
เข้าใจรูปนาม เพื่อที่จะบรรลุมรรคผล ท่านไม่มี

ปุจฉา : ปัจจุบันนี้ มีกระแสข่าวว่าทางตะวันตก
เขาตื่นตัวเรื่องการท�ำสมาธิ เแล้วก็มีคนพูดถึงว่า
โอ้โห เดี๋ยวนี้ตะวันตกเขาพัฒนากันใหญ่ อะไร
อย่างนี้ ถ้าจับหลักที่พระอาจารย์สอนว่า หลัก
ไตรสิกขามีเฉพาะในพระพุทธศาสนา  อย่างนัน้   ถา้
เขาท�ำสมาธิได้  แต่เขาไม่ได้ศกึ ษาปฏิบตั หิ ลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาจริงๆ เขาก็ยังไปไม่ถึงที่สุด
ของความพ้นทุกข์  ใช่ไหมเจ้าคะ
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วิสัชนา : ใช่ เจริญพร เขาไปไม่ถึง คือสมาธินี้
มีทั้ง  สัมมาสมาธิ  และ  มิจฉาสมาธิ  มิจฉาสมาธิ
คือเอาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิด ที่ทางโลกเขาใช้กัน
ก็ท�ำให้จิตสงบ ท�ำจิตให้มพี ลังได้เหมือนกัน แต่ว่า
ไม่ใช่เพื่อข่ม  เพื่อละกิเลส  ไม่ใช่บาทฐานของการ
เจริญวิปัสสนาเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน ถ้าท�ำ
สมาธิเพือ่ เป็นฐานแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพาน
สมาธินั้นจะเป็นสัมมาสมาธิ เป็นสมาธิที่สุดยอด
ของสมาธิ แต่สมาธินี้ ทางโลก เขามีวิธีการท�ำกัน
มากมาย ทางพุทธศาสนาแยกออกเป็น ๒ อย่าง
คือ สัมมาสมาธิ กับ มิจฉาสมาธิ
ปุจฉา : หลักไตรสิกขาของคฤหัสถ์ กับ บรรพชิต
มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : หลักไตรสิกขา ส�ำหรับประพฤติปฏิบัติ
ของคฤหัสถ์ญาติโยม ก็คือมรรคมีองค์ ๘ แล้ว
ทุกอย่างก็จบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ศีล คือ สัมมา
วาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สมาธิ คือ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ปัญญา คือ
สัมมาทิฏฐิ และ สัมมาสังกัปปะ
แต่ของพระสงฆ์นี้ ไตรสิกขากว้างมากเลย  
ไม่ใช่แค่มรรคมีองค์ ๘ เท่านัน้   ไตรสิกขาของพระ
มีพระวินัยปิฎก เป็นส่วนของศีลสิกขา พระสุตตันตปิฎก ส่วนของสมาธิสกิ ขา และพระอภิธรรม
ปิฎก เป็นส่วนของปัญญาสิกขา ศีลของญาติโยม
ก็แค่สมั มาวาจา  สมั มากัมมันตะ  และ สัมมาอาชีวะ
ก็ได้ครบแล้ว  แต่ศลี ของพระ  คือ  จตุปาริสทุ ธิศลี
แบ่งเป็น ๑) ปาติโมกขสังวรศีล ๒๒๗ ข้อ ๒)
อินทรียสังวรศีล  ส�ำรวมอินทรีย์ทั้ง ๖  ๓) ปัจจยสันนิสิตศีล ก็ต้องพิจารณาปัจจัย ๔ ก่อนใช้สอย  
และ ๔) อาชีวปาริสุทธิศีล พระต้องมีสัมมาอาชีพ  ดงั นัน้   แค่ในส่วนศีลของพระนี  ้ ก็มมี ากกว่า
คฤหัสถ์มากมาย คฤหัสถ์เจริญแค่มรรคมีองค์ ๘
ก็บรรลุธรรมได้ แต่ถ้าเป็นของพระ มรรคมีองค์
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๘ ก็ยังไม่พอ ศีลสิกขาของพระ ต้องบริสุทธิ์ทั้ง ๔
ด้าน เรียกว่า จตุปาริสุทธิศีล
ปุจฉา : สัมมาอาชีวะของพระ เป็นอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : สัมมาอาชีวะของพระ คือบิณฑบาต
ถ้าไปสะเดาะเคราะห์ ไปท�ำไสยศาสตร์ ได้ปัจจัย
๔ มา ก็ถือเป็นมิจฉาชีพ เป็น อเนสนา - การ
แสวงหาที่ไม่สมควร ๒๑ ประการ ก็ถือว่าเป็น
มิจฉาชีพ  แต่ของคฤหัสถ์  ดูหมอได้เงินมา  ถือว่า
เป็นสัมมาชีพของโยม ส่วนมิจฉาชีพของโยม ก็คอื
มิจฉาวณิชชา  ๕  คือ  ค้าขายอาวุธ  ค้าขายมนุษย์
ค้าขายยาพิษ  คา้ ขายสัตว์สำ� หรับฆ่าเพือ่ เป็นอาหาร
ค้าขายน�ำ้ เมา  เป็นมิจฉาชีพ  ๕  อย่าง  ทโี่ ยมต้องเว้น
แต่ของพระนี้มีอเนสนา ๒๑ อย่าง ที่ถือว่าเป็น
มิจฉาชีพของพระ
ปุจฉา : อยากให้ท่านพระอาจารย์กล่าวถึง ความ
เชื่อมโยงของ อริยสัจ กับ ไตรสิกขา เจ้าค่ะ
วิสชั นา : สิง่ แรกเลย  ถ้าพระรักษาศีลดี  วิปฏิสาร
(ความเดือดร้อนใจ) จะไม่เกิดขึน้ คือในเวลาปฏิบตั ิ
ธรรม จะไม่ต้องมากังวลว่า โอ ศีลเราไม่บริสุทธิ์
อะไรต่างๆ เหล่านี้จะไม่มี ท�ำให้สบายใจ ในส่วน
ของสมาธิ มรรคมีองค์ ๘ ถ้าท�ำสมาธิจนได้ฌาน
แล้วข่มนิวรณ์ทั้ง ๕ ยกรูปนามเป็นอารมณ์ เข้า

สู่วิปัสสนาได้ง่าย ไตรสิกขาจึงเป็นพื้นฐานให้เข้า
ถึงอริยสัจ ๔ สามารถแทงตลอดอริยสัจ ๔ ได้
ถ้าไตรสิกขามีครบ  แต่ถา้ ไตรสิกขายังไม่ครบ ทุกข์
เกิดก็รู้ แต่กิจที่จะต้องท�ำในอริยสัจ ๔ คือญาณ
ทั้ง ๓ ได้แก่ สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ ที่จะ
ต้องท�ำก็ท�ำไม่ครบ เพราะไม่มีไตรสิกขามาเสริม
เป็นฐาน ถ้าไตรสิกขามาครบเมื่อไหร่ การแทง
ตลอดอริยสัจ ๔ จึงจะเกิดขึ้น
ปุจฉา : ฟังแล้วไม่ง่ายเลยที่เราจะเข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา ได้จริงๆ โยมอยากขอให้พระอาจารย์ยก
ตัวอย่าง พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาล ที่ดูเหมือน
ไม่นา่ บรรลุธรรมได้ ก็ยงั บรรลุได้ เพือ่ ให้เป็นก�ำลัง
ใจแก่ญาติโยมทีอ่ าจจะคิดว่า  ชาตินเี้ ราคงไม่มหี วัง
วิสัชนา : จริงๆ แล้ว พระอรหันต์ทุกรูป ต้องมี
เหตุปจั จัย  คอื ท่านต้องสร้างบารมีมา  ทุกรูปทีท่ า่ น
ได้บรรลุอรหันต์  ไม่ใช่วา่ ใครๆ จะบรรลุได้  ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ท่านได้สร้างเหตุไว้ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ส่วน
การบรรลุธรรม ไม่ตอ้ งไปหวังหรอก ถ้าเหตุปจั จัย
พร้อม เป็นมัคคสมังคีเมื่อไหร่ การบรรลุธรรม
ย่อมเกิดขึ้น แต่ถ้าเหตุยังไม่ท�ำ  เหตุยังไม่พร้อม  
ให้ก�ำลังใจอย่างไรก็ไม่มีวันบรรลุ   เพราะเหตุ
ไม่ยอมท�ำ จะหวังแต่ผล ถ้าจะให้ก�ำลังใจ ก็ขอให้
ก�ำลังใจคนที่เขาสร้างเหตุ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
ถ้าเหตุพร้อม ผลเกิดได้แน่นอน ธรรมทั้งหลาย
เกิดแต่เหตุ จะดับก็ดบั แต่เหตุ เราสร้างเหตุหรือยัง
หนึ่ง ศีล สอง สมาธิ สาม ปัญญา ขั้นแรก หนึ่ง
สอง  สาม ท�ำให้ได้ ขัน้ ทีส่ อง ท�ำให้ หนึง่ สอง สาม
เกิดขึ้นพร้อมกันให้ได้ เพื่อเป็นมัคคสมังคี
ปุจฉา : ขอหลักการวางใจในการศึกษาเรียนรู้
ไตรสิกขา เจ้าค่ะ
วิสัชนา :  การวางใจแบบ “นิสสรณะ” การเรียน
กับปฏิบตั ไิ ปคูก่ นั   คอื การวางใจเพือ่ หลุดพ้น  ถา้ เรา
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รู้เรื่องศีล เราจะปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ ให้หลุดพ้น
ถ้าเรารู้เรื่องสมาธิ เราจะปฏิบัติสมาธิ ให้บริสุทธิ์
ให้หลุดพ้น ถ้าเรารู้เรื่องปัญญา เราจะพัฒนา
ปัญญาให้บริสุทธิ์ ให้หลุดพ้น ตั้งเป้าหมายไว้
เลยว่า มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ ขอแค่เป็นทาง
ผ่าน เราจะผ่านไปสู่นิพพานสมบัติ ถ้าตั้งจิตอย่าง
นี้ได้ ก็จะไม่เคร่งเครียด ผ่านไปได้ง่าย สิ่งแรกเลย
ต้องสร้างฐาน คือศีล และท�ำโครงสร้างให้ดี คือ
สมาธิ และท�ำเรือนยอดให้ถึง คือ ปัญญา ถ้าท�ำ
๓ อย่างครบ ผลเกิดขึ้นแน่นอน
ปุจฉา : หมายความว่า “การตั้งตนไว้ชอบ”  ก็มี
ความส�ำคัญมาก ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : ใช่ เจริญพร ในมงคลสูตรมี “อัตตสัมมาปณิธ”ิ การตัง้ ตนไว้ชอบ คือตัง้ จิตทีจ่ ะพัฒนา
ตนเองนี้ เป็นหัวใจหลักเลย ถ้าเราไม่มีจิตที่จะ
พัฒนาตัวเรา ให้มี ศีล สมาธิ ปัญญา หมายถึง
ไฟแห่งการเรียนรู  ้ ไฟแห่งการพัฒนาตนเองก็ไม่มี
ในมงคลสูตร ได้กล่าวถึง ๕ เหตุที่มาของโยนิโสมนสิการ ได้แก่ ๑) ปุพเพกตปุญญตา - เคยท�ำ
บุญไว้ก่อน ๒) ปฏิรูปเทสวาสะ - อยู่ในประเทศ
อันสมควร ๓) อัตตสัมมาปณิธิ - การตั้งตนไว้ชอบ
๔) สัปปุริสูปสังเสวะ - เข้าไปคบหาท่านผู้รู้ และ
๕) สัทธัมมัสสวนะ - รับฟังพระสัทธรรม ทั้ง ๕
อย่างนี้ ที่ส�ำคัญที่สุดคือ อัตตสัมมาปณิธิ การตั้ง
ตนไว้ชอบ คือตั้งจิตคิดที่จะพัฒนาตนเอง ถ้าไม่มี
ข้อนี้ โยนิโสมนสิการก็ไม่เกิด ถ้าโยนิโสมนสิการ
ไม่เกิด ปัญญาก็ไม่มี
ปุจฉา : ถ้าเรามีอตั ตสัมมาปณิธแิ ล้ว  เราจะเอาหลัก
ของ active learning มาใช้ด้วยได้อย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : active learning ก็คือ อัตตสัมมาปณิธินั่นเอง คือเรียนแบบ active ตั้งจิตที่จะ
พัฒนาตนเอง มีความกระตือรือร้น ที่จะใฝ่เรียน

ใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง ในมงคลสูตร เรียกว่า อัตตสัมมาปณิธิ ถ้าเรายังไม่มีศรัทธา จงคบกับคนที่มี
ศรัทธา ถ้าเรายังไม่มศี ลี จงคบกับคนทีม่ ศี ลี ถ้าเรา
ยังไม่มีปัญญา จงคบกับคนที่มีปัญญา เพื่อพัฒนา
ตัวเรา คือเป็นคน active ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ลงมือ
ปฏิบัตินั่นเอง  
ปุจฉา : “กัลยาณมิตร” ก็สำ� คัญมากใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : กัลยาณมิตร ส�ำคัญมาก คือ ต้องไม่คบ
คนพาล ให้คบบัณฑิต บัณฑิตก็คือกัลยาณมิตร
นั่นเอง
ปุจฉา : โยมนึกถึงที่พระอาจารย์เพิ่งสอนมา เรื่อง
อิทธิบาท ๔ ในการมีชีวิตอยู่ แล้วพระอาจารย์ก็
พูดถึง active learning แล้วมี อัตตสัมมาปณิธิ
เราควรเอาธรรมะเหล่านีม้ าเชือ่ มโยงกัน และช่วย
พัฒนาสิ่งดีงามได้ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : ได้เลยๆ อิทธิบาท ๔ นี่ส�ำคัญมาก โดย
ที่ Active Learning คือการระเบิดจากข้างใน
มี ฉันทะ ระเบิดจากใจที่เราอยากท�ำ วิริยะ เราก็
ต้องมีความเพียร จิตตะ ใจเรามาเต็มร้อย วิมังสา
ปัญญาทดสอบ ทดลอง ตลอดเวลา อันนี้ก็คือจะ
ระเบิดจากข้างใน
ปุจฉา : พื้นฐานคือมีอัตตสัมมาปณิธิ แล้วจะดึง
สิ่งดีๆ เข้ามา ใช่ไหมเจ้าคะ
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๓๔

วิสัชนา : ใช่ๆ เจริญพร ตั้งตนไว้ชอบ ตั้งจิตคิดที่
จะพัฒนาตนเอง อันนี้ส�ำคัญที่สุด
ปุจฉา : ที่กล่าวว่า บัวมี ๓ เหล่า บ้างก็บอกมี ๔
เหล่า สรุปว่าบัวมีกี่เหล่า และมีผลต่อการเรียนรู้
อย่างไรบ้างเจ้าคะ ?
วิสัชนา : จริงๆ แล้ว เรื่องบัว ๔ เหล่า เป็นดั่ง
อุปมา ที่ส�ำคัญกว่าคือ บุคคลมี ๔ ประเภท ได้แก่
๑. อุคฆฏิตัญญู คือ พวกที่มีสติปัญญาฉลาด
เฉลียว เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังแค่หัวข้อธรรม ก็
สามารถบรรลุได้ในเวลาอันรวดเร็ว เปรียบเหมือน
ดอกบัวที่อยู่พ้นน�้ำ พอได้แสงแดดก็บานแล้ว
๒. วิปจิตญ
ั ญู คือ พวกทีม่ สี ติปญ
ั ญาปานกลาง
เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมที่ขยายความ แล้ว
พิจารณาตามเพิ่มเติม จะสามารถรู้ และเข้าใจได้
ในเวลาอันไม่ชา้ เปรียบเหมือนดอกบัวทีอ่ ยูป่ ริม่ น�ำ้
๓. เนยยะ คือ พวกทีม่ สี ติปญ
ั ญาพอแนะน�ำได้
แต่เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมที่ขยายความ
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  แล้วพิจารณาตาม  และ
ได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ มีความขยัน
หมัน่ เพียร  ไม่ยอ่ ท้อ  ในทีส่ ดุ ก็สามารถบรรลุธรรม
ได้ในวันหนึ่งข้างหน้า เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่
ใต้น�้ำ ซึ่งค่อยๆ โผล่ขึ้นมาเบ่งบานได้
๔. ปทปรมะ คือ พวกทีส่ ติปญ
ั ญาน้อย และยัง
เป็นมิจฉาทิฏฐิ แม้ได้ฟังธรรมโดยละเอียดก็ยัง
ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ ทั้งยังขาด
ศรัทธาปสาทะ  ไร้ความเพียร ท�ำอย่างไรก็ไม่บรรลุ  
เปรียบเหมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม
ดอกบัวเป็นแค่อปุ มา  ไม่ใช่ประเด็นส�ำคัญ  แต่
สิง่ ส�ำคัญคือ  คนมีกปี่ ระเภท  บางคนชอบเปรียบว่า
บัวที่อยู่โคลนตม เป็นอาหารของสัตว์น�้ำ แต่จริงๆ
แล้วคนเรานี่แหละ ชอบเอาดอกบัวมาท�ำเป็น
อาหาร เพราะสายบัว ไหลบัว ที่อยู่ในโคลนตม
มันจะกรอบ อร่อย ไม่เหนียว ไม่ใช่อาหารเต่า

อาหารปลาหรอก  เป็นอาหารของคนเสียมากกว่า
แต่บัวจะมีกี่เหล่า อย่าไปกังวลกับค�ำนี้ แต่ให้รู้ว่า
บุคคลมี ๔ ประเภทตามที่บอกนี้
ปุจฉา : หลักการเรียนรู้ หรือ หัวใจนักปราชญ์
มีความส�ำคัญต่อการศึกษาอย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : การเรียนรู้แบบโบราณก่อนที่จะมีคาถา
ค�ำนี้ คือ สุ จิ ปุ ลิ หัวใจนักปราชญ์ สุ (สุตะ) คือ ตัง้ ใจ
ฟัง / จิ (จินตะ) คือ คิด พิจารณาตาม / ปุ (ปุจฉา)
ไม่เข้าใจให้ถาม ให้สนทนา / ลิ (ลิขิต) เขียน เขียน
ตาม หรือจะเรียกว่า สุ จิ ปุ ภา (ภาสนะ  ทรงไว้
พูดบ่อยๆ) ถ้าเรื่องเรียนภาษา ต้องท่อง (ภาสนะ)
หรือ ถ้าเป็นหลักธรรมทั่วไป ก็เป็น สุ จิ ปุ ธา
(ธารนะ คือ ทรงจ�ำไว้)  กไ็ ด้  ทงั้ หมดนีค้ อื หัวใจส�ำคัญ
ที่ท�ำให้เป็นนักปราชญ์
ในส่วนของไตรสิกขา คือตั้งใจฟังให้เข้าใจ
จ�ำให้ได้ ทบทวนไม่ให้ลืม และฝึกหัดให้เป็น คือ
คุณธรรมของ สุ จิ ปุ ลิ เป็นเทคนิคของไตรสิกขา ไม่
ว่าจะเป็น  ส  ุ จ  ิ ป  ุ ล  ิ หรือ  ส  ุ จ  ิ ป  ุ ภา  หรือ  ส  ุ จ  ิ ป  ุ ธา
เราต้องเข้าไปเจาะลึกถึงการลงมือกระท�ำ จะท�ำให้
เห็นผล ต้องเรียนรู้ และต้องน�ำมาใช้ ตอนนี้มักจะ
นิยมใช้ค�ำว่า Learning by Doing คือ เรียนโดย
การเอามาใช้ เรียนรู้นอกห้องเรียน แต่จริงๆ พอ
ฟังปุบ๊   ลงมือปฏิบตั เิ ลย  เป็นการเรียนภาคปฏิบตั ิ
ปุจฉา : พระอาจารย์เห็นว่า ปัจจุบันนี้ ระบบ
การศึกษาของสงฆ์ไทย มีการพัฒนาไปในทิศทาง
ใด และควรมีการปรับปรุงอย่างไรบ้างเจ้าคะ

๓๔

วิสชั นา : จริงๆ แล้ว การศึกษาของพระสงฆ์ ยังไม่
บูรณาการ ไตรสิกขายังไม่สมบูรณ์ ศีลสิกขาก็ยัง
ไม่สมบูรณ์ เอาแค่องค์ความรู้ก็ยังรู้ไม่ครบ การ
ลงมือปฏิบัติ การกระตุ้นเตือนก็ยังไม่เพียงพอ
ความเอาจริงเอาจังในการศึกษาก็ยังมีอยู่น้อย
การศึกษาหาความรูท้ เี่ ราเรียนกันอยูต่ ามหลักสูตร
ทั่วๆ ไป ยังไม่เพียงพอ
ปุจฉา : แล้วเมือ่ ไหร่จะเรียกว่าศึกษาเพียงพอเจ้าคะ
วิสัชนา : ถ้าวันไหนได้เข้าไปเรียนรู้ตามหลักสูตร
นิสยั มุตตกะ คือ องค์ของผูพ้ น้ นิสสัยทีจ่ ะต้องเรียนรู้
ได้แก่ ๑. ภิกขุปาติโมกข์ ๒. ภิกขุณีปาติโมกข์
๓. ขันธกวัตร ๔. วิธีการสวดท�ำสังฆกรรม ๕.
สมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน ๖. พระสูตรสี่ภาณวาระ (สวดมนต์ฉบับหลวงบาลี - แปล ๒๙ สูตร)
พระอภิธรรมและบาลีชนั้ สูง  เข้าไปสูพ่ ระไตรปิฎก
อรรถกถา  ฎีกาได้  วันนัน้ ก็สามารถเข้าไปถึงแหล่ง
ข้อมูลด้านปริยัติได้ เมื่อเข้าไปเรียนถึงตรงนั้น
อย่างชัดเจน มีครูอาจารย์สอนปริยัติให้อย่าง
ถูกต้อง กระตุ้นเตือนลงสู่การปฏิบัติ  เมื่อนั้น  ศีล
สิกขา สมาธิสิกขา และปัญญาสิกขา ก็จะเกิดขึ้น
จริงๆ ดังนั้น ในการเรียนรู้ เราต้องตั้งเป้าหมาย
หลักว่า เรียนเพื่อความหลุดพ้น (นิสสรณัตถา)
ส่วนการสอบได้เปรียญ ให้ถือว่าเป็นผลพลอยได้
แต่บางคนไม่เข้าใจ ไปคิดว่าต้องสอบได้เปรียญ
เท่านั้นเท่านี้ นั่นคือเราเห็นแต่ประโยชน์รอง แต่
ประโยชน์หลัก เรามองไม่เห็น (คือปฏิบัติเพื่อให้
จิตหลุดพ้นได้) และเราต้องเรียนเพื่อน�ำไปใช้
ประโยชน์ในชีวติ ประจ�ำวันของเราได้จริงๆ นัน้ คือ
เป้าหมายหลัก
ปุจฉา : พระอาจารย์พดู ถึง  นสิ สรณัตถา เรียนเพือ่
หลุดพ้น แล้วมีวิธีเรียนอย่างอื่นอีกไหมเจ้าคะ ?
วิสัชนา : มีอีกสองอย่าง อลคัททูปมา การเรียน
เหมือนจับงูพิษที่หาง คือเรียนเพื่อมุ่งหวังลาภ
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สักการะ ชือ่ เสียง เงินทอง เพือ่ ไปข่มคนอืน่ จับผิด
คนอื่น เรียนเพื่อไปหาลาภมาใส่ตนเอง ไม่มีการ
น้อมมาเพือ่ มาปฏิบตั เิ ลย แต่ถา้ หากเราเรียนรูแ้ ล้ว
เราพร้อมลงมือปฏิบัติ จึงจะเป็นการเรียนแบบ
นิสสรณัตถา มีการเรียนอีกอย่างหนึ่งของพระ
อรหันต์เพือ่ รักษาธรรมวินยั เรียกว่า ธัมมภัณฑาคาริกา เรียนเพือ่ รักษาธรรม  รักษาขุนคลัง  รักษา
ปริยัติไว้ ไม่ให้สูญหาย
ดังนั้น ปุถุชนทั่วๆ ไป เราเรียนได้ ๒ แบบ คือ
นิสสรณัตถา กับ อลคัททูปมา ถ้าเราเข้าใจธรรมะ
ให้ถูก การสอบเป็นผลรอง การเข้าใจธรรมะ
และน�ำมาใช้ได้ เป็นผลหลัก เข้าใจ วางใจอย่างนี้
ก็จะเป็นการเรียนที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ถ้าตั้งใจ
เรียนอย่างนี้ จะไม่เครียดกับการเรียน
ปุ จ ฉา : พระอาจารย์ มี ส ่ ว นช่ ว ยในเรื่ อ งของ
หลักสูตรการศึกษาของสงฆ์ระดับประเทศอย่างไร
บ้างเจ้าคะ
วิสัชนา : อาตมาท�ำหลักสูตรการเรียนการสอน
ส่งไปให้คณะสงฆ์ด  ู แต่กเ็ งียบ  ยังไม่ม  ี Feedback
อะไรกลับมาเลย แต่ตอนนี้คณะสงฆ์จังหวัดก็ตั้ง
อาตมาเป็นกรรมการฝ่ายเผยแผ่และฝ่ายการ
ศึกษา ตั้งเสร็จก็ยังไม่เห็นมีการเรียกประชุมอะไร
อาตมาเคยถามไปว่า ขณะนี้คณะสงฆ์ได้มีการ
เตรียมเรื่องการพัฒนาการศึกษาไปถึงไหนแล้ว
ก็ได้รบั ค�ำตอบว่า มีโครงการระยะ 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
พัฒนาการศึกษา ทีพ่ ระอาจารย์กำ� ลังท�ำอยูม่ อี ะไร
บ้าง ทั้งของฆราวาส และของพระสงฆ์ เจ้าค่ะ
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วิสัชนา : ที่วัดจากแดงท�ำอยู่ตอนนี้ คือ ให้การ
ศึกษาอภิธรรม บาลีน้อย บาลีใหญ่ พระไตรปิฎก
อะไรที่เป็นพื้นฐานง่ายๆ จะเริ่มท�ำก่อน พอมีพื้น
ฐาน ก็เริ่มขยับขึ้นมา ๓ ระดับ อย่างนักธรรม
ก็เป็นเบสิกพื้นฐานก่อน อภิธรรมก็เป็นธรรมะ
ภาคลึก บาลีน้อย คือบาลีสนามหลวง เป็นระดับ
บาลีทสี่ งู ขึน้   บาลีใหญ่กเ็ ป็นหลักสูตรขัน้ สูงหน่อย
ชั้นสูงสุด คือศึกษาพระไตรปิฎก ท�ำเป็น ๓ สเต็ป
ด้วยกัน ๑ - ๒ - ๓
และที่ส�ำคัญก็คือ เท่าที่อาตมาดูการศึกษา
ทั่วๆ ไป ทุกวัด ยังไม่มีการบังคับให้พระ เณร เข้า
ห้องสมุด  คอื ได้องค์ความรูเ้ ฉพาะต�ำราเรียนเท่านัน้
สอบได้กี่ชั้น ก็ได้ความรู้จากต�ำราเรียนเท่านั้น
ความรู้จากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา จาก
หนังสือเพื่อค้นคว้าต่างๆ ไม่มี เพราะไม่มีการเข้า
ห้องสมุด เพื่อค้นคว้าหรือหาความรู้เพิ่มเติม
ปุจฉา : ไม่มี Active Learning ใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : ไม่มี Active Learning  มีแต่ Passive
Learning ไม่ มี Active แล้ ว ตอนนี้ ก็ ถื อ ว่ า
ทางวัดได้เปิดห้องสมุดให้แล้ว ลองดูสถานการณ์
ใครจะมีศรัทธาเข้าห้องสมุดเอง ก็ปรากฏว่าเดิน
เข้าห้องสมุดเองมีน้อยมาก อาตมาก็เลยบังคับว่า
วันพฤหัสกับวันศุกร์ การเรียนการสอน ไม่ต้องไป
สอนที่ห้องเรียน ให้เข้าห้องสมุดเลย
ปุจฉา : ท�ำการบ้านโดยค้นคว้าในห้องสมุดเลย
วิสัชนา : ก็เอาจากที่เรียนอยู่นั่นแหละ เดินเข้า
ห้องสมุด เอาสิง่ ทีศ่ กึ ษาจากห้องเรียนทีม่ ตี วั อย่าง
น้อย ให้ไปค้นคว้ามา คนละค�ำ ๒ ค�ำ แล้วก็กลับ
มา present  ถ้า Active เองไม่ได้ ก็ต้องดัน ต้อง
ผลัก ช่วงเช้าเข้าห้องสมุดแล้ว ช่วงบ่ายก็เรียนเรือ่ ง
สิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ การท�ำ  ๕ ส. ฯลฯ
ทั้งหมดก็เข้าสู่ห้องเรียนที่ไม่ใช่ห้องเรียน คือเข้า
เรียนด้วยการลงมือปฏิบัติ

ปุจฉา : มีเรือ่ งหนึง่   ทเี่ ป็นข่าวอยู  ่ คอื มีชาวออสเตรเลีย เป็นศาสตราจารย์ด้านทางวิทยาศาสตร์ อายุ
๑๐๔ ปี เขาก็ไม่ได้เจ็บป่วยหนักอะไร เขารู้สึกว่า
ร่างกายเสือ่ มไปเยอะ แล้วก็อยากจะฆ่าตัวตาย แต่
ว่าทีอ่ อสเตรเลีย กฎหมายไม่อนุญาต เขาก็เลยบิน
ไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพือ่ ให้หมอทีน่ นั่ ฉีดยา
ท�ำการุณยฆาต แล้วก็มกี ารวิพากษ์วจิ ารณ์กนั เรือ่ ง
นี้ คือก่อนจะตาย นักข่าวก็ถามว่า เขาอยากร้อง
เพลงอะไรไหม เขาก็นึกถึงเพลงของบีโธเฟน เขา
ก็รอ้ ง แบบร่าเริงจัง  แต่โยมได้ยนิ จากพระอาจารย์
วันนี้ว่า ไตรสิกขานี้คือทางพ้นทุกข์ที่มีระดับถึง
สุดยอดคือปัญญาสิกขา มีเฉพาะในพุทธศาสนา
เพราะฉะนั้นการฆ่าตัวตายที่เขาไปให้หมอฉีดยา
ให้เขาตายอย่างนี้ ในมุมมองของพระอาจารย์ ใน
ฐานะทีเ่ ราเป็นชาวพุทธ  พระอาจารย์คดิ ว่าเขาจะ
มีทไี่ ปอย่างไร  ทีเ่ ขาตัดสินอย่างนีถ้ กู หรือไม่เจ้าคะ
วิสัชนา : จริงๆ แล้ว เขาก็หาทางออก แต่เขาหา
ทางไม่เจอ ถ้าเขาได้มาสนใจพระพุทธศาสนา จะ
ดีกว่านี้มาก อาตมาก็เคยช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อเตรียมเปลี่ยนภพชาติ
ถ้าบุญกุศลไม่มี ตายด้วยโลภะก็ไปเกิดเป็นเปรต
ตายด้วยโทสะก็ลงนรก ตายด้วยโมหะก็เป็นสัตว์
เดรัจฉาน ตายด้วยทิฏฐิมานะก็เป็นอสุรกาย เราจะ
ช่วยผู้ป่วยได้อย่างไรบ้าง หนึ่ง ให้ไตรสรณคมน์
ให้ศีล ผู้ที่ตั้งอยู่ในไตรสรณคมน์ ตั้งอยู่ในศีล ไปสู่
สุคติ คือเป็นมนุษย์ เป็นเทวดาแน่นอน สอง ให้
กรรมฐาน ถ้าเขามีบุญเก่า และกรรมฐานที่ให้

๓๔

ถูกกับจริต บางทีก่อนสิ้นลมหายใจ ก็บรรลุเป็น
พระอริยะและนิพพานไปเลย เรียกว่า ชีวติ สมสีสี
ในทางของชาวพุทธนี้ โครงการ Palliative care
ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ย จะมี พ ระ มี ห มอ มี
บาทหลวง มีโต๊ะอิหม่าม ถ้าเป็นคริสต์ก็ไปกับ
บาทหลวง ถ้าเป็นพุทธก็ไปกับพระ  ถ้าเป็นอิสลาม
ก็ไปกับโต๊ะอิหม่าม ไปช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ไม่ทราบว่า นักวิทยาศาสตร์คนนัน้ เขานับถือ
ศาสนาอะไร ถ้าเป็นคริสต์ พระเจ้าก็จะเรียกกลับ
ถ้าเขาจะกลับเอง ไม่มีใครเรียกกลับ เขาจะไป
ไหนล่ะ ถ้าไม่มศี าสนาคือไม่มที พี่ งึ่ ถ้าเขาไม่มที พี่ งึ่
เขาก็คงไปตามยถากรรม แต่ไม่รู้จะไปไหน
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ที่สุดเลย ที่ว่าได้เปรียบก็คือ พระจะคอยบอกว่า
โยม  ทางนีท้ างไปอบาย  อย่าไปนะ  ทางนีไ้ ปสูส่ คุ ติภูมิ เชิญ ดีที่สุดคือทางเดินที่มีมรรคมีองค์ ๘ ไปสู่
พระนิพพาน  คือให้ทางทีเ่ ขาจะไป อย่างน้อยถ้าไป
นิพพานไม่ได้  ก็ให้ศลี   ให้พร  แล้วก็สวดมนต์ให้ฟงั
ก็ไปสู่สุคติ ก็มีหลายครั้ง ที่คุณหมอบอกว่า คนไข้
หมดสภาพแล้ว นิมนต์ให้มารับสังฆทาน คนไข้
ก็พอใจแล้ว  อาตมาก็บอกว่า  สงั ฆทานนี  ้ ทำ� ไม่ยาก
แต่ว่าอยากจะให้ศีล ให้พร ให้ไตรสรณคมน์ แก่
ผู้ป่วยจะได้ไหม คุณหมอตอบว่า ได้ ก็ให้ญาติๆ
ท�ำ  บางทีผู้ป่วยไม่มีเรี่ยวแรงหรอก แต่ญาติๆ
ก็น�ำไป ผู้ป่วยก็น้อมจิตตาม ให้ศีล ให้พรจบ จาก
นั้ น อาตมาก็ ใ ห้ ก รรมฐาน พอให้ ก รรมฐานจบ
อาตมาก็สวดพระปริตรให้    ในขณะทีส่ วดพระปริตร
ยังไม่จบ  ผปู้ ว่ ยหลายรายอาการดีขนึ้   บางคนก็หาย
กลับบ้านได้  หรือบางรายจากไปด้วยอาการยิม้ แย้ม
แจ่มใส เหมือนกับนอนหลับยิ้มไปเลย สงบสบาย
นี้คือไปอย่างมีปีติ สุคติก็เป็นที่หวัง เพราะฉะนั้น
ภพภูมิต่อไป ถ้าฆ่าตัวตายก็ลงนรก แต่ถ้ามีกัมมัฏฐานก็ไม่เป็นไร ถ้าตายด้วยความโลภก็เป็น
เปรต ถ้าตายด้วยความหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉาน
ถ้าระเบิดฆ่าตัวตายตายคือตายด้วยทิฏฐิมานะ
ก็ไปเป็นอสูรกาย ฉะนัน้ ตรงนีช้ าวพุทธมีทางเลือก
ที่ดีมากมาย
ปุจฉา : สาธุ โยมรู้สึกภูมิใจมาก ว่าเราโชคดี
เหลือเกินที่เกิดเป็นชาวพุทธ เรามีทางเลือกที่
ชัดเจน มีที่พึ่งทางใจที่ประเสริฐที่สุดเจ้าค่ะ
วิสชั นา : เจริญพร  เราอยากจะไปไหน  ถา้ อยากกลับ
มาเป็นมนุษย์ก็สมาทานศีล ๕ ก่อนที่จะหมดลม
หายใจ ถ้ามีศีล ๕ ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์
จริงๆ แล้ว ภพภูมิที่จะไปต่อ จะไปสู่สุคติ จะ ถ้าตั้งมั่นในไตรสรณคมน์ ก็จะไปเกิดเป็นเทวดา
ไปเป็นมนุษย์ จะไปเป็นเทวดา จะไปเป็นพรหม หรือถ้าเจริญกรรมฐานก็มีสิทธิ์บรรลุธรรมก่อน
หรือจะไปนิพพาน  ถา้ เป็นชาวพุทธ  ตรงนีไ้ ด้เปรียบ ที่จะสิ้นลมหายใจ อันนั้น ก็คือทางเลือกที่ดีที่สุด

12

๓๔

ปุจฉา : ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์ชาวออสซี่ อายุ เกิดมาเพื่อหาวิชชา วิชาแรกคือ วิชาสื่อสาร เพื่อ
๑๐๔ ท่านนี้ ก็คงล�ำบากนะคะ เพราะยังไม่มหี ลัก ที่จะพูดได้ วิชาที่ ๒ คือ วิชาชีพ ได้แก่อนุบาลจน
ถึงปริญญาเอก  วชิ าที  ่ ๓  คอื วิชาใช้ชวี ติ   เอาศีลไปใช้
ไตรสิกขาแบบพุทธ ใช่ไหมเจ้าคะ
ในชีวิต ได้ต้นทุนชีวิตกลับคืนมา เอาสมาธิไปใช้
ในชีวติ ได้กำ� ไรเงิน เอาปัญญาไปใช้ในชีวติ ได้กำ� ไร
ทอง วันไหนเอา ศีล สมาธิ ปัญญา ๓ อย่าง ไปใช้
แล้วท�ำให้เกิดพร้อมๆ กันได้  จะเป็นมัคคสมังคี  คอื
มรรคทัง้ ๘ เกิดขึน้ พร้อมๆ กัน เมือ่ เป็นมัคคสมังคี
แล้ว โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้น การพ้นทุกข์ก็จะ
เกิดขึน้   เพราะฉะนัน้   ไตรสิกขาคือวิชาใช้ชวี ติ ขอให้
น�ำไปใช้ในการด�ำเนินชีวิต เพื่อประโยชน์สูงสุด
ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคตสืบต่อไป เทอญ เจริญพร
วิสัชนา : เจริญพร ไม่มีไตรสิกขา คือไม่มีที่พึ่ง
ปุจฉา : สุดท้ายนี้ อยากกราบขอความเมตตา
พระอาจารย์ ฝากอะไรถึงผู้อ่าน ให้น้อมเอาหลัก
ไตรสิกขามาใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างไรเจ้าคะ
วิสัชนา : ไตรสิกขา เป็นวิชาใช้ชีวิต วิชาชีวิต เรา
เกิดมาจากอวิชชา เกิดมาเพือ่ หาวิชชา ทุกคนทีเ่ กิด
มาจากไม่รู้ คือ ไม่รู้อดีต ไม่รู้ปัจจุบัน ไม่รู้อนาคต
ไม่รู้ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ก็เกิดมาจากอวิชชา
แจก
หนังสือ

สัลเลขธรรม

หนังสือสัลเลขธรรม เป็นการรวบรวมบทความของท่านอาจารย์วศิน อินทสระ
ซึง่ ตีพมิ พ์เป็นตอนๆ ในวารสารโพธิยาลัย ต่อมาชมรมกัลยาณธรรม จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน
เพราะเห็นคุณค่าเหมาะสมเป็นคูม่ อื ในการปฏิบตั ขิ ดั เกลาพัฒนาจิตใจ วารสารโพธิยาลัย
ยินดีมอบหนังสือนี้ให้ท่านผู้อ่าน โดยมีกติกาง่ายๆ ดังนี้คือ ขอให้ท่านแสดงความ
คิดเห็นทีม่ ตี อ่ วารสารโพธิยาลัย สัน้ ยาวไม่ก�ำหนด เพือ่ คณะผูจ้ ดั ท�ำจะได้นำ� ความ
คิ ด เห็ น เหล่ า นั้ น มาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของวารสารต่ อ ไป ส่ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ท่านมาที่ ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ email acharak7153@gmail.com
หรือ เขียนเป็นจดหมาย ส่งไปรษณีย์มาที่ ชมรมกัลยาณธรรม เลขที่ ๑๐๐ ถนนประโคนชัย ต�ำบลปากน�้ำ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ วงเล็บมุมซองว่า (วารสารโพธิยาลัย) หนังสือมีจ�ำนวนจ�ำกัด
กรุณาส่งด่วน ก่อนหนังสือจะหมด โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน ส�ำหรับส่งหนังสือถึงท่านตามที่ขอมาด้วย
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ธรรมปริทัศน์
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

หลักแม่บท
ของ
การพัฒนาตน
๑. ความเข้าใจเบื้องต้น
ที่มาของค�ำว่า “พัฒนา”
อาตมภาพเข้าใจว่า มาได้ยินกันมากขึ้นใน
สมัยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๕๐๐ ทางบ้านเมือง
ได้มีนโยบายเร่งรัดในการสร้างความเจริญของ
ประเทศชาติ และได้น�ำเอาค�ำว่าพัฒนามาใช้กัน
มาก ถึงกับเรียกชื่อยุคสมัยต่อแต่นั้นว่าเป็นยุค
พัฒนา ค�ำว่าพัฒนาในสมัยนั้น พ่วงความรู้สึก
ผูกพันกับความเจริญแบบใหม่ๆ เช่น อาคารแบบ
สมัยใหม่ เป็นต้น
จากพัฒนาวัตถุ หันมาเน้นพัฒนาจิตใจ
ไม่นานมานีเ้ อง ก็เริม่ บ่นกันขึน้ มาว่า ประเทศ
เรานี้ พัฒนากันไป พัฒนากันมา ดูเหมือนจะมี
ปัญหามากขึ้น มีสิ่งชั่วร้ายไม่ดีไม่งามมากมาย มี
การเน้นการย�ำ้ ว่าจะต้องมาพัฒนาคนให้มาก  คำ� ว่า
การพัฒนาคน พูดลึกลงไปก็คือ พัฒนาจิตใจ
นั่นเอง เดี๋ยวนี้ก็เลยมาพูดย�้ำว่า เราจะต้องพัฒนา
จิตใจ ให้เจริญควบคู่กันไปกับการพัฒนาวัตถุ

เมื่อพูดถึง “การพัฒนาจิตใจ” บุคคลแต่ละ
คนต้องท�ำด้วยตนเอง คนอื่นจะไปพัฒนาให้ไม่ได้
แต่ก็ช่วยได้บ้าง เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เกือ้ กูล หรือช่วยแนะน�ำอะไรต่างๆ ให้ แต่วา่ ถึงตัว
แท้จริงแล้ว ทุกคนต้องมีการพัฒนาตนเอง ดังนั้น
การพัฒนาจิตใจ จึงเป็นเรื่องของการพัฒนาตน
พัฒนาจริง ต้องให้ถึงภาวนา
พัฒนา แปลว่า เจริญ หรือท�ำให้เจริญนัน่ เอง
ตัวจริงของเจริญ คือศัพท์ว่า “ภาวนา” นี่เอง
ถ้อยค�ำส�ำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาตน
มีศัพท์ส�ำคัญอยู่ ๓ ศัพท์ ซึ่งนักศึกษาธรรม
ควรจะรู้เป็นอย่างยิ่ง คือ
๑. ภาวนา ที่พูดมาแล้ว
๒. ทมะ มี อ ยู ่ ใ นหลั ก ธรรมที่ เรารู ้ จั ก กั น
มาก คือหลักการครองเรือน เรียกว่า ฆราวาส
ธรรม ๔ (ข้อ ๒) ได้แก่ สัจจะ (ซื่อสัตย์จริงใจ)
ทมะ (ฝึกตัว ปรับใจ) ขันติ (เข้มแข็ง ทนได้)
จาคะ (รู้สละ มีน�้ำใจ)
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ทมะ แปลว่า การฝึก เป็นข้อส�ำคัญมาก
๓. สิกขา เป็นค�ำภาษาบาลี ถ้าใช้อย่างภาษา
สันสกฤต ก็เรียกว่า ศึกษา สิกขา หรือ ศึกษา
มีความส�ำคัญมาก ทางพระพุทธศาสนามาใน
ค�ำว่า “ไตรสิกขา” การฝึกอบรมทั้งหมดในทาง
พระพุทธศาสนา กระบวนการทางปฏิบัติทั้งหมด
เรียกว่า ไตรสิกขา
สิกขา แปลว่า การศึกษา การเรียนรู้ การ
ส�ำเหนียก การฝึกฝนอบรม
คนจะประเสริฐ ก็เพราะพัฒนาตน
ประการที่ ๑ หลักธรรมทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา
ตนนั้น เป็นเรื่องใหญ่ เป็นแกนกลาง เป็นทั้งหมด
ของการปฏิบตั ธิ รรมในทางพระพุทธศาสนา ค�ำว่า
ภาวนา คื อ ไตรสิ ก ขา ครอบคลุ ม การปฏิ บั ติ
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�ำทีเ่ อาภาวนามาใช้ ท่านเรียกว่า ภาวิตตั ตะ
แปลว่า บุคคลผู้มีตนอันพัฒนาแล้ว รวม ภาวิตะ
กับ อัตตะ (ตน) เป็น ภาวิตัตตะ แปลว่า ผู้มีตน
อันพัฒนาแล้ว ท�ำให้เจริญแล้ว
ส่วนค�ำว่า ทมะ  ได้แก่ ทันตะ ใช้ในรูปว่า อัตตทันตะ อัตตทันตะ แปลว่า ผู้มีตนอันฝึกฝนแล้ว
อัตตะ คือ ตน + ทันตะ คือ ฝึกฝนแล้ว
สองศัพท์คือ ภาวิตัตตะ กับ อัตตทันตะ นี้
เป็นค�ำที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้ามากที่สุด

หลักในพระพุทธศาสนา เทิดทูนการพัฒนา
ตนมาก ผู้พัฒนาตนแล้ว เป็นสุดยอดของบุคคลที่
ได้รบั การสรรเสริญในพระพุทธศาสนา การพัฒนา
ตนเป็นแกนของการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธ
ศาสนา นี่ก็คือได้เข้ามาสู่จุดที่เป็นเป้าหมายแล้ว
๒. หลักการฝึก
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาตน
เป็นความเชือ่ ทีส่ ำ� คัญมากในพระพุทธศาสนา
ว่า มนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ อย่างในพระพุทธคุณ
ถ้าท่านสังเกต  สวดไป  จะมีคำ� ว่า  อนุตตฺ โร ปุรสิ ทมฺมสารถิ แปลว่า เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ผู้ยอด
เยี่ยม ไม่มีคนอื่นยิ่งกว่า
ในค�ำว่า “ปุรสิ ทมฺม” นัน้ ตัว ทมฺม ไม่ใช่ ธมฺม
ที่แปลว่า ธรรม ที่เป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรม
หรือ ธรรม ความดี ความชัว่ เป็น ท. ไม่ใช่ ธ. ทัมมะ
นีเ้ ป็นรูปหนึง่ เป็นรูปคุณนามของ “ทมะ” ทีก่ ล่าว
มาเมือ่ กี้ แสดงว่า ทมะ มีความส�ำคัญ จึงมาปรากฏ
ตัวอยู่ในบทพุทธคุณนี้ด้วย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทงั้ ทีเ่ ป็นมนุษย์นแี่ หละ
พระองค์ฝึกอบรมตนแล้ว เป็นผู้มีจิตตั้งมั่น ท่าน
บรรยายคุ ณ สมบั ติ ต ่ อ ไปอี ก หลายอย่ า ง แล้ ว
ลงท้ายว่า แม้แต่ทวยเทพทั้งหลาย ก็นมัสการ
นอบน้อม เคารพบูชา  

๓๔

ดั ง นั้ น พุ ท ธศาสนาเชื่ อ ในศั ก ยภาพของ
มนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ อันนี้เป็นพื้นฐานที่
ส�ำคัญมาก ถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วต้องมี
ก�ำลังใจ อย่าไปท้อว่าเราไม่สามารถพัฒนาตนได้
แม้แต่จะปรารถนาพุทธภูมิ เป็นพระพุทธเจ้า ก็
สามารถเป็นได้ดว้ ยการบ�ำเพ็ญบารมี หลักพุทธคุณ
เป็นองค์พระรัตนตรัยข้อที่หนึ่ง ซึ่งจะสร้างความ
เชื่อมั่นอันนี้ขึ้นมา
ขั้นตอนคร่าวๆ ของการพัฒนาตน
หลักที่ ๑ เริ่มด้วยข้อ ทมะ ซึ่งแปลว่า การฝึก
ในการฝึกสัตว์นั้น มีล�ำดับอยู่ ๒ ขั้นตอน
ตอนที่ ๑ ก�ำราบปราบพยศ เรียกว่า ข่ม หรือ
ท�ำให้หายพยศ ทมะ ในแง่นี้ เรามักแปลว่า การ
ข่มใจ ตรงกับในหลักที่ว่า ท�ำให้หายพยศ หรือ
ก�ำราบปราบพยศ
ตอนที่ ๒ คือ ฝึกฝน ปรับปรุง ให้ท�ำอะไรๆ
ได้ดียิ่งขึ้นไป
ถ้าเราจะฝึกตัวเราเอง ก็คือ
๑. รู้จักข่มคุมบังคับใจ ควบคุมตัวได้ ไม่ยอม
ตามกิเลสทีท่ ำ� ให้เราพยศ ทีด่ งึ ลงไปสูค่ วามชัว่ ร้าย
ล่อเร้า เย้ายวน ยั่วยุ อะไรต่างๆ
๒. ปรับปรุงตัวให้ดยี งิ่ ขึน้ ไป ฝึกในคุณความดี
ให้มีปัญญาความสามารถ เจริญก้าวหน้างอกงาม
ขั้นต้น รู้จักตั้งรับ
เรื่ อ งทมะนี้ บางที ก็ ซ อยให้ เ ห็ น ล� ำ ดั บ ชั้ น
ขั้นตอน ก็เลยแจงออกไป ธรรมในกลุ่มนี้มี ๓
อย่าง คือ
๑) สังวร
๒) สัญญมะ หรือ สังยมะ
๓) ทมะ เป็นตัวหลักใหญ่
สามอย่างนี้มีข้อแตกต่างกันอย่างไร
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๑. สังวร แปลตามตัวว่า ระวัง หรือ ปิดกั้น
อันนี้เน้นในแง่รับเข้ามา คือคนเรารับสิ่งภายนอก
เข้ามาในตัว  รับทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจ ได้ เ ห็ น ได้ ยิ น อะไรต่ า งๆ มี
ประสบการณ์ เราก็รับเข้ามา
ทีนี้ การรับเข้ามานั้น มีทั้งทางบวกและทาง
ลบ ทางบวก รับเข้ามาแล้วก็เป็นผลดี เป็นความดี
งาม เป็นความเจริญก้าวหน้า ส่วนทางร้าย ฝ่าย
ตรงข้าม ก็เป็นเรื่องความเสื่อมเสีย เป็นความชั่ว
เสียหาย หรือบางครั้งของนั้นเป็นกลางๆ แต่ใจ
รับไม่ดี วิธีรับหรือตั้งรับไม่ดี รับเข้ามาแล้ว แปล
ความหมายไม่ดี เอามาท�ำให้เกิดผลเสีย และเกิด
อกุศลธรรมขึ้น ตรงข้ามกับอีกคนหนึ่งหรืออีก
เวลาหนึ่ง เมื่อรู้จักฝึกตนแล้ว รับเข้ามาแล้ว ก็ท�ำ
ให้เกิดผลดี เป็นเรื่องกุศลธรรม
ถ้ามีมนสิการดี ท�ำใจโดยดี โดยแยบคาย รูจ้ กั
คิด รู้จักพิจารณา ก็เกิดกุศลธรรม เกิดกรุณาขึ้น
มา อีกคนหนึ่งหรืออีกเวลาหนึ่ง ตั้งใจรับไม่ดี มี
อโยนิโสมนสิการ  ทำ� ในใจโดยไม่แยบคาย  กลับรูส้ กึ
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�ำรวมอินทรีย์
สังวร แปลเป็นไทยง่ายๆ ว่าส�ำรวม ที่ว่า
ส�ำรวมอินทรีย์ ระมัดระวัง ปิดกั้น เมื่อรับรู้ หรือ
ว่าได้เห็น ได้ยินสิ่งต่างๆ ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ ก็ระวังไม่ให้อกุศลธรรมเข้าครอบง�ำจิต ไม่ให้
ความยินดียินร้ายเข้ามาครอบง�ำจิตใจ นี้เป็นเรื่อง
สังวรระวัง ปิดกั้นไม่ให้สิ่งร้ายเกิดขึ้น ไม่เปิดรับ
สิ่งไม่ดี แล้วจะได้เปิดช่องให้แก่สิ่งที่ดี
บังคับตนได้ และปรับปรุงต่อไปจนสมบูรณ์
๒. สัญญมะ  แปลว่า  เราต้องรูจ้ กั ควบคุมตนเอง
ให้ตั้งอยู่ในศีล ในหลักความดีงาม เริ่มตั้งแต่ไม่ให้
เบียดเบียนคนอื่น ไม่ให้ก่อโทษผลร้ายต่อสังคม
๓. ทมะ เมือ่ มีดา่ นในการรับทีด่ ี และมีเครือ่ ง
ควบคุมตนเองในการแสดงออกดีแล้ว ต่อไปนี้ก็
เข้ า สู ่ ขั้ น ตั ว จริ ง คื อ ทมะ ซึ่ ง แปลว่ า ฝึ ก ฝน
ปรับปรุงตน
ผู้ฝึกคนอื่น คือผู้มาช่วยให้เขาฝึกตน
ในทางพระพุทธศาสนา หรือทางธรรมนั้น
ไม่ใช่คนอืน่ จะมาฝึกเราได้ ความจริง ทีเ่ รียกว่าผูฝ้ กึ
หมายความว่า มาช่วยให้เราฝึกตนเอง เช่น อย่าง
พระพุทธเจ้าทรงเป็น ทมโก แปลว่า ผู้ฝึก หรือ
ทเมตุ ทเมตา แปลว่า ผู้ฝึกเหมือนกัน
ผูม้ าช่วยให้คนเขาฝึกตนเอง  การมาท�ำหน้าที่
ช่วยให้ผู้อื่นฝึกตนเองนั้น ท่านเรียกว่า ท�ำหน้าที่
กัลยาณมิตร ฉะนั้น หลักส�ำคัญทางพระพุทธ
ศาสนาอีกอันหนึ่ง จึงได้แก่ หลักกัลยาณมิตร
พระพุทธเจ้าตรัสว่า  พระองค์เป็นกัลยาณมิตร
ของสัตว์ทั้งหลาย จึงมีหลักในพระพุทธศาสนาว่า
ในกระบวนการฝึ ก นั้ น สิ่ ง ส�ำคั ญ จะต้ อ งมี

กัลยาณมิตรด้วย ฉะนั้น ในสังคมของชาวพุทธ
สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะลืมคือ จะต้องพยายามสร้าง
สรรค์กัลยาณมิตรให้มีขึ้น เพื่อจะได้ให้สังคมนี้ดี
มีศีลธรรม เราจะให้คนเขาพัฒนาตน
๓. หลักการศึกษา
การสร้ า งนิ สั ย นั ก ศึ ก ษา หรื อ จิ ต ส�ำนึ ก ของ
นักพัฒนาตน
ส�ำเหนียก หมายความว่า รู้จักจับ รู้จักเลือก
เอามาใช้ประโยชน์ เอามาใช้ฝึกฝน ปรับปรุงตน
เป็นหลักปฏิบัติที่ดี เหมาะกับความหมายของค�ำ
ว่า ศึกษา เพราะฉะนั้น ศึกษา คือ ส�ำเหนียก โดย
นัยนี้ เรื่องส�ำเหนียก หรือ ศึกษา จึงมีส่วนส�ำคัญ
๒ ขัน้ ๑. ต้องตระหนักชัด มัน่ อยูใ่ นเป้าหมายหรือ
จุดมุ่งหมาย ๒. จับเอาสิ่งนั้นๆ ที่จะใช้ประโยชน์
มาให้ได้ จับให้ได้ตัวสาระส�ำคัญ
ผู้ฝ ึกฝนตนเองนี้ ควรมีลักษณะนิสัยหรือ
จิตส�ำนึกอยูใ่ นใจ ๒ ประการเป็นอย่างน้อย ซึง่ เป็น
อย่างส�ำคัญ หรือเป็นหลักทีเดียว คือ ๑. ความคิด
หรือความรูส้ กึ ของจิตใจทีม่ งุ่ สูเ่ ป้าหมาย ๒. ขอผูก
เป็นค�ำคล้องจองว่า มองอะไรๆ เป็นการเรียนรู้
ทั้งหมด
เมื่อจิตมุ่งเป้าหมาย เรื่องจุกจิกก็หายไปเอง
มุ่งสู่เป้าหมายนั้น เป็นเรื่องของปัญญาที่รู้
ที่ตระหนัก ไม่ใช่เป็นเรื่องของความอยาก ความ
ปรารถนา เวลาเราอยาก จิตหยุดจากการปฏิบัติ
มาอยู่กับความอยาก เวลาเราปฏิบัติ จิตอยู่กับ
การปฏิบัติ ไม่ว่างที่จะอยาก อันนี้ส�ำคัญมาก
ฉะนั้น ท่านก็เลยให้ระวังไว้ว่า อย่าไปอยาก ที่ว่า
มีวตั ถุประสงค์ มีเป้าหมาย ไม่ใช่ให้อยาก แต่ให้รู้
คือ คนเราจะปฏิบัติ ต้องรู้เป้าหมาย รู้ตระหนัก
ก่อน ดูอยู่ แล้วจึงท�ำ  ในเวลาที่ท�ำด้วยความรู้
ตระหนัก มันก็ก้าวหน้าไปเอง
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เมือ่ รูเ้ ป้าหมายแล้ว ถ้าเราอยากในเป้าหมาย
แต่เราไม่ได้เดินก็ไม่มีประโยชน์อะไร ฉะนั้น เมื่อรู้
ตระหนักในเป้าหมาย ต่อจากนัน้ เราก็ท�ำ เมือ่ ท�ำ
ด้วยความตระหนักรู้ในเป้าหมาย ก็ท�ำอย่างเดียว
เดินดิ่งไปสู่เป้าหมายนั้น จนส�ำเร็จผล
ฉะนั้น ที่ว่ามุ่งสู่เป้าหมาย จึงเป็นเรื่องของ
ความรูต้ ระหนัก ไม่ใช่ความอยาก ความปรารถนา
เอาละ เป็นอันว่า ข้อที่หนึ่ง มุ่งสู่เป้าหมาย
การมุง่ สูเ่ ป้าหมาย เป็นลักษณะของการฝึกฝน
ตนเองที่ดีย่ิง ไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติธรรมสูงส่ง
อะไร  แม้แต่ในชีวติ ประจ�ำวัน  คนทีจ่ ะเจริญก้าวหน้า
จะมีลกั ษณะอย่างหนึง่ คือ การกระท�ำทีม่ งุ่ สูเ่ ป้า
หมาย เช่น คนขายของ ถ้าขายสินค้าของตน โดยมี
ใจอยูก่ บั เป้าหมาย  เป้าหมายก็คอื ขายของ  ได้เงิน
มา  ดงั นัน้   แกจะไม่ใส่ใจ  ไม่ถอื เป็นอารมณ์  กบั เรือ่ ง
เล็กๆ น้อยๆ ที่เข้ามากระทบกระทั่ง
ฉะนั้น คนที่มีลักษณะฝึกตนหรือพัฒนาตน
จะต้องมีลักษณะนี้ด้วย คือ มีใจมุ่งสู่เป้าหมาย
เมือ่ ท�ำได้อย่างนี  ้ มันจะตัดอะไรต่างๆ  เรือ่ งจุกจิก
หยุมหยิม กระทบกระเทือน ผ่านไปได้สบายๆ
รวมแล้ว จะมีผลดีหลายอย่าง อย่างที่หนึ่ง จะมี
ผลดีคอื ไม่มเี รือ่ งอะไรกระทบกระทัง่ ใจ ใครจะว่า
อะไรก็ช่าง มันไม่กระทบมาถึงใจ เมื่อไม่มีอะไร
กวนใจ  กต็ งั้ ใจท�ำสิง่ ทีต่ นปฏิบตั ไิ ด้เต็มที  ่ ใจแน่วแน่
เป็นสมาธิ
ตอนนี้ก็จะเกิดผลดีข้อต่อไปคือ มีนิสัยท�ำ
จริง คนที่มีเป้าหมายแน่นอนแล้ว ท�ำอะไรก็ท�ำ
จริง ท�ำให้สำ� เร็จ จะเอาใจใส่ และคอยคิดวิเคราะห์
พิจารณาหาทางว่าเรือ่ งนีจ้ ะท�ำให้สำ� เร็จได้อย่างไร
จะต้องใช้ความคิด ท�ำให้เป็นคนรู้จักคิด รู้จัก
วิเคราะห์ พินิจพิจารณา และมีความรับผิดชอบ
เอาใจใส่ ขยันหมั่นเพียร ไม่อยู่นิ่งเฉย คนพวก
นี้เฉยไม่เป็น ในเมื่อมีหน้าที่จะต้องท�ำ  และใน
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เมื่อเป็นคนขยัน ท�ำจริงอย่างนี้แล้ว ก็จะมีนิสัยดี
ตามมาอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นคนที่บังคับตนเอง
ได้ ควบคุมตนเองได้  เพราะว่าเมื่อตั้งใจจะท�ำให้
ส�ำเร็จตามเป้าหมาย ก็จะเกียจคร้านหรืออยู่นิ่ง
ไม่ได้ ก็ต้องท�ำ ก็ต้องบังคับตัวเอง ถึงเวลานั้น ถึง
แม้ขเี้ กียจไม่อยากท�ำ ก็จะมีแรงบังคับตัวเองให้ทำ 
�
กลายเป็นคนขยันไป เป็นคนเอาชนะตนเองได้
บังคับตนเองได้ ควบคุมตนเองได้
นอกจากนั้น ก็จะเป็นคนอดทนรอผลได้ ใจ
ที่มุ่งเป้าหมายรู้ว่า การกระท�ำนี้จะน�ำไปสู่เป้า
หมายนั้น รู้ว่าเราได้ท�ำเหตุไปแล้ว ขั้นนั้นๆ ผลจะ
มาเมื่อนั้น รู้อย่างนี้แล้วก็รอผลได้ แล้วนิสัยที่เข้า
จุดโดยตรงก็คอื   จะเป็นคนทีแ่ ก้ไขปรับปรุงตัวอยู่
ตลอดเวลา เพราะว่าใจที่มุ่งสู่เป้าหมาย คอยคิด
คอยพิจารณาเอาใจใส่เรื่องที่ต้องท�ำนี้ พอเห็นว่า
อะไรที่จะต้องท�ำเพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จ ก็จะต้อง
ปรับปรุงตัวให้เป็นให้ท�ำได้อย่างนั้น ต้องคอย
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามเหตุผล ก็เลยมีนิสัย
แก้ไขปรับปรุงตนเอง เข้าลักษณะเป็นเรื่องของ
ทมะ นี้เป็นแง่ที่หนึ่ง คือมีจิตมุ่งสู่เป้าหมาย
เมื่อมองแบบเรียนรู้ ก็มีแต่ได้ตลอดเวลา
แง่ที่สอง มองอะไรเป็นการเรียนรู้นี้ เป็น
ลักษณะที่มีผลดี ไม่เฉพาะต่อการฝึกตนเท่านั้น
แต่มีผลต่อด้านจิตใจของตนเองด้วย คนที่มอง
อย่างนี้ มีแต่ได้ตลอดเวลา ไม่มีเสีย ก็มองแต่ว่า
ประสบการณ์ทพี่ บทีเ่ ห็นทีไ่ ด้ยนิ นัน้ เขาจะได้อะไร
หรือมีอะไรที่เขาจะได้บ้าง เขาได้เรียนรู้อะไรบ้าง
เมื่อเขามองอย่างนี้ สิ่งที่มากระทบกระทั่งใจก็ไม่
เกิดขึ้น
เมื่อคนอื่นพูดมา พูดดีก็ตาม พูดร้ายก็ตาม
คนทีม่ นี สิ ยั มองอะไรเป็นการเรียนรูห้ มด ก็มองหา
แต่ว่า เอ ! ในค�ำพูดของเขา เราจะได้เรียนรู้อะไร
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บ้าง อะไรเป็นประโยชน์เอามาใช้ เอามาปรับปรุง
ตัวเอง ท�ำให้เกิดความดีงาม ความเจริญ เขาก็คอย
ส�ำเหนียก เลือกจับเอามา  ใจแกมุง่ ไปทีน่ นั่   ฉะนัน้
ค�ำที่ถือว่ากล่าวร้าย ค�ำหยาบคาย ค�ำไม่สุภาพ
เขาจึงไม่สนใจ  เห็นว่านอกเรือ่ ง  มนั ก็เลยไม่กระทบ
ก็เลยสบายใจ แถมยังมองหาประโยชน์ได้ จาก
ค�ำกล่าวร้ายหรือค�ำหยาบคายนั้นด้วย
คนพวกนี้ จึงมีแต่ได้ตลอดเวลา
อย่าว่าแต่คนที่พูดธรรมดาๆ หรือแนะน�ำ
โดยสุภาพเลย แม้แต่ถ้าคนพวกนี้ ไปเจอะคนที่
รุนแรง กล่าวร้าย พูดด้วยเจตนาไม่ดอี ย่างไรๆ คน
พวกนี้ก็ไม่รู้สึกกระทบใจ มีแต่สบายตลอดเวลา
เพราะมองแต่ว่า เออนะ คราวนี้เราจะได้เรียนรู้
อะไรเพิ่มขึ้น จึงได้ประโยชน์ทุกครั้ง ทุกกรณี
ฉะนั้น คนพวกนี้จะเป็นอย่างไร คนพวกนี้ก็จะมี
ลักษณะที่เกิดปีติปราโมทย์อยู่เรื่อยไป คนพวกนี้
เขาเรียกว่า  ไม่มที างทีจ่ ะไม่เจริญ  พอมีความรูส้ กึ
ว่าได้  ก็เลยมีปตี   ิ มีปราโมทย์  มีความสุข  ใจสบาย
ก็ท�ำให้มีสุขภาพจิตดี คนพวกนี้ไม่ถูกกระทบ
กระทั่ง เพราะไม่มีตัวตนออกรับกระทบ ข้อนี้
ส�ำคัญมาก  ทีนี้ พอแกมองอะไรด้วยความสบายใจ
มีปีติ แกก็ไม่กระทบกระทั่ง ไม่โกรธไม่เคืองใคร

ฉะนั้น จึงเพลิดเพลินด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับคน
อื่นในสังคม เพราะว่าเมื่อสบาย ไม่มีเรื่องกระทบ
กระทัง่ กัน การโกรธเคืองมีนอ้ ย ปัญหาก็นอ้ ย ก็เลย
เป็นประโยชน์ทางสังคมไปด้วย
นี้ แ หละ เป็ น ลั ก ษณะของสิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า
ส�ำเหนียก นิสัยอย่างนี้ เราเรียกว่านิสัยของผู้
ใฝ่ศึกษา หรือ “นิสัยนักศึกษา”
ทัง้ มุง่ เป้าหมาย ทัง้ ใฝ่เรียนรู้ ต้องครบคูจ่ งึ ได้การ
มุ่งสู่เป้าหมายอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องมีข้อ
ที่สองคุมไว้ด้วย คือการมองอะไรเป็นการเรียนรู้
จะท�ำให้การด�ำเนินสู่เป้าหมายของเรา เป็นไปใน
ลักษณะทีต่ รงข้ามกับการเอาใจตัวเอง หรือเอาแต่
ตัวเอง ทั้งนี้เพราะว่า การมองทุกอย่างเป็นการ
เรียนรู้ ท�ำให้การมุง่ สูเ่ ป้าหมาย เป็นไปพร้อมกับ
การรับฟังผู้อื่น การแสวงหาความรู้ และเน้นที่
การแก้ไขปรับปรุงตนเอง
ท�ำให้มีคุณสมบัติส�ำคัญเกิดขึ้นอีกสองอย่าง
คือ ความเป็นผู้ใคร่ธรรม รักธรรม (ธัมมกามตา
หรือธรรมฉันทะ) และ ความเป็นคนที่พูดกันง่าย
(โสวจัสสตา) พร้อมทัง้ นิสยั ตักเตือน และตรวจสอบ
ตนเอง จะท�ำให้กระบวนการฝึกฝน พัฒนาตน
เกิดความสมบูรณ์ขึ้น
ในหลักเรื่อง ไตรสิกขา นี้ ไม่ใช่จะรู้แต่ตัว
ไตรสิกขาว่ามีอะไรบ้าง แต่ต้องรู้ด้วยว่า วิธีปฏิบัติ
ทีเ่ รียกว่า   สกิ ขา  หรือ  การสําเหนียก  หรือ  การศึกษา
นี้เป็นอย่างไร โดยเฉพาะที่เรียกว่า จิตส�ำนึก
หรือ  นสิ ยั ศึกษา  นสิ ยั ศึกษานีต้ อ้ งสร้างขึน้ มาให้ได้
เป็นนิสัยในการพัฒนาตน
ถ้ า เรายั ง มี ตั ว ตนอยู ่ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ไม่ มี ส อง
ข้อนั้นมาช่วย เราก็เอากิเลสปุถุชนออกมาเสริม
ตัวตนก็ออกรับเรือ่ ย  มีอะไรก็เอาตัวตนออกมารับ
การกระทบเรื่อยไป บางทีตัวตนนั้นมันพองขยาย
โตใหญ่ออกไป ก็ยิ่งมีโอกาสกระทบมากขึ้น ก็ยิ่ง

๓๔

เจ็บปวด มีความทุกข์มาก คนทีไ่ ม่พฒ
ั นาตน ก็จะ
มีตัวตนขยายใหญ่ และยิ่งมีทุกข์มาก
ทีจ่ ริง การพัฒนาคือการท�ำตนให้เบาบาง  ไม่ใช่
ว่าท�ำให้ตวั ใหญ่ขนึ้   หมายความว่า  ยดึ มัน่ พะวงกับ
ตัวตนน้อยลง เพราะการพัฒนาตน หมายถึง การ
พัฒนาปัญญาด้วย เมื่อมีปัญญา รู้ เข้าใจชีวิต รู้
เข้าใจตัวตนแล้ว ความยึดมั่นถือมั่นก็น้อยลง คือ
พัฒนาตนแล้ว ก็บั่นทอนความยึดมั่นในตัวตน
ลงไป ท�ำให้มีความทุกข์น้อยลง
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.  อธิปญ
ั ญาสิกขา  การฝึกฝนในปัญญาอันยิง่
หรือการฝึกฝนให้มีปัญญายิ่งๆ ขึ้นไป
ในขั้นนี้จะอธิบายไว้พอเป็นแนว
๑. อธิศีลสิกขา ที่เรียกสั้นๆ ว่า ศีล เป็นเรื่อง
ชั้นนอก ชั้นกาย วาจา ความสัมพันธ์กับผู้อื่น และ
กับสิง่ แวดล้อมทัว่ ไป การไม่เบียดเบียน ซึง่ เป็นพืน้
ฐานเบื้องต้นของการอยู่ร่วมกันด้วยดีกับผู้อื่นใน
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สังคม และปฏิบัติต่อวัตถุอุปกรณ์ทั้งหลายในทาง
ที่ไม่เกิดโทษ
๒. อธิจิตตสิกขา เป็นการฝึกลึกเข้าไป มาสู่
ขั้นจิตใจ คือการพัฒนาในเรื่องจิตใจของตนเอง
คือการฝึกฝน พัฒนาตนเอง ให้มีสุขภาพจิตดี
สมรรถภาพจิตดี และสุขภาพจิตดี
๑) คุ ณ ภาพจิ ต ดี หมายความว่ า จิ ต ใจมี
คุณธรรม เช่น มีเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา มีศรัทธา
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเคารพ มีความ
กตัญญู เป็นต้น
๒) สมรรถภาพจิตดี เช่น มีขันติ ความอดทน
สมาธิ ความมีใจตั้งมั่น อธิษฐาน ความเด็ดเดี่ยว
วิริยะ ความเพียร สติ ความระลึกเท่าทัน เป็นต้น
เป็นจิตที่เข้มแข็ง มีความสามารถ มีความพร้อมที่
จะท�ำงานได้
๓) สุขภาพจิตดี จิตที่มีสุขภาพดี ก็คือสบาย
มีปีติ ปราโมทย์ ความเอิบอิ่ม แช่มชื่น เบิกบาน
ผ่องใส สบายใจ และท�ำใจให้สบายได้เรื่อยๆ
การฝึกตนในอธิจิตตสิกขา ก็อยู่ในเรื่อง ๓
อย่างนี้ คือมีคณ
ุ ภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิต
ที่ดี
๓. อธิปัญญาสิกขา ฝึกอบรมในเรื่องปัญญา
ก็คือความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
หรื อ รู ้ เ ท่ า ทั น สภาวะของโลกและชี วิ ต ท� ำ ให้ มี
จิตใจเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ในอ�ำนาจครอบง�ำของ
กิเลส หรืออยู่ดีได้โดยไม่ต้องพึ่งพากิเลส พ้นทุกข์
พ้นปัญหา
ปัญญาเป็นตัวคุมท้าย ครบกระบวนการฝึก
การศึกษา ๓ ด้าน ส�ำหรับประชาชน
ของพระให้สงั เกตดู จะเห็นว่า ท่านเน้นด้านใน
มาก คือตัวเองภายในนีเ้ น้นหนัก ส่วนของคฤหัสถ์
เน้นด้านนอก ของพระมีอธิศีลเป็นด้านภายนอก
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๓๔

อยู่ข้อเดียว พอถึงข้อที่ ๒ - ๓ เน้นเรื่องภายใน
คือ จิต กับ ปัญญา แต่ของคฤหัสถ์ จะเห็นว่า
๑. ทาน เป็นเรื่องภายนอก การอยู่กับผู้อื่น
ช่วยเหลือสงเคราะห์กัน
๒. ศีล คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่น ความ
เกี่ยวข้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดี ก็เป็นด้านนอก
เหมือนกัน
คฤหัสถ์ท่านเน้นด้านนอก เพราะคฤหัสถ์
มีชีวิตเกี่ยวข้องกับภายนอก เป็น ทาน กับ ศีล
แต่ส�ำหรับพระเน้นเรื่องนามธรรมด้านใน เน้น
เรื่องจิตใจ คฤหัสถ์มีด้านในเพียงข้อเดียว คือ
๓. ภาวนา ส�ำหรับคฤหัสถ์ ภาวนาในที่นี้ คือ
รวมข้อ ๒ กับ ๓ ของพระ ได้แก่ จิตตภาวนา และ
ปัญญาภาวนา ทั้งฝึกอบรมจิตและพัฒนาปัญญา
เข้ามาอยู่ในข้อ ๓ เป็นภาวนาตัวเดียว ทั้ง สมถภาวนา และ วิปัสสนาภาวนา ก็รวมอยู่ในภาวนา
ข้อเดียวหมด
แม้แต่ด้านในส�ำหรับคฤหัสถ์คือข้อภาวนา
ท่านก็เน้น การเจริญเมตตา ซึ่งจะเห็นว่าเป็น
เรือ่ งของความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่   การทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกัน
ด้วยดี  ตนเองก็มจี ติ ใจสุขสบาย  และอยูก่ บั ผูอ้ นื่ ได้
ดี  ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันด้วย คือ บุญญสิกขา นัน่ เอง
ก็สกิ ขานัน้ แหละ แต่เป็นสิกขาทีม่ งุ่ คฤหัสถ์  คอื เน้น
การฝึกในการสร้างเสริมคุณสมบัติที่ดี ที่เรียกว่า
“บุญ” ให้เจริญงอกงามขึ้นในชีวิต หรือให้ชีวิต
เจริญขึน้ ในบุญ เรียกว่า บุญญสิกขา มี ๓ ประการ
คือ ทาน ศีล ภาวนา หรือ ทาน สัญญมะ ทมะ
วุฒธิ รรม ทีเ่ ป็นหลักธรรมเบือ้ งต้น ท่านสอน
ไว้มี ๔ ประการ เรียกเต็มว่า ปัญญาวุฒิธรรม
แปลว่า ธรรมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา
ส�ำหรับช่วยในการพัฒนาตนด้านปัญญา คือ
๑. สัปปุริสูปัสสยะ แปลว่า คบหาสัตบุรุษ
คบคนดีมีปัญญา มีคุณธรรม มีความรู้ความเข้าใจ
ในธรรม ซึ่งเป็นหลักความจริง ความดีงาม

๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟังธรรม ฟังค�ำสั่งสอนที่
แสดงความจริง ความดีงามนั้น
๓. โยนิโสมนสิการ ท�ำในใจโดยแยบคาย รูจ้ กั
พิจารณาสิง่ ทีไ่ ด้เล่าได้เรียน สามารถจับสําเหนียก
เอามาด้วยดี โยนิโสมนสิการเป็นตัวแกนของการ
สร้างปัญญา ที่เรียกว่า ส�ำเหนียกนั่นแหละ คือ
รู้จักจับ รู้จักเลือก เอามาใช้ประโยชน์
๔. ธัมมานุธมั มปฏิบตั ิ ปฏิบตั ธิ รรมให้ถกู หลัก
ที่ท่านเรียกว่า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม หมาย
ความว่า ปฏิบตั ธิ รรมสอดคล้องกันตามระบบความ
สัมพันธ์ ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามแนวตามความ
มุ่งหมายนั้น
ธรรมชุ ด นี้ เป็ น หลั ก ประกอบที่ ส�ำคั ญ
เป็นหลักช่วยในการพัฒนานั่นเอง
นอกจากนั้น ยังมีหลักที่เรียกว่า วุฒิธรรม
ส�ำหรับวัดความเจริญของอริยสาวก โดยเฉพาะ
อุบาสกอุบาสิกา ว่ามีความเจริญในการพัฒนาตน
แค่ไหน วัดด้วย วุฒิธรรม ๕ ข้อ คือ
๑. ศรัทธา มีความเชือ่ ถูกหลัก เชือ่ มีเหตุมผี ล
หรือไม่ เพียงไร
๒.  ศลี   มคี วามประพฤติดงี าม  ถกู ต้องตามหลัก
พระศาสนาแค่ไหน
๓.  สตุ ะ  มคี วามรูห้ ลักธรรมค�ำสอนทีจ่ ะไปช่วย
ตนเอง และแนะน�ำผู้อื่นได้พอสมควรไหม

๓๔

๔. จาคะ มีความเสียสละ มีน�้ำใจช่วยเหลือ
เผื่อแผ่ผู้อื่นเป็นอย่างไร
๕. ปัญญา รู้ เข้าใจความจริงต่างๆ รู้เท่าทัน
สภาวะของโลกและชีวิต พอท�ำจิตใจให้หลุดพ้น
เป็นอิสระโปร่งโล่งได้แค่ไหน
๔. หลักการพัฒนา
การพัฒนาตนที่รอบด้าน
หลักที่ ๓ คือ ภาวนา ซึง่ เป็นตัวจริงของค�ำว่า
พัฒนา ได้บอกแล้วว่า ภาวนาเป็นรูปค�ำนาม รูป
คุณนาม เป็นกิริยาช่อง ๓ ท่านใช้ว่า ภาวิต แปล
ว่า ผู้ที่เจริญแล้ว + อัตตะ หรือ อัตตา ที่แปลว่า
ตน ก็เป็น ภาวิตัตตะ แปลว่า ผู้มีตนอันเจริญแล้ว
คือ มีตนอันพัฒนาแล้ว ซึง่ ตามปกติ ท่านหมายถึง
พระอรหันต์ บางแห่งจะเน้นหมายถึงพระพุทธเจ้า
โดยเฉพาะ
ในพระไตรปิฎกบางแห่ง มีคนมาทูลถาม
พระพุทธเจ้า เขาเรียกพระองค์ว่า ท่านผู้เป็น
ภาวิตัตตะ พระสารีบุตรอธิบาย ภาวิตัตตะ ไว้ว่า
กถํ ภควา ภาวิ ต ตฺ โ ต ที่ ว ่ า พระพุ ท ธเจ้ า เป็ น
ภาวิตัตตะ ผู้มีตนพัฒนาแล้วนั้น เป็นอย่างไร
แล้วท่านก็ขยายความว่า ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล
ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปญฺโญ* นี่หลักใหญ่มาแล้ว
ที่ว่า มีตนอันพัฒนาแล้วก็คือ
๑. มีกายอันพัฒนาแล้ว เรียกว่า ภาวิตกาโย
๒. มีศีลอันพัฒนาแล้ว เรียกว่า ภาวิตสีโล
๓. มีจิตอันพัฒนาแล้ว เรียกว่า ภาวิตจิตฺโต
๔. มีปัญญาอันพัฒนาแล้ว เรียกว่า ภาวิตปญฺโญ
ต่อจากนี้ ท่านขยายความออกไปอีก เป็น
ภาวิตสติปฏฺฐาโน ภาวิตสมฺมปฺปธาโน ภาวิตอิทธฺ -ิ
ปาโท ภาวิตอินฺทริโย ภาวิตพโล ภาวิตโพชฺฌงฺโค
ภาวิตมคฺโค แปลว่า ได้พัฒนาสติปัฏฐาน พัฒนา
* ขุ.จู. ๓๐/๑๔๘/๗๑
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สั ม มั ป ปธาน พั ฒ นาอิ ท ธิ บ าท พั ฒ นาอิ น ทรี ย ์
พัฒนาพละ พัฒนาโพชฌงค์ พัฒนามรรคแล้ว
ท่านบรรยายไว้ยาว ซึ่งรวมอยู่ใน ๔ ข้อ คือ
ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตโฺ ต ภาวิตปญฺโญ
นี้คือคุณสมบัติของท่านผู้พัฒนาตนแล้ว เอามา
ใช้วัดได้
ถ้ามีการพัฒนาตน เราก็เอาหลักนีม้ าใช้วดั ดู
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�ำลังให้แข็งแรงอย่างเดียวไม่พอ
ตามหลักการนี้ ท่านยังไม่ถือว่าเข้าสู่ธรรม การ
พัฒนากาย ในทางธรรมมีความหมายลึกซึ้งกว่า
นัน้ กายนัน้ มุง่ เอาทีท่ วาร ๕ ทีเ่ รียกอีกอย่างหนึง่
ว่าอินทรีย์ ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ซึ่งเป็น
ด่าน เป็นช่องทาง ที่จะติดต่อกับโลกภายนอก
การพัฒนากาย ก็คือ พัฒนาความสัมพันธ์ทาง
ทวารเหล่านั้นให้ดี ไม่ให้เกิดเป็นโทษ ดังจะเห็น
ในหลักอินทรียสังวร
การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ภายนอกด้วยดี เช่น ตาของเราเห็นสิ่งแวดล้อม
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ภายนอก จะดูอย่างไรให้ได้ประโยชน์ ไม่เกิดโทษ
รู้จักสัมพันธ์ทางหู เมื่อได้ยินก็เลือกรับสิ่งที่ดี เช่น
หาฟังความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ ไม่เอาสิง่ ทีร่ า้ ย ฯลฯ
ลิ้นก็ส�ำคัญ มาเข้าหลัก โภชเนมัตตัญญุตา
คื อ รู ้ จั ก ประมาณในการบริ โ ภค ไม่ ใช่ เ พื่ อ มุ ่ ง
เอร็ดอร่อย มิใช่มุ่งจะเอาโก้ หรูหรา สนุกสนาน
มัวเมา แต่รบั ประทานเพือ่ ให้ชวี ติ เป็นไป เพือ่ ด�ำรง
อยู่ผาสุก มีสุขภาพดี แข็งแรง แล้วจะได้ท�ำกิจ
หน้าทีข่ องตนด้วยดี เน้นทีค่ ณ
ุ ค่าประโยชน์ทจี่ ะได้
มองดูว่ารับประทานอะไรจึงจะมีคุณค่า ช่วยชีวิต
ให้มสี ขุ ภาพดี  และเกือ้ กูลแก่การเป็นอยูท่ ดี่   ี ถา้ เป็น
พระก็จะได้ตงั้ ใจบ�ำเพ็ญสมณธรรม  โรคภัยก็จะได้
เบียดเบียนน้อย นี้เป็นการพัฒนาในด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างลิ้นกับรส
ในปัจจุบันการศึกษาน่าจะเน้นข้อนี้ด้วย ผู้มี
การศึกษาจะต้องมีการพัฒนากาย ซึ่งไม่ใช่เพียง
ว่าร่างกายแข็งแรงเท่านัน้ ต้องถามด้วยว่าเขามี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมดีไหม  หากว่ามีแต่
กายแข็งแรง  แต่สมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมไม่ด  ี เอากาย
ที่แข็งแรงไปทะเลาะวิวาท แสวงหาสิ่งปรนเปรอ
จะยิ่งเป็นโทษมาก จะถือว่ามีการศึกษาไม่ได้
พัฒนาทางสังคม ต่อด้วยพัฒนาจิตใจและปัญญา
๒. ศีลภาวนา คือการพัฒนาศีล ได้แก่การพัฒนา
ในเรือ่ งความสัมพันธ์ทางด้านกาย  วาจา  กบั บุคคล
อื่นหรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มีความสัมพันธ์ที่ดี
งามอย่างทีว่ า่ มาแล้ว  ทวี่ า่ ศีล  คอื การไม่เบียดเบียน

เช่น การกล่าวเท็จที่เป็นมุสาวาทนั้น สาระ
ส�ำคัญอยูท่ มี่ งุ่ จะท�ำลายประโยชน์ของผูอ้ นื่ ท�ำให้
เขาเสียหาย  ทา่ นใช้ศพั ท์โบราณว่า  หกั รานประโยชน์
ของเขา ถ้าเป็นการพูดเพือ่ ให้คลาดจากความเป็น
จริง โดยมุง่ หักรานประโยชน์ของเขา เป็นมุสาวาท
แท้ แต่ถ้าพูดเท็จอย่างอื่นนอกจากนั้น ก็มีโทษ
เบาบาง เพราะมันไม่เข้าตัวประเด็นแท้ๆ
เป็นอันว่า  เรือ่ งศีล  ประเด็นอยูท่ วี่ า่ ไม่เบียดเบียน
เป็นสาระส�ำคัญ เมือ่ ไม่เบียดเบียนแล้ว ต่อไปก็อยู่
ร่วมกันด้วยดี ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ถ้าเป็นคฤหัสถ์
ก็มีเรื่องทานเข้ามาด้วย
ด้านนี้เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี ซึ่งจะ
ต้องพัฒนาขึ้นมา
๓. จิตตภาวนา คือพัฒนาจิตใจ ด้านจิตใจนี้ได้
กล่าวแล้วในอธิจิตตสิกขา คือพัฒนาคุณภาพจิต
พัฒนาสมรรถภาพจิต และพัฒนาสุขภาพจิต
๔. ปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา ก็เหมือนกับ
อธิปัญญาสิกขา คือการรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง รู้เท่าทันสภาวะของโลกและชีวิต
ท�ำจิตใจให้เป็นอิสระได้ จนถึงขั้นสูงสุด อย่างที่มี
คาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้า
จุดสมบูรณ์ของการพัฒนาตน
ขอสรุปเป็นจุดเน้นว่า พระพุทธศาสนายกย่อง
ผูท้ พี่ ฒ
ั นาตนว่าเป็นบุคคลสูงสุด ความดีหรือความ
ประเสริฐของมนุษย์นี้ อยูท่ กี่ ารฝึกฝนพัฒนาตน
นั้นเอง เพราะมนุษย์นั้น ถ้าไม่ฝึกฝนพัฒนาแล้ว
ก็ไม่มีคุณค่าอะไร
จุดหมายของการพัฒนาตน จะถือว่าส�ำเร็จ
โดยมองทีก่ ารได้พฒ
ั นาตนครบ ๔ ด้าน คือ ภาวนา
๔ นั้น เป็นการวัดผล จึงใช้ในรูปที่เป็นคุณสมบัติ
ของคนที่พัฒนาตนแล้ว โดยเปลี่ยนภาวนาเป็น
“ภาวิต”
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ดังที่ท่านเรียกคนที่พัฒนาตนแล้ว คือผู้มีตน
ที่ผ่านภาวนาแล้วว่า ภาวิตัตตะ หรือ ภาวิตัตต์
(ภาวิต+อัตต์) ภาวิต ก็มี ๔ (เช่นเดียวกับภาวนา
๔) เพราะแยกเป็นด้าน กาย ศีล จิต และปัญญา
ตามล�ำดับ คนที่พัฒนาตนแล้ว จึงเป็น ภาวิต ๔
ด้าน คือ
๑. ภาวิตกาย มีกายที่พัฒนาแล้ว คือ ได้พัฒนา
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปฏิบัติ
ต่อโลกแห่ งวั ตถุ อย่างได้ผลดี โดยเฉพาะด้ว ย
อินทรีย์ทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เช่น ดูเป็น
ฟังเป็น ให้ได้ปัญญา และคุณค่าที่เป็นประโยชน์
๒. ภาวิตศีล มีศลี ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว คือ ได้พฒ
ั นาความ
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม โดยอยู่ร่วม
กับเพื่อนมนุษย์อย่างไม่เบียดเบียน แต่อยู่กัน
ด้วยไมตรี เป็นมิตรเกื้อกูลกัน
๓. ภาวิตจิต มีจิตใจที่พัฒนาแล้ว คือ ได้พัฒนา
จิตใจให้มีคุณสมบัติที่ดีงาม มีคุณธรรม ความ
เข้ ม แข็ ง มั่ น คง และความสุ ข คื อ พั ฒ นาแล้ ว
ทัง้ ด้านคุณภาพจิต สมรรถภาพจิตและสุขภาพจิต

๔. ภาวิตปัญญา มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว คือ ได้
พัฒนาปัญญาให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจสิง่ ทัง้ หลาย
ตามความเป็นจริง รูเ้ ท่าทันความจริงของโลกและ
ชีวิต เข้าถึงกฎธรรมชาติที่มีความเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย เป็นต้น จนท�ำจิตใจให้เป็นอิสระได้ และ
เบิกบาน ผ่องใส เป็นอยู่ด้วยปัญญา
คนที่พัฒนาตนได้ผลแท้จริง จะมีคุณสมบัติ
เป็นภาวิต ๔ ด้านอย่างนี้

ทีม่ า : ย่อความจากหนังสือชือ่ ดังกล่าว ฉบับจัดพิมพ์เมื่อธันวาคม ๒๕๕๘  แสดงแก่ กลุม่ ข้าราชการมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจใน
การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาตน ณ ห้องประชุมจงจินต์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ : ซึ่งหนังสือเล่มเล็กนี้
แสดงหลักการทัว่ ไปพอเป็นพืน้ ฐาน ผูต้ อ้ งการเข้าใจความสัมพันธ์ภายในระบบให้ชดั เจนขึน้ พึงดูหนังสือ จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร
หรือ “บทเพิ่มเติม : ชีวิตที่เป็นอยู่ดีด้วยมีการศึกษาทั้ง ๓ ที่ท�ำให้พัฒนาครบ ๔” ในหนังสือ พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พ.ศ. ๒๕๔๔,
หน้า ๓๔๒-๓๗๔ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์วัดญาณเวศกวัน http://www.watnyanaves.
net/th/book_search

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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๓๔

พระธรรมเทศนา
พระอาจารย์ชยสาโร

ปณิธาน

ชีวิต

   ตอนอาตมามาเมืองไทยใหม่ๆ นัน้
เป็นคน “อีสานนิยม” นิยมทุกสิ่งทุก
อย่าง เป็นอีสานนีช่ อบหมด ข้าวเหนียว
ก็ ฉั น มากกว่ า เพื่ อ น ไม่ เ คยมี ป ั ญ หา
พระฝรัง่ องค์อนื่ ถ้าฉันข้าวเหนียวมักจะ
ปวดท้อง พระฝรัง่ ส่วนใหญ่ยอ่ ยไม่ได้นะ
บางที  (ขออภัย เอาความจริงมาเปิดเผย)
ท้องผูกสิบวันก็ม   ี ในยุคนัน้ จึงกลายเป็นธรรมเนียม
ต้องสอนพระที่มาใหม่เรื่องการฉันน�้ำปัสสาวะ
เพราะท้องผูกนี้ ฉันน�้ำปัสสาวะช่วยได้มากที่สุด
ได้ความรู้ใหม่เนาะ ลองดูนะช่วงเช้า แต่ว่า
ขออภัย ส่วนที่ออกแรกๆ อย่าเพิ่งดื่ม ไม่สะอาด
ทีนี้เรื่องอาหารก็ไม่มีปัญหา เรื่องภาษาทีแรกไม่
ค่อยสนใจเรือ่ งภาษาไทย (กลาง) เท่าไร อยากเรียน
ภาษาอีสาน  เพราะในวัดหนองป่าพงสมัยก่อน  ถ้า
นั่งคุยกันเอง หลวงพ่อท่านรับแขก ทั่วไปก็พูดแต่
ภาษาอีสาน จะใช้ภาษาไทย (กลาง) เฉพาะเวลา
แสดงธรรมอย่างเป็นทางการ  ก็เลยอยากพูดภาษา
อีสาน เพื่อจะได้เข้าใจด้วย
และที่ส�ำคัญคืออยากจะเป็นอุปัฏฐาก อยาก
จะเป็นสามเณรอุปัฏฐาก เป็นพระอุปัฏฐากของ
หลวงพ่อชา และถ้าเราไม่รู้ภาษาก็ไม่มีโอกาส ก็

เลยพยายามเรียน แต่ก็ยากอยู่ เพราะภาษาไทย
(กลาง) เอง ก็ยังไม่ค่อยมีหนังสือ นับประสาอะไร
กับภาษาอีสาน ก็สับสนมากสมัยนั้น ระหว่าง
ช.ช้าง กับ ซ.โซ่ มันฟังเป็น ซ.โซ่ ไปหมด          
ทีนมี้ อี ยูว่ นั หนึง่ อาตมานัง่ อุปฏั ฐาก  ช่วยดูแล
ใกล้ชิดหลวงพ่อชาสมัยนั้น มีญาติโยมกลุ่มหนึ่ง
มาจากต่างจังหวัด หลวงพ่อชาก็ชมี้ าทีอ่ าตมา แล้ว
บอกญาติโยมว่า “เห็นพระองค์นั้นไหม บ่แม่น
ฝรั่งเด้ เป็นพระลาวเด้” ท่านว่าอย่างนั้น โอ้โห  
เชื่ อ ไหมว่ า อาตมาภู มิ ใจถึ ง ที่ สุ ด ในชี วิ ต เลย
ที่หลวงพ่อเรียกอาตมาว่า พระลาว แล้วหลวงพ่อ
ก็สาธิตต่อ ท่านก็ว่า “แม่นบ่ ?”....“โดยคะน่อย”
(ท่านพระอาจารย์ชยสาโรท�ำท่าพนมมือพูดรับ)
“เห็นบ่ ?” ถือว่า พูดลาวคล่องเลย
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ที นี้ พอโยมกลับไปแล้ว หลวงพ่อก็ให้เ อา
ฟันปลอมออกไปท�ำความสะอาด นีค่ อื งานประจ�ำ
ที่อาตมาชอบ จะเอาทรายและไม้สีฟัน ไปแปรง
ฟันปลอมท่าน เพราะท่านเคี้ยวหมาก มันก็จะ
เปื้อน พอท่านเอาฟันปลอมออกมายื่นให้เราท�ำ
ความสะอาด ท่านพูดอะอาราระรารา อาตมาก็ฟงั
ไม่รู้เรื่องเนาะ แล้วท่านก็เอาฟันปลอมส�ำรองใส่
แล้วท่านก็ไปบ่นอาตมาว่า ใช้งานไม่ได้เลย ฟัง
อะไรก็ไม่รู้เรื่อง จากเมื่อสิบกว่านาทีที่แล้ว ที่รู้สึก
ว่าภูมใิ จเหมือนขึน้ สวรรค์เลย ตอนนีต้ กนรก เศร้า
ฉะนั้น เรื่องที่ว่า หลวงพ่อชาท่านสอนพระ
ฝรัง่ อย่างไร  ในเมือ่ เราไม่รภู้ าษากัน  คอื การสือ่ สาร
นี  ่ มนั อยูท่ เี่ นือ้ หาค�ำพูดไม่เท่าไหร่  แต่มนั อยูท่ กี่ ริ ยิ า
ท่าทาง อยูท่ คี่ วามเชือ่ ความไว้วางใจซึง่ กันและกัน
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อย่างกรณีของครูบาอาจารย์  อย่างหลวงพ่อชา  ทา่ นก็มเี ทคนิคของท่าน
อันนีเ้ ป็นตัวอย่างทีด่   ี คือถือว่าเป็นกรณีการศึกษา
ท่านก�ำลังสอนเราเรือ่ งสรรเสริญนินทาใช่ไหม ? แต่
ท่านไม่ได้สอนเป็นทฤษฏี ท่านไม่ได้อ้างจากพระ
ไตรปิฎก  เพราะยังไงเราก็ฟงั ไม่เข้าใจอยูด่ ี แต่ทา่ น
ก็พูด เพราะท่านรู้จักเราดี ดูเราออก แล้วพูดใน
ทางที่ท�ำให้เราภูมิใจ พองตัว แล้วภายในไม่กี่นาที
ท่านก็จะพูดในทางตรงข้าม เพื่อเราจะได้ดูความ
รู้สึกของเราว่า มันขึ้นมันลงอย่างไร
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นี่แหละคืออารมณ์ เรียกว่า อารมณ์ศึกษา
การศึกษาธรรมของเรา โดยเฉพาะในเบื้องต้นคือ
การศึกษาอารมณ์ ท่านต้องการให้เราดูอารมณ์
ฉะนั้น ทุกข์เกิดเพราะตัณหา อันนี้ก็ทฤษฎี แต่ใน
ภาคปฏิบตั ิ เราจะซึง้ ในข้อนีอ้ ย่างไร เราก็ตอ้ งเห็น
ตัณหา  ในขณะทีก่ ำ� ลังก่อให้เกิดทุกข์  แต่ในเมือ่ คน
เราไม่ชอบเห็นตัณหาของตัวเอง หันหลังให้กิเลส
ตัวเองบ้าง  ไม่ยอมรับว่ากิเลสเป็นกิเลสบ้าง  เข้าข้าง
ตัวเองในหลายรูปแบบ หน้าทีข่ องครูบาอาจารย์
ก็คือ สร้างสิ่งแวดล้อม หรือสร้างสถานการณ์
ให้เราไม่มีทางเลือก ต้องเผชิญหน้ากับทุกข์
จนกระทั่งเห็นเหตุให้เกิดทุกข์ในเวลานั้น นี่คือ
การสอนภาคปฏิบัติ
โดยสัญชาตญาณ คนเราชอบท�ำสิ่งที่ชอบ
ไม่ชอบท�ำสิ่งที่ไม่ชอบ ฉะนั้น เราก็ควรจะดูในใจ
ตัวเองในข้อนีเ้ หมือนกันว่า  คำ� ว่าชอบ  คำ� ว่าไม่ชอบ
นั้น มีน�้ำหนักมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะในการ
ตัดสินว่าท�ำหรือไม่ทำ� อะไร พูดหรือไม่พดู คือเรือ่ ง
ชอบ ไม่ชอบ ต้องมีกันทุกคนอยู่แล้วแน่นอน แต่
ความชอบและความไม่ชอบ มีพลังผลักดันการ
กระท�ำของเรามากน้อยแค่ไหน อันนี้มันจะไม่
แน่นอน  ผทู้ มี่ งุ่ มัน่ ต่อการปฏิบตั ธิ รรม ต้องพยายาม
รู้เท่าทัน คือการปฏิบัติไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้คิดไม่ดี
จะเครียด  บางทีเป็นโรคประสาทไปเลย  หรือไม่อย่าง
นั้น ก็อาจจะเก็บกด จนกระทั่งเชื่อว่าไม่มีกิเลส
บางคนก็หลอกตัวเองได้เก่งมาก ไม่มีหรอก
กิเลสตัวนี  ้ อา้ ว ท�ำไมจึงจะไม่ม  ี ?  เพราะเราเป็นคนดี
ไม่ มี ค วามไม่ ดี อ ย่ า งนั้ น ในตั ว เรา แต่ เราสร้ า ง
ภาพพจน์ ภาพลักษณ์อะไรขึ้นมา แล้วพยายาม
ปกป้อง พยายามจะเชิดชูภาพลักษณ์ อยู่ไปอยู่มา
เราจะเชื่ อ ว่ า เรากั บ ภาพลั ก ษณ์ เ ป็ น อั น หนึ่ ง
อันเดียวกัน แล้วเมื่อคนอื่นเห็นความแตกต่าง
ระหว่างตัวเราและภาพลักษณ์ เขาพูดอะไรขึ้นมา
เราก็น้อยใจ  โกรธ  ว่าท�ำไมจึงมองเราอย่างนั้น !
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ทีนี้ให้ดูอารมณ์ว่าสักแต่ว่าอารมณ์ อารมณ์
คืออะไร ? อารมณ์คอื สิง่ ทีเ่ กิดดับอยูใ่ นจิตใจ ทีจ่ ริง
เดิมค�ำภาษาบาลี ค�ำว่า อารมณ์ ซึ่งมาจากค�ำว่า
อารมฺมณํ อันนีม้ คี วามหมายกว้างกว่านัน้   หมายถึง
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ อันนี้
ก็คอื อารมณ์ทงั้ หลาย แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้ว เรามัก
จะหมายถึง ธรรมารมณ์ หมายถึงสิ่งที่เกิดดับอยู่
ในจิตใจ ตราบใดที่เรายังเชื่อว่าอารมณ์คือเรา คือ
ของเรา ถ้าเราไม่เห็นธรรมแล้ว เราจะเป็นเหยื่อ
ของอารมณ์
จริงๆ ในเรื่องของภาษาจะแปลกตรงนี้ คือ
ค�ำว่า เหยือ่ ของอารมณ์  และค�ำว่า คนเจ้าอารมณ์
น่าจะมีความหมายตรงกันข้ามกัน แต่จริงๆ มัน
กลับเป็นอันเดียวกัน  ใครเป็นคนเจ้าอารมณ์  แปลว่า
เป็นเหยื่อของอารมณ์ คืออารมณ์อะไรเกิดขึ้น
ในจิตใจ ก็จมอยู่ในอารมณ์นั้นทันที หลงอยู่กับ
อารมณ์นั้นทันที
ลักษณะการจมการหลงที่เห็นได้ชัด ก็คือมี
ความรูส้ กึ ว่า  “เรา”  วา่   “ของเรา”  อยูต่ รงนัน้ ใช่ไหม  ?
อย่างถ้าใครชม ชมการแต่งตัว ชมหน้าชมตา ชม
ความสามารถ ชมความฉลาด อาการแห่งความ
พองตัวหรือความดีอกดีใจก็เกิดขึ้น เพราะอะไร ?
เพราะในขณะนั้น “เรารู้สึกว่าเขาชมเรา” เรา
ถือว่าเรามีตัวเราเป็นเจ้าของความงาม เจ้าของ
ความเก่ง เจ้าของความสามารถ ตัวเราตรงนีแ้ หละ
ทีเ่ รียกว่า อวิชชา ไม่เห็นความจริงของชีวติ ในโลก
เห็นว่าเป็นเรา เป็นของเราไปหมด ค�ำว่า “เรา”
“ของเรา” นี้ เป็นสิ่งที่เราใส่เข้าไป มันเกิดจาก
ความปรุงแต่ง เป็นส่วนเกิน
ที่จริง แม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นสูง เป็น
พระอริยเจ้า  ทา่ นก็ยงั ใช้คำ� ว่า “เรา” “ของเรา” อยู่
แต่ใช้โดยรูเ้ ท่าทัน ไม่ใช่วา่ ท่านไม่ใช้เสียเลย และ
รู้ว่า สักแต่ว่า “สมมติ” เฉยๆ นี้คือย่ามของเรา

ย่ามของเรา นี่ก็เป็นการสมมติ แต่ที่จริงแล้ว ดิน
น�้ำ  ลม ไฟ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
จะเป็นเจ้าของอะไรได้ เพราะฉะนั้น เราก็ต้อง
พยายามกลับมาดูความจริง ดูของจริง ดูอารมณ์
ฉะนั้น ในอารมณ์ เราก็มองได้สองแง่สอง
ประเด็น แง่หนึ่งคือ เนื้อหาของอารมณ์ อย่าง
เช่นชอบ แต่มองอีกแง่หนึ่ง ก็มองในลักษณะเป็น
กระบวนการ เมื่อกี้นี้ความรู้สึกว่าชอบยังไม่มี
แต่ เ พราะมี ก ารกระตุ ้ น ได้ เ ห็ น อะไรสั ก อย่ า ง
ได้ยินอะไรสักอย่าง ได้กินอะไรสักอย่าง ความ
รู้สึกว่าชอบเกิดขึ้น แล้วไม่นาน ความรู้สึกว่าชอบ
หายไปใช่ไหม ?
ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ปฏิบตั   ิ จะเน้นทีแ่ ง่แรกใช่ไหม ?  
จิตใจจะขึ้นอยู่กับตัวอารมณ์ ชอบ หรือ ไม่ชอบ
แต่พอเราปฏิบัติธรรมไปอย่างสม�่ำเสมอ  มุมมอง
จะเปลีย่ น  เนือ้ หาของอารมณ์ยงั มีอยู  ่ แต่จะมีความ
ส�ำคัญ  จะมีนำ�้ หนักในจิตใจรองลงมา  จากทีม่ นั เกิด
และมันดับ  เมือ่ กีน้ ไี้ ม่ม  ี แล้วจึงมี  แล้วไม่นานก็ไม่มี
อีก  แล้วถ้าเรามีสติเห็นก่อนและหลัง  เราจะเห็นว่า
เออนะ ก็แค่นั้นแหละ เป็นแค่ของเกิดของดับ
ชอบก็มี แต่ชอบก็ช่างมัน ถ้าเราไม่เห็นอารมณ์
เกิด อารมณ์ดับ ไม่เห็นก่อนและหลังอารมณ์

๓๔

ชอบนี  ่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก จนกระทัง่ คนหลายคน
นีเ่ ห็นว่าความอิสระในชีวติ ขึน้ อยูก่ บั การสามารถ
ท�ำในสิ่งที่ชอบ แล้วถ้าเจอสิ่งที่ไม่ชอบ และไม่
สามารถไม่ทำ� ในสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ  ก็รสู้ กึ คับข้องใจ  รูส้ กึ
อึดอัดใจ รู้สึกโกรธ รู้สึกเศร้า อารมณ์เกิดขึ้น
เพียงเพราะว่าต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบ นี่คือก�ำลัง
เป็นเหยื่อของอารมณ์
ท�ำไมมันจึงเป็นปัญหา  ?  เหตุผลง่ายๆ  กค็ อื ว่า
บางสิง่ บางอย่างเจอแล้วรูส้ กึ ชอบ  แต่ในระยะยาว
ไม่ดีกับเรา ท�ำให้เกิดปัญหา มันอาจจะได้ความ
รูส้ กึ สุขเวทนาในระยะเวลาสัน้ ๆ แต่นำ� ไปสูป่ ญ
ั หา
ทัง้ ในจิตใจของเรา  ในความสัมพันธ์กบั คนรอบข้าง
แม้แต่ในเรือ่ งการเวียนว่ายตายเกิดนี  ้ เพราะเราท�ำ
ตามความรู้สึกว่าชอบ โดยถือว่า พอรู้สึกชอบ
แล้วเหมือนเป็นค�ำสัง่ เลย  ชอบแล้วต้องท�ำ  แต่กบั
ความรู้สึกไม่ชอบ ต้องพยายามไม่เอา ไม่เข้าใกล้
ให้ออกไป ถือว่าเราเป็นเรา เพราะเราสามารถ
ป้องกันชีวิตไม่ต้องยุ่งกับสิ่งที่ไม่ชอบได้
ถ้าเราเข้าใจในเรือ่ งของอารมณ์ ความกระสับกระส่าย ความวุ่นวาย ความดิ้นรน ที่จะได้ร�่ำได้
รวยนี่ ก็จะลดลงไปมากแล้ว เพราะการทีอ่ ยากได้
เงินได้ทองมากๆ เกินความจ�ำเป็น ลึกๆ ก็เพราะ
อยากจะมีเครื่องรับประกันว่า ในชีวิตนี้ ข้าพเจ้า
สามารถได้สิ่งที่ชอบได้ทุกอย่าง หรือเกือบทุก
อย่าง แล้วข้าพเจ้าจะได้ไม่ตอ้ งเจอกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ
ฉะนั้น เมื่อการได้สิ่งที่ชอบ และการที่ไม่ได้
สิ่งที่ชอบ เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต ต้องแสวงหาวิถี
ชีวิต ต้องแสวงหาสิ่งที่จะสบายใจได้ว่า คงไม่ต้อง
เจอสิ่งที่ไม่ชอบได้ง่ายหรอก ปลอดภัย สบายใจ
และถ้าเจอสิ่งที่ชอบ ข้าพเจ้าคงจะได้ทุกอย่าง นี้
คือความสบายใจของคนทีห่ ลงอยูก่ บั ความรูส้ กึ ว่า
ชอบหรือไม่ชอบ แต่ถ้าเราดูที่จิตใจเรา ปกติ แล้ว
เกิดชอบขึ้นมา แล้วหายไป มันก็เหมือนเดิม มันก็
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แค่นั้นแหละ เหมือนการจามอะไรสักอย่าง มันก็
เป็นแค่อารมณ์ แล้วถ้าเราได้อารมณ์ชอบใจ แล้ว
สามารถท�ำหรือพูดอะไรหลายอย่างที่ท�ำให้รู้สึก
ชอบใจบ่อยๆ อันนั้นจะท�ำให้ชีวิตเรามีคุณภาพ
ไหม ? ท�ำให้เรารู้สึกว่า จิตใจเราสูงขึ้น ดีขึ้นไหม ?
แล้ ว ถ้ า เราสามารถป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ต ้ อ งเจอ
สิ่งที่ไม่ชอบ บุคคลที่ไม่ชอบได้ รู้สึกว่า ชีวิตเรามี
คุณภาพสูงขึ้นไหม ? อาตมาว่า ถ้าเรามองดูแล้ว
จะต้องยอมรับว่าท�ำให้อ่อนแอ ท�ำให้ชีวิตเรา
คับแคบ อย่างการเรียน การศึกษา การท�ำงาน ถ้า
หากเรามีหลักว่า จะท�ำเฉพาะในสิ่งที่ชอบ สิ่งที่
ท�ำให้เรามีความสุข สิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ข้าพเจ้าไม่ทำ 
� มัน
ท�ำให้ชวี ติ คับแคบไม่ใช่หรือ ? หลายสิง่ หลายอย่าง
ที่ดี จะว่าไปแล้ว เกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีจริงต้อง
ผ่านความยากล�ำบากก่อน  จงึ จะได้ความสุข  สงิ่ ใด
ที่ได้ง่ายๆ มันรู้สึกไม่ค่อยสุข ได้แล้วก็แค่นั้น
แหละ ไม่ค่อยมีความภาคภูมิใจ ไม่มีความรู้สึก
ว่าเราได้ก�ำไรชีวิตเพราะการแสวงหาสิ่งนี้  เพราะ
ชีวิตไม่มีการฝึก  
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๓๔

     ทางพระพุ ท ธศาสนาของเราก็ ถื อ ว่ า ชี วิ ต
ของเรา จะอุดม จะสมบูรณ์ จะเจริญงอกงาม
ด้วยการฝึกตน ด้วยการชนะใจตัวเอง อย่างที่
พระพุทธองค์ท่านว่า นักรบในสนามรบชนะศัตรู
เป็นพัน ก็ไม่ดีเท่าผู้ที่สามารถชนะกิเลส ชนะ
อวิชชาอยูใ่ นใจได้  ไม่มปี าปมิตร  ไม่มศี ตั รูทนี่ า่ กลัว
เท่ากับจิตที่ขาดการฝึกอบรม ไม่มีเพื่อนที่ไว้ใจได้
ไม่มีกัลยาณมิตร ยิ่งกว่าจิตใจของตนที่ฝึกดีแล้ว
เรื่องกัลยาณมิตร ปาปมิตร คนที่เป็นตัวบุคคลนี่
ก็ส�ำคัญมากอยู่แล้ว แต่ที่ส�ำคัญมากที่สุด ก็คือ
ภายในจิตใจของเราต้องเป็นกัลยาณมิตรกับตัวเอง
อย่าเป็นบาปมิตรกับตัวเอง
ฉะนัน้   ในวัดหนองป่าพงหรือว่าในทีไ่ หน ทีม่ ี
การฝึกอบรม ก็ต้องมีการทวนกระแส ต้องท�ำสิ่ง
ทีท่ ำ� ได้ยาก  ถา้ เราท�ำเฉพาะในสิง่ ทีเ่ รารูว้ า่   เราท�ำได้
ไม่ยาก แล้วจะไปท�ำท�ำไม มันซ�้ำซาก เรียกว่า
ไม่ให้เราสันโดษในคุณธรรมต่างๆ แต่มาตรฐาน
ชีวิตของชาวพุทธปัจจุบันนี้ต�่ำมาก เอาแค่ว่าไม่
เบียดเบียนใครก็ถือว่าผ่าน แต่อาตมาว่าเราควร
จะตัง้ เป้าหมายให้สงู กว่านัน้ ในเมือ่ เราได้เกิดเป็น
มนุษย์ ในประเทศอันสมควร ในตระกูลที่นับถือ
พุทธศาสนา มีโอกาสศึกษา มีโอกาสปฏิบัติธรรม
ควรจะตั้งเป้าหมายให้สูงเท่าที่จะสูงได้
แต่ว่าไปแล้ว ทุกอย่างจะเริ่มต้นจากการ
พยายามดูความจริงของชีวติ ไม่ใช่ขนึ้ อยูก่ บั ความ
เชือ่ หรือศรัทธาแบบตาบอดหรืองมงาย  แต่ให้เรา
ดูความจริงของชีวิต อย่างที่ท่านสอนว่า ยึดมั่น
ถือมั่นว่าเราว่าของเรามาก จะทุกข์มาก ยึดมั่น
ถือมัน่ ว่าเราว่าของเราน้อย จะทุกข์นอ้ ย ไม่ยดึ มัน่
ว่าเราว่าของเราเลย จะไม่ทุกข์เลย มันจริงหรือ
เปล่า คือไม่ใช่ว่าเป็นเพียงหลักความเชื่อ
ความเป็นธรรมะ ที่เรียกว่าหลัก เอหิปัสสิกธรรม ท้าพิสูจน์ ดูจากประสบการณ์ หรืออาการ

ที่ว่ายึดมั่นว่าเราว่าของเรา มันเป็นยังไง ลองหา
ตัวอย่างในชีวิตของเรา แล้วที่มันรุนแรงมาก เรา
เคยประสบไหม  แล้วที่เราปล่อยให้เบาลง  เราได้
ผ่อนคลายจากความทุกข์บ้างไหม อันนี้ศรัทธา
ของเราจะเข้ ม แข็ ง จะแรงกล้ า เพราะการดู
การเรียนรู้ แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกสิง่ ทุกอย่าง
มีธรรมชาติ คือ เกิดขึน้ แล้วดับไป  เรียกว่า ไม่เทีย่ ง
สิ่งที่ไม่เที่ยง ให้ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรกับเรา
ไม่ได้ ใช่ไหม ?
ไม่ได้ประณามว่าความสุขทางโลกไม่ดี เป็น
บาปเป็นกรรมไปหมด ไม่ได้มองในแง่ร้าย ไม่ได้
ปฏิเสธความสุขสามัญของผู้ครองเรือน แต่พระ
พุทธองค์เตือนสติ สังเกตไหมว่า ได้เท่าไรไม่พอ
ใช่ไหม นั่นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องเชื่อแต่เหมือนกับ
เป็นสมมติฐาน  มีไหม เคยได้อะไรไหม ทีเ่ รียกว่าได้
ความสุขนี  ้ เป็นอันจบแล้ว  ชวี ติ นีไ้ ม่ตอ้ งไปแสวงหา
อะไรอีกแล้ว  ได้แล้ว  จะมัน่ คง  หนักแน่น  ไว้ใจได้
ตลอดชี วิ ต ไม่ มี ใช่ ไ หม แม้ แ ต่ ค วามสุ ข ที่ ว ่ า
สุดๆ แล้ว ไม่นานก็เริ่มอ่อนลง เราเริ่มจะคุ้นเคย
เริม่ จะชินชา คือความสุขยังมีอยู่ แต่ไม่เหมือนเดิม
ฉะนั้น พระพุทธองค์ตรัสว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง
ในชีวติ ไม่เหมือนเดิม  นคี้ อื หลักทุกขังในไตรลักษณ์
ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิม ความสุขก็ไม่เหมือนเดิม
ความทุกข์ก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนกัน ไม่มีอะไรที่
รักษาสภาพใดสภาพหนึง่ ไว้ได้นาน  เพราะทุกอย่าง
อยู่ในกระแสของความเปลี่ยนแปลง กระแสของ
อนิจจัง ฉะนัน้ ในเมือ่ เราได้ความสุข พร้อมกับการ
ได้ความสุขแล้ว ก็ได้ความทุกข์ไปด้วย ลึกๆ เราก็
รู้ว่าวันใดวันหนึ่ง ความสุขนี้ต้องหายจากเราไป  
เราจะรูส้ กึ ว่า ถึงจะได้ความสุขอย่างทีเ่ ราเคยฝันมา
นานแล้ว  ได้สงิ่ ทีอ่ ยากได้มากทีส่ ดุ ในโลก 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
เห็นการเกิดขึน้ ของอารมณ์ การตัง้ อยูข่ องอารมณ์
การดับไปของอารมณ์ แล้วหลังจากอารมณ์หาย
ไปแล้ว เห็นตลอดสายของมัน ตลอดกระบวนการ
ของมัน ความรู้สึกจะเปลี่ยนไปเอง สัมมาทิฏฐิจะ
เกิดขึน้ จะรูว้ า่ มันก็โอเคอยู่ แต่มนั ก็แค่นนั้ เอาก็ได้
ไม่เอาก็ได้ แต่เราจะสังเกตว่า อารมณ์บางอย่าง
ท�ำให้ชวี ติ เราดีขนึ้ อารมณ์บางอย่างท�ำให้คณ
ุ ภาพ
จิต คุณภาพชีวิตเลวลง
ฉะนั้น เราก็ส่งเสริมส่วนที่ดี ป้องกันและละ
สิ่งที่ไม่ดี โดยที่ไม่จ�ำเป็นต้องถือว่าเรา ว่าของเรา
อาตมาขอเปรี ย บเที ย บอย่ า งนี้ เหมื อ นเรา
ท�ำสวน ปลูกต้นไม้หลังบ้าน ก่อนที่จะได้ดอกไม้
ดูส วยดู งาม ก็ ต้ องใช้ความเพียร ใช้เวลามาก
แต่เมื่อได้แล้ว ใครมาเยือนบ้าน เราก็พาไปชม
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ดอกไม้หลังบ้าน โอ มันสวยงามมาก เพื่อนเขา
ชื่นชม แต่ความรู้สึกของเรา เป็นยังไงไหม ในเมื่อ
เพื่อนชื่นชมดอกไม้หลังบ้านที่เราปลูกเอง เรามี
ความภาคภูมิใจ มีความสุข แต่ความรู้สึกว่าเราว่า
ของเรานี่ ไม่ค่อยเกิดเท่าไร ใช่ไหม ? เพราะมัน
ไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นเพียงดอกไม้ที่เราปลูก
ถ้าจับความรู้สึกอย่างนี้ จะเป็นตัวอย่างของ
ความรู้สึกที่เกิดจากการปฏิบัติ ในเมื่อคุณงาม
ความดีเริ่มปรากฏ เริ่มมีความก้าวหน้า เริ่มมีคน
ศรัทธาและชื่นชม หรือแม้แต่ในความสามารถ
ทั่วไป ถ้าเรามองอย่างนี้ เหมือนดอกไม้ที่เราปลูก
ไว้หลังบ้าน ถ้าเราปลูกแล้ว เราไม่ต้องไปถ่อมตัว
มาก ถ้ามันดีก็ดี แต่มันเป็นสิ่งที่เราปลูกไว้ แล้วที่
มันงามอย่างนี้ เพราะอะไร ? เพราะพันธุ์มันดี
เพราะดินดี เพราะปุ๋ยดี ดินฟ้าอากาศดี ไม่ใช่
ดีเพราะเราคนเดียว ใช่ไหม ? เมื่อเราดูความดี
ในชีวิตของเราทั่วไป  เออ  ท�ำไมเราเก่ง  เราฉลาด
เรางาม เราอะไรก็แล้วแต่ ก็ไม่ใช่เพราะเราคน
เดียว ใช่ไหม ?
ถ้าหน้าตาดี ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่
หน้าตาดีเพราะเราเคยท�ำคุณงามความดีในชาติ
ก่อน  เป็นผลของบุญด้วย  หรือว่ามีความฉลาด ก็ตอ้ ง
ขอบคุณครูบาอาจารย์ของเราด้วย ครูโรงเรียนของ
เราด้วย ผู้มีพระคุณทั้งหลาย เราไม่เคยเก่ง เราไม่
เคยดี ไม่มีอะไรสักอย่าง ที่ว่าดีเพราะเราคนเดียว
ฉะนัน้     ยงิ่ ดูความจริงของชีวติ ยิง่ ดูอารมณ์ ยิง่
ดูชวี ติ ของเราในทุกแง่ทกุ มุม คุณธรรมยิง่ ปรากฏ
ชัด เบือ้ งต้น อย่าไปหวังเรือ่ งฌานขัน้ สูงอะไร ทีน่ า่
จะเกิดขึ้นก็คือ หนึ่ง ความละอายต่อบาป สอง
ความเกรงกลัวต่อบาป นี่เป็นสัญลักษณ์ของผู้
ที่เริ่มเข้าใจความจริงของชีวิต และข้อที่สามคือ
ความกตัญญู  เพราะเราจะซาบซึ้งในบุญคุณของ
ผู้มีพระคุณทั้งหลายมากขึ้น
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แต่ก่อน เพราะหลงอารมณ์ คิดว่าเป็นเรื่อง
เรา ของเรา ทุกสิ่งทุกอย่าง ของดีก็ของเรา ของ
ร้ า ยก็ ข องเรา วิ ธี ม องอย่ า งนี้ เราก็ ใช้ กั บ สิ่ ง ที่
ไม่ดีในตัวเราอยู่เหมือนกัน ถ้าหลังบ้านเรานี่มี
วัชพืชหรือมีของมีพิษมีภัย เราก็ยอมรับว่าไม่ดี
และเป็นหน้าทีข่ องเราทีจ่ ะต้องจัดการ  แต่วา่ ไม่ใช่
เรา ไม่ใช่ของเราโดยตรง เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เราปล่อย
ให้เกิดขึ้นอยู่หลังบ้านเรา สิ่งที่เรายอมรับว่าไม่ดี
ต้องจัดการ แต่ไม่ใช่ว่าตัวเราไม่ดี เพราะมีเห็ดพิษ
หรือว่ามีวัชพืชอะไรไม่ดีเกิดขึ้นหลังบ้านเรา
อยากให้เรามองกุศลธรรม อกุศลธรรม สิ่งที่
น่าชม สิ่งที่น่าต�ำหนิ อยู่ในตัวเรา อย่าให้เป็น
เจ้าของมัน ไม่ใช่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตเราเพราะความประมาท เพราะความรู้ไม่
เท่าทันด้วยเหตุปจั จัยหลายอย่าง  สว่ นทีด่ กี เ็ กิดขึน้
ก็เพราะผู้มีพระคุณ ผู้หวังดีต่อเรา ผู้รักเรา ให้
ก�ำลังใจ ให้ความรู้ เรามีโอกาส เราจึงจะได้
ฉะนั้น เรื่องสรรเสริญนินทา อยู่ที่ไหนก็ต้อง
มีแน่ พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ผู้พูดน้อย เขานินทา
ผู้พูดมาก เขานินทา ผู้ไม่พูดเสียเลย เขาก็นินทา
ไม่มีใครในโลกนี้ ที่ไม่ถูกนินทาหรอก ไม่ใช่ว่า
เราจะไปอยูท่ ไี่ หนได้ทคี่ นไม่นนิ ทา การนินทา การ
วิพากษ์วิจารณ์ ท�ำด้วยความหวังดีก็มี ด้วยการ
ปองร้ายก็มี การนินทาสรรเสริญในเรื่องที่เป็น

จริงก็มี เกินความจริงก็ม  ี ไม่ถงึ ความจริงก็ม  ี ปะปน
กัน มีผิดมีถูก มีสารพัดอย่าง
อันนี้คือโลก โลกมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ ถ้าเรา
คิดว่าความสุขของเราอยูท่ ไี่ ม่ตอ้ งมีใครนินทา มีแต่
คนสรรเสริญอย่างเดียว  โลกมนุษย์ให้ไม่ได้  สวรรค์
ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่า ก็ไม่รเู้ หมือน
กัน แต่เรารู้ว่าอยู่ในโลกนี้ต้องมี เพราะฉะนั้น เรา
ฝึกจิตใจให้รเู้ ท่าทัน สรรเสริญก็สกั แต่วา่ สรรเสริญ
นินทาสักแต่ว่านินทา ดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อ
เขาชม ดู มั น ไป... ดู ว ่ า นี้ ก็ เ ป็ น เรื่ อ งธรรมชาติ
เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบต่อการกระตุ้น เมื่อฟังอะไร
บางอย่างที่ท�ำให้ดีใจ เขาพูด เขาท�ำอะไรบางสิ่ง
บางอย่างท�ำให้เราเสียใจ ให้เราดูจิต เอ ดีใจก็แค่
นั้นแหละ เสียใจก็แค่นั้นแหละ ไม่ต้องไปเสียใจ
กับความเสียใจมากจนเกินไป พลัดพรากก็จะ
ต้องเกิดความเศร้าแน่นอนเป็นธรรมดา แต่ถ้าเรา
ไม่เติมเชื้อให้มัน ด้วยความหลงใหลหรือปฏิเสธ
มั น มั น ก็ จ ะค่ อ ยๆ จางไป รู ้ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า ง
ตามที่มันเป็น
เราต้องฝึก ถ้าไม่ฝกึ ก็ทำ� ไม่ได้ ไม่ใช่วา่ ความรู้
อย่างนี้จะเกิดขึ้นลอยๆ มันเกิดจากการฝืนความ
รู้สึก ด้วยความอดทน ด้วยความขยัน ด้วยฉันทะ
ความพอใจในงาน เพื่อท�ำให้ชีวิตเราสูงขึ้น ค�ำว่า
บุญ ค�ำว่ากุศล คือสิ่งที่ท�ำแล้ว พูดแล้ว คิดแล้ว
ท�ำให้ชวี ติ เราสูงขึน้   ฉะนัน้   เราชาวพุทธ  “บุญนิยม”
ก็ต้องนิยมสิ่งที่เป็นบุญ นิยมสิ่งที่ท�ำให้ชีวิตเรา
ดี ขึ้ น ท� ำ ให้ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คนรอบข้ า งดี ขึ้ น
มีส่วนร่วมในการท�ำให้สังคมเราดีขึ้น นี้จะเป็น
การด�ำเนินชีวิตตามหลักค�ำสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่มา : แสดงธรรมที่ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่  ๔ มีนาคม ๒๕๖๑
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ปลอดภัยดัวยไตรสิ ก ขา
ธรรมกถา

พระไพศาล วิสาโล

เราทุกคน ย่อมรักสุข เกลียดทุกข์ ทุกข์นี้มา
พร้อมกับสิ่งที่เราเรียกว่าภัย เพราะฉะนั้น คนเรา
ต้องการสภาวะที่เราปลอดภัย สิ่งหนึ่งที่จะช่วย
ให้เราปลอดภัย หรือว่าพ้นจากอันตรายได้คือ
ความดี โดยเฉพาะสิ่งที่เราเรียกว่า ศีล
ศีล เป็นสิ่งที่คุ้มครองให้เราปลอดภัย ถ้าไม่มี
ศีล ไม่วา่ จะท�ำอะไร ชีวติ ก็อยูใ่ นความเสีย่ ง แม้จะ
มีทรัพย์สนิ เงินทอง อ�ำนาจวาสนา บริวารมากมาย
ก็ปลอดภัยได้ยาก ถ้าไม่มีศีลก็คือการเชื้อเชิญ
อันตรายหรือภัยต่างๆ ให้มาถึงตัว การทีเ่ ราอยูเ่ ฉย
ไม่เป็น ท�ำให้เกิดปัญหาขึน้ มา ท�ำให้เกิดความโลภ  
ความโกรธ เป็นแรงจูงใจที่จะไปท�ำสิ่งที่ผิดศีล ก็
เท่ากับเชื้อเชิญความทุกข์ หรือภัยอันตรายให้มา
ถึงตัว ถึงตอนนั้น ก็ไม่มีอะไรจะคุ้มครองป้องกัน
ได้ อยู่ที่ว่าผลกรรมจะมาถึงเมื่อไหร่เท่านั้นเอง

เคยไปประเทศศรีลังกา เมื่อสัก ๕ - ๖ ปีก่อน
ไปที่สีคิริยา ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงในช่วง
สั้นๆ เป็นเมืองที่แปลกกว่าเมืองอื่นๆ มีอุทยาน
พระราชวัง ตั้งอยู่บนภูเขารูปร่างแปลก คือเป็น
รูปคล้ายๆ กับมีหินก้อนสี่เหลี่ยมมาตั้งไว้ ไม่ใช่
เหมือนสามเหลี่ยมเหมือนภูเขาทั่วไป การปีนขึ้น
ไปถึงยอดเขานี้ ยากมาก ข้างบนก็มีอุทยาน แต่มี
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ลักษณะคล้ายป้อมมากกว่า  ถงึ แม้วา่ จะมีภาพเขียน กับขังตัวเองอยู่บนนั้น ถึงแม้ว่าจะมีอ�ำนาจ แต่ก็
สวยงามมีช่ือมาก สีและภาพก็ยังสวยอยู่ เพราะ ไม่มีความสุข จะไปไหนก็เดินทางล�ำบาก สุดท้าย
เขียนในขณะที่ปูนยังไม่แห้ง ภาพจึงติดตรึงแน่น   ทัง้ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นชัยภูมทิ เี่ หมาะ น่าจะมัน่ คง แน่นหนา
ก็ยงั หนีไม่พน้ ภัยอันตราย น้องชายกรีฑาทัพมายึด
พระราชวังคืน พระกัสสปะจึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย
นี้เป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีเลยว่า แม้จ ะมี
อ�ำนาจและไพร่พลทหารมากมาย อยู่ในชัยภูมิ
ที่ใครจะมารุกรานได้ยาก แต่เมื่อมีแรงแค้นแล้ว
ก็ท�ำได้ทุกอย่าง  น้องชายใช้เวลา  ๑๕  ปี   ใน
การแก้แค้นเพื่อชิงราชบัลลังก์คืน ป้อมปราการ
ที่ดูเหมือนยิ่งใหญ่ มั่นคงแน่นหนาที่สุด ไม่เคย
ป้องกันอันตรายได้อย่างแท้จริง
เคยไปอินเดียอีกครั้ง ไปที่เมืองออรังคาบัด
ท�ำไมจึงมาตั้งพระราชวังอยู่บนยอดเขาที่มี
ลักษณะแปลกๆ   อย่างนัน้    กเ็ พราะว่าพระเจ้ากัสสปะ (Aurangabad) ก็ผ่านป้อมปราการอยู่บนเขา
ไปแย่งชิงราชบัลลังก์จากน้องชาย แต่ก่อนเมือง ลูกใหญ่ แน่นหนายิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสีคิริยา แต่ก็
หลวงคือเมืองอนุราธปุระ  ซงึ่ เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ ป้องกันไม่ได้ เพราะว่าการแย่งชิงบัลลังก์ การ
ตั้งแต่สมัยหลังพุทธกาลใหม่ๆ พระราชบิดาตั้งใจ ข่มเหงคะเนงร้ายที่กระท�ำต่อกัน ในที่สุดมันก็
จะมอบราชสมบั ติ ใ ห้ กั บ น้ อ งชายชื่ อ พระโมค- เชื้อเชิญให้อีกฝ่ายหนึ่งหาทางเข้ามา ก็เหมือนกับ
คัลลาน์ (คนลังกาเขานิยมตั้งชื่อตามพระอรหันต์) ก�ำแพงเมืองจีนที่ใหญ่โตมโหฬาร ยาวเป็นพันๆ
พระกัสสปะมีแม่เป็นสามัญชนจึงไม่ได้ครองราชย์ กิโลเมตร แต่ก็ไม่สามารถจะป้องกันอันตราย
ต้องให้น้องชายซึ่งมีแม่เป็นพระราชินี กัสสปะก็ ได้อย่างแท้จริง ในโลกนี้ ไม่มีที่ไหนๆ ภายนอก
แค้น ยึดราชบัลลังก์จากน้องชาย แล้วจับพ่อ ที่จะป้องกันอันตรายได้ โดยเฉพาะถ้าหากว่า
ขังไว้แบบทารุณมาก คือโบกปูนปิดตาย ให้ตาย ไม่มีศีลเสียแล้ว มันก็เชิญอันตรายให้มาถึงตัวได้
ในซอกนั้น แล้วก็ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่สีคิริยา     เพียงแต่ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
เนือ่ งจากตัวเองไปแย่งชิงราชสมบัตมิ า ก็กลัว
เขาจะมาแย่งชิงกลับ ต้องหาชัยภูมิที่จะป้องกัน
การรุกรานได้งา่ ย จึงขึน้ ไปอยูบ่ นยอดเขาทีแ่ ปลกๆ
คือเขาสีคิริยา เวลาจะขึ้นลงแต่ละที ล�ำบากมาก  
บางช่วงชันถึง ๘๐ องศา ข้างบนนี้ก็มีอุทยาน มี
ปราสาทราชวังสวยงาม มองลงมาจากข้างบนก็
เห็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก แต่ว่าคนที่อยู่
ในนั้น โดยเฉพาะพระกัสสปะน่าจะไม่มีความสุข
เพราะไปแย่งชิงราชสมบัตมิ าและฆ่าพ่อ  ก็เหมือน
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ศีล นีส้ ำ� คัญมาก  เรือ่ งของพระกัสสปะ  ตรงข้าม
กับเรื่องของพระภัททิยะ พระภัททิยะเป็นพระ
ราชาในสมัยพุทธกาล พอพระพุทธเจ้าบวช พระ
ญาติก็อยากจะบวชตาม พระอนุรุทธะก็มาบวช
เพราะว่าไม่ชอบท�ำงาน สบายมาตลอด ตอนแรก
พี่ชายคือพระมหานามะจะไปบวช พี่ชายก็จะ
มอบสมบัติให้พระอนุรุทธะ ท่านก็ถามพี่ว่าเป็น
กษัตริย์ต้องท�ำอะไรบ้าง พอรู้ว่าต้องท�ำตั้งหลาย
อย่าง รวมทั้งต้องท�ำนาด้วย (สมัยก่อน กษัตริย์
ต้องท�ำนา เป็นพิธแี รกนาขวัญ) พระอนุรทุ ธะบอก
ว่างั้นไม่เอา ขอบวชดีกว่า สบายกว่า แล้วก็ไป
ชวนเพือ่ น คือพระเจ้าภัททิยะนีแ่ หละ เป็นศากยะ
ด้วยกัน ท่านก็ตกลงไปบวช บวชแล้วท่านตั้งใจ
ภาวนา จนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
พระเจ้าภัททิยะได้เป็นพระอรหันต์ วันหนึง่ ก็
ปรารภร�ำพึงขึ้นมาว่า “สุขหนอ สุขหนอ” คนที่
ได้ยินก็ไม่เข้าใจ ไปทูลฟ้องพระพุทธเจ้าว่า สงสัย
พระภัททิยะคงจะคิดถึงราชสมบัต  ิ นึกถึงความสุข
ในปราสาทราชวัง  ทจี่ ริงพระพุทธองค์ทราบว่าพระ
ภัททิยะบรรลุธรรมแล้ว แต่ก็เรียกมา เพื่อจะให้
โอกาสอธิบายว่า ท�ำไมจึงร�ำพึงว่า “สุขหนอ สุข
หนอ” พระภัททิยะก็อธิบายให้สงฆ์ฟงั ว่า เมือ่ ครัง้
ท่านเป็นพระราชา แม้จะมีทหาร มีบริวารมากมาย
คอยป้องกันภัย ปราสาทราชวัง ก�ำแพงแน่นหนา
ก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัย ยังกลัวอันตราย แต่เมื่อมา
บวชแล้ว ทั้งๆ ที่ ไม่มีอะไรเลย มีแค่จีวร ผ้าไตร
๓  ผนื แล้วก็ภกิ ขาจาร ฉันอาหารวันละมือ้ แต่กลับ
มีความสุข  ไม่มคี วามรูส้ กึ กลัวเกรง  ไม่มคี วามรูส้ กึ
ถึงภัยอันตรายแต่อย่างใด  รสู้ กึ ปลอดภัยมาก  ทา่ น
จึงร�ำพึงว่า “สุขหนอ สุขหนอ”
เป็นตัวอย่างที่ตรงกันข้ามกับพระกัสสปะ
พระกัสสปะมีทุกอย่าง แต่ไม่มีความสุข เพราะ
เริ่มต้นมาจากการไปเบียดเบียนผู้อื่น พวกเรา
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ถ้าไม่ไปเบียดเบียนใคร คงจะพบว่ามีความสุขง่าย  
ไม่ตอ้ งไปหวาดกลัวว่าใครจะมาท�ำอันตราย ยิง่ ถ้า
เรามีความเมตตาปรารถนาดีตอ่ สรรพสัตว์ ก็ยงิ่ จะ
รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น
นอกจาก ศีล แล้ว ความเมตตา ก็ส�ำคัญ
เหมือนกัน ถ้าคุณภาพจิตเป็นกุศล ก็เป็นเครื่อง
คุ้มภัยได้ เช่น ถ้าเรามีเมตตาต่อสัตว์ เราก็มีความ
กลัวน้อยลง  เป็นสิง่ ทีค่ มุ้ ภัยได้  ไม่แต่กบั สัตว์เท่านัน้
แม้แต่ผีสาง ความเมตตาก็ส�ำคัญ
เคยมี พ ระในสมั ย พุ ท ธกาลโดนผี ห ลอก
พระพุทธเจ้าก็แนะให้สาธยายกรณียเมตตสูตร
คือพระสูตรว่าด้วยความเมตตา เมื่อสวดสาธยาย
แล้ว น้อมใจให้มีเมตตากรุณา ก็สามารถที่จะขจัด
ปัดเป่าอันตรายจากผีสางได้ แต่คนเราเวลากลัว
บางทีก็ปรุงแต่งสารพัด ว่ามีผี มีอะไร ทั้งๆ ที่อาจ
จะไม่มีจริงก็ได้ แต่ทันทีที่เราน้อมใจให้มีเมตตา  
หรือถ้าน้อมใจยังไม่ได้ ก็สวดกรณียเมตตสูตร
ก็ท�ำให้จิตใจเราสงบเย็น เมื่อมีเมตตากรุณามาก
ก็จะช่วยท�ำให้อันตรายจากสิ่งต่างๆ เข้ามาถึงตัว
ได้น้อยลง คนที่มุ่งร้ายเรา ถ้าเรามีจิตเมตตา
ไม่มุ่งร้ายตอบเขา เขาก็ท�ำอะไรเราไม่ได้
เมื่อสัก ๒ - ๓ ร้อยปีก่อน  ในประเทศเกาหลี
มีสงครามระหว่างเมือง แม่ทพั ฝ่ายหนึง่ ก็สามารถ
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ยึดเมืองของปรปักษ์ได้ แม่ทัพคนนี้ไม่ได้นับถือ
พุทธ อาจจะนับถือลัทธิขงจื้อ (เพราะว่าในเกาหลี
มีทงั้ ขงจือ้ ทัง้ พุทธ  เหมือนกับประเทศจีน)  เมือ่ เขา
ยึดเมืองได้  เขาก็เตรียมจะท�ำลายวัดพุทธ  มวี ดั ใหญ่
วัดหนึง่ พระในวัดก็อพยพหนีตายกันอลหม่าน แต่
เจ้าอาวาสท่านไม่หนี เมื่อแม่ทัพยาตราทัพมาถึง
ก็ไม่พอใจมาก ที่รู้ว่าเจ้าอาวาสยังไม่หนี ก็ตั้งใจ
จะมาท�ำร้าย เมื่อมาเจอหน้าเจ้าอาวาส แม่ทัพก็
ชักดาบขึ้นมา แล้วบอกว่า “ท่านรู้ไหม ว่าท่าน
ก�ำลังอยูต่ อ่ หน้าใคร  ข้าพเจ้านีส้ ามารถทีจ่ ะฟันคน
ให้ขาดเป็น ๒ ท่อนได้  โดยไม่กระพริบตา” และขู่
ว่าจะท�ำจริงด้วย แต่เจ้าอาวาสท่านไม่หวั่นไหว
ท่านตอบอย่างสงบว่า “ท่านรู้ไหม ว่าท่านอยู่ต่อ
หน้าใคร ข้าพเจ้านี้ พร้อมที่จะถูกฟันให้ขาด
๒ ท่อนได้ โดยไม่กระพริบตา” ท่านไม่ได้พูดแบบ
ท้าทาย แต่ว่าใจพร้อมที่จะให้ฝ่ายหนึ่งท�ำร้ายได้
แม่ทพั ไม่นกึ ว่าจะเจอคนจริงและค�ำตอบแบบ
นี้ ระหว่างคนที่สามารถจะฟันคนให้ขาดเป็น ๒
ท่อนได้ กับอีกคนทีย่ อมให้ถกู ฟันขาดเป็น ๒ ท่อน
ได้โดยไม่กระพริบตานี้ ใครกันแน่ ที่มีความกล้า
หาญมากกว่ากัน  ทา่ นพูดด้วยความจริงใจ  ไม่ได้คดิ
โกรธเกลียดเลย แต่พร้อมจะให้ท�ำร้ายได้ แม่ทัพ
คนนี้ก็เลยยอมแพ้ใจ ชักม้ากลับไป
นี้เรียกว่าความเมตตา และจิตใจที่หนักแน่น
มั่ น คง ไม่ มี ค วามโกรธ เกลี ย ด สามารถเป็ น
สิ่งคุ้มภัยได้ แต่สมัยนี้ เราไม่ค่อยได้เห็นความ
ส�ำคัญว่า จิตที่มีเมตตา และคุณภาพจิตที่ดี เป็น
เรื่องส�ำคัญมาก
ที่พูดมาทั้งหมด ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องภายนอก
สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราไม่ควรมองข้ามคือ ภัยภายใน คนสมัย
นี้ มีความทุกข์เพราะภัยจากภายในเยอะ ภัย
จากภายนอกไม่เท่าไหร่ สมัยนี้สวัสดิภาพดีขึ้น
กว่าแต่ก่อนมาก โดยเฉพาะอยู่ที่นี่ ไม่มีเรื่อง

อันตรายจากภายนอกมากเท่าไหร่ การกิน การอยู่
ก็เรียบร้อยราบรื่นดี ถ้าจะมีภัยก็คือภัยภายในนี้
แหละ นัน่ คือความคิดของเราทีพ่ ร้อมจะปรุงแต่ง
หรือไปสาวหา ไปหยิบเอาความทุกข์มาเผาลน
จิตใจตนเอง เพียงแค่เห็นอะไรไม่ถูกใจ ก็พร้อม
จะทุกข์ พร้อมจะหงุดหงิด ชีวิตมีความสะดวก
สบาย มีพร้อมทุกอย่าง แต่ว่าเต็มไปด้วยความ
เครียด อะไรๆ ก็ไม่ถูกใจ
ในความทุกข์ทงั้ หมดของคนสมัยนี  ้ ประมาณ
๘๐ - ๙๐  เปอร์เซ็นต์  เป็นความทุกข์ทางใจ  ไม่ใช่
ความทุกข์ทางกาย ไม่มีอันตรายจากภายนอก
มารบกวน แต่เป็นเรื่องของความรู้สึกในจิตใจ ซึ่ง
อาจจะสัมพันธ์กบั สิง่ ภายนอกได้ เช่น คนพูดไม่ถกู
หู หรืออกหัก ผิดหวัง ผลสอบไม่ดี หรือมีหนี้สิน
ธุรกิจไม่ประสบความส�ำเร็จ เงินเดือนขึ้นน้อย
พวกนีล้ ว้ นเป็นเรือ่ งความทุกข์ทางใจทัง้ สิน้ ซึง่ อาจ
จะมีเหตุปัจจัยมาจากภายนอก
แต่วา่ ปัจจัยภายนอกไม่ได้เป็นภัยคุกคามชีวติ
หรือร่างกายโดยตรง แต่เป็นเพราะใจของเราเอง
ต่างหากที่รู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้น ความรู้สึก
ผิดหวังก็เกิดจากความยึดติดถือมัน่ นัน่ เอง แล้วเรา
ก็ทุกข์เอง เราจ�ำเป็นต้องอาศัยธรรมะเข้ามาช่วย
ป้องกันภัยทีเ่ กิดจากภายใน  เงินทอง  อำ� นาจ  บริวาร
ช่วยไม่ได้เลย  ตอ้ งอาศัยธรรมะ  โดยเฉพาะการมีสติ
มีปญ
ั ญา  ถา้ เราไม่เข้าใจความจริงของชีวติ   เราก็คดิ
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ว่าชีวิตนี้จะต้องเป็นไปอย่างที่เราต้องการ เราไม่
พร้อมที่จะเจอกับความผิดหวัง เพราะเรามีความ
ยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ แต่ก็อย่างที่รู้ว่าในโลกนี้
ไม่มีอ ะไรเที่ ย งแท้แ น่น อน และจีรัง ยั่ง ยืนเลย
ทุกอย่าง  แม้แต่สิ่งที่เป็นสุข มันก็เจือไปด้วยทุกข์
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความตายมีอยู่ในชีวิต
ความแก่มอี ยูใ่ นความหนุม่ สาว โรคภัยไข้เจ็บมีอยู่
ในความไม่มีโรค ความเกิดดับของจิตมันเกิดขึ้น
ตลอดเวลา ถ้าเรามีปญ
ั ญาเห็นความจริง ความยึด
ติดถือมัน่ จะน้อยลง  หรือแม้เวลาเผลอ  ให้อารมณ์
ครอบง�ำ ด้วยความผิดหวัง เสียใจ หรือความโกรธ  
ถ้าเรามีสติ รู้ ก็วางได้ง่าย อารมณ์พวกนี้ครอบง�ำ
ใจได้เพราะเราเผลอ เผลอคือไม่มีสติ เมื่อไม่มีสติ
ก็ลมื ตัว เมือ่ ลืมตัวก็หลงเข้าไปในอารมณ์ เมือ่ หลง
เข้าไปในอารมณ์แล้ว  ถา้ หลงเข้าไปมากๆ ก็อาจจะ
ลืมตัว ท�ำในสิ่งที่ต้องเสียใจภายหลังได้ มันเสริม
กันเป็นวัฏจักร ลืมทําให้หลง และหลงก็ท�ำให้ลืม
ถ้าเราไม่สามารถที่จะหลุดจากวงจรอุบาทว์นี้ได้
ชีวิตก็ตกต�่ำ  สุดท้าย เราคือผู้สร้างภัยให้ตัวเอง
ไม่มีใครท�ำร้ายเรา แต่เราท�ำร้ายตัวเอง
การที่เราจะปลอดภัยได้ จ�ำเป็นต้องมีสติ
มีปัญญาเป็นเครื่องมือ พาเราหลุดออกจากวงจร
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อุบาทว์นี้ เรื่องธรรมะเป็นสิ่งส�ำคัญมาก ที่ช่วย
ท�ำให้เราปลอดภัยอย่างแท้จริง ปลอดภัยในแง่นี้
ไม่ได้หมายความว่า  ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย  ธรรมชาติ
เหล่านี้ เป็นภัยทีท่ กุ คนต้องประสบ แต่ถา้ เรามีสติ
มีปัญญา ภัยเหล่านี้ก็ไม่สามารถจะท�ำให้ทุกข์ได้
ก็แค่รบกวน เบียดเบียนร่างกายเท่านั้นเอง ความ
แก่ ก็ท�ำให้ร่างกายท�ำงานล�ำบาก ความเจ็บ ก็ท�ำ
ให้เกิดความทุกข์ทางกาย  แต่ไม่สามารถจะสะเทือน
ไปถึงใจได้ ความทุกข์ก็มาหยุดอยู่แค่กายนี้แหละ
แม้แต่ความพลัดพรากสูญเสีย ก็ไม่ท�ำให้ใจถูก
กระแทกกระเทือนได้ อาจจะเสียทรัพย์ แต่ว่าใจ
ไม่เสีย เพราะมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษา เป็น
เครื่องคุ้มครอง เป็นเสมือนก�ำแพง ที่กั้นไม่ให้
ศัตรูเข้ามาท�ำร้ายใจเราได้
เพราะฉะนัน้ เรือ่ งของศีลก็ด  ี เรือ่ งของคุณภาพ
จิต ที่เราเรียกว่าสมาธิก็ดี รวมทั้งปัญญาด้วย ศีล
สมาธิ ปัญญา ถือเป็นก�ำแพง ๓ ชั้น ที่ช่วย
ท�ำให้เราปลอดภัยได้อย่างแท้จริง ถ้าไม่มกี ำ� แพง
๓ ชัน้ นี้ ก็ไม่แน่วา่ ชีวติ จะปลอดภัยได้หรือไม่ อย่าง
น้อยก็ควรจะมีก�ำแพงชั้นแรกคือ ศีล  ถ้าท�ำให้ดี
รักษาให้ดี ไม่เบียดเบียนใคร ก็ช่วยป้องกันภัยได้
เยอะแล้ว แต่ถา้ มีสมาธิ หมายถึง คุณภาพจิตทีเ่ ป็น
กุศล เช่น เมตตา รวมทั้งจิตที่สงบด้วย ก็จะช่วย
ป้ อ งกั น ความทุ ก ข์ โดยเฉพาะความทุ ก ข์ จ าก
ภายใน ไม่ให้มาเผาลนจิตใจได้ และถ้ามีปัญญา
ด้วยแล้ว ไม่วา่ จะมีอะไรเกิดขึน้ กับกาย หรือว่าเกิด
ขึ้นกับใจ ก็สามารถที่จะวาง และท�ำให้มันไม่เป็น
ปัญหาได้  กเ็ ป็นสักแต่วา่   สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้   ตงั้ อยู  ่ ดบั ไป
ตามเหตุตามปัจจัย  แต่วา่ ไม่เป็นปัญหาต่อไป  ไม่ใช่
ภัยอีกต่อไป  เพราะว่าไม่สามารถจะน�ำความทุกข์
มาสู่จิตใจได้  เราจึงต้องคิดถึงเรื่องการรักษาใจให้
ปลอดภัยด้วยธรรมะ จะท�ำให้ชีวิตเราปลอดภัย
ได้อย่างแท้จริง
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ปั ญญาปริทัศน์
ธีรปัญโญ

สิกขาสาม

กับ ความหมาย
ไหนๆ ฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่อุทิศให้กับการ
ศึกษาแล้ว เรามาเรียนรู้ให้ลึกถึงรากศัพท์ของ
สิกขาสามกันดีกว่า ชาวพุทธเราคงจะคุ้นเคยกับ
ไตรสิกขาหรือสิกขาสาม (ศีลสิกขา สมาธิสิกขา
ปัญญาสิกขา) กันดีแล้ว ซึ่งเรามักแปลสิกขาว่า
ศึกษา หมายถึง “เล่าเรียน ฝึกฝน อบรม” แต่
ภาษารุ่นก่อนๆ นั้นท่านแปลสิกขาว่า ส�ำเหนียก
ซึ่งเป็นศัพท์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วในปัจจุบัน
พจนานุกรมให้ค�ำจ�ำกัดความของส�ำเหนียกว่า
“ฟัง คอยเอาใจใส่ ก�ำหนด จดจ�ำ” ซึ่งอาจเป็นไป
ได้ไหมว่า ทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ฟัง ได้เอาใจใส่
ได้ก�ำหนด ได้จด ได้จ�ำ  กันอีกต่อไปแล้ว ค�ำนี้จึง
ได้เลือนหายไปจากการใช้ของคนไทยเราในชีวิต
ประจ�ำวัน (จะต้องไปจ�ำมันท�ำไม ในเมื่อทุกอย่าง
อยู่บนเน็ตหมดแล้ว เปิดโทรศัพท์ก็ดูได้แล้ว)
ส่วนค�ำว่าเรียนเองนั้น ก็สันนิษฐานว่ากร่อน
มาจากค�ำว่า เปรียญ ซึ่งมาจาก ปริญญา ในภาษา
บาลีอีกที ซึ่งปริญญานั้น แปลกันว่า ก�ำหนดรู้ ปริ
บทหน้า ในความหมายว่า ปริจเฉท คือก�ำหนด

มาบวกกับ ญา ซึง่ แปลว่า รู  ้ จึงแปลได้วา่ ก�ำหนดรู้
ซึง่ ก็คอื ก�ำหนดขอบเขตให้ชดั เจน (ว่าแค่ไหนทุกข์)
ก่อน แล้วจึงรู้นั่นเอง ซึ่งทางพุทธถือว่า ทุกข์เป็น
สิ่งที่ต้องก�ำหนดรู้ (คือก�ำหนดให้รู้ชัดว่า ขันธ์ห้า
นี้คือทุกข์ ไม่ใช่คือเรา เพื่อจะคลายความยึดติด
และพ้นจากขันธ์หา้ นีไ้ ปให้ได้) บางทีจะแปล ปริ ว่า
รอบ  ปริญญา  คอื รูใ้ ห้รอบ  กไ็ ด้   ในประเทศมาเลเซีย
และอินโดนีเซียเพื่อนบ้านเรา ซึ่งในอดีตเคยมี
รากฐานของอารยธรรมพุทธมาก่อน เขาเรียก
โรงเรียนว่า sekolah ซึ่งสันนิษฐานว่ามาจาก
ค�ำว่า เสกขา หรือ สถานที่ที่มีการสิกขานั่นเอง
มาดูรากศัพท์ ของค�ำว่า สิกฺขา กันต่อ
สิกฺขา มาจาก สิกฺข ธาตุ = ศึกษา เรียนรู้
สิกฺขิตพฺพาติ สิกฺขา, สิกฺข สิกฺขเน, อ ปัจจัย,
ลง อา อิตถีลิงค์.
แปลได้ว่า ‘ปฏิปทาอันบุคคลพึงศึกษา’
ถ้าไม่พอใจการแปลแบบนี้ เพราะแปลแล้ว
เหมือนไม่ได้แปล เราอาจจะมาลองแยกศัพท์
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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 สํ ศพั ท์ไว้ให้เป็นคาถา
ดังนี้
สํสทฺโท สปฺปุริสมฺหิ ธเน สุเข จ สนฺติยํ
สยนฺตยตฺเถ จ โหตีติ กวิสฺสโร วิภาวเยฯ
สํ ศัพท์ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ พึงอธิบายไปใน
อรรถว่า
สปฺปุริโส แปลว่า สัตบุรุษ, คนดี
ธน
ทรัพย์
สุข
ความสุข
สนฺติ
ความสงบ
สยํ
เอง, ด้วยตนเอง
และท่านยังให้คาถาตัวอย่างช่วยจ�ำไว้ด้วย
ดังนี้
สํ๑ สํ๒ ทตฺวา ปเรสํ สํ๓ สกาปรตฺถกามโก
สํ๔ สํสาเร ลเภ สํ๕ สํ๖ ปจฺฉิเม อตฺตภาวเกฯ
สัตบุรุษ๑ ผู้มุ่งประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่น
ให้ทรัพย์๒ แก่บุคคลเหล่าอื่น ด้วยตนเอง๓
พึงได้ (อริย) ทรัพย์๔ เป็นของตน๕ ในสังสารวัฏ
(และ) พึงได้พระนิพพาน๖ ในอัตภาพสุดท้าย
อิกขฺ ศัพท์ มาจาก อิกขฺ ุ ธาตุ แปลว่าการเห็น
ทีนี้เอาสองศัพท์มารวมกัน สํ+อิกฺข (และลง
อ ปัจจัย+อา อิตฺถีลิงค์) ได้ส�ำเร็จรูปเป็น สิกฺขา
ตั้งวิเคราะห์ได้ว่า
สํ สปฺปุริสํ ธนํ สนฺตํ สยํ อิกฺขนํ สิกฺขา
การดู สัตบุรุษ (อริย) ทรัพย์ ความสุข ความสงบ
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ด้วยตนเอง เรียกว่า สิกขา (องค์ธรรมคือ ปัญญา
เจตสิก)
แปลตามวิเคราะห์นี้ก็ได้ความดี เพราะการ
สิกขา  กค็ อื   การดูตวั อย่างของสัตบุรษุ   ดอู ริยทรัพย์
คือ (ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ ปัญญา)
ที่เกิดขึ้นในตัว และดูความสุข ความสงบ ที่ท�ำให้
เกิดและท�ำให้พัฒนาขึ้นในตัว ด้วยตัวเอง
พูดอีกอย่างได้วา่ การสิกขา คือ การดูตวั เอง
โดยเอาสัตบุรุษเป็นแบบอย่าง เพื่อพัฒนาอริยทรั พ ย์ ใ นตั ว ให้ เข้ า ถึ ง ความสุ ข ความสงบ
อันละเอียดประณีตยิ่งๆ ขึ้นไป นั่นเอง
แปลแบบนี้อาจจะยาวหน่อย แต่ก็ได้อรรถ
ให้น�ำไปขบคิดต่อได้มากมายทีเดียว
ทีนี้มาดูในรายละเอียดของ “สิกขาสาม” กันที
ละข้อ
สีล
ค�ำว่า 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�ำรงกุศลธรรมไว้ได้’
สี ลิ ย ติ อุ ป ธารี ย ติ สปฺ ปุ ริ เ สหิ หทยมํ ส นฺ ต รํ
อุปเนตฺวา ธารียตีติ สีลํ
‘ธรรมที่สัตบุรุษน้อมเข้าไปตั้งไว้อย่างแรงกล้า
ในระหว่างแห่งเนื้อหทัย’
สีเลติ อุปธาเรนฺติ ตํสมงฺคีปุคฺคลํ อปาเยสุ
อุปฺปตฺติ นิวารณวเสน ภุโส ธาเรตีติ สีลํ
‘ธรรมที่ธ�ำรงบุคคลผู้มีพร้อมไว้มิให้เกิดในอบาย’
ตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่านให้แปลค�ำว่า สีล
ในอรรถของ สีลนํ ซึ่งหมายถึงสองอย่าง คือ
๑) สมาธานํ  ตั้งไว้ด้วยดี กายกรรม วจีกรรม
ไม่กระจัดกระจาย
๒) อุปธารณํ เข้าไปทรงไว้ รองรับไว้ เป็นทีต่ งั้ ของ
กุศลธรรมทั้งหลาย
ให้สังเกตว่าท่านไม่ได้ให้ใช้ สีลนํ ในอรรถว่า
ปกติ อย่างที่เราชอบแปลกันในปัจจุบัน เพราะ
ศีลนี้ไม่ใช่เป็นปกติของปุถุชนทั่วไป แต่เป็นปกติ
ของพระอริยเจ้าตั้งแต่ชั้นโสดาบันขึ้นไปเท่านั้น
พระโสดาบันจะสมบูรณ์ด้วยศีล (แต่มีสมาธิและ
ปัญญาทีย่ งั ต้องท�ำต่อให้บริบรู ณ์) เพราะท่านไม่มี
สักกายทิฏฐิอกี ต่อไป  ศลี ส�ำหรับพวกเรา  จงึ ยังต้อง
รักษา  ตอ้ งฝึกฝนอบรม  ตอ้ งจัดสรรให้มขี นึ้ มา  ไม่ใช่
จะปล่อยไปตามธรรมชาติ  แล้วอยูๆ่    ศลี จะเป็นปกติ
ขึ้นมาได้เอง ศีล คือเจตนาที่จะงดเว้น คือวิรติเจตสิก คือสังวร คือการไม่กา้ วล่วง การฝึกฝนใน
ช่วงแรกๆ อาจจะต้องมีการฝืนใจกันบ้างเป็น
ธรรมดา ศีลแบ่งเป็นสองอย่างคร่าวๆ  คือ วาริตตศีล ศีลที่ต้องงดเว้น และ จาริตตศีล ศีลที่ต้อง
ปฏิบตั ิ หรือแบ่งเป็นสีอ่ ย่าง เรียกว่า จตุปาริสทุ ธิศี ล คื อ ปาติ โ มกขสั ง วรศี ล อิ น ทรี ย สั ง วรศี ล

อาชีวปาริสุทธิศีล และ ปัจจยสันนิสสิตศีล ท่าน
พระอาจารย์ชยสาโร เคยให้ข้อคิดเกี่ยวกับศีล
ไว้ว่า “การผิดศีลแม้แต่ข้อเดียว ถือเป็นความ
ล้มเหลวของสติปัญญา” เพราะศีลจะรวบรวม
กาย วาจา ไว้ไม่ให้กระจัดกระจาย เพื่อให้เป็น
ที่ ร องรั บ ของกุ ศ ลขั้ น สู ง ขึ้ น ไป คื อ สมถะและ
วิปัสสนา ถ้าไม่มีศีลเป็นฐานเสียอย่างเดียวแล้ว
กุศลธรรมอย่างอืน่ ๆ ก็ไม่มที างพัฒนาต่อไปได้เลย
ปติฏฐฺ าปนลกฺขณํ สีลํ
ศีลมีการตั้งไว้มั่น เป็นลักษณะ
ทุสฺสีลยวิทฺธํสนรสํ สีลํ
ศีลมีการก�ำจัดความทุศีล เป็นกิจ
โสเจยฺยปจฺจุปฏฺฐานํ สีลํ
ศีลมีความสะอาด เป็นผลปรากฏ
หิริโอตฺตปฺปปทฏฺฐานํ สีลํ
ศีลมีหิริ-โอตตัปปะ เป็นเหตุใกล้
สมาธิ
ค�ำว่า สมาธิ
๑) มาจาก สํ + อา + ธา ธารเณ ลง อิ ปัจจัย แปลง
สํ  เป็น  ม  ตามปกติ  ธา  ธาตุ  จะแปลว่า  ทรงไว้
แต่ ธา ธาตุ ที่มี อา น�ำหน้า ท่านให้แปลว่า
อาโรเป ยกขึ้น ตั้งขึ้น
เอการมฺมเณ สุฏฺฐุ อาธานํ สมาธิ ‘การยกจิต
ตั้งจิตไว้ด้วยดีในอารมณ์เดียว’
๒) หรือ มาจาก สมุ ธาตุ ในความสงบ ระงับ
ลง อาธิ ปัจจัย ลบสระหน้า
นานาลมฺ พ ณวิ กฺ เขปวสปฺ ป วตฺ ตํ อธิ ส งฺ ข าตํ
จิตฺตพฺยธํ สเมตีติ สมาธิ
‘ภาวะที่ยังความฟุ้งซ่าน คือความซัดส่ายไปใน
อารมณ์ต่างๆ แห่งจิตให้สงบ’
ตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่านให้ใช้ในอรรถ
สมาธานํ ตั้งมั่น สม�่ำเสมอโดยชอบ ในอารมณ์
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เดียวแห่งจิตและเจตสิกทั้งหลาย (คือ สํ บทหน้า
ในอรรถ สมํ-สม�่ำเสมอ และ สมฺมา-โดยชอบ
อา+ธา ในอรรถยกขึ้น ตั้งขึ้น) คือจิตปกติของ
ปุถุชนนั้น มักจะมีธรรมชาติตกไปในกามอารมณ์
เสมอ จึ ง ต้ อ งคอยยกจิ ต ขึ้ น ตั้ ง ไว้ ใ นอารมณ์
กรรมฐานอย่างต่อเนื่อง จนจิตสามารถตั้งมั่นได้
ในอารมณ์หนึ่งเดียวได้อย่างสม�่ำเสมอโดยชอบ
สมาธิแบ่งเป็นสี่ขั้นคือ ฌานทั้งสี่ชั้น
สรุปคือ ศีล  ทำ� กาย  วาจา  ให้ตงั้ มัน่   ไม่กระจัดกระจาย เพื่อรองรับกุศลธรรมขั้นสูงขึ้น
สมาธิ ท�ำจิต เจตสิก ให้ตั้งมั่น ในอารมณ์
เดียว เพื่อให้ปัญญาท�ำงานต่อไปได้

ปาโมกฺขลกฺขโณ สมาธิ อวิสารณลกฺขโณ วา
อวิกฺเขปลกฺขโณ วา
สมาธิมีความเป็นประมุข มีความไม่แล่นไปทั่ว
หรือมีความไม่ซัดส่าย เป็นลักษณะ
สหชาตานํ สมฺปิณฺฑนรโส สมาธิ วิกฺเขปวิทฺธํ
สนรโส วา
สมาธิ มี ก ารรวบรวมสหชาตธรรมให้ เ ป็ น ก้ อ น
เดียวกัน เป็นหน้าที่
ญาณปจฺจุปฏฺฐาโน สมาธิ อวิกมฺปนปจฺจุปฏฺฐาโน วา
สมาธิมีญาณ หรือมีความไม่หวั่นไหว เป็นผล
ปรากฏ
สุขปทฏฺญาโน สมาธิ  สมาธิมีสุข เป็นเหตุใกล้
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ปัญญา
ค�ำว่า ปัญญา
มาจาก ป บทหน้า + ญา ธาตุ อวโพธเน ในการรู้
ลง กฺวิ ปัจจัย ลง อา อิตถีลิงค์
ปญฺญายเต เอตายาติ ปญฺญา
‘ธรรมชาติเป็นเครื่องรู้ หรือ สภาวะที่ช่วยให้รู้’
ป บทหน้า มาจาก ปกาเรน แปลว่า รู้โดยประการ
ต่างๆ
ปกาเรน ชานาติ อนิจฺจาทิวเสน อวพุชฺฌตีติปญฺญา
‘การรู้โดยประการต่างๆ มีอนิจจาเป็นต้น’
ปชานนํ ปญฺญา ‘รู้ทั่ว การรู้โดยประการต่างๆ’
ให้สังเกตว่า ทั้ง สัญญา วิญญาณ และ
ปัญญา นั้น มาจากธาตุ ญา ตัวเดียวกัน ต่างกันที่
บทหน้าคือ สํ วิ และ ป ตามล�ำดับ สํ ปกติแปลว่า
ร่วม  ด  ี พร้อม  แต่ในทีน่ จี้ ะแปลว่า ปุนปฺปนุ ํ  บอ่ ยๆ
ก็ได้ วิ นั้นมาจาก วิเสส แปลว่า รู้พิเศษ (ขึ้นมา
จากสัญญา) หรือ วิ จะมาจาก วิสย แปลว่าอารมณ์
ก็พอได้ เพราะวิญญาณ ก็คอื จิตทีร่ อู้ ารมณ์นนั่ เอง
ส่วน ป มาจาก ปการ แปลว่า ประการ, ต่างๆ
รู้แบบสัญญา รู้จ�ำ คือการไปท�ำเครื่องหมาย
(นิมิต) เพื่อกลับมารู้ในภายหลังได้อีกบ่อยๆ เช่น
รู้ว่า นี้สีเขียว สีแดง ยาว สั้น เป็นต้น เป็นความรู้
ที่สักว่าจ�ำ  ไม่มีการแทงตลอดสภาวะธรรมที่เป็น
อารมณ์นั้นตามความเป็นจริง จึงมีโอกาสวิปลาส
คลาดเคลือ่ นได้ เช่น ลูกโคจ�ำหุน่ หญ้าทีผ่ กู ไว้วา่ เป็น
คน เป็นต้น
รูแ้ บบวิญญาณ รูแ้ จ้ง คือรูแ้ บบสัญญาได้ดว้ ย
และรูแ้ บบแทงตลอดลักษณะด้วย เช่น รูว้ า่ ไม่เทีย่ ง
เป็นต้นได้
รู้แบบปัญญา รู้ทั่ว รู้ชัด ตามความเป็นจริง
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ขยายความว่า
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สมฺปชานนวิชานนาการวิสิฏฺฐํ นานปฺปการโต
ชานนํ
คือ รู้โดยประการต่างๆ ที่วิเศษกว่า การรู้แบบ
สัญญา และการรู้แบบวิญญาณ
คือนอกจากจะ รูจ้ �ำ และ รูแ้ จ้ง ได้แล้ว ยังสามารถ
รู ้ ไ ปจนจบ ปรากฏเป็ น มรรคสามั ค คี เข้ า ไป
ตัดกิเลสได้เด็ดขาดอีกด้วย
ธมฺ ม สภาวปฏิ เวธลกฺ ข ณา ปญฺ ญ า ยถาภู ต
ปฏิเวธลกฺขณา วา
ปัญญามีการแทงตลอดซึ่งสภาวธรรม หรือมีการ
แทงตลอดตามความเป็นจริง เป็นลักษณะ
โมหนฺธการวิทธฺ สํ นรสา ปญฺญา วิสโยภาสนรสา
วา
ปั ญ ญามี ก ารก� ำ จั ด ความมื ด คื อ โมหะที่ ป กปิ ด
สภาวะความจริง หรือมีการท�ำอารมณ์ให้สว่าง
แจ้ง เป็นหน้าที่
อสมฺโมหปจฺจุปฏฺฐานา ปญฺญา
ปัญญามีความไม่หลง เป็นผลปรากฏ
สมาธิปทฏฺฐานา ปญฺญา โยนิโสมนสิการปทฏฺฐานา วา อินฺทริยปริปากตา วา
กิเลสทูริภาว วา ติเหตุกปฏิสนฺธิกตาปทฏฺฐานา วา
ปัญญามีสมาธิ มีโยนิโสมนสิการ มีความสุกงอม
ของอินทรีย์ มีความไกลจากกิเลส
หรือมีการปฏิสนธิด้วยเหตุสาม (อโลภะ อโทสะ
อโมหะ) เป็นเหตุใกล้
ปัญญาในมรรค หรือสัมมาทิฏฐิ ก็แบ่งออก
เป็นสี่คือ ความรู้ในอริยสัจทั้งสี่ข้อ
การท�ำงานร่วมกัน  ของศีล  สมาธิ  และปัญญา
นั้น โบราณาจารย์ท่านได้อุปมาไว้อย่างน่าฟัง
ว่า เหมือนสามเกลอที่ช่วยกันเก็บผลไม้ที่อยู่บน
กิ่งสูง คนหนึ่ง (ศีล) ก้มตัวลงเป็นฐาน ให้เพื่อน
(ปัญญา) ขึน้ ยืนบนหลัง โดยมีเพือ่ นอีกคน (สมาธิ)

คอยยืนอยู่ข้างๆ ให้ปัญญาจับมือไว้ เพื่อจะได้
สามารถยืนอย่างมั่นคง แล้วเอื้อมมือไปเด็ดผลไม้
ลงมาได้ ทั้งสามเกลอต้องท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
อย่างนี้ จึงจะได้ (อริย) ผล
รูแ้ บบปัญญานีแ้ หละจึงเป็นทีส่ ดุ ยอดของการ
ศึกษา ถ้ารู้แบบนี้สี่ครั้ง คือ ได้มรรคทั้งสี่ ก็จะเป็น
พระอเสกขะ หรือพระอรหันต์ จบการศึกษาได้ใน
ทีส่ ดุ   พน้ ทุกข์โดยไม่ตอ้ งมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีก
สังเกตการใช้คำ� ของโบราณาจารย์วา่ แยบยลยิง่ นัก
คือท่านใช้ค�ำว่าพวกเราปุถุชน เวียน-ว่าย-ตายเกิด แยกมาดูทีละข้อ เวียน คือไม่ได้อยู่ภพใด
ภพหนึ่งตลอด บางทีก็ลงอบาย บางทีก็ขึ้นไป
สุคติภูมิ บางทีก็กลับมาเป็นมนุษย์ ว่าย คือพอ
เกิดมาแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉยๆ ต้องว่าย ต้องดิ้นรน
เบียดเบียน แก่งแย่ง แข่งขันกันไป ในภพนั้นๆ
ตาย-เกิด  คือเมือ่ ตายก็ไม่จบ  ต้องกลับมาเกิดใหม่
อีกตามกรรม วนอย่างนี้เรื่อยไป จนเมื่อได้สิกขา
จนจบนั่นแหละ จึงเรียกได้ว่ามีภพสุดท้าย ไม่ต้อง
มาเวียน มาว่าย มาตาย มาเกิดอีก เหลือแค่ที่เกิด
มาแล้วก็รอตายแค่นนั้ (ว่าทีจ่ ริงก็ไม่ใช่เราตาย แต่
เป็นขันธ์เท่านัน้ ทีต่ าย) ท่านว่าเปรียบเหมือนคนที่
ท�ำงานเสร็จแล้ว  รอรับเงินเดือนค่าจ้าง  คอื รอวันที่
จะได้วางภาระ  คอื วางขันธ์อนั หนักนี  ้ พระพุทธองค์

๓๔

ท่านทรงใช้คำ� ว่า “รูช้ ดั ว่าชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์
อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท�ำท�ำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อ
ความเป็นอย่างนี้มิได้มี” การศึกษาจะสมบูรณ์ได้
ก็ต่อเมื่อพ้นทุกข์อย่างนี้เท่านั้น
วิเคราะห์ศัพท์บาลีกันมาหนักๆ แล้ว ขอจบ
แบบเบาๆ ด้วย  ค�ำประพันธ์ของ T. S. Eliot กวี
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�ำพา ฉันมาหยุด ที่จุดต้น
พลิกแผ่นดิน ทั่วแคว้น แดนสกล
เหลือเพียงตน คงไว้ ให้ค้นดู
ณ ที่นั่น ฉันหยุดฟัง เป็นครั้งแรก
ได้ยินแปลก เสียงไพเราะ เสนาะหู
เสียงน�้ำปริ่ม ออกจากใจ ไหลพร่างพรู
เสียงซ่อนอยู่ ในแม่น�้ำ 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
เมื่อสิกขาสามมารวมกันเป็นมัคคสมังคี  ก็จะถึง สัจธรรม=พระนิพพาน
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สารธรรม

ใช้สาระ
ช�ำระสิกขา
พระอาจารย์ชยสาโร

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

เรียกว่าไม่มีฐานที่จะรองรับสิ่งดี
ในการท�ำสมาธิภาวนา เราต้องเป็นเพือ่ นกับตัวเอง
ต้องเคารพนับถือตัวเอง และต้องยอมอยูก่ บั ตัวเอง
โดยไม่มีสิ่งใดมากระตุ้นจิต กระตุ้นอารมณ์
ไม่ต้องกลบเกลื่อนความจริง
โดยอาศัยความสนุกสนานจากภายนอก
ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองไม่ดี ไม่อยากอยู่กับตัวเอง
แล้วสมาธิจะเกิดได้อย่างไร
ท่านจึงกล่าวว่า ศีลเป็นฐานของสมาธิ
และในท�ำนองเดียวกัน
สมาธิเป็นฐานของปัญญา
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สุข ฐานของสมาธิ
ศีลเป็นฐานของสมาธิ
แต่ฐานที่ใกล้ชิดของสมาธิไม่ใช่ศีล
ฐานใกล้ชิดของสมาธิคือ ความสุข
จิตใจของเราจะสงบดิ่งลงไปได้
ก็ต่อเมื่อมีความสุข
สมาธิเกิดขึ้นในจิตใจที่มีความสุข
ความสุขเกิดจากปัสสัทธิ
ความผ่อนคลายทางกายทางใจ
ปัสสัทธิเกิดจากปีติ ปีติเกิดจากความปราโมทย์
หรือกล่าวทวนได้ว่า
ความปราโมทย์เป็นปัจจัยให้เกิดปีติ
ปีติเป็นปัจจัยให้เกิดปัสสัทธิ
ความผ่อนคลายทางกายทางใจ
ปัสสัทธิเป็นปัจจัยให้เกิดความสุข
ความสุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ
ความเข้าใจหรือการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์
หรือการอาศัยกันของคุณธรรมต่างๆ
จะช่วยให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าได้
สมาธิ ฐานของปัญญา
เป็นไปได้หรือ ที่เราจะไม่ใช้สมาธิเลย
จะใช้แต่ความคิดและความฉลาด
ในชีวิตประจ�ำวันของตัวเอง
บางคนอ่านหนังสือมาก
จนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
ยังจ�ำเป็นต้องนั่งสมาธิด้วยหรือ
ความส�ำคัญของสมาธิอยู่ที่ว่า
สมาธิท�ำให้จิตนิ่ง แน่วแน่ มั่นคงในปัจจุบัน
นักปราชญ์ท่านหนึ่ง
เปรียบจิตใจของเรากับมีด
ท่านว่าปัญญาเหมือนความคมของมีด
ส่วนสมาธิเหมือนน�้ำหนักของมีด

ถ้ามีดมีแต่ความคม ไม่มีน�้ำหนัก มันจะตัดไม่ลึก
ถ้ามีแต่น�้ำหนัก แต่ไม่มีความคม มันก็ตัดไม่ขาด
ถ้าจิตใจขาดสมาธิ
ปัญญาก็เป็นแค่ปัญญาระดับความคิด
ซึ่งไม่มีพลังพอที่จะถอดถอนกิเลสได้
ฉะนั้น สมาธิจึงมีความส�ำคัญในการเตรียมจิตใจ
ให้ได้ใช้ปัญญาอย่างคล่องแคล่วและได้ผล
ศีลเป็นฐานของสมาธิ
สมาธิเป็นฐานของปัญญา
ปัญญาเป็นฐานของการหลุดพ้น
จากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลาย
ทีม่ า : จากหนังสือ ใช้สาระชนะมาร รูเ้ ท่ารูท้ นั หน้า ๑๐๘ - ๑๑๓
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ปั ญญารัตนะ

ไตรสิกขา
วศิน อินทสระ

กิจที่ภิกษุควรท�ำก่อน ๓ อย่าง

กิจทีภ่ กิ ษุควรท�ำก่อน  ๓  อย่างคือ   การสมาทาน
ในอธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และ อธิปัญญาสิกขา
ภิกษุศึกษาว่า เราจักมีฉันทะแรงกล้า ในการ
สมาทานอธิศีลสิกขา เป็นต้น
				 (เขตตสูตร เล่ม ๒๐ ข้อ ๕๒๓)
ณ ป่ามหาวัน เมืองเวสาลี  ภิกษุชาววัชชีบตุ ร
รูปหนึ่ง ทูลพระศาสดาว่า ไม่อาจศึกษาสิกขาบท
๑๕๐ อันมาสู่อุทเทสทุกกึ่งเดือนได้* เพราะมาก
เกินไป
พระศาสดาตรัสถามว่า พอจะศึกษาสิกขา ๓  
มี อธิศีลสิกขา เป็นต้น ได้หรือไม่  ภิกษุทูลตอบว่า
ได้ เพราะเพียงแค่ ๓ เท่านัน้ เอง  พระศาสดาตรัสว่า
เมื่อสมาทานศึกษา อยู่ในสิกขา ๓ ย่อมสามารถที่
จะละ ราคะ โทสะ โมหะ เสียได้ ครั้นแล้วก็จักไม่
ท�ำกรรมอันเป็นบาปอกุศล
			 (วัชชีปุตตสูตร เล่ม ๒๐หน้า ๕๒๔)

ภิกษุรูปหนึ่ง ได้ทูลถามพระศาสดาว่า ที่
พระองค์ ต รั ส ว่ า พระเสขะๆ ดั ง นี้ ด้ ว ยเหตุ
เพียงเท่าใด จึงเรียกว่าพระเสขะ พระศาสดา
ตรัสตอบว่า เพราะเหตุที่ยังต้องศึกษา ในอธิศีล
สิกขา อธิจิตสิกขา และ อธิปัญญาสิกขา ส�ำหรับ
ภิ ก ษุ ผู ้ ยั ง ศึ ก ษาอยู ่ ปฏิ บั ติ ต ามทางตรง เกิ ด
ขยญาณขึ้นก่อน แต่นั้น (ตั้งแต่มรรคญาณที่ ๔)
อรหัตตผลจึงเกิดขึ้น ในล�ำดับต่อไป ต่อจากนั้น
ท่านผู้พ้นด้วยอรหัตตผลแล้วเป็นผู้คงที่ ญาณ
ย่อมเกิดขึ้น เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ใน
ภพว่า “วิมุตติของเราไม่ก�ำเริบ”
(เสขสูตร ที่ ๑ เล่ม ๒๐ หน้า ๕๒๕)

   (เสขสฺส สิกฺขมานสฺส
   ขยสฺมึ ปฐมํ ญาณํ,
   ตโต อญฺญาวิมุตฺตสฺส
   อกุปฺปา เม วิมุตฺตีติ

อุชุมคฺคานุสาริโน
ตโต อญฺญา อนนฺตรา
ญาณํ เว โหติ ตาทิโน
ภวสํโยชนกฺขเย’’ ติ)

*(สิกขาบทของภิกษุ เดิมทีเดียว มี ๑๕๐ สิกขาบท เพิม่ ภายหลัง อีก ๗๕ คือ เสขิยวัตร และอนิยตะ อีก ๒ รวมเป็น ๒๒๗ - ว.ศ.)

๓๔

ค�ำว่า ขยญาณเกิดขึน้ ก่อนนัน้ หมายถึงมรรคญาณ  มรรค ท่านเรียกว่า  ขยะ (ความสิน้ ไป)  เพราะ
สิน้ ไปแห่งกิเลส  ปลอดจากกิเลส  ญาณอันประกอบ
ด้วยมรรคนัน่ เอง  ชือ่ ว่า  ขยญาณ  ค�ำว่า  ญาณํ  เว
โหติ ท่านหมายเอาปัจจเวกขณญาณ คือญาณ
เป็นเครื่องพิจารณาว่า บัดนี้กิเลสของเราสิ้นแล้ว  
ความหลุดพ้นของเราไม่ก�ำเริบแล้ว
พระศาสดาตรัสว่า สิกขาบททั้งปวง (๑๕๐)   
รวมกันอยู่ในสิกขา ๓ มีอธิศีล เป็นต้น ภิกษุผู้
ท� ำ ให้ บ ริ บู ร ณ์ ใ นศี ล ท� ำ พอประมาณในสมาธิ
และในปัญญา ย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง
ออกจากอาบัติบ้าง แต่ไม่ควรกล่าวว่า เธอจะเป็น
ผู้ไม่ควรเพื่อบรรลุโลกุตตรธรรม เพราะการล่วง
สิกขาบทเล็กน้อย
แต่สิกขาบทใด เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์  
(อาทิพฺรหฺมจริยกานิ, พฺรหฺมจริยสารุปฺปานิ)  เธอ
เป็ น ผู ้ มี ศี ล ยั่ ง ยื น มี ศี ล มั่ น คงในสิ ก ขาบทนั้ น
สมาทานศึกษาอยูใ่ นสิกขาบทนัน้ เธอเป็นโสดาบัน
เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ ๓ เธอเป็นผู้
ไม่ตกต�่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้มีคติแน่นอน (ไม่ไป
อบาย) และจะต้องได้ตรัสรู้ธรรมเบื้องสูงยิ่งๆ ขึ้น
ไป (โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโน)
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ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นสังโยชน์ ๓
และท�ำ  ราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบาง เธอเป็น
สกทาคามี มาสู่โลกนี้อีกหนเดียว เมื่อเธอท�ำให้
บริ บู ร ณ์ ใ นศี ล และสมาธิ ท� ำ พอประมาณใน
ปัญญา เป็นอนาคามี แม้จะล่วงสิกขาบทเล็กน้อย
บ้าง ก็ย่อมปรินิพพานในโลกที่เกิดนั่นเอง ไม่กลับ
มาสู่โลกนี้อีก
ส่วนภิกษุผทู้ ำ� ให้บริบรู ณ์  ในศีล  สมาธิ  ปญ
ั ญา
เธอล่วงสิกขาบทเล็กน้อย แต่ท�ำให้แจ้ง ซึ่งเจโตวิมตุ ติ  ปญ
ั ญาวิมตุ ติ  อนั หาอาสวะมิได้  เป็นอรหันต์
ผู้สิ้นอาสวะ อย่างนี้แล ภิกษุผู้ท�ำได้เพียงเอกเทศ  
ย่อมท�ำได้ดีเพียงเอกเทศ ผู้ท�ำได้บริบูรณ์ ย่อมท�ำ
ได้ดีบริบูรณ์ เราจึงกล่าวว่า สิกขาทั้งหลายไม่
เป็นหมัน                    (เสขสูตร เล่ม ๒๐ ข้อ ๕๒๖)
ตามนัยแห่งพระสูตรนี้ แสดงว่า พระอริยบุคคล ตั้งแต่พระโสดาบัน จนถึงพระอรหันต์ ยัง
ต้องอาบัติ หรือล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบางอย่าง
ได้อยู่
สิกขาบทเล็กน้อยคืออะไร ?
อรรถกถาแห่งเสขสูตรที่ ๒ นีก้ ล่าวว่า 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�ำเข้า ก็เป็นความผิด
เสียหายด้วย เช่น โจรกรรม ฆ่ามนุษย์  เบาลงมา
เช่น ทุบตีกัน ด่ากัน

ปัณณัตติวชั ชะ นัน้ แปลว่า  โทษทางพระพุทธ
บัญญัติ คือเป็นโทษทางวินัยส�ำหรับภิกษุเท่านั้น
เช่น ขุดดิน ถอนหญ้า ตัดต้นไม้ (แม้ในวัด หรือ
ในบริเวณกุฏิของตน) ฉันอาหารในเวลาวิกาล ซึ่ง
ชาวบ้านท�ำได้ ไม่เป็นไร
ในเสขสูตรที่ ๔ พระศาสดาตรัสว่า สิกขาบท
๑๕๐ ถ้วน มาสู่อุทเทสทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรผู้
ปรารถนาประโยชน์พากันศึกษาอยู่ รวมอยู่ใน
สิกขา ๓ คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ท�ำให้
บริบูรณ์ในศีล ในสมาธิ และในปัญญา เธอจะล่วง
สิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อมออกจากอาบัติบ้าง
เพราะเหตุไร ? เพราะเรามิได้กล่าวความเป็นผู้ไม่
ควรในเรือ่ งนี  ้ (น หิ เมตฺถ ภิกขฺ เว อภพฺพตา วุตตฺ า) *
ตามข้อความเชิงอรรถข้างล่างนี  ้ มคี วามหมาย
เป็น ๓ นัย คือ ตามนัยแห่งพระไตรปิฎกฉบับหลวง
ถือเอาความว่า แม้จะล่วงสิกขาบทเล็กน้อย ก็ไม่
เป็นคนอาภัพในศาสนานี้ คือยังเจริญรุ่งเรืองใน
ศาสนาได้ แต่เจริญอย่างไร เจริญด้วยลาภ ยศ หรือ
เจริญด้วยธรรม  ข้อความไม่ระบุ ไปข้างใดข้างหนึง่
ตามนัยแห่งฉบับของมหามกุฏฯ ระบุชัดเจน
ว่าแม้จะต้องอาบัติล่วงสิกขาบทเล็กน้อย ก็ไม่
อาภัพในการบรรลุโลกุตตรธรรม

ตามนัยแห่งอรรถกถา ความหมายระบุไปอีก
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
น่าจะมีนำ�้ หนักดีกว่า ตามพระบาลีในตอนนี้ แปล
ได้เพียงว่า “เรากล่าวความเป็นผู้ไม่ควรในเรื่องนี้
ก็หามิได้”
ข้อความท่อนต้น กล่าวถึง พระอริยบุคคล
ย่อมต้องอาบัติบ้าง ออกจากอาบัติบ้าง ?
ถามว่า เพราะเหตุไร ?  แล้วมีคำ� ตอบว่า “เรา
กล่าวความเป็นผู้ไม่ควรในเรื่องนี้ก็หามิได้” ดังที่
ได้น�ำการตีความตามมติต่างๆ มากล่าวแล้ว   
ลองเปิดดูพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ   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 ท่านพ้นอาบัติ

(*ตรงนีพ้ ระไตรปิฎกฉบับหลวง แปลว่า “เพราะไม่มใี ครกล่าวความเป็นคนอาภัพ เพราะล่วงสิกขาบทนี”้ ฉบับของมหามกุฏฯ
แปลว่า “เหตุวา่ ไม่มใี ครกล่าวความอาภัพ (คือไม่อาจบรรลุโลกุตตรธรรม) เพราะการล่วงสิกขาบทเล็กน้อย และการออกจาก
อาบัตินี้” ส่วนอรรถกถาแห่งพระสูตรนี้กล่าวว่า “ก็ในที่นี้ ตถาคตมิได้กล่าวว่าพระอริยบุคคลเป็นผู้ไม่ควรทั้งในการต้องและ
ออกจากอาบัติ เห็นปานนี้”)

๓๔

เหล่านั้น เพราะเหตุไร ? เพราะเรา (หมายถึง
พระพุทธเจ้า) ไม่กล่าวว่า เขาจะเป็นผู้ไม่ควร
เพราะเหตุทเี่ กีย่ วกับเรือ่ งนัน้   (คือเรือ่ งทีต่ อ้ งอาบัติ
และออกจากอาบัตินั้น)”
รวมความว่ า พระอริ ย บุ ค คล ตั้ ง แต่ พ ระ
โสดาบันขึ้นไป ท่านยังต้องอาบัติเล็กน้อยอยู่บ้าง
แต่ท่านก็ยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์และหมดจด เป็นผู้
ควรแก่การกราบไหว้  ควรแก่การต้อนรับ  และเป็น
บุญเขตอันเลิศของโลก
ในสิกขาสูตรที่ ๑  (เล่ม ๒๐ ข้อ ๕๒๙)  ทรงแสดง
สิกขา ๓ ของภิกษุ คือ อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา
อธิศีล คือส�ำรวมในปาติโมกข์ เห็นภัยในโทษ
แม้ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย สมาทานศึ ก ษาในสิ ก ขาบท
ทั้ ง หลายอยู ่ , อธิ จิ ต คื อ การบ� ำ เพ็ ญ ฌาน ๔,
อธิปัญญา คือญาณหยั่งรู้ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
พระผู้มีพระภาคทรงสนับสนุนให้ภิกษุ ทั้งที่
เป็นเถระ, ปูนกลาง  และภิกษุใหม่   ใคร่ตอ่ การศึกษา
ในสิกขา ๓ เพราะข้อนัน้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ประโยชน์
เพื่อสุขแก่ตนและคนผู้เกี่ยวข้อง
มีเรื่องเล่าไว้ในปังกธาสูตร (เล่ม ๒๐ ข้อ ๕๓๑)
ว่าคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปใน
แคว้นโกศล พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จถึง
นิคมชือ่ ปังกธา  แห่งชาวโกศลสมัยนัน้    ภกิ ษุกสั สป-
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โคตรรูปหนึง่ (ไม่ใช่พระมหากัสสป) เป็นเจ้าอาวาส
อยู ่ ณ ปั ง กธานิ ค มนั้ น พระผู ้ มี พ ระภาคทรง
อนุ ส าสน์ ใ ห้ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายสมาทาน อาจหาญ
ร่าเริงในสิกขาบททัง้ หลาย ภิกษุกสั สปโคตร ผูเ้ ป็น
เจ้าอาวาส รูส้ กึ อึดอัดขัดใจ ไม่แช่มชืน่ ว่า สมณะนี้
ขัดเกลายิ่งนัก พระศาสดาประทับอยู่ ณ ปังกธานิคม ตามพระอัธยาศัยแล้ว เสด็จไปเมืองราชคฤห์
ประทับ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ฝ่ายภิกษุกัสสปโคตร
รู้สึกไม่สบายใจขึ้นว่า ไม่เป็นลาภแก่เราเสียแล้ว
ที่เกิดความอึดอัดขัดใจในสิกขาบททั้งหลาย เรา
ควรไปเฝ้าพระศาสดา เพื่อให้ทรงอดโทษ
ท่านตามพระศาสดาไปทีเ่ มืองราชคฤห์  เข้าเฝ้า
ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ทูลเล่าความรู้สึกของตนถวาย
และทูลขออภัย  พระศาสดาตรัสประทานอภัย  และ
ตรัสว่า การที่เห็นโทษแล้ว ท�ำคืนเสียให้ถูกต้อง
เป็นความเจริญในอริยวินัย
ตรัสโอวาทต่อไปว่า
ถ้าภิกษุผู้เป็นเถระ ไม่ใคร่ต่อการศึกษา ไม่
สรรเสริญการศึกษาแล้ว  เธอย่อมจะไม่ชกั ชวนภิกษุ
อื่นๆ ผู้ไม่ใคร่ต่อการศึกษา ในการศึกษา และไม่
แสดงคุณทีม่ จี ริงของภิกษุ ผูใ้ คร่ตอ่ การศึกษาตาม
กาลอันควร  เราไม่สรรเสริญภิกษุเช่นนี  ้ เพราะถ้า
เราสรรเสริญแล้ว ภิกษุอนื่ ๆ ก็จะคบหาเขาด้วยคิด
ว่า เป็นผู้ที่พระศาสดาทรงสรรเสริญยกย่อง ภิกษุ
อื่นที่คบหาก็จะถือเอาเธอเป็นเยี่ยงอย่าง ข้อนั้น
ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์  เพื่อโทษ เพื่อทุกข์
แก่เธอทั้งหลายสิ้นกาลนาน ภิกษุปูนกลาง และ
ภิกษุใหม่ ก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ใคร่ต่อการศึกษา
แล้ว เราไม่สรรเสริญภิกษุเช่นนั้น
ตามนัยแห่งพระสูตรนี้ พระศาสดาทรงให้
ความส�ำคัญแก่การศึกษาเป็นอันมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสิกขา ๓ คือ อธิศีล อธิจิต และ
อธิปัญญา

มาฆบูชาร�ำลึก
เดือนเพ็ญ ณ มาฆมาสโอภาสแสง
โอวาทปาติโมกข์โลกวันทา				
ล้วนเอหิภิกขุอุปสมบท				
พันสองร้อยห้าสิบพร้อมน้อมประนม		
ธรรมที่ทรงด�ำรัสตรัสดีแล้ว			
เพ็ญเดือนสามจันทร์กระจ่างกลางพื้นด�ำ		
ที่ได้รสทิพย์ธรรมอันล�้ำเลิศ			
ให้ละบาปบ่มบุญแล้วแผ้วใจตน			

พระศาสดาทรงแสดงพระเทศนา
ในท่ามกลางแห่งมหาสมาคม
ส�ำเร็จด้วยพระพุทธพจน์พึงกราบก้ม
เป็นอุดมสันนิบาตประกาศธรรม
ยังเป็นยิ่งประทีปแก้วอันเรืองร�่ำ
เหมือนพระธรรมสว่างไสวในใจคน
ย่อมบังเกิดความเห็นตรงอันส่งผล
เป็นมงคลประเสริฐสุดผุดผ่องเอย
ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
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ทันโลก รู้ธรรม
ปฏิรูปเทสการก

โ ก ง กิ น

ข่าวการทุจริตคอรัปชัน่ โกงกินทัง้ ส่วนราชการ
เอกชน  มใี ห้เห็นเนืองๆ  ทงั้ ๆ  ทเี่ มืองไทยเมืองพุทธ
เต็มไปด้วยพระและค�ำสอน  ทา่ นรูข้ า่ วแล้ว  มหี วั ข้อ
ธรรมหรือธรรมะอะไรที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นกับท่าน
บ้าง ? ช่วยตอบมาคนละ ๕ ข้อ ก่อนดูเฉลย
เฉลย
มนุษย์ผเู้ ห็นแก่ประโยชน์ตน เป็นคนไม่สะอาด
อย่าฆ่าตนเสีย (ด้วยการท�ำชั่ว)
กรรมชั่วของตนเอง ย่อมน�ำไปสู่ทุคติ
กรรมชั่วไม่ท�ำเสียเลยดีกว่า เพราะกรรมชั่ว
ย่อมเผาผลาญในภายหลัง
ความสั่งสมบาป น�ำทุกข์มาให้
ความชั่วอันคนดีท�ำได้ยาก คนชั่วท�ำได้ง่าย
ความโลภ เป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลาย
ความละโมบเป็นบาปแท้  บาปธรรมเป็นมลทิน
แท้ ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกอื่น
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ผู้โลภ ย่อมไม่รู้อรรถ ย่อมไม่เห็นธรรม ความ
โลภเข้าครอบง�ำคนใดเมื่อใด ความมืดมิดย่อมมี
เมื่อนั้น
ชื่ อ ว่ า ที่ ลั บ ของผู ้ ท� ำ บาปกรรมไม่ มี ใ นโลก
คนมักท�ำบาปกรรมเพราะความหลง มีบางคน
ในโลกที่ยับยั้งด้วยความละอาย
สั ต ว์ ทั้ ง หลายย่ อ มละอายในสิ่ ง ที่ ไ ม่ ค วร
ละอาย ไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอาย สมาทาน
มิจฉาทิฏฐิแล้ว ย่อมถึงทุคติ
เมื่อคนโง่มีปัญญาทราม ท�ำกรรมชั่วอยู่ ก็ไม่
รู้สึกว่า เขาเดือดร้อนเพราะกรรมของตน เหมือน
ถูกไฟไหม้
คนมีปัญญาทราม ได้ยศแล้ว ย่อมประพฤติ
สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ย่อมปฏิบัติเพื่อการ
เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น
ความรูเ้ กิดแก่คนพาล  กเ็ พียงเพือ่ ความฉิบหาย
ความรู้ท�ำมันสมองของเขาให้เขว ย่อมฆ่าส่วน
แห่งธรรมขาว (กุศลกรรม) ของคนพาลเสีย
ผู้ท�ำบาป ย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ละไปแล้ว
ก็เศร้าโศก ชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็น
กรรมอั น เศร้ า หมองของตน จึ ง เศร้ า โศกและ
เดือดร้อน
ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผล คนเขลายังเข้าใจ
ว่า บาปดุจรสหวาน แต่บาปให้ผลเมื่อใด คนเขลา
ย่อมประสบทุกข์เมื่อนั้น

บุคคลท�ำกรรมใดแล้ว  เดือดร้อนใจในภายหลัง
ร้องไห้นำ�้ ตานอง เสวยผลกรรมอยู  ่ กรรมนัน้ ชือ่ ว่า
เป็นกรรมไม่ดี
ธรรมและอธรรมมีผลเสมอกันหามิได้ อธรรม
ย่อมน�ำไปสู่นรก ธรรมย่อมให้ถึงสุคติ
ชนพาลทั้งหลาย ผู้มีปัญญาทราม มีตนเป็น
ดังศัตรู ย่อมเที่ยวท�ำกรรมชั่วซึ่งมีผลเผ็ดร้อนอยู่
บัณฑิตย่อมไม่ทำ� บาปเพราะเหตุแห่งตน ย่อม
ไม่ท�ำบาปเพราะเหตุแห่งผู้อื่น ไม่พึงปรารถนา
ทรัพย์ ไม่พึงปรารถนาความส�ำเร็จเพื่อตน โดยไม่
เป็นธรรม
บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดี พึงห้ามจิต
เสียจากความชัว่ เพราะเมือ่ บุคคลท�ำความดีชา้ อยู่
ใจจะยินดีในความชั่วได้
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อทินนาทานอันบุคคลเสพ
แล้ว เจริญแล้ว กระท�ำให้มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้
เป็นไปในนรก ในก�ำเนิดสัตว์ดริ จั ฉาน ในเปรตวิสยั
วิบากแห่งอทินนาทานอย่างเบาทีส่ ดุ ย่อมยังความ
พินาศแห่งโภคะให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์
เห็นเขาท�ำชัว่ คนฉลาดรูแ้ ล้ว ไม่ควรเอาเยีย่ ง
อย่างความชั่วนั้น ข่มคนที่ควรข่ม ติคนที่ควรติ
ความเห็น  (ดูภาพประกอบในหน้าแรก)
ข้อ ๑, ๕, ๖ เป็นหน้าที่ของพระ แสดงว่า
เมืองไทยเมืองพุทธ ผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ผยแผ่หลักค�ำสอน
ละชั่ว ท�ำดี (อาจยังไม่ต้องสอนถึงขั้น จิตผ่องแผ้ว
ก็ได้)  ยังท�ำหน้าทีไ่ ม่เต็มที  ่ หรือเทคนิคการสอนยัง
ไม่ถกู ตรง ยังไม่มปี ระสิทธิภาพพอ บางทีมขี า่ วพระ
ผู้ใหญ่ทุจริตโกงกินเสียเอง หรือตัวเองไม่ได้เป็น
ตัวอย่าง เป็นแกนหลักที่ดีพอ เหตุการณ์สังคม
เหล่านีเ้ ป็นการฟ้องว่า  พทุ ธศาสนายังไม่คอ่ ยเข้าถึง
จิตใจข้าราชการ นักปกครอง บ้านเมืองจึงเต็มไป
ด้วยอบายมุข - ผิดศีล ๕  ไร้หริ โิ อตตัปปะ  ไม่เกรง
กลั ว บาปกรรม เมื่ อ ผู ้ ป กครอง นั ก การเมื อ ง
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ข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ  และครูบาอาจารย์  ไม่มี
ศี ล ธรรม บ้ า นเมื อ งก็ วิ น าศ เหตุ ก ารณ์ จ ริ ง ใน
บ้านเมืองสามารถเอามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจ
เป็นสื่อสอนธรรมะได้ ทันยุค ทันสมัย น่าตื่นเต้น
ติดตามด้วย และแสดงว่า ค�ำสอนของพุทธไม่
ล้าสมัย และสามารถท�ำประโยชน์ ชี้น�ำผู้คนใน
บ้านเมือง ให้รู้ถูกรู้ผิด รู้ดีรู้ชั่ว รู้บุญรู้บาป ได้
อย่ า งดี เป็ น การอนุ เ คราะห์ เกื้ อ กู ล โลกและ
มหาชน ตามอุดมคติของพุทธศาสนา
กรณีที่มีข่าว นศ.หญิงมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบเห็นการทุจริตในหน่วยงานรัฐ  แล้วกล้า
มาแจ้งผูใ้ หญ่ทราบ  แม้จะโดนผูใ้ หญ่ดตุ ำ� หนิทำ� โทษ
แต่ด้วยส�ำนึกรับผิดชอบและทนไม่ได้ที่เห็นการ
ทุ จ ริ ต เอารั ด เอาเปรี ย บประเทศชาติ แ ละคน
ยากไร้  จนอยูเ่ หนือความกลัวและความเห็นแก่ตวั

น�ำข่าวไปแจ้งทางการ จนในที่สุดมีการสอบสวน
พบหลักฐานทุจริตมากมายหลายจังหวัด สามารถ
ประหยัดงบประมาณชาติได้นับหลายร้อยล้าน
บาท ถือเป็นการท�ำดีที่น่าชื่นชมสรรเสริญ แสดง
ถึงจิตใจที่เสียสละยิ่งใหญ่ เห็นแก่ส่วนรวม ไม่มี
อคติ ๔ เพราะกลัวภัยส่วนตัว (ภยาคติ) เพราะ
รัก - โลภ (ฉันทาคติ) เพราะโกรธเกลียดส่วนตน
(โทสาคติ) เพราะโง่ หลง ไม่รู้ว่าอะไรผิดถูก หรือ
ท�ำไม่รู้ไม่ชี้ (โมหาคติ) เป็นคุณธรรมอีกอย่างหนึ่ง
ที่พระควรน�ำมาชื่นชม ส่งเสริม ยกย่องให้ดูเป็น
ตัวอย่าง (ปูชา จ ปูชนียานํ มงคลสูตร ข้อที่ ๓)
แล้วน�ำมาสอนชาวบ้าน ถ้าสังคมมีผู้คนอย่างนี้  
คนชั่วจะไม่กล้าท�ำชั่ว เพราะกลัวคนรู้ทัน กล้า
แจ้งข่าว แล้วตนก็โดนสังคมประณามลงโทษ มี
ความผิดตามกฎหมาย สังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้น
มีภูมิต้านทานมากขึ้น เพราะคนกล้าท�ำบุญ ด้วย
เวยยาวัจจมัย กล้าขวนขวายอาสา ท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
สุจริตเทีย่ งธรรม  ไม่ดดู าย  ให้คนชัว่ เลวเหยียบย�ำ่
ท�ำลายสังคม เอาเปรียบประชาชน กล้าปฏิรูป
ประเทศอย่าง active เป็นการแสดงความรัก
ความกตั ญ ญู ก ตเวที ต่ อ ประเทศชาติ และ
ประชาชน อย่างแท้จริง
ประวัตศิ าสตร์จะต้องจารึกว่า โศกนาฏกรรม
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของช่วงเปลี่ยนผ่านทางสังคมใน
ยุคนี้ ไม่ใช่เสียงเอ็ดตะโรโฉ่งฉ่างของคนชัว่ แต่เป็น
ความเงียบกริบอย่างน่าใจหายของคนดี
(มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์)

วิธีจะเอาชนะความชั่ว ไม่ได้อยู่ที่การท�ำลาย
คนชั่ว แต่อยู่ที่การเปลี่ยนจิตใจของคนชั่ว โดยไม่
ท�ำความชั่วตอบ ให้เกลียดชังความเลว แต่อย่า
เกลียดชังคนเลว เพราะทุกคนมีโอกาสกลับตัวเป็น
คนดีได้เสมอ
(คานธี)
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มองเทศ - มองไทย

พระอุปคุตเถระ
วิเทศทัยย์

จากพระธรรมกถึกถึงผู้ทรงอภิญญา (๔)

บทก่อนได้บอกแล้วว่าพระอุปคุตเถระเป็น
พระอรหันต์ผทู้ รงอภิญญามากด้วยฤทธิ์ นอกจาก
นั้นยังเป็นพระธรรมกถึกชื่อดังแห่งเมืองมถุรา
ท่านได้รับอาราธนานิมนต์เป็นองค์แสดงธรรม ณ
สันนิบาต ศาลากลางเมืองเป็นประจ�ำ  เรียกได้ว่า
ท่านครบเครื่องเรื่องความสามารถทั้งปางโปรด
และปางปราบ หากเกิดสมัยนี้ เห็นทีรายการทีวี
คงแย่งตัวกันจ้าละหวัน่   เพราะสามารถสร้างเรตติง้
ได้ถล่มทลาย หรือบางทีสามารถปั่นกระแสได้
นานปี
แม้ จ ะมี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดั ง และมากด้ ว ยฤทธิ์
แต่ พ ระอุ ป คุ ต เถระก็ เจอคู ่ ป รั บ คนส� ำ คั ญ คื อ
พญามาร สุภาษิตไทยบอกว่า มารไม่มี บารมี

ไม่เกิด เห็นจะเป็นจริง เพราะนับแต่พระเถระ
เป็นนักเทศน์ชื่อดัง พญามารตนนี้เที่ยวขัดขวาง
เสียทุกครั้งไป เป็นเหตุให้เกิดการประลองฤทธิ์
จนกลายเป็นสงครามอันยิ่งใหญ่น�ำมาสู่เรื่องราว
เล่าขานสืบมาถึงปัจจุบัน หากมีนักเขียนฝีมือดี
เสริมแต่งเนื้อหาใหม่ให้น่าสนใจ รับรองว่าไม่แพ้
ไซอิ๋ว นิยายอมตะของจีนเป็นแน่
พญามารตนนีน้ ามว่า วสวัตดี หรือเรียกชือ่ เต็ม
ว่าพญามาราธิราช ใครอยากจะแตะมือเป็นเพื่อน
ก็ท�ำได้ เพียงแต่คิดอกุศลกรรมมากเข้าไว้ ไม่นาน
คงได้พบกัน แต่ไม่รับปากนะ ว่าจะเจอพญามาร
ตนนี้ หรือพญายมราชแห่งนิรยโลก
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เล่ากันว่าพญามารตนนี้สถิตอยู่บนสวรรค์
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นหก ผู้เขียน
เคยไปมาแล้ว ขึ้นก็ยาก ลงก็ล�ำบาก สูงจนขาสั่น
อยู่วัดพืชมงคล เขตล�ำลูกกา ปทุมธานี ตอนนี้
ได้ข่าวว่าเจ้าอาวาสก�ำลังบูรณะใหม่ เสร็จหรือ
ยังไม่ทราบได้ ใครอยู่แถวนั้นช่วยรายงานที ยัง
คิดอยูว่ า่ หากมีเวลา  จะจัดทัวร์สวรรค์สกั ครัง้   แถม
อีกโปรโมชั่นหนึ่งคือทัวร์นรก เขามีสองอย่างในที่
เดียวกัน เป็นแพ็คเกจพิเศษ ประเภท ๒ in ๑
ไปที่เดียวเที่ยวจนคุ้ม
อันว่าสวรรค์ชั้นนี้นั้น แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม เทพ
ฝ่ายหนึง่ และมารอีกฝ่ายหนึง่   ตา่ งฝ่ายต่างปกครอง
กันเอง ไม่ล�้ำเส้นกัน ตามหลักฐานไม่ปรากฏว่า
ทั้งสองฝ่ายทะเลาะวิวาทกัน ต่างฝ่ายต่างเสพ
เสวยทิพยสมบัติของตน ความแปลกของเทพ
และมารชั้ น นี้ คื อ มี สิ ท ธิ พิ เ ศษเหมื อ นถื อ บั ต ร
เครดิต Aeon กล่าวคืออยากจะได้อะไร อยาก
จะกินอะไร ก็มีคนเนรมิตให้ พูดแบบชาวบ้าน
คือเป็นเทวดา first class มีแต่คนตระเตรียม
จัดแจงให้ ไม่ต้องออกแรงให้เสียเหงื่อ
คั ม ภี ร ์ พ ระพุ ท ธศาสนาบอกว่ า พญามาร
วสวัตดีตนนี้เป็นราชาฝ่ายมารครองสวรรค์ชั้น
นีแ้ หละ  เป็นคูป่ รับพระพุทธเจ้าเหมือนพระเทวทัต
จะเรียกว่าบนสวรรค์มีพญามาร บนโลกมนุษย์มี
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พระเทวทัตก็นา่ จะได้ พญามารตนนี้ เริม่ ปรากฏตัว
ในคัมภีร์พระไตรปิฎกนับตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะ
ทรงออกผนวช จนถึงกาลใกล้ปรินพิ พาน  ไม่ทราบ
ว่าแกอาฆาตพระพุทธเจ้าของเราแต่ชาติปางไหน
ภาษามวยเรียกว่าเจอหน้าทักทายเป็นแยกเขี้ยว
ออกอาวุธใส่ทันที พระพุทธเจ้าก็แสนจะเมตตา
ปรานี ไม่ ไ ด้ ก� ำ ราบพญามารตนนี้ แ ต่ อ ย่ า งใด
หรือพระองค์ทรงทราบว่า อนาคตกาลภายหน้า
จะมีพระอรหันต์ผู้เป็นกระบี่มือหนึ่ง มาปราบ
พญามารตนนี้ก็เป็นได้
ครั้ น เห็ น ว่ า คนระดั บ พระพุ ท ธเจ้ า ผู ้ เ ป็ น
เทพเหนือเทพไม่ทรงแสดงปฏิกิริยาอันใดกับตน
พญามารจึงประพฤติตัวกร่างไปทุกแห่ง ไม่เกรง
หน้าอินทร์หน้าพรหม โดยเฉพาะเวลาพระภิกษุ
สามเณรภาวนาองค์เดียวกลางป่า เพื่อหาทาง
พ้นทุกข์ เป็นต้องเจอพญามารตนนี้ แสดงฤทธิ์
ข่มขู่เสมอ จนกิตติศัพท์เลื่องลือตลอดดินแดน
ชมพูทวีป
สมัยพระอุปคุตเถระแสดงธรรมแก่ชาวเมือง
มถุราก็เช่นกัน พญามารได้มาขัดขวาง ด้วยการ
บันดาลให้ฝนกลายเป็นไข่มกุ บ้าง  ทองบ้าง  รว่ งหล่น
กลางลานธรรม เป็นเหตุให้ผู้ฟังธรรมลนลานแย่ง
กันเก็บของมีค่า ไม่สนใจการฟังธรรมแต่อย่างใด
บางครัง้ ส�ำแดงตนเป็นเทพศาสตราและนางอัปสร
ออกมาร่ายร�ำต่อหน้าพระเถระ ขณะแสดงธรรม
เพื่อเชิญชวนให้ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลิน หลาย
ต่อหลายครั้งที่พระเถระแสดงธรรม มักพบกับ
การผจญของพญามารเช่นนี้เสมอ
หนักสุดคือ พญามารหาญกล้า เอาพวงมาลัย
ไปคล้องคอพระเถระ
คิดเองว่าคนไทยทีน่ ยิ มเอาพวงมาลัยไปห้อย
คอพระพุทธรูป คงได้แนวปฏิบัติมาจากพญามาร
ตนนี้เป็นแน่ แต่ความคิดน่าจะตรงข้ามกันคือ
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พญามารคล้องมาลัยให้พระเถระดูเหมือนจะแสดง
ความเคารพ แต่เป็นการเย้ยหยันในที แต่กริ ยิ าของ
คนไทยเรา น่าจะแสดงไปในทางเคารพบูชา บางคน
เลยเถิดใส่แว่นตาหรือนาฬิกาให้ก็มี อันนี้เห็นว่า
เกินเลยพญามาร (น่าจะเรียกพญาเมิน)
กิรยิ าของพญามารครัง้ นี  ้ พระเถระคงพิจารณา
ว่า หากปล่อยไปเช่นนี้คงจะได้ใจ อีกทั้งตนเองได้
รับพุทธพยากรณ์  ให้เป็นผูร้ บั ภารธุระในการรักษา
พระศาสนา  ครัน้ ตรองด้วยญาณก็วา่   พญามารตนนี้
มีโพธิจิต กล่าวคือ สามารถรู้แจ้งพระสัทธรรมได้
จึงเห็นสมควรส�ำแดงฤทธิ์ ปราบพญามารตนนี้
ให้สิ้นพยศ ครั้นแล้ว ได้เนรมิตร่างงูตายหนึ่ง
ร่างสุนัขตายหนึ่ง และร่างคนตายหนึ่ง เป็นพวง
มาลาสวมพญามาร  กล่าวคือร่างงูตายสวมทีศ่ รี ษะ
ร่างสุนัขตายสวมที่คอ ส่วนร่างคนตายสวมที่หู
นึกเห็นภาพ คงไม่ต่างจากนักร้องที่แม่ยกสวม
พวงมาลัยเต็มคอ
พญามารส�ำคัญตนว่ามีฤทธานุภาพมากกว่า
ผู้อื่นใดในสามโลก จึงพยายามถอดออก แต่ยิ่งดิ้น
พวงมาลัยสามสายยิ่งรัดแน่น ยิ่งแกะยิ่งส่งกลิ่น
เหม็นคละคลุ้ง  และยิ่งพยายาม  ยิ่งหมดหนทาง  
ไม่ตา่ งจากมดตัวน้อยถูกภูเขาทับ ครัน้ หมดปัญญา
ก็เหาะเหินไปหาเทพเจ้าน้อยใหญ่ จนถึงท้าว
มหาพรหมผูใ้ หญ่  แต่กไ็ ม่มใี ครสามารถช่วยเหลือ
ได้ สุดท้ายแจ้งด้วยใจว่า พระอรหันต์อุปคุตเถระ
รูปนี้ทรงอภิญญา มีฤทธานุภาพเหนือตน จึงลด
ทิฏฐิเข้าไปหาพระอุปคุตเถระ เพือ่ ขอความเมตตา
ให้ถอดพวงมาลัย
ตอนนี้ ช วนให้ นึ ก ถึ ง เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ต อน
หนุ ม านเผากรุ ง ลงกา หนุ ม านนั้ น มี พ ละก� ำ ลั ง
มหาศาล ให้ทศกัณฑ์เอาเชื้อไฟมาพันรอบตัว
แล้วจุดไฟเผา จากนั้นเที่ยวกระโจนเข้าบ้านช่อง
ห้องหอและปราสาทราชมณเฑียร จนกรุงลงกา

ไหม้ป่นปี้ แต่หนุมานมาจนปัญญาตอนไฟที่หาง
ไม่ยอมดับ พอได้อบุ ายจากฤาษีนารทะแนะให้อม
หางจึงรอดตัว หากสังเกตให้ด  ี เนือ้ ความมีลกั ษณะ
คล้ายกับมาลัยคล้องคอพญามาร  น่าเสียดาย ไม่รู้
ใครลอกใคร  ถา้ สมัยนัน้ มีลขิ สิทธิ  ์ คงมีการฟ้องร้อง
กันในชั้นศาลเป็นแน่ บางทีหนุมานอาจถูกตัดคอ
ริบเรือนก็เป็นได้
อีกเรื่องหนึ่งคือ เห้งเจียหรือซึงหงอคงแห่ง
ไซอิว๋ ว่ากันว่าลิงตัวนีน้ สิ ยั ใจร้อน บุม่ บ่าม และดือ้
รัน้ แต่มากด้วยฤทธิ  ์ พระยูไลสัง่ ให้เดินทางไปชมพูทวีปกับพระถังซัมจั๋ง เนื่องจากว่ามากด้วยฤทธิ์
เกรงว่าจะคุมพฤติกรรมไม่ได้  พระโพธิสตั ว์กวนอิม
จึงมอบก�ำไลมงคลแก่พระถังซัมจั๋ง โดยสั่งว่าหาก
เห้งเจียดื้อรั้น ไม่ยอมฟัง เพียงสวดมนต์ระลึกถึง
พระองค์ ก�ำไลมงคลก็จะรัดเศียรเห้งเจียจนยอม
ศิโรราบ เรื่องนี้เช่นเดียวกัน มีลักษณะคล้ายกับ
พญามารถูกมาลัยซากศพสวมคอ
พระอุปคุตเถระ ครั้นทราบว่า พญามารลด
ทิฏฐิ หันมาเชื่อมั่นพระรัตนตรัยแล้ว จึงเทศนา
สั่งสอนว่า “ตัวเจ้าเบียดเบียนพระพุทธเจ้าหลาย
ครั้งหลายครา แต่พระองค์ไม่ทรงต�ำหนิแม้ครั้ง
เดียว เพราะต้องการให้เจ้าส�ำนึกตน เนื่องจากว่า
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เจ้ามีจิตรู้แจ้งตน” พอได้ยินเช่นนั้น พญามารก้ม
ลงกราบพระอุปคุตเถระที่เท้า พร้อมสารภาพ
บาปสิ้น ครั้นแล้วพระเถระได้คลายฤทธิ์ พวง
มาลัยสามชัน้ ก็มลายหายไป  พอจะมองเห็นภาพว่า
พญามารคงจะสิ้นลายจนหมดตัวเป็นแน่
ตรงนี้อยากสันนิษฐานว่า พญามารดังว่า
เห็นจะไม่มีตัวตนดังปรากฏเห็นในคัมภีร์ดอก น่า
จะเป็นบุคลาธิษฐานเป็นแน่  ผูเ้ ขียนอยากจะเดาว่า
เห็นจะเป็นเจ้าลัทธิน้อยใหญ่สมัยนั้นนั่นแหละ
หากเราศึกษาประวัตศิ าสตร์จะเห็นว่า สมัยนัน้ เป็น
การขับเคี่ยวแข่งขันกันทางลัทธิความเชื่อหลาย
กลุ่ม ที่เห็นเด่นชัดสุดคือ พราหมณ์และนักบวช
ชีเปลือย หรือแม้แต่นกิ ายน้อยใหญ่ในพุทธศาสนา
แต่ละลัทธิ ต่างหาวิธีการเพื่อแย่งชิงศาสนิก จึง
หลีกเลี่ยงมิได้ ที่จะมีการกระทบกระทั่งกัน
การแสดงฤทธิ์ ร ะหว่ า งพญามาร กั บ พระ
อุปคุตเถระ น่าจะเป็นนัยบอกให้รู้ว่า สมัยนั้นมี
การปะทะกันทางความคิดค่อนข้างรุนแรง แต่การ
จะเขี ย นประวั ติ ศ าสตร์ ต รงเกิ น ไปก็ จ ะท� ำ ให้
ศาสนาอืน่ เสียหาย บูรพาจารย์จงึ แต่งเป็นลักษณะ
บุคลาธิษฐานเสีย เพือ่ ให้คนรุน่ หลังตีความกันเอา
เอง ลักษณะนี้เรียกว่า บัวไม่ช�้ำน�้ำไม่ขุ่น ถือว่า
เป็นมารยาททางอักษร ตรงกันข้ามกับสมัยนี้ เล่น
กันแรง โดยไม่คิดว่า ลูกหลานของเราจะต้องอยู่
ด้วยกันไปอีกนานเท่านาน
ตรงนี้ผู้เขียนเห็นว่า บูรพาจารย์ท่านฉลาด
ในการเรียบเรียงเรื่องราว โดยการเชื่อมโยงผูก
เรื่องเข้ากับพุทธประวัติ ด้วยการพยากรณ์มอบ
หมายให้พระอุปคุตเถระเป็นผู้ปราบพญามาร ถือ
ได้ว่าคนแต่งเรื่องราวเช่นนี้ เป็นระดับปรมาจารย์
เพราะซ่อนนัยอย่างลุ่มลึก หากสังเกตอีกหลาย
เรื่องในต�ำนานชั้นหลัง ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน
ลองกะเทาะกันดูบ้าง เผื่อจะได้เกิดปัญญา
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อ้าว อย่าเพิ่งหลับ เรื่องพญามารยังไม่จบ!!
ครั้นพญามารหันมานับถือพระรัตนตรัยแล้ว
พระเถระได้สั่งพญามารว่า แต่นี้ไปเมื่อหน้า ห้าม
เบียดเบียนบีฑาพระภิกษุสงฆ์เป็นอันขาด แม้
พิธีกรรมทางศาสนาก็ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยว เห็นจะ
เป็นเพราะความเชื่อเช่นนี้กระมัง เวลาคนเหนือ
และคนอีสานประกอบพิธกี รรมทางศาสนา มักจะ
ยกหอพระอุปคุตเถระ เพื่อเป็นนัยเตือนพญามาร
เกรงว่าแกจะหลงลืมสัญญา
อีกหนึง่ นัน้   พระอุปคุตเถระใคร่จะเห็นพระรูป
กายของพระพุ ท ธเจ้ า ทราบว่ า พญามารพบ
พระพุทธเจ้าบ่อย น่าจะจดจ�ำลักษณะของพระ
พุทธองค์ได้ครบถ้วน   พญามารรับปากว่า   สามารถ
ส�ำแดงพระรูปกายของพระพุทธเจ้าได้ แต่มขี อ้ แม้
อย่างหนึ่งว่า ห้ามพระเถระแสดงความเคารพตน
เป็นอันขาด  เพราะ “หากพระคุณเจ้าแสดงความ
เคารพข้าพเจ้าแม้เพียงเล็กน้อย ขณะที่จิตของ
พระคุณเจ้ามั่นอยู่ที่พุทธานุสสติ ข้าพเจ้าถูกไฟ
ประลั ย กั ล ป์ เ ผาผลาญ ข้ า พเจ้ า ไม่ มี ฤ ทธิ์ พ อ
ที่จะทนต่ออ�ำนาจ จากการกราบของพระคุณเจ้า
ผู้ซึ่งหมดกิเลสอาสวะแล้ว”
ประเด็นนี้ เป็นหลักฐานชี้ชัดว่า พระอรหันต์
ผู้ทรงธรรมชั้นสูงสุด ไม่เหมาะสมที่เคารพกราบ
ไหว้บุคคลผู้มีธรรมต�่ำกว่าตน (นอกเสียจากเป็น
ภิกษุที่พรรษาแก่กว่า) ประเพณีนี้ต่างเป็นที่รู้จัก
กันดีของพระเถราจารย์สมัยอดีต ผิดกับปัจจุบัน
วันนี   ้ มผี อู้ วดอ้างว่าเป็นพระอรหันต์  เทีย่ วกราบไหว้
ชาวบ้านกันมัว่ ไปหมด  พิเคราะห์ดแู ล้วเห็นจะเป็น
พวกธาตุไฟเข้าแทรกมากกว่าพระอรหันต์  ตอ้ งเร่ง
ตรวจชีพจรด่วน มิเช่นนั้นพิษจะแล่นเข้าหัวใจ
ยากต่อการรักษาเยียวยา หรืออันตรายสุด  ถึงขัน้
ตรีทูตกันเลยทีเดียว
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๓๔

ครัน้ หันมานับถือพระรัตนตรัยแล้ว พญามาร
วสวัตดีก็เปลี่ยนเป็นคนละคน จากเดิมหน้าตา
น่ากลัวดุดนั   เป็นทีค่ รัน่ คร้ามของผูพ้ บเห็น  แต่บดั นี้
เปลี่ยนใส่ชุดขาว พนมมือด้วยกิริยานอบน้อม
ต้อนรับทุกคนทีเ่ ดินทางเข้ามาอารามวิหาร  พร้อม
เชิญชวนให้ผู้คนท�ำบุญใส่บาตรแก่พระคุณเจ้า
น้อยใหญ่ แลเวลาพระคุณเจ้าแสดงธรรม ก็จัด
เตรียมสถานทีเ่ พือ่ ความสะดวกสบายแก่ผฟู้ งั ธรรม
เชื่อแน่ว่า ครั้นเมื่อพญามารหันมานับถือ
พระรัตนตรัยแล้ว บริวารแห่งตนก็น่าจะหันมา
อุปถัมภ์ดูแลพระสงฆ์เช่นกัน สังเกตได้จากการ
สร้างอารามวิหารแต่ละแห่ง แม้อยู่เขตกันดาร
หรือตามหมูบ่ า้ นกลางพงไพร  มักส�ำเร็จตามความ
ประสงค์อย่างอัศจรรย์ อย่างน้อยเมื่อพวกมาร
ไม่ขัดขวาง ก็น่าจะเป็นเหตุให้ส�ำเร็จได้ครึ่งหนึ่ง
ทุกวัน พญามารจะท�ำหน้าที่ตีฆ้องร้องป่าว
ทั่วเมืองมถุราว่า “ผู้ใดต้องการไปเสวยสุขใน
สวรรค์ และต้องการความหลุดพ้น ขอให้ไปฟัง
พระอุปคุตเถระแสดงธรรม และถ้าใครไม่เคยเห็น
พระตถาคตเจ้า ขอให้ทัศนาไปยังพระอุปคุตเถระ
นั้นเถิด”
เห็นหรือยังว่า การปราบพญามารของพระ
อุปคุตเถระเป็นผลส�ำเร็จมากน้อยเพียงใด นับแต่

นั้นมา ชาวมถุราต่างสรรเสริญพระเถระว่า เป็นผู้
มากด้วยฤทธิ์ สามารถปราบพญามารจนสิ้นพยศ
เกิดลาภสักการะมากมาย มีกุลบุตรพากันออก
บวช ศึ ก ษา และปฏิ บั ติ ต ามแนวค� ำ สอนของ
พระเถระ เป็นจ�ำนวนมากต่อมาก และสามารถ
บรรลุธรรม นับแต่ชั้นต้น จนถึงชั้นสูงสุด คือ
พระอรหันต์
เรือ่ งราวของพระอรหันต์ปราบมาร ในคัมภีร์
อวทานต้นฉบับ มีเพียงเท่านี้
คัมภีร์ชั้นหลังเสริมอีกว่า พระเจ้าอโศกมหาราชศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา ได้ ส ร้ า งเจดี ย ์
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทั่วแผ่นดินชมพูทวีป
จ�ำนวน ๘๔,๐๐๐ องค์ ปรารถนาจะท�ำพิธีฉลอง
เจดีย์เหล่านั้น แต่เกรงว่าพญามารจะมาขัดขวาง
จึ ง ปรึ ก ษากั บ คณะสงฆ์ เ พื่ อ นิ ม นต์ พ ระอุ ป คุ ต
เถระ ซึ่งจ�ำพรรษาอยู่ในปราสาทแก้ว ๗ ประการ
ใต้มหาสมุทร ให้มาช่วยปราบมาร
พระอุปคุตเถระยินดีมาช่วยงาน พอถึงวัน
ฉลองเจดีย์ พญามารก็มาจริง ได้แสดงฤทธิ์สู้กัน
หลายหน สุดท้าย พระเถระเนรมิตซากสุนัขเน่า
ไปผูกคอพญามาร พญามารไปขอร้องพวกเทวดา
และพรหมน้อยใหญ่ ก็ไม่มีใครช่วย จึงกลับมาขอ
ขมาพระเถระ พระอุปคุตเถระได้ใช้รัดประคตมัด
พญามารติดกับภูเขา จนกระทัง่ พิธฉี ลองแล้วเสร็จ
สุดท้ายเถระได้คลายฤทธิ์สุนัขเน่าจึงหลุดจากคอ
เรื่องราวเสริมอีกว่า ขณะพระอุปคุตเถระ
ต่อสู้กับพญามารนั้น เป็นเวลาใกล้เพล พอเสร็จ
แล้วเกรงว่าจะเลยเพล พระอุปคุตเถระจึงเงยหน้า
สะกดพระอาทิตย์ไว้ ขณะเดียวกันก็ฉนั เพลไปด้วย
จึงกลายเป็นรูป พระอุปคุตเถระปางจกบาตร
เรื่องเหล่านี้คิดว่า คงไม่เกินเลยนักปราชญ์
ไทย เพราะเรื่องพิสดารแบบนี้ มีให้เห็นมากมาย
ในวรรณกรรมไทยแท้ (คราวหน้ามาว่ากันต่อ)

‘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�ำระสิกขา  
v ปัญญารัตนะ : ไตรสิกขา
กิจที่ภิกษุควรท�ำก่อน ๓ อย่าง
v กวีนิพนธ์ :
มาฆบูชาร�ำลึก
v ทันโลก รู้ธรรม :
โกงกิน
v มองเทศ - มองไทย :
พระอุปคุตเถระ ตอน ๔

