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ค�าปรารภ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

.............................................

เนื่องในโอกำสที่สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ-
ปริณำยก ทรงเจรญิพระชนัษำ ๑๐๐ ปีบรบิรูณ์ ในวนัที ่๓ ตลุำคม พทุธศกัรำช ๒๕๕๖ 
น้ี นับว่ำเป็นศุภมงคลวำระอันหำได้ยำกยิ่ง และมิได้เคยปรำกฏมีแต่กำลก่อน เป็น
ที่ปีติโสมนัสของพุทธบริษัททั้งปวง รัฐบำลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชำชนไทยผู้
เป็นศำสนิกชนจึงได้ร่วมกันจัดงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขึน้ระหว่ำงวนัที ่๑ - ๗ ตลุำคม พทุธศกัรำช 
๒๕๕๖ เมื่อควำมทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้รับงำนฉลองพระชันษำดังกล่ำวไว้ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
ทรงเป็นพระมหำเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและธรรม ได้ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญศำสนกิจ
น้อยใหญ่เกื้อกูลแก่พุทธศำสนิกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำช้ำนำน ได้ทรง
พระเมตตำโปรดให้สร้ำงพุทธสถำน อำคำรเรียน และสถำนสำธำรณประโยชน์ขึ้นไว้
เป็นจ�ำนวนมำก เพือ่เผยแผ่พระบวรพุทธศำสนำ ส่งเสรมิกำรศกึษำ และอ�ำนวยประโยชน์
สุขแก่ชุมนุมชน ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลำกหลำยเรื่องเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรม
ค�ำสอนและเร่ืองน่ำรู้ในพระบวรพระพุทธศำสนำไว้เป็นจ�ำนวนมำก หนงัสอืพระนพินธ์
เหล่ำนีเ้ป็นทีย่กย่องกันว่ำได้ทรงเรียบเรียงด้วยพระปรชีำสำมำรถ ทรงสอดส่องเชีย่วชำญ



ในอรรถและธรรม ได้ทรงน�ำพระธรรมค�ำสอนของสมเด็จพระบรมศำสดำสัมมำ 
สัมพุทธเจ้ำมำแสดงให้ปรำกฏ เป็นประโยชน์แก่มหำชนท่ีจะได้ศึกษำและใคร่ครวญ
ตรึกตรองปฏิบัติตำม นับว่ำพระนิพนธ์เหล่ำนี้เป็นเพชรน�้ำเอกที่ทรงคุณค่ำยิ่งแก่กำร
เผยแผ่พระศำสนำ

ในวำระงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก นอกจำกกำรจัดงำนฉลองสมโภชและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติต่ำง ๆ แล้ว คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ 
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี  
๓ ตุลำคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระนิพนธ์ขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่ำ 
“ญาณสังวรธรรม” เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นธรรมำนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติคุณ 
เจ้ำประคุณสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ให้
ปรำกฏยั่งยืนสืบไป

รัฐบำลในนำมของพุทธศำสนิกชนทั้งปวง ขอเชิญชวนพุทธบริษัททุก 
ฝ่ำยพร้อมใจกันอธิษฐำนจิตถวำยพระกุศลและน้อมเศียรเกล้ำถวำยพระพรแด่สมเด็จ
พระญำณสงัวร สมเด็จพระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขอจงทรงเจรญิพระชนัษำ
ยิ่งยืนนำน ทรงเบิกบำนผ่องแผ้วเป็นหลักชัยและประทีปธรรมแก่คณะสงฆ์ 
และพุทธศำสนิกชนท้ังไทยและเทศ ทรงเป็นบุญเขตที่เคำรพศรัทธำของมหำชนอยู่
ตรำบจิรัฐิติกำล

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

ญาณสังวรธรรม เล่ม ๒๑ คือ ความเข้าใจเรื่องชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 

พระนพินธ์เรือ่งต่าง ๆ รวม ๘ เรือ่ง คอื  ชวีติลขิติได้ สิง่ทีพ่งึเข้าใจให้ถกูต้อง ศาสนา

กับชีวิต ชีวิตกับความจริง ธรรมะคือดวงตาของชีวิต โลกและชีวิตในพุทธธรรม  

ความจรงิทีต้่องเข้าใจ และวธิสีร้างบญุบารม ีเรือ่งเหล่านีไ้ด้คดัดดัแปลงจากพระนพินธ์

เรือ่งต่าง ๆ อีกทีหน่ึง เป็นการประมวลเรือ่งของชวีติในแง่มมุต่าง ๆ ทีเ่จ้าพระคุณสมเดจ็ 

พระญาณสังวรได้ทรงบรรยายไว้ให้รวมเป็นเรื่องเดียวกันหรือเป็นเล่มเดียวกัน  

เพื่อสะดวกในการอ่านศึกษาของผู้สนใจ ดังนี้

เรือ่ง ชวีติลขิติได้ คดัดดัแปลงมาจากเรือ่งพระพทุธเจ้าของเรานัน้ท่านเลศิล�า้ 

ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ พิมพ์เผยแพร่ครัง้แรก เน่ืองในวันคล้ายวันประสูต ิ๓ ตลุาคม ๒๕๕๐

เร่ือง สิ่งที่พึงเข้าใจให้ถูกต้อง คัดดัดแปลงจากค�าบรรยายสอนพระใหม่ ใน 

พรรษกาล ๒๕๒๓ พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๓ ตุลาคม 

๒๕๓๕

เรื่อง ศาสนากับชีวิต คัดดัดแปลงมาจากเรื่องหลักพระพุทธศาสนา พิมพ ์

เผยแพร่ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒

เรื่อง ชีวิตกับความจริง คัดดัดแปลงจากพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพระบรม

ราโชวาท คุณธรรม ๔ ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ และพระธรรมเทศนา

เร่ืองสัจจะ ท่ีทรงแสดงต่อเนื่องกัน ๘ กัณฑ์ น�ามาเรียบเรียงให้เป็นเร่ืองเดียวกัน  

พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก เมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓

เร่ือง ธรรมะคอืดวงตาของชีวติ คดัดัดแปลงมาจากเรือ่งการบรหิารจติส�าหรบั

ผูใ้หญ่ พมิพ์เผยแพร่ครัง้แรก เนือ่งในวนัเกดิของคณุปาฬ ณ ป้อมเพชร์ ๑๐ เมษายน 

๒๕๓๘

เร่ือง โลกและชีวิตในพุทธธรรม คัดดัดแปลงมาจากเร่ือง พระพุทธเจ้าของ 

เรานัน้ท่านเลิศล�า้ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ พมิพ์เผยแพร่ครัง้แรก เนือ่งในวนัคล้ายวนัประสตูิ 

๓ ตุลาคม ๒๕๓๒



เร่ือง ความจริงที่ต้องเข้าใจ รวมเรื่องความจริงเกี่ยวกับชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ  

ไว้ ๘ เรื่อง คือ

ความเข้าใจเรือ่งชวีติ คัดดัดแปลงจากเรือ่งพระพทุธเจ้าของเรานัน้ท่านเลิศล�า้ 

ปีพ.ศ. ๒๕๑๒

ความเข้าใจเรื่องจิต คัดดัดแปลงจากเรื่องพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า 

ความเข้าใจเรื่องกรรม คัดดัดแปลงจากเรื่องหลักพระพุทธศาสนา 

ชวีติจะเป็นสขุได้อย่างไร คดัดดัแปลงจากเรือ่งพระพทุธเจ้าของเรานัน้ท่านเลิศล�า้ 

พระพทุธศาสนาและการนบัถอืพระศาสนา คดัดัดแปลงจากเรือ่งพระพทุธเจ้า

ของเรานั้น

ศีลธรรมคือรากฐานของความสุข คัดดัดแปลงจากเรื่องพระพุทธเจ้าของเรา

นั้นท่านเลิศล�้า 

ไตรสิกขา การศึกษาเพื่อยกระดับชีวิต คัดดัดแปลงจากเรื่องหลักพระพุทธ

ศาสนา

หลักการท�าสมาธิเบื้องต้น เป็นพระนิพนธ์ท่ีมีการจัดพิมพ์เผยแพร่อย่าง 

กว้างขวาง เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงบรรยายแก่นักเรียนวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ใน

โครงการจริยธรรม ณ ตึก สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อเดือนมีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๒๐ และโครงการจรยิธรรม วทิยาลยัครูสวนสนุนัทา ได้จดัพมิพ์เผยแพร่เป็น

ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑

เร่ือง วิธีสร้างบุญบารมี ประมวลจากพระนิพนธ์หลายเรื่อง แล้วเรียบเรียง 

ขึ้นใหม่

พระนพินธ์เร่ืองต่าง ๆ ทีร่วมพิมพ์ในเล่มนี ้เป็นการคัดตดัตอนเฉพาะเร่ืองมา

จดัพมิพ์ตามประสงค์ของผูจ้ดัพมิพ์ ฉะนัน้ บางเรือ่งจงึอาจมเีน้ือหาบางตอนซ�า้กนัหรอื

คาบเกี่ยวกันบ้าง แต่ในการพิมพ์ครั้งนี้ คงพิมพ์ตามต้นฉบับเดิม

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
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ศาสนากับชีวิต
ศาสนาคืออะไร ? ๗๓

ศาสนาเครื่องบอกลักษณะคน ๗๘

ท�าไมคนจึงนับถือศาสนา ? ๘๐

เครื่องป้องกันภัยของชีวิต ๘๔

ที่พึ่งของชีวิต  ๘๙

อานุภาพพระรัตนตรัย ๙๖

ชีวิตกับความจริง
ชีวิตกับความจริง  ๑๐๑

ธรรมะคือดวงตาของชีวิต
หัดคิดก่อนท�า  ๑๔๕

ความคิดเปลี่ยนความจริงไม่ได้ ๑๔๗

อย่างไรเรียกว่ารู้ อย่างไรเรียกว่าหลง ๑๕๐

ความหลงเหมือนความฝัน ๑๕๓

ธรรรมคือดวงประทีปส่องความจริง ๑๕๕

ความจ�าคือจุดเริ่มต้นของปัญญา ๑๕๗

ความงามที่แท้จริง ๑๕๙

รู้อะไรจึงจะไม่ถือผิด ๑๖๒

ปัญญาที่แท้จริง  ๑๖๕

ยึดถือในทางที่ดี  ๑๖๗

โลกและชีวิตในพุทธธรรม

พระพุทธเจ้า : มนุษย์ผู้รู้จบโลก ๑๗๓

โลกทัศน์ของพระพุทธเจ้า ๑๗๖

 โลกและจักรวาลนับไม่ถ้วน ๑๗๘



 โลกทางวัตถุและโลกทางจิตใจ ๑๘๐

 ใครสร้างโลก ? ๑๘๒

 ปัญหาโลกแตก คิดไปท�าไม ? ๑๘๔

 โลกร้อนเพราะตัณหาของคน ๑๘๖

 ใจต่างผิวจึงท�าให้โลกแบ่งแยก ๑๘๘

 ถ้ารู้จักโลกชีวิตจะไม่แปรปรวน ๑๙๐

ชีวทัศน์ของพระพุทธเจ้า ๑๙๓

 มนุษย์สร้างกรรม กรรมสร้างชีวิต ๑๙๖

 ความอับความสว่างของชีวิต ๑๙๙

 สิ่งที่ควรรู้  ๒๐๒

 ชีวิตต้องพึ่งตนเอง ๒๐๖

 ชีวิตกับความหลัง ๒๐๙

 ชีวิตกับความฝัน ๒๑๔

 ความปรารถนาของชีวิต ๒๒๐

 สิริมงคลของชีวิต ๒๒๕

ความจริงที่ต้องเข้าใจ
ความเข้าใจเรื่องชีวิต ๒๒๙

 เราเกิดมาท�าไม ? ๒๓๓

 ภาพชีวิตของแต่ละคน ๒๓๗

 ชีวิตต้องการอะไร ๒๔๐

 ศึกษาชีวิตทั้งสองด้าน ๒๔๓

 สิ่งอันเป็นที่รักของชีวิต ๒๔๖

 แง่คิดเกี่ยวกับชีวิต ๒๔๙

 จุดหมายของชีวิต ๒๕๖

ความเข้าใจเรื่องจิต ๒๖๐

 จิตกับกายต้องอาศัยกัน ๒๖๖



 จิตน�าโลก  ๒๗๐

 ท�าไมต้องสนใจเรื่องจิต ๒๗๓

 จิตต้องมีการพัฒนา ๒๗๗

 ผู้ให้สุขและผู้เสวยสุขที่แท้จริง ๒๘๑

ความเข้าใจเรื่องกรรม ๒๘๓

 กรรมคืออะไร ๒๘๕

 หลักกรรมนอกพระพุทธศาสนา ๒๙๐

 จะพิสูจน์กรรมได้อย่างไร ๒๙๒

 แนวคิดเรื่องกรรม ๒๙๗

 เพราะเหตุไร จึงไม่เชื่อเรื่องกรรม ๓๐๑

 การให้ผลของกรรม ๓๐๕

 กรรมเวร  ๓๐๙

 นิทานเรื่องระงับเวร ๓๑๒

 ชีวิตจะเป็นสุขได้อย่างไร ? ๓๑๗

 ความสุขอยู่ที่ไหน ? ๓๑๙

 เงื่อนไขของความสุข ๓๒๑

 สุจริตธรรม เหตุแห่งความสุขที่แท้จริง ๓๒๕

พระพุทธศาสนา และการนับถือพระพุทธศาสนา ๓๒๘

 ค�าสอนของพระพุทธศาสนา ๓๓๑

 หลักกรรม ๓๓๔

 การนับถือพระพุทธศาสนา ๓๓๘

 เรื่องที่ต้องเข้าใจก่อน ๓๔๒

 ความหมายของสรณะ ๓๕๒

ศีลธรรม คือรากฐานของความสุข ๓๕๕

 ความหมายของศีล ๓๕๙

 ธรรมสร้างสังคม ๓๖๓

 ศีลคือพื้นฐานของความสุข ๓๖๖

 ศีลต้องคู่กับธรรม ๓๗๒



 ธรรมก็อาศัยธรรม ๓๗๕

 อยู่ในปัจจุบันแต่อย่าลืมอนาคต ๓๘๐

ไตรสิกขา :การศึกษาเพื่อยกระดับชีวิต ๓๘๒

 การศึกษาสามอย่าง ๓๘๘

 การศึกษาขั้นปฐม ๓๙๒

 การศึกษาขั้นมัธยม ๓๙๖

 การศึกษาขั้นอุดม ๔๐๓

 ที่มาของปัญญา ๔๐๙

 ที่สุดของปัญญา ๔๑๓

 ความสวัสดีของชีวิต ๔๑๗

หลักการท�าสมาธิเบื้องต้น ๔๒๐

 ปัญญาสูงสุด ๔๒๗

 ของฝาก-ขวัญ “ปีใหม่” เทศนาพิเศษ ศาสนา และทศพิธราชธรรม ๔๓๐

วิธีสร้างบุญบารมี

ความหมายของบุญและบารมี ๔๓๗

วิธีสร้างบุญ  ๔๔๓

ผลของบุญ  ๔๕๑

วิธีการเพื่อความสุขของชีวิต ๔๕๗

ความหมายของบารมี ๔๖๑



.



ชวีติลขิติได้



.



เกดิมาท�าไม

เราเกดิมาท�าไม ปัญหานีถ้้าตัง้ขึน้คดิกน่็าจะจน เพราะขณะเมือ่ทกุคนเกดินัน้

ไม่มีใครรู้ มารู้เมื่อเกิดมาและพอรู้เดียงสาแล้วว่ามีตัวเราขึ้นคนหนึ่งในโลก

แต่ทุก ๆ คนย่อมมีความไม่อยากตาย กลัวความตาย อยากจะด�ารงชีวิตอยู่

นานเท่านาน นอกจากนี้ยังมีความอยากในสิ่งต่าง ๆ อีกมากมาย คล้ายกับว่าความที่

ต้องเกิดมานี้ไม่อยู่ในอ�านาจของตนเอง มีอ�านาจอย่างหนึ่งท�าให้เกิดมา ตนเองจึงไม่มี

อ�านาจ หรอืไม่มีส่วนท่ีจะตัง้วตัถุประสงค์แห่งความเกดิของตนว่า เกดิมาเพือ่ท�าสิง่นัน้

สิ่งนี้ หรือเพื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ดูคล้าย ๆ กับจะเป็นดั่งที่ว่ามานี้ ที่ว่าดูคล้าย ๆ  

ก็เพราะความไม่รู้ หรือจะเรียกว่า “อวิชชา” ก็น่าจะได้

แต่ถ้าจะยอมจนต่อความไม่รู้ก็ดูจะมักง่ายมากไป น่าจะลองท�าตามหลักอัน

หนึง่ทีว่่า อนมุานและศึกษา คือสิง่ท่ีประจกัษ์แก่สายตา กร็ูไ้ด้ง่าย แต่สิง่ทีไ่ม่ประจกัษ์

แก่สายตาก็ใช้อนมุาน โดยอาศยัการสนันษิฐาน และใช้ศกึษาในถ้อยค�าของท่านผูต้รสัรู้

พระพทุธเจ้าผูต้รสัรูไ้ด้ตรสัไว้แปลความว่า “ตณัหา (ความอยาก) ยงัคนให้เกดิ” 

และว่า “โลกคือหมู่สัตว์ ย่อมเป็นไปตามกรรม”

ลองอนุมานดูตามค�าของท่านผู้ตรัสรู้นี้ดูในกระแสปัจจุบันก่อนว่า สมมุติว่า

อยากเป็นผูแ้ทนราษฎร กส็มคัรรบัเลอืกตัง้และท�าการหาเสยีง เมือ่ได้ชนะคะแนน กไ็ด้

เป็นผูแ้ทนราษฎร นีค้อืความอยากเป็นเหตใุห้ท�ากรรม คือท�าการต่าง ๆ ตัง้ต้นแต่การ



4 ความเข้าใจเร่ืองชีวิต

สมัคร การหาเสียง เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับผลคือได้เป็นผู้แทนหรือแม้ไม่ได้เป็น 

ถ้าจะตัดตอนเอาเฉพาะความเกิดมาในช่วงแห่งชีวิตตอนนี้ ก็จะตอบปัญหาข้างต้นนั้น

ได้ว่า “เกิดมาเพื่อเป็นผู้แทน” ตัวอย่างน้ีเป็นรายละเอียดเฉพาะเรื่อง ถ้าจะตอบให้

ครอบคลุมท้ังหมดก็ควรตอบได้ว่า “เกิดมาเพื่อสนองความอยากและสนองกรรมของ

ตนเอง” ถ้าจะแย้งว่า ตอบอย่างนั้นฟังได้ส�าหรับกระแสชีวิตปัจจุบัน แต่เมื่อเกิดมาที

แรกยังมองไม่เห็น เพราะไม่รู้จริง ๆ ถ้าแย้งดังนี้ก็ต้องตอบว่า ฉะนั้น จึงว่าต้องใช้วิธี 

อนุมานโดยสนันษิฐาน ถ้ารูจ้ริงแล้วจะต้องอนมุานท�าไม และกอ็าศยัค�าของท่านผูต้รสัรู้ 

เป็นหลัก ดังจะลองอนุมานต่อไปว่า

จริงอยู่เมื่อเกิดมาไม่รู้ แต่เมื่อรู้ขึ้นแล้วก็มีความกลัวตาย อยากด�ารงชีวิตอยู่

นานเท่านาน แสดงว่าทุกคนมีความอยากท่ีเป็นตัวตัณหานี้ประจ�าเป็นจิตสันดาน  

ความอยากเกิดย่อมรวมอยู่ในความอยากด�ารงอยู่นี้ เพราะความตายเป็นความสิ้นสุด

แห่งชีวิตในภพชาติอันหนึ่ง ๆ เมื่อยังมีความอยากด�ารงอยู่ประจ�าอยู่ในจิตสันดาน  

ก็เท่ากับความอยากเกิดอีกเพื่อให้ด�ารงอยู่ตามที่อยากนั้น ทั้งก็ต้องเกิดตามกรรมเป็น

ไปตามกรรม

ฉะนั้น จึงสรุปได้ว่า “เราเกิดมาด้วยตัณหา (ความอยาก และ กรรม) เพื่อ

สนองตณัหาและกรรมของตนเอง” ตณัหาและกรรมจงึเป็นตวัอ�านาจหรอืผูส้ร้างให้เกดิมา 

ใครเล่าเป็นผู้สร้างตัวอ�านาจนี้ ตอบได้ว่าคือตนเอง เพราะตนเองเป็นผู้อยากเองและ

เป็นผู้ท�ากรรม ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า ตนเองนี้แหละเป็นผู้สร้างตนเองให้เกิดมา



ใครลขิติชวีติ ?

ชีวิตของคนเรานี้ ผู้ถือทางไสยกล่าวว่ามีพรหมลิขิต คือ พระพรหมก�าหนด

เหมือนอย่างเขียนมาเสร็จว่าจะเป็นอย่างไร แต่ผู้ถือทางพุทธมักใช้ว่ากรรมลิขิต คือ

กรรมก�าหนดมา โดยผลก็เป็นอย่างเดียวกัน คือมีส่ิงก�าหนดให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้  

น่าพิจารณาว่าทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้จริง ๆ อย่างไร

ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า “มา กตเหตุ อย่าถือว่าเพราะเหตุแห่งกรรมที่

ได้ท�าไว้” คืออย่าถือว่าทุก ๆ อย่างท่ีจะได้รับมีเพราะเหตุแห่งกรรมที่ได้ท�าไว้แล้ว  

เพราะถ้าถืออย่างนั้นก็จะไม่ต้องท�าอะไรขึ้นใหม่ รออยู่เฉย ๆ อย่างเดียว เพื่อให้ 

กรรมเก่าสนองผลต่าง ๆ ขึ้นเอง ถือเอาความดังนี้ก็เท่ากับไม่ให้ถือกรรมลิขิตนั่นเอง

มีปัญหาว่า ถ้าเช่นนั้นพระพุทธศาสนาแสดงเรื่องกรรมไว้ท�าไม พิจารณาดู  

จะตอบได้ว่า แสดงเรื่องกรรมไว้เพื่อให้รู้ว่า กรรมเป็นเหตุให้วิบากคือผลตั้งแต่ให้ถือ

ก�าเนดิเกดิมาและตดิตามให้ผลต่าง ๆ แก่ชวีติ ท�านองกรรมลขิตินัน้แหละ แต่กระบวน

ของกรรมท่ีท�าไว้มสีลบัซบัซ้อนมาก ทัง้เกีย่วกบัเวลาทีก่รรมให้ผล และข้อทีส่�าคญัทีส่ดุ 

คือเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคลในปัจจุบัน คือทางพระพุทธศาสนา

สอนให้ไม่เป็นทาสของกรรมเก่า เช่นเดยีวกบัให้ไม่เป็นทาสของตัณหา แต่ให้ละกรรมช่ัว 

กระท�ากรรมด ีและ ช�าระจติใจของตนให้บรสุิทธ์ิสะอาด ตามหลกัพระโอวาท ๓ หรอื

กล่าวโดยทั่วไปมีกิจอะไรที่ควรท�าก็ท�า โดยไม่ต้องนั่งรอนอนรอผลของกรรมเก่าอะไร

ความพิจารณาเพือ่ให้รูก้รรมและผลของกรรมนัน้ กเ็พือ่ให้จติเกิดอเุบกขาในเวลาทีเ่กิด
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เหตุการณ์เหลือที่จะช่วยแก่ทั้งคนที่เป็นที่รักและที่ชัง กับเพื่อจะได้ปฏิบัติตนตามหลัก 

พระโอวาท ๓ ข้อนั้น

ทั้งคนเรามีจิตใจที่เป็นต้นเดิมของกรรมทุกอย่าง ไม่ว่าเก่าหรือใหม่เพราะจะ

ต้องมีจิตเจตนาขึ้นก่อนแล้วจึงท�ากรรมอะไรออกไป ฉะนั้น จึงสามารถจะท�าอธิษฐาน

คือ ตั้งใจว่าจะประสงค์ผลอันใด เมื่อประกอบกรรมให้เหมาะแก่ผลอันนั้น ก็จะได้รับ

ความส�าเรจ็และจงึสามารถตอบปัญหาว่า "เราเกดิมาท�าไม” ได้อกีว่า “เราเกดิมาตาม

ทีต่ัง้ใจไว้ว่าจะมาท�า” เป็นอันไม่พ้นไปจากค�าตอบทีว่่า “เราเกิดมาเพือ่สนองตณัหาและ

กรรมของตนเอง”

แต่คนดี ๆ ย่อมมีอธิษฐานใจที่ดี ดังพระโพธิสัตว์ทรงอธิษฐานพระหทัยเพื่อ

บ�าเพ็ญพระบารมี ความเกิดมาของพระองค์ในชาติทั้งหลาย จึงเพื่อบ�าเพ็ญบารมีคือ

ความดีต่าง ๆ ให้บริบูรณ์

อนัทีจ่รงิ ทกุๆ คนมสีทิธ์ิทีจ่ะถอืว่าตนเกดิมาเพือ่บ�าเพญ็ความดใีห้มากขึน้และ

สามารถที่จะบ�าเพ็ญความดีได้



ชวีติเพื่ออะไร ?

“เราเกิดมาเพื่อท�าความดี” “เราเกิดมาเพื่อเพิ่มพูนปัญญา คือ ความรู้ความ

ฉลาด” ความส�านึกเข้าใจตนเองไว้ดังนี้ ย่อมมีประโยชน์ ไม่มีโทษ เพราะจะท�าให้

ขวนขวายท�าความดี และศึกษาเพิ่มความรู้ของตนอยู่เสมอ

แต่ชีวิตของคนเราก็ยังเนื่องด้วยกรรมเก่าและยังเนื่องด้วยกิเลสในจิตใจ สิ่งที่

ทกุคนได้มา ตัง้ต้นแต่ร่างกายและชีวตินีเ้ป็นวบิาก คอืผลของกรรมและกเิลสของตนเอง 

แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่ง คือความดีที่แต่ละคนได้อบรมสั่งสมมา อันเรียกว่า “บารมี” คือ

ความดีท่ีเก็บพอกพูนข้ึนเร่ือย ๆ ซึ่งจะส่งเสริมจิตใจให้เกิดความเห็นท่ีถูกต้อง และ

ด�าเนินไปในทางที่ถูก

ท่านกล่าวไว้ว่ามนุษย์เราเกดิมาด้วยอ�านาจของกศุลคอื กศุลจติและกศุลกรรม 

ไม่ว่าจะเกิดมายากดีมีจนอย่างไร เพราะมนุษย์ภูมิ เป็นผลของกุศล ทุกคนจึงชื่อว่ามี

กุศลหนุนให้เกิดมาด้วยกันทั้งนั้น

ฉะน้ัน จงึได้ชือ่ว่ามนษุย์ ทีแ่ปลอย่างหนึง่ว่าผูม้จิีตใจสูง คอืมคีวามรูสู้ง ดงัจะ

เห็นได้ว่าคนเรามีพื้นปัญญาสูงกว่าสัตว์ดิรัจฉานมากมาย สามารถรู้จักเปรียบเทียบใน

ความดีความชัว่ ความควรท�าไม่ควรท�า รูจ้กัละอาย รูจ้กัเกรง รูจั้กปรบัปรงุสร้างสรรค์

สิง่ทีเ่รียกว่า “วฒันธรรม” “อารยธรรม” “ศาสนา” เป็นต้น แสดงว่ามคีวามดทีีไ่ด้สัง่สม

มา โดยเฉพาะปัญญาเป็นรตันะอนัส่องแสงสว่างน�าทางแห่งชวิีต ถึงดงันัน้ คนเรากยั็ง
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มีความมืดท่ีมาเกิดก�าบังจิตใจให้เห็นผิดเป็นชอบ ความมืดที่ส�าคัญนั้นก็คือกิเลสใน

จิตใจและกรรมเก่าทั้งหลาย

อะไรคอืกรรมเก่า ไม่มีอธิบายอ่ืน จะอธบิายอย่างมองเหน็ เช่นพระพทุธาธบิาย

ทีต่รัสไว้ ความว่า “กรรมเก่าคอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และมนะ (ใจ)” กล่าวคอืร่างกาย 

ที่ประกอบด้วยอายตนะทั้ง ๖ นี้แหละเป็นตัวกรรมเก่า เป็นกรรมเก่าที่ทุก ๆ คนมอง

เห็น นอกจากนี้ ยังเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งกรรมใหม่ทั้งปวงอีกด้วย เพราะกรรมที่ท�าขึ้นใน 

ปัจจุบนัจะเป็นกายกรรม วจกีรรม มโนกรรมกต็าม ก็อาศยักรรมเก่านีแ้หละเป็นเครือ่ง

มือกระท�า ท้ังกรรมเก่านี้ยังเป็นชนวนให้เกิดเจตนาที่ท�ากรรมใหม่ ๆ ทั้งหลายด้วย 

เพราะตาหเูป็นต้นมิใช่ว่าจะมีไว้เฉย ๆ ต้องดตู้องฟังแล้วกก่็อกเิลสเช่นราคะ (ความตดิ

ความยินดี) โทสะ (ความขัดเคือง) โมหะ (ความหลงใหล) ให้เกิดขึ้น

ขณะที่ร่างกายเจริญในวัยหนุ่มสาว ซึ่งกล่าวได้ว่า กรรมเก่าก�าลังเติบโตเป็น

หนุ่มสาว ตาหูเป็นต้นก็ยิ่งเป็นสื่อแห่งราคะ โทสะ และเป็นสื่อแห่งกรรมต่าง ๆ  

ตามอ�านาจของจิตใจที่ก�าลังระเริงหลง จึงจ�าต้องมีการควบคุมปกครอง จะปล่อยเสีย

หาได้ไม่ ถ้าตนเองควบคุมตนเองได้ก็เป็นวิเศษที่สุด

แต่ถ้าควบคุมตนเองไม่ได้ก็ต้องมีผู้ใหญ่ เช่น มารดาบิดาและผู้ใหญ่อื่น ๆ 

ทีเ่ก่ียวข้องควบคมุให้อยูใ่นระเบียบวนิยัท่ีดงีาม ให้เกดิความส�านกึว่า “เรานีเ่กดิมาเพือ่

ท�าความดี”



ท�าไมต้องกลัวกรรม ?

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า กรรมมีสองอย่าง คือปุราณกรรม ได้แก่กรรมเก่า 

และนวกรรม ได้แก่ กรรมใหม่ และได้ตรัสอธิบายว่า กรรมเก่า ได้แก่อายตนะทั้ง ๖ 

คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ส่วนกรรมใหม่ก็ได้แก่การงานที่ ท�า พูด คิด ด้วยมี

เจตนา อยู่ในปัจจุบัน

ลองคิดว่าท�าไมจึงตรัสอายตนะทั้ง ๖ ว่าเป็นกรรมเก่า ก็เพราะทุก ๆ คนได้

มาตั้งแต่เกิด คือเกิดมา ถ้าไม่พิกลพิการ ก็มีตา มีหู เป็นต้น มาด้วยกันทุกคน และ

เมือ่มมีาแล้ว กต้็องเหน็ กต้็องได้ยนิ ต้องได้กลิน่ ต้องได้รส ต้องถูกต้อง และต้องคดิ

บางคราวไม่อยากดูกต้็องด ูไม่อยากฟังกต้็องฟัง แม้ไม่อยากคดิกต้็องคิด คอืว่าจะเลอืก

เอาตามชอบใจไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้น ท้ังนี้เพราะมีตาจนถึงมีใจติดตัวมาแล้ว  

ทั้ง ๖ นี้จึงว่าเป็นกรรมเก่า ซึ่งทุก ๆ คนจะต้องเสวยกรรมเก่าของตนคือ ต้องเป็นสุข

เป็นทุกข์ไปต่าง ๆ เพราะตา หู ตลอดถึงเพราะใจของตนเองไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  

นอกจากนี้ยังต้องยอมรับ ความเกิด ความเสื่อมอันเก่ียวกับตาหูของตนอีกด้วย  

เช่น ถ้าสายตาสั้นก็มองเห็นสั้นใกล้ ถ้ายิ่งตาบอดด้วยเลย ก็มองไม่เห็น ต้องทนเป็น

คนตาบอดมองไม่เห็นต่อไป เมื่อมีกายก็ต้องยอมรับทุก ๆ สิ่งที่มาถูกต้องกาย บางที

ก็เป็นที่สบาย บางทีก็ไม่เป็นที่สบาย ถ้าถูกไฟไหม้หรือถูกอาวุธก็บาดเจ็บจนถึงตายไป

ก็ได้ ใคร ๆ คงไม่อยากจะให้มีอะไรมาต้องกายในท�านองนั้น แต่เมื่อมีกายก่อเกิดมา

ด้วยกันแล้วก็จ�าต้องรับ คิดดูดังนี้จะเห็นว่าเป็นกรรมเก่าจริง ๆ ซึ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิด

จนถึงตาย รวมความว่าคือ ตัวของเราเองหรือกายใจของเราเองนี่แหละเป็นกรรมเก่า
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คนเรามักกลัวกรรมเก่ากัน แต่ไม่รู้ว่ากรรมเก่าที่กลัวนั้นคืออะไร คิดปั้นเอา

ว่าคือสิ่งที่มีอ�านาจเหนือตน ซึ่งจะมาให้ทุกข์อย่างแสนสาหัส ความเชื่ออย่างนี้จึงเป็น

เหมอืนเชือ่ในเทพเจ้าผูศ้กัดิส์ทิธิ ์เป็นแต่เพยีงเปลีย่นจากพดูว่าเทพเจ้ามาว่าเป็นกรรม

ไปเท่าน้ัน ตกว่าเช่ือในสิ่งท่ีไม่รู้ กลัวในสิ่งที่ไม่รู้ ส่วนพระพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดง 

กรรมเก่า ก็ทรงชี้ให้ใคร ๆ เห็นได้ด้วยว่ากรรมเก่าคืออะไร เพราะอายตนะทั้ง ๖  

เหล่านี้มีอยู่ด้วยกันทุก ๆ คนแล้ว หากเชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปกลัวกรรมเก่าที ่

ไหนอีก ถ้าจะกลัวก็ให้กลัว ตา หู ตลอดถึงใจของตนเองนี่แหละ ที่จะก่อทุกข์ให้แก่

ตนหากขาดสังวร คือ ความระมัดระวัง

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้สังวรตาหูตลอดถึงใจ คือ ให้มีสติรู้ระมัดระวังใน

เวลาที่เห็นอะไร ได้ยินอะไร ตลอดถึงคิดอะไรต่าง ๆ เพื่อมิให้สิ่งที่เห็นที่ได้ยินเป็นต้น

นัน้มาก่อความชัว่ข้ึนในใจ หรอืว่าผกูพนัใจไว้ให้เป็นทกุข์เดอืดร้อน ถ้ามสีงัวรใจอยูด่งันีไ้ด้ 

ก็ไม่ต้องกลัวกรรมเก่า

ส่วนกรรมใหม่น้ันเห็นได้ชัดอยู่แล้ว และทุกคนจะท�ากรรมใหม่ขึ้นได้ก็ด้วย

กรรมเก่านั้นแหละ ทั้งทางดีทางชั่ว เพราะต้องอาศัยตาหู เป็นต้น ท้ังในฐานะเป็น 

เครื่องมือ ทั้งในฐานะเป็นเหตุก่อเจตนา ถ้ามีความสังวรดีอยู่ ก็จะก่อเจตนาที่เป็นบุญ

เป็นกุศลแต่อย่างเดียว



อะไรคอืบุญบาป ?

 เรื่องบุญบาป หรือความดีความชั่ว เป็นเรื่องที่น่าท�าความเข้าใจกันให้ดี  

เพราะเป็นเรื่องส�าหรับภูมิปัญญาของมนุษย์ พวกสัตว์ดิรัจฉานท่านว่าเป็นอเหตุกสัตว์ 

คือ ท�าอะไรไม่เป็นบุญบาป เช่น เสือกินสัตว์เป็นอาหารไม่มีอาหารอย่างอื่น แมวกัด

หนกูนิเพราะไม่มคีวามรูจ้กับาปบญุ คอืมคีวามรูต้�า่เสยีเหลอืเกนิ ถงึเป็นมนษุย์จ�าพวก

เป็นบ้า ไม่มีสติ ท�าอะไรก็ไม่เป็นบาป เพราะไม่มีความรู้สึกในการท�านั้น กฎหมายก็

ยกเว้น วนิยักย็กเว้น ฉะนัน้ ท่ีจะท�าอะไรเป็นบญุบาป จงึต้องมคีวามรูข้ัน้ปกตชิน คอื 

รู้จักบาปบุญ ดีชั่ว พูดง่าย ๆ คือ รู้ว่าท�าสิ่งนี้ดี ท�าสิ่งนี้ไม่ดี อย่างที่คน ๆ ทั่วไปรู้กัน

ถ้าจะมีปัญหาว่าคน ๆ ทั่วไปรู้กันอย่างไร ก็ตอบได้ว่ารู้ เช่นว่า ช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันเป็นดี ก่อทุกข์แก่กันเป็นชั่ว ประจักษ์พยานในเรื่องนี้คือ ตนเองของทุก ๆ 

คนเมื่อมีใครมาช่วยเหลือเกื้อกูลหรือแม้เพียงเขาไม่มาเบียดเบียนก็ว่าดี แต่เม่ือมีใคร

มาท�าร้ายก็ว่าชั่วไม่ดี นอกจากนี้คน ๆ ทั่วไปยังรู้จักภาวะต่าง ๆ ของจิตใจ เช่นที่พูด

ว่าใจดีใจร้าย โดยจับจากอาการท่ีแสดงออกหรือกรรมที่ท�า เพราะเนื่องด้วยจิตใจ  

คนที่มีใจโลภ โกรธ หลง แรงมาก ก็ว่ากันว่าเป็นคนใจร้ายใจด�า คนที่มีใจสงบกิเลส 

เหล่าน้ี ประกอบด้วยเมตตากรุณาก็ว่ากันว่าคนใจดีใจบริสุทธิ์ คนท่ัวไปย่อมรู้รับรอง

กนัดังน้ี ทกุประเทศในโลกจงึมหีลกักฎหมายใหญ่ ๆ คล้ายคลงึกนั ไม่ต้องพดูถงึศาสนา

ต่าง ๆ ซึ่งแสดงหลักของความดีความชั่วละเอียดกว่า เพราะคนมีภูมิปัญญารู้จักบุญ

บาป ดีชั่ว ดังน้ีแหละ ท�าอะไรไปจึงรู้ว่านี่ดีนี่ไม่ดี นี้แหละคือบุญบาป ถึงแม้ว่าจะม ี
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ความเห็นผิดหรือเข้าใจผิด ท�าไม่ดีด้วยเข้าใจว่าดี ก็คงเป็นบาปอยู่นั่นเอง เพราะมี 

ความรู้ที่เป็นตัวเจตนา คือ ความจงใจท�า และก็ควรจะรู้ หากเป็นผู้ไม่ประมาท  

เมื่อควรจะรู้ได้แต่ไม่รู้เพราะได้ประมาทไปเสีย จึงไม่ใช่เป็นข้อยกเว้น เป็นบ้าไปเสีย 

ต่างหาก ซึ่งอยู่ในฐานะที่ไม่ควรจะรู้ได้ จึงเป็นบุคคลยกเว้น

เร่ืองบญุบาปจงึเป็นเรือ่งส�าหรบัปกติชนทีม่ปัีญญาอย่างสามญัชนทัว่ไป ไม่ใช่

เรื่องลุ่มลึกอันใด และทุก ๆ คนก็มีความส�านึกรู้กันอยู่น้อยหรือมาก ถ้ามีปัญหาว่า 

เมือ่รูแ้ล้วท�าไมจงึท�าบาปหรอืท�าชัว่ ก็ตอบได้ว่า เพราะอกุศลมูล คือมจีติประกอบด้วย

รากเหง้าของอกุศล ๓ อย่าง ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ หรือที่พูดกันว่า โลภ โกรธ 

หลง จึงท�าให้มีความคิดเห็นวิปริตผิดไปต่างจากเมื่อจิตสงบ ไม่มีรากเหง้าเหล่านี้  

ฉะนั้น ย่อมจะได้ความส�านึกเมื่อได้ท�าไปแล้วและจิตใจกลับมาสู่ความสงบ

ทุก ๆ คนท่ีมีปัญญาเพียงของมนุษย์จึงปฏิเสธบุญบาปมิได้ ความรู้สึกของ

ตนเองนั่นแหละรับรอง เว้นไว้แต่จะเป็นคนบ้าไปเสียหรือมีภูมิปัญญาต�่าเสียเหลือเกิน 

หรือน่าจะเพิ่มอีกพวกหน่ึงว่ามีกิเลสหนามากจนไร้ความรู้สึกส�านึกของมนุษย์ อันไม่

น่าจะเรียกว่ามนุษย์



ตายแล้วเกดิหรอืไม่ ?

ความเชื่อของคนในโลกนี้ ว่าตายเกิดน่าจะมากกว่าตายสูญมากนัก และเมื่อ

เชือ่ว่าตายเกดิ จงึมีคตคิวามเชือ่ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเกดิอกีมาก เช่น ความสมัพนัธ์

เก่ียวข้องกันระหว่างบุคคล ตั้งแต่สองคนขึ้นไปจนถึงกลุ่มใหญ่ในอดีตชาติ ซึ่งให้เกิด

ผลสบืมาถึงปัจจบุนัชาต ิและความเชือ่ว่ามสีิง่หรอืเครือ่งก�าหนดให้เกดิมา เพือ่ท�าหน้าที่

อย่างหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งก็เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากอดีตนั่นเอง

แม้ความเชื่อในเร่ืองอวตารก็แสดงว่ามีอดีต ค�าว่า อวตาร ในพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ค�าแปลว่า “การลงมาเกิด การแบ่งภาคมาเกิด” ตามค�า

แปลหลังแสดงว่าไม่ได้มาทั้งหมด แต่แบ่งภาค คือ แบ่งส่วนใดส่วนหนึ่งมาเกิด คือยัง

มีตัวเดิมอยู่ในที่ของตน สมมุติว่า สวรรค์ชั้นหนึ่ง ส่วนที่มาเกิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ 

ตวัเดมิ เมือ่สิน้วาระในโลกนีแ้ล้ว กก็ลบัไปรวมเข้ากบัตัวเดิม จะแปลความอย่างนีห้รอื

จะแปลความว่าแบ่งภาค ก็คือ แบ่งภาค (ส่วน) ของเวลามาเกิด หมายความว่า  

เวลาของตนในที่นั้นสมมุติว่าสวรรค์ชั้นหนึ่งนั้นยังไม่หมด ยังจะอยู่ต่อไปอีกนาน หรือ

อยูไ่ปเป็นนิรนัดร ตามความเชือ่ของบางลทัธ ิเช่น พระนารายณ์ของฮนิด ูแต่แบ่งเวลา

ส่วนหนึ่งลงมาเกิดในมนุษย์ โดยตัวเดิมนั่นแหละลงมาเกิด ไม่ใช่แบ่งตัวเล็กตัวน้อย 

ลงมา เมื่อท�าธุระเสร็จแล้ว ตัวเดิมก็กลับไปยังที่ของตน ค�าว่าแบ่งภาค จึงยังมีปัญหา

จนกว่าจะมีผู้รู้มาแสดงให้เชื่อว่าอย่างไรแน่
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คัมภีร์พระพุทธศาสนาแสดงเรื่องนี้ไว้อย่างไร ถ้าจะให้ตอบตามคัมภีร์ ก็ควร

จะกล่าวก่อนว่า คมัภร์ีต่าง ๆ แต่งกนัหลายยุคหลายสมยั ปรากฏว่ามคีตคิวามเช่ือต่าง ๆ 

แทรกเข้ามาเป็นอนัมาก แต่กย็งัไม่พบ เรือ่งแบ่งภาคมาเกดิ เรือ่งท�านองแบ่งภาคเวลา 

มีอยู่เรื่องหนึ่งในอรรถกถาธรรมบท ถึงดังนั้นก็ไม่ทิ้งหลักกรรมและความตั้งปรารถนา

นิทานธรรมบทนั้นมีความย่อว่า เทพธิดาองค์หนึ่งก�าลังชมสวนกับเทพบุตร 

ผู้สามีกับหมู่เทพธิดาทั้งปวง จุติลงมาเกิดเป็นนางมนุษย์ในขณะนั้น ระลึกชาติได้  

จึงตั้งความปรารถนาไปเกิดอยู่กับสามีตามเดิม และได้ท�าบุญกุศลต่าง ๆ ถึงแก่กรรม  

แล้วกไ็ปเกดิในสวนสวรรค์นัน้อกี ขณะทีไ่ปเกดินัน้หมู่เทพกยั็งชมสวนกนัอยู่ แสดงว่า

เวลานานหลายสิบปีในมนุษย์เท่ากับครู่หนึ่งของสวรรค์

เร่ืองนี้เข้าท�านองแบ่งภาคแห่งเวลามาเกิดอยู่บ้างเหมือนกัน แต่ก็กล่าวว่าได้

อธิษฐานใจตั้งความปรารถนา (นับว่าเป็นตัณหาอย่างหนึ่ง) และท�าบุญกุศลเพื่อให้ไป

เกดิเป็นเทพ (นับว่าเป็นกรรมทีเ่ป็นชนกกรรม คอืกรรมทีใ่ห้เกิด) จงึเข้าหลักพระพทุธพจน์

ที่แปลความว่า 

“ตัณหายังคนให้เกิด โลกคือหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรม”



ท�าไมต้องเกดิ ?

พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้แปลความว่า “ตณัหา (ความอยาก) ยงัคนให้เกดิ” และ

ว่า “โลกคือหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรม” จึงสรุปกล่าวได้ว่า “เราเกิดมาเพื่อสนอง

ความอยาก และสนองกรรมของตนเอง” แต่การกล่าวดังนี้ เป็นการกล่าวครอบคลุม

ทัง้หมดเหมอืนอย่างทีเ่รียกว่า พดูอย่างก�าป้ันทบุดนิ เพราะยงัอาจกล่าวจ�าแนกออกไป

ได้อีกหลายลักษณะหลายประการ

ตัวอย่างในด้านดี เช่นบางคนเป็นผู้เหมือนอย่างที่ค�าเก่าเรียกว่า ฟ้าดินส่งให้

มาเกิดเพื่อดับทุกข์ยุคเข็ญในโลก หรือเพื่อเป็นประมุขแห่งประชาชน

ในคตขิองพราหมณ์ก็มีเรือ่งนารายณ์อวตาร เมือ่เกดิยคุเขญ็แก่เทพและมนษุย์ 

ไม่มใีครจะแก้ไขได้ พระนารายณ์กไ็ด้รบัอัญเชญิให้อวตารลงมาเกดิในโลก เพือ่ปรบัยคุ

เข็ญเสียคราวหนึ่ง

ในเรื่องทางพระพุทธศาสนาเอง ก็มีแสดงว่า พระโพธิสัตว์ประทับอยู่ใน 

สรวงสวรรค์ชั้นดุสิต ทรงได้รับอัญเชิญจากทวยเทพให้จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อจะ

ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าโปรดโลก

ในประวตัขิองชาติไทยเอง ถงึคราวทีป่ระเทศชาตเิกดิยุคเขญ็กไ็ด้เกดิคนดเีข้า

มาแก้ไขเป็นคราว ๆ เช่นเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าข้าศึกครั้งแรก ก็ได้สมเด็จ 

พระนเรศวรเป็นเจ้ากบัพระเอกาทศรถ พระอนชุาธริาช ทรงกอบกูอ้สิรภาพของชาตกิลบั
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คนืมาได้ และทรงรวบรวมประเทศชาตใิห้เป็นปึกแผ่นแขง็แรง ต่อมาเมือ่กรงุศรอียธุยา

ถูกเผาพินาศ ก็ได้เกิดสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

กบัสมเดจ็พระอนชุาธริาช กรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาท ได้ทรงกอบกูอ้สิรภาพ

กลับคืนมาได้ และได้ทรงสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นใหม่ ทรงรวบรวมประเทศชาติให้

เป็นปึกแผ่น แข็งแรงขึ้นอีก จึงได้มีค�ากล่าวว่า “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี”

แม้ในสมัยต่อมาถึงปัจจุบันก็ปรากฏว่าได้มีบุคคลที่เหมือนอย่างเป็นผู้ที่ฟ้าดิน

ส่งมาให้เกดิ เพือ่ป้องกนัหรือแก้หรือปราบ และเพือ่ด�ารงรกัษาประเทศชาตสิบืต่อกนัมา

ส่วนตัวอย่างในด้านร้าย เช่น บางคนเป็นผู ้เหมือนผีปีศาจร้ายมาเกิด  

เพราะก่อยุคเข็ญเดือดร้อนขึ้นมากมาย ดังที่กล่าวในทางคติชาวจีนว่า ดาวร้ายจุติมา

เกิดหรือปีศาจหนีมาเกิด ดูเหตุการณ์ในโลก จะเห็นว่ามีดีกับร้าย หรือร้ายกับดีเกิด

เป็นคู่กันอยู่เสมอ ว่าถึงคน มีคนดีเกิดมาท�าประโยชน์เกื้อกูล ก็มีคนร้ายมาก่อทุกข์

โทษเดือดร้อน แล้วมีคนดีมาปราบมาแก้ให้สงบเรียบร้อย แล้วก็มีคนร้ายมาก่อความ

เดือดร้อนขึ้นอีก

เหตุการณ์เหล่านี้ส่องให้เห็นเหมือนกับว่าคนร้ายย่อมมีก�าหนดให้เกิดมาเพื่อ

ก่อการร้าย ส่วนคนดย่ีอมมีก�าหนดให้เกดิมา เพ่ือปรับ หรอืแก้ไขให้กลบัคนืด ีเมือ่ท�า

กิจเหมือนดังท่ีได้รับก�าหนดมาเสร็จแล้วก็หมดหน้าที่ ได้รับการพักผ่อนอยู่ในโลกนี้ 

หรือต้องกลับไป ถ้าว่าตามคติอวตาร ส�าหรับคนดีก็กลับไปสู่ทิพยสถานตามเดิม  

ส�าหรับคนร้าย เช่น ผีปีศาจก็ถูกมาตามพบและถูกจับตัว (วิญญาณ) กลับไปสู่สถาน

ที่ตนหนีมา จึงได้มีคติความเชื่อของคน ดังเช่นที่กล่าวมานี้ก็มี



เกดิมาแล้วควรท�าอะไร ?

คนเรานั้นเกิดมาแล้วก็โตวันโตคืน แก่วันแก่คืน อายุปีหนึ่ง สองปี สามปี  

เรื่อย ๆ ไป ไม่นานเท่าไรก็ถึงสิบปี ยี่สิบปี เป็นหนุ่มเป็นสาว ร่างกายจิตใจ เติบโต

เจรญิ ในระยะนี ้จติใจท่องเทีย่วไปกบัอารมณ์ทัง้หลายเตม็ที ่บางทกีดี็ใจ บางทกีเ็สยีใจ  

บางทีก็เฉยเมย แต่โลกน้ีไม่เคยท�าให้ใครดีใจโดยส่วนเดียว ในทางตรงกันข้าม ก็ไม่

เคยท�าให้ใครเสยีใจโดยส่วนเดยีวเหมือนกัน ทัง้กไ็ม่เคยท�าให้ใครเฉยเมยเสยีทกุสิง่ทกุ

อย่าง เว้นแต่ท่านผูท้ีมี่จติสงูพ้นจากโลก พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัไว้ว่าคนนีม้ทีีท่่องเทีย่วไป 

ของใจ ๑๘ อย่าง คือ เรือ่งรปูท่ีตามองเหน็อยู ่เสยีงท่ีหไูด้ยนิอยู ่กลิน่ทีจ่มกูสดูดมอยู่  

รสทีล้ิ่นลิม้อยู่ สิง่ถกูต้องท่ีกายถกูต้องอยู่ กบัเรือ่งรปูเสยีง เป็นต้นเหล่านี'้ทีไ่ด้ประสบ

มาแล้วที่ใจเก็บมาคิด เรื่องเหล่านี้รวมเป็น ๖ บางอย่างเย้ายวนให้ดีใจ บางอย่าง 

บดบบีให้เสยีใจ บางอย่างกลบัให้เฉยเมย แบ่งออกได้เป็น ๓ ชนิดดงันีจ้งึรวมเป็น ๑๘ 

เรียกว่า “มโนปวิจาร ที่ท่องเที่ยวไปของใจ ๑๘”

คนหนุ่มสาวสมมุติว่าอายุ ๑๘ ปี ก�าลังอยู่ในวัยที่มีจิตใจก�าลังท่องเที่ยวไป 

ในที่ท่องเที่ยวของใจทั้ง ๑๘ นี้เต็มที่ ถึงที่ดีใจ ก็ดีใจเหมือนอย่างว่าทุกอย่างน่ารักน่า

ยนิดีทัง้หมด ถงึทีเ่สยีใจ กเ็สยีใจเหมอืนอย่างว่าทกุอย่างน่าเกลยีดน่าชังไปทัง้นัน้ ถึงที่

เฉยเมย ก็เฉยเมยไม่สนใจ ด้วยจิตใจก�าลังตื่นตัวในเรื่องทั้งหลาย ถ้าขาดสติปัญญา

รักษาตนรักษาใจอยู่อย่างเพียงพอ ก็น่ากลัวอันตราย เพราะจะเห็นเป็นจริงจังไปกับ

เรื่องที่ไม่จริงจังเหล่านั้น แต่ถ้ามีสติปัญญาเพียงพอ ก็จะรักษาใจให้สงบ รักษาตนให้
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สวัสดีได้ ไม่ใช่จ�าเพาะคนหนุ่มสาวเท่านั้น ถึงคนปูนอื่นทุกปูนอายุ ก็ต้องพบกับเรื่อง

ที่น่าดีใจเสียใจและที่ท�าให้เฉยเมยเหล่านั้น และจ�าต้องมีสติปัญญาเป็นเกราะป้องกัน

เหมือนกัน

พระพุทธเจ้าจงึตรสัว่า “ไม่ควรเผลอปัญญา ควรตามรกัษาสัจจะ ควรพอกพนู

การสละ ควรศึกษาสันติ” เพราะถ้าไม่เผลอปัญญา พร้อมทั้งสติหมั่นคิดพิจารณาว่า

อะไรจริงอะไรไม่จรงิ จะรูไ้ด้ว่าอะไรเป็นจรงิทีค่วรรกัษาไว้ อะไรทีไ่ม่จรงิเป็นอสัตย์อธรรม

ก็สละออกไปให้หมด ไม่ให้เข้ามาสิงสถิตอยู่ในจิตใจ ดังนี้จึงจะได้สันติ คือความสงบ

ของใจ

คนที่มีจิตใจเร่าร้อนอยู่ด้วย โลภ โกรธ หลง ไม่สงบเพราะมีผีสิงอยู่ในใจ คือ

ความผูกพันอยู่กับสิ่งอสัตย์อธรรมทั้งปวง บิดผันครอบง�าจิตใจให้วิปริต เหมือนอย่าง

คนถกูผสีงิ ส่วนคนทีม่จีติใจสงบ เพราะไม่ยอมให้ผอีสัตย์อธรรมสิงใจ ท�าการสละออกไป 

ให้เหลอืแต่ของจรงิแท้ เป็นสตัย์เป็นธรรม และรักษาไว้ด้วยปัญญาท่ีเลอืกเฟ้น แต่ทัง้นี้

ก็ต้องไม่เผลอปัญญา



ความสุขหาได้ที่ไหน ?

ชีวิตของทุก ๆ คนที่ผ่านพ้นไปในรอบปีหนึ่ง ๆ นับว่าเป็นลาภอย่างยิ่ง  

เมื่อถึงวันเกิด บรรดาผู้ท่ีนับถือพระพุทธศาสนาจึงถือเป็นปรารภเหตุท�าบุญ น้อย 

หรือมาก เพื่อฉลองอายุท่ีผ่านมาและเพื่อความเจริญอายุพร้อมทั้งวรรณ สุข พล  

ยิ่งขึ้น ความเจริญอายุ วรรณ สุข พล เป็นพรที่ทุก ๆ คนปรารถนา แต่พรเหล่านี ้

หาได้เกิดขึ้นด้วยล�าพังความปรารถนาเท่านั้นไม่ ย่อมเกิดขึ้นจากการท�าบุญ ฉะนั้น  

คนไทยเราส่วนมากจึงยินดีในการท�าบุญ และยินดีได้รับพรอนุโมทนาจากพระสงฆ ์

หรือผู ้ใหญ่ ยินดีรับประพรมน�้าพระพุทธมนต์ในที่สุดแห่งการท�าบุญ ถือว่าเป็น 

สิริมงคล

พจิารณาดถูงึพฤติกรรมในเรือ่งนีโ้ดยตลอดแล้ว จะเหน็ว่าพงึเป็นสริมิงคลจรงิ 

เพราะสาระส�าคญัของเรือ่งนีอ้ยูท่ีว่่าได้ท�าบญุ แล้วค�าอวยพรต่าง ๆ จึงตามมาทีหลัง

สนับสนุนกันให้จิตใจมีความสุขขึ้นในปัจจุบันทันที ความสุขอันบริสุทธิ์นี้แหละคือ 

บุญ ดังมีพุทธภาษิตตรัสไว้ แปลความว่า “ท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย ค�าว่าบุญ

นี้เป็นชื่อแห่งความสุข” หมายถึงความสุขที่บริสุทธิ์ คือความสุขอันเกิดจากกรรมที่

บริสทุธิ ์ซึง่กเ็รยีกว่าบญุเช่นเดยีวกนั พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้แปลความว่า 

“ผูท้ีไ่ด้ท�าบญุไว้ บนัเทงิเบกิบานเพราะเหน็ความบรสิทุธิแ์ห่งกรรมของตน ผูท้ี่

ได้ท�าบาปไว้อับเศร้าเพราะเห็นความเศร้าหมองแห่งกรรมของตน”
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อันกรรมที่บริสุทธิ์เกิดจากจิตใจที่บริสุทธ์ิ เพราะสงบความโลภ โกรธ หลง 

ประกอบด้วยธรรมมีเมตตากรุณาเป็นต้น จะเห็นได้จากจิตใจของผู้ที่ท�าการบริจาคใน

การบุญต่าง ๆ ของผู้ท่ีรักษาศีลและอบรมจิตใจกับปัญญา ใคร ๆ ที่เคยท�าทาน  

รกัษาศลี และอบรมจติกับปัญญาดงักล่าว ย่อมจะทราบได้ว่ามคีวามสุขอย่างไร

ตรงกนัข้ามกบัจิตใจทีเ่ร่าร้อนด้วยกเิลสต่าง ๆ และแม้จะได้อะไรมาด้วยกเิลส

มีความสุขตื่นเต้น ลองคิดดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าเป็นความสุขจอมปลอม เพราะเป็น 

ความสุขของคนท่ีหลงไปแล้ว เหมือนความสุขของคนที่ถูกเขาหลอกลวงน�าไปท�าร้าย

ด้วยหลอกให้ตายใจและดใีจด้วยเครือ่งล่ออย่างใดอย่างหนึง่ คนท่ีตายใจเสียเพราะเหตุนี้ 

คือคนที่ประมาทไปแล้ว ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “คนประมาทแล้วเหมือนคนตาย”  

ไม่อาจจะเห็นสัจจะคือความจริงตามธรรมของพระพุทธเจ้า อาจคัดค้านค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าได้อย่างท่ีคิดว่าตนฉลาด ไม่มีอะไรจะช่วยบุคคลประเภทนี้ได้ นอกจาก

การท�าบุญ เพราะการท�าบุญทุกครั้งไปย่อมเป็นการฟอกช�าระจติใจให้บรสิทุธิส์ะอาดขึน้

ทกุท ี เหมอืนอย่างการอาบน�า้ช�าระร่างกาย ซึ่งท�าให้ร่างกายสะอาดสบาย เมื่อจิตใจมี

ความสะอาดบรสิทุธิข์ึน้ตามสมควรแล้ว จะมองเหน็ได้เองว่า ความสขุทีบ่รสิทุธิแ์ท้จรงิ

นัน้เกดิจากกรรมทีบ่รสิทุธิเ์ท่านัน้ จะได้ปัญญาซาบซึง้ถงึคณุพระทัง้สามว่า “ความเกดิขึน้

ของพระพทุธะทัง้หลายให้เกดิสขุจรงิ การแสดงพระสจัธรรมให้เกดิสขุจรงิ ความพร้อมเพรยีง

ของสงฆ์ คือหมู่ให้เกิดสุขจริง ความเพียรของหมู่ที่พร้อมเพรียงกันให้เกิดสุขจริง”

ผู้ที่มีจิตใจ กรรม และความสุขท่ีบริสุทธิ์ดังนี้ ชื่อว่าผู้มีบุญอันได้ท�าแล้วใน

ปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความม่ันคงในตนเองอย่างที่ใคร ๆ หรืออะไรจะท�าลายมิได้ และ 

จะเจริญพรคือ อายุ วรรณ สุข พล ยิ่ง ๆ ด้วยเดชบุญ



ท�าไมจงึไม่สุขสักท ี ?

ความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเหตุการณ์ส่วนตนและ 

ส่วนรวม ตลอดถึงที่เรียกว่าเหตุการณ์ของโลก ได้เกิดขึ้นบางทีก็รวดเร็วอย่างไม่นึก  

ถงึกบัท�าให้คนทัง้ปวงพากนัตะลงึงนักม็ ีเหตกุารณ์ในวนันีเ้ป็นอย่างนี ้แต่วนัพรุง่นีเ้ล่า 

ยากทีจ่ะคาดว่าจะเป็นอย่างไร วนันีย้งัอยูด่ ีๆ พรุง่นีมี้ข่าวออกมาว่าส้ินชพีเสียแล้วกมี็ 

เมื่อวานนี้ระเบิดกันตูมตามอยู่ วันนี้ประกาศออกไปว่าหยุดระเบิดส่วนใหญ่ก็มี วันพรุ่งนี้

จะเป็นอย่างไรอีกก็ยากที่จะทราบ

ความเปลี่ยนแปลงของโลกดังนี้ ผู้ที่ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้า ย่อมไม่เห็น

เป็นของแปลก ถ้าโลกจกัหยดุเปลีย่นแปลงนัน่แหละจงึจะแปลก ซึง่ไม่เป็นฐานะท่ีจะมไีด้ 

เพราะขึน้ชือ่ว่าโลกแล้วต้องเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ทีเ่รยีกว่าความเปลีย่นแปลงนัน้ คอื

เหตุการณ์อย่างหนึ่งดับไป เหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นแทน

ฉะนั้น ความเปลี่ยนแปลง ก็คือความดับ-เกิด หรือความเกิด-ดับของสิ่ง 

ทั้งหลายน้ีเป็นวิบากคือเป็นผล ถ้าเป็นผลท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ก็มีค�าเรียกว่า

ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งจะยกไว้ไม่พูดถึงในท่ีนี้ จะพูดถึงแต่ท่ีเกี่ยวกับบุคคล 

คือที่บุคคลก่อขึ้นเอง
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อันเหตุการณ์ที่คนก่อให้เกิดขึ้นนั้น นับว่าเป็นกรรมของคน หมายความว่า 

การทีค่นท�าขึน้ไม่ได้หมายความว่ากรรมเก่าอะไรทีไ่ม่รู ้กรรมคอืการทีท่�าทีรู่ ้ๆ อยูน่ีแ่หละ 

เมื่อก่อขึ้นด้วยกิเลสก็เป็นเหตุท�าลายล้าง แต่เมื่อก่อขึ้นด้วยธรรม ก็เป็นเหตุเกื้อกูลให้

เกิดความสุข เหตุการณ์ส่วนใหญ่ของโลกนั้นมีขึ้นด้วยกิเลส หรือกรรมของคนไม่มาก

คนนัก แต่มีผลถึงคนทั้งปวงมากมาย

ถ้าจะถามว่า กเิลสซึง่นบัว่าอธรรมกบัธรรมนัน้ก่อให้เกดิเหตกุารณ์ต่างกนัตรง

กันข้าม ใคร ๆ ก็น่าจะมองเห็น แต่ไฉนจึงยังใช้กิเลสกันอยู่ พระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาอื่น ๆ จะช่วยให้คนใช้ธรรมกันให้มากกว่านี้มิได้หรือ

ถ้ามคี�าถามมาดงันี ้กน่็าจะมคี�าถามย้อนไปบ้างว่าเม่ือเป็นสิง่ทีน่่ามองเห็นกนั

ง่ายดังนั้น ท�าไมใคร ๆ จึงไม่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ากันให้มากขึ้นเล่า

พระพุทธศาสนาพร้อมที่จะช่วยทุก ๆ คน อยู่ทุกขณะ แต่เมื่อใครปิดประตูใจไม่เปิด 

รับธรรม พระพุทธศาสนาก็เข้าไปช่วยไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ โลกจึงต้องปราบกันลงไป

ด้วยก�าลงัต่าง ๆ แม้ฝ่ายถกูก็ต้องใช้ก�าลังแก่ฝ่ายผดิ นบัว่าเป็นเรือ่งของโลกซึง่มวุ่ีนวาย 

มีสงบสลับกันไป และมนุษย์เรานั้นแม้มีก�าลังกายด้อยกว่าช้างม้า เป็นต้น แต่มีก�าลัง

ปัญญาสูงกว่า ก�าลังปัญญาน้ีเองท่ีสร้างแสนยานุภาพได้ยิ่งใหญ่ทั้งสร้างระบอบธรรม

อย่างดีวิเศษขึ้นด้วย

ฉะนัน้ ในขณะท่ีมีจิตใจได้ส�านึกได้สตข้ึิน แม้จะหลงัจากท่ีตกีนัมาพักใหญ่แล้ว 

ก็จะเป็นโอกาสท่ีมีปัญญามองเห็นธรรม และกลับมาใช้ธรรมสร้างความเจริญและ 

ความสุขกันต่อไป



ทุกอย่างอยู่ที่ใจ

ความคิดเร่ืองยอดของความสขุหรอืทีสุ่ดของความทกุข์ได้มมีานานนกัหนาแล้ว 

ดงัทีไ่ด้มเีล่าถงึความเหน็ของพวกพราหมณ์ลทัธหินึง่ ก่อนทีพ่ระพทุธศาสนาเกดิขึ้นว่า 

พวกนั้นถือว่าความได้ท�าตามที่ใจใคร่จะท�าให้เต็มที่ เป็นความสิ้นทุกข์ซึ่งเขาเรียกว่า

นิพพานของเขา เช่น บริโภคกามให้เต็มที่ บางลัทธิก็ถือว่าความที่ร่างกายไร้โรคม ี

ความผาสุกเป็นนิพพาน

ความเห็นเช่นน้ีดูก็น่าจะหมดไปแล้ว แต่ก็น่าประหลาดที่ยังมีอยู่ในบางกลุ่ม

ของคนในประเทศท่ีเจริญด้วยการศึกษา คือยังมีคนบางคนที่มักจะอยู่ในวัยที่เรียกว่า

ทรามคะนอง นับถือวิธีที่น่าจะเรียกว่า แผลงออกไปนอกลู่นอกทางของคนทั้งปวง คือ

ท�าอะไรก็ได้ตามใจทีใ่คร่ทีอ่ยากจะท�า ไม่ต้องอยูใ่นระบอบของศลีธรรมขนบธรรมเนยีม

ประเพณีอะไรทั้งนั้น แสดงตนผิดแผกแปลกออกไปจากสามัญชนทั่วไป อยากจะ 

แต่งกายอย่างไรกแ็ต่ง อยากจะสบูของมึนเมาอะไรกส็บู อยากจะใคร่กนักใ็คร่ ท�านอง

ลัทธินิพพานในกามดังกล่าวข้างต้น พวกนี้บางทีโอ้อวดว่าวิธีของเขาเป็นปรัชญา 

ชั้นสูงทางจิตใจ เพราะจิตใจย่อมมีความคิด ความใคร่ ความอยาก เป็นธรรมชาติ

ธรรมดา จงึไม่ควรจะฝืนธรรมชาตขิองจติใจ เมือ่ใจใคร่อยากจะท�าอย่างไรก็ท�าไปตามใจ 

ความคิดและการท�าดังนั้น เป็นการวิปริตจริง ๆ เพราะจะต่างอะไรจากสัตว์ดิรัจฉาน 

ซึ่งน่าจะเรียกได้ว่าเป็นพวกถือลัทธิท�าอะไรได้ตามใจที่ใคร่จะท�าเหมือนกัน
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เมื่อเกิดมาเป็นคนซึ่งมีระดับแห่งจิตใจท่ีสูง ย่อมจะรู้จักว่าภาวะของจิตใจนั้น

เป็นสิง่ทีจ่ะปล่อยตามไปทกุอย่างไม่ได้ เพราะถ้าเป็นกเิลสจะปล่อยไปตามใจได้อย่างไร 

ความใคร่ความอยากที่ผิด ๆ เป็นกิเลส เป็นตัณหา คนที่เป็นทาสของตัณหาเท่านั้น 

จึงท�าได้ตามใจที่ใคร่ที่อยาก คือ ตามตัณหาที่คอยบงการให้ท�าอยู่นั้นเอง

พระพทุธเจ้าทรงปรารภจติใจเช่นนีท้ีต่รสัไว้ว่า “ผูท้ีป่ระพฤตไิปตามอ�านาจจติ

ย่อมเดือดร้อน” ทาสพวกนี้ปลาบปลื้มยินดีว่าปลดพันธะ (ศีลธรรมเป็นต้น) ออกได้

หมดแล้วมีเสรีเต็มท่ีแล้ว โดยลืมตัวเองว่าเป็นทาสของใจหรือตัณหา เข้าใจว่าม ี

อิสระเสรีแล้ว แต่โดยที่แท้ยิ่งจมปลักลงไปในภาวะเป็นทาสมากขึ้น

พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้รู้จักธรรมชาติแท้ของจิตใจว่าผุดผ่อง แต่เศร้าหมอง

ไปเพราะเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามา กิเลสตัณหาทั้งปวงเป็นสิ่งเศร้าหมองที่จรเข้ามา

จมปลักหมักหมมไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิต เป็นสิ่งที่อาจช�าระให้พ้นออกไปจากจิตใจได้

พระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนธรรมเพือ่ช�าระส่ิงทีเ่ศร้าหมองเหล่านีใ้ห้หมดสิน้ จติใจ

ที่ช�าระให้สะอาดจะสงบความใคร่ความอยากท่ีจะท�าสิ่งท่ีแผลง ๆ ผิด ๆ ทุกอย่าง 

ฉะนัน้ พวกทีถ่อืว่าท�าอะไรตามใจเป็นทางสิน้กเิลสหรือสิน้ทกุข์จึงผดิหลกัพระพทุธศาสนา

ตรงกันข้าม พระพุทธเจ้าตรัสมิให้ท�าตามอ�านาจของใจแต่ให้ส�ารวม ข่มฝึก 

รกัษา ช�าระจติใจให้บรสิทุธิส์ะอาดให้พ้นจากเครือ่งเศร้าหมองท้ังหลาย แสดงว่าสามารถ

ปฏบัิตแิยกความใคร่ความอยากออกจากจิตใจได้ ดงัจะเหน็ได้ว่าความใคร่ความอยากสงบ 

เปลีย่นไปได้ ไม่ตัง้อยูค่งตวั ทกุคนจงึปฏบิตัริะงบัใจตนเองได้ตามหลกัพระพทุธศาสนา



คดิดกี็ได้ดี

การก่อร่างสร้างตนให้มีความเจริญและความสุขในโลกย่อมเป็นที่ปรารถนา

ของคนทุกชาติภาษา แต่อาจมีแนวทางต่าง ๆ กัน

เช่นบางพวกมุ่งคิดสร้างวตัถตุ่าง ๆ ทีจ่ะบ�ารงุชวีติให้มคีวามสขุเฉพาะตนเป็น

ข้อส�าคัญ มารดาบิดาเมื่อเลี้ยงดูบุตรธิดาจนเติบใหญ่ สามารถท�าการงานเลี้ยงตนเอง

ได้แล้ว ก็ปลดภาระปล่อยให้แยกออกไปตัง้ตนเอง เม่ือบตุรธดิาแยกออกไปต้ังครอบครวั

ของตนเองแล้ว ก็ประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวของตนไป ไม่ต้องหันมาเหลียวแล

เลี้ยงดูมารดาบิดาอีก มารดาบิดาแก่ชราเข้าบางทีก็ต้องไปอยู่ในที่ส�าหรับเลี้ยงคนแก่

ต้องว้าเหว่ เลีย้งสตัว์เช่นสนุขัไว้เป็นเพือ่นกม็ ีบตุรธดิาเองเมือ่แก่เข้ากต้็องแยกออกไป

ว้าเหว่อยู่เช่นเดียวกัน พวกนี้มักมีความเจริญทางวัตถุกันมากมาย มักเล่าเรียนและ

ท�างานกันตัวเป็นเกลียว แต่ตัวใครก็ตัวใคร เพราะท�าไมจะต้องช่วยกันในเมื่อทุกคน 

ก็สามารถที่จะท�างานหารายได้ด้วยตนเอง

ส่วนบางพวกไม่ได้คิดสร้างทางวัตถุมากมายนัก ชอบบ�ารุงจิตใจให้สบาย 

มากกว่า มีความผูกพันระหว่างมารดาบิดากับบุตรธิดากันตลอดไป มารดาบิดามักจะ

เห็นบตุรธดิาของตนเป็นเดก็อยูเ่สมอ มคีวามเป็นห่วงใยกนัเรือ่ยไป บตุรธดิาก็ไม่ทอด

ทิ้งมารดาบิดาให้ว้าเหว่ มักจะมีลูกคือหลานของท่านให้ท่านเลี้ยง โดยที่ท่าน 

ไม่ต้องไปหาสุนัขมาเลี้ยงเป็นเพื่อน มีลูกหลานเป็นเพื่อนที่ออกจะมากเกินไปเสียอีก 

พวกนี้มักจะมีความคิดซ่ึงพวกแรกจะท่ึงว่าเป็นปรัชญา เช่นบางทีอยู่กระท่อมเล็ก ๆ 
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กลางไร่นา แต่ก็เป่าขลุ่ยร้องเพลงกันอย่างสบายใจ เพราะเห็นว่าจะหาเงินให้มาก 

เพื่ออะไร ก็เพื่อจะมีบ้านอยู่ใหญ่โตสวยงาม มีวัตถุต่าง ๆ ใช้เพื่ออะไร ก็เพื่อความสุข 

ก็อยู่กระท่อมเพียงเท่าน้ีมีความพอใจมีความสุขแล้ว จะต้องไปทะเยอทะยานหาบ้าน 

หารถยนต์ เป็นต้น ให้ล�าบากท�าไมอีกเล่า

ในเรือ่งนี ้ถ้ามปัีญหาว่าพระพทุธศาสนาสอนอย่างไรกต็อบได้ว่าทางพระพทุธ

ศาสนาสอนคฤหสัถ์ให้ก่อสร้างตนให้มีความเจรญิและความสุขทัง้ทางวัตถุและทางจติใจ 

ทั้งในส่วนตัวและสังคม ทางวัตถุสอนให้ปฏิบัติในประโยชน์ปัจจุบัน คือมีความเพียร 

เล่าเรียน และท�างานหาทรัพย์เป็นต้น ทางจิตใจสอนให้ปฏิบัติในประโยชน์ภายหน้า 

คือมีความเชื่อที่ถูกต้อง มีความประพฤติดี มีความเผ่ือแผ่และมีปัญญารู้จักผิดชอบ  

ชั่วดี ในทางสังคมสอนให้ปฏิบัติชอบต่อกันในระหว่างมารดาบิดากับบุตรธิดา เป็นต้น 

เช่นสอนบุตรธิดาว่า “ท่านเลี้ยงมาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ” 

ส่วนความพอใจที่เรียกว่า “สันโดษ” นั้น เมื่อยังจะต้องท�าเหตุคือความดีให้

มากขึ้น ก็สอนมิให้พอใจเพียงเท่านั้น แต่สอนให้ใช้วิริยะ ท�าเหตุให้ยิ่งขึ้น ถ้าจะนอน

เป่าขลุ่ยเสีย ไม่ท�าดีอะไรยิ่งขึ้นก็กลายเป็นมีความพอใจ และความสุขอยู่ในความ

เกยีจคร้าน ส่วนผลท่ีได้รบั สอนให้พอใจ ถ้าจะเป่าขลุย่เพราะพอใจอยูใ่นผลของความ

เพียรที่ตนได้รับ ก็ถูกต้อง



ความอัศจรรย์ของธรรม

คนเราต่างมกีารงานทีจ่ะต้องท�าเพือ่ให้เกดิความส�าเรจ็ ถ้าจะมคี�าถามว่าจะใช้

ธรรมหมวดไหนของพระพุทธเจ้าช่วยในการท�าการงานทุกอย่าง ก็อาจตอบได้ว่า ควร

ใช้พละคือธรรมที่เป็นก�าลัง ๕ อย่างคือ 

๑. ศรัทธา ความเชื่อมั่น 

๒. วิริยะ ความเพียร 

๓. สติ ความระลึกได้ 

๔. สมาธิ ความตั้งใจมั่น 

๕. ปัญญาความรู้ทัว่ถงึ เพราะจะต้องมคีวามเชือ่ทีต่ัง้ม่ันในทางทีด่�าเนนิตัง้แต่

ขั้นแรกจนถึงขั้นที่สุด จะต้องมีความเชื่อที่ตั้งมั่นในตนเอง ปราศจากความลังเลใจกับ

จะต้องมีความเพียร คือความกล้าหาญท่ีจะท�า ไม่ย่อท้อ ไม่อ่อนแอ ไม่ยอมให้มีจุด

อ่อนในตน กบัจะต้องมสีติรอบคอบ ไม่ประมาท ไม่มองข้ามแม้ในส่ิงทีเ่ล็กน้อย ไม่ให้

เส้นผมบงัภเูขา ท้ังไม่ให้ภูเขาบงัเส้นผม กับจะต้องมคีวามตัง้ใจ มัน่คง จะต้องมปัีญญา

รู้ทั่วถึง ด้วยการตรวจตราพินิจพิจารณาให้ทั่วถ้วนธรรมเหล่านี้

ศรัทธากับปัญญาต้องให้มีพอสมควรแก่กัน บางทีอาจจะมีศรัทธาเกินปัญญา 

เช่นเชื่อในทางที่อยากจะเชื่อหรือที่ชอบจะเชื่อ ไม่พินิจให้ดีด้วยปัญญาก็จะเป็นศรัทธา

ที่ขาดปัญญาไป เพราะความอยากหรือความชอบนั้นเป็นคนละอย่างกับปัญญา หรือ

บางทต้ีองการแต่เหตผุลทางปัญญาเท่านัน้ ไม่ยอมจะเชือ่อะไรส�าหรบัทีจ่ะเป็นทีพ่ึง่ท�าใจ
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ให้มั่นคง ก็จะขาดก�าลังที่ส�าคัญไปเพราะสิ่งที่มองกันไม่เห็น คิดไปไม่รู้นั้น ยังมีอยู่อีก

เป็นอนัมาก ฉะนัน้ ต้องให้ได้ท้ังเหตผุลทางปัญญา ทัง้ความเชือ่ทีต่ัง้มัน่ แม้ในสิง่มอง 

ไม่เหน็ เช่น ในอ�านาจของธรรม คนท่ีมีธรรมย่อมจะได้เปรยีบคนทีไ่ม่มธีรรมมากทีต่รง

จุดนี้ เพราะอธรรมนั้นช่วยใครไม่ได้ ถึงจะพยายามกลบเกลื่อนเท่าไรก็ไม่มิด เหมือน

อย่างช้างตายทัง้ตวัเอาใบบวัมาปิด จะมองเหน็แจ่มแจ้งแก่ใจตนเองนัน้แหละ จติใจของ

คนท่ีไม่บอดด้วยโมหะอย่างหนาแน่นเกินไป ย่อมจะรับรู้ธรรมกับอธรรมอยู่ด้วยกัน 

จิตใจจะมองเห็นได้ชัดเจนเหมือนอย่างส่องกระจกที่แจ่มเห็นเงาหน้าของตนเอง

ส่วนความเพียรกับความตั้งใจม่ันก็ต้องให้มีพอสมควรแก่กัน เพราะถ้าเพียร

ขวนขวายมากไป ก็จะท�าให้ฟุ้งซ่าน ขาดความมั่นคง ถ้าท�าใจให้ตั้งม่ันมากไป ก็จะ

ท�าให้หยุดความเพียร หรือท�าให้ช้าไปกว่าที่ควร ฉะนั้น ต้องให้มีพอสมควรแก่กัน  

ส่วนสติที่รอบคอบ จะต้องให้มีมากอยู่เสมอในทุกเรื่องทุกเวลา

ธรรมเหล่านี้ จะรวมกันเป็นก�าลังสนับสนุนการท�าการงานทุกอย่างให้ส�าเร็จ 

คนทีม่ธีรรมคอืคณุงามความดทีีท่�าไว้มาก หากได้มพีละทัง้ ๕ นีเ้พิม่เข้าอกี กย็ิง่จะส่ง

เสริมความส�าเร็จได้ดมีากขึ้นเพราะ “ธรรมยอ่มรกัษาบุคคลผู้ประพฤตธิรรม” เพยีงมี

ศรัทธาในพระพุทธเจ้าผู้ตรัสพระธรรมบทนี้ไว้โดยมั่นคง ก็เพียงพอส�าหรับข้อศรัทธา

และธรรมนี้เองจะเป็นเครื่องป้องกันอุปสรรคศัตรูมิให้ท�าลายล้างได้ จะรักษา

ส่งเสริมให้ด�ารงอยู่และมีความเจริญ ซึ่งผลนี้จะส�าเร็จโดยไม่ชักช้าอย่างน่าอัศจรรย์



ก�าลังใจสู่ความส�าเร็จ

ก�าลังใจ เป็นข้อส�าคัญที่จะอุปการะให้เกิดความส�าเร็จในกิจท่ีจะท�าทั้งปวง  

เหตุที่จะท�าให้เสียก�าลังใจมีมาก ดังที่ทราบกันอยู่ แต่ในทางตรงกันข้าม เหตุที่ท�าให้

เกดิก�าลงัใจกม็มีากเช่นเดียวกนั มใิช่ว่าจะมแีต่เหตใุห้เสียก�าลงัใจเท่านัน้ จงึควรคิดค้น

หาให้พบเหตุแห่งก�าลังใจ

ธรรมท่ีพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปฏบิตัอิบรม จิตใจ ล้วนเป็นเหตุให้เกดิก�าลงัใจ 

เช่น ศรัทธาความเชื่อในผู้อื่นที่ควรเชื่อ และความเชื่อในตนเอง เม่ือมีความเชื่อสอง

อย่างนี้ประกอบกันตามส่วน ก็เป็นก�าลังใจส�าคัญประการหนึ่ง

ความวางใจเป็นอุเบกขา ในนินทา และสรรเสริญ คือไม่ถือเสียงซุบซิบหรือ

เซ็งแซ่ในทางต่าง ๆ เป็นใหญ่ แต่ถือประโยชน์ของตนเป็นประมาณ หมายความว่า 

ด�าเนินทางรักษาประโยชน์ของตนไว้ ใครจะว่าอย่างไรไม่ถือเป็นส�าคัญเพราะถ้าไปถือ

เป็นส�าคัญเข้า ก็จะเสื่อมประโยชน์ จะท�าให้ใจระทมย่อท้อเพราะนินทา ให้ใจก�าเริบ

เสิบสานเพราะสรรเสริญ นับว่าเป็นเหตุให้เสียก�าลังใจด้วยกัน วางใจเป็นอุเบกขาใน

เรื่องนี้ได้ จึงเป็นก�าลังใจประการหนึ่ง

ความปลงใจลงในกรรมและผลของกรรม โดยก�าหนดคิดว่าเป็นไปตามกรรม

ทีแ่ต่ละคนได้ท�าไว้ ตนเองกม็กีรรมเป็นของของตน ไม่ได้ท�าไว้ในชาตนิีก้ค็วรเชือ่ว่าได้

ท�าไว้ในอดตีชาต ิทกุคนจงึต้องเผชญิบคุคล หรอืเหตกุารณ์ต่าง ๆ อยูบ่่อย ๆ ทีต่นเอง

ไม่ชอบใจปรารถนา แต่ต้องพบ ต้องเผชิญอย่างหลีกเล่ียงไม่พ้น เม่ือเป็นดังน้ีก็ต้อง
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ยอมเผชิญ ถือว่าเป็นกรรมและผลของกรรม จึงต้องปฏิบัติไปตามกรรมวิบาก คือ 

ท�าไป ตามกระบวนเรือ่งทีเ่กดิขึน้ด้วยสตปัิญญาเตม็ที ่ไม่หลกีเลีย่งย่อท้อ ความปลงใจ

ลงในกรรมและผลของกรรมจึงเป็นก�าลังใจประการหนึ่ง

ความคิดให้เหมือนอดีต คือล่วงไปแล้ว เหตุการณ์ทั้งปวงพร้อมทั้งอายุล่วงไป

โดยล�าดับ ถึงเรื่องที่ก�าลังเกิดขึ้นก็จักล่วงไปทั้งหมด จักมอดไปเหมือนเถ้าถ่านที่หมด

ไฟแล้ว ฉะน้ัน ในขณะเผชิญเรื่อง คิดว่าเหมือนกับเรื่องท่ีล่วงไปแล้ว จะท�าให้จิตใจ

รู้สึกเป็นปกติ เพราะเท่ากับเห็นความดับสนิท ความคิดให้เหมือนอดีตจึงเป็นก�าลังใจ

ประการหนึ่ง

ความเหน็ทางออก หมายถึงสตปัิญญาทีเ่หนอืกว่า เหน็ทางออกจากข้อขัดข้อง

ในทุกทางด้วยวิธีที่ไม่เป็นทุกข์ เป็นก�าลังใจประการหนึ่ง

ความไม่แพ้ต่อเหตุการณ์แม้จะรุนแรง จิตใจเผชิญได้อย่างเยือกเย็นสุขุม

รอบคอบ ไม่กลัว กล้าอย่างทหารหาญ พระเจ้าอุเทนเมื่อถูกพระเจ้าจัณฑปัชโชตจับ

ไปเป็นเชลย ทรงถกูขูว่่าจะประหารจงึตรัสว่า 

“ทรงเป็นเชลยแต่ร่างกาย แต่จติไม่เป็นเชลย ราชศตัรูจึงเป็นใหญ่แต่ทางกาย 

ไม่เป็นใหญ่แห่งจิต จะท�าอะไรแก่ร่างกายก็ท�าไปเถิด” 

ความมีใจหาญดังนี้เป็นก�าลังใจส�าคัญ รวมความว่าคนฉลาดย่อมรู้วิธีเสริม

ก�าลังให้แก่จิตใจ คนโง่เท่านั้นที่นอนเสียก�าลังใจ ไม่รู้จะแก้ไขใจของตนอย่างไร



ที่สุดคอืพึ่งตน

ถ้าจะมีปัญหาว่า พระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งใคร คือพึ่งตนเอง หรือพึ่งผู้อื่น 

อาจตอบได้ว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับสังคม สอนให้เกื้อกูลกันและกัน สอนให้เป็นมิตรกัน 

ไม่ให้เป็นศัตรูกัน เพราะคนที่อยู่ร่วมกัน จ�าต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  

ไม่โดยตรงกโ็ดยอ้อม เช่น คนจนต้องอาศยัก�าลงัทรพัย์ของคนม ีส่วนคนมกีต้็องอาศยั

ก�าลงัแรงงานของคนจน คนโง่ต้องอาศยัปัญญาคนฉลาด ส่วนคนฉลาดต้องอาศยัก�าลงั

กายของคนโง่ ชาวนาต้องอาศัยผลไม้ของชาวสวน ส่วนชาวสวนต้องอาศัยข้าวของ

ชาวนา

แต่ทุก ๆ คนจะมุ่งอาศัยคนอื่นแต่ฝ่ายเดียวหาได้ไม่ ตนเองจะต้องท�าตนให้

เป็นที่พึ่งอาศัยของคนอื่นได้ด้วย และคนที่จะท�าตนเช่นนั้นได้ ก็จะต้องท�าตนให้เป็นที่

พึ่งของตนเองได้ก่อน เช่นคนหนึ่งหกล้ม อีกคนหนึ่งจะช่วยอุ้มขึ้นมา คนที่จะช่วยนั้น

ต้องยืนตั้งหลักของตนเองให้ดีก่อน จึงจะก้มลงไปอุ้มคนที่ล้มขึ้นมาได้โดยท่ีตนเอง 

ไม่หกล้มไปด้วย ไม่เช่นน้ันก็จะหกล้มไปด้วยกันท้ังคู่ หรือเช่นชาวนาจะต้องท�านาให้

ได้ข้าวของตนจึงจะพึ่งชาวสวนได้ด้วยการแลกเปลี่ยนกัน

ฉะนั้น ทุก ๆ คนจึงต้องท�าตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัส

สอนว่า “ตนแลเป็นท่ีพึง่ของตน” ท้ังควรจะทราบด้วยว่า อนัคนทีม่ตีนเป็นทีพ่ึง่ของตน

ได้นั้น จะต้องมีสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้อยู่ในตน หรือเป็นของตน เช่น มีวิชา มีการงาน  

มีทรัพย์ มียศ ตลอดถึงมีคุณงามความดีเป็นท่ีนับถือ จะต้องมีเพียงพอท่ีจะเล้ียงตน 
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อุดหนุนตนให้มีความสุขความเจริญ ท่ีจะป้องกันตนให้พ้นอันตราย การแสวงหาวิชา

และทรพัย์เป็นต้นนัน้ ตลอดถงึการผกูมติรกบัผูที้ค่วรเป็นมติรท้ังหลายเพือ่ผลดังกล่าว 

หาชื่อว่าเป็นการพึ่งผู้อื่นไม่ แต่เป็นการสร้างตนเองให้พร้อมท่ีจะให้เป็นท่ีพ่ึงของตน 

ได้นั้นเอง เหมือนอย่างผู้นับถือพระพุทธศาสนาถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

เป็นสรณะคือที่พึ่ง หรือพูดง่าย ๆ ว่า พึ่งพระรัตนตรัย ก็เพื่อท�าตนเองให้มีที่พึ่งที่จะ

สร้างตนเองให้เป็นท่ีพึง่ของตนได้ หรอืเหมอืนอย่างบตุรธดิาพึง่มารดาบิดา ศิษย์พึง่ครู 

ก็เพื่อที่จะสร้างตนเองให้ใหญ่กล้าสามารถที่จะเป็นที่พึ่งของตนเองได้ต่อไป

การสร้างตนเองให้เป็นทีพ่ึง่ของตนได้ ทัง้ในทางสามารถป้องกนัอันตรายและ

ในทางด�ารงตนให้เจริญ จึงเป็นหลักส�าคัญ และในขณะเดียวกันก็ยังต้องมีการพ่ึงพา

อาศัยกันอยู่ในสังคมโลก คนเราต้องเข้าอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งในโลก ตามระบอบ

ธรรมที่นับถือ เช่นคนนับถือธรรมของพระพุทธเจ้าก็เข้าสังคมแห่งพุทธศาสนิกชน 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในที่หนึ่งมีความว่า 

“ท่านทั้งหลาย จงมีตนเป็นเกาะ เป็นที่พึ่ง จงมีธรรมเป็นเกาะ เป็นที่พึ่ง”

ถือเอาความได้ว่า อันผูท้ีจ่ะมีตนเป็นทีพ่ึง่ได้ กค็อืคนทีม่ธีรรม เช่น ธรรมเป็น 

ที่พึ่ง ๑๐ ประการ มีศีลเป็นต้น พระพุทธศาสนาจึงเป็นค�าสอนที่บริสุทธิ์ เพื่อความ

ประพฤติที่บริสุทธิ์ของทุกคน ไม่ใช่ส�าหรับใครจะยกไปอ้างเพื่อเหตุผลอย่างอื่นทางอื่น



สิ่งที่พงึเข้าใจให้ถูกต้อง



.



มนุษย์

อันบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่แปลว่าเป็นผู้ที่มีใจสูง แปลมาจากค�าว่ามนะท่ี

แปลว่าใจ อีกอย่างหนึ่งมนะท่ีแปลว่าใจนั้นแปลว่าความรู้ คือมีความรู้สูง ก็ได้แก่มี

ปัญญาสงูอนัเป็นผลของกศุล เป็นชนกกรรมน�าให้มาเกดิ เพราะฉะนัน้ ผูท้ีเ่กดิมาเป็น

มนษุย์ทกุคนจงึได้ปัญญาคือความรูเ้ป็น สชาติปัญญา ปัญญาทีม่าจากชาตคิอืความเกิด

ติดมาด้วยกันทุกคน ยิ่งไปกว่าสัตว์เดียรัจฉานทั้งหลายเป็นอันมาก

เราจะเห็นได้ว่า สัตว์เดียรัจฉานทั้งหลายนั้นตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์มาเป็นอย่างไร 

ในบดันีก้เ็ป็นอย่างนัน้ เป็นต้นว่า ไม่รูจ้กัสร้างบ้านเรอืนอยูอ่าศยั สตัว์บางจ�าพวกรูจ้กั

ท�ารังอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มีปัญญาพัฒนาท�าอะไรให้ยิ่งขึ้นมา เมื่อครั้งดึกด�าบรรพ์เคยสร้าง

รังมาอย่างไร เดี๋ยวนี้ก็สร้างอย่างนั้น ไม่มีปัญญารู้จักเปรียบเทียบ ไม่รู้จักความดีไม่รู้

จกัความชัว่ไม่รู้จกัละอายต่าง ๆ เม่ือครัง้ดกึด�าบรรพ์เป็นอย่างไร เดีย๋วนีก็้เป็นอย่างนัน้

ไม่มีผิดแปลก

แต่มนุษย์เรามีปัญญา เป็นสชาติปัญญา จึงสามารถท่ีจะอบรมปัญญาท่ีเป็น

พื้นนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปโดยล�าดับ สามารถที่จะสร้างความเจริญต่าง ๆ ดังที่เรียกว่า 

สามารถที่จะพัฒนา คือท�าให้เจริญ สามารถที่จะท�าให้ประเสริฐต่าง ๆ มีวัฒนธรรม 

มีอารยธรรม รู้จักสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างกฎหมายสร้างวิธีการปกครอง สามารถที่
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จะตรัสรู้ธรรมต้ังศาสนาดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย นี้เป็นผลของ

ปัญญาที่ได้มาจากก�าเนิด เป็นสชาติปัญญา และมาอบรมให้เจริญขึ้นโดยล�าดับ  

เพราะฉะน้ัน จึงสามารถท่ีจะเลื่อนภูมิชั้นให้สูงขึ้นมาโดยล�าดับ จากภูมิของปุถุชนที่

หยาบ ละเอียดขึ้นมาจนถึงภูมิของอริยบุคคลตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

แต่ว่าข้อที่พัฒนาเติบโตเจริญตามอันเป็นส่วนตรงกันข้าม อีกประการหนึ่ง 

ก็คือกิเลสตัณหา กิเลสตัณหาของมนุษย์นี้ก็เจริญเติบโตขึ้นมาอีกเหมือนกัน อันเป็น

ไปในทางท�าลายล้างต่าง ๆ ยิง่กว่าสัตว์เดยีรัจฉานทีว่่าโง่เป็นอันมาก สัตว์เดียรจัฉานน้ัน 

โง่ในด้านที่จะท�าความเจริญอะไรให้บังเกิดขึ้น แต่ก็โง่ในด้านท่ีจะสร้างความเสื่อม 

ความท�าลายต่าง ๆ ด้วยเหมือนกัน ดังจะเห็นว่าสัตว์เดียรัจฉานนั้นไม่สามารถสร้าง

บ้านสร้างเมือง แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะสร้างเครื่องท�าลายล้างด้วยเหมือนกัน ท�ามีดไม่

เป็นท�าปืนไม่เป็น ไม่มีความโลภอะไรมากนัก จะมีความโลภ ความหวงในอาหารก็แค่

หวงไว้ส�าหรับกินม้ือหนึ่ง วันหนึ่งตลอดเวลาวันสองวัน เป็นต้น ท่ีจะเก็บตุนอะไร 

ไว้มากมายดังมนุษย์นั้น สัตว์เดียรัจฉานไม่มีปัญญาที่จะท�า ดั่งนี้จะเห็นได้ว่าแม้ใน 

ความเสือ่มด้านกเิลสตณัหากเ็จรญิเตบิโตตามขึน้มาด้วย และปัญญานีเ้องกน็�าไปใช้ใน

ด้านนั้น



ที่พึ่ง

การถึงสรณะอันเรยีกว่า “สรณคมน์” จงึเป็นกจิส�าคญัประการแรกของผูน้บัถือ

ศาสนาทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิต คือผู้บวช ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ การถึงสรณะนี้

เองเป็นเครือ่งน�าการบวชเป็นสามเณรเป็นภกิษ ุเป็นเครือ่งน�าความเป็นอบุาสกอบุาสิกา 

เพราะฉะน้ัน การถงึสรณะจงึนบัได้ว่าเป็นธรรมประการส�าคญัประการหนึง่ ซึง่ผูน้บัถอื

พระพุทธศาสนาทั้งหลายสมควรที่จะท�าความเข้าใจและปฏิบัติให้ถึงพระพุทธเจ้า  

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะกนัจรงิ ๆ อันจะเป็นประโยชน์ ในการปฏบิตัธิรรมเป็น

อันมาก

ได้มีพุทธภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ถึงสรณะ ซึ่งแปลความว่า มนุษย์ทั้งหลาย 

ถูกภัย คือความกลัวคุกคามแล้ว จึงพากันถือภูเขาบ้าง ป่าบ้าง สวนบ้าง ต้นไม้ที่เป็น

เจดีย์ท้ังหลายบ้าง ว่าเป็นสรณะกนัเป็นอนัมาก นัน่ไม่ใช่สรณะอนัเกษม นัน่ไม่ใช่สรณะ

อันอุดม ผู้ท่ีถือสิ่งน้ันเป็นสรณะย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ เห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาอันชอบ คือเห็นทุกข ์ 

เห็นเหตุเกิดทุกข์ เห็นความดับทุกข์ เห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นั้นเป็นสรณะ

อันเกษม นั้นเป็นสรณะอันอุดม ถือสิ่งนี้เป็นสรณะแล้วย่อมพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ดั่งนี้

ตามท่ีกล่าวมาน้ี เป็นค�าแปลค�าสอนหรือพระพุทธภาษิต ที่ท่านแสดงว่า

พระพทุธเจ้าได้ตรสัเอาไว้ และตามพระพทุธภาษิตท่ีแปลมาให้ฟังนี ้กไ็ด้แสดงเหตุการณ์

ถึงสรณะกันว่า คือความกลัวอันได้แก่ภัยต่าง ๆ ภัยนั้นหมายถึงส่ิงที่ท�าให้กลัวด้วย 
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หมายถึงตัวความกลัวด้วย ภัยต่าง ๆ นี้เองคุกคามหมู่คน คือคนกลัวภัยต่าง ๆ จึงได้

พากันหาสรณะ และเมื่อเข้าใจว่าสิ่งอันใดเป็นสรณะได้ก็พากันถือสิ่งอันนั้นเป็นสรณะ 

เพือ่ระงบัภยัคอืความกลวั พระพทุธเจ้าจงึได้ตรัสเอาไว้ว่า ถ้าไปถอืบรรดาภเูขาป่าสวน

ต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ทั้งหลาย เป็นต้น เป็นสรณะกันแล้ว ก็มิใช่สรณะที่อุดม มิใช่สรณะ

ทีเ่กษม ไม่ท�าให้พ้นทกุข์ได้ แต่ถ้าหากว่าได้ถอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ 

และเหน็อรยิสจัทัง้สีด้่วยปัญญาอันชอบแล้ว นีแ่หละเป็นสรณะทีเ่กษมทีอ่ดุม และท�าให้

พ้นทุกข์ได้

อน่ึง ในอกีพระสตูรหนึง่ได้แสดงถงึว่า ความท�าสตริะลกึถงึ พระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ์ แม้ตามบทที่สวดกันว่า อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ แม้ตามบทที่

สวดกันว่า สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม แม้ตามบทท่ีสวดกันว่า สุปฏิปนฺโน ภควโต  

สาวกสงฺโฆ เป็นต้น ระลึกถึงพระพุทธ ระลึกถึงพระธรรม ระลึกถึงพระสงฆ์ สติที่

ระลึกถึงดั่งนี้เรียกว่า พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ เมื่อระลึกถึงด้วยสติ 

ดัง่นี ้ย่อมสามารถระงบัภยัหรือระงบัความกลัวต่อภยัต่าง ๆ ได้ เหมอืนอย่างเทพยดา

ที่เข้าสงครามรบกับอสูรเกิดความกลัวขึ้น ท้าวสักกะเทวราชก็แนะน�าให้ดูยอดธงของ

ท้าวสกักะเทวราชเองและของเทพผูใ้หญ่ทัง้หลาย กจ็ะระงบัความกลวัได้ ตามตวัอย่าง

ทีท่่านแสดงไว้นีก้เ็ทยีบเหมอืนอย่างทหารออกสงคราม กย่็อมจะมีธงประจ�าหมู่ประจ�า

กอง กใ็ห้ดูยอดธงส�าหรบัเป็นเครือ่งระงบัความกลวัข้าศึกศตัร ูแต่ว่าความดหูรอืระลกึ

ถงึสิง่อืน่นัน้ ก็ระงบัความกลัวได้บ้างไม่ได้บ้าง เพราะว่าบคุคลและส่ิงเหล่านัน้ยงัมรีาคะ  

มีโทสะ มีโมหะ ยังมีความหวาดสะดุ้ง ยังจะต้องหนี แต่ว่าพระตถาคตพุทธเจ้านั้น

ปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ไม่มีความสะดุ้งกลัว ไม่หนี ฉะนั้น 

ความระลึกถึงพระตถาคตพุทธเจ้า กับทั้งระลึกถึงพระธรรม และพระสงฆ์ จึงระงับ

ความกลัวได้ดั่งนี้ ตามที่แสดงมานี้ เป็นวิธีปฏิบัติในพุทธศาสนาเกี่ยวแก่พุทธานุสสติ 

ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ และเกี่ยวแก่สรณะที่เป็นไปในด้านระงับความกลัวในภัย 

ต่าง ๆ ในบดันีจ้งึนยิมการสร้างพระพทุธรปูเลก็ ๆ และน�าตดิตนไปในทีต่่าง ๆ ส�าหรบั

เป็นเครื่องระงับภัยคือความกลัว ในเม่ือระลึกถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและ

พระสงฆ์เป็นพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ ก็จะท�าให้ความหวาดกลัวภัย
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หายไปได้ ก็เป็นธรรมเนียมที่เนื่องกันมา ดั่งนี้ และก็ได้ประโยชน์ในการบ�ารุงจิตใจให้

ไม่หวาดกลัว ให้กล้าหาญ และให้มีขวัญดี

อกีประการหนึง่ สรณะนัน้เป็นเคร่ืองดงึใจให้ออกจากกระแสของกเิลสตณัหา

มาสูก่ระแสของธรรม สรณะในความหมายนีก้เ็ป็นข้อส�าคญัส�าหรบัผูต้้องการถงึสรณะ

อนัแท้จรงิ ซึง่เป็นธรรมปฏบิตัใินพระพทุธศาสนา จงึควรท�าความเข้าใจในการถึงสรณะ

ประการนี้อีกด้วยและเป็นประการที่ส�าคัญ การถึงสรณะนั้นก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ

ถึงพระพุทธเจ้า ถงึพระธรรม ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ ในเบือ้งต้นจงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องเข้าใจ

หรอืรู้จกัพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ก่อนจงึจะถงึท่านได้ ถ้าไม่รูจ้กัไม่เข้าใจท่าน 

กไ็ม่รูว่้าจะถงึท่านอย่างไร และถงึท�าไม การท�าความรูจ้กัพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

นัน้กโ็ดยวธิเีรยีนให้รูจ้กัพทุธประวตั ิให้รูจ้กัเรือ่งของพระธรรม ให้รู้จกัพระสงฆ์ นีเ้ป็น

วธิที�าความรูจ้กัพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ทัว่ไป แต่กค็วรรูจ้กัพระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ โดยวิธีรู้จักพระคุณคือรู้จักพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และ

พระสงัฆคณุแม้โดยย่อ ดงัท่ีได้แสดงไว้ในนวโกวาททีศ่กึษากนัอยู่ บทสวดทีเ่ราสวดกนั

อยูว่่า อิตปิิ โส ภควา เป็นต้น ก็เป็นบทแสดงพระพทุธคณุ สวฺากขฺาโต กเ็ป็นบทแสดง

พระธรรมคณุ สุปฏปินโฺน กเ็ป็นบทแสดงพระสงัฆคณุ เพราะฉะนัน้ เมือ่ว่าโดยพระคณุ

แล้ว ท่านผูใ้ดกต็ามประกอบด้วยพระคุณท่ีเป็นพระพทุธคณุดงัทีส่วดนัน้กเ็ป็นพระพทุธเจ้า 

สิง่อนัใดกต็ามทีป่ระกอบด้วยคณุดงัทีไ่ด้แสดงไว้ในพระธรรมคณุ ก็เป็นพระธรรม หมูใ่ด

ก็ตามที่ประกอบด้วยพระคุณดังที่แสดงไว้ในพระสังฆคุณก็เป็นพระสงฆ์ นี้สรุปเข้ามา

โดยพระคุณ ท�าให้รู้จักพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ใกล้เข้ามา และเป็นปัจจุบัน

ฉะนั้น ก็ให้ท�าความรู้จักพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ โดยพระคุณแม้

โดยย่อ เมือ่เป็นด่ังนีแ้ล้วกพ็อจะสรปุได้ว่า ล้วนแต่เป็นสิง่ทีบ่รสิทุธิ ์ล้วนเป็นสิง่ท่ีน�าให้

พ้นทุกข์ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่น�าไปสู่ภูมิธรรมที่สูงขึ้นไปที่ดีขึ้นไป ยิ่ง ๆ ขึ้นไปทั้งนั้น สรุป

เข้ามาดัง่นีคื้อ เป็นของดีเป็นของประเสรฐิทัง้นัน้ ท้ังพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

ให้ท�าความรูจ้กัสรปุเข้ามาดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ เมือ่ท�าความรูจ้กัแล้วแม้โดยย่อนี ้การถึง

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ก็ง่ายเข้าสะดวกเข้า เพราะเป็นการถึงท่านผูบ้รสิทุธิ์ 
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ถึงสิ่งที่บริสุทธิ์ ถึงหมู่ที่บริสุทธิ์ ที่ดี ที่ประเสริฐ เป็นสรณะคือที่พึ่งของจิตใจจริง  

และเป็นเครื่องดึงใจให้ออกจากกระแสโลกท่ีชั่วมาสู่กระแสธรรมท่ีดี ฉะนั้น การถึง

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จงอย่าถึงแต่วาจาที่เปล่งออกมาว่า พุทฺธํ สรณํ  

คจฺฉามิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ แต่ให้ถึงด้วยใจ ให้ถึงในฐานะที่รู้จัก

ว่าเป็นของดีเป็นของประเสริฐ ดึงใจเข้ามาสู่ความบริสุทธิ์ความดี ความประเสริฐ  

ให้จิตใจออกจากสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ดั่งนี้แหละ คือการถึงสรณะอันควรฝึกให้จิตใจมีเป็น

ประจ�า ในเวลาท่ีจิตใจประสบเรื่องอะไรต่าง ๆ ที่ชวนให้โลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้าง 

เพราะจิตใจมีสิ่งเหล่านั้นดึงไป เพราะฉะนั้น ต้องมาปฏิบัติระลึกถึงพระพุทธเจ้า  

พระธรรม พระสงฆ์ ให้พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ดึงกลบัเข้ามาสู่ความประเสรฐิ

สู่ความดีทั้งหลาย จิตใจดังนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นจิตใจที่มีสรณะ.



ตน

ที่พึ่งอันส�าคัญที่จะต้องรู ้จักคือตนเอง ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสเอาไว้ว่า  

“อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน” เพราะฉะนั้น ในขั้นนี้จึงได้ที่พึ่งเป็น ๔ 

คือ พระพุทธเป็นสรณะคือที่พึ่ง พระธรรมเป็นสรณะคือที่พึ่ง พระสงฆ์เป็นสรณะคือ

ที่พึ่ง และตนเองเป็น นาถะ คือที่พึ่งของตน จึงได้ที่พึ่ง ๔ อย่าง

ตนเองทีเ่ป็นนาถะคอืทีพ่ึง่ของตนนัน้ จะพงึเห็นได้ว่าเป็นส่ิงส�าคญั แม้ว่าจะมี

ที่พึ่งอื่น ๆ แต่ตนเองก็ต้องเป็นที่พึ่งของตนเองด้วย คือว่าตนเองจะต้องรับที่พึ่งอื่น ๆ 

นัน้เข้ามาให้เป็นท่ีพ่ึงของตนเอง เม่ือเป็นดัง่นี ้ความเป็นทีพ่ึง่นัน้ ๆ จงึจะส�าเรจ็ประโยชน์ 

ดงัจะพึงเห็นได้ว่า บรรดาทีพ่ึง่ภายนอกทัง้หลาย เช่นมารดาบิดาครบูาอาจารย์ ซึง่ท่าน

เป็นที่พึ่งของบรรดาบุตรธิดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย แต่ว่าบุตรธิดาและศิษยานุศิษย์ 

ทัง้หลายน้ัน กจ็ะต้องมตีนเองเป็นทีพ่ึง่ของตนเองด้วย ดงัเช่นมารดาบดิาหาอาหารมา

ให้บตุรธดิารบัประทาน ท่านกส็ามารถเพยีงว่าน�าอาหารเข้ามาให้หรอืว่าเตรยีมอาหาร

ไว้ให้พร้อมแล้วก็เรียกบุตรธิดารับประทาน และอย่างมากที่สุดท่านก็ป้อนเข้าปากให้

ท่านช่วยได้เท่านี ้แต่ว่าบตุรธดิานัน้จะต้องรบัอาหารนัน้ด้วยตนเอง แม้ถงึขนาดว่าท่าน 

ป้อนเข้าปากให้บุตรธิดาก็จะต้องอ้าปากรับแล้วก็เคี้ยวอาหาร กลืนอาหารลงไป แล้วก็

จะต้องมีระบบการย่อยอาหารในร่างกายที่เป็นอนามัยไม่มีโรค สามารถย่อยอาหารไป

เลี้ยงร่างกายได้ เหล่าน้ีก็ต้องพึ่งตนเองท้ังนั้น ถ้าบุตรธิดาไม่อ้าปากรับ หรือแม้ว่า 

อ้าปากรับแต่ไม่เคี้ยวหรือว่าเคี้ยวแล้วไม่กลืน หรือว่ากลืนแล้วแต่ระบบย่อยใช้ไม่ได้ 

เป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ มารดาบิดาก็ช่วยอะไรไม่ได้
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เพราะฉะนั้น ในส่วนส�าคัญนั้น ตนเองจึงต้องช่วยตนเอง เป็นที่พึ่งตนเองดัง

กล่าว แม้ครบูาอาจารย์กเ็หมือนกัน ท่านเป็นทีพ่ึง่ด้วยประสาทศลิปวทิยาให้ ท่านกไ็ด้

แค่พดูสัง่สอน เขยีนสัง่สอน แต่ว่าบรรดาศิษย์นัน้จะต้องตัง้ใจฟัง รบัเอาค�าสอนเข้าไป

พิจารณาให้เข้าใจ แล้วก็จดจ�าเอาไว้เหล่านี้ เป็นต้น จึงจะได้วิชา ถ้าหากว่าศิษย์ไม่ 

ตั้งใจฟัง หนีไปเท่ียวก็ดี น่ังหลับก็ดี คือไม่รับดั่งนี้ จะมีครูบาอาจารย์วิเศษเท่าใด  

กไ็ม่ส�าเรจ็ได้ ศษิย์เองต้องพึง่ตนเองในด้านตัง้ใจฟัง รบัเอาเข้าไปพิจารณาให้เข้าใจแล้ว

จดจ�าเอาไว้ เหล่านี้เป็นต้น จึงจะส�าเร็จเป็นวิชาความรู้ขึ้นมา

พระพุทธเจ้าเองได้ทรงเป็นพระบรมครู ท่านก็ได้ทรงเป็นผู้บอกคือผู้ส่ังสอน 

แต่ว่าสาวกคอืศิษย์ทัง้หลายกต้็องตัง้ใจฟัง แล้วกร็บัเอาค�าสัง่สอนของพระองค์ไปปฏบิตัิ

ทางกาย ทางวาจา ทางใจของตน จึงจะเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา เป็นวิมุตต ิ

ข้ึนมา ต้องพึ่งตนเองให้เป็นปริยัติธรรมขึ้นที่ตนเอง แล้วก็พึ่งตนเองในการปฏิบัติ  

ต้องตั้งใจปฏิบัติจึงจะได้รับผลของการปฏิบัติ ก็ตนเองนั่นแหละได้รับ เพราะฉะนั้น  

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ จึงส�าคัญมาก แม้จะมีสรณะภายนอกสมบูรณ์ แต่ถ้าหากว่า

ตนเองไม่รับดั่งนี้แล้ว บรรดาที่พึ่งทั้งหลายก็มาเป็นที่พึ่งให้ไม่ได้ ครูบาอาจารย์ก็เป็นที่

พึง่ให้ไม่ได้เพราะไม่รบัดัง่นีแ้ล้วจะท�าอย่างไร กต้็องกลายเป็นอนาถาไม่มีทีพ่ึง่ ถึงจะมี

ที่พ่ึงภายนอกทั้งหลายแวดล้อมอยู ่โดยรอบ มีพ่อแม่ที่ดี ร�่ารวยมีเมตตากรุณา  

มีทรัพย์สินมหาศาล ลูกก็ไม่เอาถ่าน ไม่รับสิ่งที่ดีเข้ามาก็ใช้ไม่ได้ เป็นอนาถา มีครูบา

อาจารย์ที่ดีก็เหมือนกัน นักเรียนไม่เอาเรื่องไม่เอาถ่านก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกัน  

เป็นอนาถา เข้ามาถงึส�านกัทีด่ ีได้เข้าเป็นสาวกของพระพทุธเจ้า ไม่เอาเรือ่งไม่เอาถ่าน 

ไม่รับโอวาทก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกัน กลายเป็นอนาถาผู้ไม่มีที่พึ่ง ดั่งนี้แหละ เป็นสิ่งที่

ผูต้้องการความเจรญิท้ังหลายจะต้องส�านึกอย่างย่ิง ว่าตนเองเป็นทีพ่ึง่ของตนเองในการ

ที่จะรับเอาส่ิงท่ีดีท้ังหลายเข้ามา และเมื่อรับเอาส่ิงทั้งหลายเข้ามานี่แหละก็เรียกว่า

ตนเองเป็นที่พึ่ง เพราะฉะนั้น ตนเองก็เป็นที่พึ่งของตนเองได้ แต่ว่าตนเอง จะต้องรับ

เข้ามา

ในการที่จะรับเข้ามาดังกล่าวข้างต้น สรณะนั่นแหละ เป็นข้อส�าคัญมาก คือ

ตัวสติตัวปัญญาน้ีแหละท่ีจะให้นึกถึง ให้รู้ นึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  

รู้จักพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ แม้ตามท่ีรู้จักกันว่า ท่านเป็นผู้ที่บริสุทธิ์  
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เป็นสิง่ท่ีบรสิทุธิ ์เป็นสิง่ทีด่ ีเป็นสิง่ทีป่ระเสรฐิ เอาเพยีงเท่านีก้ใ็ช้ได้ เป็นตวัสตปัิญญา

ที่นึกถึงที่รู้จักแล้วก็เข้าหาท่าน คือเข้าทางที่ดีที่ถูกที่ชอบ ตัวสติปัญญานี้แหละคือ 

สรณะทีจ่ะดงึใจให้พ้นจากอ�านาจของกิเลสมารทีมี่อยู่แรงมากในทกุ ๆ คน เช่นตณัหา

ความดิน้รนทะยานอยากต่าง ๆ แต่ว่าสรณะ ดงักล่าวมานีจ้ะต้องมีก�าลงัแรงกว่าจงึจะ

ดึงได้ ถ้าหากว่าก�าลังน้อยกว่าก�าลังของตัณหาแล้วดึงไม่อยู่ ตัณหาจะดึงเอาตัวไป  

แต่ว่าต้องเข้าใจว่าตนเองน่ีแหละเป็นส�าคัญ เมื่อตนเองยอมต่อตัณหาแล้วก็ไปตาม 

ตัณหาตามกิเลส ถ้าตนเองไม่ยอมก็จะไม่ไปตามตัณหากิเลส แต่ว่าการท่ีตนเอง 

จะไม่ยอมนัน้ ตนเองจะต้องมสีตเิป็นก�าลงั มปัีญญาเป็นก�าลงัทีจ่ะต้องระลกึจะต้องนกึ 

และจะต้องท�าความรู้ที่เป็นตัวปัญญาให้มั่นคงด้วย

อนัปัญญาคือความรูน้ีท้กุคนย่อมมเีป็นภาคพ้ืนดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว และนอกจาก

น้ียังมีปัญญาที่ได้จากการฟังค�าสั่งสอนต่าง ๆ แม้จะไม่เป็นปัญญาของตนโดยตรง  

แต่กย็งัระลกึได้ยังจบัได้ เพราะฉะน้ัน จะท�าอะไรทกุ ๆ อย่างย่อมจะมคีวามรูส้องอย่าง

ดึงกันอยู่โดยมาก เช่นว่าจะท�าดีก็มักจะมีความรู้สึกทางหนึ่งมาดึงไม่ให้ท�า หรือว่าจะ

ท�าชั่วก็มักจะมีความรู้สึกอีกทางหนึ่งมาดึงไม่ให้ท�า ดังที่เรียกว่า ความรู้ในบาปบุญ

คุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ซึ่งทุกคนมีความรู้ท้ังสองอย่างนี้อยู่ด้วยกันน้อย 

หรือมาก แม้แต่เด็กก็มีความรู้ เช่นว่าเด็กไปโรงเรียน วันหนึ่งจะหนีโรงเรียนไปดูหนัง 

เดก็กรู้็เหมอืนกนัว่าหนโีรงเรยีนนีไ้ม่ดไีม่ถกูต้อง แต่ว่าการไปโรงเรยีนเป็นการดถีกูต้อง 

เด็กก็รู ้ไม่ใช่ว่าไม่รู ้ แต่ในท่ีสุดเด็กก็หนีโรงเรียนเพราะความอยากดูหนังแรงกว่า  

คราวน้ีเด็กที่อยากไปดูหนังแต่ไม่ไป ไปโรงเรียนเพราะความรู้ว่าถูกต้องแรงกว่า 

ก็ไม่ไปดูหนัง แปลว่าทุกคนย่อมมีความรู้ในส่ิงที่ตนจะท�าอยู่ด้วยกันทั้งในทางดีทั้งใน

ทางไม่ดี เครื่องดึงน้ีจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ถ้าเคร่ืองดึงดีก็เป็นอันว่าไม่ท�าชั่ว ถ้าเครื่องดึง 

ไม่ดก็ีเป็นอนัว่าท�าชัว่ไป กท็ัง้ทีรู่น้ีแ่หละโดยมากเป็นอย่างนี ้แต่ท่ีไม่รูจ้รงิ ๆ ก็มีเหมือนกัน 

แต่ว่าน่าจะน้อยกว่าและเป็นเหตุพิเศษ แต่ว่าส�าหรับในความประพฤติทั่ว ๆ ไปนั้น  

เป็นสิ่งที่รู้อยู่โดยมาก แต่ว่ารู้แล้วก็ไม่ท�าตามที่รู้หรือตามควรแก่ความรู้ ทั้งนี้ก็เพราะ

ว่าเคร่ืองดึงอันนี้แหละเป็นสิ่งส�าคัญ สรณะจึงมาช่วยตรงนี้ท่ีจะต้องนึกถึง นึกถึง

พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
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ความนกึถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์นี ้รวมความเข้ามากค็อืว่า ระลกึ

ถึงผูบ้รสิทุธิผ์ูท้ีด่ ีระลกึถึงความด ีความบริสุทธิ ์ระลกึถึงหมู่ชนทีด่ทีีบ่รสุิทธิ ์จะระลกึ

ถึงในแง่ใดแง่หน่ึงก็ได้ ไม่ต้องนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้น พระธรรมเป็น

อย่างนั้น พระสงฆ์เป็นอย่างนั้นก็ได้ แต่ระลึกถึงในด้านของความผิดชอบชั่วดี ว่าการ

กระท�าอย่างนีด้ ีการกระท�าอย่างนัน้ไม่ด ีการกระท�าอย่างนีถู้ก การกระท�าอย่างนีผ้ดิ 

ดั่งนี้ก็ได้ ก็เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เหมือนกัน เพราะเป็น

สัจจะคือความจริงเป็นจริงที่ดีคือ เป็นสัจจะและธรรมะประกอบกัน ไม่ใช่จริงท่ีไม่ดี  

เพราะว่าความจรงินัน้ม ี๒ อย่าง จริงทีช่ัว่กบัจรงิทีด่ ีความชัว่นัน้จะเป็นความชัว่กต้็อง

เป็นความชั่วจริง ความดีนั้นจะเป็นความดีที่ถูกต้องก็ต้องเป็นความดีจริง เป็นจริงที่ดี

หรือดีจริง ไม่ต้องการชั่วจริงหรือจริงชั่ว แต่ต้องการจริงดีหรือดีจริง ดั่งนี้ต้องมีธรรมะ

กับสัจจะ หรือสัจจะกับธรรมะประกอบกัน

ทกุคนมีสตท่ีิจะระลึกได้ส�านกึได้ กใ็ห้ระลกึลงไปให้แจ้งชดัว่าทีจ่ะท�าจะพดูจะ

คิดนี้ดีไหมชั่วไหม ดีจริงไหม ชั่วจริงไหม ให้มั่นคง นึกเข้าให้มาก ๆ และเมื่อนึกเข้า

ให้มากจะเป็นปัญญาคือความรู้ขึ้นมาว่านี่ไม่ดี นี่ดีนั่นเป็นดีจริง นั่นคือชั่วจริง ดั่งนี้

เป็นต้น นีเ้ป็นตัวสรณะ ธมฺมํ สรณ ํกอั็นนีแ้หละ ธรรมะเป็นสรณะกอ็นัน้ี รวมอยู่ทีน่ี่ 

สติปัญญาเป็นตัวสรณะ ใจไม่ให้ท�าไปในสิ่งที่ชั่ว แต่ให้ท�าในสิ่งที่ดี และเมื่อเป็นดั่งน้ี

แล้วก็แปลว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่ง เมื่อมีธรรมะเป็นที่พึ่ง พระพุทธเจ้า พระสงฆ์ก็รวมอยู่

ในธรรมะนี้แหละไม่ได้อยู่ที่ไหน เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วก็จะเป็น อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ  

ตนเป็นทีพ่ึ่งของตนเองได้เพราะมธีรรมะเป็นทีพ่ึง่ พึง่ธรรมะ มสีตสิมัปชญัญะ มปัีญญา

น�าตนไม่ให้ประพฤตไิปในทางทีผ่ดิ แต่ให้ประพฤตไิปในทางทีถ่กู ไม่ให้กเิลสมารดงึเอา

ตัวไป แต่ให้สรณะ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ดึงเอาตัวมาในสิ่งที่ดีที่ถูกนี้เป็นสิ่งส�าคัญมาก 

ต้องหมั่นอบรมอยู่เสมอให้เป็นสันดาน ให้เป็นนิสัยอุปนิสัย



วาสนา

ค�าว่าวาสนาในภาษาไทยนั้นมักจะใช้ในทางดี แต่อันที่จริงนั้นเป็นค�ากลาง ๆ 

แปลว่าอยู่ตัว ก็มีลักษณะเป็นอันเดียวกับสันดานและนิสัย สิ่งที่อยู่ตัวแล้วดั่งนี้แก้ยาก 

ถ้าอยูตั่วในทางผดิแล้วกแ็ก้ยาก แต่ว่าไม่ใช่แก้ไม่ได้ ถ้าไม่แก้แล้วเอาดไีม่ได้ ท�าอย่างไร ๆ 

ก็เอาดีไม่ได้ จะมาบวชเรียนพรรษา ๒ พรรษา ๒๐ ปี ๓๐ ปี หรือตลอดชีวิต ถ้าไม่

แกแ้ล้วเอาดไีม่ได้ และกจ็ุดส�าคญัของการปฏบิัติพุทธศาสนานัน้ต้องการแกส้ิ่งที่อยู่ตวั

อันนี้ให้อยู่ตัวในทางที่ดี แก้ให้เป็นไปในทางดี

ในการแก้น้ันก็ไม่ยากเย็นอะไรก็แก้วิธีเดียวกัน การอยู่ตัวนั้นเกิดจากการท�า

บ่อย ๆ เหมือนม้วนกระดาษนั้น กระดาษก็ม้วนตัวอยู่ตัวไม่คลี่ออก จับให้คลี่ออก 

กม้็วนเข้าตามเดมิ เพราะฉะน้ัน กต้ั็งใจท�าดีบ่อย ๆ ซึง่ทแีรกกเ็ป็นการยาก เป็นความ

ทุกข์เป็นความเดือดร้อน ติดขัดโน่นติดขัดนี่ เสียโน่นเสียนี่ อะไรต่าง ๆ แต่ก็ต้อง 

ตัง้ใจท�า อนันีแ้หละจงึมาถงึท่ีว่าต้องรูอ้ริยสจัจ์ ต้องรู้ว่าความทกุข์ทีบ่งัเกดิขึน้นัน้ตดิขดั

ต่าง ๆ น้ัน ไม่ได้เกดิจากความด ีหรอืสิง่ท่ีด ีแต่เกดิจากตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก

ของจิตหรือเกิดจากกิเลสโลภ โกรธ หลง เป็นต้น ที่มาเป็นตัววาสนาคอยดึงใจเราอยู่ 

เพราะฉะนั้น ก็ต้องส�านึกตัวเองว่าเราอย่ามีตัณหาเป็นวาสนา อย่ามีโลภ โกรธ หลง  

เป็นวาสนา อย่ามคีวามชัว่เป็นวาสนา ขอให้เรามีความดเีป็นวาสนา มีธรรมะเป็นวาสนา

แต่การท่ีจะมีความดีมีธรรมะเป็นวาสนานั้น จะต้องหมั่นปฏิบัติความดี  

ให้ความดีอยู่ตัว เหมือนอย่างกระดาษที่ม้วนอยู่น�ามาจับคลี่บ่อย ๆ บางทีก็ต้องบังคับ
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เอาอะไรทับไว้ ไม่ยอมให้กระดาษม้วนตัวกลับ เพราะถ้าคลี่กระดาษมาตามเดิมแล้วก็

จะไม่ม้วนกลับ ฉันใดก็ดี แม้จะมีกิเลสเป็นวาสนา หรือมีความชั่วเป็นวาสนาอยู่ แต่

เมื่อท�าความดีบ่อย ๆ มีธรรมะเป็นสรณะดังกล่าวมาแล้ว อบรมสติอบรมปัญญาตัก

เตือนตนเอง ว่าตนเองด่าตนเองเข้า อะไรเหล่านี้เป็นต้น ท�าดีบ่อย ๆ แล้วก็จะสร้าง

วาสนาในทางดี ความดีหรือธรรมะจะมาเป็นวาสนา และเมื่อมีความดีมีธรรมะเป็น

วาสนาขึ้นแล้ว จะกลับไปท�าความชั่วอีกก็จะไม่ยอมท�า ใจไม่ยอมท�า เหมือนอย่าง

กระดาษที่ม้วนอยู่ตัวแล้วกลับคลี่ใหม่ กระดาษก็ไม่ยอมคลี่ฉันใดก็ดี

นีเ้ป็นลักษณะของจติซ่ึงจะต้องมีความรูใ้นอรยิสัจจ์มาประกอบให้เป็นตัวปัญญา

ให้รู้จักว่าขณะทีท่�าความดจีะเดอืดร้อนเสยีนัน่เสียนีต่่าง ๆ นัน้ นัน่เพราะมีตณัหาเป็น

สมุทัย มีกิเลสเป็นสมุทัย ให้รู้จักว่านั่นเป็นตัวทุกข์ นั่นเป็นสมุทัยคือตัณหา และการ

ที่ปฏิบัติดีนั่นแหละเป็นตัวมรรค แล้วก็จะดับตัณหาได้ ก็เป็นทุกข์นิโรธ ความดับทุกข์ 

ซึ่งเป็นตัวความสุขอันเป็นผลของการปฏิบัติให้รู้จักเหตุรู้จักผลควบคู่กันไปด้วย ดั่งน้ี

เป็นตัวปัญญา ต้องอาศัยตนเองปฏิบัติทั้งนั้น ให้ท�าไปแล้วจะกลับตัวได้ ใครมีวาสนา

ชัว่กจ็ะกลบัมีวาสนาด ีวาสนาชัว่นัน้ไม่ส�าคัญทีช่าติก�าเนิดหรอืทรพัย์สมบตัอิะไรทัง้หมด 

แต่ส�าคัญที่ความดีความชั่วนี่แหละ เมื่อมีความดีเป็นวาสนา วาสนาดี เมื่อมีความชั่ว

เป็นวาสนา วาสนาชั่ว อันนี้เป็นสิ่งส�าคัญให้มีความส�านึกอยู่ ปฏิบัติตนให้มีธรรมะ 

เป็นสรณะ เม่ือมีธรรมะเป็นสรณะก็จะมีวาสนาดี ตนเองก็เป็นที่พึ่งของตนเองได้  

อันนี้แหละเป็นจุดส�าคัญที่จะต้องมีสรณะ



ปัญญา

ความรู้ท่ีเป็นตัวปัญญาน้ันคือความรู้จริง รู้กับจริงบวกกันเป็นความรู้จริง  

มีความรู้จริงอยู่ในสิ่งใดก็มีปัญญาอยู่ในสิ่งนั้นและในข้อนั้น รู้จริงนั้นคือรู้จริงตามเหตุ

และผล หรอืรู้ว่ารู้เหตผุลตามเป็นจริง ทุก ๆ อย่างจะต้องมเีหตมุผีลประกอบด้วยกันอยู ่

ปญัญาเท่านั้นทีจ่ะรู้จริงในเหตแุละผล คือรู้ถงึเหตุที่จริงรู้ถึงผลทีจ่ริงของเหตนุั้น ๆ ได้ 

แต่กอ็าศยัสือ่ ๓ ประการ คอื หนึง่ สตุา การฟัง สอง จินตา ความคดิพนิจิพจิารณา 

และ สาม ภาวนา การท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น

สุตา คือการฟังประการแรกนั้น ก็เพราะว่าตั้งแต่ครั้งโบราณมานั้น สื่อที่จะ

ต่อความรู้ทีเ่ป็นตวัปัญญาอาศยัการฟังทางห ูเพราะยังไม่มีหนังสือส�าหรบัอ่าน จงึต้อง

อาศยัการฟัง การสดบัทางห ูอาจารย์เป็นผูบ้อกอธบิายและศษิย์กฟั็ง ซึง่วธินีีบ้ดันีก้ย็งั

ต้องใช้อยู ่ต่อมาเมือ่มหีนงัสอืขึน้กใ็ช้อ่านหรือใช้ตาอ่าน แต่อนัทีจ่รงินัน้กอ่็านตวัหนงัสอื

ที่เป็นภาษาซ่ึงแทนเสียงท่ีพูด เท่ากับแทนหูแทนปากที่แสดง แต่ต้องใช้ตาอ่าน  

เพราะฉะนัน้ การอ่านหนังสอืเป็นทางต่อความรูอ้กีอย่างหนึง่ สรุปแล้วใช้ต่อความรูท้าง

อายตนะ ๕ ข้างต้น คือ ทางตาด้วยการดูการอ่าน ทางหูด้วยการฟัง ทางจมูกด้วย

การสูดดม ทางลิ้นด้วยการลิ้มรส ทางกายด้วยการสัมผัสถูกต้อง ทั้ง ๕ ทางนี้ก็รวม

เข้าในค�าว่าสุตา การฟังเป็นสื่อให้เกิดปัญญาอย่างหนึ่ง

ทางที่สองได้แก่ จินตา ความคิดพิจารณา คืออาศัยอายตนะที่ ๖ มโนคือใจ 

ใจเพ่งพินิจพิจารณาคือต้องคิด จินตาเป็นสื่อให้เกิดปัญญาที่ละเอียดเข้า
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ทางทีส่ามคอื ภาวนา การท�าให้มีขึน้ให้เป็นขึน้ ค�าว่าภาวนานัน้ถ้าใช้ในภาษา

ไทยคล้ายกบัการบรกิรรมภาวนาทางจติใจอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่สูม้คีวามหมายอะไรลกึ

ซึง้นัก แต่อนัทีจ่รงิมคีวามหมายทีส่�าคญัคอื การท�าให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ดงันีเ้รยีกว่าภาวนา

เป็นทางให้เกิดปัญญาซ่ึงนับว่าเป็นข้อส�าคัญ เพราะภาวนานั้นก็คือการปฏิบัติท�าให้มี

ขึ้นท�าให้เป็นขึ้น

สตุา จนิตา และ ภาวนา ท้ัง ๓ ทางนีเ้ป็นทางให้เกดิปัญญาคือความรู ้มนษุย์

เราน้ีได้มเีครือ่งมอืเหล่านีอ้ยูพ่ร้อม มทีัง้ตวัจติทีเ่ป็นธาตรุู ้มีทัง้สชาตปัิญญา ปัญญาที่

ได้มาตัง้แต่ชาตกิ�าเนดิ และมีทัง้ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย และมนะคอืใจ ซึง่เป็นสือ่ให้เกดิ

ความรูท้ีเ่ป็นตัวปัญญา และมมีอืเท้าสามารถทีจ่ะประกอบท�าอะไรต่าง ๆ กล่าวรวมว่า 

มีกาย วาจา ใจ พร้อมที่จะประกอบกระท�าอะไร ๆ ให้มีให้เป็นขึ้นได้ เพราะฉะนั้น  

จึงเห็นได้ว่ามนุษย์เราสามารถสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นเป็นอันมาก สร้างบ้านเมือง 

สร้างวัตถุใช้สอยให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ ตลอดจนถึงสร้างเครื่องท�าลายล้างกัน

ต่าง ๆ อกีเป็นอนัมาก ท้ังน้ีเพราะอะไร เพราะในจติของทกุคนนัน้ยงัประกอบด้วยส่วน 

๒ ส่วน คอืส่วนกศุลกบัส่วนอกศุล กล่าวอย่างกว้าง ๆ คือทัง้ส่วนดแีละส่วนชัว่ประกอบ

กันอยู่ ว่าถึงส่วนชั่วนั้นได้แก่กิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องท�าจิตใจให้เศร้าหมอง ที่เป็น

อย่างละเอยีดอันนอนจมหมักหมมอยูใ่นจติสนัดานทีท่�าให้เกดิเป็นนสิยัฝ่ายชัว่ สนัดาน

ฝ่ายชั่ว เรียกว่าอาสวอนุสัย อาสวะแปลว่าหมักหมม อนุสัยแปลว่า นอนจม ซึ่งนอน

จมหมักหมมในจิตสันดาน เป็นสันดานหรือนิสัยฝ่ายชั่วดั่งนี้ก็มี ส่วนเป็นฝ่ายดีก็คือ 

เป็นบารมีคือเป็นความดีที่ได้ปฏิบัติอบรมสั่งสมเก็บเพิ่มเติมเอาไว้ จึงมีอยู่ทั้ง ๒ ฝ่าย 

เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่าจิตใจนี้นั้นบางคราวก็ดี บางคราวก็ร้าย เมื่อมีโลภโกรธหลง

แรงก็ร้าย แต่ถ้าตรงข้ามคือมีเมตตากรุณาแรงก็ดี และในบางคราวก็มีเหตุผลท�าอะไร

ก็มีเหตุผล แสดงว่ามีปัญญาที่แจ่มใสรู้เหตุผล บางคราวก็ไม่มีเหตุผล ดังเช่นคนท่ี 

ลุอ�านาจของอารมณ์ เวลาอารมณ์ไม่ดีก็ไม่มีเหตุ ไม่มีผล เวลาอารมณ์ดีใจเย็น  

ก็มีเหตุมีผลอันส่องถึงว่ามีปัญญาดีแจ่มใส ก็ปรากฏอยู่ดังนี้

เพราะฉะนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีศาสนาส�าหรับเป็นเครื่อง สั่งสอนอบรมคือ ศีล 

สมาธิ ปัญญา ที่แสดงมาโดยล�าดับนี้ก็เป็นตัวศาสนา เป็นเครื่องปกครองอบรมจิตใจ
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นี้นั่นเอง และปัญญาก็เป็นข้อส�าคัญที่ก�าลังกล่าวถึงอยู่นี้ เพราะว่าเมื่อได้ปัญญารู้เหตุ 

รูผ้ลใช้เหตใุช้ผล กย่็อมจะเป็นไปในทางทีด่ ีเป็นไปในทางทีเ่จรญิ ถ้าไม่ใช้ปัญญากเ็ป็น

ไปในทางที่เสื่อม ที่กล่าวดังนี้ก็หมายความว่ามีปัญญารู้เหตุรู้ผลและใช้เหตุใช้ผลนั้น  

ก็คือรู้เหตุผลอันถูกต้อง รู้เหตุผลที่เป็นตัวความจริง ใช้เหตุใช้ผลนั้น ก็หมายความว่า

ใช้เหตุผลที่ถูกต้อง และปัญญาที่รู้หรือใช้เหตุผลท่ีถูกต้องนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะพึงได้จาก

โรงเรียนโดยตรง หรือจากการอบรมต่าง ๆ โดยตรง แต่เกิดจากตัวเองที่จะต้องมีศีล 

คือความส�ารวมดังกล่าว จะต้องมีจิตตั้งเพื่อที่จะฟังเพื่อที่จะรู้ อันเป็นสมาธิดังกล่าวนี้

ในเหตุการณ์ทัง้หลายทีป่ระสบ เม่ือเป็นดัง่นี ้ความรูท้ีเ่ป็นตวัปัญญาจะผุดขึน้มา เหมอืน

เช่นการเข้าโรงเรียน เรียนวิชาความรู้ต่าง ๆ หรือแม้การฟังธรรม การเรียนธรรมใน

โรงเรียน หรือแม้ว่าการฟังธรรมบรรยายที่สอนก็เหมือนกัน ตั้งจิตฟังก็ได้ปัญญาคือ

ความรู้ในธรรม แต่เป็นความรู้ในขั้นปริยัติที่รู้จ�ารู้เข้าใจ แต่อาจจะไม่ใช่ตัวปัญญา  

ทีรู่ถึ้งเหตจุรงิผลจรงิดงัทีก่ล่าวมานัน้ ยงัไม่ใช่ก็ได้ แต่ว่ารูจ้�า รูเ้ข้าใจ จงึเป็นปัญญาใน

ขั้นปริยัติ

อันปัญญาท่ีรู้จริงถึงเหตุถึงผลต้องเป็นปัญญาที่มีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คือ 

จะต้องละได้เว้นได้เป็นประการส�าคัญ ดังจะมีตัวอย่างเล่าให้ฟังต่อไป เช่นฟังเรื่อง 

ศีล ๕ แล้วรู้ จ�า และเข้าใจ ศีล ๕ ก็ได้แก่เว้นจากการฆ่า เว้นจากการลัก เว้นจาก

ความประพฤติผิดในกาม เว้นจากการพูดเท็จ และเว้นจากการดื่มน�้าเมา ฟังแล้วก็รู้ 

เข้าใจและจ�าได้ เพราะเคยฟังมาหนักหนาตามที่พ่อแม่สั่งสอนตั้งแต่เป็นเด็กว่า  

น่ีดคีวรท�า นีช่ัว่อย่าท�า แล้วฟังค�าสอนทางศาสนาว่าอะไรเป็นบาป อะไรเป็นบญุ กรู้็ก็

จ�าได้ ซึ่งก็เป็นปัญญาเหมือนกัน เป็นปัญญาที่เป็นปริยัติปัญญา แต่จะเว้นการกระท�า

นั้นได้เท่าใด เมื่อพิจารณาที่ตัวเอง ทุกคนก็จะรู้ได้ว่าท�าได้บ้างไม่ได้บ้าง อยากท�าบ้าง

ไม่อยากท�าบ้าง ก็แสดงว่ายังท�าดีท�าชั่วกันอยู่ ทั้งที่รู้ว่าควรหรือไม่ควร จึงต้องมา 

พจิารณาว่าเพราะอะไร กเ็พราะลอุ�านาจของตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยากของใจ

เป็นข้อส�าคัญ อกีอย่างหนึง่กค็อืว่า ยงัลอุ�านาจต่อความโลภ โกรธ หลง คอืโลภอยาก

ได้ข้ึนมาก็ต้องเอาให้ได้ โกรธมีโทสะข้ึนมาก็ต้องท�าร้ายเขาให้ได้ หลงขึ้นมาก็ต้องว่า

กันไปตามที่หลงใหลนั้น พูดรวมเข้ามาก็คือว่าลุอ�านาจของตัณหา คือ ความดิ้นรน
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ทะยานอยาก เพราะฉะนั้น ทั้งที่รู้อยู่ก็ไม่สามารถจะห้ามได้ จึงต้องท�าชั่วกันบ้างท�าดี

กันบ้างดังที่เป็นไปกันอยู่ ดั่งนี้เรียกว่าก�าลังปัญญายังไม่พอ ยังเป็นปัญญาคือความรู้ที่

ท�าให้ละยังไม่ได้ตัดไม่ได้ ยังเป็นปริยัติปัญญา

คราวนี้ปัญญาที่ต้องการจริง ๆ นั้น ต้องการปัญญาที่รู้แล้วก็ละได้ตัดได้  

แต่ปัญญาดังกล่าวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่เราต้องการให้เกิด ต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นถึงตอน 

หรือว่าต้องอบรมให้ถึงข้ันถึงตอน ถ้ายังไม่ถึงข้ันถึงตอนก็ไม่ได้ แต่ถ้าถึงขั้นถึงตอน 

แล้วได้แสงอะไรแหย่เข้าไปนิดเดียว จิตจะได้ความรู้ที่ละได้ตัดได้ทันที จิตที่ได้ความรู้

ที่ละได้ตัดได้ทันทีนั้น อันที่จริงก็เกิดจากการที่อบรมบ่อย ๆ นั้นแหละ ท�ามาเรื่อย ๆ 

จะท�ามาในอดตีนานเท่าใดกต็ามหรอืในปัจจบุนักต็าม เมือ่ถงึขัน้ถงึตอนเข้าแล้วกจ็ะได้

ความรู้ความส�านึกที่ละได้ตัดได้ นั่นเป็นตัวปัญญาท่ีต้องการ ซึ่งปัญญาท่ีต้องการนี้ 

กด็งัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า เมือ่ถงึขัน้ถงึตอนแล้ว ได้อะไรเข้าไปตกัเตอืน แนะแนวหรอืชีท้าง

แล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาทันทีที่ละได้ตัดได้ อย่างไม่น่าเชื่อ

ดงัเช่นเรือ่ง องคลีุมาล โจรทีต้่องการความรูก้ไ็ปเรยีนวิชาจากอาจารย์ อาจารย์

ก็ประสาทวิชาให้ คราวนี้ลูกศิษย์ด้วยกัน อิจฉาริษยาว่าอาจารย์จะรักองคุลีมาลมาก 

เพราะว่าตั้งใจเรียน ตั้งใจปฏิบัติ จึงยุแหย่อาจารย์ว่าเป็นศิษย์ท่ีคิดทรยศต่ออาจารย์ 

อาจารย์กเ็กดิความแคลงใจตามค�ายยุง ครัน้จะฆ่าจะท�าลายศษิย์ของตนเองกน่็าเกลียด 

จึงได้แกล้งบอกวิธีที่จะให้ส�าเร็จความรู้อย่างสูงสุด คือต้องไปฆ่าคนแล้วเอานิ้วมาให ้

ครบพัน จึงจะประสาทวิทยาที่สูงสุดให้ องคุลีมาลก็เชื่อก็กลายเป็นโจร ฆ่าคนตัดนิ้ว

มารวมแล้ว พระพุทธเจ้าทรงเห็นอุปนิสัยขององคุลีมาลโจรว่า อันที่จริงนั้นได้อบรม

บารมมีาดมีากและกต้็องการความรู ้ไม่ได้มเีจตนาท่ีเป็นสันดานชัว่ สันดานทรามอย่างไร 

แต่เพราะหลงผดิตามค�าบอกของอาจารย์ สนัดานไม่ชัว่ร้าย พอท่ีจะโปรดได้ จงึได้เสดจ็

ไปโปรด องคุลีมาลโจรเห็นพระพุทธเจ้าก็วิ่งไล่ตาม พระพุทธเจ้าก็เสด็จเดินไปตาม

ปรกต ิแต่องคุลีมาลกไ็ล่ไม่ทัน กร้็องบอกว่า สมณะ สมณะ จงหยุด จงหยดุ พระพทุธเจ้า

ก็ทรงตอบว่าเราหยดุแล้วแต่ท่านยงัไม่หยดุ กด้็วยค�าเพยีงเท่านีไ้ปจ้ีใจขององคลุมีาลโจร 

ให้ได้ความส�านึกท่ีเป็นตัวปัญญาขึ้นมา แล้วก็รู้ตัวเองว่าไม่หยุดจริง คือยังฆ่ามนุษย์

ท�าบาปหยาบช้าอยู่เป็นอันมาก ก็ได้สติ ได้ปัญญาขึ้นมา ก็ทิ้งดาบกราบพระพุทธเจ้า
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แล้วขอบวช ก็ได้บวชเป็นภิกษุแล้วบ�าเพ็ญเพียรจนส�าเร็จได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง 

ก็ด้วยวาจาเพียงเท่านี้ก็จี้ใจขององคุลีมาลโจรให้ได้ปัญญาขึ้นได้

ปัญญานี้แหละที่ต้องการ แม้จะไปเทศน์สัก ๒-๓ ชั่วโมง ก็ไม่ได้ปัญญาอันนี้ 

ถ้าจีใ้ห้ถกูจดุแล้วกไ็ด้ปัญญาอนันีข้ึน้มากจ็ะหยดุ อนัน้ีแหละส�าคญั เป็นปัญญาทีไ่ด้โดย

ไม่มีหลักสูตร และไม่มีโรงเรียน แต่กล่าวได้ว่าเกิดจากการปฏิบัติอบรมให้มากขึ้น ๆ 

นี้แหละ แล้วจะถึงจุดที่ต้องการของภูมิสาวก คือหยุดได้ แต่ถ้าไม่มีผู้จี้ก็จะไม่ได้



ธรรมะ

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน้ันก็สั่งสอนถึงเหตุและผล ตั้งแต่เป็นข้ันที่เป็น 

พืน้ฐานธรรมดาขึน้ไป และกต้็องมคีวามเข้าใจอกีด้วยว่าค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้านัน้

ปฏิบัติได้ คือสั่งสอนในข้อท่ีปฏิบัติได้ และปฏิบัติให้บังเกิดประโยชน์สุข ถ้าปฏิบัต ิ

ไม่ได้กไ็ม่ทรงสอน การทีจ่ะปฏบิตัไิด้นัน้ต้องหมายความว่ารูไ้ด้เข้าใจได้ ถ้ารูไ้ม่ได้เข้าใจ

ไม่ได้ก็ไม่ทรงสั่งสอน ฉะนั้น ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงรวมอยู่ในอาการที่

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ข้อ ในติกะหมวด ๓ นวโกวาท คือ

หนึง่ ทรงสัง่สอนข้อทีค่วรรูค้วรเห็น คอืทรงสัง่สอนเพือ่รูยิ้ง่เหน็จริงในธรรมที่

ควรรู้ควรเห็น

สอง ทรงสั่งสอนมีนิทาน คือมีเหตุที่ตรองตามให้เห็นจริงได้

สาม ทรงสั่งสอนมีปาฏิหาริย์ คือปฏิบัติได้สมจริงตามที่ทรงสั่งสอน คือได้รับ

ประโยชน์สขุจากการปฏบิตั ิหรอืพดูอีกอย่างหนึง่ว่า ได้รบัความสิน้กเิลส และกองทกุข์

ตามภูมิตามชั้นของการปฏิบัติ

อาการทัง้ ๓ นัน้ เป็นหลกัท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงส่ังสอนจงึแสดงไว้ในพระสูตร

อันหน่ึงว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงก�าใบไม้ไว้ในพระหัตถ์หนึ่งก�าและตรัสถามว่า ใบไม้ท่ี

ทรงก�าไว้ในพระหตัถ์กบัใบไม้ในป่านีท้ัง้หมด ข้างใดมากกว่ากนั ภกิษทุัง้หลายกราบทลู

ว่า ใบไม้ในป่าท้ังหมดนี้มากกว่า ส่วนใบไม้ในก�าพระหัตถ์นี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  



53สิ่งที่พึงเข้าใจให้ถูกต้อง

จงึตรสัว่า ธรรมทีท่รงสัง่สอนนัน้เหมอืนใบไม้ในก�าพระหตัถ์นัน้ แต่ธรรมทีไ่ด้ตรสัรูน้ัน้ 

ก็เหมือนอย่างใบไม้ในป่าทั้งสิ้น

ตามพระพทุธภาษิตท่ีตรสัพร้อมกับอปุมานีก้เ็ป็นเครือ่งแสดงว่า พระบรมศาสดา

ทรงเลอืกสัง่สอนเฉพาะธรรมทีเ่ป็นประโยชน์ให้ได้ผลดงักล่าว รวมเข้ากใ็นอาการทีท่รง

สั่งสอน ๓ ข้อนั้น ไม่ได้ทรงสั่งสอนเรื่อย ๆ ไปตามที่ได้ตรัสรู้ แต่มุ่งสั่งสอนให้เหมาะ

แก่ประโยชน์ท่ีผู้ฟ้งจะได้รับรู้ ได้เข้าใจตรองตามให้เห็นจริง และปฏิบัติรับผลได้เป็น

ประโยชน์สุขต่าง ๆ ได้เท่านั้น และในข้อที่ว่าธรรมที่ทรงสั่งสอนเป็นไปตามเหตุผลที่

เป็นธรรมดาทั่วไป ตั้งแต่ขั้นมูลฐานดังกล่าว และรวมเข้าในอาการทั้ง ๓ ที่กล่าวนั้น 

กับทั้งเป็นไปตามที่ได้กล่าวไว้ ทรงสั่งสอนเฉพาะท่ีเป็นภายในจึงรู้ได้เห็นได้ ทั้งเป็น 

พื้นฐานของศีลธรรมทั่วไป ก็ยกตัวอย่างบางประการคือกล่าวถึงความรังเกียจและ 

ความกลัว

ทุกคนมีความรังเกียจและความกลัวอยู่ด้วยกัน เช่น มีความรังเกียจต่อสิ่งที่

ไม่สะอาดและสิง่ทีเ่ป็นภยัอนัตรายต่าง ๆ ต่อชวีติ มคีวามกลวัต่อความตาย ทัง้นีเ้พราะ

ทุกคนมีความรักตนและชีวิตของตน อันนี้เป็นสิ่งธรรมดาของคนทุกคน คือมีความรัก

ตน รกัชวีติ มคีวามกลวัตาย กลวัภยัอนัตรายต่อชวีติ รงัเกยีจต่อสิง่ทีเ่ป็นภยัอนัตราย

ต่อชวีติ รังเกยีจสิง่ท่ีสกปรกต่าง ๆ ดงันีก้ล่าวได้ว่าเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในทุก ๆ คน พระพทุธเจ้า

ได้ทรงสั่งสอนให้ปรับปรุงความกลัว ความรังเกียจ ความรักตนดังกล่าวนี้ให้เป็นธรรม

ปฏิบัติขึ้นมาโดยเหตุและผล เพราะว่าอันความกลัว ความรังเกียจ ความรักตนนี้  

เรยีกว่า มเีป็นสนัดานของมนษุย์และกข็องสตัว์เดยีรัจฉานด้วย ซึง่ยังไม่เป็นธรรมปฏบิติั 

ยังมีเป็นธรรมดาเป็นพื้นสันดานหรือนิสัย

นักจิตวิทยาบางท่านได้แสดงว่าสัตว์เดียรัจฉานชนิดที่มีความรู้น้อยยังไม่รู้จัก

กลัวตาย รู้จักแต่กลัวเจ็บ รู้อย่างไรไม่ทราบ ท่านแสดงทัศนะอย่างนั้น ส่วนสัตว์

เดียรัจฉานที่มีความรู้มากขึ้น จึงรู้จักกลัวตาย มนุษย์นั้นเป็นสัตว์โลกท่ีมีความรู้มาก

และมีปัญญาสูงดังกล่าว จึงรู้จักกลัวตายและมีความกลัวตาย อันกล่าวได้ว่าเป็นความ

กลัวอย่างยิ่ง เพราะว่ารักตน คือรักชีวิตอย่างย่ิงเป็นสันดาน ซึ่งยังไม่เป็นธรรมะ 
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พระพุทธเจ้าจึงได้สอนยกเอาสิ่งเหล่านี้มาให้เป็นธรรมปฏิบัติขึ้น ให้รู้จักใช้ปัญญา 

พจิารณาจบัเหตจุบัผลปรบัปรุงสิง่ท่ีมีอยู่น้ีน้ันแหละด้วยปัญญาให้เป็นธรรมปฏบัิตขิึน้มา

อันความกลัว ความรังเกียจดังกล่าวมานั้นซึ่งมีเป็นสันดาน ถ้าหากว่ามาใช้

เหตผุลด้วยปัญญาโดยพจิารณาว่า บุคคลแม้จะมีความกลัว ความรังเกยีจดังกล่าวมานัน้ 

แต่ว่าก็ยงัปฏบิตัทิ�าร้ายร่างกายและชวิีตของผูอ้ืน่ด้วยเหตุต่าง ๆ ดงัเช่น คนเรากบ็รโิภค

เนือ้สตัว์ด้วยการฆ่าสตัว์เป็นอาหารกันอยู่เป็นประจ�า และนอกจากนีย้งัท�าร้ายร่างกาย

และชวีติของคนด้วยกนั ด้วยโทสะ หรอืพดูรวม ๆ ว่าด้วยโลภะ โทสะ โมหะ อกีเป็น

อันมาก ทั้งท่ีเป็นส่วนจ�าเพาะบุคคลในบางคราวก็รวมกัน เป็นหมู่จนถึงเป็นประเทศ  

เป็นฝ่าย ๆ ในโลกท�าสงครามต่อกัน ฆ่ากัน

เมื่อว่าถึงปรกติก็ท�าร้ายกันอยู่เป็นประจ�าด้วยโลภ โกรธ หลงดังกล่าว และ

นอกจากการท�าร้ายร่างกายและชีวิตกันแล้ว ก็ยังเบียดเบียนกันและกันด้วยประการ

อืน่ ๆ อกีเป็นอันมาก ท้ังท่ีทุก ๆ คนต่างกม็คีวามรกัตวั รกัชวิีต ต่างกม็คีวามกลวัตาย 

กลัวภัยอันตราย รังเกียจภัยอันตรายต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นอยู่ด้วยกัน เมื่อเป็นดั่งนี้  

แม้ว่าผูท้ีไ่ปประกอบประทุษกรรม ท�าร้ายผูอ้ืน่ แต่ในขณะเดยีวกนัก็ไม่พอใจให้ใครมา

ท�าร้ายตน กลัวผู้ที่จะมาท�าร้ายตน รังเกียจผู้ที่จะมาท�าร้ายตน และกล่าวหาว่าผู้ที่มา

ท�าร้ายตนนัน้เป็นผูร้้าย ดงัทีพ่ดูกนัอยูเ่ป็นประจ�า เช่นว่าผูร้้ายเข้าบ้าน ผูร้้ายมาขโมย 

เป็นต้น แต่ว่าการที่ตนจะไปท�ากับผู้อื่นบ้างนั้น ไม่ได้นึกว่าตนเองซึ่งไปท�าเขานั้น 

ก็เป็นผู้ร้ายต่อเขา

พระพุทธเจ้าทรงสัง่สอนวางหลักของศลีธรรมลงตรงนี ้ศาสนาเข้ามาตรงนี ้คอื

เข้ามาตรงทีว่่าให้มสีต ิความระลกึรู ้และมปัีญญา ความรูร้อบคอบตามเหตแุละผลขึน้

มาว่า ตนเองก็รักตน รักชีวิต กลัวตาย รังเกียจภัยอันตรายต่าง ๆ ฉันใด บุคคลอื่น  

สตัว์อ่ืนกร็กัตวั รกัชวีติ กลวัตาย กลวัภยัอันตรายต่าง ๆ รงัเกยีจส่ิงทีเ่ป็นภยัอนัตราย

ต่าง ๆ เหมือนกันฉันนั้น เม่ือเป็นดั่งน้ี เมื่อตนไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นมาท�าร้ายตน  

กไ็ม่ควรจะไปท�าร้ายผูอ่ื้น ดัง่นีจึ้งจะยุตธิรรมหรอืเป็นความถกูต้อง และเมือ่ตนเองนัน้

กลวัคนร้าย รงัเกยีจคนร้าย หรอืกลัวผูอ่ื้นรงัเกยีจผูอ้ืน่เป็นคนร้าย กค็วรจะกลวัตนเอง

รังเกียจตนเองทีจ่ะเป็นผูร้้ายด้วย ดัง่นีจึ้งจะถกูต้อง และเมือ่มคีวามกลวัตนเอง รงัเกยีจ
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ตนเองเป็นคนร้ายดัง่นี ้กจ็ะท�าให้เกดิการงดเว้นจากการทีจ่ะไปท�าร้ายคนอืน่ กจ็ะเป็น

ศีลขึ้นมาที่ตรงนี้ 

ความกลัวตนเองที่จะเป็นคนร้ายนี้ก็คือ “โอตตัปปะ” รังเกียจตนเองที่จะเป็น

คนร้ายนั้นก็คือ “หิริ” จึงได้ทรงบัญญัติ หิริโอตตัปปะขึ้นเป็นธรรมท่ีเป็นโลกบาล 

คุม้ครองโลก คอืคุม้ครองตนเองก่อน แล้วกค็ุม้ครองผูอ้ืน่ด้วย แล้วจงึบญัญตัศีิลขึน้มา

ตรงน้ี ต้ังอยู่บนหลักของความยุติธรรมตามเหตุและผล ก็ปรับปรุงเอาความกลัว  

ความรังเกียจ และความรักชีวิตนี้แหละขึ้นมาเป็นศีลธรรม ซึ่งศีลธรรมหรือเรียก 

รวม ๆ ค�าเดียวว่าธรรม เป็นต้นว่า ศีลหิริโอตตัปปะที่กล่าวมานี้ ก็ปรับปรุงจากสิ่งที่

เป็นพื้นฐาน อันยังไม่เป็นธรรมะให้เป็นธรรมะขึ้น และคนที่จะเป็นคนขึ้นมานั้นก็ด้วย

ธรรมะนีเ้ท่าน้ัน อันเกิดจากปัญญามิใช่เกิดจากส่ิงอ่ืน และคนมาเป็นผูเ้จริญ เป็นมนษุย์บ้าน 

มนษุย์เมอืง มอีารยธรรมวฒันธรรม พ้นจากคนป่า คนดอย มาเป็นอรยิชนหรอือารยชน

ก็ด้วยธรรมะนี้เท่านั้น ต้องปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ในสันดานนี้แหละให้เป็นธรรมปฏิบัติขึ้น

มาตามเหตุและผล และเป็นเหตผุลท่ีเป็นสามญัมไิด้ลึกซึง้อะไร แต่ว่าต้องใช้ปัญญาจับ

เหตุจับผลให้ถูกแล้วรู้จักเทียบเคียง และตั้งอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรมที่ทุก ๆ คน

ต้องการ

เราจะพงึเหน็ได้ว่าบรรดาสตัว์เดยีรจัฉานทัง้หลายกม็คีวามกลวั ความรงัเกยีจ 

ความรักตัว รักชีวิต มนุษย์ทุกคน แม้จะมีสันดานอย่างไร มีบาปหยาบช้าอย่างไร  

ก็มีความกลัว ความรังเกียจ ความรักตัว รักชีวิตดังกล่าวด้วยกันท้ังนั้น แต่ว่าขาด

ปัญญาที่ละเอียดท่ีจะจับเหตุจับผลและตั้งอยู่ในความยุติธรรมดังกล่าว เพราะฉะนั้น 

จึงมิได้นึกถึงอีกฝ่ายหนึ่ง มุ่งให้ส�าเร็จประโยชน์ตนเท่านั้นเป็นที่ต้ัง ก็เพราะรักตัว  

รักชีวิต นั่นเอง จึงท�าให้เกิดความเห็นแก่ตัว และท�าอะไรต่าง ๆ เพื่อตัว ด้วยการไป

ท�าร้ายเบียดเบียนผู้อื่นต่าง ๆ ดังที่ปรากฏอยู่ ไม่ได้นึกว่าคนอื่นเขาก็มีความรักตัวรัก

ชีวิตเช่นเดียวกับตนไม่แตกต่างกัน แล้วก็พากันรังเกียจโจรผู้ร้ายภายนอก แต่ไม่ได้ 

นึกถึงตนเองท่ีจะเป็นผู้ร้ายส�าหรับผู้อ่ืน เมื่อเป็นดั่งนี้จึงต่างเบียดเบียนซึ่งกันและกัน 

และก่อความทุกข์ให้กันและกัน มีมูลมาจากความเห็นแก่ตัว เพราะรักตน รักชีวิต 

ของตน และไม่มีธรรมะอยู่ในจิตใจ ธรรมะที่เป็นตัวเหตุผลที่เป็นความยุติธรรมแม้ใน

ขั้นพื้นฐานดังกล่าวนั้น
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เพราะฉะนัน้ ความประพฤตขิองบคุคลแต่ละคนจงึเป็นไปในทางทีช่ัว่ทีผ่ดิมาก

หรอืน้อย สุดแต่ว่าจะมีปัญญาเข้าถงึธรรมะ แม้ทีเ่ป็นขัน้พืน้ฐานดงักล่าวมากหรอืน้อย

เพยีงไร ถ้ามปัีญญาเข้าถงึธรรมะทีเ่ป็นพืน้ฐานอนันีน้้อย กป็ระพฤตไิปในทางเสียมาก 

แต่อาจจะเข้าใจว่าดีก็ได้ ถ้าหากว่าไม่มีธรรมะที่เป็นพื้นฐานนี้ปกครองอยู่ ความทุกข์ 

ทั้งหลายของบุคคลที่เกิดขึ้นจากกรรมต่าง ๆ ก็จะมีมากขึ้น จนถึงสมัยที่เรียกว่าเป็น

มิคสัญญี มีความส�าคัญในกันและกันเหมือนอย่างเนื้อถึกประหารกันตายเป็นเบือไป  

ดูก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ในหมู่มนุษย์ แต่ก็เป็นสิ่งที่มีในปัจจุบันก็มีอยู่ แม้ใน

ที่ไม่ไกลจากประเทศเราไม่น่าจะมีก็ยังมี

ฉะนั้น อย่าไปมองข้ามธรรมะท่ีเป็นขั้นพ้ืนฐานอันนี้เอาเพียงเท่านี้แหละ  

ท�าความเข้าใจให้แจ่มแจ้ง ใช้ปัญญาพจิารณาว่าทีพ่ระพทุธเจ้าบญัญตัขิึน้จากพืน้ฐานนี้

เป็นความจริงไหม ถูกต้องหรือไม่ เป็นความยุติธรรมหรือไม่ นี้เป็นตัวธรรมะ และก็

ปฏิบัติที่จะปลูกหิริโอตตัปปะนี้แหละ หิริก็คือรังเกียจตนเองท่ีจะเป็นผู้ร้ายต่อคนอื่น 

โอตตัปปะก็คือกลัวตนเองที่จะเป็นผู้ร้ายต่อคนอื่น และเมื่อมีหิริโอตตัปปะขึ้นแล้วศีล 

ก็จะมี จะท�าให้เกิดความเว้น เว้นจากการที่จะไปท�าร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นในทาง 

ต่าง ๆ ทัง้ทางทรพัย์สนิ ทางชวีติและทางเชือ้สายวงศ์ตระกลู เป็นต้น นีแ้หละเป็นวสิยั

ของปัญญาแม้จะฟังค�าสอนเรื่องศีลหิริโอตตัปปะเท่าใดก็ตาม ต้องมีปัญญาเจาะแทง 

ให้ถึงพื้นฐานเข้ามาด่ังน้ี เม่ือคิดบ่อย ๆ ก็จะเกิดความส�านึกขึ้นในใจตนเอง ให้ม ี

หิริโอตตัปะแล้วก็จะเกิดเป็นศีลเป็นความเว้นขึ้นมา ดั่งนี้แหละเรียกว่ามีธรรมใน 

ขั้นศีล

คราวนี้อีกขั้นหนึ่งท่ีจะต้องสูงขึ้นมาอีกคือข้ันความรัก ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่า 

ความรักตนรักชีวิตมีเป็นสันดานพื้นฐานของคน อันนี้แหละพระพุทธเจ้าได้ทรงสอน

ขยบัขึน้มาจากขัน้ศลีอกีขัน้หนึง่ กค็อืสอนให้ปฏิบัตปิรบัปรงุความรกัอันนีใ้ห้เป็นเมตตา

ขึ้นมา เมตตานั้นก็คือความรัก อันความรักตัวรักชีวิตนั้น ก็เป็นความรักที่ต้องการ

รักษาตัวรักษาชีวิตให้พ้นอันตราย และให้มีความสุขความยั่งยืน ลักษณะของเมตตา 

ก็เป็นเช่นนั้น โดยที่สอนให้ปฏิบัติแผ่ความรักที่เป็นเมตตาดังกล่าวนี้ออกไปในผู้อื่น 

อีกด้วย
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อนัความรกัในผูอ่ื้นนัน้กมี็กนัอยู่แล้ว เช่นความรกัของพ่อแม่ทีม่ต่ีอลกู ความรกั

ของลกูทีม่ต่ีอพ่อแม่ ความรกัภายในครอบครวั ระหว่างมติรสหาย แม้ว่าจะมีลกัษณะ

ต่าง ๆ แทรกเข้ามาบ้างก็ตาม แต่ก็มีความรกัดัง่นีแ้ผ่ออกไปให้ผูอ้ืน่อยูแ่ล้ว กต็รสัสอน

ให้แผ่ความรกัทีเ่ป็นเมตตานีใ้ห้กว้างออกไปอกี โดยหดัแผ่จติอนัประกอบด้วยเมตตานี้

โดยทีพ่จิารณาถงึตวัเอง กับพจิารณาถงึผูอ่ื้นซึง่เป็นทีรั่กเป็นตัวอย่าง แล้วกพิ็จารณาถึง 

คุณภาพของเมตตา พร้อมกบัพจิารณาโทษของโทสะพยาบาท ทีต่รงกนัข้ามกบัเมตตา 

โดยย่อกค็อืว่า ว่าถึงทกุคนก่อน ต่างกม็คีวามรกัชวีติรกัตนเอง คนอืน่กม็คีวามรกัชวีติ

รักตนเองฉันนั้น และตนเองก็มีทุกข์อยู่มาก คนอื่นก็มีทุกข์อยู่มากเช่นนั้นเหมือนกัน 

ซึ่งความทุกข์นั้นก็มีทั้งที่เป็น สภาวทุกข์ คือทุกข์ที่เป็นสภาพธรรมชาติธรรมดา เช่น

แก่ เจ็บ ตาย และทุกข์ ที่มาจากเหตุแวดล้อมต่าง ๆ เช่นจากดินฟ้าอากาศเป็นต้น 

ทุก ๆ คนต่างก็มีทุกข์ดั่งนี้อยู่ด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้น เมื่อปรารถนาจะให้ตนมีสุข 

ก็ควรปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุขเช่นเดียวกัน เมื่อปรารถนาให้ตนพ้นทุกข์ ก็ควรปรารถนา

ให้ผูอ้ืน่พ้นทกุข์เช่นเดยีวกนั และเมือ่ใครมคีวามสุขความเจรญิกค็วรจะยินดสีนบัสนนุกนั

นอกจากนี้ทุก ๆ คนยังมีกรรมคือการงานที่กระท�าเป็นของของตน ใครท�าดี

ก็ได้ดี ท�าชั่วก็ได้ชั่วเป็นของตนเอง ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เพราะฉะนั้น 

ก็รักกันไว้ดีกว่า สนับสนุนช่วยกันไว้ดีกว่าที่จะเกลียด ตั้งตนเป็นศัตรูเพิ่มทุกข์ให้แก่

กันหรืออิจฉาริษยากัน ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นความทุกข์ เช่น

เกิดโทสะพยาบาทขึ้นมา ก็เป็นความทุกข์แก่ใจตนเอง คิดเบียดเบียนใคร ริษยาใคร  

ก็เป็นความทุกข์แก่ใจตนเอง ไม่มีความดีอะไร พิจารณาไปในด้านนี้ และเมื่อตนเอง 

กรั็กตนเองรกัชวีติ กค็วรคดิรกัผูอ้ืน่ ไม่เบยีดเบียนเขา สนบัสนุนเขาอกีด้วย ผลสนอง

ก็จะบังเกิดขึ้นแก่ตนเอง ตนเองจะเป็นสุขก่อน เพราะใจที่มีเมตตาเป็นใจที่มีสุขไม่มี

ความเดือดร้อน ไม่มีโทสะพยาบาทเป็นต้นเผาใจอยู่ จะมองออกไปข้างนอก ก็จะเห็น

ผู้อื่นเป็นมิตร ไม่ใช่ศัตรู ไม่บาดหู ขวางตา จะรู้สึกเป็นสุขทางตา สุขทางหู ก็เป็น

สวรรค์คือความสุข

เพราะฉะนัน้ กแ็ผ่เมตตาไว้ดกีว่า ดบัโทสะพยาบาท ความขุน่ข้องต่าง ๆ เสยี 

ไม่มุ่งร้ายต่อกัน และก็แผ่เมตตานี้ ให้กว้างออกไปเป็นพรหมวิหารธรรมที่สวดกันอยู่
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ทุกวัน แผ่ออกไปไม่มีประมาณรอบทิศคือทิศเบ้ืองหน้า เบ้ืองขวา เบื้องหลัง  

เบือ้งซ้าย เบือ้งบน เบือ้งล่าง และทศิเบือ้งขวางโดยรอบ จนเหมือนกบัว่าตนเองประกอบ

ขึ้นด้วยเมตตา แผ่ออกไปเป็นมหัตตาหรือมหาตมัน ตัวใหญ่ก็คือเมตตาใหญ่ เมตตา

จงึตัง้อยูท่ีต่นเองก่อน รกัตนรกัชวีติก่อน แล้วจงึแผ่ความรกัอนันีใ้ห้กว้างขึน้ ๆ ตนเอง

จึงเหมือนอย่างใหญ่ขึ้น คือเมตตาอันนี้ใหญ่ขึ้น ๆ จนถึงครอบง�าไปทั้งหมดรอบทิศ  

ค�าว่า มหาตมะ จึงเป็นค�าเรียกยกย่องผู้ที่มีเมตตามาก ไม่เห็นแก่ตัว ช่วยเหลือ 

ผู้อื่นมาก ค�าว่าไม่เห็นแก่ตัวหมายถึง ไม่เห็นแก่ตัวคนเดียว แต่เห็นแก่ตัวทั้งหมด 

ที่เป็นตัวใหญ่น้ี ไม่เห็นเฉพาะคนเดียวน้ีต้องใช้ปัญญา เมื่อมีเมตตาแล้วศีลจะมาเอง 

เพราะเมื่อมีเมตตา ก็จะช่วยคนช่วยสัตว์ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต



กรรม

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะโดยปรบัปรงุสิง่ทีม่อียูถ้่าไม่มสีิง่ทีม่อียูเ่ป็นพืน้ 

เป็นสันดาน ก็ไม่สามารถท่ีจะปรับปรุงให้เป็นธรรมะข้ึนได้ เช่นเดียวกับในภายนอก 

ถ้าไม่มีสิ่งท่ีเป็นโลกธาตุภายนอก เช่น ต้นไม้ เหล็ก เป็นต้น หรือพูดรวม ๆ ว่า  

ธาตุ ๔ ถ้าไม่มีดิน น�้า ไฟ ลม ก็ไม่อาจปรับปรุงให้เป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นได้ฉะนั้น 

เพราะฉะนั้น ในขั้นนี้จึงใคร่ที่จะเน้นลงไปว่าเป็นการสมควรที่ทุก ๆ คนจะค�านึงถึง 

สจัจะอันนี ้ว่าเรามจีติมปัีญญาเป็นพืน้อยู ่และมสีิง่ต่าง ๆ เป็นพืน้อยูด้่วยกนั กส็มควร

ที่จะรับธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาปรับปรุงให้เป็นธรรมปฏิบัติที่ยิ่งข้ึน ให้เป็นหิริ 

โอตตัปปะ ศีล เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้มากขึ้น และก็ใคร่ที่จะได้กล่าว 

สืบขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งจะต้องใช้ปัญญาให้ละเอียดขึ้นไปอีก กับจะต้องใช้ธรรมที่เป็น

ส่วนดีต่อสู้กับส่วนท่ีเป็นกิเลสให้ย่ิงขึ้นไปอีก คือเมื่อได้มาถึงขั้นที่จะอบรมมุทิตา  

อบรมอุเบกขา ก็จะต้องพิจารณาเท้าความเข้ามาถึง “กรรม” และ “วิบาก” คือผล 

ของกรรม

เมื่อมาถึงกรรมและวิบาก ก็จะต้องกล่าวถึงกุศล อกุศล บุญ บาป ที่เป็น 

ค�าไทยว่า ดี ชั่ว หรือความดี ความชั่ว สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไปเหมือนกัน 

ยังไม่ใช่เป็นธรรมท่ีละเอียดมากนัก แต่ก็ต้องใช้ปัญญาที่จะต้องก�าหนดให้รู้จักกรรม 

วบิากคอืผลของกรรม กศุล อกศุล บญุ บาป หรอืว่า รู้จกัด ีรูจ้กัชัว่ ซึง่เป็นเรือ่งส�าคญั

ส�าหรับที่ประพฤติตัวโดยทั่วไป
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ในเรื่องของกรรมและวิบากคือผลของกรรมนั้น พระพุทธเจ้า ได้ทรงส่ังสอน

เอาไว้ อันนับว่าเป็นหลักพุทธศาสนาข้อหนึ่ง ดังในอภิณหปัจจเวกขณะห้า คือข้อที่

พิจารณาเนือง ๆ ๕ ประการ ในข้อ ๕ ที่ว่า

กมฺมสฺสโกมฺหิ เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน

กมฺมทายาโท เป็นทายาทรับผลของกรรม

กมฺมโยนิ มีกรรมเป็นก�าเนิด

กมฺมพนฺธุ มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์

กมฺมปฎิสรโณ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

ยํ กมฺมํ กริสฺสามิ จักกระท�ากรรมใดไว้

กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา ดีหรือชั่ว

ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ ก็จักต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น

และเรื่องกรรมดังกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องท่ีคนไทยทุก ๆ คน ผู้นับถือพระพุทธ

ศาสนาได้ยินได้ฟังกันมา และก็ย่อมจะกล่าวได้สั้น ๆ ว่า ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว  

และแม้ว่าจะทราบ และจ�าได้ดั่งนี้ว่าพุทธศาสนาส่ังสอนไว้ดั่งนี้ แม้เช่นนั้นก็เป็นเรื่อง 

ที่คนโดยมากได้แต่ฟังและก็ยังมิได้มีความเชื่อตั้งมั่นลงไปกันมากนัก แม้จะด้วยความ

นับถือไม่กล้าจะค้าน แต่ก็ยังไม่ตั้งความเชื่อลงไปม่ันคงนัก และถ้าไม่นับถือก็อาจจะ

ค้านไปเลยว่าเหตุการณ์ที่เป็นไปอยู่โดยมากมักจะไม่เป็นอย่างนี้ คือมักจะไม่ได้เห็นว่า 

ท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่ แต่มกัจะเหน็ว่า ท�าช่ัวได้ดหีรอืท�าดไีด้ชัว่กันอยูเ่ป็นอันมาก จนถงึ

ในบัดนี้ พระจะอธิบายเรื่องกรรมดังกล่าวนี้ ก็เป็นเรื่องอธิบายยาก และบางท่านก็

ขอร้องว่าอย่าไปอธิบายเลย ให้อธิบายธรรมข้ออื่น ดั่งนี้ก็มี

เพราะฉะนั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจแม้ในขั้นพ้ืนฐานนี้ ให้รู้จักดี 

รู้จักชั่ว ให้รู้จักกรรมดี กรรมชั่ว ให้รู้จักกรรมดีให้ผลดี กรรมชั่วให้ผลชั่วอย่างไร  

และเมื่อรู้จักดั่งนี้แล้ว ก็จะท�าให้รู้จักพุทธศาสนาดีขึ้นอีกส่วนหนึ่ง และรู้จักสัจจะคือ

ความจริงดีขึ้นอีกส่วนหนึ่ง ส่วนการที่จะรับไปปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไรนั้นก็เป็นอีก 

เรือ่งหนึง่ แต่ว่าสจัจะคอืความจรงิของศาสนานัน้กจ็ะต้องเป็นสจัจะ คือความจรงิทีค่วร

จะต้องทราบ
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ว่าถึงเรื่องกรรมตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั้นก็มีอยู่ในท่ีหลายแห่งหลาย 

พระสูตร แต่ว่าในท่ีน้ีจะยกขึ้นมาแสดงแต่เพียงที่จะชี้ให้มองเห็นสัจจะคือความจริง  

อนัโยงมาถึงสิง่ทีมี่อยูเ่ป็นพืน้สนัดานเชือ่มมาถงึปัญญาและสรณะทีก่�าลงักล่าวนีเ้ท่านัน้ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกรรมไว้ว่ามี ๒ อย่างก่อน คือบุราณกรรม กรรมเก่า 

อย่างหนึ่ง และนวกรรม กรรมใหม่ อีกอย่างหนึ่ง บุราณกรรม กรรมเก่านั้นก็ได้แก่ 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมโนคือใจ อันได้แก่อายตนะภายใน ๖ ท่ีทุกคนมีอยู่นี้  

ทรงแสดงว่าเป็นบรุาณกรรม กรรมเก่า ส่วนกรรมใหม่นัน้ กท็รงแสดงว่า ได้แก่กรรม

ทีท่�าทางกาย ทางวาจา ทางใจ อยู่ในปัจจบัุน เป็นนวกรรมคอืกรรมใหม่ และทรงแสดง

ไว้ว่า เจตนาคือความจงใจเป็นตัวกรรม เพราะบุคคลมีเจตนาคือความจงใจแล้ว  

จึงท�ากรรมทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้างดั่งนี้

กรรมที่ท�าทางกาย ทางวาจา ทางใจนี้ก็เป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 

เป็นสิง่ทีก่ระท�า สิง่ท่ีกระท�าทางกายกเ็ป็นกายกรรม ส่ิงทีก่ระท�าทางวาจาก็เป็นวจกีรรม 

สิง่ทีก่ระท�าทางใจกเ็ป็นมโนกรรม เพราะฉะนัน้ กรรมจงึหมายถงึสิง่ทีก่ระท�า แต่บางที

เรากแ็ปลกนัง่าย ๆ ว่าการกระท�า ก็ต้องเข้าใจว่า ค�าว่าการกระท�าในทีน่ีท้ีเ่ป็นตวักรรม

นัน้กห็มายถงึสิง่ทีก่ระท�าดงักล่าว และเมือ่ได้ทราบกรรมว่าสิง่ทีก่ระท�าดัง่นีแ้ล้ว กค็วร

จะทราบอีกค�าหนึ่งว่ากิริยา

ค�าว่า กิริยา นั้นแปลว่า การกระท�า หมายถึงกิริยาท่ีท�า กิริยาคือการ 

กระท�าก็หมายถึงกิริยาท่ีกระท�าทางกาย ทางวาจา และทางใจ ท่ีเป็นกิริยาของกาย 

ของวาจา ของใจในการกระท�านัน้ ๆ ด่ังน้ีเรยีกว่า กริยิา ส่วนสิง่ท่ีท�านัน้เรยีกว่ากรรม 

และค�าว่าสิ่งที่ท�าจะใช้อีกค�าหนึ่งว่า การงานที่ท�า หรือการที่ท�าก็ได้ สิ่งที่ท�า การงาน

ที่ท�า หรือการท่ีท�าก็มุ่งถึงกรรมอย่างเดียวกัน ก็สุดแต่ว่าจะใช้ค�าใด และก็จะต้องมี

กริยิาคอืการกระท�า คือกิรยิาท่ีท�าในกรรมทกุอย่าง เมือ่มกีริยิาคอืการกระท�าในกรรม

ทุกอย่างจึงจะเป็นกรรมขึ้นมา

ในข้อนี้ก็จะต้องยกตัวอย่างเทียบ กรรมที่เป็นภายนอกก่อน ดังเช่นการสร้าง

บ้านขึ้นหลังหนึ่งก็เป็นกรรม คือเป็นการงานที่ท�า เป็นสิ่งที่ท�า เป็นการที่ท�า และโดย

ปรกติก็ใช้กายสร้าง เพราะฉะน้ัน ในการสร้างบ้านนั้นก็นับเป็นเรื่องของกายกรรม 

กรรมทางกาย บ้านที่สร้างขึ้นมาโดยล�าดับตั้งแต่ต้นก็เป็นการงานที่ท�า เป็นส่ิงท่ีท�า  



62 ความเข้าใจเร่ืองชีวิต

ก็ปรากฏเป็นบ้านข้ึนมาทุกวัน และก็ต้องมีกิริยาคือการกระท�า คือการใช้ร่างกายขุด

หลุมขุดดิน ฝังเสาเข็ม เป็นต้น กิริยาท่ีท�านี้ก็ตั้งต้นท�ากันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นก็เลิก 

กิริยาที่ท�านี้ก็เป็นอันว่าท�าแล้วก็หยุดไปวันหนึ่ง ๆ แต่กรรม คือการงานที่กระท�า คือ

บ้านที่สร้างนั้นก็ปรากฏเป็นบ้านขึ้นมาทุกวันจนเสร็จ บ้านที่ส�าเร็จขึ้นมานี้คือตัวกรรม 

กรรมที่ยังมีอยู่ คือเป็นบ้านส�าเร็จขึ้นมา เป็นกรรมของมนุษย์ที่ยังมีอยู่ แต่กิริยาที่ท�า

หมดไป เลิกไปวันหนึ่ง ๆ ไม่มีเหลือ เพราะฉะนั้น กรรมยังเหลือ แต่กิริยาไม่เหลือ

คราวนี้มาว่าถึงกรรมที่เป็นบุราณกรรม พระพุทธเจ้าตรัส ชี้ว่า ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ นี้เป็นบุราณกรรมหรือกรรมเก่า ก็ด้วยความตรัสของพระพุทธเจ้าและ

ตรัสแสดงสั่งสอนเอาไว้ว่า ชีวิตและร่างกายอันนี้ของทุก ๆ คนที่เรียกว่าขันธ์ ๕ หรือ 

อายตนะ ๖ เป็นวิบากขันธ์ เป็นวิบากอายตนะ คือเป็นผลของกรรมเก่าที่ทุกคนได้

กระท�าไว้เอง และกรรมที่บุคคลทุกคนได้กระท�าไว้เองนั้น ก็มาเป็นชนกกรรม กรรม

ที่ให้เกิด ชนก แปลว่าพ่อ ชนกกรรม กรรมที่เป็นพ่อ ที่เป็นผู้ให้ก�าเนิดเป็น ขันธ์ ๕ 

เป็นอายตนะ ๖ เป็นกายและใจ เป็นอตัภาพอันนีข้องทกุ ๆ คน เพราะฉะนัน้ อตัภาพ

อันนี้จะชี้ว่าขันธ์ ๕ ก็ได้ จะชี้ว่าอายตนะ ๖ ก็ได้ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  

เปรยีบเหมอืนอย่างบ้านทีบ่คุคลได้สร้างขึน้มา เพราะฉะนัน้ จงึได้ตรสัว่าเป็นกรรมเก่า 

เหมือนบ้านที่บุคคลสร้างขึ้นมานั้นก็เป็นกรรมของบุคคลผู้สร้าง

จึงต้องเข้าใจหลกัของพระพทุธศาสนาในตอนนีว่้า ทกุคนเท่ากบัว่ามพ่ีอ ๒ คอื

มกีรรมเป็นพ่อกบัมีพ่อคือบิดาท่ีเป็นบุคคล พ่อคือบดิาทีเ่ป็นบุคคลน้ัน เป็นผูใ้ห้ก�าเนดิ

ส่วนทีเ่ป็นร่างกาย แต่ว่ายงัมพ่ีออกีหนึง่คอืชนกกรรม กรรมท่ีให้เกดิ ต้องมชีนกกรรม 

บุคคลทุกคนจึงเกิดมา โดยมีพ่อเป็นบุคคลผู้ให้ก�าเนิดร่วมเข้าอีกส่วนหนึ่ง แต่พ่อที ่

เป็นชนกกรรมนี้ บุคคลทุกคนที่เกิดมาเป็นผู้ท�าไว้เอง สร้างชนกกรรมให้กับตนเองใน

ชาติภพต่อไป เมื่อถึงคราวถือชาติถือภพ ก็กรรมที่ตนท�าไว้นั้น ก็จะมาเป็นชนกกรรม 

ให้เกิดเป็นขันธ์ เป็นอายตนะขึ้นมา เพราะฉะนั้น จึงตรัสไว้ว่า “อายตนะ ๖ นี้ เป็น

กรรมเก่าหรือบุราณกรรม”

คราวนี้ก็อาศัยบุราณกรรม คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้เองสร้างกรรม

ใหม่กนัขึน้ทกุวนัทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง ส่ิงทีท่�า การงานทีก่ระท�า หรอื
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การที่ท�าด้วยความจงใจ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ในปัจจุบันทุกวันเป็นกรรมใหม่ 

และกรรมใหม่เหล่านี้ก็ต้องมีกิริยาคือการกระท�า โดยอาศัย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 

น้ีมาประกอบกระท�าในกรรมนัน้ ๆ กนัอยูท่กุวนั เหล่านีเ้ป็นกรรมใหม่ และกต้็องเข้าใจ

ว่าแม้กรรมใหม่ที่ท�านี้ก็ยังเหลืออยู่ เหมือนอย่างการสร้างบ้านดังที่กล่าวมาแล้ว  

บ้านนัน้กเ็ป็นกรรมของคนก็ยงัเหลืออยูเ่ป็นบ้านจนทกุวันนี ้สุดแต่ว่าจะสร้างจะท�าอะไร

ก็เหลือสิ่งที่สร้างที่ท�านั้น ตั้งแต่ตั้งต้นขึ้นมาจนส�าเร็จเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้

ส�าหรบักรรมท่ีเป็นภายนอกทีเ่ป็นวตัถุนัน้เรามองเห็นว่ายังเหลอือยู่ ดังเช่นใน

ปัจจุบันน้ี การงานที่กระท�าที่เป็นวัตถุภายนอกจะเป็นการก่อสร้างก็ดี การเพาะปลูก

ท�าไร่นาก็ดี สิ่งที่ท�านั้นยังเหลืออยู่ตั้งอยู่ตามควรแก่การงานที่กระท�านั้น ๆ แต่ส่วนที่

ไม่ใช่เป็นวัตถุคือที่เป็นภายในเกี่ยวแก่จิตใจ ก็เป็นสิ่งท่ีเหลืออยู่เหมือนกันแต่ว่ามอง 

ไม่เห็น ต้องอาศัยใช้ปัญญาพิจารณาจึงจะเห็นว่าเหลืออยู่จริง บางทีก็รู้ว่าเหลืออยู่มาก

หรือน้อย แต่ก็เป็นสิ่งที่วัดไม่ได้ ชั่งตวงไม่ได้ว่าน้อยมากเท่าใด ยกตัวอย่างเช่นการ 

เล่าเรียนศึกษาก็เป็นกรรมอย่างหนึ่ง ที่ทุก ๆ คนต้องกระท�ากันมาต้ังแต่เป็นเด็ก  

เข้าโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม มัธยม อุดม และยังมาบวชเรียนทางศาสนาอีก 

ก็แปลว่าต้องท�ากรรมคือการเรียนต้ังแต่เป็นเด็กเรื่อย ๆ มาจนถึงบัดนี้ กรรมคือ 

การศกึษา ได้ความรูท้ีเ่ป็นวชิามา โดยล�าดบั ผ่านขึน้มาจากขัน้ต้นจนสงูขึน้มา แต่วชิา

นี้ไม่มีรูป บอกไม่ได้ว่าหนักเท่าใด กว้างเท่าใด แต่ก็มี และก็รู้กันว่าใครมีมากน้อย 

แค่ใด แต่จะชั่งตวงไม่ได้ และบางทีผู้เรียนเองก็ไม่รู้ว่ารู้ขึ้นมาได้อย่างไร เช่นทีแรก 

เร่ิมเรียน ก ข ก็รู้ขึ้นมาโดยล�าดับ ความรู้ท่ีมีอยู่จริงแต่มองไม่เห็นด่ังนี้ก็เป็นกรรม  

ที่ยังเหลืออยู่ ถ้าหากไม่เหลืออยู่ ทุกคนจะไม่มีวันที่จะมีวิชาความรู้ดังที่มีกันอยู่นี้  

เพราะว่าเรียนไปวันหนึ่ง ๆ แล้ว ความรู้ก็หมดไปวันหนึ่ง ๆ ถ้าเป็นเช่นนี้ แม้ ก ข  

กจ็ะไม่เหลอืเหมอืนกนั และจะไม่เหลอืวชิาอยูเ่ลย แต่กป็รากฏว่ายงัอยู ่และอาจท�าให้

มากข้ึนได้เพิม่ขึน้ได้ ดัง่นีค้อืกรรม และกล่าวได้ว่าวิชาทีเ่ป็นขัน้ประถมกน็บัเป็นกรรม

เก่าได้ ผ่านมัธยม ผ่านอุดมก็เป็นกรรมเก่าไป ปัจจุบันก็เป็นกรรมใหม่พอกพูนไป 

เร่ือย ๆ ทุกคนรับรองว่าเหลืออยู่แต่มองไม่เห็น กิริยาท่ีเรียน วันหนึ่ง ๆ ไม่เหลือ  

เมื่อวานนี้เรียนวันน้ีก็เรียน กิริยาน้ันหมดไปทุกวัน แต่กรรมที่เป็นตัวการศึกษายัง 

เหลืออยู่



ผลกรรม

บุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนา ก็จ�าเป็นที่จะต้องอาศัยธรรมอีก ๒ ข้อ คือ

ศรทัธาข้อหนึง่ และปัญญาอกีข้อหนึง่ สิง่ทีต่นยังไม่รู้ด้วยตนเอง ยังไม่มีญาณหย่ังรูถึ้ง

อดีตถึงอนาคต ก็ต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อในค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่ว่า 

สิ่งใดที่สามารถพิจารณารู้ได้ด้วยตนเองก็ใช้ปัญญาของตนเองดังเช่นท่ีได้แสดงมาแล้ว

ถึงชนกกรรม กรรมที่เป็นชนก คือผู้ให้เกิดซึ่งบุคคลเองได้กระท�าไว้แล้ว และที่กล่าว

ในวนันี ้ถงึกรรมท่ีเป็นของ ๆ ตน บคุคลผูล้ะโลกนีไ้ปกถื็อเอาบญุ และบาปทัง้สองนีไ้ป 

น�าเอาบุญและบาปทั้งสองนี้ไปดั่งนี้ ก็เป็นเรื่องของอนาคต

ส่วนที่เป็นอดีต ส่วนที่เป็นอนาคตนั้นเม่ือยังไม่มีปัญญา ยังไม่มีญาณหย่ังรู้  

ก็ต้องอาศัยศรัทธา คือความเชื่อในค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ก่อน และก็ใช้ปัญญา

ตรองดูตามเหตุผลที่พึงรู้ได้ในปัจจุบัน ดังที่ตรัสสอนไว้ว่า กรรมดี กรรมชั่ว ความดี 

ความชั่ว โดยให้พิจารณาตรวจตราเข้าดูถึงจิตว่า กรรมที่บุคคลกระท�านั้นเกิดจากจิต

ที่ประกอบด้วยเจตนาคือความจงใจ และจิตนั้นหากประกอบด้วยราคะหรือว่าโลภะ 

ความติดใจยินดี ความโลภอยากได้ โทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง โมหะ ความหลง 

กก่็อให้เกดิเจตนาจงใจทีจ่ะประกอบกรรมทางกาย ทางวาจา ทางใจเป็นไปเพือ่เบียดเบยีน

ตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน เช่นฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง เช่นนี้เป็นต้น แต่ถ้าหากว่า

จติใจไม่ประกอบด้วยกเิลสดังกล่าว แต่ประกอบด้วยคุณธรรมท่ีตรงกนัข้าม คือประกอบ

ด้วย อราคะ ความไม่ติดใจยินดี อโลภะ ความไม่โลภอยากได้ อโทสะ ความไม่โกรธ
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แค้นขัดเคือง อโมหะ ความไม่หลง ก็เรียกว่ามีจิตใจดี เมื่อมีจิตใจดีก็เป็นเหตุให้จงใจ

ประกอบกรรมท่ีเป็นกุศลต่าง ๆ เช่น ทาน ศลี ภาวนา เป็นต้น เป็นไปเพือ่ไม่เบยีดเบยีน

ตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน แต่เพื่อเกื้อกูลตนเองและผู้อื่นให้เป็นสุข ตรัสสอนให ้

ตรวจดูเข้ามาดั่งนี้ แล้วก็ให้พิจารณาว่า ราคะ โลภะ โทสะ และโมหะเป็นกุศลหรือ

อกุศล มีโทษหรือไม่มีโทษ อันผู้รู้ติเตียนหรือไม่ติเตียน และเป็นสิ่งที่เทียบได้กับสีด�า

หรือสีขาว

ตรัสสอนให้ทุกคนพิจารณาเอาเอง เม่ือพิจารณาแล้ว ก็จะตอบตนเองได้ว่า

กเิลสเหล่านีเ้ป็นอกุศล คอืไม่เป็นกจิของคนฉลาด หรอืเป็นบาป เป็นความชัว่ เป็นส่ิง

ที่มีโทษอันผู้รู้ติเตียนเทียบได้กับสีด�า ส่วนคุณธรรมที่ตรงข้ามกันก็เป็นกุศล เป็นกิจ 

ของคนฉลาด เป็นส่วนด ีเป็นส่ิงทีไ่ม่มโีทษเทยีบได้กบัสีขาว และเป็นส่ิงทีผู่รู้ส้รรเสรญิ

คราวน้ีกรรมต่าง ๆ ท่ีกระท�าไปด้วยอ�านาจของอกุศลจิต คือจิตที่ประกอบ

ด้วยอกุศลดงักล่าวนัน้ อนัเป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนและผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน กใ็ห้พจิารณา

อกีว่ากรรมเหล่านัน้เป็นเช่นใด คอืเป็นกศุลหรอือกศุล กจ็ะตอบตนเองได้ว่าเป็นอกศุล

หรือว่าเป็นบาป เป็นความชั่ว เป็นสิ่งที่มีโทษอันผู้รู้ติเตียนเทียบกันได้กับสีด�า แต่ว่า

กรรมทีป่ระกอบกระท�าด้วยอ�านาจของกุศลจิต คอืจติทีเ่ป็นกศุลอนัตรงกนัข้าม อนัเป็น

ไปเพือ่เกือ้กูลตนเองและผูอื้น่ให้เป็นสขุประการต่าง ๆ นัน้เป็นอย่างไร ก็จะตอบตนเอง

ได้ว่าเป็นกุศลบุญ เป็นสิ่งไม่มีโทษ อันผู้รู้สรรเสริญเทียบได้กับสีขาว ดั่งนี้ทุกคน 

ก็สามารถที่จะตอบได้ตามความเป็นจริง และที่เป็นกระแสปัจจุบัน

คราวนีก้อ็าจจะพจิารณาได้อกีว่ากรรมคอืการงานทีก่ระท�าหรอืสิง่ทีก่ระท�านัน้ 

ทั้งที่เป็นกุศล ทั้งที่เป็นอกุศล ก็เป็นสิ่งที่เหลืออยู่จริง ตั้งอยู่จริง ยังไม่หมดไป ยังไม่

หายไป กระท�าไว้คราวหนึ่ง ๆ ก็ยังตั้งอยู่ กระท�าอีกก็เพิ่มพูนขึ้นอีก แม้จะเป็นสิ่งที่

มองไม่เหน็ แต่เม่ือเทยีบเคียงกบักรรมคอืการศกึษาดงักล่าวข้างต้นกจ็ะเห็นได้ว่าเหลอื

อยู่จริง และเป็นของของตนจริง ก็เพราะว่าเหลืออยู่ในจิตใจของตนเองภายในตนเอง 

ไม่ใช่ที่ไหน แต่ว่ากิริยาที่ท�านั้นต่างหากหมดไปคราวหนึ่ง ๆ อันนี้เป็นสัจจะคือ 

ความจรงิทีท่กุคนควรพจิารณาให้มองเหน็ และให้รบัรองว่า กศุลกรรมมีจรงิอกศุลกรรม

มีจริง ท�าดีเป็นกุศลกรรม ท�าชั่วเป็นอกุศลกรรม
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อย่างไรเป็นการท�าชั่ว ก็คือท�าด้วยอกุศลจิตดังกล่าวแล้ว คือเป็นไปเพื่อ

เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่นให้เดือดร้อน เช่น ฆ่าเขาบ้าง ลักทรัพย์เขาบ้าง เป็นต้น 

ดั่งนี้ก็เป็นอกุศลกรรม กุศลกรรมก็ตรงกันข้าม คือท�าด้วยกุศลจิตอันเป็นไปเพ่ือไม่

เบียดเบียนใคร แต่เพื่อเกื้อกูลให้เป็นความสุขทุกฝ่าย ตรวจดูให้ได้ความรู้รับรองว่า 

กุศลกรรม อกุศลกรรมมีจริง เกิดจากจิตใจของตนเอง เกิดจากการกระท�าของตนเอง 

ทางกาย ทางวาจา ทางใจที่กระท�าอยู่ทุกวัน และเมื่อท�าแล้วก็เป็น กุศลกรรม หรือ

อกศุลกรรมท่ีเป็นของตน ไม่ไปข้างไหน ดัง่นี ้เป็นเหตเุป็นผลทีท่กุคนใช้ปัญญาพจิารณา

ดูในปัจจุบันได้

ต่อจากน้ันก็มาพิจารณาสืบไปอีกชั้นหนึ่งว่า กรรมดี ให้ผลดี กรรมชั่วให้ 

ผลชั่ว อันนี้แหละที่ท�าให้สับสนกันอยู่ เพราะปรากฏเท่าที่ตามองเห็นกันอยู่เป็น 

อันมากว่า ท�าชั่วได้ดี ท�าดีได้ชั่ว คล้าย ๆ อย่างนั้นท�าให้เข้าใจกันอย่างนั้น ในข้อที่ว่า

อย่างไรเป็นกรรมดี อย่างไรเป็นกรรมช่ัวนั้น พิจารณามองเห็นได้ไม่ยากตามกระแส

เหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่เมื่อมาถึงช้ันท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่วนั้น ต้องใช้ปัญญา 

พิจารณา และก็ต้องใช้ศรัทธาอีกเหมือนกัน

ส�าหรับการใช้ศรัทธาคือความเชื่อนั้นยกไว้ก่อน เอาข้อที่ใช้ปัญญาของตนเอง

ที่เป็นกระแสปัจจุบันกันก่อน คือพิจารณาดูในชั้นที่เป็นปัจจุบันดังที่ตามองเห็นนี้ ดังที่

พูดกันว่าคนนั้นท�าชั่วอย่างนั้น ๆ แต่ได้ดี คนนี้ท�าดีอย่างนั้น ๆ แต่ไม่ได้ดี และก็มี

ตัวอย่างเห็นกันอยู่ทุกกาลสมัยไม่เฉพาะในสมัยปัจจุบันเท่านั้น เพราะฉะนั้น จึงต้อง

มาท�าความเข้าใจในข้อนี้ให้ดีซึ่งต้องใช้ปัญญา

ประการหนึ่งที่ใคร่จะชี้แจงก่อนในที่นี้ก็คือว่า ต้องแยกแยะว่ามีกรรม และได้

มกีริยิาคูก่นั เมือ่เป็นด่ังน้ีก็ต้องมีผลของกรรม และผลของกริยิาคูก่นั ผลของกรรมกบั

ผลของกิริยานั้นต่างกันเป็นอันมาก ดังจะพึงเห็นได้ว่า กรรมคือ การศึกษาเล่าเรียนที่

กล่าวมาเป็นตัวอย่างตอนแรกนั้นก็มีกิริยาที่เล่าเรียน คือการเล่าเรียน เป็นกิริยา  

ส่วนกรรมคือการศึกษาที่กระท�า หรือสิ่งที่กระท�า ด้วยการศึกษานั้นก็ต้องการวิชาคือ

ความรู้ น้ีเป็นกรรมที่ให้ผล เป็นวิชาคือความรู้ แต่กิริยาที่ศึกษาเล่าเรียนนั้นต้องท�า 

ทุกวัน เช่นต้องมาโรงเรียน ต้องตั้งใจฟัง ตั้งใจเรียน ต้องเหน็ดเหนื่อย แล้วก็ต้องมี
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สมดุดินสอ มีหนงัสอื เป็นต้น ต้องเสยีทรพัย์ในการซือ้หาสิง่เหล่านี ้ต้องเสยีเวลาทีจ่ะ

เล่าเรยีนศกึษา ต้องเสยีความสขุสบาย จะนอนกไ็ม่ได้นอน จะไปเทีย่วกไ็ม่ได้ ต้องมา

นัง่แกร่วอยูใ่นโรงเรยีน บางทกีเ็บือ่ แปลว่าต้องมีขนัตคิอืความอดทน นีเ้ป็นกริยิาทีเ่ล่า

เรียนเพื่อให้บังเกิดผล ต้องเสียทรัพย์ ในการหาอุปกรณ์ เสียเวลาเสียความสุขสบาย

จนกว่าจะส�าเร็จ ซึ่งนับเป็นเดือนเป็นปี

นึกดูว่าศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษากัน

คนละกีปี่ แล้วยังมาเรยีนธรรมวนิยับวชเรยีนกนัอกี เพราะฉะนัน้ ผลของกรรมคอืการ

ศกึษานัน้กว่าจะส�าเรจ็ทลีะขัน้ตอนนัน้นบัเป็นเดอืน เป็นปีย่ิงสูงกยิ็ง่หลายปี แต่ผลของ

กิริยาที่ศึกษาเป็นความทุกข์ เป็นความเสียกันอยู่ทุก ๆ วัน ดั่งนี้ตรงกันข้าม

เพราะฉะนัน้ บคุคลทีท่นไม่ได้ต่อกริยิาทีศ่กึษาทีต้่องอดทน เสียทรพัย์ เสียเวลา 

เสียความสุขสบายต่าง ๆ นี้ จึงต้องล้มเลิกกลางคัน นี้ก็มีเป็นอันมาก ซึ่งเทียบให้เห็น

ว่ามีผล ๒ อย่าง คู่กันอยู่เสมอดังนี้

ในการท�ากุศลนั้น ผลของกิริยาที่ท�ากุศลจะเป็นฝ่ายเสียก่อน แต่ว่าผลของ

ส่วนกรรมจะปรากฏเป็นความสุขภายหลัง ไม่รู้เหมือนกันว่าจะปรากฏเมื่อใด แต่ว่า

วสิยัของบุคคลทีเ่ป็นมนษุย์มปัีญญากย็งัต้องการกศุล แต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายอกศุลแล้ว กริยิา

ที่ท�าอกุศลนั้นให้ผลที่ดีก่อน ท�าให้คนเข้าใจว่าดีแต่ไม่ดีจริง ผลที่เป็นทุกข์มาที่หลัง

ยกตัวอย่างในทางอกุศลกรรม เช่นการลักทรัพย์ การคดโกง ทุจริตซึ่งอยู่ใน

อทินนาทานกรรม กิริยาท่ีลักน้ันเม่ือส�าเร็จได้ทรัพย์ทันทีไม่ต้องท�ามาหากินอะไร  

คนอืน่ท�ามาหากนิกนัรวมทรพัย์เอาไว้ ไปลกัขโมยได้ส�าเรจ็กไ็ด้ทรพัย์ นีเ้ป็นกิรยิาขโมย 

แต่กรรมคือการขโมยให้ผลอกีอย่างหนึง่ เป็นตวัความทกุข์ อนัจะเกดิภายหลงั แต่ผล

ทีไ่ด้ก่อนคอืได้ทรพัย์ทันที ผดิกบักรรมส่วนทีเ่ป็นกศุลนัน้ เช่นทาน การให้การบริจาค 

ให้ทานเมื่อใด ก็เสียทรัพย์ทันที ให้น้อยก็เสียน้อย ให้มากก็เสียมาก นี้เป็นผลของ

กิริยาที่ให้ทาน แต่ว่ากรรมคือทานนั้นให้ผลอีกอย่างหนึ่ง คือความสุขอันตรงกันข้าม

เพราะฉะนั้น บุคคลในโลกนี้ผู้มีสติปัญญา มีสายตาไกลฟังค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าของท่านผู้รู้ทั้งหลาย แม้ว่าจะต้องเสียทรัพย์หรืออย่างอ่ืนเพราะกิริยา 
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ที่กระท�ากุศลต่าง ๆ นั้นก็ยอมเสียเพื่อกระท�ากุศลต่าง ๆ เช่น ท�าทานบ้าง ศีลบ้าง 

ภาวนาบ้าง หรือแม้ในกุศลสาธารณสงเคราะห์อื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน

บรรดาผู้มีพระคุณทั้งหลายที่นับถือว่ามีพระคุณต่อเรา เช่นบิดามารดาผู้มี

พระคุณ ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ มิตรผู้มีอุปการคุณ ตลอดจนผู้มีพระคุณต่อชาติ 

บ้านเมือง เช่น พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระมหากรุณากู้ชาติบ้านเมืองในสมัยต่าง ๆ 

ล้วนแต่เป็นผู้ท่ีเสียสละท้ังน้ัน คือการกระท�าคุณทุกอย่างนั้น กิริยาที่ท�าต้องเสียสละ

ทั้งนั้น พ่อแม่ผู้มีคุณแก่ลูก ก็เสียสละทุกอย่างเพื่อลูก เรียกว่าท�าทานแก่ลูก ให้โน่น

ให้นีแ่ก่ลกูกเ็รยีกว่าเสยีทัง้นัน้ แต่กรรมคอืทานท่ีกระท�านัน้เป็นพระคณุทีอ่ปุการะชวีติ

ของลูกให้เติบโต ได้รับวิชาความรู้ ตั้งตนเป็นหลักฐานได้ นี้เป็นผลของกรรมคือ 

ทานที่พ่อแม่ให้มา แต่ว่ากิริยาคือเสีย เพราะท่านต้องเสียทุกอย่าง ผู้ที่ช่วยชาติบ้าน

เมือง ผลของกรรมคือการช่วยชาติบ้านเมือง คือการรักษาบ้านเมืองไว้ แต่ว่าต้องเสีย

สละทรัพย์ เสียสละความสุข เสียสละร่างกาย แขน ขา และชีวิต นี้เป็นผลของกิริยา

ที่ท�าคุณนั้น ๆ แต่ว่ากรรมคือคุณนั้น ๆ ให้ผลอีกอย่างหนึ่ง คือเป็นความที่รักษาชาติ

บ้านเมืองเอาไว้ได้ ยิ่งเป็นกุศลเป็นคุณมากก็ยิ่งเสียสละมาก แต่ว่าฝ่ายอกุศลนั้น 

เป็นฝ่ายต้องการได้ในปัจจบัุน ลกัขโมยเอาฉ้อโกงเอาเหล่านี ้แต่ว่ากรรมเป็นความทกุข์

เดือดร้อน

เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงดูดั่งนี้ก็จะเห็นได้ว่า มีผลของกิริยาและผล

ของกรรมประกอบกัน บรรดากุศลทั้งหลาย หรือสิ่งที่เป็นคุณทั้งหลายนั้น ต้องมีการ

เสียก่อนซึ่งเป็นผลของกิริยา บรรดาความชั่วท้ังหลายนั้นได้ก่อนซึ่งเป็นผลของกิริยา

เช่นกนั แต่ว่าผลของกรรมท่ีตดิตามมานัน้ทุกอย่าง ทกุประการจะเป็นดังกล่าวมาแล้ว 

ใช้ปัญญาพจิารณาเทยีบเคียงดู กจ็ะมองเหน็ว่าความจรงิเป็นอย่างน้ี เอาสตปัิญญาหรือ

กระแสปัจจุบันพิจารณาดูแล้ว ก็จะมองเห็น และเมื่อมองเห็นแล้วจะท�าให้ละความ

ประพฤติที่เป็นอกุศลกรรม และประกอบแต่กุศลกรรมที่ตรงกันข้าม แม้ว่าจะเสีย 

ก็ต้องยอมเสีย เพื่อผลที่จะได้รับ และความพินาศอันเป็นผลเสียหายของอกุศลนั้น  

ถ้าพจิารณาให้ดแีล้วกจ็ะเหน็ได้ชดัมากว่ามจีรงิ ส่วนท่ีบคุคลผูป้ระกอบอกศุลกรรมได้ที

แรกเป็นส่วนน้อยและก็เป็นส่วนเฉพาะบุคคล
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นึกดูถึงว่าบุคคลท่ีประกอบอาชีพการงานต่าง ๆ แสวงหาทรัพย์มาโดยชอบ

หรือประกอบสัมมาอาชีวะที่เป็นกรรม เช่น ชาวนาปลูกข้าว ชาวสวนปลูกผลไม้  

เหล่านีเ้ป็นต้น ในการประกอบสมัมาอาชวีะนีก้ต้็องทุกข์ยากล�าบากดงักล่าว ครัน้ท�างาน

ได้ผลแล้วกร็วบรวมทรพัย์ได้ อกีฝ่ายหนึง่เกยีจคร้านทีจ่ะประกอบสมัมาอาชวีะ กค็อย

จ้องแต่จะลกัขโมยเขา เบยีดเบยีนเขา เขาท�าส�าเรจ็แล้วกไ็ปปล้นสะดมหรอืโกงเขาบ้าง

ไม่ต้องลงมือท�าสวน ท�านาท้ังหมด ถ้าคนทั้งหมดเป็นอย่างน้ี คอยจ้องแต่จะขโมย  

จะโกงกันทั้งเมือง ก็ไม่มีการประกอบอาชีพการงาน บ้านเมืองก็วินาศล่มจมกันหมด 

แต่ที่ยังด�ารงอยู่ได้น้ัน ก็เพราะเหตุท่ีว่ายังมีคนดีอยู่มากที่ประกอบการงานโดยสุจริต 

ยอมเหน่ือยยากเสยีสละต่าง ๆ ส่วนฝ่ายทจุจรตินัน้ มเีป็นส่วนน้อย ความด�ารงอยูข่อง

แต่ละบุคคลของส่วนรวมจึงยังอยู่ได้ ถ้าพากันต้ังหน้าโกงกันหมดทั้งเมืองแล้วก็อยู ่

ไม่ได้ นี้เป็นผลของความชั่วที่เห็นได้ชัด แต่ถ้าไม่พิจารณานึกเข้ามา อาศัยอ�านาจของ

ความโลภ โกรธ หลง เข้าครอบง�าจิตใจหนาแน่นแล้ว ก็จะบังปัญญาท�าให้มองไม่เห็น

ดัง่นี ้ซึง่เป็นทีน่่าเสยีดายว่าบุคคลท่ีเป็นมนุษย์ไม่ควรจะเป็นอย่างนี ้แต่ควรจะใช้ปัญญา

พิจารณาดังกล่าวแล้ว



.



ศาสนากับชวีติ



.



ศาสนาคอือะไร ?

คนในโลกเริ่มนับถือศาสนากันมาแต่เมื่อไร? เป็นที่รับรองกันแล้วว่าคนเร่ิม

นับถือศาสนากันมาตั้งแต่สมัยดึกด�าบรรพ์ ก่อนมีประวัติศาสตร์ ได้มีนักค้นคว้า  

ขุดพบซากศพและสิง่ต่าง ๆ ในสมยัเก่าแก่นัน้ลงสันนษิฐานถึงลทัธศิาสนาทีค่นเก่าแก่

นบัถอืกนัต่าง ๆ เป็นการพจิารณาวตัถแุล้วลงสันนษิฐาน คราวนีล้องมาพิจารณาถ้อยค�า

เก่าแก่แล้วลงสันนิษฐานดูบ้าง ค�าเก่าแก่น้ันขอยกขึ้นมาพิจารณาเพียงค�าเดียว คือ 

ค�าว่าศาสนานีเ้อง ค�านีเ้ป็นค�าดกึด�าบรรพ์ทีย่งัมชีีวติอยู ่เพราะตามหลกัฐานปรากฏว่า

ได้พูดกันมาต้ังแต่ก่อนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นนานไกลและยังใช้พูดกันต่อ ๆ มาอยู่

จนถึงบัดนี้

ในภาษามคธว่า สาสนะ ในภาษาสันสกฤตว่า ศาสนะ ในภาษาไทยน�ามาใช้

ว่า ศาสนา แปลว่าค�าสั่งสอน การสั่งสอน ค�าแปลนี้ถึงยังไม่หมดความหมาย ก็ได้ 

ความหมายท่ีส�าคัญซ่ึงอาจอธิบายให้กว้าง ครอบคลุมความหมายทั้งหมดได้ ฉะนั้น 

ลองยกค�าแปลนีข้ึน้พจิารณาว่า คนเราเริม่ส่ังสอนกนัมาตัง้แต่เมือ่ไร อาจตอบตามเหตุ 

ผลว่าคนเราเริ่มสั่งสอนกันตั้งแต่เริ่มรวมกันอยู่ในโลกตั้งแต่ครอบครัวหนึ่งขึ้นไป คือ

ตั้งแต่เริ่มมีคนต้ังแต่ ๒ คน ขึ้นไป หรือตั้งแต่เริ่มมีบิดามารดามีบุตรธิดาขึ้นในโลก 

หรือพูดตามสมัยว่าตั้งแต่มีสังคมมนุษย์หน่วยแรกขึ้น เพราะในเบ้ืองต้นพ่อแม่ก็ต้อง 

สัง่สอนลกู อย่าว่าแต่ในหมู่มนษุย์ แม้ในหมูส่ตัว์ดรัิจฉานกม็สีัง่สอนกันตามวธีิของสตัว์ 

เช่น แม่นกก็มีการสอนลูก พระพุทธเจ้าเองก็ได้ทรงยกย่องมารดาบิดาว่าเป็นอาจารย์
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คนแรก เรียกว่าบุรพาจารย์ของบุตรธดิา เป็นอนัว่าอาจารย์อืน่ ๆ เป็นอาจารย์ในภายหลงั 

ฉะน้ัน ค�าสั่งสอนของพ่อแม่ผู้เป็นบุรพาจารย์ จึงเป็นบุพพศาสนา (ศาสนาแรก)  

ของลูก

แต่ค�าสัง่สอนของพ่อแม่ทีใ่ห้แก่ลกูโดยมากเพยีงพอแก่ลกูในวยัเลก็ เมือ่โตขึน้

แล้วจึงต้องส่งเข้าโรงเรียน มอบภาระให้แก่ครูอาจารย์สั่งสอนศิลปวิทยาสืบต่อไป  

ครูอาจารย์ที่ดีย่อมเป็นท้ังผู้ประสาทศิลปวิทยาดี เป็นทั้งผู้ปกครองศิษย์ดี ค�าสั่งสอน

หรือการสั่งสอนของครูอาจารย์เพื่อผลดังกล่าวนี้ แม้มีการลงโทษเพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี 

ท่านกเ็รยีกว่าเป็นศาสนาอย่างหนึง่ของอาจารย์ ดงัในชาดกเรือ่งหนึง่ในตกินบิาตเล่าไว้

มีความว่า

ในอดีตกาลล่วงมานาน พระเจ้ากรุงพาราณสีได้ทรงส่งพรหมทัตตกุมาร  

พระราชโอรสไปเรยีนศลิปวทิยาในเมอืงตกักศลิา เพราะตามนยิมของโบราณพระราชา

ทัง้หลายย่อมทรงปรารถนาให้พระราชโอรสได้รบัอบรม ให้ละมานะ ให้อดทน ให้เปร่ืองปราด

สามารถในศิลปวทิยา ให้รอบรูใ้นโลกจารตีทัง้ปวง แม้จะมอีาจารย์อยูใ่นประเทศกโ็ปรด

ส่งพระราชโอรสไปศึกษาในสถานที่ไกล พรหมทัตตกุมารได้เดินทางไปศึกษาอยู่กับ

อาจารย์ทิศาปาโมกข์ท่านหนึ่งในเมืองตักกศิลานั้น วันหนึ่งได้ไปอาบน�้ากับอาจารย์  

เห็นหญิงชราคนหน่ึงก�าลังน่ังร่อนงา เห็นงาเป็นมันย่องก็อยากเสวย จึงหยิบมาเสวย 

ก�ามอืหนึง่ หญงิชรากม็ไิด้ว่ากระไร เพราะคดิว่าคงหวิ วนัรุง่ขึน้พรหมทตัตกมุารได้ท�า

อย่างนั้นอีก หญิงชราก็คงไม่ว่าอะไร ในวันที่ ๓ พรหมทัตตกุมารได้ท�าอย่างนั้นอีก 

หญิงชราจึงร้องขึ้นว่า อาจารย์ทิศาปาโมกข์ปล่อยให้พวกลูกศิษย์ยื้อแย่งของของตน 

อาจารย์ได้ยินจึงหยุดสอบถาม ได้ทราบเร่ืองตลอดแล้วก็รับจะใช้มูลค่าให้ หญิงชรา 

บอกว่าไม่ประสงค์มูลค่า แต่ขอให้อาจารย์ให้กมุารนีศ้กึษาว่าจะไม่ท�าอย่างนัน้อกี อาจารย์

พูดว่าถ้าอย่างนั้นจงคอยดู สั่งให้ศิษย์หนุ่ม ๒ คนจับกุมารที่แขนทั้ง ๒ ไว้ แล้วหยิบ

เรียวไม้ไผ่เฆี่ยนหลัง ๓ ครั้ง สั่งสอนว่าอย่าท�าอย่างนั้นอีก พรหมทัตตกุมารถูกเฆี่ยน

มีเนตรแดงก�่าด้วยความโกรธ มองดูอาจารย์ทั่วตัว ผูกอาฆาตว่าได้ราชสมบัติแล้ว 

จกัให้ตามอาจารย์ไปฆ่าเสยีให้จงได้ ครัน้เรยีนส�าเรจ็แล้ว กเ็ข้าลาอาจารย์ แสดงอาการ

อย่างมีความเคารพรัก ขอให้อาจารย์รับว่าจะไปกรุงพาราณสีเมื่อให้มาเชิญ แล้วลา
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อาจารย์กลบักรงุพาราณส ีพระเจ้ากรงุพาราณสีทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสเรยีน

ส�าเร็จกลับมา มีพระราชหฤทัยโสมนัสยินดี ทรงปรารถนาจะทอดพระเนตรเห็น 

พระโอรสเป็นพระราชาตัง้แต่พระองค์ยงัมีพระชนม์ชพีอยู ่จงึมอบราชสมบตัพิระราชทาน 

คร้ันพรหมทตัตกุมารได้ราชสมบัตแิล้ว ทรงระลึกขึน้ได้ถึงโทษทีอ่าจารย์ท�าแก่พระองค์ 

จงึทรงส่งทตูไปเชญิอาจารย์ให้มา ฝ่ายอาจารย์คดิว่าพระราชายังหนุม่ ตนยังไม่อาจจะ

พดูให้ยนิยอมได้จงึยงัไม่ไป ครัน้กาลล่วงไป พระราชาเจรญิพระชนม์ขึน้จนถงึมชัฌมิวยั

แล้ว อาจารย์จึงเดินทางไปกรุงพาราณสี ให้กราบทูลให้ทรงทราบ พระราชาทรงยินดี

โปรดให้อาจารย์เข้าเฝ้า ครัน้ทอดพระเนตรเห็นอาจารย์กท็รงรูสึ้กเหมอืนก�าลงัถูกเฆีย่น 

มีพระเนตรแดงก�่าขึ้นด้วยโทสัคคิ (ไฟโทสะ) ทันที ตรัสว่า วันนี้อาจารย์ของเรามา

ถึงที่ตายแล้ว น�ามัจจุราชติดมากับหน้าผากของตนแล้ว ตรัสแก่อาจารย์ว่า ท่านระลึก

ได้ไหมถึงวนัทีท่่านเฆีย่นเราด้วยเรยีวไผ่ ท่านไม่ยินดีในชีวิตแล้วหรอืจงึมา วันนัน้ท่าน

เฆี่ยนเรา วันนี้เราจะฆ่าท่าน ฝ่ายอาจารย์ไม่แสดงคร่ันคร้าม กล่าวตอบด้วยท่วงท่า

ของอาจารย์ว่า อารยชน (คนเจรญิ) ย่อมห้ามปรามคนทีท่�าอนารยกรรม (กรรมไม่ด)ี 

ด้วยการลงโทษให้เข็ดหลาบได้ นัน้เป็นศาสนา (การสัง่สอน) มใิช่เป็นเวร ปวงบณัฑติ

ย่อมเข้าใจกนัอย่างนีม้หาราช ถ้าข้าพเจ้าไม่ท�าให้พระองค์ศกึษาอย่างนัน้ ต่อไปพระองค์

ประพฤติผิดยิ่งขึ้น ทรงประสบมหันตภัยเสียแล้ว จักทรงได้ราชสมบัติเห็นปานฉะนี้

จากทีไ่หนเล่า พวกอ�ามาตย์ทีเ่ฝ้าอยูไ่ด้สดบัเรือ่งนัน้ กพ็ากนักราบทลูสนบัสนนุค�าของ

อาจารย์ พระราชาทรงพจิารณาทบทวนแล้ว ทรงเหน็จรงิตามค�าของอาจารย์ ทรงหาย

พิโรธสิ้นอาฆาต กลับทรงระลึกถึงคุณของอาจารย์ จึงพระราชทานส่ิงปฏิการต่าง ๆ 

และทรงต้ังไว้ในที่เป็นปุโรหิตผู้ถวายอนุสาสน์ เรื่องนี้มีคติอยู่มาก แต่โดยเฉพาะ 

แสดงว่า การสั่งห้ามปรามมิให้ท�าผิด แม้ของอาจารย์ ก็ถือว่าเป็นศาสนาอย่างหนึ่ง ๆ 

มาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล

แต่ค�าส่ังสอนของอาจารย์กเ็พยีงพออยูส่�าหรบัการศกึษาเล่าเรยีน และเป็นไป

ในวงการเรียนหรือภายในโรงเรียน ยังไม่เพียงพอส�าหรับคนทั่วไปที่รวมกันอยู่เป็น

ประเทศชาติ จงึต้องมีค�าสัง่สอนของประมุขผูป้กครองหมูช่น ค�าส่ังสอนของผูป้กครองนี้ 

เรียกในคัมภีร์แต่เก่าก่อนว่าศาสนาเหมือนกัน ดังมีค�าเรียกธุรการฝ่ายปกครองว่า 

ปสาสนธุระ สาสนะในค�านี้ก็คือศาสนานั้นเอง ท่านเล่าว่า พระเจ้าจักรพรรดิซึ่งเป็น 
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เจ้าโลกแต่พระองค์เดียวทรงปกครองชาวโลกทั้งสิ้นด้วยทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติในศีล ๕ 

ศีล ๕ จึงเป็นจักรวรรดิศาสนา พระราชามหากษัตริย์หรือท่านผู้ปกครองผู้ตั้งอยู่ใน

ราชธรรม หรือในธรรมของผู้ปกครอง ย่อมสั่งสอนประชาชนด้วยวิธีต่าง ๆ แม้ใน

ประเทศไทยสยามนีเ้องกม็เีล่าไว้ในศลิาจารกึในรชัสมยัพ่อขนุรามค�าแหงกรงุสโุขทยัว่า 

ถ้าไม่ใช่วันอุโบสถ “พ่อขุนรามค�าแหงเจ้าเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยขึ้นนั่งเหนือขดานหิน″ 

พระราชทานราโชวาทแก่ประชาราษฎร์ทั่วไป

แต่ค�าสั่งสอนของผู้ปกครองให้ส�าเร็จประโยชน์ เป็นเครื่องปกครองทางกาย

เป็นพื้น และประกอบด้วย การลงโทษผู้ละเมิดต่าง ๆ ยังไม่เป็นเครื่องปกครองจิตใจ

ได้อย่างเพียงพอ จึงมีผู้แสดงค�าสั่งสอนขึ้นอีกประเภทหนึ่ง มุ่งส�าหรับปกครองจิตใจ 

ดังที่เรียกกันในบัดนี้ว่าศีลธรรมหรือศาสนา

การยกศพัท์ว่าศาสนาขึน้สันนษิฐานในทางว่า คือค�าสัง่สอนทีม่ใีนสงัคมมนษุย์

ตั้งแต่ต้นเดิมมา และในหมู่ชนทั่วไปนี้ เมื่อก�าหนดใจไว้ว่า ศาสนาคือค�าสั่งสอน หรือ

การสั่งสอนอย่างธรรมดา ๆ นี้เองเท่านั้น ก็จะเข้าใจตามที่แสดงมาโดยตลอด  

ว่าค�าสั่งสอนได้ขยายตัวกว้างออกไปเพ่ือให้เป็นเครื่องปกครองคนอย่างเพียงพอโดย

ล�าดับอย่างไร และอาจสรุปค�าสั่งสอนทั้งหมดลงได้ เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ

๑.	 ค�ำสั่งสอนที่ยังไม่เพียงพอ	ยังไม่จบ	

๒.	 ค�ำสั่งสอนที่เพียงพอแล้ว	จบลงแล้ว

ประเภทที่	๑ ค�าสั่งสอนที่ยังไม่เพียงพอ ยังไม่จบนั้น เช่นค�าสั่งสอนของบิดา

มารดาในชั้นต้น เช่นบิดา มารดาสอนให้ลูกหัดพูด หัดนั่ง ยืน เดิน วิ่ง และหัดในกิจ

อื่น ๆ แต่ยังไม่พอ เมื่อลูกโตขึ้นจึงต้องส่งไปโรงเรียน แม้ค�าสั่งสอนศิลปวิทยาต่าง ๆ 

ในโรงเรียนก็ไม่มี จบศิลปวิทยาแต่ละอย่างก็ยังค้นคว้าแก้ไขเพิ่มเติมกันเรื่อยไป  

และมีมากมาย จึงต้องจัดหลักสูตรก�าหนดว่าให้เรียนเพียงไหนในชั้นไหน และเมื่อถึง

ชั้นไหนก็ให้ส�าเร็จเสร็จการเรียนกันเสียที แม้วิชาที่เรียกว่าปรัชญาก็เป็นเรื่องไม่จบ

เหมือนกัน ยังค้นคว้าแก้ไขเพิ่มเติมกันต่อไป ค�าสั่งสอนของท่านผู้ปกครองที่เรียกใน

ปัจจุบันว่ากฎหมายเป็นต้นก็คงไม่จบสิ้น ไม่เพียงพอ ดังกล่าวเหมือนกัน น่าจะเป็น

เพราะเหตุนี้ค�าสั่งสอนประเภทนี้จึงไม่นิยมเรียกว่าศาสนา
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ประเภทที่	๒ ค�าสั่งสอนที่เพียงพอแล้ว จบลงแล้ว ได้แก่ค�าสั่งสอนที่เรียกว่า

ศาสนาในบัดนี้ เพราะทุกศาสนาต่างก็แสดงค�าส่ังสอนถึงท่ีสุดตามลัทธิของตน เช่น 

บางศาสนานับถือเทวดาประจ�าธรรมชาติต่าง ๆ ก็แสดงว่ามีที่สุดเพียงเทวดาเหล่านี้

เท่านั้น บางศาสนานับถือเทพเจ้าผู้สร้างมากองค์บ้าง องค์เดียวบ้าง ก็แสดงว่ามีที่สุด

เพยีงเทพเจ้าเท่านัน้ บางศาสนานบัถอืธรรม กแ็สดงธรรมท่ีสูงสุด ทีบ่คุคลพงึเข้าถึงได้

ด้วยปัญญาของตน ค�าสัง่สอนประเภทที ่ ๑ เช่นค�าส่ังสอนของมารดาบิดาดงักล่าวแล้ว 

สั่งสอนอยู่ในเหตุผลใกล้ ๆ ตัว แม้ที่ไกลออกไปดังศิลปวิทยาต่าง ๆ ตลอดถึงปรัชญา

ต่าง ๆ ผูแ้สดงทีเ่ป็นต้นเดมิเองกไ็ม่ปรากฏว่าใครปฏญิญาตนเองว่าเป็นผูรู้จ้บแล้ว ส่วน

ค�าสัง่สอนประเภทที ่๒ อนัเรยีกว่าศาสนาส่ังสอนในเหตุผลท่ีกว้างท่ีไกลตัวออกไปจนถึง

ที่สุด ดังเช่นเมื่อสอนเรื่องโลก ที่สุดโลกในด้านอดีตก็คือการสร้างโลกหรือก�าเนิดโลก 

ทีส่ดุในด้านอนาคตกคื็อเรือ่งความสิน้สดุของโลก และผูแ้สดงกป็ฏญิญาว่าเป็นผูรู้จ้บแล้ว

ค�าสั่งสอนประเภทที่ ๑ ไม่มีปัญหาต่อไป ส่วนประเภทที่ ๒ อันเรียกว่า 

ศาสนาน้ัน มีปัญหาต่อไปว่าผู้แสดงเป็นผู้รู้จบจริงหรือไม่ ค�าส่ังสอนนั้นเพียงพอแล้ว

จบลงแล้วจรงิหรอืไม่ ปัญหานีภ้มิูปัญญาของคนเรานีเ้องเป็นผูต้อบได้ คอืถ้าถกูต้องกบั

ความจริงอย่างบริบูรณ์บริสุทธิ์แล้ว ก็เป็นศาสนาที่บริบูรณ์บริสุทธิ์ คือเพียงพอแล้ว  

จบลงแล้ว

ถงึอย่างไรกต็าม เมือ่เว้นส่วนท่ีเป็นปรมตัถะหรือส่วนท่ีสูงสุดของแต่ละศาสนาเสีย 

กล่าวเฉพาะส่วนท่ีเป็นประโยชน์แก่ชีวิตปัจจุบัน ศาสนาที่ดีทุกศาสนาย่อมสั่งสอน  

ให้คนทกุคนประกอบด้วยศลีธรรม มีศีลธรรมเป็นเครือ่งปกครองจติใจและความประพฤติ 

ไม่มศีาสนาทีด่ศีาสนาไหนสัง่สอนให้คนทอดทิง้ศลีธรรม ฉะนัน้ ศาสนกิชนคนทีน่บัถือ

ศาสนาแม้ศาสนาใดศาสนาหนึง่ ล้วนเป็นผูท่ี้นบัถือหลกัศลีธรรมในโลก มศีลีธรรมเป็น

หลักปกครองใจและความประพฤติ แม้นับถือศาสนาต่างกัน แต่ต่างเคารพอยู่ในหลัก

ศีลธรรมด้วยกันจึงอยู่รวมกันได้โดยสงบสุข



ศาสนาเครื่องบอกลักษณะคน

คนเราท่ีอยู่ร่วมครอบครวั ร่วมหมู่ ร่วมถ่ินฐานบ้านเมอืง จนถึงอยูร่่วมโลกกนั 

โดยปกติเมื่อพบกันเข้าก็รู้จักกันว่า คนไทย คนจีน คนแขก คนฝรั่ง เป็นต้น เพราะมี

ลักษณะหน้าตาผิวพรรณเป็นต้น เป็นเครื่องบอกให้รู้ แต่ถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งไม่มี

ลักษณะบอกได้ว่าเป็นชาติไหนปรากฏตัวเข้ามา ใครจะรู้ได้หรือว่าเขาเป็นคนอะไร  

มาจากไหน ดเูป็นคนแปลกประหลาดในโลกฉันใด คนทีน่บัถอืศาสนาต่าง ๆ กฉ็นันัน้ 

เมื่อพบกันก็ย่อมจะรู้จักกันได้ว่าใครเป็นคนอย่างไร มีหลักเชื่อถือปฏิบัติอย่างไร หรือ

มศีลีธรรมอย่างไร ถงึจะถอือย่างคร�า่ครอึย่างไรกย็งัดรููจ้กักนัได้ เพราะทกุศาสนาย่อม 

แสดงหลักธรรมของตนไว้ท้ังน้ัน เป็นเคร่ืองชี้ให้ทราบได้ว่า ศาสนิกชนของศาสนา 

น้ัน ๆ เป็นอย่างไร คอืมทีางปฏบิตัติามลทัธศิาสนานัน้ ๆ อย่างไร แต่ถ้าจะมีใครทีไ่ม่

นับถือศาสนาอะไรมาปรากฏตวัขึน้ ใครจะรูไ้ด้ว่าเขาเป็นคนอะไร มหีลกัเชือ่ถอือย่างไร 

ดเูป็นคนแปลกประหลาด อนัจะต้องพงึระมดัระวงั เพราะไม่รูว่้าจะมาท�าอะไร มคีวาม

คิดเห็น นับถืออะไรอยู่ เพราะตามธรรมดาทุกคนจะต้องนับถือหลักอันใดอันหนึ่งอยู่

ทัง้น้ัน ดงัได้แสดงแล้วตัง้แต่ต้น ว่าศาสนาคอืก�าลงัสอนนัน้มีมาตัง้แต่สมยัดกึด�าบรรพ์ 

คนนับถือค�าสั่งสอนก็มีมาตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์เหมือนกัน ฉะนั้น จึงไม่มีใครที่ไม่มีหลัก

อะไรเป็นที่นับถือเลย ถ้าไม่เป็นศาสดาตั้งหลักของตนขึ้นสั่งสอนเอง ก็ต้องนับถือรับ

ฟังค�าสั่งสอนจากผู้อื่น คนเช่นนี้ จึงต้องตรวจสอบให้แน่ว่าเขาเป็นศาสดาองค์ใหม่ขึ้น 

หรือนับถือศาสนาของศาสดาใหม่อื่นองค์ไหน

บางคนอาจลังเลใจในศาสนาต่าง ๆ ที่แสดงตรงกันมาบ้าง ขัดกันบ้าง จึงยัง

ไม่ปลงใจนับถือจริงลงได้ ถ้ายังไม่นับถือเพราะเหตุเช่นนี้ ก็ยังไม่ควรต�าหนิ เพราะมี

เหตุผลที่สมควรอยู่ แต่ถ้าไม่ศึกษาสอบสวน ปล่อยให้ลังเลใจอยู่เรื่อยไป ก็กลายเป็น
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คนหลักลอยทางจิตใจ ถ้าศึกษาสอบสวนตามเหตุผลให้ตลอด ก็จะเป็นประโยชน์ 

มากกว่าเชื่อถืออย่างไม่มีเหตุผล

ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนเชื่อถือตาม

เหตผุลด้วยปัญญาของตน ทรงแนะน�าให้พากนัมาดใูห้เห็นประจกัษ์ด้วยตนเอง ดงับท

พระธรรมคุณว่า “เอหิปสฺสิโก ควรเรียกให้มาดู″ เม่ือจะทรงแสดงปฐมเทศนาในวัน

อาสาฬหบชูาบุรณมีกมิ็ได้ทรงขอให้ฤษท้ัีง ๕ เชือ่ก่อน เพยีงแต่ตรสัให้ตัง้ใจฟังเมือ่ทรง

แสดงปฐมเทศนาจบลงแล้ว พระโกณฑัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรม คือเห็นจริงขึ้น 

พระพุทธเจ้าตรัสอุทานว่า “โกณฑัญญะได้รู ้แล้วหนอ″ (จึงเกิดมีค�าเรียกท่านว่า  

พระอัญญาโกณฑัญญะสืบมา) มิได้ตรัสว่าโกณฑัญญะได้เชื่อพระองค์แล้วเลย  

พระโกณฑญัญะน้ีเองได้เป็นปฐมอรยิพุทธศาสนกิในโลกตัง้แต่เมือ่เกดิดวงตาคอืปัญญา

เห็นธรรม พระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมฤษีอีก ๔ รูปให้ได้ดวงตาเห็นธรรม ในต่อมา  

ได้ทรงอบรมฤษีทั้ง ๕ ให้ได้ปัญญา เป็นเหตุให้พ้นทุกข์ท้ังหมดเหมือนพระองค์  

ได้เสด็จจาริกประกาศพระพุทธศาสนาแสดงหนทางที่ชอบแก่โลกโดยล�าดับ จึงมี

พุทธศาสนิกชน คือพระสงฆ์สาวก หรือพุทธบริษัท พุทธมามกะ พุทธมามิกา ต่อมา

จนถึงทุกวันนี้ 

พระพทุธเจ้าได้ทรงยงัล้อพระธรรมให้หมุนไปในโลกต้ังแต่ทรงแสดงปฐมเทศนา

เป็นต้นมา จึงเรียกชื่อ ปฐมเทศนาโดยเฉพาะว่า ‘ธรรมจักร’ แปลว่าล้อคือธรรม  

จะเรยีกวนัทีท่รงแสดงคอืวนัอาสาฬหปณุณมว่ีาวนัธรรมจักรกไ็ด้ เมือ่ล้อพระธรรมหมนุ

ไปในทีใ่ดทศิใด ก็ปรากฏมรรคาคอืทางทีช่อบขึน้ในทีน่ัน้ทิศนัน้ เป็นสายเดยีวประกอบ

ด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ คือ เห็นชอบ ด�าริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ  

อาชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ใครเดินทางชอบมีองค์ประกอบ  

๘ รวมกันเป็นทางเดียวนี้แล คือพุทธศาสนิก พระพุทธเจ้าตรัสว่า

เอตญฺหิ	ตุมฺเห	ปฏิปชฺชถ	มำรเสนปฺปโมหน�	ท่ำนทั้งหลำยจงปฏิบัติเดินทำง

ที่ท�ำมำรและเสนำให้หลงนี้แล

เอตญฺหิ	ตุมฺเห	ปฏิปนฺนำ	ทุกฺขสฺสนฺต�	กริสฺสถ	ท่ำนทั้งหลำยปฏิบัติเดินทำง

นี้แล้วจักท�ำทุกข์ให้สิ้นสุดได้	ดังนี้



ท�าไมคนจงึนับถอืศาสนา ?

คนในโลกนี้ ส่วนมากท�าไมจึงนับถือศาสนา น่าจะตอบอย่างส้ัน ๆ ว่า  

เพราะคนส่วนมากเห็นว่าศาสนาอาจเป็นสรณะคือที่พึ่ง หรือเป็นสรณะของตนได้  

เมื่อใดคนเห็นว่าศาสนาใดไม่อาจเป็นสรณะคือท่ีพึ่งของตนได้แล้ว ก็จะเส่ือมหรือเลิก

นับถือศาสนานั้นเมื่อนั้น ฉะนั้น ศาสนาที่จะด�ารงอยู่ได้ จึงต้องเป็นศาสนาที่อาจเป็น 

สรณะของคนได้จริง แต่ก็ต้องเกี่ยวแก่คนด้วยเหมือนกัน คือ แม้จะเป็นศาสนาที่เป็น

สรณะได้จริง ถ้าคนไม่นับถือ ไม่ถึงเป็นสรณะจริงหรือนับถือถึงเป็นสรณะในทางผิด  

กท็�าให้ศาสนาเสือ่มไปได้เหมอืนกนั เหมอืนอย่างเอกราชหรอือิสรภาพของประเทศชาติ

ซึ่งเป็นของดี ถ้าคนในประเทศชาติไม่รักษาไว้ให้ดีก็อาจเสียไปได้ การที่เสียไปนั้นมิใช่

เป็นเพราะเอกราชหรอือิสรภาพน้ันไม่ด ีแต่เป็นเพราะรักษาไว้ไม่ได้เอง ฉะนัน้ ศาสนกิ

คอืคนทีน่บัถอืศาสนาเองจงึเป็นเหตใุห้ศาสนาเส่ือมไปได้ รวมความว่าศาสนาทีจ่ะด�ารง

อยู่ได้ เพราะศาสนาเป็นสรณะได้จริง ๑ คนนับถือหรือถึงเป็นสรณะจริง ๑ ฉะนั้น

สรณะ แปลว่า ที่พึ่ง ที่พึ่งพ�านัก ท่ีพึ่งก�าจัดภัย คือท่ีพึ่งท่ีช่วยให้พ้นภัยได้  

เมื่อเกิดภัยข้ึน ที่ใดช่วยให้พ้นภัยให้ปลอดภัยได้ที่นั้นแหละเรียกว่าสรณะ คือท่ีพึ่ง 

ของตน ภยัได้แก่สิง่ท่ีพงึกลวั ความกลวัท่ีเกดิขึน้ในสิง่ทีพ่งึกลวันัน้กเ็รยีกว่าภยั ความกลวั

เกิดขึ้นจากอะไร ความกลัวเกิดขึ้นจากความรักหรือส่ิงที่รัก รักในส่ิงใดมากก็กลัว 

มากว่าสิ่งที่รักนั้นจะเป็นอันตราย และถ้าเห็นว่าอะไรจะท�าอันตรายแก่ส่ิงที่รัก ซึ่งมี

อ�านาจเหนือตนอยู่ ก็จะกลัวต่อสิ่งน้ันมาก ยอดแห่งส่ิงที่รักของคนและสัตว์ดิรัจฉาน

ทัว่ไปนัน้คอืชวีติของตนเอง สิง่ทีร่กัอืน่ ๆ ก็เป็นท่ีรักรอง ๆ ลงมา จงึพากนักลัวอนัตราย
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ของชีวิตมากที่สุด สิ่งที่รักที่เนื่องกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งคือที่ตั้งอาศัยของชีวิต อันหมาย

ถึงร่างกาย ประกอบด้วยจิตใจ จึงพากันกลัวอันตรายที่จะมาบั่นทอนร่างกาย เมื่อรัก

ในชีวิต รักในร่างกาย ก็พลอยรักในคน ในทรัพย์สมบัติและสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอุปกรณ์ 

(เครื่องอุดหนุน) หรือเป็นปัจจัย (เครื่องอาศัย) ให้เกิดความสุขแก่ชีวิตและร่างกาย 

อีกมากมาย จึงพากันกลัวอันตรายที่จะเกิดแก่ส่ิงอุปกรณ์เหล่านี้ มากบ้าง น้อยบ้าง

ตามแต่จะรกัมากหรอืรกัน้อยเพียงไร รวมความว่า โดยปกตคินกลวัภยัทีจ่ะเกดิแก่ชวิีต 

คือกลัวตายมากที่สุด ต่อลงมาก็กลัวภัยที่จะเกิดแก่ร่างกายและแก่ทรัพย์สินเป็นต้น 

คือกลัวเจ็บและกลัวขาดสุข ดังจะยกตัวอย่างว่า งูพิษ แขนหัก ของหาย ๓ อย่างนี้

ใครกลัวอะไรมากเป็นท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ ตามตัวอย่างนี้ คนทั่วไปจะกลัวงูพิษมาก 

เป็นที่ ๑ เพราะอาจจะกัดตาย กลัวแขนหักเป็นอันคับ ๒ เพราะท�าให้ร่างกายเจ็บ 

หรือพิการ กลัวของหายเป็นที่ ๓ เพราะท�าให้ขาดของใช้สอยท�าให้ขาดความสุข 

ความสะดวก จึงรวมพูดสั้น ๆ ว่า รักมากก็กลัวมาก รักน้อยก็กลัวน้อย ไม่รักอะไร

เลยก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลย

ทกุคนคงเคยมคีวามกลวัอยู่ด้วยกนั เพราะต่างกม็คีวามรกัในชวีติร่างกายและ

ความสุขเหมือน ๆ กัน จึงกลัวสิ่งที่จะเป็นภัยแก่ชีวิตเป็นต้น เมื่อยังเป็นเด็กเล็กมาก

ยงัไม่เดยีงสาอาจยงัไม่รูจ้กักลวัตาย แต่กส็งัเกตได้ว่ากลวัเจบ็ นกัสังเกตบางท่านกล่าว

ว่า สัตว์ดิรัจฉานจ�าพวกที่มีความรู้น้อยไม่รู้จักกลัวตาย แต่แสดงว่ารู้จักกลัวเจ็บ สัตว์

ดรัิจฉานจ�าพวกทีม่คีวามรูม้ากจงึรูจ้กักลวัตาย ค�ากล่าวนีอ้าจเป็นไปได้ เพราะอาจเทยีบ

ได้กับเด็กดังกล่าวแล้ว น่าสังเกตว่าเด็กเล็ก ๆ ค่อยรู้กลัวเจ็บในเมื่อได้ผ่านเจ็บมาบ้าง

แล้วและค่อยรู้อะไรบ้างแล้ว ดังเช่นเด็กเล็ก ๆ มองเห็นไฟยังไม่รู้จักไฟ จึงเอื้อมมือ 

ไปจับ ถ้าจับถูกไฟ ไฟก็จะลนมือให้เจ็บให้ร้อน เด็กก็จะร้องเพราะมีความรู้สึกเจ็บ  

ท�าให้ไม่กล้าจบัไฟเพราะกลวัเจบ็ ส่วนอาการหลบภยัอาจมีตามระบบของร่างกายตาม 

ธรรมชาต ิเช่นเม่ือมือถกูไฟมือกชั็กกลับหรอืก�ามอื ตากะพรบิเมือ่ผงเข้าตา เดก็เลก็ ๆ 

กแ็สดงอาการดงักล่าวได้ท้ัง ๆ ท่ียังไม่เดียงสาอะไร ต่อเมือ่รูจ้กัเดยีงสาขึน้ โดยเฉพาะ

คอืเมือ่รูจ้กักลัวขึน้ จงึรูจ้กักลัวเจ็บ กลัวสิง่ทีท่�าให้เจบ็ และรูจ้กักลวัตายต่อเมือ่เริม่รูจ้กั

รักชีวิตและรู้ว่าความตายคือความสิ้นสุดของชีวิต จึงกลัวส่ิงที่เป็นอันตรายแก่ชีวิต 

นอกจากนี้ยังกลัวในสิ่งอื่น ๆ อีก
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สิ่งที่กลัวนั้นโดยลักษณะทั่ว ๆ ไปคือสิ่งที่มีอ�านาจ สามารถให้โทษให้ทุกข์ได้ 

เป็นส่ิงทีม่องเหน็ตวัได้กมี็ เป็นส่ิงท่ีมองไม่เหน็ตวักม็ ีส่ิงทีม่องเหน็ตวั เช่นคนท่ีสามารถ 

ลงโทษได้ สัตว์ดิรัจฉานที่อาจท�าอันตรายได้ เครื่องประหัตประหารต่าง ๆ รถที่อาจ 

วิ่งชนหรือทับเอาได้ หรือ ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น�้าท่วม ภูเขาไฟระเบิด  

ลมไต้ฝุ่น ฟ้าผ่า ส่วนสิ่งท่ีมองไม่เห็นตัวนั้น เช่น ผีสาง เทวดาที่คิดกลัวกันตั้งแต่

ดึกด�าบรรพ์

บางที เม่ือเด็กเริ่มรู้จักเดียงสามากขึ้น ก็ถูกอบรมด้วยใช้วิธีหลอกให้กลัว  

เช่น บอกว่าตุ๊กแกจะกินตับ งูเขียวจะกินตับ จะน�าไปขายให้แก่แขก เป็นต้น เพื่อให้

เดก็หยดุร้อง บางทีเม่ือเด็กไปยนืในท่ีหม่ินจะพลดัตกลงไป กบ็อกว่าหยดุซน อย่าไปยนื

ทีน่ัน่ ผจีะผลกั เมือ่เด็กจะลงเล่นน�า้ กบ็อกว่าอย่าลงไป ผจีะฉดุขา เมือ่เหน็เดก็น่ารัก

กต้็องพดูว่าน่าเกลียดเพ่ือให้ผพีลอยเกลียดจะไม่น�าเดก็ไป ถ้าพดูว่าน่ารกั ผจีะพลอยรกั 

และน�าเอาเด็กไป ผู้ที่บอกหรือพูดเช่นนี้ บางทีก็เชื่ออย่างนั้น หรือไม่เชื่อทีเดียวก็กริ่ง

เกรงอยูบ้่าง หรอืเกรงคนทีเ่ช่ือจะไม่สบายใจจงึพูดเพ่ีอรักษาใจคนทีเ่ชือ่ แต่ผูท้ีมุ่ง่เหตผุล

ย่อมไม่อบรมเด็กด้วยวิธีหลอก แต่อบรมด้วยเหตุผล เช่น ห้ามเด็กมิให้ยืนในที่หมิ่น 

ด้วยชีแ้จงว่าอาจจะตกลงไปเป็นอันตราย ห้ามเดก็มิให้ลงเล่นน�า้ ด้วยชีแ้จงว่าถ้าว่ายน�า้

ไม่เป็นจะจมลงไปอย่างไร และไม่ชักนิยายหรือชักน�าให้เด็กกลัวผี เด็กท่ีได้รับอบรม

ด้วยเหตผุลจะรูจ้กัใช้เหตผุลขึน้โดยล�าดบั บางทเีมือ่ถูกผูใ้หญ่ให้ไปหยบิอะไรในห้องมดื 

ถ้าจะบ่ายเบี่ยงก็อ้างว่ากลัวมืด แทนที่จะอ้างว่ากลัวผี

ความกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นตัว เช่น กลัวผีนี้เป็นที่รับรองกันว่าได้มีมาตั้งแต่

ดึกด�าบรรพ์ นอกจากกลัวยังนับถือผีบางประเภท เช่น ผีบรรพบุรุษ ผีฟ้า หรือเทพ 

ต่าง ๆ เพราะเชื่อว่านอกจากมีพระเดชให้โทษให้ทุกข์ได้แล้วก็ยังมีพระเดชป้องกัน 

โทษทกุข์ และมีพระคุณเกือ้กลู ให้เกดิความสุขความเจรญิอีกด้วย เมือ่เหน็ว่าผเีหล่านี้ 

สงิสถติอยูใ่นทีใ่ด เช่น ทีภ่เูขาใหญ่ ทีป่่า ทีส่วน ทีต่น้ไม้ใหญ่ ก็ไปบชูาในทีน่ัน้ ขอพึง่

ให้ช่วยบ�าบัดภัยอันตราย ให้ช่วยบอกโชคลาภ สมดังพระพุทธภาษิตบทหนึ่งแปล  

ความว่า “มนษุย์ทัง้หลำยถกูภยัคกุคำมแล้ว	ย่อมถงึภเูขำ	ป่ำ	สวน	ต้นไม้ทีเ่ป็นเจดีย์

ทั้งหลำย	 ว่ำเป็นสรณะคือที่พึ่งกันเป็นอันมำก″ ผีที่ขอพ่ึงถึงเป็นสรณะเหล่านี้มองไม่
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เห็นตัว แต่ก็ยังมองเห็นที่สิงสถิต มีภูเขาเป็นต้น นับว่าเป็นพวกผีดิน หรือภุมเทวดา 

ผู้อาศัยอยู่บนดิน หรืออาศัยอยู่บนส่ิงที่ตั้งอยู่บนดิน นอกจากนี้ยังนับถือพวกผีฟ้า  

หรือเทวดาท่ีเป็นเจ้าแห่งลมฝนเป็นต้น ที่ปรากฏอยู่บนฟ้า หรือท่ีตกลงมาจากฟ้า  

เพราะเชื่อว่าลมฝนเป็นต้นเหล่านี้ คงมีเจ้าทุก ๆ อย่างผู้อาศัยอยู่บนฟ้า เป็นอันว่าขอ

พึ่งถึง เป็นสรณะในสิ่งที่มองไม่เห็นตัว ทั้งเทพทั้งถิ่นที่อาศัยของเทพนั้น ๆ เมื่อนับถือ

เทพต่าง ๆ แข่งขนักนัมากขึน้ ไม่ยอมลงกนั ผูน้บัถอืเองกช็กัลงัเลใจในเทพทีต่นนบัถือ 

จึงเกดินับถือเทพผูส้งูสดุแต่น้อยองค์หรอืแต่องค์เดยีว และเชือ่ว่าเป็นผูส้ร้างผูท้�าในส่ิง

ที่คนไม่รู้ทั้งหมด แม้เทพเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวตลอดทั้งที่อยู่อาศัย แต่ก็เป็น

ความเชือ่ทีร่วมความเชือ่ของคนให้เป็นกลุม่เป็นก้อนไว้ได้ตามคราวตามสมัย ความเชือ่

ถือในสิ่งที่มองไม่เห็นตัวทั้งหมดนี้น่าจะเติบโตมาจากกลัวผีอย่างธรรมดานี้เองซึ่งได้รับ

การส่งเสรมิขึน้โดยล�าดบั การอบรมสัง่สอนด้วยวธิใีห้กลวัผอีย่างธรรมดาใช้ส�าหรับเดก็

ดังกล่าวแล้ว แม้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คงสั่งสอนให้กลัวอยู่นั่นเอง เป็นอันไม่พ้น

จากกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นตัว

สิ่งที่มองไม่เห็นตัวเหล่าน้ี เป็นต้นว่าเทพประจ�าลม เทพประจ�าฝนเป็นต้น  

ในสมยัทีม่นษุย์พบเหตผุลของธรรมชาตมิากขึน้ กก็ลายเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ

ไปเป็นอันมาก และเมื่อพบหลักของการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ หลักของการ 

สร้างส�าเร็จรูปก็กลายเป็นการเปลี่ยนแปลง รวมความว่า ส่ิงท่ีมองไม่เห็นตัวท่ีคิดว่า 

เป็นอะไรต่าง ๆ เมื่อความรู้เจริญขึ้น ก็ท�าให้มองเห็นตัวขึ้น คือมองเห็นเหตุผล  

เมื่อมองเห็นเหตุผลมากขึ้นเช่นน้ี ความนับถือในสิ่งที่มองไม่เห็นก็น้อยลง เปลี่ยนมา

นับถือในเหตุผล ความรู้ในเหตุผลที่เจริญขึ้นโดยมาก เป็นเหตุผลทางวัตถุ จึงมีวัตถุที่

ประดิษฐ์ขึ้นมากมาย เป็นเครื่องบ�ารุงสุขก็มี เป็นเครื่องก่อทุกข์ก็มี เช่นเครื่องประหัต

ประหารต่าง ๆ ท�าให้คนมิใช่น้อยคิดพึ่งวัตถุ เหมือนอย่างวัตถุเป็นสรณะ และตีราคา

วัตถุสูงกว่าสิ่งอ่ืน ๆ บางทีตีราคาวัตถุสูงกว่าคน ฉะนั้น เมื่อยังนับถือส่ิงที่มองไม ่

เห็นตัว ถ้าจะกล่าวว่าคนเป็นทาสของสิ่งนั้นก็ไม่ผิด ครั้นเปลี่ยนมานับถือวัตถุ ก็อาจ

กล่าวว่าคนกลายมาเป็นทาสของวัตถุต้องท�างานเพื่อวัตถุเท่านั้น
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โลกในสมัยที่เจริญด้วยความรู้ในเหตุผลทางวัตถุ และเจริญทางวัตถุนี้ ลดภัย

ทางธรรมชาติลงได้มาก เช่น ใช้สายล่อฟ้ากันฟ้าผ่า ท�าท�านบกั้นน�้า และลดภัยทาง 

ไข้เจ็บลงได้มาก จนปรากฏว่าคนในโลกบัดนี้คิดเฉลี่ยแล้วมีอายุยืนขึ้น มีไฟฟ้าใช้เพื่อ

กิจการต่าง ๆ มีรถต่าง ๆ ใช้บนพ้ืนดิน มีเรือต่าง ๆ เดินในแม่น�้าในมหาสมุทร  

มเีรอืบนิในอากาศ มสีิง่ต่าง ๆ อกีมากมาย แม้จะลดภยัทางธรรมชาตไิด้มาก แต่กท็วี

ภัยที่เกิดจากกรรม (การที่กระท�า) ของคนด้วยกันมากขึ้น ในส่วนใหญ่ เช่นได้เกิด

สงครามโลก ๒ ครัง้มาแล้วในระยะหลงัทีห่า่งกันไมน่านนัก ในสงครามโลกแตล่ะครัง้ 

คนได้ท�าลายชวีติและทรพัย์สมบัตขิองกนัและกนัมีจ�านวนมากมาย ภริยาสามต้ีองตาย

จากพลัดพรากกัน ลูกต้องก�าพร้าพ่อ ทหารและประชาชนต้องล้มตายหรือพิการ 

เหลอืทีจ่ะนบั เมือ่สงครามโลกสงบลงแล้วความทกุข์ยากคบัแค้นขาดแคลนกยั็งไม่สงบ

ยังมีต่อไปอีก จิตใจคนส่วนมากกระด้างขึ้นระส�่าระสายมากขึ้น การกระท�าของคน 

ก็กระด้างข้ึน ความโอบอ้อมอารกีนัอย่างบรสิทุธิใ์จน้อยลงไป ความเหน็แก่ตวัมมีากขึน้ 

หวาดระแวงกันมากขึ้น ฉะนั้น แม้สงครามทางกายสงบ แต่สงครามทางใจยังไม่สงบ 

ยังตระเตรียมเพื่อรุกรานหรือเพื่อป้องกันกันต่อไป และใช้ความรู้ในเหตุผลภายนอก

หรอืความรู้ทางวทิยาศาสตร์ประดษิฐ์เคร่ืองอาวุธส�าหรบัประหารกนั จนถึงอาจท�าลาย

คนท้ังโลกได้ ฉะนัน้ สิง่ทีม่องไม่เหน็ตวั เช่น ผีจ�าพวกต่าง ๆ ทีก่ลวักนั ผฟ้ีา เช่น  

เทพแห่งดิน น�้า ไฟ ลมต่าง ๆ เป็นต้น มาเป็นที่พึ่งของคนในบัดนี้ไม่ได้เพราะกลาย

เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเสียมิใช่น้อย คนกลับเป็นผู้ควบคุมปรากฏการณ์ตาม
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ธรรมชาติเสียเอง จะพึ่งวัตถุก็ไม่ได้ เพราะวัตถุระงับการเบียดเบียนกันของมนุษย์ 

ไม่ได้ วตัถุกลับเป็นนายของคนเป็นเคร่ืองมือใช้เบยีดเบียนกนัแรงย่ิงขึน้ ฉะนัน้ คนโดย 

มากจึงมีใจรวนเรระส�่าระสาย คิดสั้นเข้ามาแคบเข้ามา คิดแก้ปัญหาแต่เฉพาะหน้า 

ปล่อยวันพรุ่งนี้ให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ปล่อยคนอื่นให้เป็นเรื่องของคนอื่น ท�านองให้

เราเป็นสุขใครจะทุกข์ไม่ใช่เรื่องของเรา วันนี้ใช้ให้เป็นสุข พรุ่งนี้คิดหาใหม่ คิดแคบ ๆ 

สัน้ ๆ อะไรท�านองนี ้ดชีัว่ไม่ต้องค�านงึดูกใ็กล้กบัความคดิของเพือ่นสตัว์ร่วมโลกเข้าไป 

ใกล้กับวัตถุท่ีไม่มีจิตใจเข้าไป ความทุกข์เดือดร้อนและความเส่ือมโทรมต่าง ๆ  

เหล่านีเ้ป็นภยัแก่คนท้ังท่ีเป็นส่วนย่อยท้ังท่ีเป็นส่วนรวม เป็นภยัแก่ชีวติทีท่กุ ๆ คนรกั 

เป็นภัยแก่ร่างกายและจิตใจ เป็นภัยแก่ความสงบสุขที่ทุก ๆ คนสงวนต้องการ และ

เป็นภัยที่คนสร้างขึ้นเอง

ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ภัยที่คนสร้างขึ้นเองเหล่านี้พร้อม

ทั้งเหตุและวิธีระงับภัยไว้อย่างบริบูรณ์ ด้วยทรงแสดงให้เห็นตามเหตุผลตามหลัก 

อรยิสจัจ์ (ความจรงิอย่างประเสรฐิแน่แท้) ๔ ประการ คอื ทกุข์ สมุทยั นโิรธ มรรค

ความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ อันเป็นผลที่คนท�าให้แก่กัน ในเรื่องส่วนตัวหรือ

ในส่วนรวม เช่น ในการสงครามดังเช่นกล่าวมาแล้ว คือตัวทุกข์ โดยปกติชีวิต  

ร่างกายของทุกคนต้องประสบภัยตามธรรมชาติที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้ว คือ 

แก่ เจ็บ ตาย ยังต้องประสบภัยที่คนกันเองท�าให้แก่กันอีก

ความทะยานอยากของตน อันเรยีกว่าตณัหา ซึง่เป็นตัวบงการให้คนประกอบ

กรรมเบยีดเบียนกนัต่าง ๆ เป็นตัวสมทุยัเหตใุห้ทกุข์เกดิ คนทีเ่ป็นทาสของความทะยาน

อยากย่อมจะท�าอะไรเพือ่สนองตวันายคอืความอยากนัน้ได้ทกุอย่าง เหมอืนอย่างคนใช้

ที่ซื่อสัตย์รับใช้นายได้ทุกอย่างสุดแต่นายจะสั่ง คนที่เป็นทาสของความอยากนี้แลเป็น

ตัวก่อกวนความสงบสุข สร้างทุกข์ภัยต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น ถ้าเป็นคนท่ีมีอ�านาจน้อย  

มวีตัถุทางวทิยาศาสตร์เป็นเครือ่งมอืน้อย กส็ร้างทกุข์ภยัได้น้อย ถ้าเป็นคนมอี�านาจมาก 

มีวัตถุทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือมากและร้ายแรง ก็สร้างทุกข์ภัยได้มากและ 

ร้ายแรง มีตัณหาความทะยานอยากนี้เองเป็นมูลเหตุ
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ความดับตัณหา คือดับอยากเสียได้ เป็นนิโรธ ความดับทุกข์ ดับภัย

ทางที่ชอบมีองค์ประกอบ ๘ ประการ ดังระบุไว้แล้ว เป็นมรรคคือข้อปฏิบัติ

ให้ถึงความดับทุกข์ ดับภัย องค์ประกอบทั้ง ๘ นั้น จะกล่าวซ�้าอีกครั้งหน่ึง คือ  

สมัมาทิฎฐ ิเห็นชอบ สมัมาสงักปัปะ ด�ารชิอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากมัมนัตะ 

การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ พยายามชอบ สัมมาสติ  

ระลกึชอบ สมัมาสมาธ ิตัง้ใจชอบ องค์ประกอบทัง้ ๘ ประการนีร้วมกนัเป็นทางเดยีว 

มิใช่ ๘ ทาง จึงเป็นมรรค คือทางดับทุกข์ดับภัยได้จริง

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมช้ีสจัจะคอื ความจรงิเหตแุละผล ตามหลกั

อริยสัจจ์ ๔ ดังกล่าวมาแล้วปรากฏในพระสูตรต่าง ๆ ว่า ได้มีผู้ฟังเป็นอันมาก  

เกดิความรูค้วามเหน็จรงิตามพระธรรม มคีวามเล่ือมใส กล่าวสรรเสรญิว่า พระพุทธเจ้า

ทรงประกาศพระธรรม เทศนาโดยปริยาย คือกระแสความหลายอย่าง ท�าให้เห็นทาง

ที่จะปฏิบัติแจ้งชัดเจนแก่ปัญญา อุปมาเหมือนบุคคลหงายของที่คว�่า หรือเหมือน 

เปิดของท่ีมีสิ่งก�าบังไว้ หรือเหมือนบอกทางให้แก่คนหลงทาง หรือเหมือนอย่างตาม

ประทปีไว้ในท่ีมืดด้วยหวงัว่าคนมีตาดจีกัได้เหน็รปู ฉะนัน้ แล้วกล่าววาจาถงึพระพทุธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะทีพ่ึง่ แสดงตนเป็นอบุาสกอุบาสิกาถึงสรณะจนตลอดชวิีต

พระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งได้จริง เพราะทรงเป็นผู้ชี้บอกทางพ้นทุกข์พ้นภัย

ได้จริง

พระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งได้จริง เพราะรักษาผู้ปฏิบัติไว้มิให้ตกต�่า

พระสงฆ์เป็นสรณะทีพ่ึง่ได้จรงิ เพราะเป็นผูช่้วยชีบ้อกทางตามทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงชี้บอกไว้ และเป็นผู้ก�าลังเดินทางนั้น หรือได้ผ่านทางนั้นแล้ว เป็นพยานที่อ้าง

ได้ว่า พระพทุธเจ้าตรสัจรงิ เพราะได้ตรสับอกทางไว้ถกูต้อง และเป็นตวัอย่างชกัน�าให้

คนอื่นเดินทางต่อไป

กล่าวโดยย่อ เพราะพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นรตันะ คอืแก้วอนัอดุม

ในโลก จึงเป็นสรณะที่พึ่งของผู้ตั้งใจได้อย่างแท้จริง
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ความรู้ในทางวทิยาศาสตร์อาจพึง่ได้ ในทางเพือ่รูเ้หตผุลแห่งธรรมชาตภิายนอก 

เพือ่ประดษิฐ์สิง่ต่าง ๆ เพือ่ป้องกนัแก้ไขภยัธรรมชาตภิายนอก ตลอดจนถึงเพือ่ประดษิฐ์

อาวธุนานาชนดิเป็นต้น แต่วทิยาศาสตร์ไม่สามารถช่วยป้องกนัภยัธรรมชาติของร่างกาย 

คือแก่ เจ็บ ตาย คือจะท�าให้คนไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายหาได้ไม่ ได้เพียงบ�าบัดบ�ารุง

รกัษาไว้ชัว่ครัง้หนึง่ คราวหนึง่ และไม่สามารถป้องกนัแก้ไขภยัทีเ่กดิจากการก่อข้ึนของ

คนซึ่งมีตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุ โดยตรงกันข้าม ภัยอย่างนี้ย่อมทวีความ

รุนแรงยิ่งข้ึน ยิ่งสามารถประดิษฐ์ยวดยานไปจนถึงโลกอื่น ก็ยังจะไปก่อภัยขึ้นท่ีโลก

อืน่อกี โดยมากคนเรามักกลวัภยัจากภายนอก คอยหลบภยัภายนอก ในขณะเดยีวกนั

กป็ล่อยภยัในตนเองออกไปเป็นภยัแก่ผูอ้ืน่ คอืประพฤตตินไปตามอ�านาจใจทีป่รารถนา

ทะยานอยากจงึท�าร้ายเขาบ้าง พดูว่าร้ายเขาอย่างทีเ่รยีกว่าตัง้นนิทาสโมสรบ้าง คดิมุง่

ร้ายเขาบ้าง เหล่านีเ้ป็นภยัท่ีน่ากลัว อันเกดิขึน้ทีต่วัเองทัง้นัน้ และออกไปเป็นภยัแก่ผูอ้ืน่ 

แล้วกย้็อนกลบัมาเป็นภยัเป็นเวรแก่ตนเอง ฉะนัน้ เมือ่พึง่พระรตันตรยั พึง่พระพทุธศาสนา 

คดิหาความจรงิ ตามเหตผุลทีต่นเองคอยจบัตวัความปรารถนาทะยานอยากไว้ให้อยูใ่น

อ�านาจของตน ไม่ให้ตนอยูใ่นอ�านาจของความปรารถนาทะยานอยาก และคอยควบคมุ

ความประพฤติให้อยู่ในขอบเขตที่ชอบ ภัยที่เกิดจากตนเองก็จะสงบ ตัวของเราเอง 

ก็ไม่เป็นภัยแก่ตัวเราเอง และไม่เป็นภัยแก่ใครอื่น

ทุกยุคทุกสมัยมา เมื่อเหตุการณ์เดือดร้อนอย่างยิ่งเกิดขึ้นในโลก เช่นเกิด

สงครามโลก คนกพ็ากนัตืน่ตระหนกตกใจ พากนัเกดิความลงัเลสงสยั เมือ่มุง่ประหตั

ประหารกันก็ท�าให้ใจแข็งกระด้างขึ้น และเมื่อต้องช่วยตัวเองให้รอดก็ท�าให้ใจคับแคบ

เห็นแก่ตัวมากขึ้น และท�าให้สงสัยในสรณะต่าง ๆ ว่าช่วยไม่ได้ หรือน่าจะช่วยไม่ได้ 

เพราะต้องช่วยตวัเอง ฉะนัน้ จงึปรากฏความเสือ่มโทรมทางจติใจทัว่ ๆ ไป และความ

นับถือในสรณะท้ังหลายก็เสื่อมโทรมลงด้วย เพราะคนพากันสงสัยลังเลใจเสียแล้ว  

เหตุฉะนี้จึงจ�าต้องร่วมมือกันแก้ไขความเสื่อมโทรมเช่นนี้เพื่อให้จิตใจกลับเข้าสู่ภาวะ

ปกติ เมื่อป่วยหนักรอดตายหายไข้แล้วก็ต้องพักฟื้น ต้องบ�ารุงร่างกายอีกระยะหนึ่ง 

ร่างกายจึงกลับมีสุขภาพเป็นปกติ ทางจิตใจก็เหมือนกัน เมื่อกระทบเหตุการณ์อย่าง

แรงกเ็หมอืนเป็นไข้หนกั ต้องเยยีวยารักษาบ�ารงุให้พอสมควร จงึกลบัเป็นปกตไิด้ และ
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ข้อทีต้่องช่วยตวัเองต้องพึง่ตวัเองนัน้เป็นการถูกต้อง ทางพระพทุธศาสนาพระพทุธเจ้า 

ตรัสสอนให้ช่วยตนให้พึ่งตน ในการปฏิบัติท้ังปวงพระพุทธเจ้าเป็นเพียงตรัสบอกทาง

ปฏบิตัใิห้รู้ เมือ่ฟังพระธรรมของพระพทุธเจ้า รูท้างปฏบัิติแล้วกต้็องปฏบิตัด้ิวยตนเอง 

ในการปฏิบัติจึงต้องพึ่งตน แต่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางให้ พึ่งพระธรรมเป็น

ทางเดิน พึ่งพระสงฆ์เป็นผู้เดินน�าไปเบื้องหน้าเป็นหมู่ พวกเราทั้งหลายก็เหมือนอย่าง

เดินหางแถวต่อพระสงฆ์ไป เมื่อพึ่งในสรณะให้ถูกทางดังนี้ พระรัตนตรัยก็เป็นสรณะ

ได้จริงอย่างไม่ต้องสงสัยแคลงใจ คนที่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ย่อมเป็นคนท�าอะไร

ด้วยรู้เหตุผลผิดชอบ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนไว้ว่า อตฺตทีปำ...วิหรถ	 อตฺตสรณำ	

อนญฺญสรณำ	 ท่ำนท้ังหลำยจงเป็นผู้มีตนเป็นเกำะเป็นที่พึ่ง	 อย่ำมีอ่ืนเป็นที่พึ่งอยู่		

ธมฺมทีปำ...วิหรถ	 ธมฺมสรณำ	 อนญฺญสรณำ	 จงมีธรรมเป็นเกำะเป็นที่พ่ึง	 อย่ำมีอื่น

เป็นที่พึ่งอยู่
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ได้แสดงแล้วว่า พระพทุธศาสนาเป็นสรณะทีพ่ึง่ได้จรงิ คนอาจพึง่พระพุทธศาสนา

เป็นหลักด�าเนินชีวิตให้พ้นภัย อย่างน้อยก็ให้พ้นภัยที่เกิดจากตนเอง เพราะตนไม่

ประพฤตก่ิอภยัเวรขึน้ตามหลกัพระพทุธศาสนา ฉะนัน้ คนทีต้่องการสรณะ ทีพ่ึง่ทีถ่กู

ที่ดีจริง เมื่อได้พบพระพุทธศาสนา จึงมีศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเล่ือมใส  

และนับถือพระพทุธศาสนา ด้วยการถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อนัรวมเรยีก

ว่าพระรัตนตรัยหรือ พระไตรรัตน์ เป็นสรณะของตน การถึงดังกล่าวนี้เรียกว่า  

ไตรสรณคมน์ ไตรสรณะ แปลว่า สรณะ ๓ คมน์ แปลว่า การถึง ไตรสรณคมน์  

แปลว่าการถึงสรณะ ๓ อธิบายว่า ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะครบทั้ง ๓

ในการถึงสรณะ ๓ นี้ ควรท�าความเข้าใจในวัตถุ (ที่ตั้ง) ที่ถึง ๑ วิธีถึง ๑   

การเป็นสรณะ ๑

ข้อ	 ๑	 วัตถุที่ถึง	 ค�าว่าวัตถุในที่นี้ มิได้หมายความว่าพัสดุสิ่งของ แต่หมาย 

ความว่าที่ตั้งของการถึงหรือที่ถึง เพราะการถึงทุก ๆ อย่างนั้นต้องมีที่ถึงเหมือนอย่าง

ทุก ๆ คนมาถึงบ้านหรือวัด บ้านหรือวัดก็เป็นวัตถุคือท่ีตั้งของการถึง แม้ในการท�า

อะไรทกุ ๆ อย่างกม็วีตัถทุีต่ัง้ของการท�าว่าเพ่ืออะไร ดงัท่ีเรยีกว่าวัตถุประสงค์ วัตถุท่ีต้ัง 

ของการถึงเป็นสรณะก็คือพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  

ค�าว่าพระรัตนตรัย หรือพระไตรรัตน์ จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไตรวัตถุ วัตถุ ๓  

พระรัตนตรัยเป็นวัตถุที่ควรถึงเป็นสรณะโดยแท้ แม้เช่นนี้คนท่ีไม่รู้จักพระคุณว่าเป็น

รตันะดวงแก้วอันประเสรฐิท่ีมีคุณค่าเป็นสรณะทีพ่ึง่ได้จรงิ กผ่็านเลยไปเปล่า ๆ ถงึจะ

ได้พบพระองค์พระพทุธเจ้าเมือ่ยงัทรงด�ารงอยูก่ช็ือ่ว่าไม่ได้พบ เหมอืนอย่างอปุกะอาชวีก 

ส่วนคนทีรู่พ้ระคุณว่าเป็นรตันะอนัประเสรฐิจรงิ จงึจะรูจ้กัว่าเป็นวตัถทุีพ่งึถงึเป็นสรณะ 
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เหมอืนอย่างพระปัญจวคัคย์ีเป็นต้น ทางทีจ่ะรูพ้ระคณุนัน้ ในบัดนีก้ยั็งมอียู่ไม่แตกต่าง

จากเมื่อครั้งพุทธกาล คือจะรู้ได้ด้วยวิธีศึกษา ให้รู้พระพุทธศาสนาค�าสั่งสอนของ

พระพทุธเจ้า เม่ือศึกษาให้เข้าใจพระพทุธศาสนา จนรู้สึกว่าพระพทุธเจ้าเป็นผูต้รสัรูจ้รงิ 

บรสิทุธิจ์รงิ มีพระกรณุามากจรงิ พระธรรมทรงบอกแสดงดจีรงิ พระสงฆ์ปฏบิตัดิจีรงิ 

ก็ชื่อว่าได้รู้พระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นรัตนะดวงแก้วอัน

ประเสริฐจริง เป็นวัตถุที่ควรถึงเป็นสรณะได้จริง ฉะนั้น พระพุทธศาสนา จึงเป็น

รัตนากรบ่อเกิดแห่งรัตนะอันประเสริฐท้ังปวง มีสาระแก่นสารบริบูรณ์ เพียงพอที่จะ

เป็นสรณะที่พึ่งของชีวิตได้ ผู้ที่ได้สดับศึกษาพระพุทธศาสนาให้รู้ซาบซึ้งแล้ว ย่อมอด

อยู่มิได้ที่จะต้องเกิดความเคารพนอบน้อมพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรม แล้ว

ทรงแสดงพระธรรมเป็นพระศาสนา ดังบทนโมว่า นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมำ-	

สมฺพุทฺธสฺส	 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภำคอรหันตสัมมำสัมพุทธเจ้ำพระองค์นั้น		

บางทคีนทีไ่ม่รูจ้กัพระองค์ของพระพทุธเจ้า ไม่รูจ้กัพระประวัติ แต่เม่ือได้ศึกษาพระพุทธ

ศาสนาจนเห็นจริง ที่เรียกว่าเห็นพระธรรม ก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า คือเห็นว่าท่านผู้

บอกแสดงได้อย่างน้ีแหละ เป็นพระพุทธเจ้าคอืผูต้รสัรูจ้รงิ และเกดิความเคารพนอบน้อม

แด่ท่านผูบ้อกแสดงผูเ้ป็นต้นเดมิ ผูน้ั้นจะเป็นใครกต็าม การศกึษาพระพทุธศาสนาเป็น

ทางให้ทราบวัตถุที่พึงถึงเป็นสรณะอย่างนี้

ข้อที่	๒	วิธีถึง วิธีถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนั้น โดยตรงคือศึกษาพระพุทธ

ศาสนาให้มคีวามซาบซึง้ถงึคณุของพระพทุธเจ้า ถึงคณุของพระธรรม ถึงคุณของพระสงฆ์ 

แสดงตนเป็นผูน้บัถอืพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะทีพ่ึง่อย่างสงูสดุ และ

นับถือพระพทุธศาสนา เป็นหลกัปฏบิตัขิองตนตามภูมิตามชัน้ การศึกษาพระพทุธศาสนา

ให้มคีวามรูซ้าบซ้ึงถงึคณุของวตัถุท้ัง ๓ เป็นหัวใจของการถึง เพราะการถึงพระพทุธเจ้า 

ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ์นั้น มิใช่เป็นการถึงด้วยกาย แต่เป็นการถึงด้วยจิตใจ ด้วย

ความรู้ ยกตัวอย่างเช่น ในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงด�ารงพระชนม์อยู่ ถ้าจะมีใคร

คอยตามเสด็จใกล้ชิดพระองค์จนถึงจับชายผ้าสังฆาฏิของพระองค์ เมื่อพระพุทธเจ้า

ปรินิพพานแล้ว ผูมี้ศรทัธาได้สร้างพระพทุธปฏมิาไว้เป็นอนัมาก ใครทีใ่กล้ชดิพระพทุธ

ปฏมิาทีป่ระดษิฐานตัง้ไว้บชูาในทีต่่าง ๆ หรอืห้อยพระพทุธปฏมิาไว้ทีค่อของตน เพยีง

เท่านีก้ย็งัไม่ชือ่ว่าถงึพระพุทธเจ้า ใครท่ีเข้าไปในหอพระไตรปิฎก เข้าไปใกล้ตูพ้ระธรรม 
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หรือหยิบหนังสือพระธรรมถือไว้ด้วยมือ หรือสักพระธรรมเป็นยันต์ต่าง ๆ ไว้ตามตัว 

เพียงเท่านี้ก็ยังไม่ชื่อว่าถึงพระธรรม หรือใครที่เข้าไปหาพระสงฆ์ ดังเช่นเข้าไปหา 

พระภิกษุสงฆ์ผู้ก�าลังประชุมกันอยู่ก็ดี เข้าไปหาพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ดี เพียงเท่านี้

ก็ยังไม่ชื่อว่าถึงพระสงฆ์ ต่อเมื่อได้ศึกษาพระพุทธศาสนา จนคุณของพระพุทธเจ้า

ซาบซึง้ถงึใจ ใจซาบซ้ึงถงึคุณของพระพุทธเจ้า คณุของพระธรรมซาบซึง้ถึงใจ ใจซาบซึง้

ถึงคุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์ซาบซึ้งถึงใจ ใจซาบซึ้งถึงคุณของพระสงฆ์  

เห็นคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ปรากฏชัดเหมือนอย่างเข้าไปถึง 

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มองเห็นองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

ประจักษ์ชัดแก่ตา อย่างนี้ถึงชื่อว่าถึงพระพุทธเจ้า ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ์ ต้องถึง

อย่างน้ีก่อนแล้วจึงจักถึงท่านเป็นสรณะ ท่ีพ่ึงอย่างสูงสุดของตนได้โดยถูกต้อง ถ้าไม่

ถึงอย่างน้ีก่อนการถงึท่านเป็นสรณะกถ็งึไม่ถูกท่าน คอืถึงไม่ถูกพระพทุธเจ้า ถึงไม่ถูก

พระธรรม ถึงไม่ถูกพระสงฆ์ จึงถือเป็นสรณะในทางที่ผิดกันไปต่าง ๆ

การถึงด้วยจิตใจด้วยปัญญานี้ มิใช่มีเฉพาะการถึงพระรัตนตรัย แต่มีในการ

ถงึทางใจทัว่ ๆ ไป ดังเช่นความเป็นมิตรหรอืความเป็นศตัรกูเ็กดิจากจติใจของฝ่ายหนึง่ 

จนไปปรากฏถึงในจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่ง จึงจะเกิดเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูของกันขึ้น  

ถ้ายังไม่ปรากฏถึงในจิตของกันแล้วก็ยังไม่รู้กัน ยังไม่เกิดเป็นอย่างไรแก่กัน แม้จะไป

ในที่ใดโดยปกติ จิตใจก็ไปถึงก่อน เช่น จะมาฟังเทศน์ ใจก็คิดมาก่อนแล้ว เมื่อก�าลัง

ฟังเทศน์ถ้าจติใจไม่คิดถงึเทศน์ คือหฟัูง แต่จติใจไม่ฟัง แต่คดิไปถงึเรือ่งอืน่ กช็ือ่ว่าไม่

ถงึเทศน์ ต่อเมือ่จติใจฟังเทศน์ด้วยจงึชือ่ว่าถงึเทศน์ เหล่านีเ้ป็นตัวอย่างแสดงว่าการถึง

ทางใจมีประกอบอยูในเรื่องทั่ว ๆ ไป

โดยเฉพาะ การถึงพระรัตนตรัยต้องเป็นการถึงด้วยจิตใจ ด้วยความรู้ซาบซึ้ง

ในคุณพระรัตนตรัย อันเกิดจากต้นทางคือศึกษาให้รู ้ให้เข้าใจซาบซึ้งพุทธศาสนา 

ดังกล่าวแล้ว การถึงด้วยจิตใจด้วยความรู้ดังน้ี เป็นรากแก้วของการถึงพระรัตนตรัย 

แต่ก็เป็นเรื่องในจิตใจของแต่ละคนยังไม่แสดงออกให้ประจักษ์แก่ใคร ถึงเช่นนั้น  

เมื่อศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเลื่อมใส และความเคารพนับถือ มีท่วมท้นอยู่ใน

จติใจแล้ว กค็อือยูม่ไิด้ทีจ่ะแสดงออกมาให้ประจกัษ์แก่ผูอ้ืน่ ว่าตนเป็นผูถ้งึพระพทุธเจ้า 

ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ์ เป็นสรณะ คือที่พึ่งอันสูงสุด ด้วยวิธีต่าง ๆ



92 ความเข้าใจเร่ืองชีวิต

ข้อที	่๓	กำรถงึเป็นสรณะ การถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ดงักล่าว

มาแล้วข้างต้นนัน้ ประสงค์ว่าถงึเป็นสรณะทีพ่ึง่อนัสงูสดุ จงึมาถงึปัญหาว่า ท�าอย่างไร

จงึเรียกว่าถงึเป็นสรณะ ค�าว่าถึงเป็นสรณะ คือถงึเป็นท่ีพึง่ พูดอย่างไทย ๆ ว่าเข้าไปพ่ึง 

การถงึเป็นสรณะนัน้ พจิารณาดพูทุธศาสนประวตัทิัว่ไปแล้ว ประมวลลงโดยย่อได้เป็น 

๒ คือ :-

ก. ถึงเป็นสรณะด้วยใจด้วยความรู้ 

ข. แสดงตนออกว่าถึงเป็นสรณะ

การถงึท้ัง ๒ ประการนีมี้ประกอบกนัอยู่ จงึเป็นการถงึทีส่มบรูณ์ โดยเฉพาะ

ข้อ ก. เมื่อมีขึ้นจริงแล้ว ก็เป็นเหตุให้มีข้อ ข. ตามกันมา ส่วนข้อ ข. อาจมีเพราะท�า

ตาม ๆ กันกไ็ด้ แต่ถ้าไม่มข้ีอ ก. กเ็หมือนต้นไม้ไม่มีแก่น ปรากฏในประวตัพิระพุทธ-

ศาสนา ว่าท่านที่พึ่งพระรัตนตรัยเป็นสรณะย่อมถึงด้วย ๒ ประการนี้ประกอบกัน

ก. ถึงเป็นสรณะด้วยใจด้วยความรู้นั้น รวมความว่าตั้งใจถึงด้วยความเชื่อ 

ความเลือ่มใส ประกอบด้วย มคีวามรูซ้าบซึง้ในพระพทุธคณุ พระธรรมคณุ พระสงัฆคณุ 

อันเกิดจากการศึกษาให้รู้พระพุทธศาสนา ถ้าเพียงใจศรัทธาเลื่อมใส แต่ขาดปัญญา

รู้คุณพระรัตนตรัย ใจท่ีถึงก็ยังไม่ม่ันคง ยังอาจสงสัยลังเลใจ อาจเปล่ียนแปลงได้  

ต่อเมือ่มปัีญญารูคุ้ณพระรตันตรยั เพราะรูพ้ระพุทธศาสนา ใจทีถึ่งจึงจะหยัง่ลงถงึราก 

หรือเข้าถึงแก่นของไตรสรณคมน์ 

ข. แสดงตนออกว่าถงึเป็นสรณะนัน้ รวมความว่าแสดงตนเข้าเป็นพทุธบรษิทั 

หรือเป็นพุทธศาสนิกชนคือเป็นภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา พุทธมามกะ  

พุทธมามิกา หรือแสดงความนับถือฝักใฝ่ใจในพระรัตนตรัย ในพระพุทธศาสนากล่าว

โดยย่อคือ

พทุธบรษัิทฝ่ายบรรพชติ (นกับวช) เป็นด้วย การอปุสมบทตามวธิทีีพ่ระพุทธเจ้า

ทรงบัญญัติไว้ในพระวินัย 

พุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ (ชาวบ้าน) เป็นด้วย การปฏิญาณตนเป็นอุบาสก 

อบุาสกิา พทุธมามกะ พทุธมามกิา หรือแม้ไม่ปฏิญาณตนอย่างนัน้ แต่ตัง้ใจสมาทาน
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คือรับไตรสรณคมน์ว่า พุทฺธ�	 สรณ�	 คจฺฉำมิ เป็นต้น เมื่อรับไตรสรณคมน์ก็เป็น

พุทธศาสนิกชนขึ้น การรับสรณคมน์นี้จะรับจากผู้ท่ีมีสรณคมน์เช่นพระภิกษุก็ได้  

ตั้งใจสมาทานคือตั้งใจถึงด้วยล�าพังตนเองเมื่อไรก็ได้ ไม่มีจ�ากัด

อีกอย่างหนึ่ง แม้มิได้สมาทานคือรับไตรสรณคมน์อย่างนั้น แต่แสดงอาการ

ว่านับถือพระรตันตรยั นบัถอืพระพทุธศาสนา กใ็ช้ได้เหมือนกนั เช่น ท�าความเคารพ 

ท�าการบริจาค ฟังพระธรรมโดยเคารพ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย สวดมนต์ ภาวนา 

ปฏิบัติพระพุทธศาสนา วิธีตามที่แสดงมาต่างเป็นวิธีแสดงตนออกว่า ถึงพระรัตนตรัย 

เป็นสรณะ การถึงสรณะ ๓ ในชั้นต้นมักถึงด้วยข้อ ก. คือถึงด้วยใจด้วยความรู้ก่อน 

กล่าวคอื เมือ่ได้ฟังพระธรรมของพระพทุธเจ้าเกดิความรูส้กึซาบซึง้ในพระธรรมข้ึนแล้ว 

จึงถึงด้วยข้อ ข. คือแสดงตนเป็นพุทธบริษัท

แต่ในชัน้หลงัเมือ่พระพทุธศาสนาตัง้มานานเข้า จนเป็นศาสนาประจ�าตระกลู 

ประจ�าท้องถิ่น ประจ�าประเทศชาติ คนที่เกิดมาในภายหลังมักถึงไตรสรณะด้วย  

ข้อ ข. คือแสดงตนว่าเป็นพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชน ก่อนที่จะรู้พระพุทธศาสนา 

รูค้ณุพระรตันตรยั อาจเรยีกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนมาตัง้แต่ก่อนเกดิกไ็ด้ มตีวัอย่างตัง้แต่

ในคร้ังพทุธกาล ดงัท่ีมเีล่าไว้ในพระสตูรหนึง่ว่า โพธริาชกุมาร พระราชโอรสพระเจ้าอเุทน 

กรุงโกสัมพี ได้ทรงฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว กราบทูลมีความว่าพระพุทธเจ้า

น่าอศัจรรย์จรงิ พระธรรมน่าอัศจรรย์จรงิ พระพทุธเจ้าตรสับอกพระธรรมน่าอัศจรรย์จรงิ 

มหาดเลก็ผูต้ามเสดจ็ชือ่สญัชกิาบตุรได้กราบทูลขึน้ว่า พระราชกมุารทรงประกาศอย่างนัน้ 

จึงเป็นอนัว่าทรงถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะ พระราชกมุารตรสัห้ามว่าอย่าพดูอย่างนัน้ 

แล้วได้ตรัสประกาศว่า ทรงได้ฟังมาจากพระราชมารดาว่า สมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้า

ประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี คร้ังนั้นพระราชมารดาทรงครรภ์พระองค์  

อยูไ่ด้เสดจ็ไปเฝ้าพระพทุธเจ้ากราบทูลว่า พระราชกมุารหรอืพระราชกมุารใีนพระครรภ์

ถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะ ขอให้พระพทุธเจ้าทรงจ�าไว้ว่าพระราชกมุารหรอืพระราชกมุารี 

ในพระครรภ์เป็นอบุาสกหรอือุบาสกิา ถงึสรณะตัง้แต่บดันีไ้ปจนตลอดชวิีต นีเ้ป็นการ

ถึงสรณะครั้งที่ ๑ อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในมิคทายวันในภัคคชนบท 

พระราชกมุารยงัทรงพระเยาว์ พระพีเ่ลีย้งได้อุม้น�าเสดจ็ไปเฝ้าพระพทุธเจ้า แล้วกราบ

ทลูแทนพระราชกมุารว่า พระราชกมุารถงึสรณะเหมอืนอย่างนัน้ นีเ้ป็นครัง้ที ่๒ ครัน้
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ทรงเล่าเร่ืองน้ีแล้ว ได้ทรงประกาศพระองค์ถงึพระรัตนตรยัเป็นสรณะ ทรงแสดงพระองค์ 

เป็นอุบาสกถึงสรณะตลอดชีวิต โพธิราชกุมารได้ถึงสรณะ ๓ ครั้งอย่างนี้ ในครั้งที่ ๑ 

ตัง้แต่ยงัไม่ประสตู ิยังอยูใ่นพระครรภ์ พระราชมารดาทรงประกาศถงึแทน ในครัง้ท่ี ๒ 

เมือ่ทรงพระเยาว์ พระพีเ่ลีย้งประกาศถงึแทน ในครัง้ที ่๓ เมือ่ได้ทรงฟังพระธรรมแล้ว

ทรงประกาศถึงด้วยพระองค์เอง

ผูท่ี้ถงึไตรสรณะ เป็นพทุธศาสนิกชนตามสายตระกูลเป็นต้น ดงัเรือ่งทีเ่ล่ามานี้ 

บางทไีม่รู้จักพระพทุธศาสนา หรอืรูน้้อยมาก เพราะมไิด้สนใจสดบัศกึษาพระพทุธศาสนา 

จึงเป็นการนับถืออย่างหลับตา ไม่รู้ว่าสิ่งที่นับถืออยู่นั้นเป็นอย่างไร อาจจะปล่อย 

หรือเปลี่ยนเสียเม่ือไรก็ได้ ถึงไม่ปล่อยหรือเปลี่ยนก็นับถืออยู่สักแต่ชื่ออยู่เท่านั้น  

เพราะไม่มีความรู้และการปฏิบัติพระพุทธศาสนา ต่อเมื่อสนใจสดับศึกษา ให้มีความ

รู้พระพุทธศาสนา ให้รู้คุณพระรัตนตรัย จึงจะเป็นการนับถืออย่างลืมตา คือรู้เห็นว่า

วตัถทุีน่บัถอืนีเ้ป็นดวงรัตนะอนัเอกอดุมแท้จรงิ เหมอืนอย่างลมืตาดส่ิูงท่ีก�าลงัถืออยู่ใน

มือมาตั้งแต่เกิด เห็นว่าเป็นเพชรแท้ก็จักไม่ทิ้งหรือเปลี่ยนแลกกับเพชรเทียมอะไร 

อื่น ๆ พุทธศาสนิกชนหรือพุทธบริษัทประเภทใดก็ตาม คือจะเป็นภิกษุหรือสามเณร

ก็ตาม จะเป็นอุบาสกหรอือุบาสกิากต็าม ท่ียงัไม่มัน่คง ยงัคลางแคลงอยูใ่นพระรตันตรยั 

ทีเ่ป็นสรณะของตนกเ็พราะยงัไม่รูซ้าบซึง้ในคณุพระรตันตรยั เพราะมิได้ศึกษาให้รูซ้าบซึง้

ในพระพทุธศาสนา ถ้ารูซ้าบซึง้ดงักล่าวแล้วกจั็กม่ันคงไม่คลอนแคลนในสรณะของตน 

เพราะเป็นการถึงด้วยข้อ ก. คือด้วยใจด้วยความรู้ ซึ่งเป็นการถึงที่หยั่งลงถึงรากหรือ

ถึงแก่นพระรัตนตรัย เม่ือประกอบด้วยการถึงในข้อ ข. คือแสดงตนเป็นพุทธบริษัท 

ประเภทใดประเภทหนึ่ง ก็ส�าเร็จเป็นไตรสรณคมน์ที่สมบูรณ์ เป็นพุทธบริษัทหรือ 

พทุธศาสนกิชนทีส่มบรูณ์ เช่นเป็นภกิษสุามเณรทีส่มบรูณ์ เป็นอบุาสกอบุาสกิาทีส่มบรูณ์

ผูท้ีถ่งึไตรสรณะแล้วจะขาดจากไตรสรณคมน์ เพราะไปเข้าศาสนาอืน่ อนัเรยีกว่า 

อัญญสัตถุทเทส แปลเข้าใจง่าย ๆ ว่าการขึ้นครูอื่น ผู้ที่ถึงไตรสรณะนั้นเป็นผู้ขึ้นครู

พระพทุธเจ้า คอืนบัถอืพระพทุธเจ้าเป็นพระศาสดา หรอืบรมครู แต่เมือ่ประมาทเปลีย่น

ไปขึ้นครูอื่นเสีย ไตรสรณคมน์ก็ขาด

นอกจากนี้ เม่ือให้ความเคารพนับถือสิ่งอื่นผู ้อื่น ยิ่งกว่าพระรัตนตรัย  

ไตรสรณคมน์กข็าด เม่ือกล่าวตกิล่าวตูพ่ระธรรมวนิยัด้วยความตัง้ใจ ไตรสรณคมน์กข็าด
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ไตรสรณคมน์อาจเศร้าหมอง แต่ไม่ถึงขาด เพราะเหตุดังต่อไปนี้

อญำณะ ไม่รู้ไม่เข้าใจในพระรัตนตรัย ในพระพุทธศาสนา แสดงตนเป็น 

พุทธบริษัท หรือพุทธศาสนิกชนไปอย่างไม่รู้ ทั้งไม่ศึกษาให้รู้พระพุทธศาสนา สงสัย 

เคลือบแคลง ลังเลใจ โลเลใจ ไม่แน่นอน ในการถึงสรณะของตน

มิจฉำญำณะ รู้ผิดเข้าใจผิด เช่น เข้าใจพระรัตนตรัย หรือวัตถุที่เนื่องด้วย 

พระรัตนตรัย เป็นอย่างเทพเจ้าหรอืของขลงั และเข้าใจการถงึสรณะอย่างการไปขอให้

ช่วยอ�านวยโชคลาภปัดรังควาน รักษาโรคเป็นต้น

มิจฉำปวัตติ ปฏิบัติผิดไปจากพระพุทธเจ้า คือ ปฏิบัติไปในทางอื่น เช่น  

ในทางไสยศาสตร์ ที่เสียหลักพระพุทธศาสนา

อนำทระ ประพฤติอย่างไม่เอื้อเฟื้อเป็นต้นในพระรัตนตรัย เช่น ไม่เอื้อเฟื้อ

เคารพนับถือ แสดงอาการอย่างเฉยเมยคล้ายรังเกียจหมิ่นแคลน คล้ายไม่เห็นเป็น

ส�าคัญ และประพฤติอย่างประมาทล่วงเกินอื่น ๆ ที่เป็นการขาดความเคารพ

ผู้ที่ขาดจากไตรสรณคมน์ ก็ขาดจากความเป็นพุทธศาสนิกหรือพุทธบริษัท 

แต่ก็อาจมาเข้าเป็นพุทธบริษัทอีกได้ด้วยกลับมาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ แต่มีเว้น

บางจ�าพวก คือภิกษุที่ไปขึ้นครูอื่น คือไปเข้ารีตถือศาสนาอื่นทั้งที่เป็นภิกษุ ก็ขาดจาก

ภิกขุภาวะทันที และจะกลับมาอุปสมบทอีกไม่ได้ตลอดชีวิต แต่ถ้าไม่บวชเพียงแต ่

ขอถึงไตรสรณะอีกท่านไม่ห้าม

ส่วนไตรสรณคมน์ทีเ่ศร้าหมอง เมือ่แก้เหตทุีท่�าให้เศร้าหมองได้ กจ็กัหายเศร้า

หมองกลับบริสุทธิ์ผุดผ่อง คือสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา ให้รู้ซาบซึ้งเข้าไปถึงคุณ 

พระรัตนตรัย แก้ความเคลือบแคลงลังเลใจ ม่ันคงในสรณะของตน และเม่ือศึกษารู้

พระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ท�าอะไร ให้เว้นอะไร ก็แก้การปฏิบัติที่

ผดิให้ถูกตามพระพทุธศาสนา มีความเอ้ือเฟ้ือเคารพในพระรตันตรยัให้พอเหมาะสมควร 

การกระท�าดังท่ีกล่าวมาน้ี เป็นเหตุท�าให้ไตรสรณคมน์บริสุทธิ์ผุดผ่อง ย่นย่อลงคือ 

ศกึษาให้รู ้และปฏบิตัใิห้ถกูตรงกบัพระพทุธศาสนา พระรตันตรยัเป็นสรณะของตนได้

จริงก็ด้วยเหตุนี้
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คนท่ัว ๆ ไปท่ียังไม่ส�าเร็จเป็นพระอริยบุคคล ยังนับถือมงคลและอานุภาพ 

ต่าง ๆ ภายนอกอยู่ เมื่อมานับถือพระพุทธศาสนา ก็นับถือพระรัตนตรัยเป็น 

มงคลและนับถือในอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ถึงจะเรียนรู้เท่าไรก็ยังนับถือกันอยู่  

เป็นเหมอืน ๆ กนัเช่นนีท้กุกาลสมยั ดงัมเีรือ่งทีพ่ระอาจารย์ในภายหลงัเขยีนเล่าไว้ว่า 

ครั้งหน่ึงเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์ มคธรัฐ ได้เกิดภัย ๓ ประการ 

ขึน้ในกรงุไพสาล ีรฐัวชัช ีทีอ่ยูห่่างจากกรงุราชคฤห์ประมาณ ๘ โยชน์ คือทพุภกิขภยั 

ภัยเกิดจากขาดแคลนอาหาร เพราะฝนแล้งท�านาไม่ได้ คนจึงพากันอดอยากล้มตาย 

อมนุสสภัย ภัยเกิดจากอมนุษย์ เพราะเมื่อคนพากันล้มตายทิ้งซากศพไว้ ก็เชื่อกันว่า

มีอมนุษย์คือพวกผีปีศาจมากินซากศพ จึงเกิดภัยท่ี ๓ ตามมา คือโรคภัย ภัยเกิด 

จากโรค เพราะได้เกิดอหิวาตกโรคขึ้นแก่ประชาชน ประชาชนได้พากันร้องต่อคณะ 

ผู้ปกครองรัฐ อันเรียกว่าราชา เสนอกันว่าภัยเหล่านี้จักเกิดขึ้นเพราะปกครองโดย 

ไม่เป็นธรรม คณะเจ้าผู้ปกครองได้ยอมให้ประชาชนไต่สวน ประชาชนได้ไต่สวนแล้ว

ไม่เห็นโทษของคณะเจ้าผู้ปกครอง จึงร่วมกันคิดหาวิธีระงับภัย บางคนแนะน�าให้เชิญ

ศาสดาเจ้าลัทธิต่าง ๆ บางคนแนะน�าให้เชิญเสด็จพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้า 

ทรงแสดงพระธรรมเกื้อกูลสุขแก่สัตว์โลกทั้งปวง ทรงมีพระพุทธานุภาพมาก ในที่สุด 

ที่ประชุมได้ตกลงพร้อมกันให้เชิญเสด็จพระพุทธเจ้า จึงส่งทูตไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร 

กรุงราชคฤห์ และเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลเชิญเสด็จมายังกรุงไพสาลี พระพุทธเจ้า

ทรงรบัอาราธนา เสด็จออกจากกรุงราชคฤห์พร้อมกบัพระภกิษสุงฆ์เป็นอนัมาก ครัน้เสดจ็
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ถึงแม่น�้าคงคาที่เป็นแม่น�้าปันเขตรัฐทั้ง ๒ ได้เสด็จขึ้นเรือพระท่ีนั่งขนานข้ามแม่น�้า  

เมื่อเรือพระที่นั่งถึงฝั่งรัฐวัชชี พอเสด็จลงจากเรือ เหยียบพระบาทลงบนฝั่งรัฐวัชชี  

ฝนได้ตกลงมาห่าใหญ่ น�้านองแผ่นดิน พัดพาซากศพและสิ่งปฏิกูลทั้งหลายลง 

แม่น�้าคงคา ช�าระพื้นแผ่นดินให้สะอาดหมดจดทั่วกรุงไพสาลี ภัยต่าง ๆ ก็สงบโดย 

ฉับพลัน พระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าสู่กรุงไพสาลี ได้ทรงแสดงพระรัตนสูตร ได้ประทับ

อยู่ในกรุงไพสาล ีทรงแสดงพระธรรมสัง่สอนประชาชนประมาณกึง่เดอืน จงึเสดจ็กลบั

เร่ืองนี ้พระอาจารย์ได้เล่าเป็นต�านานของพระรตันสตูร แสดงพระพทุธานภุาพ

น�าพระสูตร ใจความของพระรัตนสูตรก็แสดงพระรัตนตรัยนั้นเอง แม้ในปัจจุบันนี้ 

คนทั่ว ๆ ไปก็ยังนับถือในมงคล ในอานุภาพต่าง ๆ ตามปกติวิสัยของสามัญชน  

แต่ถ้านับถืออยู่ในภายนอกก็อาจน�าให้ปฏิบัติผิดจากพระพุทธศาสนา ใกล้ไปในทาง

นบัถอืพระเป็นเทพเจ้าผูบั้นดาลต่าง ๆ ทางทีจ่ะแก้ไขมีทางเดยีว คอืศกึษาให้รูพ้ระพทุธ

ศาสนา จนเปล่ียนจากนับถือสิ่งภายนอกต่าง ๆ มานับถือเหตุผลตามที่เป็นจริง  

หรือ นับถือความจริงตามเหตุและผลตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้ ดังที่แสดง

แล้วข้างต้น กล่าวโดยสรุป คือตามหลักอริยสัจ เม่ือนับถือหนักมาทางเหตุผลหรือ 

ความจริงตามเหตุผล เพราะรู้ตระหนักในพระพุทธศาสนาขึ้น การปฏิบัติก็เข้าทาง 

ที่ชอบประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือเห็นชอบ ด�าริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ 

อาชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ดังที่แสดงแล้วว่า “ใครเดินทำงชอบ

มีองค์ประกอบ	๘	รวมกัน	เป็นทำงเดียวนี้แล	คือพุทธศำสนิก″

เห็นชอบ ก็คือเห็นถูก เพราะรู้จริงตามเหตุผล หรือรู้เหตุผลตามเป็นจริง  

เมื่อมีเห็นชอบ ด�าริชอบเป็นต้น ก็มีตามกัน แต่ด�าริชอบเป็นต้นก็อาจช่วยให้เห็นชอบ

ข้ึนได้ ตกว่าองค์ประกอบทั้ง ๘ ต้องอาศัยพึ่งพิงกัน จะขาดเสียสักข้อหนึ่งมิได้  

ต้องใช้ในกิจท้ังปวง เช่น จะท�าเลขก็ต้องมีเห็นชอบจึงจะท�าได้ถูก จะตอบปัญหา 

ทุกอย่างได้ถูกก็ต้องมีเห็นชอบ จะรู้ดีชั่ว ผิดถูกเท็จจริงเทียมหรือแท้ก็ต้องมีเห็นชอบ 

จะรู้ซาบซึ้งพระพุทธศาสนาตลอดจนถึงคุณพระรัตนตรัยก็ต้องมีเห็นชอบ การศึกษา

ทุกอย่างจนถึงการศึกษาพระพุทธศาสนาด้วยวิธีฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น ก็เพื่อ

อบรมให้เห็นชอบนี้เอง
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การถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะ ทีพ่ดูเพือ่เข้าใจง่าย ๆ ว่าการเข้าพ่ึงพระรตันตรัย

โดยตรงคือ เข้าพึ่งพระพุทธศาสนาท่ีชี้ทางที่ถูกให้แก่ตน เม่ือเห็นทางที่ถูกแล้วก็ต้อง

ปฏิบัติไปในทางท่ีถูกน้ันด้วยตนเองจึงจะได้รับผล เหมือนอย่างต้องเรียนเองจึงจะรู้  

ต้องบริโภคเองจึงจะอิ่ม เมื่อพึ่งพระรัตนตรัยเป็นสรณะอย่างนี้ ก็จะกลับเป็นผู้พึ่ง 

ตนเองได้ เพราะตนเองจะทวีความดีขึ้นทุกที จนเป็นที่พึ่งของตนเองได้ ไตรสรณคมน์

จึงสัมฤทธิ์ผลอย่างนี้แล



ชวีติกับความจรงิ



.



ชวีติกับความจรงิ

พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งได้ชื่อว่า พระผู้รู้ นั้น รู้อะไร ? ได้มีแสดงว่า รู้ธรรม 

และก็ได้มีแสดงชี้ชัดอีกว่า ทรงรู้อริยสัจจะ คือความจริงท่ีท�าให้ผู้รู ้เป็นอริยะ คือ  

ผู้ประเสริฐผู้เจริญ ทรงแสดงธรรม ก็คือค�าสั่งสอนอันเรียกว่า ศาสนธรรม ธรรม คือ

ค�าสัง่สอน กเ็พ่ือให้รู้ธรรมหรอือริยสจัจ์ ธรรมทีไ่ด้ตรัสรู้เรียกย่อ ๆ ก็คอื สจัจะ ความจรงิ 

พระพุทธองค์ ก็ได้ตรัสรู้อริยสัจจะคือความจริงดังกล่าวนั้น

สัจจะ คือความจริงนั้น เรียกว่า ธรรมบ้าง ธาตุบ้าง ค�าว่าธรรม เรามักเรียก

กันว่า พระธรรม ส่วนธาตุเราก็เรียกกันว่า ธาตุ ซึ่งโดยมากใช้เรียกชื่อธาตุทั้ง ๔ คือ 

ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม เป็นต้น  

แต่ว่าก็มีที่เรียกคู่กับค�าว่า ธรรม และมีความหมายเช่นเดียว กับค�าว่า ธรรม

ค�าว่า ธรรม หรอืธาตุนี ้กม็าจากธาตขุองศพัท์หรอืมูลของศัพท์อย่างเดยีวกนั

คือ ธา ซึ่งแปลว่า ทรงไว้ หรือ ด�ารงไว้ ธรรม ก็คือทรงด�ารง ธาตุก็คือทรงด�ารง  

ค�าว่าสัจจะที่แปลว่าความจริงก็แปลตามความหมาย แต่ตามมูลศัพท์แปลว่า มีอยู่  

มีอยู่กับค�าว่า ด�ารง หรือทรง อันเป็นมูลศัพท์ของค�าว่า ธรรม หรือ ธาตุนั้น ก็เป็น

อย่างเดียวกัน เพราะสิ่งใดมีอยู่ สิ่งนั้นก็ย่อมด�ารงหรือทรงอยู่ สิ่งใดด�ารงหรือทรงอยู่ 

สิ่งนั้นก็มีอยู่

อะไรเล่าที่มีหรือทรงด�ารงอยู่ ? ก็คือความจริงอันเป็นภาษาไทยเรา ซึ่งตรง

กันข้ามกับความเท็จ ความเปล่าไม่จริง ฉะนั้น ค�าว่า สัจจะ เราจึงแปลเป็นไทยว่าจริง
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หรือความจริง และค�าว่า ธรรม หรือ ธาตุ เราก็ใช้ทับศัพท์ลงไปว่าธรรม หรือธาตุใน

ภาษาไทย แต่โดยความนั้นก็คือ ความจริง นั่นเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น 

ฉะนั้น ท่านจึงมักใช้ควบกันเสียเลย เอาค�าว่า สัจจะ กับค�าว่า ธรรม มาควบกันว่า 

สัจธรรม และก็ใช้แปลกันว่า ธรรมคือสัจจะ อันได้แก่ความจริง ซึ่งอันที่จริงนั้น สัจจะ 

กับ ธรรม ก็ความจริงด้วยกัน แต่เมื่อเอามาใช้เรียกควบกัน ก็ท�าให้ความหมายทาง

ความเข้าใจแจ่มชัดยิ่งขึ้น ท�าให้เข้าใจความหมายของค�าว่า ธรรม ว่าคือ สัจจะ หรือ 

สัจจะ ก็คือ ธรรม ก็คือ ความจริง

อันสิ่งที่เรียกว่า เป็นความจริง นั้น ต้องเป็นสิ่งที่ทรงอยู่ด�ารงอยู่หรือมีอยู่  

จึงจะเป็นความจริง ถ้าไม่มีอยู่ ไม่ด�ารงอยู่ ไม่ทรงอยู่ ก็ไม่เป็นความจริง แต่เป็น 

มสุาคอืเทจ็ เป็นมายาคือเป็นส่ิงท่ีลวงหรอืเป็นโมฆะหรอืโมสะ คือเป็นส่ิงทีเ่ปล่า ฉะนัน้ 

พระพทุธเจ้าทรงเป็น พทุธะ คอืเป็น พระผู้รู ้เป็น ผูต้รสัรู้ กค็อืทรงรู ้ทรงตรสัรู้ธรรม

ที่เป็นตัวความจริง ซึ่งท่านแสดงไว้ในปฐมเทศนาก็คือ อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ทรงแสดงธรรม 

ก็คือค�าสั่งสอนอันเรียกว่า ศาสนา ศาสนาคือ ค�าสั่งสอน จึงได้พลอยเรียกว่าธรรม 

ด้วย คือเรียกว่า ศาสนธรรม ธรรมคือค�าส่ังสอน ก็ส่ังสอน ชี้แจงแสดงเปิดเผยซึ่ง

สัจธรรม ธรรม ที่เป็นตัวความจริงนั่นเอง ก็เพื่อให้ผู้ฟังซึ่งเป็นเวไนยยะคือเป็นผู้ที่ฝึก

ได้ข่มได้นัน้ ได้รูสั้จธรรม ธรรมท่ีเป็นตวัความจรงิตามพระพทุธเจ้า กแ็หละธรรมทีท่รง

สั่งสอนไว้น้ี มีปริยายคือทางเป็นอันมาก ดังพระพุทธภาษิตบทหนึ่งได้ตรัสสอนไว้ว่า 

สจฺจมนุรกฺเขยฺย คือ ตามรักษาสัจจะหรือความสัตย์

อันการรักษาความสัตย์นั้น เป็นข้อปฏิบัติส�าคัญข้อหนึ่งของบุคคล อันบุคคล

ทุก ๆ คนจ�าเป็นที่จะต้องรักษาความสัตย์ จึงจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ขึ้น เป็นบุคคล 

ที่เจริญข้ึน ถ้าไม่รักษาความสัตย์แล้ว ก็หาชื่อว่าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ไม่ หาเป็น 

ผู้เจริญไม่

อันสัจจะ ที่แปลว่าความสัตย์นี้มีเป็นต้นว่า วาจาสัตย์ หรือ วจีสัตย์ อันแปล

ว่า ถ้อยค�าที่เป็นจริง และการรักษาวาจาสัตย์ หรือวจีสัตย์ก็คือการรักษาถ้อยค�าท่ี 

เป็นจริง อันหมายความว่า พูดความจริง และเมื่อพูดให้สัญญาหรือให้ปฏิญญารับรอง

ไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ก็รักษาสัญญา รักษาปฏิญญานั้น แต่ก็จะต้องมีความเข้าใจ 
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ในเร่ืองวาจาสัตย์ดังกล่าวนี้ ในทางปฏิบัติต่อไปอีก เพราะว่าอันความจริงที่บุคคลรู้  

ทีบ่คุคลเหน็จะเป็นรูเ้หน็ทางอายตนะหรอืรู้เหน็ด้วยปัญญากต็าม กล้็วนเป็นความสตัย์

ความจริงพึงรักษา ทั้งนั้น

แต่ว่า วิธีรักษา นั้น ไม่ใช่หมายความว่า ต้องพูดความจริงนั้นท้ังหมด 

พระพุทธเจ้าเองกไ็ด้ทรงแสดงถึงพระวาจาของพระองค์ว่า ข้อใดทีไ่ม่จรงิ ข้อน้ันพระองค์

ไม่ตรัส ข้อใดที่จริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ และไม่ต้องด้วยกาละคือกาลเวลา พระองค์ก็

ไม่ตรัส ส่วนข้อใดที่เป็นความจริงด้วย เป็นประโยชน์ด้วย ต้องด้วยกาละคือกาลเวลา

ด้วย พระองค์จึงตรัส ดั่งนี้ นี้คือวิธีรักษาความสัตย์อันเกี่ยวแก่วาจาของพระพุทธเจ้า

อันความสัตย์ความจริงดังกล่าวนี้ก็ดังที่ได้กล่าวแล้ว ที่รู้เห็นทางอายตนะคือ

ตาหูเป็นต้นก็ดี ที่รู้ด้วยปัญญาก็ดี ที่จะกล่าวออกไปนั้นก็ต้องให้เป็นประโยชน์ และ

ต้องให้ชอบด้วยกาลเทศะ ดั่งนี้ชื่อว่าเป็นการรักษาความสัตย์ ถ้าข้อที่รู้เห็น ดังกล่าว

นั้นเป็นความจริง แต่ไม่เป็นประโยชน์และไม่ต้องด้วยกาลเทศะ ก็ไม่กล่าวไม่พูด วิธีที่

ไม่กล่าว ไม่พูดในความจริงที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่ต้องด้วยกาลเทศะ ดั่งนี้ก็เป็นการ

รักษาความสัตย์ ฉะนัน้ วธิรีกัษาความสตัย์จงึเป็นได้ทัง้ทีพ่ดูทัง้ทีไ่ม่พดูดงัทีก่ล่าวมานี้  

นี้เป็นการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา

อนึง่ วาจาท่ีกล่าว เป็นการ รบัรอง เป็น สญัญาหรอืเป็นปฏญิญา กต้็องรักษา

สัจจสัญญาหรือสัจจปฏิญญานั้น ดั่งนี้เรียกว่า เป็นจริงตามสัญญาหรือตามปฏิญญา  

ว่าถงึการรบัรองเป็นสญัญาเป็นสจัจสญัญา กเ็ช่นว่าการรบัว่าจะไปทีโ่น่นทีน่ี ่การรบัว่า

จะท�าสิ่งนั้นสิ่งนี้ การรับว่าจะช่วยสิ่งนั้นสิ่งนี้ เมื่อรับแล้วก็ไป เมื่อรับแล้วก็กระท�า  

เมื่อรับแล้วก็ช่วยตามที่รับ ดั่งนี้เรียกว่า สัจจสัญญา ในขณะที่รับนั้นยังไม่ได้ไปยังไม่

ได้ท�ายังไม่ได้ช่วย ค�ารับนั้นก็ยังไม่เป็นจริงขึ้นมา แต่ว่าเมื่อไปเมื่อท�า เมื่อช่วยตามที่

รบักเ็ป็นจรงิขึน้มา คือไปจริงท�าจริงช่วยจรงิตามทีร่บั ดัง่นีเ้รยีกว่า การรกัษาความสตัย์

ท่ีเป็นสัจจสัญญา จะเป็นรับทางปากรับทางหนังสือก็ตาม ที่รับว่าจะไปจะท�าจะช่วย 

เป็นต้น ดังกล่าวนั้น ถ้าหากว่ารับแล้วไม่ท�าตามที่รับเรียกว่าไม่รักษาความสัตย์

อันสัจจสัญญานี้ ก็เป็นสิ่งส�าคัญท�าให้เป็นที่เชื่อถือเป็นที่นับถือ บุคคลผู้ที่จะ

รบัหน้าทีก่ารงานโดยมากย่อมต้องรบัว่าจะปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานนัน้ด้วยด ีหรอืว่ารบัว่า
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จะท�าสิง่น้ันว่าจะท�าสิง่นี ้ครัน้เมือ่ได้รบัหน้าทีก่ารงานนัน้แล้วกต้็องท�าตามทีก่�าหนดไว้

ว่าเป็นหน้าทีข่องตน และตามท่ีรบัเอาไว้ว่าจะท�าดัง่นีเ้รยีกว่า เป็นการรกัษาสจัจสญัญา

และก็เรียกว่าเป็นปฏิญญาหรือเป็น สัจจปฏิญญา ปฏิญญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที ่

ของตน และการท่ีปฏบิตัหิน้าทีข่องตนด้วยดี ปฏบิตัติามทีร่บัมาด้วยดีเตม็ความสามารถ 

ด่ังน้ีเรียกว่าเป็นการรักษาความสัตย์ และเม่ือได้ปฏิบัติกระท�าเต็มความสามารถแล้ว 

แม้จะไม่ได้ผลมากตามท่ีรบัไว้ก็ไม่เป็นความผดิเสียหายแก่ผูร้บั เพราะว่าได้ตัง้ใจปฏบัิติ

หน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว

โดยมากนั้นเมื่อได้ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว ก็ย่อมจะต้องได้รับผล

เป็นที่ปรากฏ แม้จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย คนทั้งหลายก็ย่อมจะต้องอภัยให้ได้ ในเมื่อ

มองเห็นว่าได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่แล้ว การไม่ได้รับผลเต็มที่นั้น ก็จะ

ต้องมเีหตขัุดข้องอย่างใดอย่างหนึง่ ทีท่�าให้ไม่สามารถจะท�าให้เกดิผลเตม็ทีไ่ด้ ซึง่เหตุ

ขัดข้องนั้นเมื่อเป็นที่ปรากฏ คนทั้งหลายก็ย่อมจะต้องให้อภัยได้ แต่ว่าถ้ารับแต่หน้าที่

ต�าแหน่ง แต่ว่าไม่ปฏิบัติ ไม่กระท�าตามที่สัญญาไว้ ตามที่ปฏิญญาไว้หรือตามหน้าที ่

ที่ควรจะกระท�า ดั่งนี้เรียกว่าไม่รักษาความสัตย์ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ท�าให้

บคุคลนัน้ไม่เป็นทีไ่ว้วางใจ ไม่เป็นท่ีเชือ่ถอื และอาจจะท�าให้ได้รับความเสยีหายอย่างอ่ืน

ตามมาอีก ตามควรแก่โทษที่บังเกิดขึ้น เพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง หากไม่

ปฏิบัติย่อมบังเกิดโทษ เป็นความเสียหายน้อยหรือมาก

บคุคลทีรู่ส้กึตนเองว่าไม่มคีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะมารบัหน้าทีป่ฏบิตัใิห้บังเกดิ

ผลตามทีต้่องการได้ กไ็ม่ควรท่ีจะเข้ามารบัหน้าทีไ่ม่ควรทีจ่ะเข้ามารบัต�าแหน่ง เพราะ

เมื่อไม่ปฏิบัติ ก็บังเกิดผลท่ีเสียหายน้อยหรือมาก ต่อเม่ือมีความมั่นใจในความรู ้

ความสามารถของตน และในความตั้งใจของตนท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีการงานนั้น ๆ  

ตามความสามารถตามความรู้ด้วยดี ดั่งนี้จึงควรรับหน้าที่การงานนั้น ๆ

ฉะนั้น ในการที่จะเข้ารับหน้าที่การงานต่าง ๆ ซึ่งส�าคัญเพียงไร ก็จะต้องมี

การแสดงปฏิญญาสัญญาให้เป็นที่ปรากฏ ซึ่งเมื่อแสดงปฏิญญาสัญญาแล้ว จึงจะเป็น

อันว่าเข้ารับต�าแหน่งหน้าที่นั้น และก็เริ่มปฏิบัติการงานตามต�าแหน่งหน้าท่ีนั้น ซึ่งผู้

เข้ารับการงานตามต�าแหน่งหน้าทีน่ัน้ กต้็องรกัษาความสตัย์คอืสจัจปฏญิญาสจัจสญัญา 
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คอืรกัษาสญัญารกัษาปฏิญญานัน้ ปฏิบัตใิห้เป็นจรงิขึน้มา ให้ได้รบัผลจรงิขึน้มาตามที่

ได้สัญญา ได้ปฏิญญา

อนึง่ ในเร่ืองของการรบัทางปาก อนัจะพงึกล่าวว่าเป็นสัญญาเป็นปฏญิญานัน้

กม็อียู ่แม้ในการปฏบัิตธิรรมของผูป้ฏบิตัธิรรมท้ังหลาย เช่นว่า การเปล่งวาจาขอสรณะ

และศีลและการรับสรณะ การรับศีล ก็เรียกว่าเป็นสัญญาหรือเป็นปฏิญญาอย่างหนึ่ง 

ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรรักษาความสัตย์คือรักษาการรับ ซึ่งเปล่งวาจาออกมา ว่า พุทฺธ�

สรณ� คจฺฉามิ เป็นต้น หรือ ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ เป็นต้น  

ให้ถือว่าเป็นสัญญาหรือเป็นปฏิญญาอย่างหนึ่ง และก็ตั้งใจปฏิบัติในการถึงสรณะและ

ในการสมาทานศีลนั้น ให้เป็นสัจจะคือความจริงขึ้นมา

ท�าอย่างไรจงึจะให้สรณะให้ศลีนัน้เป็นสจัจะคอืเป็นความจรงิขึน้มา ? กค็อืท�า

จิตใจนี้เองให้ถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พ่ึง ให้รับรอง

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์มาเป็นสรณะคือที่พ่ึงของจิตใจ เพราะว่าจิตใจนี้ 

ต้องการที่พึ่งเม่ือมีภัยต่าง ๆ ก็ต้องการท่ีพึ่งทั้งในภายนอกทั้งในภายใน ในภายนอก

น้ันกเ็ช่นว่าจะต้องสร้างบ้านสร้างเรือน ส�าหรบัอยู่อาศยั ต้องมรีัว้บ้านมีประตหูน้าต่าง

ทีเ่ปิดปิดได้ มกีญุแจใส่มเีครือ่งรกัษามคีนรกัษาเพือ่ป้องกันโจรภยัเป็นต้น นอกจากนัน้ 

ยังต้องมีเครื่องป้องกันภัยอย่างอ่ืนเช่นอัคคีภัย มีเครื่องดับไฟน้อยหรือมาก มีวิธ ี

ป้องกันไฟ และนอกจากนี้หากรู้สึกว่าจะมีภัยอะไร ก็ต้องมีเครื่องป้องกันภัยนั้น ๆ  

ดั่งนี้ ก็แปลว่าต้องการท่ีพึ่งเหล่าน้ันมาเป็นเครื่องป้องกันมิไห้เกิดภัย มิให้เกิดโจรภัย 

มิให้เกิดอัคคีภัย หรือดับภัยนั้น ๆ ได้ ทางจิตใจก็เหมือนกัน เมื่อมีความกลัวขึ้นมา 

กต้็องมทีีพ่ึง่ส�าหรบัดับความกลวัน้ัน เพราะฉะนัน้ กต้็องรบัเอาพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์มาเป็นทีพ่ึง่ของจติใจอกีอย่างหนึง่ให้มอียูป่ระจ�าใจ เม่ือเกดิความกลวัทางจติใจ

เกิดภัยขึ้นมาทางจิตใจ ก็ให้มีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์มาตั้งอยู่ในใจ ให้เป็น

ที่พึ่งของจิตใจ

และบุคคลโดยมากท่ีนับถือพระพุทธศาสนา ก็แสวงหาที่พึ่งจากพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์กันอยู่มากหรือน้อย หยาบ หรือละเอียดกันอยู่เป็นอันมากแล้ว  

ทีเ่ป็นอย่างหยาบนัน้ เช่น มพีระมเีครือ่งรางส�าหรบัทีจ่ะป้องกนัตวั ห้อยอยู่ทีค่อบ้าง  
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ใส่กระเป๋าไว้บ้าง เรียกว่าให้มีติดตัวไปโน่นไปนี่ และเมื่อใจรู้สึกว่ามีเครื่องรางของขลัง

อยู่ก็ท�าให้ใจสบาย แต่ว่าอย่างนี้เรียกว่าเป็นอย่างหยาบ แต่เป็นอย่างหยาบก็ยังดี  

เพราะว่ายังมีวัตถุอันเนื่องด้วยพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์อยู่ ควรให้ดียิ่งขึ้นไป 

กว่านั้น ก็คือให้มีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ตั้งอยู่ในใจ ให้พระพุทธคุณ  

พระธรรมคณุ พระสงัฆคณุตัง้อยูใ่นใจ แต่ว่าพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ซึง่เป็น

พระคณุต้ังอยูใ่นใจนี ้จะต้องมธีรรมเป็นเครือ่งผกูไว้ เหมอืนอย่างการทีจ่ะเอาพระห้อย

คอน้ันต้องมีสร้อยผกูเอาไว้ซ่ึงเป็นวตัถ ุหรอืมเีชอืกมสีายสิญจน์ผกูไว้ซึง่เป็นวัตถุพระองค์

เลก็ ๆ หรือตะกรดุ ของขลังนัน้จงึจะห้อยตดิอยูก่บัคอได้ ส่วนทีจ่ะเอามาผกูตดิอยูก่บั

ใจนั้นต้องอาศัยสติต้องอาศัยปัญญาผูกเอาไว้ ดั่งนี้ก็แปลว่า ละเอียดเข้ามา

เพราะฉะนั้น เมื่อปฏิญญาว่า พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ เป็นต้นแล้ว ก็ต้องหัด

ปฏิบัติที่จะใช้ สติ ใช้ ปัญญา น�าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์มาตั้งไว้ในจิตใจ

ด้วย ให้เป็น สัจจะ คือความจริงข้ึนมา ให้เป็นพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  

ข้ึนมาจริง ๆ ในใจ เมื่อเป็นจริงขึ้นมาในใจดั่งนี้แหละจึงจะเป็นการรักษา สัจจะ  

อนัเกีย่วแก่ สรณคมน์ ส่วนท่ีเกีย่วแก่ศลีนัน้ กต้็องมี วริติั คอืเจตนางดเว้นประจ�าอยู่

ในจิตใจ เม่ือเป็นวิรัติขึ้นมาจึงจะเป็นศีลขึ้นมาในจิตใจหรือเป็นศีลขึ้นมาจริง เมื่อเป็น

ศลีขึน้มาจริงเป็นสรณะขึน้มาจรงิดัง่นี ้กเ็รยีกว่า รกัษาสัจจะ รกัษาความสตัย์อนัเกีย่วแก่

สรณะอนัเกีย่วแก่ศีล

เพราะฉะนั้น การรักษาความสัตย์ จึงเป็นสิ่งส�าคัญ เมื่อได้สดับและได้ค�านึง

ถึงความส�าคัญของความสัตย์และรักษาความสัตย์ ความสัตย์ทางวาจาก็ด้วยการพูด

และไม่พูด ความสัตย์ทางสัญญาทางปฏิญญาก็ด้วยการที่เมื่อรับหน้าที่การงานอันใด

แล้วก็ต้องปฏิบัติหน้าที่การงานนั้นให้เป็นจริงขึ้นมาและเมื่อรับสรณคมน์รับศีล ก็ต้อง

ปฏิบัติท�าสรณะท�าศีลให้เป็นจริงขึ้นมาในจิตใจ ดั่งนี้เป็นการรักษาความสัตย์ เมื่อเป็น

ดั่งนี้ย่อมได้ประโยชน์ตามสมควรแก่การรักษาความสัตย์ดังกล่าวได้เพียงใด

ค�าว่าความสตัย์ความจริงและการรกัษาความสตัย์ความจรงินัน้ พงึเข้าใจให้ย่ิง

ข้ึนไปกว่าเพียงรักษาค�าสัตย์ค�าจริงดังกล่าวนั้น เพราะว่ามีความสัตย์ความจริงที่พึง

รักษาอีกเป็นอันมาก และเป็นข้อส�าคัญอีกเป็นอันมาก ถ้าเข้าใจเพียงค�าสัตย์ค�าจริง 
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ดังกล่าวมาข้างต้นกจ็ะคบัแคบ เพราะถ้ามิได้กล่าวรบัเป็นสญัญาหรอืเป็นปฏญิญาอะไร

ไว้ หรือไม่ได้พูดอะไร ก็ไม่มีความสัตย์ความจริงอะไรที่จะต้องรักษา ต่อเมื่อจะพูด

ถ้อยค�าอะไรออกไป จึงจะต้องพูดถ้อยค�าที่เป็นความสัตย์ความจริง หรือว่าเม่ือได้รับ

เป็นสัญญาหรือเป็นปฏิญญาอะไรไว้ จึงจะต้องรักษาสัญญาหรือปฏิญญานั้นดั่งนี้  

ถ้าเพยีงเท่านีก้เ็ป็นความเข้าใจทียั่งแคบ จงึควรเข้าใจความสตัย์ความจรงิทีจ่ะต้องรกัษา

หรือที่ควรจะรักษาให้ยิ่งขึ้นไปอีก

อันความสัตย์ความจริงที่ย่ิงขึ้นไปอันควรรักษาดังกล่าว ซึ่งจะน�ามาแสดงต่อ

ไปในทีน่ี ้กค็อืความสตัย์ความจรงิทีว่่า ตวัเราทกุ ๆ คนมตีวัเราอยูด้่วยคืออตัตาตวัตน 

ได้มพีระพทุธภาษติตรสัสอนเอาไว้เช่นว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึง่ของตน 

และได้ตรัสสอนเกี่ยวกับตนไว้อีกเป็นอันมาก เป็นต้นว่า “บัณฑิตพึงประคับประคอง

รกัษาตน″ “บุคคลไม่พงึสละเสยีซ่ึงตน″ “ท่านทัง้หลายพึงมตีนเป็นพ่ึง มตีนเป็นทีอ่าศยั 

อย่ามีส่ิงอ่ืนเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่อาศัย″ “ท่านทั้งหลายซึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่ง  

มีธรรมเป็นที่อาศัย อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่อาศัย″ ดังนี้

เพราะฉะนั้น จึงเป็นความสัตย์ความจริงว่า ทุกคนมีอัตตา คือตนหรือตัวเรา 

ซึ่งจะต้องเป็นที่พึ่งของตน ฉะนั้น ก็พึงประคับประคองรักษาตนไว้ให้ดี ตามพระพุทธ

ภาษติทีท่รงสัง่สอนไว้นัน้ และพระพทุธภาษติทีต่รสัสัง่สอนไว้นัน้กเ็ป็น อมตวาจา วาจา

ที่ไม่ตาย ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า สจฺจ�เว อมตา วาจา ความสัตย์ความจริงคือ

ค�าสัตย์ค�าจริงเป็นวาจาที่ไม่ตาย วาจาของพระพุทธเจ้าทุกค�าที่ตรัสสั่งสอนเป็นความ

สัตย์ความจริง เป็นอมตวาจาหรืออมฤตวาจา วาจาที่ไม่ตายทั้งนั้น เพราะฉะนั้น  

จึงเป็นหน้าทีท่ีท่กุคนจะต้องรกัษาความสตัย์ความจรงิอันนี ้คอืรักษาตนรักษาวาจาของ

พระพุทธเจ้าท่ีได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ให้ประคับประคองรักษาตน ตนเป็นที่พึ่งของตน 

ดั่งนี้

และเมื่อมีความสัตย์ความจริงว่า มีตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเรา และก็ควรที่จะ

ประคับประคองรกัษาตวัเราด่ังนี ้จงึได้มคีวามสตัย์ความจริงอย่างอืน่ทีเ่กีย่วข้องสมัพนัธ์

กนักบัตวัเราของเราอกีเป็นอนัมาก ตัง้ต้นแต่ตวัเราของเราจะต้องมบีพุการคีอืผูก้ระท�า

อุปการะก่อนให้แก่ตัวเรา ดังท่ีท่านได้แสดงประมวลเอาไว้ ก็คือมารดา บิดา เป็น
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บุพการี ผู้อุปการะก่อน ของตัวเรา เพราะเป็นผู้ให้ก�าเนิดชีวิตร่างกายนี้ ที่รวมเรียก

ว่าตัวเราของเรานี้ มาถัดจากมารดาบิดาก็ ครูอาจารย์ ชื่อว่าเป็น บุพการีของตัวเรา  

ก็เพราะเป็นผู้ที่ประสาทสั่งสอนศิลปวิทยาให้แก่ตัวเรามา ถัดมาก็คือท่านผู้ปกครอง

ประเทศชาติที่ตัวเราเกิดมาอาศัยอยู่ มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข  

พระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นบุพการีของตัวเรา เพราะทรงเป็นองค์พระประมุขปกครอง

ประเทศชาติท่ีตัวเราอาศัยอยู่ให้มีความผาสุกสวัสดี ถัดมาก็ถึง ศาสนาคือพระพุทธ-

ศาสนา ศาสนาของพระพทุธเจ้าซึง่ตวัเรานบัถอื กท็รงเป็นบพุการขีองตวัเรา เพราะได้

ทรงสั่งสอนธรรมให้ตัวเราได้รู้จักธรรมซ่ึงเป็นความสัตย์ ความจริงมาโดยล�าดับ เพื่อ

ตัวเราได้ปฏิบัติและธรรมท่ีตัวเราได้ปฏิบัติก็รักษาตัวเราไม่ให้ตกต�่าไปอยู่ในโลกที่ชั่ว 

นอกจากน้ี ท่านผูใ้ดให้อปุการะตัวเรามาทางใดทางหนึง่อย่างใดอย่างหนึง่ กน็บัว่าเป็น

บุพการีผู้ท�าอุปการะก่อนทั้งนั้น

เพราะฉะน้ัน จึงมีความสัตย์ความจริงว่า ท่านผู้เป็นบุพการีทั้งปวงย่อมเป็น 

ผู้มีพระคุณจริงแก่ตัวเราทุก ๆ คน มารดา บิดาก็มีพระคุณจริง ครูบาอาจารย์ก็มี

พระคุณจริง พระมหากษตัรย์ิกท็รงมพีระคณุจรงิ พระพทุธเจ้าก็ทรงมพีระคณุจรงิ และ

นอกจากนี้ท่านผู้เป็นบุพการีอย่างใดอย่างหนึ่งทางใดทางหนึ่งก็มีพระคุณจริง ฉะนั้น 

เมือ่ตวัเรารูพ้ระคณุของท่าน ตอบแทนพระคุณของท่านด้วยความดต่ีาง ๆ ตัวเราก็เป็น

กตัญญูกตเวทีขึ้นมา ฉะนั้น ตัวเราก็เป็นผู้ที่มีคุณจริงเหมือนกัน คือมีความกตัญญู-

กตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณ ความกตัญญูกตเวทีนี้ก็เป็นตัวคุณงามความดี เมื่อตัวเรามี 

ตวัเรากม็คีณุงามความดคีอืมกีตัญญกูตเวทต่ีอท่านผูม้พีระคณุดัง่นี ้ทัง้ปวงนีเ้ป็นความ

สัตย์ความจริง ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงส่ังสอนเอาไว้ว่า บุคคลหา 

ได้ยาก ๒ คือบุพการี ๑ กตัญญูกตเวที ๑ ก็เป็น สัจจอมตวาจา คือเป็นความสัตย์

ความจริงค�าสัตย์ค�าจริงที่เป็นวาจาอันไม่ตาย ดั่งนี้ แม้เพียงเท่านี้ก็เป็นความสัตย์ 

ความจริงที่ทุก ๆ คนควรรักษา

การรกัษาความสตัย์ความจรงิในข้อนี ้กคื็อรักษาตนเอง ประคับประคองตนเอง 

ให้ตนเองเป็นทีพ่ึง่ของตนเองได้ รกัษาความกตญัญกูตเวทใีนท่านผูเ้ป็นบพุการีของตน 

ท่านผูเ้ป็นบพุการขีองตนนัน้กเ็ป็นผูม้พีระคณุจรงิ และเมือ่ตนเองมคีวามกตญัญกูตเวที

ต่อท่าน ตนเองก็เป็นคนดีจริง ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่แสดงไว้ว่า
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ภมู ิเว สาธรุปูาน� กตญญฺกูตเวทติา ความกตญัญกูตเวทเีป็นภมูช้ัินของสาธุชน

คนดี

นิมิตฺต� สาธุรูปาน� กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวทีเป็นนิมิตหมายของ

คนดี ดั่งนี้

และเมื่อถึงวาระที่ตนจะพึงเป็นบุพการี ตนจะสามารถเป็นบุพการีของผู้อื่น 

ต่อไปได้ ก็ปฏิบัติตนให้เป็นบุพการีต่อผู้อื่น ด้วยการกระท�าอุปการะเกื้อกูลแก่ผู้อื่นใน

ฐานะนั้น ๆ ดั่งนี้ก็ชื่อว่าเป็นการรักษาความสัตย์ความจริงสืบต่อไป

อนึง่ การทีป่ฏบิตัริกัษาความสตัย์ความจริงดังกล่าวมานี ้เป็นการรักษาความสัตย์

ความจรงิทีล่ะเอียดย่ิงกว่าท่ีกล่าวมาในเบ้ืองต้น และกช็ือ่ว่าเป็นการปฏบิตัทิ�าตนให้เป็น

ทีพ่ึง่ของตนเองด้วย ดงัพระพทุธภาษติท่ีตรสัส่ังสอนไว้ซึง่ได้ยกมาแล้วว่า ให้มีตนเป็น

ที่พึ่ง ให้มีธรรมเป็นที่พึ่ง โดยที่การปฏิบัติรักษาความสัตย์ความจริงดังกล่าวมานั้น  

ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรม คือความที่มารู้จักความสัตย์ความจริงคือตัวเอง ว่าตัวเอง

นี้มี และการที่ตัวเองมามีความกตัญญูกตเวที ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติธรรม ข้อความกตัญญู

กตเวที และเมื่อตนเองมาปฏิบัติหน้าที่ของบุพการีในเม่ือถึงวาระท่ีควรจะเป็นบุพการี 

กเ็ป็นการปฏบิตัธิรรมคอืบพุการธีรรมดัง่นี ้กเ็ป็นการปฏิบติัธรรมอนัท�าให้ตนเป็นทีพ่ึ่ง

ของตนเองได้

อนึ่ง ธรรมที่ตนพึงปฏิบัติให้ตนเป็นที่พึ่งของตนเองนั้น ย่อมมีอยู่เป็นอันมาก 

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงสจัจะคอืความสตัย์ความจรงิไว้โดยปรยิายคอืทางเป็นอนัมาก 

เมื่อกล่าวแสดงโดยปริยายคือทางอันหนึ่งก็มี ๒ อย่าง คือ 

สมมติสัจจะ  ความจริงโดยสมมติ 

ปรมัตถสัจจะ  ความจริงโดยปรมัตถ์ 

อันความสัตย์ความจริงคือตัวเองหรืออัตตาตัวตนกับสิ่งที่เกี่ยวข้องท้ังหลาย 

เรยีกว่าสมมตสิจัจะ ความจรงิโดยสมมติ ส่วนข้อทีม่เีนือ้ความละเอยีดอย่างย่ิง ไม่กล่าว

ถึงตัวเราหรือไม่กล่าวถึงอัตตา กล่าวแต่ส่วนที่เป็นสัจจะคือความจริงแท้ ๆ เช่นกล่าว

ถึงขันธ์อายตนะธาตุ ซ่ึงตกอยู่ในลักษณะของไตรลักษณ์ทั้งหมด ไม่มีตัวเราของเรา 
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เรียกว่าปรมัตถสัจจะ ความจริงโดยปรมัตถ์ คือโดยอรรถหรือเนื้อความที่เป็นอย่างยิ่ง 

พระพุทธศาสนาย่อมแสดงธรรมประกอบด้วยสัจจะทั้ง ๒ ประการนี้

จะกล่าวถึงประการแรก สมมติสัจจะคือความจริงโดยสมมติ อันค�าว่าสมมติ

น้ันในภาษาไทยเราก็เรียกกันว่า สมมติหรือสมมุติ อันหมายความว่าสมมติว่าหรือ

สมมุติว่า คือยกขึ้นพูดโดยเปรียบเทียบหรือว่าโดยที่ถือว่าหรือเปรียบเทียบว่า สมมติ

เอาว่า อันหมายความว่าไม่เป็นความจริงที่แท้จริงเป็นแต่เพียงยกขึ้นกล่าวอ้างเอา  

ตี๋ต่างว่าเป็นความจริงหรือเป็นตัวอย่างภาษาไทยเราเข้าใจกันว่าอย่างนี้ ซึ่งก็เป็นความ

ถกูต้องอย่างหน่ึง แต่อันท่ีจรงิน้ัน ค�าว่าสมมตมิคีวามหมายทีห่นักแน่นไปกว่านัน้ ไม่ใช่

มีความหมายหลวม ๆ เพียงแค่นั้น

สมมต ิมตคิอืมต ิสมหรอืสะมะ กค็อืพร้อมกนัร่วมกนั สมมติจงึแปลว่ามีมติ

ร่วมกนัหรอืมมีตพิร้อมกนั รบัรูร่้วมกนัรบัรู้พร้อมกนั นีค้อืความหมายของค�าว่าสมมติ 

สมมติสัจจะ ความจริงโดยที่มีมติพร้อมกันมีมติร่วมกัน เช่นมีมติพร้อมกัน มีมติร่วม

กันว่าสิ่งน้ีเป็นสิ่งที่เรียกชื่อว่าอย่างนี้ ส่ิงท่ีมีมติพร้อมกันร่วมกันข้ึนมานั้นก็กลายเป็น

ความจริงขึ้นมาอย่างหนึ่ง 

บุคคลทุก ๆ คนเราน้ี เม่ือเกิดมาในหมู่มนุษย์ด้วยกันก็มีมติร่วมกันมีมติ 

พร้อมกนั ว่าเดก็ทีเ่กดิขึน้มานีเ้รยีกว่าเป็นลกูคนหรอืลกูมนษุย์ เป็นคนหรือเป็นมนษุย์ 

เพราะฉะนั้น ค�าที่เรียกกันว่าคนเรียกกันว่ามนุษย์ ก็กลายเป็นสมมติสัจจะ ความจริง

โดยสมมติขึ้นอีกอย่างหนึ่ง คือเป็นความจริงข้ึนมา โดยท่ีมีมติร่วมกันมีมติพร้อมกัน

ว่าที่มีลักษณะรูปร่างอย่างนี้ เกิดมาอย่างนี้มีพ่อแม่มาอย่างนี้เป็นคนเป็นมนุษย์

คราวน้ีเม่ือเป็นคนเป็นมนษุย์ข้ึนมาแล้วถ้ามเีพศอย่างนีเ้รยีกว่าชาย มเีพศอย่าง

นีเ้รยีกว่าหญงิ ความเป็นชาย ความเป็นหญงิกเ็ป็นสมมตสิจัจะความจรงิโดยสมมติขึน้

มาอีกอย่างหนึ่ง

คราวนี้ก็มาตั้งชื่อกันว่า เด็กคนนี้ชื่อนี้ เด็กคนนั้นชื่อนั้น เด็กคนนี้นามสกุลนี้ 

เด็กคนนั้นนามสกุลนั้น ชื่อ นามสกุลก็กลายเป็นสมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมติขึ้น

มาอีกประการหนึ่ง
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และนอกจากนี้ยังเรียกอวัยวะอาการทั้งหลายของร่างกาย ว่านี่เป็นศีรษะ  

นี่เป็นหู นี่เป็นจมูก เป็นต้น ทั้งหมดนี้ก็เป็นสมมติสัจจะ ความเป็นจริงโดยสมมติขึ้น

มาแต่ละอย่าง

สิ่งทั้งหลายทุก ๆ อย่างในโลก จะเป็นบรรดาสัตว์เดียรัจฉานทั้งหลายก็ดี  

เป็นแผ่นดินต้นไม้ภูเขาบ้านเรือน ทุก ๆ อย่าง ตลอดจนถึงภาษาที่พูดกันทั้งหมด  

ก็เป็นสมมติ คือว่ามีมติรับรู้ร่วมกันพร้อมกัน ก็เป็นสมมติขึ้นมาแต่ละอย่าง ๆ ทั้งนั้น 

ซึ่งรับรองว่าเป็นความจริงแต่ละอย่าง ๆ เช่นว่าต้นมะม่วงนั้นก็เป็นสมมติสัจจะความ

จริงโดยสมมติขึ้นมาว่าต้นไม้อย่างนี้เรียกว่าต้นมะม่วง และทุกคนก็เรียกเหมือนกัน

หมดว่ามะม่วงและก็เข้าใจกัน แต่ว่าถ้าใครจะไปสมมติขึ้นมาต่างหากจ�าเพาะตน ไม่

เรียกต้นมะม่วงว่ามะม่วง นั่นไม่ใช่สมมติเพราะเป็นเฉพาะตัวเองเป็นมติของตัวเอง 

ไม่ใช่รับรู้พร้อมกันรับรู้ร่วมกัน เมื่อใครไปเรียกต้นมะม่วงว่าต้นชมพู่ กร็บัรูเ้ฉพาะตวั 

คนอืน่เขาไม่รบัรูด้้วย เขาไม่เข้าใจว่าเป็นต้นมะม่วง ดัง่นีก็้กลายเป็นผดิ สมมติสัจจะตอ่

เมื่อเรียกว่าต้นมะม่วงด้วยกันก็เข้าใจกัน ก็เรียกว่าใช้ถูกสมมติสัจจะ ความจรงิโดย

สมมต ิพระพทุธศาสนาย่อมแสดงธรรมค�าสัง่สอนตามสมควรแก่สมมตสิจัจะ ความจริง

โดยสมมติเป็นประการแรก

และเม่ือแสดงถึงสมมติก็ย่อมเกี่ยวเนื่องกับบัญญัติ ดังที่เรียกคู่กันว่าสมมติ

บัญญัติ อันบัญญัตินั้นแปลโดยความว่าแต่งตั้ง แต่ว่าตามศัพท์ บัญญัติ ก็แปลว่ารู้ทั่ว

กันหรือว่ารับรู้ทั่วกัน คล้าย ๆ กับสมมตินั่นเอง แต่โดยความ บัญญัติ ก็คือแต่งตั้ง  

อันแต่งตั้งนั้น เมื่อแต่งตั้งขึ้น ก็คือการประกาศให้รับรู้ทั่วกันหรือให้รู้ทั่วกัน เมื่อแต่ง

ตัง้ขึน้ดงักล่าวแล้ว เมือ่มมีตพิร้อมกนัรบัรูพ้ร้อมกนักเ็กิดเป็นสมมตสิจัจะ คอืความจรงิ

โดยสมมติขึ้นข้อหนึ่ง ๆ

บคุคลทีเ่กดิมาทกุคนเป็นบุคคลหรอืเป็นมนษุย์ ความเป็นบคุคลหรอืความเป็น

มนุษย์นี้ก็เป็นสมมติบัญญัติอย่างหนึ่งเป็นบัญญัติก็คือแต่งตั้งขึ้น เหมือนประกาศให้รู้

ทัว่กนัขึน้ ว่าผูท่ี้บังเกิดขึน้โดยมีมารดาบดิาเช่นนี ้มรีปูลกัษณะเช่นนีเ้รยีกว่ามนษุย์หรอื

เรียกว่าบุคคล และก็มีมติพร้อมกันรับรอง เพราะฉะนั้น ความเป็นมนุษย์ความเป็น

บคุคลจึงเป็นสมมต ิบญัญตัขิึน้ข้อหนึง่ ๆ และเม่ือเป็นมนษุย์เป็นบคุคลแล้วกเ็ป็นชาย

หรือเป็นหญิง ความเป็นชายหรือเป็นหญิงนั้นก็เป็นสมมติ บัญญัติขึ้นอีกข้อหนึ่ง ๆ  



112 ความเข้าใจเร่ืองชีวิต

ขึ้นเช่นเดียวกัน และก็มีชื่อเรียกอย่างนั้นอย่างนี้ เมื่อประกอบอาชีพการงาน ก็เรียก

ว่าเป็นพ่อค้าเป็นข้าราชการ เป็นต�าแหน่งนัน้เป็นต�าแหน่งนี ้เป็นนัน่เป็นนี ่กเ็ป็นสมมติ

บัญญัติข้ึนอีกข้อหนึ่ง ๆ เช่นเดียวกัน และแม้เม่ือมาประพฤติปฏิบัติธรรม เรียกว่า 

เป็นอบุาสก เป็นอบุาสกิา เป็นภกิษเุป็นสามเณร กเ็ป็นสมมตบิญัญตัขิึน้อกีข้อหนึง่ ๆ 

แม้บุคคลกลุ่มอื่นที่มีการศึกษามีอาชีพการงาน และมีความประพฤติธรรมแห่งศาสนา

นั้น ๆ เรียกว่าอย่างนั้น ๆ ก็เป็นสมมติบัญญัติขึ้นอีกข้อหนึ่ง ๆ

แม้ว่าสัตว์เดียรัจฉานท้ังหลาย ตั้งต้นแต่ที่เรียกว่าสัตว์เดียรัจฉานและปัน

ประเภทออกไป เป็นช้าง เป็นม้า เป็นโค เป็นกระบือ ตลอดจนถึงเป็นมดปลวก 

ต่าง ๆ เป็นต้น และที่บินไปในอากาศก็เป็นนกชนิดต่าง ๆ อยู่ในน�้าก็เป็นปลาชนิด 

ต่าง ๆ อยู่ในดินก็เป็นสัตว์อยู่ในดินท่ีมีชื่อเรียกต่าง ๆ เหล่านี้ ก็เป็นสมมติบัญญัติ

อย่างหนึ่ง ๆ ตลอดจนถึงต้นไม้นานาชนิดเรียกชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นสมมติบัญญัติ

ขึ้นอย่างหนึ่ง ๆ

เพราะฉะนั้น บรรดาภาวะทั้งปวงดังกล่าว ตลอดจนถึงภาษาที่พูดกันทั้งหมด 

ก็เป็นสมมติบัญญัติอย่างหนึ่ง ๆ ทั้งนั้น และเมื่อเป็นสมมติบัญญัติขึ้นมา คือแต่งตั้ง

ขึ้นมา ประกาศให้รู้ท่ัวกันขึ้นมา และมีมติร่วมกันข้ึนมาในส่ิงใด ส่ิงนั้นก็เป็นสมมติ

สัจจะ ความจริงโดยสมมติขึ้นอย่างหน่ึง ๆ ดั่งนี้เรียกว่าสมมติสัจจะ ความจริงโดย

สมมติ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนธรรม ธรรมที่เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  

กแ็สดงสัจจะสือ่ความจรงิทีเ่ป็นสมมตสิจัจะมเีป็นประการแรก และกต็รสัสอนให้ปฏบิตัิ

ให้ถูกให้ชอบต่อสมมติสัจจะคือความจริงโดยสมมติน้ัน ๆ ทั้งที่เป็นของตนและทั้งที่

เป็นของผู้อื่น เป็นต้นว่าทรงบัญญัติสิกขาบท ๕ ประการหรือที่เรียกว่าศีล ๕ ก็เพื่อ

ให้เหมาะแก่สมมติบัญญัติหรือความจริง โดยสมมติของบุคคลทั้งปวงในโลกหรือของ

สัตว์ทั้งปวงในโลก เพราะว่าอันความเป็นสัตว์มีชีวิต จะเป็นมนุษย์ก็ตามเป็นสัตว์

เดียรัจฉานก็ตาม ต่างก็เป็นสมมติสัจจะอย่างหนึ่ง ๆ และสัตว์มีชีวิตทั้งปวงดังกล่าว

นั้นย่อมมีความรักชีวิต ปรารถนาที่จะด�ารงชีวิตอยู่ต่อไป ย่อมมีความหวาดกลัวต่อ

ความตายและความบาดเจ็บร่างกาย เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงส่ังสอน 

ให้บคุคลพจิารณาน�าใจเขามาใส่ใจเรา น�าใจเราไปใส่ใจเขาว่าเรามีความรกัชวิีตรกัร่างกาย
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รกัความไม่มโีรคฉนัใด สตัว์มชีวิีตทัง้ปวงไม่ว่าจะเป็นมนษุย์ไม่ว่าจะเป็นสตัว์เดยีรจัฉาน 

กย่็อมจะมคีวามรกัชวีติของตน รักร่างกายของตนรักความไม่มโีรคฉนันัน้ เพราะฉะนัน้ 

เมือ่ตนไม่ปรารถนาให้ใครมาท�าร้ายชวีติร่างกายของตน ตนกไ็ม่ควรไปท�าร้ายร่างกาย

ชวีติของผูอ้ืน่ จงึทรงบญัญัตศิลีข้อแรก คอืเว้นจากการท�าสตัว์มชีวีติให้ตกล่วง อนัได้แก่

เว้นจากการฆ่าสตัว์ และก็ตรสัสอนให้ปฏิบัติในธรรมทีคู่ก่บัศลีข้อนี ้คอืให้ประกอบด้วย

เมตตา ความปรารถนาสุขแผ่ไปในสัตว์ทั้งปวง

อนึ่ง ทรัพย์สินต่าง ๆ ก็เป็นสมมติสัจจะอย่างหนึ่ง ๆ ว่าเป็นทรัพย์สินอย่าง

นั้น ๆ และก็เป็นของคนนั้น ๆ เป็นของคนนี้ ๆ พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนเช่นเดียวกัน 

ว่าตนมคีวามรักหวงแหนทรพัย์สนิของตนฉนัใด มคีวามต้องการทรพัย์สนิของตนฉนัใด 

สัตว์อื่นบุคคลอ่ืนก็มีความรักต้องการทรัพย์สินของตนนั้น ๆ ฉันนั้น เพราะฉะนั้น  

เมือ่ปรารถนาท่ีจะให้ทรพัย์สนิของตนด�ารงอยูไ่ด้อาศัยใช้สอยตามต้องการ กไ็ม่ควรจะ

ไปลักของ ๆ ผู้อื่นเขาที่เขามีความหวงแหนต้องการเช่นเดียวกัน จึงทรงบัญญัติศีลข้อ

ที่ ๒ เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ และก็ได้ทรงแสดงธรรมที่คู่กับศีล

ข้อที ่๒ คอืสมัมาอาชวีะ เลีย้งชวิีตโดยชอบ ได้แก่การประกอบอาชพีการงานทีช่อบที่

ถูกต้อง เพื่อให้ได้ทรัพย์มาส�าหรับท่ีจะบ�ารุงเลี้ยงตนและครอบครัว และเพื่อที่จะได้

ใช้สอยต่าง ๆ ตามต้องการ

อนึง่ ทกุ ๆ คนทีเ่กดิมาต้องมวีงศ์ตระกลู มมีารดา บดิาเป็นต้น สืบบตุรธดิา

ลกูหลานต่อกนัมา เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนเช่นเดยีวกนั ให้ทกุ ๆ คน

พิจารณาว่า ตนเองก็มีวงศ์ตระกูล มีพ่อแม่ลูกหลานเป็นต้นสืบต่อกันรู้จักกัน เคารพ

นับถือกันฉันใด บุคคลอื่นสัตว์อื่นก็ย่อมมีวงศ์ตระกูลของตนฉันนั้น เพราะฉะนั้น  

เมือ่ตนรกัวงศ์ตระกูลของตน ไม่ต้องการให้ใครมาท�าลาย กไ็ม่ควรไปล่วงล�า้ท�าลายวงศ์

ตระกูลของผู้อื่น จึงได้ทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๓ ให้งดเว้นจากความประพฤติผิดในกาม

ทั้งหลาย และก็ได้ตรัสสอนธรรมที่คู่กับศีลข้อที่ ๓ อันได้แก่ความสันโดษ ยินดีด้วยคู่

ครอง หรอืกล่าวอีกอย่างหนึง่ ด้วยการปฏิบัติชอบในกามทัง้หลาย เพราะเมือ่ยงัเป็นผู้

ที่ครองฆราวาส ยังต้องการกาม ก็ให้ปฏิบัติชอบในกามทั้งหลาย อย่าไปปฏิบัติผิดใน

กามทั้งหลาย มีความสันโดษยินดีอยู่ตามที่ควรจะได้ควรจะถึง หรือที่เป็นของ ๆ ตน

อยู่ดั่งนี้
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อนึง่ ค�าพดูทีพ่ดูออกมาตามเร่ืองราวทัง้หลายทีบ่งัเกดิข้ึน กย่็อมจะเป็นสมมติ

สัจจะอย่างหนึ่ง ๆ เช่นเดียวกัน แต่แม้เช่นนั้นก็ตรัสสอนให้พิจารณาว่าทุกคนย่อม

ต้องการสจัจะคอืความจรงิแห่งค�าพดู เพราะฉะนัน้ เมือ่ตนต้องการจะได้รบั ความจรงิ

จากค�าพูดของผู้อื่น ก็ควรที่จะพูดค�าจริงต่อผู้อื่นด้วย ดั่งนี้จึงได้ทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๔ 

ให้เว้นจากมุสาวาทคือการกล่าวค�าเท็จ และตรัสสอนให้ปฏิบัติธรรมที่คู่กับศีลข้อที่ ๙ 

นี้ ก็คือการพูดค�าสัตย์ค�าจริงที่เป็นประโยชน์และที่ถูกต้องด้วยกาลเวลา ส่วนค�าพูดที่

ไม่จริงที่เป็นการหลอกลวง เป็นข้อที่ไม่ควรพูดหรือแม้ว่าจะเป็นความจริงแต่ว่าพูดไป 

ก็ไม่เป็นประโยชน์ ก็ไม่ควรพูด และแม้ว่าจะเป็นค�าจริงและเป็นประโยชน์ก็ตาม  

แต่ไม่ถกูกบักาลเวลา คือไม่ต้องด้วยกาละท่ีจะพดูออกไปแล้ว ก็ไม่ควรจะพดูเช่นเดียวกนั

อนึ่ง บุคคลทุก ๆ คนนั้นย่อมมีความประมาทแห่งจิตใจ คือความมัวเมาแห่ง

จิตใจ อันสืบเนื่องมาจากกิเลสทั้งหลาย กองโลภบ้าง กองโกรธบ้าง กองหลงบ้าง 

อยู่แล้ว ฉะนั้น ก็ไม่ควรท่ีจะด่ืมสุราเมรัยอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งความประมาท คือ 

ทีจ่ะเพิม่ความประมาทยิง่ขึน้ไปอกีดัง่นี ้จงึได้ทรงบญัญตัศิลีข้อที ่๕ เว้นจากน�า้เมาคอื

สุราเมรัยอันเป็นฐานแห่งความประมาท และได้ทรงแสดงธรรมที่พึงปฏิบัติคู่กับศีล 

ข้อท่ี ๕ นี ้คอืความเป็นผู้มีสติระลกึได้ คอยรกัษาจติใจ รกัษาตา รกัษาห ูรกัษาจมกู 

รกัษาลิน้ รกัษากาย ตลอดจนถงึรักษามโนคอืใจเอง อนัเป็นทีป่ระสบเป็นทีเ่ข้าไปสูจ่ติ

แห่งอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย มีเรื่องรูปเรื่องเสียงเป็นต้น และเม่ือมีสติคอยรักษาอยู่ 

ด่ังนี ้อารมณ์ทีม่าประสบนัน้ ๆ กจ็ะตกอยู่แค่ตาแค่หเูป็นต้น ไม่ไหลเข้าไปก่อเป็นกเิลส

กองความยินดีกองความยินร้าย ตลอดจนถึงกองความหลงงมงายอยู่ในจิตใจดั่งนี้

ศลี ๕ และธรรม ๕ ข้อทีคู่ก่บัศลีนี ้พระพทุธเจ้าทรงบญัญตัขิึน้กเ็พือ่ให้เหมาะ

แก่สมมตบิญัญตัหิรอืสมมตสิจัจะความจรงิโดยสมมตดิงัทีก่ล่าวมานัน้ และนอกจากนี้

แม้ธรรมอื่น ๆ อีกเป็นอันมาก พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเพื่อให้เหมาะ แก่สมมติสัจจะ

ของบคุคลนัน้ ๆ ของหมูช่นนัน้ ๆ เป็นต้นว่าได้ทรงแสดงทศิ ๖ ทศิเบ้ืองหน้าคือมารดา

บดิา ทศิเบือ้งขวาคือ ครบูาอาจารย์ ทศิเบือ้งหลังคอื บตุรภรรยา ทศิเบือ้งซ้ายคอืมติร 

ทิศเบื้องต�่าคือ บุคคลผู้รับใช้การงานต่าง ๆ และทิศเบ้ืองบน คือสมณพราหมณ์ 

ทั้งหลาย อันทุก ๆ คนจะพึงปฏิบัติโดยชอบในทิศนั้น ๆ และเมื่อเป็นดั่งนี้ ทิศนั้น ๆ 

กย่็อมจะอ�านวยประโยชน์แก่บุคคล ท�าให้เป็นผูม้คีวามสุขความเจรญิเหล่านีก้เ็ป็นธรรม
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ที่ทรงแสดงโดยควรแก่สมมติสัจจะในกลุ่มชนท้ังนั้น ตลอดจนถึงบุคคลแต่ละคนเอง  

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ย่อมด�ารงอยู่ในสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติ ตั้งต้นแต่เกิดมา

เป็นมนุษย์ เป็นหญิงเป็นชาย เป็นผู้ที่มีชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ ประกอบการงานได้ชือ่ว่า

อย่างนั้นอย่างน้ีมียศมีต�าแหน่งอย่างนั้นอย่างนี้ ตลอดจนถึงเม่ือได้มาประพฤติธรรม  

ก็เป็นอบุาสกอุบาสกิา เป็นภกิษุเป็นสามเณรเป็นต้น เหล่านีก้เ็ป็นสมมตสัิจจะ ความจรงิ

โดยสมมติแต่ละอย่าง ๆ

ฉะนัน้ เม่ือตนตัง้อยูใ่นสมมตสิจัจะอย่างใด ก็ให้ปฏบิตัธิรรมอนัควรแก่สมมติ

สัจจะของตนนั้น ตั้งต้นแต่เป็นมนุษย์ ก็พึงตั้งอยู่ในมนุษยธรรม เป็นชายเป็นหญิง  

ก็พึงต้ังอยู่ในธรรมส�าหรับชายส�าหรับหญิง เมื่อด�ารงต�าแหน่งนั้น ๆ เช่นเมื่อด�ารง

ต�าแหน่งอยู่ในทิศ ๖ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นมารดา บิดา เป็นครูบาอาจารย์ 

เป็นบุตรภรรยาสามี เป็นมิตรสหาย เป็นผูร้บัใช้ปฏบิตักิารงาน เป็นสมณะเป็นพราหมณ์ 

หรือเป็นภิกษุสามเณรเป็นต้น ก็ปฏิบัติธรรมแห่งสมมติสัจจะของตนนั้น ๆ ไม่ให้

บกพร่อง ดั่งนี้จึงเป็นการถูกต้อง และเมื่อมีความส�านึกอยู่ดั่งนี้ ด�ารงตนอยู่ในสมมติ

สัจจะอันใด ก็ย่อมจะปฏิบัติตนประกอบด้วยธรรมแห่งสมมติสัจจะนั้น ๆ ก็ชื่อว่าเป็น

ผูท้ีป่ระพฤตธิรรมเป็นผูท่ี้ประกอบคุณงามความด ีอยูใ่นฐานะนัน้ ๆ ตามควรแก่สมมติ

สัจจะของตน

กล่าวยกเป็นตวัอย่าง เช่นเป็นอุบาสกอบุาสกิา กต็ัง้อยูใ่นศลีธรรมของอบุาสก

อบุาสกิาตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน เป็นภกิษเุป็นสามเณร กต็ัง้อยู่ในศลีธรรมของ

ภิกษุสามเณร ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน และข้อท่ีกล่าวว่าฐานะท้ังปวงเหล่านี้ 

เป็นสมมติสัจจะอย่างหนึ่ง ๆ เพราะฉะน้ัน จึงมีค�าเรียกว่าสมมติสงฆ์และอริยสงฆ์ 

เป็นคู่กัน เพราะว่าสมมติสงฆ์น้ัน สงฆ์โดยสมมติ มักจะเข้าใจกันว่าเป็นสงฆ์ที ่

ไม่แท้จริงสมมติขึ้นเท่านั้น ดั่งนี้ก็มี

อนัท่ีจรงินัน้ท่ีเรยีกว่าสมมตสิงฆ์ กค็อืหมายความว่า กลุบตุรเข้ามาอปุสมบท

เป็นภิกษุ ความเป็นภิกษุนั้นส�าเร็จขึ้นด้วยอุปสมบทกรรมตามพระวินัยบัญญัติของ

พระพทุธเจ้า เพราะฉะน้ัน แม้ความเป็นภิกษนุัน้กเ็ป็นสมมตสัิจจะ ความจรงิโดยสมมติ 

คอืเกดิขึน้จากการอปุสมบทตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงบญัญตัไิว้ ได้มพีระสงฆ์ประกอบ

อปุสมบทกรรม ส�าเรจ็กเ็กดิเป็นภกิษุขึน้มาทนัท ีเพราะฉะนัน้ ก็เรยีกได้ว่าเป็นสมมติ
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ภิกขุ ภิกษุโดยสมมติ คือสงฆ์สมมติโดยประกาศกัน ด้วยวาจาให้เป็นภิกษุขึ้นมาตาม 

พระบัญญติัของพระพทุธเจ้า และเมือ่ภกิษไุด้ประชมุกนัประกอบสงัฆกรรมต้ังแต่ ๙ รปู

ขึ้นไป ก็ให้ส�าเร็จสังฆกรรมนั้น ๆ ดังที่มีบัญญัติไว้ว่าภิกษุตั้งแต่ ๕ รูป ประชุมกันให้

อุปสมบทกรรมในปัจจันตประเทศคือถิ่นชายแดน ก็ท�าให้กุลบุตรผู้ได้รับอุปสมบทนั้น

เป็นภิกษข้ึุนมาได้ แต่ในมัชฌิมประเทศคอืในถิน่ท่ามกลางทีม่ภีกิษอุยูม่าก กต้็องประชมุ

กันตั้งแต่ ๑๐ รูปขึ้นไป จึงเป็นสงฆ์คือเป็นหมู่แห่งภิกษุที่ให้ส�าเร็จสังฆกรรม เพราะ

ฉะนั้น จึงเรียกภิกษุที่ประชุมกันประกอบสังฆกรรมดังกล่าวว่า สมมติสงฆ์ สงฆ์โดย

สมมติ เพราะเป็นสงฆ์ขึ้นโดยพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าในพระวินัยบัญญัติ สมมติ

สงฆ์จึงมีความหมายอย่างนี้ ส่วนอริยสงฆ์ นั้นหมายถึงสงฆ์ผู้เป็นอริยะบังเกิดขึ้นใน

จิตใจด้วยการละสังโยชน์ได้ต้ังแต่ ๓ ข้อขึ้นไปท�าให้บุคคลผู ้ละสังโยชน์ได้นั้น  

เป็นโสดาบนั เป็นสกทาคาม ีเป็นอนาคาม ีและเป็นอรหนัต์ นีเ้รยีกว่าอรยิสงฆ์ บงัเกดิ

ข้ึนทีจิ่ตใจ ไม่เลอืกว่าจะเป็นบรรพชติ จะเป็นคฤหสัถ์จะเป็นชายเป็นหญงิ เป็นเดก็เป็น

ผู้ใหญ่ เมื่อจิตใจบรรลุถึงอริยภูมิดังกล่าวก็เป็นอริยสงฆ์ขึ้นทันที ส่วนภายนอกที่เป็น

กายภายนอกนั้นต่อเมื่อได้รับอุปสมบทกรรมจากสงฆ์ผู้สามารถประกอบอุปสมบท 

กรรมได้ จึงจะเป็นภิกษุดังที่เรียกว่าสมมติภิกษุ และเมื่อรวมกันเข้าเป็นหมู่ก็เรียกว่า 

สมมตสิงฆ์นัน้ ซึง่เป็นสิง่ทีป่รากฏออกทางกาย ดงัหมูภ่กิษทุีท่รงผ้ากาสาวพสัตร์ ปฏบัิติ

ตามพระวินัยบัญญัติดังปรากฏอยู่ทุกวันนี้ ก็เป็นสมมติภิกษุ สมมติสงฆ์ทั้งนั้น  

จิตใจเท่าน้ันทีจ่ะเป็นอรยิสงฆ์ และก็ไม่เลอืกว่าเป็นบรรพชติเป็นคฤหสัถ์ดงักล่าวมานัน้

เพราะฉะนั้น ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่ง จึงทรงสั่งสอนตามควรแก่

สมมตสิจัจะคือความจรงิโดยสมมต ิพระวนัิยบัญญตัเิป็นส่วนใหญ่หรอืจะว่าทัง้หมดก็ได้ 

ก็ทรงบัญญัติขึ้นพอเหมาะแก่สมมติสัจจะนั้น ๆ ดังที่กล่าวมา

เพราะฉะนั้น เมื่อบุคคลได้ด�ารงอยู่ในสมมติสัจจะอันใด ก็ให้ปฏิบัติธรรมท่ี

พระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนตามควรแก่สมมตสัิจจะของตนดัง่นี ้ก็เป็นการปฏบิตัชิอบ และ

การปฏิบัติดั่งนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติรักษาความสัตย์ประการหนึ่ง

การปฏิบัตริกัษาความสตัย์นีช้ือ่ว่าเป็นการปฏบิตับิชูา พระพทุธเจ้าและพระสงฆ์

แม้ปรินิพพานนานแล้ว ดงัพระพุทธภาษติทีต่รสัไว้ แปลความว่า เมือ่บคุคลเชือ่พระพทุธเจ้า

ทัง้หลาย และพระสาวกทัง้หลายผูค้วรบชูา ผูก้้าวล่วงกเิลสตัณหา อนัเป็นเคร่ืองท�าให้
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เนิ่นช้า เป็นผู้ล่วงความโศกความรัญจวนทุกข์ทั้งหลาย ใคร ๆ ไม่อาจเพื่อที่จะนับบุญ

ของบคุคลผูบ้ชูาพระพทุธเจ้าและพระสาวกผูเ้ช่นนัน้เหล่านัน้ แม้เป็นผูป้รนิพิพานแล้ว 

เป็นผู้ที่ไม่มีภัยแต่ที่ไหนว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้

ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า พระธรรมเป็นธาตุหรือธรรมที่ตั้งอยู่ด�ารงอยู่  

พระตถาคตพุทธเจ้าจะทรงอุบัติข้ึนหรือไม่ทรงอุบัติขึ้น พระธรรมหรือธาตุนั้นก็ตั้งอยู่ 

เป็นธรรมฐิติ ความต้ังอยู่แห่งธรรม เป็นธรรมนิยาม ความก�าหนดแน่แห่งธรรม  

ดงัพระพทุธภาษติทีต่รสัไว้ในธรรมนยิามสตูร ธรรมฐติ ิธรรมนยิาม อนัเป็นตวัธาตตุวั

ธรรมซึ่งตั้งอยู่นี้ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงชี้เอาไว้ก็คือ สังขารทั้งหลาย เป็นอนิจจะ  

ไม่เทีย่ง สงัขารท้ังหลาย เป็นทุกข์คอืตัง้อยูไ่ด้ยากทนอยูไ่ด้ยาก อนัหมายความว่าด�ารง

อยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป และธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา มิใช่เป็น

อัตตาตัวตน ดั่งนี้ ทั้ง ๓ ข้อนี้ เป็นตัวธาตุหรือตัวธรรมที่ตั้งอยู่ด�ารงอยู่ พระพุทธเจ้า

ผู้พระตถาคตจะทรงอุบัติขึ้นหรือไม่ทรงอุบัติขึ้น ธาตุ หรือธรรมดังกล่าวนั้นก็คงตั้งอยู่ 

แต่เมือ่พระตถาคตพทุธเจ้าได้ตรสัรูธ้าตหุรอืธรรมนัน้ทรงเปิดเผยแสดงสัง่สอนชาวโลก

จึงได้รู้จัก จึงได้ทราบว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ดั่งนี้

เพราะฉะนัน้ ธาตหุรอืธรรมท่ีตัง้อยูด่�ารงอยูด่งักล่าวนี ้คอืพระธรรม พระพทุธเจ้า

ได้ตรัสรู้พระธรรมนี้ด้วยพระองค์เอง ดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนาว่า จักษุคือ

ดวงตาผุดข้ึน ญาณความหย่ังรู้ผุดขึ้น ปัญญาผุดข้ึน วิชชาผุดขึ้น ความสว่างผุดข้ึน  

ในธรรมทัง้หลายทีม่ไิด้เคยสดบัมาก่อน คอือรยิสจัจ์ทัง้ ๔ อนัได้แก่ทกุข์ เหตเุกดิทกุข์ 

ความดับทุกข์ และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น จึงได้ทรงเป็น 

พระสยมัภู คอืผูท้ีรู่เ้อง ตรสัรูเ้อง เป็นเอง เป็นพระพุทธะคอืเป็นพระผูท้ีต่รัสรูข้ึน้ด้วย

พระองค์เอง มิได้ฟังมาจากใคร และก็ได้ทรงแสดงพระธรรมที่ได้ตรัสรู้นี้สั่งสอน  

แต่พระธรรมท่ีทรงแสดงสั่งสอนน้ัน ก็ทรงแสดงสั่งสอนแต่จ�าเพาะธรรมะท่ีผู้ฟังควรรู้

ควรเห็น และมีเหตุผลที่อาจตรองตามให้เห็นจริงได้ และมีปาฏิหาริย์คือให้ผลสมจริง

ตามทีท่รงสัง่สอนนัน้ ผูฟั้งเข้าใจได้รู้ได้ปฏิบตัไิด้บรรลถุงึได้ตามทีท่รงสัง่สอน และโดย

เฉพาะท�าทุกข์ให้สิ้นได้ คือดับทุกข์ได้จริงตามที่ทางสั่งสอนนั้น เพราะฉะนั้น จึงได้มี

แสดงไว้ในที่แห่งหนึ่งว่า พระองค์ได้ทรงกอบใบไม้ขึ้นมาก�าพระหัตถ์หนึ่ง และได้ตรัส

ถามภิกษุทั้งหลายว่า ใบไม้ไนก�าพระหัตถ์ที่ทรงก�าไว้นี้ กับใบไม้ในป่าทั้งสิ้น ข้างไหน



118 ความเข้าใจเร่ืองชีวิต

จะมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่า ใบไม้ในป่าทั้งสิ้นมากกว่า ส่วนใบไม้ที่ทรง

ก�าไว้ในก�าพระหัตถ์น้ันมีเป็นส่วนน้อยเท่าน้ัน จงึได้ตรสัว่า ธรรมท่ีพระองค์ได้ตรสัรู้นัน้ 

เหมือนอย่างใบไม้ในป่าทั้งสิ้น แต่ว่าธรรมที่ทรงแสดงส่ังสอนเหมือนอย่างใบไม้ท่ีทรง

กอบมาก�าไว้มีเท่านั้น แต่แม้เห็นนั้น ธรรมท่ีทรงสั่งสอนก็พอเพียงที่ผู้ฟังยังได้ต้ังใจ

ฟังได้ตั้งใจปฏิบัติจะรู้จะเข้าใจ และปฏิบัติให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์ได้ ดั่งนี้

นีแ้สดงถงึความท่ีทรงเป็นสพัพญัญ ูคอืความทีท่รงรูธ้รรมทัง้หมดดัง่นี ้ฉะนัน้ 

พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเคารพพระธรรม ดังท่ีได้มีแสดงไว้ว่า พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่า 

พระพทุธเจ้าทัง้ปวงน้ันเคารพพระธรรม พระองค์กท็รงเคารพพระธรรม เพราะได้ทรง

พิจารณาถึงสัตว์บุคคลในโลกท้ังสิ้น จะเป็นเทวดามารพรหม จะเป็นมนุษย์ในโลกมี

ก็ตาม ไม่มีผู้ใดที่พระองค์จะฟังเคารพ แต่ว่าความอยู่โดยที่ไม่มีที่เคารพนั้นย่อมเป็น

ความทุกข์ เพราะฉะนั้น จึงทรงเคารพพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ และได้ทรงแสดง

กิริยาที่ทรงเคารพพระธรรมว่า ทรงปฏิบัติอย่างไรในการเคารพพระธรรม ก็ได้ทรง

แสดงมีความว่า ได้ทรงมีพระหทัยสม�่าเสมอ แสดงค�าสั่งสอนบุคคลทุกชั้นทุกจ�าพวก 

ไม่ว่าจะเป็นบคุคลชัน้สงู บคุคลช้ันกลาง บคุคลช้ันต�า่ จะเป็นเศรษฐจีะเป็นยาจกวณพิก

ใด ๆ กต็าม เมือ่พระองค์ได้ตรวจเหน็มอีปุนสัิย ก็ทรงแสดงธรรมโปรดด้วยพระมหากรณุา

เสมอเหมือนกันหมด ดังนี้คือทรงเคารพพระธรรม

เพราะฉะนั้น พระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จึงเป็น

สัจจะ ของจริงของแท้ ซึ่งตั้งอยู่ด�ารงอยู่ตลอดไป ใครจะรู้หรือใครจะไม่รู้ก็ตาม ก็เป็น

สิ่งที่ตั้งอยู่ด�ารงอยู่ ดังที่ท่านแสดงถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน อันเรียก

ว่าศาสนธรรม ธรรมคือค�าสั่งสอน ก็เป็นอมตวาจาคือเป็นวาจาท่ีไม่ตาย เพราะเป็น 

ค�าสั่งสอนที่แสดงถึงของจริงของแท้ มิได้แสดงสิ่งที่หลอกลวงหรือไม่จริงไม่แท้ แต่แม้

เช่นน้ันก็ทรงแสดงของจริงของแท้ซึ่งเป็นสัจจะนั้น ตามลักษณะแห่งของจริงของแท ้

นั้น ๆ ของจริงของแท้ที่เป็นชั้นโลก หรือโลกียะเกี่ยวอยู่กับโลก อันเกี่ยวแก่ความเป็น

สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา อันเรียกว่า สมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมติ ก็ทรงแสดงให้

รู้จักว่าข้อนี้ ๆ เป็นสมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมติเกี่ยวกับความเป็นสัตว์บุคคลตัว

ตนเราเขา และเมื่อมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ก็มีของเราของเขาเป็นต้น ก็ทรงแสดง

ธรรมทีเ่ป็นค�าสัง่สอนให้ปฏบิตัตินให้เหมาะสมแก่สจัจภาวะ คอืความเป็นสจัจะของตน
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ทีท่กุคนได้ด�ารงอยู่ แต่กมิ็ได้ทรงแสดงแต่เพยีงเท่านี ้ยงัได้ทรงชีใ้ห้เหน็สจัจะทีล่ะเอยีด

ขึน้ไปกว่านัน้ อนัเรยีกว่า ปรมตัถสจัจะ ความจรงิโดยปรมตัถ์ ค�าว่า ปรมตัถ์ นัน้แปล

ว่ามีความท่ีละเอียดอย่างย่ิง ดังท่ีเรียกกันว่าสุขุมลุ่มลึก ต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณา

เจาะแทงลงไปจึงจะมองเห็น ก็คือได้ทรงแสดงให้บุคคลรู้จัก ขันธ์ อายตนะ ธาตุ  

ซึ่งแยกออกไปจากสังขาร คือส่วนผสมปรุงแต่งทั้งหลาย คือให้รู้จักแยกสมมติสัจจะ 

น้ันออกให้รู้จักความเป็นขันธ์อายตนะธาตุ ท่ีมาประกอบกันเข้าเป็นสัตว์บุคคลตัวตน

เราเขา เพราะว่าความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้น ก็เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นบัญญัติขึ้น

จากสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่ง เหมือนอย่างว่าบ้านเรือน มาเรียกสมมติบัญญัติกัน

ขึ้นว่าบ้านว่าเรือน จากสังขารคือความผสมปรุงแต่งหรือส่วนผสมปรุงแต่งอันได้แก ่

น�าเอาทัพสัมภาระนั้น ๆ มาก่อสร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยข้ึน ก็สมมติบัญญัติเรียกว่า 

เป็นบ้านเป็นเรือนเหล่านี้เป็นต้น

ทกุ ๆ อย่างในโลกนีเ้ป็นส่วนผสมปรงุแต่งทัง้นัน้ แม้ร่างกายและชวิีตนีก้เ็ป็น

ส่วนผสมปรุงแต่ง อันจะพึงแยกได้ออกเป็นขันธ์ ๕ เป็นอายตนะ๖ หรือเป็นธาตุ ๑๘ 

หรือร่างกาย อันนี้ที่เป็น ส่วนรูปขันธ์ แยกออกได้เป็น ธาตุ ๔ เวทนาขันธ์ สัญญา

ขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ก็แยกออกไปได้เป็นส่วนย่อยนั้น ๆ และขันธ์ ๕ 

อายตนะ ๖ ธาตุ ๑๘ เป็นต้นน้ันเอง ก็รวมเข้าเป็น สังขาร คือ ปรุงแต่งเข้าเป็น  

ชีวิตร่างกายนี้ ซึ่งก็สมมติบัญญัติ เรียกกันว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ดั่งนี้เป็นต้น  

ทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่างในโลกย่อมเป็นสังขาร คือเป็นส่วนผสมปรุงแต่งดั่งนี้ทั้งนั้น 

เพราะฉะน้ัน จงึได้ทรงสอนให้รูจ้กัว่านีเ่ป็นสังขาร คอืเป็นส่วนผสมปรงุแต่ง ไม่ใช่เป็น

ตวัตนอะไรแท้ ๆ เพราะว่าอันท่ีจรงิน้ันไม่มีสัตว์บคุคลตวัตนเราเขา แต่เป็นส่ิงทีม่าผสม

ปรุงแต่งกันขึ้นเท่านั้น ทุก ๆ สิ่งในโลกก็เป็นเช่นนี้ สิ่งภายนอกเป็นต้นว่าต้นไม้  

ค�าว่าต้นไม้ก็เป็นสมมติบัญญัติ แต่อันที่จริงนั้นต้นไม้ไม่มี เพราะต้นไม้เป็นสังขารคือ

ส่วนผสมปรงุแต่ง ธาตท้ัุงหลายมาผสมปรุงแต่งกนัขึน้เป็นต้นไม้ จึงได้ทรงสอนให้รู้จกั 

แยกธาตุ แยกขันธ์ แยกอายตนะ ออกไป เพื่อให้มองเห็นสัจจะคือความจริงที่ลึกซึ้ง

เข้าไปอีกขั้นหนึ่งอันเรียกว่า ปรมัตถสัจจะ ความจริงโดยปรมัตถ์ อันเป็นความจริงที่

ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา มีสภาพเป็นธรรม คือเป็นส่วนต้นเดิมซึ่งเม่ือมาประชุม

ปรุงแต่งกันขึ้นเป็นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจึงได้เกิดสมมติบัญญัติขึ้นว่าเป็นนั่น 

เป็นนี่
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เพราะฉะนั้น ปรมัตถสัจจะ ความจริงโดยปรมัตถ์นี้ ที่ได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้ 

จึงเป็นข้อที่รู ้ยากเห็นยาก ต้องอาศัยปัญญาพินิจพิจารณาเจาะแทงลงไปจึงจะเห็น  

หากจะถามว่าเจาะแทงอะไร กค็อืเจาะแทง ตณัหาอปุาทาน ความด้ินรน ทะยานอยาก

ความยึดถือ กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือเจาะแทง อวิชชา ความไม่รู ้ในสัจจะที่เป็นตัว 

ความจริง โมหะ ความหลง

พระพุทธองค์ได้ทรงชี้เอา อวิชชา คือตัวความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง

นีว่้า เป็นต้นเหตหุรอืเป็นปัจจยัตวัต้น แห่งกเิลสและกองทกุข์ทัง้สิน้ เพราะมอีวชิชาจงึ

เป็นปัจจยัให้เกดิสงัขาร และเกดิอ่ืน ๆ ต่อไป รวมทัง้ตณัหาอปุาทานและ ทกุข์ทัง้ปวง

ในโลก เพราะฉะนัน้ อวชิชา นีเ้องจงึเป็นปัจจยัตวัต้นซึง่เป็นผูส้ร้างกเิลสและกองทกุข์ขึน้ 

เพราะฉะนัน้ การทีจ่ะปฏบัิต ิดับทกุข์ ก็ต้องดบักิเลส กต้็อง ดบัอวชิชา ท�าลายอวิชชา

ซึง่เป็นตวัผูส้ร้างนีใ้ห้หมดส้ิน จงึจะดับกเิลสดับทกุข์ทัง้ปวงได้ และ อวชิชา คอืตวัไม่รูน้ี้ 

ก็เป็นเหตุให้เกิด สังขาร เป็นต้น จนถึง ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก เป็นเหต ุ

ให้เกดิ อปุาทาน ความยดึถอื ยดึถอือะไร ? กค็อืยดึถอืสงัขาร คอืความผสมปรงุแต่ง 

หรือสิง่ท่ีผสมปรงุแต่งขึน้นีแ่หละกเิลส ซ่ึงเป็นทีต่ัง้ของสมมติบญัญติัทัง้ปวงว่าเป็นสัตว์

บุคคลตัวตนเราเขา เป็นนั่นเป็นนี่อะไร ๆ ต่าง ๆ เมื่อสมมติบัญญัติขึ้น แล้วก็ยึดถือ

สิ่งที่สมมติบัญญัติไว้นี้ ว่า เอต� มม นี่เป็นของเรา เอโสหมัสมิ เราเป็นนี่ เอโส เม 

อตัตา นีเ่ป็นอัตตาตวัตนของเรา เมือ่มคีวามยดึถอืขึน้ดัง่นี ้เพราะ ตัณหา ความดิน้รน

ทะยานอยาก จึงเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสต่าง ๆ ให้ประกอบกรรมต่าง ๆ ให้เกิดทุกข์

ต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็น สภาวทุกข์ ทุกข์โดยสภาพคือ ชาติชรามรณะ และ ปกิณกทุกข์  

ทุกข์เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่เกิดทางจิตใจพร้อมทั้งกาย เช่น ความโศก ความปริเทวะ 

คร�่าครวญรัญจวนใจเป็นต้น เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงได้ทรงชี้ให้รู้จัก ว่านี่แหละ

คือ ทุกข์ และตัณหานี่แหละคือ สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์

เพราะฉะนัน้ เมือ่ทกุ ๆ คนต่างได้พบทุกข์ ต่างได้พบตัณหาท่ีบงัเกดิขึน้วุ่นวาย

อยูใ่นจิตใจของตน จงึสมควรทีจ่ะก�าหนดพจิารณาตามทีท่รงส่ังสอน เพือ่ ดับเหตุของ

ทกุข์ คอื ตณัหาเสยี และเม่ือดบัเหตขุองทกุข์ กด็บัทกุข์ ซึง่เป็นตัวผลได้ แต่การทีจ่ะ

ดับได้ด่ังนี้ ก็ต้องปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ รวมเข้าเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา  

นั้นเอง และทั้ง ๓ ข้อ นี้ก็ต้องปฏิบัติอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันเป็นไปให้อบรมซึ่งกันและ
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กันเป็นไปจนถึงปัญญา รู้เห็นเจาะแทงอวิชชาให้หมดไป และเมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็ย่อม

จะได้วิมุติ คือความหลุดพ้น แต่การปฏิบัตินั้นก็พึงเข้าใจว่า ย่อมได้รับวิมุติคือความ

หลุดพ้นไปโดยล�าดับ ตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต�่าจนถึงที่สุดคือสิ้นเชิง ปัญญาที่เจาะแทงนี้ก็คือ

เจาะแทง อวิชชา โมหะ ท่ีปกคลุมจิตใจอยู่นี้เอง ท�าให้มองไม่เห็นว่าสิ่งที่ดิ้นรน 

ทะยานอยากได้และยึดถอือยูเ่ป็นตวัสงัขาร คอืเป็นสิง่ผสมปรุงแต่งทัง้น้ัน ซึง่มลีกัษณะ

ที่ปรากฏแก่ตาแก่หูอยู่อย่างแจ้งชัด ว่า ไม่เที่ยง เพราะเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นทุกข์ คือ

ทนอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป และมิใช่ อัตตา ตัวเราของเราอย่าง

แท้จริงเลย

อันลักษณะของสังขารสิ่งผสมปรุงแต่ง ย่อมปรากฏให้เห็นแก่ตาแก่หูอยู่ดั่งนี้

ตลอดเวลาไม่ว่างเว้น แต่ท�าไมจงึมองไม่เหน็ กเ็พราะม ีอวชิชา โมหะ ปกคลมุอยู่ กบั

ทัง้มตีณัหา ความดิน้รนทะยานอยากทีป่ระกอบกนัไปกบัตวัความเพลดิเพลนิในส่วนที่

เป็นสุขน่าพอใจของสังขารเหล่านี้ซึ่งก็มีอยู่ จึงมีความยึดถือเป็นตัวเราของเรา ไม่ยอม

ปล่อยวางลงได้ นี้ก็คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทานเหล่านี้นี่เอง เป็นเครื่องปกคลุมจิตใจ 

เหมือนอย่างเมฆหมอกที่ปกคลุมดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ไม่ให้ส่องแสงปรากฏ  

จึงเกดิความมดืครึม้น้อยหรอืมากสดุแต่ว่าเครือ่งปิดบงันัน้น้อยหรอืมากเพยีงใด ดงัจะ

พึงเห็นได้ว่า ดวงอาทิตย์ในเวลากลางคืนนั้นก็ถูกปิดบัง จึงไม่มีแสงปรากฏให้มองเห็น 

เมือ่อยูใ่นความมดืไม่สว่างจึงไม่อาจมองเหน็อะไร ๆ ได้ จติใจกเ็หมือนกนั เม่ือมี อวชิชา

โมหะตณัหาอปุาทานปกคลุมอยูอ่ย่างหนาแน่นแล้ว กไ็ม่ได้ปัญญา ทีจ่ะมองเห็นสจัจะ 

ซึง่เป็นตวัความจรงิของสงัขารท้ังหลายว่า เป็นของไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา แม้ว่า

สังขารทั้งหลายจะปรากฏความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาอยู่ทุกขณะ

ก็ตาม ถ้าสังขารทั้งหลายร้องบอกได้ ก็จะต้องร้องบอกว่า เราคือสังขาร เราไม่เที่ยง 

เราเป็นทกุข์ เราเป็นอนตัตา ไม่ใช่เป็นของเทีย่ง ไม่ใช่เป็นของเป็นสุข ไม่ใช่เป็นอตัตา 

สังขารย่อมจะร้องบอกอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าบุคคลก็ไม่ได้ยิน บุคคลก็ไม่เห็น เหมือน

ดังตาบอดหูหนวกก็เพราะอ�านาจของ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ดังกล่าว

เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติขัดเกลาเจาะแทงเครื่อง

ที่ปิดบังนี้ให้เบาบางไปโดยล�าดับ โดยปฏิบัติในศีล ในสมาธิ ในปัญญา ไปโดยล�าดับ 

ขัดเกลาจิตใจ จากความมืดมิดเครื่องปกปิดให้มืดมิดไปโดยล�าดับ จิตอันนี้ก็จะสว่าง
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แจ่มใสขึ้น เพราะว่าจิตอันนี้เป็นธาตุรู้ รู้อะไร ๆ ได้ เมื่อขัดเกลาสิ่งที่หุ้มห่ออยู่ก็ย่อม

จะรู้จะเห็นมากขึ้น ก็ไม่ใช่ไปรู้ไปเห็นอะไรอื่น ก็รู้เห็นสังขารนี้เอง ว่าไม่เที่ยง ว่าเป็น

ทกุข์ ว่าเป็นอนตัตา และเมือ่รูเ้ห็นได้เท่าใด อวชิชาตณัหาอปุาทานกล็ดลงไปได้เท่านัน้ 

ทุกข์ทั้งหลายก็ลดลงไปได้เท่านั้น จนเมื่อได้เห็นแจ้งเต็มท่ีดังพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้

พระธรรมเห็นแจ้งเต็มที่ ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเต็มที่  

เจาะแทงท�าลายอวิชชาตัณหาอุปาทานได้หมดสิ้น ก็เป็นอันว่าท�าลายผู้สร้างทุกข์สร้าง

กิเลสได้หมดสิ้นเป็นวิมุติ คือเป็นผู้หลุดพ้น และความรู้ที่เจาะแทงได้หมดสิ้นน้ีก็เป็น 

วิชชา ความหลุดพ้นก็เป็น วิมุติ

เมื่อเป็นดั่งนี้ วิชชา คือ ตัวความรู้นี้ ก็เป็นความรู้ความเห็นในสัจจะที่เป็นตัว

ความจริงอย่างเต็มที่ สัจจะ คือความจริงที่เห็นนั้นก็รวมกันเข้าเป็น ธรรม คือ สัจจะ 

ธรรมคือสัจจะนี้ปราศจากความยึดถือว่าตัวเราของเราทั้งหมด จึงเป็นอนัตตา มิใช่ตัว

ตนทั้งหมด เป็นตัวธรรมที่บริสุทธิ์เป็นตัวธรรมแท้เป็นวิชชา คือความรู้แจ่มแจ้งที่เป็น

ตวัความจรงิ เป็นวมิตุคิอืความหลุดพ้น ซึง่ลกัษณะดัง่นีต้รสัเรยีกไว้ว่า บรมอรยิสจัจะ 

คือเป็นอริยสัจจ์ท่ีเป็นบรมคือเป็นอย่างย่ิง หรือเป็นยอดอริยสัจจ์ และตรัสรู้ว่าธรรม 

ดังกล่าวน้ีคือนิพพาน อันเป็นธรรมที่สูงสุดในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ทรง

แสดงนิพพานในพระโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆปุณณมีแก่พระสงฆ์ที่มาประชุมกัน 

ทั้งหมดนี้เป็น ปรมัตถสัจจะ ความจริงโดยปรมัตถ์ ซึ่งเป็นความจริงที่แท้ และเมื่อผู้

ปฏิบัติได้ปฏิบัติใน ศีล สมาธิ ปัญญา ไปโดยล�าดับ มองเห็น สมมติสัจจะ ทั้งหลาย

ซึง่เป็น สังขาร คอืส่วนผสมปรงุแต่ง ว่าเป็นอนจิจะ เป็นทกุขะ เป็นอนตัตาปรากฏเป็น

ความจรงิซึง่เป็นตวัธรรมเป็นตวัธาต ุซ่ึงมีลักษณะเป็นอนตัตาแท้ ๆ อย่างบรสุิทธิ ์ย่อม

จะเป็นการปฏิบัติใกล้บรมอริยสัจจ์คือนิพพานเข้าโดยล�าดับ

อันตัวสัจจะคือตัวความจริงนี้ ย่อมเป็นส่ิงที่เป็นตัวสัจจะความจริงอยู่เสมอ 

แม้ว่าจะเป็นของจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ตามธรรมดาก็ตาม ย่อมมีตัวความจริง

ของสิง่นัน้อยูใ่นตวัเอง ดงัเช่นส่ิงท่ีเป็นของจรงิของแท้อนัเป็นวัตถ ุเช่น ทองจรงิ เงนิจรงิ 

เพชรจริง ก็ย่อมมีความจริงอยู่ในตัวเอง แม้ส่ิงที่เรียกว่าเป็นทองเทียมเงินเทียมหรือ

เพชรเทียม อันความเทียมนั้นก็ย่อมมีอยู่จริงในสิ่งนั้น เพราะฉะนั้น สิ่งทั้งหลายแม้ที่

เป็นวตัถทุีค่นเรยีกกนัว่าของจรงิกต็ามของเทยีมของเก๊กต็าม ย่อมมคีวามจรงิอยูใ่นตัว



123ชีวิตกับความจริง

เองของสิ่งนั้นประจ�าอยู่แล้ว เป็นความจริงอยู่แล้ว ถ้าเป็นของเทียมของเก๊ ก็เป็นของ

เทยีมของเก๊จรงิอยูแ่ล้วในสิง่น้ัน เป็นของจรงิกเ็ป็นของจรงิอยู่แล้วในส่ิงนัน้ เพราะฉะนัน้  

ตัววัตถุนั้น ๆ เองจึงไม่ใช่เป็นของจริงหรือของเทียมตามที่คนเข้าใจกันพูดกัน แต่เป็น

ของจริงของตัวเองอยู่ด้วยกันทั้งนั้น อย่างเงินเทียม ทองเทียม เพชรเทียม ก็เป็นของ

จริงของตวัเองอยู่แล้ว คอืว่าเทยีมจรงิ ปลอมจรงิ เป็นของเทยีมจรงิ เป็นของปลอมจรงิ

เป็นของเก๊จรงิในสิง่นัน้อยู่แล้ว แม้สิง่ท่ีเรยีกว่าเป็นของจรงิกเ็ป็นเช่นเดยีวกนั เป็นของ

จริงอยู่ในตัวเองแล้ว คือทุก ๆ อย่างนั้นล้วนเป็นของจริงอยู่ในตัวเอง ตามประเภทอยู่

ด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีเทียม ไม่มีเก๊ ไม่มีจริง ดังที่คนเข้าใจกัน เป็นของจริงทั้งนั้น อัน

หมายความว่าแท้ก็แท้จริง เทียมก็เทียมจริงดังที่กล่าวนั้นนั่นเอง

ฉะนั้น จึงขึ้นอยู่กับปัญญาของบุคคลที่จะดูให้รู้จักว่านี่เทียมนี่เก๊ คือดูให้รู้จัก

ความจริงของสิง่น้ัน ว่าความจริงของสิง่นัน้เป็นเช่นนี ้คอืนีเ่ป็นทองชบุเงนิชุบหรอืเพชร

ท�าขึ้น นี่เป็นเพชรเกิดจากหิน น่ีเป็นเงินไม่ชุบเป็นทองไม่ชุบ เป็นเงินไม่ผสมทอง 

ไม่ผสม เหล่านีเ้ป็นต้น อยูท่ี่ปัญญาของบคุคลจะพงึดใูห้รูจั้กว่าอะไรเป็นอะไร การทีจ่ะ

พึงดูให้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรนี้เอง คือเรียกว่าดูให้รู้จักความจริงซึ่งเรียกว่าความสัตย์

ความจริงดังกล่าวนั้น

เพราะฉะนั้น จึงเป็นข้อส�าคัญที่ทุกคนจะต้องมีปัญญา ดูให้รู้จักว่าอะไรเป็น

อะไรตามความจริง และค�าว่า ตามความเป็นจริงนั้น ก็คือว่าตามที่สิ่งนั้นเป็นแล้วหรือ

ข้อนั้นเป็นแล้ว หรือพูดรวม ๆ ว่าตามที่ข้อนั้นเป็นแล้ว คือเป็นแล้วอย่างไร หรือเป็น

อย่างไร ก็ดูให้รู้จักเป็นอย่างนั้น ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้น สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ดั่งนี้ คือดูให้

รู้จักตามที่เป็นนี่แหละพูดกันว่า หรือเรียกกันว่าดูให้รู้จักความจริง เหมือนอย่างดูวัตถุ

ดงัทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน้ เงนิทองไม่ผสม เพชรเกดิจากหิน กด็ใูห้รูจ้กัว่านีเ่ป็นส่ิงทีเ่ป็น

อย่างนี ้ถ้าเป็นของผสมของท่ีหงุขึน้ท�าขึน้ กดู็ให้รูว่้าน่ีเป็นอย่างนีด้ัง่นี ้ฉะนัน้ ทีเ่รียกว่า

ความจริงหรือท่ีเป็นจริงน้ันคือว่าท่ีเป็นไปอย่างไรนัน้เอง ดัง่นีค้อื ความจรงิหรอืความสตัย์

ฉะนั้น ความจริงหรือความสัตย์จึงเป็นข้อที่บุคคลทุก ๆ คนจะต้องรู้จักน้อย 

หรอืมาก เมือ่มีปัญญามากกร็ูจ้กัมาก อนันีเ้องเป็นตวัปัญญา กบัเป็นตวัความสตัย์หรอื

ความจริงที่เป็นพื้นฐาน ซึ่งบุคคลทุก ๆ คนจะต้องมี และที่เรียกว่ามีปัญญานั้นก็คือ 

ว่ามีปัญญาที่รู้จักความสัตย์หรือความจริงดังกล่าวมานั้นเอง
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คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เรียกว่ามีใจสูงหรือว่ามีความรู้สูง มโนที่แปลว่าใจนั้น 

ตามธาตุของศัพท์ก็คือความรู้ มีใจสูงก็คือ มีความรู้สูง ที่เรียกว่ามีความฉลาด ก็คือมี

ตัวปัญญาที่เรียกว่าเป็นความรู้ความฉลาด อันจะให้รู้จักความสัตย์ความจริงดังกล่าวนี้

น้ันเอง และเมื่อได้รู้จักความสัตย์ความจริง ก็ต้องรู้จักรักษาความสัตย์ความจริงไว้  

อนัหมายความว่าให้รูไ้ว้ว่า จรงินีเ้ป็นอย่างไร ให้รกัษาความรูอ้นันีไ้ว้ และเม่ือได้รกัษา

ความรู้อันนี้ไว้ การปฏิบัติให้เหมาะสมก็ชื่อว่าเป็นการรักษาความสัตย์ความจริงในขั้น

ต่อไป ก็เพราะว่าความสัตย์ความจริงนี้ต้องรักษาความรู้เอาไว้ และในขั้นปฏิบัติต่อไป

นัน้ บางอย่างกต้็องละ เช่นว่าข้อทีเ่ป็นบาปเป็นอกุศลเป็นโทษเป็นส่ิงทีไ่ม่เป็นประโยชน์ 

ก็ต้องละคือต้องปฏิบัติละเสีย ส่วนข้อที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณเป็นส่ิงที่มีประโยชน์ 

กท็�าให้มขีึน้ให้เป็นขัน้ คอืว่าปฏบิตัใินการทีจ่ะสร้างสรรค์กระท�าขึน้ไว้ดัง่นี ้นีก้เ็ป็นการ

รกัษาความสตัย์ความจรงิในขัน้ปฏบิตั ิเหมอืนอย่างว่าถ้าเป็นเงนิเทยีมทองเทยีมเพชร

ไม่จริง คนก็ไม่ชอบรักษา ไม่ต้องการ แต่ถ้าเป็นเงินแท้ทองแท้เพชรแท้ คนก็ต้องการ 

แต่ว่าบรรดาวัตถุดังกล่าวน้ี บางทีก็ต้องการของเทียม ของท่ีท�าขึ้น บางทีก็ต้องการ 

ของแท้ สุดแต่ว่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นอย่างไร หรือว่าสามารถที่จะได้สิ่งนั้นไว้ใน

ขั้นไหน เช่น บางทีไม่สามารถจะท�าเป็นเงินแท้ทองแท้ได้ก็ชุบเอาเป็นทองชุบ เงินชุบ 

หรือเป็นเพชรนิลจินดาที่ท�าขึ้น ดังนี้ก็ใช้ได้ตามท่ีต้องการ จึงข้ึนอยู่กับประโยชน์ที่

ต้องการ

แม้ประโยชน์ที่ต้องการนั้น ก็ต้องรู้เหมือนกันว่า เป็นประโยชน์จริง ไม่เป็น

ประโยชน์จริง ที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ละไปเสีย ที่เป็นประโยชน์ก็รักษาไว้ และก็ต้องดู

ถึงว่า เป็นคุณหรือเป็นโทษด้วยเหมือนกัน ถ้าเป็นโทษก็ละไปเสีย ถ้าเป็นคุณก็รักษา

ไว้ดั่งนี้ ก็เรียกว่าเป็นการรักษาความสัตย์ในขั้นปฏิบัติ

มาในขั้นท่ีสูงขึ้น ก็ต้องให้รู้จักกิจคือหน้าที่ท่ีพึ่งปฏิบัติกระท�าในส่ิงที่เรียกว่า

สัจจะคือความสัตย์ความจริงทั้งหลาย อันความสัตย์ความจริงนั้นในขั้นสามัญอันเกี่ยว

แก่ วัตถุ อันเกี่ยวแก่ กรรม คือการงานที่กระท�าอันเป็นคุณเป็นโทษ ประโยชน์มิใช่

ประโยชน์ เป็นบาปเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอกุศล ก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และทั้งหมดนี้ 

ก็สรุปเข้าในสัจจะ ๔ ประการ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้คือ
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ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ หรือความสัตย์ความจริง คือทุกข์

สมุทัยสัจจะ สภาพที่จริงหรือความสัตย์ความจริงคือ สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์

นิโรธสัจจะ สภาพที่จริงหรือความสัตย์ความจริงคือ ความดับทุกข์

มรรคสัจจะ สภาพท่ีจริงหรือความสัตย์ความจริงคือ มรรคทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับทุกข์

สัจจะทั้ง ๔ ประการนี้ย่อมเป็นที่รวมของสัจจะคือความจริงทั้งสิ้น

ข้อแรก ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์หรือความสัตย์ ความจริงคือทุกข์ คือ

ข้อทีเ่ป็นทกุข์จรงิดงัทีพ่ระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่สอนเอาไว้ตัง้ต้นแต่ ชาตทิกุข์ ทกุข์คอืความ

เกิด ชราทุกข์ ทุกข์คือความแก่ มรณทุกข์ ทุกข์คือความตาย รวมทั้งความทุกขท์ี่เป็น

ตัวทุกขเวทนาทางจิตใจท้ังหลายมีโสกะ ปริเทวะ เป็นต้น ตลอดจนถึงตัวเหตุใกล้  

อันได้แก่ความประจวบกับสิ่งท่ีไม่เป็นท่ีรัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก ความ

ปรารถนา ไม่ได้สมหวงั รวมเข้ากใ็นขนัธ์เป็นทีย่ดึถือท้ัง ๕ ประการ คอื ในรปู เวทนา 

สัญญา สงัขาร สญัญาณ สรปุเป็นนามรปูกายใจอนันี ้นีเ้ป็นตวัทุกข์จรงิ พระพทุธเจ้า

ได้ตรัสสอนให้ท�าปริญญา คือความก�าหนดรู้หรือความรู้รอบคอบในทุกขสัจจะ สภาพ

ทีจ่ริงคือทกุข์อนันี ้ว่าเป็นสิง่ทีเ่ป็นอนจิจะคอืไม่เทีย่งต้องเกดิต้องดับ เป็นสิง่ทีแ่ปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่ คือว่าคงทนอยู่ได้ยากหรือคงทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน 

เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตามิใช่ตัวเราของเรา ไม่ควรท่ีจะยึดถือว่านี ้

เป็นเรา นี้เป็นของเรา นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา เพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนา

มิได้ ตรัสสอนให้ท�าปริญญาคือความก�าหนดรู้ในทุกข์ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น สภาพที่เป็น

ทกุข์ซึง่รวมทัง้หมด กไ็ด้แก่กายใจอนันี ้จงึเป็นข้อทีพ่ระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนให้ท�าความ

ก�าหนดรู้ ว่า อนิจจะ ทุกขะ อนัตตา ไม่ยืดถือว่าเป็นตัวเราของเรา

ข้อต่อไป สมุทัยสัจจะ สภาพที่จริงหรือความสัตย์ ความจริงคือสมุทัยเหตุให้

เกิดทุกข์ก็ได้แก่ ตัณหา ความดิ้นรน ทะยานอยาก กามตัณหา ความดิ้นรนทะยาน

อยากไปในกาม คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย 

ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ 

วิภวตัณหา ความดิ้นรน ทะยานอยากไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ หรือมุ่ง
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ท�าลาย ตัณหานี้ตรัสชี้ว่า เป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ และกิจคือหน้าที่ ๆ พึงท�าใน

ข้อนี้ก็คือว่าละเสีย คือ ละสมุทัยละตัณหาเสีย ท�าลายสมุทัยท�าลายตัณหาเสีย

เพราะฉะนัน้ ตามสจัจะท้ัง ๒ ประการนี ้เป็นทีต่ัง้แห่งการปฏบิตัพิระพทุธศาสนา

ในข้ันทุกข์และในขั้นเหตุให้เกิด ทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ท�าปริญญาคือ 

ความก�าหนดรู้ทุกข์ ให้ท�าปหานะคือการละสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหา ฉะนั้น 

จึงได้บัญญัติอนุวรรตค�าสั่งสอนในสัจจะทั้ง ๒ ประการนี้ ดังจะพึงเห็นได้ว่า ในศีล ๕ 

ข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา เวรมนี เว้นจากการท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปคือฆ่าสัตว์  

เพราะว่าสัตว์ที่ฆ่านั้นคือฆ่าร่างกายฆ่าชีวิตสัตว์

อันชีวิตร่างกายของสัตว์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวทุกข์ คือ ทุกข์สัจจะ ที่ตรัสสอนให้

ท�าปริญญาคือความก�าหนดรู้ว่าเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพราะฉะนั้น จึงไม่สอน

ให้ฆ่าสัตว์ แต่ว่าสอนให้ก�าหนดรู้ในชีวิตร่างกายของสัตว์ ว่าเป็นทุกขสัจจะ สภาพที่

จริงคือทุกข์ ต้องเกิด ต้องแก่ ต้องตายพร้อมทั้งต้องเจ็บ เป็นต้น จึงเป็นอนิจจัง  

ทกุขงัอนตัตา แต่ว่าตัณหานัน้ตรสัสอนให้ละคอืให้ฆ่าเสยี ฉะนัน้ เมือ่จะฆ่าต้องฆ่าตณัหา 

ท�าตัณหานบิาต คือท�าตัณหาให้ตกล่วงหรือฆ่าตัณหาเสีย

แม้ชวีติร่างกายของตนเองกเ็หมอืนกนั กไ็ม่สอนให้ฆ่า ให้ท�าลาย แต่ว่าให้ฆ่า

ให้ท�าลายตัณหา เช่นว่าถ้าอยากจะฆ่าสัตว์ต้องการเนื้อสัตว์มาเป็นอาหาร ก็ให้ฆ่า

กามตัณหา ความอยากกินเนื้อสัตว์นั้นเสีย ต้องการจะฆ่าตัวเอง เป็น วิภวตัณหา 

ตัณหาในการที่ไม่ให้เป็น ไม่ให้มีคือท�าลาย ก็ให้ฆ่าตัววิภวตัณหานี้เสีย ไม่ให้ฆ่าชีวิต

ร่างกายของตัวเอง เพราะว่าผิดกิจในการปฏิบัติธรรมดังกล่าวแล้ว

กจิทีพ่งึปฏบิตัเิกีย่วกบัชวีติร่างกายและทุกข์ร้อนท้ังหลายนัน้ ให้ท�าความก�าหนดรู ้

คือให้ท�าปริญญาว่าเป็นอนจิจงั ทกุขงั อนตัตาทัง้นัน้ ไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปท�าลายอะไร 

เกิดมาก็ต้องแก่ ต้องตาย ต้องเจ็บเอง แต่ก็ให้ฆ่าตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก 

ทัง้ท่ีเป็นกามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหาเสียดัง่นี ้จงึจะเป็นการปฏบิตัทิีถู่กต้อง และ

กใ็ห้ปฏบิตัใินการฆ่า ในการท�าลายอกศุลทจุรติต่าง ๆ อกีด้วย อนัเนือ่งมาจากตัณหา

หรือว่า กองกิเลส อันรวมอยู่ใน กองสมุทัย นี้
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ข้อต่อไป นิโรธสัจจะ สภาพที่จริงหรือความสัตย์ ความจริงคือนิโรธความดับ

ทกุข์ กต็รสัสอนให้ท�า สจัฉกิิริยา คือกระท�าให้แจ้ง คือรู้จกัตวัความดับทกุข์ว่าคอืความ

ดับตัณหาเสีย ดับตัณหาเสียได้ก็เป็นความดับทุกข์ ดูให้รู้จักความดับ ทุกข์ที่ใจของ

ตนเองว่าดับตัณหาเสียได้ก็เป็นความดับทุกข์ ดังจะพึงเห็นได้ว่า อันตัวความทุกข์คือ

กายใจอันนี้อันเป็นที่รวม เม่ือแยกเฉพาะทางใจก็ปรากฏเป็นตัวทุกขเวทนาต่าง ๆ  

มีความโศกความคร�่าครวญรัญจวนใจ ไม่สบายกายไม่สบายใจ คับแค้นใจเป็นต้น  

เหล่านี้ล้วนเกิดจาก ตัณหาทั้งนั้น เพราะฉะนั้น เมื่อดับตัณหาที่เป็นตัวต้นเหตุเสียได้

ความทุกข์ทางจิตใจทั้งหลายเหล่านี้ก็สงบลงหมด ก็ดูให้รู้จักดับตัณหาและทุกข์ร้อน 

ทางใจกด็บัไป ก็ดใูห้รูจ้กัความดบัทุกข์ท่ีเป็นตวัความสงบ เป็นความสขุอนัตรงกนัข้าม

สังเกตก�าหนดเอาไว้ให้รู้จักอันจะท�าให้เกิดความพอใจในการดับทุกข์ด้วยวิธีดับตัณหา

นีม้ากขึน้ เพราะจะท�าให้รูจ้กัว่าความดบัทุกข์ทีแ่ท้จริงนัน้ก็คอืดบัตณัหานัน้เองไม่ใช่ว่า

ดับทุกข์ได้ด้วยความให้รางวัลแก่ตัณหาคือตัณหาต้องการอย่างนี้ เมื่อไม่ได้ก็ทุกข์ร้อน

ต่าง ๆ แต่เมื่อได้มาแล้วก็เป็นสุขสงบ ดั่งนี้ก็ให้รู้จักว่าไม่ใช่เป็นความสุขสงบจริง  

รู้สกึเป็นสขุเหมือนกนัแต่ไม่ใช่เป็นความดบัทกุข์ เป็นแต่เพยีงว่าเมือ่ตณัหาได้สมประสงค์ 

ก็เกิดความดีใจลิงโลดใจอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ก็เป็นการชงักตัณหาไปคราวหนึ่งเท่านั้น 

ก็เท่ากับว่าเมื่อให้รางวัลแก่ตัณหา ตัณหาก็ให้รางวัลแก่จิตใจเป็นความลิงโลดใจดีใจ

สุขใจ ต่างให้รางวัลซึ่งกันและกัน แล้วตัณหาก็เป็นนายใช้ต่อไป อยากในเรื่องนั้น 

เรื่องนี้ ก็ใช้ให้ไปท�าในเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปอีก จึงไม่ใช่เป็นความดับทุกข์ เป็นการให้

รางวลัซึง่กนัและกนัระหว่างตณัหากบับุคคลผูร้บัใช้ตณัหาเท่านัน้ ดใูห้รูจ้กัด่ังนี ้ส่วนที่

จะเป็นความดบัทกุข์ได้จรงินัน้ต้องดบัตณัหาแม้ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ แล้วความทกุข์ร้อน

ก็ดับ ดับโดยไม่ต้องให้รางวัลแก่ตัณหา ตัณหาก็ไม่ต้องรางวัลแก่บุคคลผู้รับใช้  

แต่บคุคลผูป้ฏบิตัธิรรมนัน้เองได้ผล เป็นการปฏิบตัดิบัทกุข์ใจของตวัเอง อนัเป็นความ

ดับทุกข์โดยแท้จริง ดูให้รู้จักความดับทุกข์จริง ๆ ดั่งนี้ เทียบกับความลิงโลดใจดีใจที่

ตัณหาได้ให้รางวัลเพราะเหตุที่ได้ให้รางวัลแก่ตัณหา เหมือนอย่างลูกจ้างหรือทาสผู้ 

รบัใช้ รบัใช้นาย นายกใ็ห้รางวลัเป็นคร้ังเป็นคราวเท่านัน้เอง ดใูห้รู้จกัเปรยีบเทยีบดัง่นี้  

ว่าความดับทุกข์ที่แท้จริงนั้นต้องดับตัณหาและทุกข์ที่ดับแม้ครั้งคราวหนึ่งก็เป็นอิสระ

แก่ใจของตนเอง ท�าใจให้เป็นอิสระเป็นใหญ่ ปลดจากความเป็นทาสของตัณหามาก
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ขึน้ ๆ ทกุท ีดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ กจิทีพ่งึท�าในข้อนีก้ค็อืท�าสจัฉิกริยิา การกระท�าให้แจ้ง

ให้รู้จัก ดังที่กล่าวมานี้

ข้อต่อไปก็คือ มรรคสจัจะ สภาพทีจ่ริงคอืมรรค ทางปฏบิตัใิห้ถึงความดบัทกุข์ 

คือจะดบัตณัหาดบัทุกข์ได้กต้็องปฏิบตั ิแม้การพิจารณาทีก่ล่าวมาในข้อความดบัทกุข์นัน้ 

กเ็ป็นการพิจารณาทางปัญญา อันนบัเนือ่งเข้าในข้อสมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ สมัมาสงักปัปะ 

ความด�ารชิอบ สองข้อต้นน้ีจงึเป็นข้อส�าคัญ เมือ่มสัีมมาทฏิฐคิวามเห็นชอบ สมัมาสงักปัปะ 

ความด�ารชิอบ กย่็อมจะเหน็ย่อมจะด�าริดบัตณัหาดบัทกุข์ดัง่กล่าวมานัน้ และจะท�าให้

ปฏบิตัเิป็นสมัมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากมัมนัตะ การงานชอบ สมัมาอาชีวะ เล้ียงชวิีต

ชอบ และจะท�าให้ปฏบิตัเิป็นสมัมวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สมัมาสมาธิ 

สมาธิคือตั้งใจชอบ รวมเป็นมรรคมีองค์ ๘ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ก็เป็นปัญญา 

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ก็เป็นศีล สัมมาวายามะ สัมมาสติ  

สัมมาสมาธิ ก็เป็นสมาธิ รวมเข้าก็เป็นไตรสิกขาคือสิกขา ๓ สีลสิกขา จิตตสิกขา 

ปัญญาสิกขา หรือว่า ศีลสมาธิปัญญา โดยที่ในมรรคมีองค์ ๘ นี้ เรียงปัญญา  

เป็นข้อน�า แล้วก็ ศีล ก็ สมาธิ เป็นข้อหนุนดั่งนี้ กิจในข้อนี้ก็คือภาวนา ท�าภาวนาคือ

การท�าให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ อนัได้แก่ท�าให้มเีป็นศลีขึน้ ท�าให้มเีป็นสมาธขิึน้ ท�าให้มเีป็น

ปัญญาขึ้น

เพราะฉะนั้น อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ประการนี้จึงเป็นที่รวมของกุศลธรรมทั้งหมดใน

พระพุทธศาสนา เป็นความสัตย์ความจริงที่เป็นอริยะ เพราะฉะนั้น ก็ให้รักษาความ

สัตย์ความจริงคือ อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ ด้วยวิธีท�าปริญญา คือก�าหนดรู้หรือท�า ความรู้

รอบคอบในทกุข์ ท�าปหานะ คอืท�าการละในสมทุยั ท�าสจัฉกิริิยา คือการกระท�าให้แจ้ง

ในนิโรธคือความดับ ท�าภาวนา คือปฏิบัติให้มีขึ้นในมรรค คือมรรคมีองค์ ๘ รวมเข้า

เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา

เพราะฉะนัน้ การรกัษาความสตัย์ความจรงิกค็อื รกัษาปรญิญาในทกุข์ ปหานะ

ในสมทุยั สจัฉกิิรยิาในนโิรธ และ ภาวนาในมรรค และกล่าวเฉพาะในมรรคนี ้ก็รกัษา

ให้เป็นศลีจริง ให้เป็นสมาธจิรงิ ให้เป็นปัญญาจรงิขึน้ในตน หรอืให้เป็นสัมมาทฏิฐจิรงิ 

สมัมาสงักปัปะจรงิเป็นต้นขึน้ในตน เมือ่ปฏบัิติด่ังนีก้จ็ะได้ผลเป็นวมุิติ คือความหลุดพ้น 



129ชีวิตกับความจริง

บรรลนุพิพาน ธรรมเป็นทีอ่อกจากตณัหาเครือ่งเสียบแทงใจ ถอนลกูศรทีเ่สียบแทงใจ

คือตัณหาเสียได้เป็นผู้ที่พ้นจากกิเลสด้วยประการทั้งปวง 

นพิพานนีเ้ป็นบรมอรยิสจัจะในพระพทุธศาสนาคอืเป็นอรยิสจัจะทีเ่ป็นบรมคือ

อย่างยิ่งหรือสูงสุด เป็นอมตธรรม ธรรมที่ไม่ตาย เป็นอสังขตธรรม ธรรมะที่ไม่ปรุง

แต่งทัง้หมด เป็นบรมอรยิสจัจะในพระพทุธศาสนาซึง่เมือ่รกัษาสัจจะมาโดยล�าดบั จนถงึ

กจิในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ตลอดจนถงึให้เป็นวมิตุขิึน้มาจรงิ เป็นนพิพานขึน้มาจรงิ เป็นบรม

อริยสัจจะดั่งนี้ ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติรักษาความสัตย์ในพระพุทธศาสนา

ในอนัทีจ่ะศึกษาให้รูถ้งึสัจจะความจรงิ หรือปฏบัิตริกัษาสัจจะความจรงิ ให้เป็น

ไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลกัของพระพทุธศาสนา ดงัทีไ่ด้กล่าวมาทัง้หมดในเบือ้ง

ต้นนั้นจ�าต้องมีคุณธรรมส�าคัญประจ�าใจอีกประการหนึ่ง นั่นคือความจริงใจต่อตัวเอง 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการปฏิบัติรักษาความจริงทั้งปวง เพราะถ้าขาด

คุณธรรมข้อนี้เสีย การปฏิบัติคุณธรรมข้ออื่น ๆ ก็เป็นไปไม่ได้

อนัความจรงิใจต่อตวัเองนี ้เป็นสจัจะคอืความจรงิอย่างหนึง่ซึง่ตัง้อยู่ในใจ และท�า 

ให้ใจเป็นใจจริงใจทีจ่ะเป็น ใจจริงนัน้จะต้องมีความจรงิใจ อนัหมายความว่า รกัษาความจรงิ

รักษาความสัตย์คือความจริงให้ถึงใจ ให้ตั้งอยู่มั่นคงในใจ ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน 

ไม่กลับกลอก เป็นความจริงท่ีตั้งอยู่ในใจอย่างมั่นคง ความจริงที่ถึงใจตั้งอยู่ในใจ 

อย่างมั่นคงนี้ ชื่อว่าความจริงใจต่อตัวเอง ก็เพราะว่าตัวเองก็ดี ใจก็ดี เป็นสิ่งที่เนื่อง

ถึงกัน กล่าวตามโวหารที่พูดกันจะเรียกว่า ใจของตัวเองก็ได้ จิตของตัวเองก็ได้  

อกีอย่างหนึง่จะเรยีกว่าใจ หรอืจติกด็ ีตวัเองกด็กีเ็ป็นอนัเดยีวกนั เพราะทีท่กุคนเข้าใจ

กันว่าตัวเองหรือตัวเรานี้ ก็จิตหรือใจเข้าใจ ถ้ากล่าวตามหลักธรรมท่ีเป็นขั้นละเอียด 

ก็กล่าวว่า ความยึดถือ คือเมื่อมีความยึดถือส่ิงอันใดอันหนึ่งว่าเป็นตัวเราของเรา  

สิ่งอันนั้นก็เป็นตัวเราของเราขึ้นมา เมื่อยึดถือกายและจิตนี้ว่าเป็นตัวเราของเรา  

กายและจิตนีก้เ็ป็นตวัเราของเราขึน้มา แต่ว่าถ้าไม่ยดึถอื กายและจตินีก้เ็ป็นธรรมชาติ

ธรรมดาอย่างหน่ึง ๆ เหมือนอย่างธรรมชาติธรรมดาทั้งหลายที่รวมกันเข้าเป็นโลกนี้

ทั้งหมด แต่เมื่อกล่าวอย่างสามัญ ก็ยอมรับนับถือตัวเราของเรา พระพุทธศาสนา 

ทีแ่สดงธรรมท่ีเป็นขัน้สามัญ กไ็ด้แสดงไว้ เช่นว่า ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน บคุคลพงึรกัษา
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ตนให้ดี ตลอดยามทั้ง ๓ ยามใดยามหนึ่งคือทุก ๆ ยาม อันหมายความว่าทุก ๆ วัย

ของชีวิต บุคคลจงมีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่ง ดั่งนี้เป็นต้น

เพราะฉะนั้น แม้พระพุทธศาสนาเองก็แสดงธรรมที่เป็นขั้นสามัญ รับรองตัว

เราดังกล่าว ทั้งได้ตรัสสอนให้รักษาตัวเรานี้ให้ดี ไม่พึงสละตัวเราทิ้งเสีย ให้ท�าตัวเรา

ให้เป็นที่พึ่งของตัวเรา โดยให้มีธรรมเป็นที่พึ่งดั่งนี้ พระพุทธศาสนาที่แสดงธรรมเป็น

ขั้นสามัญนี้ เรียกว่าเป็นขั้นสมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมติ ส่วนที่แสดงธรรมที่เป็น

ขั้นละเอียด ช้ีลงไปว่า ตัวเราของเรา เกิดขึ้นจากอุปาทาน คือความยึดถือ เมื่อละ

อุปาทานคือความยึดถือเสียได้ ก็ไม่มีตัวเราของเรา เป็นธรรมชาติธรรมดา และเมื่อ

ว่าถงึตวัธรรมชาตธิรรมดาทีแ่ท้จรงิแล้วทกุ ๆ อย่าง ส่วนหนึง่กเ็ป็นอสงัขตธรรม ธรรม

ทีไ่ม่ถูกปรุงแต่ง อันนบัว่าด�ารงอยูต่ัง้อยู ่อกีส่วนหนึง่กเ็ป็นสงัขตธรรม ธรรมทีถู่กปรงุ

แต่งเป็นสงัขารทัง้หลาย และทัง้หมดนีก้เ็ป็นอนตัตา มิใช่อตัตาตวัตน ดงัพระบาลทีีว่่า 

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ที่มิใช่อัตตาตัวตน แต่เป็นธรรมคือ

เป็นธรรมชาติธรรมดา หรือเป็นตัวธาตุท่ีตั้งอยู่ตรงอยู่เป็นอกาลิโก ไม่ประกอบด้วย

กาลเวลา ซึ่งก็เป็นสังขตธรรมเป็นอสังขตธรรมดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ เพราะฉะนั้น  

กายและจตินีเ้มือ่มาประกอบกนั กเ็ป็นสงัขาร เป็นสงัขตธรรม และเมือ่มคีวามยดึถอือยู่ 

ก็เป็นตัวเรา ของเรา ซึ่งพระพุทธศาสนาก็รับรอง โดยเป็นสมมติสัจจะ ความจริงโดย

สมมติ และก็ตรัสสอนให้บุคคลปฏิบัติให้เหมาะสมกับสมมติสัจจะคือความจริงโดย

สมมตินั้น และก็ให้มีความรู้จักปรมัตถ์สัจจะความจริงโดยปรมัตถ์ คือความจริงอย่าง

ละเอียดสุขุมที่พ้นจากสมมติดังกล่าวนั้นด้วย

คราวนี้เมื่อว่ามาถึงขั้นสามัญในทางปฏิบัติ ก็เป็นอันว่า ทุกคนก็มีตัวเรา 

ของเรา ฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนเป็นค�ารวม ๆ ว่า สจฺจมนุรกฺเขยฺย พึงตามรักษาสัจจะ

คือความจริง และตัวเราเองนี้ ย่อมเป็นหลักของตัวเรา เพราะฉะนั้น ก็ต้องให้มีความ

จริงใจ ต่อตัวเรา โดยที่เมื่อจะท�าอะไรก็ต้องมีความตกลงใจให้แน่นอน ความตกลงใจ

นีเ้ป็นข้อส�าคัญ เมือ่มีความตกลงใจท่ีแน่นอน กใ็ห้รกัษาความตกลงใจนัน้ และกป็ฏบิตัิ

กระท�าความตกลงใจที่แน่นอนนี้เรียกว่าเป็นความจริงใจได้ และให้รักษาความจริงใจนี้ 

และเมือ่รักษาความจรงิใจไว้ได้ ก็เรยีกว่ามีใจจรงิ คอืใจท่ีม่ันคงแน่นอนในอนัทีจ่ะกระท�า 

แต่ว่าอันความจริงใจกับความมีใจจริงดังกล่าวมานี้ มีข้อที่จะพึงทราบเป็นหลักอยู่ก็คือ
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ข้อหนึ่ง ต้องรักษาความจริงใจ ไม่กลับกลอกง่อนแง่น คลอนแคลน เมื่อไม่

กลับกลอกไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนก็เรียกว่าใจจริง และความที่รักษาความจริงใจให้ใจ

จริงดังกล่าวมานี้ เรียกว่าความจริงใจต่อตัวเอง ก็เพราะว่าความรักษาความจริงใจจน

ใจจริงนัน้ กมิ็ใช่ว่าจะใจจรงิหรอืจรงิใจต่อใครอืน่ แต่ว่าใจจริงหรอืจริงใจต่อตัวเองนัน้เอง

ข้อท่ีสอง ก็จะต้องทราบต่อไปว่า จรงิใจหรอืใจจรงิในเรือ่งอะไร เพราะว่าความ

จริงใจหรือใจจริงนี้เป็นมีดสองคม อันหมายความว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้อาจจะเป็นโทษ

กไ็ด้ ถ้าเป็นไปในสิง่ทีไ่ม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นธรรมกเ็ป็นโทษ ยิง่ใจจรงิหรอืจรงิใจมาก

ก็ยิ่งเป็นโทษมาก แต่ว่าถ้าเป็นไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมจึงจะเป็นคุณ  

จริงใจหรือใจจริงมากก็ยิ่งมีคุณมากดั่งนี้

ฉะนั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องท�าความเข้าใจในหลักการ ๒ ข้อนี้ จะขยายความ

ในหลักการข้อแรกก่อน คือในข้อท่ีว่า จริงใจหรือใจจริงต่อตัวเอง ก็เพราะว่าตัวเอง 

น้ีเองเป็นผู้ที่ได้ตั้งความตกลงใจอันใดอันหนึ่งขึ้นมา เมื่อตั้งความตกลงใจขึ้นมาอันใด

อันหน่ึงดังกล่าวนั้น ถ้าหากว่ารักษาความตกลงใจนั้นไว้ ไม่กลับกลอกเปลี่ยนแปลง  

กเ็รยีกว่าจรงิใจต่อตวัเอง เพราะตวัเองเป็นผูท้ีต่ัง้ขึน้มาไม่ใช่คนอืน่ ถ้ารักษาไว้ก็ชือ่ว่าจรงิใจ

ต่อตัวเอง ถ้าไม่รักษาไว้ก็ชื่อว่าไม่จริงใจต่อตัวเอง

พิจารณาดกูจ็ะพงึเหน็ได้ว่า อนัคนเรานัน้มักจะขาดความจรงิใจต่อตวัเองอยู่เสมอ 

ตวัเองตัง้ความตกลงใจไว้วนันี ้ว่าจะท�าอย่างนี ้พรุง่นีเ้ปลีย่นไปเสยีแล้วไม่ท�า มีอยูเ่ป็น

อันมากในทุก ๆ ด้าน ในด้านที่ดีก็มีในด้านที่ไม่ดีก็มี ในด้านที่ดีนั้น เช่นได้ท�าความ

ตกลงใจไว้หรือได้ตั้งใจไว้ว่าจะท�าความดีสิ่งนั้นท�าความดีส่ิงนี้ แต่ว่าก็ไม่ได้ท�า บางที 

กผ็ลดัเพีย้นไปเป็นพรุ่งนีจ้งึท�า กเ็ป็นอันว่าวันนีซ้ึง่เป็นวันท่ีจะลงมอืท�าความเพยีรกระท�า

ความดีอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่ท�า แต่ผลัดไปพรุ่งนี้ ๆ ไว้เรื่อย ดั่งนี้เป็นต้น เรียกว่า 

ขาดความจริงใจต่อตัวเอง ก็ได้อธิบายแล้วว่า ท�าไมจึงเรียกว่าต่อตัวเอง เพราะว่าตัว

เองเป็นคนตัง้ไว้ คอืตัง้ความตกลงใจนัน้ไว้ หรอืว่าท�าความตัง้ใจไว้ เท่ากบัท�าสญัญาไว้

กบัตวัเองว่าจะท�าอย่างน้ันอย่างนี ้ ซ่ึงเป็นความดต่ีาง ๆ แต่แล้วกไ็ม่ได้ท�า ด่ังนีเ้รยีกว่า 

ขาดความจริงใจต่อตัวเอง
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ฉะนั้น ถ้าหากว่าบุคคลตั้งใจรักษาสัจจะคือความสัตย์ ซึ่งเอาเพียงประการ

เดยีวว่าคอืความจรงิต่อตวัเอง ในการท�าความดทีัง้หลาย เมือ่ตัง้ใจไว้อย่างไร ตกลงใจ

ไว้อย่างไร ท�าสัญญาต่อตัวเองไว้อย่างไร หรือแม้ว่ากล่าวกับใคร ๆ ว่าจะท�าอย่างนั้น

อย่างน้ี ซึง่เป็นความดต่ีาง ๆ ไว้อย่างไร กต้็องท�าตามทีไ่ด้ตัง้ใจไว้นัน้ ทีต่กลงใจไว้นัน้ 

ที่ท�าสัญญาแก่ตัวเองไว้นั้นหรือที่พูดไว้นั้น ดั่งนี้จึงจะเรียกว่ามีความจริงใจต่อตัวเอง 

และเมื่อหัดท่ีจะให้มีความจริงใจต่อตัวเองดังที่กล่าวมาแล้ว ก็หัดต่อไปที่จะตั้งความ

ตกลงใจว่าจะท�าความดใีนวันหนึง่ ๆ เพือ่ให้ตนเองได้กระท�าความดต่ีาง ๆ ในวันหน่ึง ๆ 

น้อยหรือมากไปทุกวัน ตั้งต้นแต่วันละเล็กวันละน้อย หรือเริ่มแต่เล็กน้อย โดยท่ีไม่

ท�าความตัง้ใจหรอืท�าสญัญาไว้ให้กบัตนเองทีจ่ะท�าความดมีากเกนิไปจนไม่อาจจะท�าได้ 

เป็นต้นว่าตื่นขึ้นมาเช้าก็ตั้งใจไว้ว่า เช้าวันนี้เอาเป็นว่าตั้งแต่ตื่นนอนไปถึงเท่านั้นเท่านี้

โมงเช้า เราจะไม่โกรธ ใครมาว่าอะไรเราก็จะไม่โกรธ ตั้งใจไว้ว่าอย่างนี้ ก็เป็นอันว่า

เราตั้งใจเอาไว้ว่าจะไม่โกรธ และเมื่อไปกระทบเรื่องที่ไม่พอใจ ทีแรกก็อาจจะลืมไปว่า 

ได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะไม่โกรธในเวลานั้นเท่านั้นเท่านี้ บางทีก็โกรธไปก่อนแล้วก็นึกขึ้นมา

ได้ว่าเราตัง้ใจเอาไว้ แล้วกร็ะงบัความโกรธนัน้เสยี ว่าเราตัง้ใจเอาไว้ว่าจะไม่โกรธกต้็อง

ไม่โกรธ กต็ัง้ใจท่ีจะดบัความโกรธน้ันเสยีดัง่นี ้ทแีรกกด็บัไม่ใคร่จะได้ วนัรุง่ขึน้กท็�าความ

ตั้งใจไว้อีก หลาย ๆ วันเข้าดั่งนี้แล้วเมื่อกระทบเรื่องที่จะท�าให้โกรธ ก็จะนึกขึ้นมาได้

ว่าวันนี้เราตั้งใจที่จะไม่โกรธ ก็จะระงับความโกรธได้ ดั่งนี้เรียกว่ารักษาความสัตย์คือ

ความจริงใจต่อตัวเองอย่างหนึ่ง ๆ

และการท่ีได้หดัตัง้ใจไว้ว่าจะกระท�าความดใีนวันหนึง่ ๆ ดัง่นี ้เรยีกอย่างหนึง่ว่า 

อธิษฐานคือความตั้งใจมุ่งมั่น และบางทีก็เรียกว่า สัจจาธิษฐานความตั้งใจมุ่งม่ันต่อ

ความสตัย์จรงิ เป็นบารมอีย่างหนึง่ ๆ ในบารมี ๑๐ ประการ ทกุคนมักท�าความตัง้ใจ

ไว้ตั้งแต่ตื่นนอนว่าจะท�าความดีอย่างนั้นอย่างนี้ เช่นว่าจะไม่โกรธก็ตาม ช่วยอะไร ๆ 

ใครก็ตามตามโอกาสที่จะช่วยได้ หรือว่าจะไม่โลภ จะไม่อยากได้อะไรของใครข้อใด 

ข้อหนึ่งก็ตาม เป็นอธิษฐานอย่างหนึ่ง ๆ คราวนี้เมื่อไปประสบอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของ

ความโกรธ เป็นทีต่ัง้ของความโลภ เป็นทีต่ัง้ของความชัว่อย่างใดอย่างหนึง่ แล้วก็ระงบัได้ 

เรยีกว่ามคีวามจรงิใจต่อตวัเองได้ กเ็ป็นสจัจาธษิฐาน คอือธษิฐานนัน้ เป็นสจัจะขึน้มา

เป็นความจริงขึ้นมาอย่างหนึ่ง ๆ เป็นบารมีอย่างหนึ่ง ๆ ที่ทุกคนมีโอกาสที่จะปฏิบัติ

สั่งสมได้ทุกวันทุกเวลา ทุกโอกาส
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คราวนี้ถ้าเป็นความตกลงใจตั้งใจสัญญาแก่ใจตัวเองในทางที่ผิด เมื่อรู้ว่าผิด 

ก็ให้ตั้งใจละเสีย ความตั้งใจละเสียได้เช่นนี้ ไม่เรียกว่าเป็นความชั่วไม่เรียกว่าเป็น 

ความผดิ แต่เรยีกว่าเป็นความด ีเพราะความจรงิใจต่อตวัเองนัน้มุง่ในทางทีด่ ีไม่ได้มุง่

ในทางทีผ่ดิ ถ้าไปใช้ในทางทีผ่ดิและดงึดนัไปในทางทีผ่ดิ ไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงไม่ระงบั

เสีย ก็ผิดค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพราะในทางที่ผิดนั้นท่านสอนให้ใช้ปหานะ คือ

การละ ส่วนในทางทีด่ท่ีานจงึสอนให้ใช้ภาวนา คอืการอบรมเพิม่มขีึน้มา เพราะฉะนัน้ 

จึงไม่ต้องค�านึงว่าเราตั้งใจว่าจะท�าสิ่งน้ี คราวนี้เมื่อปรากฏว่าสิ่งนี้ผิดเป็นความชั่ว  

ถ้าเราจะเลิกเสียก็เสียสัจจะ ดั่งนี้หาถูกต้องไม่ เพราะว่าความช่ัวนั้นไม่ตรัสสอนให ้

รักษาไว้ แต่ตรัสสอนให้ละเสีย เพราะฉะนั้น ในอริยสัจจ์ ๔ ของพระพุทธเจ้า  

สมุทัยสัจจะ ความจริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ อันได้แก่ตัณหารวมถึงบรรดากิเลส 

บาปอกุศลทุจริตทั้งหลายก็เป็นสัจจะคือเป็นความจริงอย่างหนึ่ง เรียกว่าสมุทัยสัจจะ 

สภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ใช้ปหานะคือการละ 

ไม่ได้ตรัสสอนให้กระท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น

เพราะฉะนัน้ ขึน้ชือ่ว่า สจัจะคอืความจรงิแล้ว ไม่ใช่ว่าจะต้องรักษาไว้ทัง้หมด 

จะต้องปฏิบัติท้ังหมด ถ้าเป็นสมุทัยสัจจะแล้วจะต้องละ เพราะฉะนั้น เมื่อรู้ว่าสัจจะ 

ทีไ่ด้ตัง้ใจไว้เป็นตวัสมุทัยสจัจะ เพราะเป็นตวักเิลสเป็นตวัความชัว่ทัง้หลายกต้็องละเสีย 

แต่ถ้าเป็นมรรคสัจจะ สภาพที่จริงคือมรรค คือมรรคมีองค์ ๘ รวมเข้าก็เป็นศีลเป็น

สมาธิเป็นปัญญา จึงปฏิบัติให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น

เพราะฉะนัน้ ความจรงิใจต่อตวัเองนัน้จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องมคี�าขยายความต่อไป

ให้ชัดเจน ว่าคือความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และ 

เป็นธรรม ผู้ปฏิบัติดังน้ีได้ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษคือคนดี ตั้งอยู่ในสัจจะคือ ความสัตย ์

ความจริงที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

อนึ่ง พึงเข้าใจว่า อันความจริงใจต่อตัวเองนั้นย่อมมีความหมายถึงว่า เมื่อได้

ตั้งใจว่า จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมดังกล่าว ก็ต้องรักษา

ความจริงใจต่อตัวเอง กล่าวคือไม่กลับกลอกต่อตัวเอง ไม่เท็จต่อตัวเอง ไม่หลอกลวง

ต่อตวัเอง เพราะเมือ่ตวัเองได้ตัง้ใจว่าจะประพฤตปิฏบิตัแิต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็น
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ธรรมแล้วก็ไม่รู้สึกความตั้งใจนั้นไม่เท็จต่อตัวเอง ก็คือเม่ือต้ังใจว่าจะประพฤติปฏิบัติ

อย่างนัน้ กเ็ท่ากบัว่าพูดรับรองต่อตวัเอง จงึต้องไม่เทจ็ต่อตวัเองกล่าวคอืไม่ท�าอย่างนัน้ 

หรือว่าไม่ทรยศต่อตวัเอง ไม่กลบักลอกต่อตวัเอง คอืว่าเมือ่ได้ตัง้ใจไว้ว่าอย่างนัน้ หรอื

แม้ว่าได้พดูไว้ว่าอย่างนัน้กต็าม กเ็ท่ากบัว่าตนเองได้ล่ันวาจารบัรองตวัเองว่าจะกระท�า

อย่างนั้น แล้วกลับไม่กระท�าอย่างนั้น ก็เป็นการกลับกลอกต่อตัวเอง ทรยศต่อตัวเอง

เรียกว่ากลับสัตย์ต่อตัวเอง ได้กล่าวแล้วว่า ความจริงใจต่อตัวเองน้ันต้องหมายถึงว่า 

จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม และหมายด้วยว่าค�าว่าจริงใจ 

ต่อตัวเองนั้น มิได้หมายความว่าทรยศต่อตัวเองได้ กลับกลอกต่อตัวเองได้ พูดเท็จ 

ต่อผูอ่ื้นได้ ไม่ได้หมายความอย่างนัน้ เพราะว่าค�าทีว่่าจะประพฤตแิต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์

และเป็นธรรมนั้น ย่อมหมายถึงสิ่งท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรมทั่วไป และเมื่อเป็น 

สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมจริงแล้ว ก็ย่อมเป็นประโยชน์และเป็นธรรมทั้งแก่

ตนเองและทัง้แก่ผูอ้ืน่ ไม่คบัแคบเฉพาะต่อตวัเองเท่าน้ัน การท่ีไปปฏบิตัใินส่ิงทีไ่ม่เป็น

ประโยชน์และไม่เป็นธรรมต่อผู้อ่ืนน้ัน ก็ชื่อว่าตัวเองนั้นเองก็ได้ปฏิบัติกระท�าสิ่งที่ไม่

เป็นประโยชน์และไม่เป็นธรรม จึงเป็นการที่ทรยศต่อตัวเอง กลับกลอกต่อตัวเองด้วย

ฉะนัน้ ค�าว่าความจรงิใจต่อตวัเอง จึงมไิด้หมายความว่า จรงิใจต่อตวัเองโดยที่

กลับกลอกต่อผู้อื่นหลอกลวงผู้อื่น กล่าวเท็จต่อผู้อื่น ทรยศต่อผู้อื่นได้ แต่หมายความ

จรงิใจต่อตวัเอง ในอันท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นธรรมดังกล่าวนัน้ 

ค�านี้จึงเป็นค�าจ�ากัดความของค�าว่า ความจริงใจต่อตัวเอง ที่เป็นความสัตย์

ข้อควรท�าความเข้าใจต่อไปกค็อื อนัส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ และเป็นธรรมอนัควร

จะประพฤติปฏิบัตินั้นคือสิ่งอะไร อาศัยแนวค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็พอที่จะจับ

ความได้ว่า ค�าว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ หมายถึงสิ่งที่ต้องการ เพราะค�าว่าประโยชน์  

ในที่นี้มาจากค�าว่า อรรถ ตามพยัญชนะแปลว่าสิ่งที่ต้องการ และค�าว่าสิ่งที่ต้องการนี้

ไม่ได้หมายถึง ตัณหา คือความดิ้นรน ทะยานอยาก หรืออิฏฐา คือความปรารถนา  

แต่หมายถงึส่ิงทีจ่�าเป็น เป็นท่ีต้องการ กล่าวตัง้แต่เบือ้งต้น สิง่ทีจ่�าเป็นต้องการส�าหรบั

บ�ารุงเลี้ยงชีวิตร่างกาย ก็ได้แก่ปัจจัยเครื่องอาศัยทั้ง ๔ คือ อาหาร ผ้านุ่งห่ม ที่อยู่

อาศยั ยาแก้ไข้ อันเรียกว่าปัจจยัทัง้ ๔ ปัจจัยท้ัง ๔ นีเ้ป็นสิง่ทีต้่องการของชวีติร่างกาย 

อนัจะขาดเสียมิได้ ถ้าขาดเสยี ชวีติร่างกายนีก็้ด�ารงอยูม่ไิด้ต้องแตกดบัไป เพราะฉะนัน้ 



135ชีวิตกับความจริง

ปัจจัยทัง้ ๔ นีจ้งึเป็นสิง่ท่ีจ�าเป็น ปรารถนาต้องการ เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นต้องการ ดงัทีเ่รยีก

กนัง่าย ๆ ในภาษาไทยว่า ประโยชน์ปัจจบุนั และนอกจากนีย้งัต้องการเครือ่งแวดล้อม

ต่าง ๆ อีก เป็นต้นว่าต้องการมิตรที่ดีงามส�าหรับที่จะได้อาศัยซึ่งกันและกัน เพราะว่า

จะอยูค่นเดยีวนัน้มไิด้ จ�าต้องอยู่รวมกนัเป็นหมูต่ัง้แต่ครอบครวัหนึง่ขึน้ไป เพราะฉะนัน้ 

จงึจ�าต้องมกีลัยาณมติร คือเพือ่นหรอืมิตรทีง่ดงามเป็นต้น เหล่านีก้ร็วมอยูใ่นประโยชน์

ที่เป็นประโยชน์ปัจจุบัน เป็นสิ่งท่ีปรารถนาต้องการ นี้คือส่ิงที่เป็นประโยชน์ปัจจุบัน  

อันเป็นประโยชน์ขั้นแรกของทุก ๆ คน และก็ต้องอาศัย ธรรม

ค�าว่าธรรมนั้นหมายถึงคุณที่เกื้อกูล และค�าว่าคุณท่ีเกื้อกูลนี้ก็มีความหมาย

ถึงว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นโทษ ไม่เป็นความผิดด้วย สิ่งที่ไม่เป็นความผิด สิ่งที่ไม่เป็นโทษ  

ก็คือสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ และเป็นสิ่งที่ถูกที่ชอบไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนี้คือ ธรรมคือ

คุณที่เกื้อกูล

ธรรมคือคุณท่ีเก้ือกูลน้ี ก็หมายถึงคุณที่เกื้อกูลอันเป็นส่วนเหตุ ในเบ้ืองต้น 

ก็คือคุณที่เกื้อกูลอันจะท�าให้ประสบประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันดังกล่าวมานั้น 

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมในชั้นนี้ไว้ ก็ได้แก่

อุฏฐานสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร เล่าเรียนศึกษา

ประกอบอาชีพการงาน เพือ่ให้ได้สิง่ทีต้่องการ คอืปัจจยัทัง้สีน่ัน้ หรอืรวมเรยีกว่าทรพัย์

อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาศิลปวิทยาที่เล่าเรียนศึกษามาไว้ได้ 

รักษาการงานที่ประกอบกระท�า รักษาทรัพย์ที่หามาได้ให้เป็นสมบัติ

กัลยาณมิตตตา คบเพื่อนมิตรที่ดีงาม 

สมชีวิตา ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ที่หามาได้ ไม่ไห้ฝืดเคือง

นักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนัก หรือว่าเพื่อด�ารงชีวิตอยู่โดยสม�่าเสมอ

ธรรมทัง้ ๙ ข้อนีเ้ป็นคณุเกือ้กลู เป็นส่วนเหตอุนัจะให้ประสบผลคอืประโยชน์

ที่ต้องการในปัจจุบันดังกล่าวนั้น อันจะท�าให้ได้ประสบปัจจัยทั้ง ๔ หรือได้ทรัพย์ ได้

ยศ ได้ไมตรี มีกัลยาณมิตร ได้ประสบความผาสุกความไม่มีโรคเป็นต้น อันเป็นสิ่งที่

ต้องการส�าหรับชีวิตนี้ ดั่งนี้เรียกว่าประโยชน์ปัจจุบัน



136 ความเข้าใจเร่ืองชีวิต

ธรรมปัจจุบัน จึงให้มีความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็น

ประโยชน์ปัจจุบัน และเป็นธรรมอันเป็นส่วนเหตุปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ดังกล่าวนั้น

อนึ่ง ทุกคนยังมีจิตใจ ยังมีกาลภายหน้า และยังมีผู้อื่นนอกจากตัวเองท่ีอยู่

ร่วมกนั เพราะฉะนัน้ สิง่ท่ีต้องการนัน้จงึเป็นสิง่ทีจ่ะเป็นประโยชน์ทีจ่�าต้องการส�าหรบั

จิตใจ ส�าหรับกาลภายหน้า และส�าหรับผู้อื่นอีกด้วย เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้

ทรงแสดงประโยชน์ภายหน้า คือประโยชน์ทีจ่�าต้องการ หรอืสิง่ทีจ่�าปรารถนาต้องการ

ทีจ่ะเป็นประโยชน์ภายหน้า เป็นต้นว่า บรรดาสิง่ทีต้่องการปัจจบุนัน้ีแหละอนัจ�าเป็นที่

จะต้องใช้ในภายหน้า เช่นว่าในวันนี้ต้องการปัจจัยทั้ง ๔ ในภายหน้าก็ต้องการปัจจัย

ทั้ง ๙ ในวันนี้ต้องการกัลยาณมิตร ในภายหน้าก็ต้องการกัลยาณมิตร หรือว่าในวันนี้

ต้องการทรัพย์ต้องการยศต้องการไมตรี ต้องการความผาสุก ต้องการความไม่มีโรค 

ในภายหน้ากต้็องการเหมอืนกัน หรอืท่ีรวมเรยีกว่า ต้องการอาย ุวรรณ สขุ ยศ สวรรค์ 

เหล่านีเ้ป็นประโยชน์คือเป็นสิง่ท่ีปรารถนาในภายหน้า พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงแสดงธรรม

อันเป็นคุณเกื้อกูล ที่จะให้ประพฤติปฏิบัติต้ังแต่ในวันนี้นี้แหละควบคู่กันไปกับธรรม

ส�าหรับปฏิบัติเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน คือ

สทัธาสมัปทา ถงึพร้อมด้วยศรทัธาคอืความเชือ่ในส่ิงทีค่วรเชือ่ ประกอบด้วย

ญาณคือความหยั่งรู้ถูกต้องตามเหตุและผล ยกขึ้นไว้เป็นทางปฏิบัติ ก็คือเชื่อในความ

ตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า อนัน�าให้เช่ือต่อค�าส่ังสอนของพระองค์ จงึเชือ่กรรม เชือ่วิบาก 

คอืผลของกรรม เชือ่ความท่ีสตัว์มีกรรมเป็นของของตนตามท่ีพระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน

สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล คือความประพฤติงดเว้นจากความประพฤติท่ี

เป็นภยัเป็นเวรทัง้หลาย เป็นต้นว่าฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง ประพฤตผิดิในทางกามบ้าง 

พูดเท็จหลอกลวงเขาบ้าง ดื่มน�้าเมาคือสุราเมรัยอันเป็นฐานแห่งความประมาทบ้าง

จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยจาคะ คือการสละบริจาคเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

และกันให้เป็นสุข ตลอดถึงสละบริจาคกิเลสบาปทุจริตในตัวเอง

ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา คือความรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์

มิใช่ประโยชน์ต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้
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ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้เป็นคุณเกื้อกูลให้ได้ประสบส่ิงที่ปรารถนาต้องการ  

ที่เป็นประโยชน์ในภายหน้า เพราะฉะนั้น ส่ิงที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมในขั้นต่อ

จากปัจจบุนั กคื็อสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ภายหน้าและเป็นธรรม เป็นคุณเกือ้กลู ทีจ่ะท�าให้

บงัเกดิผลเป็นประโยชน์ในภายหน้านัน้ ทัง้ ๒ ส่วนนีย่้อมจะเป็นประโยชน์และเป็นธรรม 

อนัเพยีงพอแก่ความต้องการของร่างกายและชวีตินี ้ของกาลเวลาปัจจบุนัและกาลเวลา

ภายหน้า และของตนเองและของผู้อื่น

เมือ่บคุคลมาประพฤตปิฏบัิตแิต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยกนัทัง้ ๒ 

ส่วนนี้ คือทั้งส่วนที่เป็นปัจจุบันและส่วนที่เป็นภายหน้าดังกล่าว ก็จะเป็นผู้ที่มีร่างกาย

และจิตใจที่มีความสุข มีกาลปัจจุบันและมีกาลภายหน้าที่ประกอบด้วยความสุข  

มีตนเองและผู้อื่นที่อยู่ร่วมกัน ประกอบด้วยความสุขร่วมกัน ก็เป็นอันว่าได้ประโยชน์

ที่ต้องการปัจจุบัน และ ประโยชน์ที่ต้องการปัจจุบันและภายหน้านี้ ก็ประกอบด้วย

ความเป็นธรรมอนัเป็นส่วนเหตอัุนเป็นผลเกือ้กลูทีจ่ะให้ได้ ประโยชน์ท้ังในปัจจบุนัและ

ทั้งในภายหน้าดังที่กล่าวมา

อนึ่ง สมเด็จพระบรมศาสดายังตรัสแสดงส่ังสอนส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็น

ธรรมทีย่ิง่ขึน้ไปกว่าน้ัน เพราะว่าสิง่ท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม ทัง้ทีเ่ป็นปัจจุบนัและ

ในภายหน้า ดังที่กล่าวมานั้น ก็เป็นประโยชน์และเป็นธรรมที่ท�าให้เกิดความสุขใน 

ภายหน้าจรงิอยู่ แต่ว่าก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ เพราะยังไม่พ้นจากกเิลส ยงัไม่พ้นจากกรรม

อนัเกดิจากกเิลส และ ยังไม่พ้นจากวบิากคอืผลทีเ่กดิจากกรรมนัน้ จึงต้องมเีกดิ มแีก่ 

มีเจ็บ มีตาย อันเป็นตัวสภาวทุกข์ ต้องมีความโศกความรัญจวนคร�่าครวญ ความไม่

สบายใจความคับแค้นใจ ยงัต้องมีประจวบกบัส่ิงอันไม่เป็นทีร่กั ยงัต้องมพีลดัพรากจาก

สิ่งที่เป็นที่รัก และยังมีที่ปรารถนาไม่สมหวัง เพราะยังมีตัณหาคือความดิ้นรนทะยาน

อยากอยู่ และเม่ือยงัเป็นสามัญชนยังเป็นปุถชุนอยู ่คตขิองความประพฤตอินัเป็นกรรม

และคตขิองวบิากอนัเป็นผลของกรรมกย็งัไม่แน่นอน ยังอาจจะท�าความชัว่ประกอบกนั

ไปกับความดี ในบางคราวก็อาจจะท�าดีมากท�าชั่วน้อย ในบางคราวก็อาจจะท�าชั่วมาก

ท�าดีน้อย สุดแต่กิเลสที่บังเกิดขึ้นในจิตใจ ถ้าจิตใจถูกครอบง�าด้วยราคะโทสะโมหะ 

หรือโลภโกรธหลงอย่างแรง อันเป็นอกุศลมูลมูลของอกุศลทั้งหลาย ก็น�าให้ประพฤติ

ละเมิดศีล ก่อกรรมที่เป็นการเบียดเบียนตนเองบ้างผู้อื่นบ้างให้เดือดร้อน อาจให้ฆ่า
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เขาบ้าง ลักของเขาบ้าง ประพฤติผิดในกามบ้าง พูดเท็จหลอกลวงเขาบ้าง ดื่มน�้าเมา

คือสุราเมรัยอันเป็นฐานแห่งความประมาท น�าให้ประกอบความชั่วน้อยใหญ่ทั้งหลาย

อื่น ๆ อีกบ้าง เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และไม่เป็น

ธรรมทั้งหลาย เป็นบาปเป็นอกุศล ฉะนั้น พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสสอนให้รู้จัก 

ปรมัตถประโยชน์ คือประโยชน์ที่มีเนื้อความอย่างยิ่งหรือประโยชน์อย่างสูง อันได้แก่

ความดับกิเลส ดับบาปดับอกุศลทุจริต ดับความทุกข์ต่าง ๆ ในจิตใจ และเมื่อดับได้

ก็เรียกว่าวมิตุ ิเรยีกว่า นพิพาน เป็นสนัตคิอืความสงบอย่างแท้จรงิ และกไ็ด้ทรงแสดง

ธรรมอันเป็นคุณเกื้อกูล ที่จะให้บรรลุถึงปรมัตถ์ ประโยชน์นั้นก็ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ 

ซึ่งก็ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาวาจา 

เจรจาชอบ สมัมากมัมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชวีะ เลีย้งชวีติชอบ สมัมาวายามะ 

เพยีรชอบ สมัมาสต ิระลกึชอบ สมัมาสมาธ ิตัง้ใจชอบ มรรคมีองค์ ๘ นีย่้อลงกเ็ป็น 

ศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา การปฏิบัติก็อาศัยกันไป แต่เมื่อกล่าวแยกเฉพาะอย่าง

ศีล ก็เป็นเครื่องก�าจัดกิเลสอย่างหยาบ อันเป็นอกุศลมูล ให้ก่อกรรมที่เป็น

บาปเป็นทุจริตต่าง ๆ

สมาธ ิกเ็ป็นเครือ่งก�าจดักเิลสอย่างกลาง ได้แก่ นวิรณ์ ทีเ่ป็นเครือ่งกลุม้กลัด

จิตใจ กั้นไม่ให้จิตใจได้ความสงบได้ ปัญญา

ปัญญา ก็เป็นเครื่องก�าจัดกิเลสอย่างละเอียดที่เป็น อาสวอนุสัย นอนจม

หมักหมมจิตสันดาน

มรรคมีองค์ ๘ ย่อลงเป็นศีลสมาธิปัญญานี้ก็เป็น ปรมัตถธรรม เป็นธรรม

เกื้อกูลที่จะให้บรรลุถึงปรมัตถประโยชน์คือความสงบของใจคือความท่ีบริสุทธ์ิหมดจด

จากกิเลสทั้งปวง เป็นความสงบทุกข์ทั้งปวงดับทุกข์ทั้งปวง นี้เป็นสันติ คือความสงบ

แห่งใจอย่างแท้จริงอันเรียกว่านิพพาน เป็นปรมัตถประโยชน์ อันจะพึงบรรลุได้ด้วย

ปรมัตถธรรมคือมรรคมีองค์ ๘ หรือศีลสมาธิปัญญา สรุปเข้าในศีลสมาธิปัญญา 

ดังกล่าวนั้น

เพราะฉะนั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ

แต่สิง่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมดงักล่าว ตัง้ต้นแต่ในขัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ปัจจบุนัและ
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ประโยชน์ภายหน้าคู่กันไป เพื่อให้มีความสุขอยู่ในโลก แม้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย 

แต่ว่าก็มีภพชาติที่ดี มีความสุขอยู่ในโลก และเมื่อต้องการจะพ้นโลก คือพ้นกิเลส 

พ้นเกิดแก่ตาย พ้นทุกข์ทั้งปวง ก็ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ รวมเข้าในศีลในสมาธิใน

ปัญญา เพราะฉะนั้น ความจริงใจต่อตัวเองในอันที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็น

ประโยชน์และเป็นธรรมดังกล่าวนี้ จึงเป็นข้อที่สมควร และเมื่อปฏิบัติไปก็ย่อมจะได้

เกียรติตนเอง พิจารณาตนเองไปก็ติตนเองไม่ได้ ตั้งต้นด้วยโดยศีล วิญญูชนคือผู้รู้ 

เมื่อพิจารณาแล้วก็ติตนเองไม่ได้ ตั้งต้นด้วยโดยศีล นี้คือตัวเกียรติโดยแท้จริง จึงมี

พระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ ย่อมบรรลุถึงเกียรติด้วยความสัตย์

เมือ่กล่าวโดยสรุป ทุกคนย่อมอยู่กบัสัจจะ ความสัตย์ความจริงนีด้้วยกันทัง้นัน้ 

เพราะทุกคนนั้นที่มาเป็นบุคคล ก็เพราะประกอบด้วยขันธ์ทั้ง ๕ คือรูปเวทนาสัญญา

สงัขารวญิญาณ จงึเป็นท่ีต้ังแห่งสมมตบัิญญตัติลอดถงึความยดึถอื ว่าเป็นตวัเรา และ

เป็นนั่นเป็นนี่ต่าง ๆ ดังที่ปรากฏอยู่ และตัวเรานี้ก็ไม่เที่ยงเป็นอนัตตา มิใช่เป็นอัตตา

ตัวตน ก็เป็นความสัตย์ ความจริงท่ีมีอยู่เป็นประจ�า ตลอดจนถึงสิ่งที่มิใช่สังขาร 

อันตรงกันข้าม เพราะว่าขันธ์ ๕ อันเป็นท่ีตั้งของสมมติบัญญัติ เป็นท่ียึดถือว่า 

ตัวเราดังกล่าว รวมเข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้น จึงเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา  

อกีปรยิายหนึง่เป็นสิง่ท่ีเป็นทุกข์ แต่ว่าในบางแห่งไม่ทรงแสดงถงึทกุข์ ทรงแสดงแต่ไม่

เที่ยงกับอนัตตามิใช่ตน ท่านอธิบายว่าเพราะเป็นทุกข์ก็รวมอยู่ในข้อไม่เที่ยงแล้ว  

ข้อไม่เที่ยงนั้นจึงรวมทุกข์เข้าด้วยอีกนัยหนึ่ง ทั้งไม่เที่ยงทั้งไม่ใช่ตนนั้นรวมเข้าเป็น 

ตัวทุกข์ ดังที่แสดงไว้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ ก็เป็นที่รวมทั้ง

ไม่เที่ยงทั้งมิใช่ตน หรือเป็นท่ีรวมท้ังอนิจจะทั้งอนัตตา เราทั้งหลายสวดกันเข้าใจ 

กันนั้น อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา ๓ ข้อ ก็ทรงแสดงไว้ ๓ ข้อโดยมากด้วยกัน แต่ที่แสดง 

๒ ข้อ คืออนิจจะกับอนัตตา นี้อธิบายในข้อที่ทรงแสดงต่างกัน แต่ทั้งหมดก็เป็น 

ความสัตย์ ความจริง ท่ีมีอยู่ท้ังในภายใน ทั้งในภายนอก ในภายในคือในตนเอง  

ในภายนอกคือนอกจากภายในดังกล่าว ฉะนั้น จึงอยู่ที่ว่าบุคคลจะรู้จักความสัตย์  

ความจรงิทีบ่คุคลมอียูน่ัน้เพยีงไร หากได้ฟังธรรมค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า กย่็อมจะ

ได้รู้จักความสัตย์ความจริงนั้นมากข้ึนไปโดยล�าดับ จะรู้จักขันธ์ ๕ จะรู้จักนามรูป  

จะรูจ้กัไตรลกัษณ์ อนิจจตา อนัตตตา ทกุขตา จะรู้จกัอรยิสจัจ์ จะรู้จกัมรรคมีองค์ ๘ 

ซึ่งก็เป็นอริยสัจจ์ข้อที่ ๔ นั้นเอง ย่นเข้าก็เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา จะรู้จักวิมุติ 
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ตลอดจนถงึนพิพานตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน แม้ว่าความรูจ้กัของบุคคลในข้ันแรก 

จะบังเกิดขึ้นด้วยปริยัติปัญญา ปัญญาในปริยัติคือพระธรรมค�าสั่งสอนก็ตาม แต่สิ่งที่

รู ้จักน้ันเป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่ีเป็นสัจจธรรม ธรรมที่เป็นตัวความสัตย์ 

ความจริง ฉะนั้น จึงชื่อว่าได้รู้จักความสัตย์ความจริงเป็นขั้นแรกด้วยปริยัติปัญญา

ความสัตย์ความจริงอันเป็นสัจธรรมซึ่งเป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน้ัน  

ก็ล้วนเป็นประโยชน์เป็นธรรม เป็นประโยชน์นั้นโดยนัยหนึ่งก็คือ เป็นผลดังที่เรียกว่า

ผลประโยชน์ เป็นธรรมนั้นโดยนัยหนึ่งก็คือเป็นเหตุ เหตุแห่งผล แต่ว่า ประโยชน์ที่

เป็นผลน้ีก็ต้องเป็นประโยชน์ท่ีเป็นผลดจีรงิทัง้ทีเ่ป็นส่วนปัจจบุนั ทัง้ทีเ่ป็นส่วนภายหน้า 

ทั้งที่เป็นส่วนอย่างยิ่ง และท่ีเป็นธรรมคือเป็นเหตุแห่งผลน้ัน ก็ต้องเป็นเหตุที่ดีจริง  

ทั้งที่เป็นเหตุเพื่อผลปัจจุบันภายหน้าและอย่างยิ่งดังกล่าวนั้น เพราะฉะนั้น สัจธรรมที่

เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จึงเป็นทั้งประโยชน์คือเป็นผล ผลประโยชน์ที่ต้อง 

การจริง เกื้อกูลจริง ให้เป็นสุขจริง ทั้งในปัจจุบันทั้งในภายหน้าทั้งที่เป็นอย่างยิ่ง และ

เป็นธรรมคือเป็นส่วนเหตุท่ีให้เกิดผลดังกล่าวนั้นอีก จึงเป็นเหตุท่ีดีจริง ทั้งปัจจุบัน 

ทั้งภายหน้าทั้งท่ีเป็นอย่างยิ่ง ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาเมื่อฟังธรรมท่ีเป็นค�าสั่งสอน  

จึงควรพิจารณาจับสัจจะคือความจริง ทั้งที่เป็นผลประโยชน์และทั้งที่เป็นเหตุแห่ง 

ผลนัน้ ทีเ่ป็นไปเพือ่เกือ้กลูให้เกดิความสขุ ทัง้ทีเ่ป็นปัจจบุนัทัง้ทีเ่ป็นภายหน้าและทัง้ที่

เป็นอย่างยิ่งดังกล่าวนั้น ให้ได้น้อยหรือมาก ก็นับว่าได้ปริยัติปัญญา ปัญญาใน 

พระธรรมที่เป็นค�าสั่งสอนเป็นประการแรก

ต่อจากนีก้ถ็งึขัน้ปฏิบตั ิในขัน้ปฏบิตั ิกค็อืน�าธรรมคอืค�าสัง่สอนของพระบรม-

ศาสดามาปฏบิตั ิทัง้ในส่วนทีเ่ป็น ปหานะคือตรสัสอนให้ละเสยี ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นปฏบิติั

คือตรัสสอนให้ปฏิบัติท�าให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น ยกเอามาเพียงเฉพาะข้อไตรสิกขาคือ  

ศลี สมาธ ิปัญญา ซ่ึงตรสัแสดงไว้โดยเป็นเหตคุอื เป็นธรรมส่วนเหตทุีพ่งึปฏิบัต ิและ 

วิมุติคือความหลุดพ้น เป็นประโยชน์คือเป็นส่วนผลท่ีได้จากธรรมส่วนเหตุอันปฏิบัติ

นัน้ เพราะฉะน้ัน วมิตุจิงึเป็นอรรถคือเป็นผลหรือเป็นผลประโยชน์ ธรรมกคื็อไตรสกิขา

เป็นส่วนเหตุ จึงเป็นสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม สัจจะก็คือสัจธรรมที่เป็นค�า

สัง่สอน ทีเ่ป็นประโยชน์กคื็อเป็นส่วนผล ในข้อนีก้ค็อืวมิตุ ิเป็นธรรมกค็อืเป็นศลี เป็น

สมาธิ เป็นปัญญาที่เป็นส่วนเหตุ
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ฉะนั้น เมื่อได้ฟัง ธรรมที่เป็นค�าสั่งสอน ให้ทราบถึงสัจจะคือค�าสั่งสอน และ

ทราบถึงอรรถคือประโยชน์ได้แก่ วิมุติ ทราบถึงธรรมคือไตรสิกขาซึ่งเป็นส่วนเหต ุ

ด่ังนีแ้ล้ว กใ็ห้รกัษาความสตัย์ความจรงิดงักล่าวนีไ้ว้ ไม่หลงลืม ไม่เลอะเลอืน ก�าหนด

ท�าความเข้าใจให้แน่นอนถูกต้องและรักษาเอาไว้ โดยที่จริงใจต่อตัวเองในความสัตย์ 

ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมนี้ อันหมายความว่า ใจต้องประกอบด้วยศรัทธาและ

ปัญญา มิใช่ว่าแสดงว่ามีศรัทธาปัญญาแต่วาจา หรือทางกายกิริยา แต่ว่าไม่จริงใจ  

ยังมีความสงสัยเคลือบแคลงไม่แน่นอน ก็เรียกว่ายังได้ปัญญาไม่เข้าถึง ยังได้ศรัทธา

ไม่ตัง้มัน่ ใจจงึยังไม่จรงิ ยงัคลอนแคลนสงสยัเคลอืบแคลงต่าง ๆ เมือ่เป็นดัง่นี ้กเ็รยีก

ว่าขาดความจริงใจต่อตวัเอง ตวัเองยงัไม่มคีวามจรงิใจ และเมือ่ตวัเองยงัไม่มคีวามจริงใจ

ด่ังน้ี จึงท�าให้ทิ้งการรักษาความสัตย์ความจริงแม้ที่เป็นข้ันปริยัตินั้น เพราะเม่ือใจ 

ไม่รักษา ถึงจะพูดทางวาจาว่ารักษา จะแสดงทางกายว่ารักษา ก็หาได้รักษาจริงไม่ 

ต่อเมื่อตัวเองมีความจริงใจ เรียกว่ามีความจริงใจต่อตัวเอง จึงจะเป็นอันว่าท�าให้เกิด 

การรักษาความสัตย์ความจริง คือรักษาความสัตย์ความจริงที่เป็นปริยัติ เป็นเบื้องต้น

นัน้ไว้ แล้วจะน�าให้เกดิการปฏบิตัเิป็นขัน้ต่อไป ขัน้ปฏบิตันิัน้กค็อืปฏบิตัใินธรรมทีเ่ป็น

ส่วนเหตุ ในที่นี้ก็จะยกในข้อไตรสิกขาโดยย่อ คือ

ปฏิบัติในศีล ตั้งต้นแต่การท�าศีลให้บังเกิดขึ้น ด้วยความตั้งใจงดเว้นจากข้อ

ประพฤติปฏิบัติในข้อที่เป็นภัยเป็นเวร ทั้งหลายข้อใดข้อหนึ่งในศีล ๕ ก็ดี หลายข้อ 

ในศีล ๕ ก็ดี ศีล ๕ ครบท้ัง ๕ ข้อก็ดี ศีลยิ่งขึ้นไปก็ดีดั่งนี้ ให้เกิดมีขึ้นที่จิตใจ  

ของตนเอง ที่กายที่วาจาของตนเอง ให้จิตใจพร้อมทั้งกายวาจาเป็นศีล ก็จะเป็นศีลคือ

ความสงบกายสงบวาจาสงบใจ ปรากฏเป็นความส�ารวมกายส�ารวมวาจาส�ารวมใจปกติ

เรียบร้อยเป็นอันดี ดั่งนี้คือศีล

ปฏิบัติในสมาธิ ก็คือท�าจิตใจให้สงบตั้งมั่น สงบกาม สงบอกุศลกรรม สงบ

นิวรณ์ทั้งหลายในจิต ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิคือสมถกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่ง 

จนจิตสงบ สงบจิต ดั่งนี้คือสมาธิ สมาธิก็เกิดขึ้นที่จิตเหมือนกัน และโดยตรง สมาธิ

เกิดขึ้นที่จิต แม้ข้อศีลจะรู้สึกว่าเกิดขึ้นที่กายที่วาจา แต่ก็ต้องถึงจิตจึงจะเป็นศีล และ

เมื่อกล่าวโดยตรงโดยแท้จริงแล้ว ก็จิตอีกเหมือนกันเป็นที่ตั้งของศีล
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ปฏิบัติในปัญญา ก็คือการปฏิบัติอบรมปัญญาความรู้ให้เข้าถึงสัจจะที่เป็น 

ตวัความจรงิ ให้เป็นรูจ้รงิเหน็จรงิ หรือว่ารูช้อบเห็นชอบถูกต้อง กเ็กดิขึน้ทีจ่ติอกีเหมอืนกัน 

ด้วยการปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานของพระพทุธเจ้า ฉะนัน้ แม้ปัญญา นีก้ท็�าให้จติสงบ

เป็นอย่างยิ่ง ความสงบหรือสันตินั้นจึงเป็นได้ ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญา ตัวสันติคือ 

ตัวความสงบจึงเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา รวมเข้าเป็นอันเดียวกัน

หากจะแสดงอธิบายแยกโดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ศีลสงบกิเลสอย่างหยาบ 

สมาธิ สงบกิเลสอย่างกลาง ปัญญา สงบกิเลสอย่างละเอียด ฉะนั้น ในขั้นปฏิบัตินี้  

กต้็องปฏบิตัใิห้เป็นศลีข้ึนจรงิเป็นสมาธขิึน้จรงิเป็นปัญญาข้ึนจรงิ ต้องมสีจัจะ คอืความจรงิ

อยู่ในศีลในสมาธิในปัญญา จึงจะได้ผลเป็น ความสงบ และความสงบดังกล่าวนี้แหละ

กคื็อวมิตุ ิความหลดุพ้น ท�าให้พ้นจากกเิลสอย่างหยาบ ท�าให้พ้นจากกเิลสอย่างกลาง

ท�าให้พ้นจากกิเลสอย่างละเอียด ความสงบคือ หลุดพ้นนี้คือวิมุติ มุ่งอาการที่หลุดพ้น

ก็เป็นวิมุติ มุ่งอาการท่ีสงบก็เป็นสันติ อยู่ด้วยกันไม่แยกกัน และก็เป็นนิพพานไป 

โดยล�าดับ นิพพานก็เป็นสันติอยู่กับวิมุติ อยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่อื่น ก็ต้องให้เป็นวิมุติจริง 

เป็นสนัตจิริง เป็นนพิพานจรงิขึน้มาโดยล�าดับ จงึต้องมสัีจจะอยูใ่นวมิตุใินสันตใินนพิพาน

ไปโดยล�าดับ

ข้อปฏิบัติดั่งนี้แหละชื่อว่าเป็นประโยชน์เป็นธรรม เป็นประโยชน์ก็คือเป็น 

ส่วนผล เป็นธรรมก็คือเป็นส่วนเหตุเพื่อให้บรรลุถึงผลนั้นดังที่ได้กล่าวแล้ว จึงจะต้อง

มีความจริงใจต่อตัวเอง หมายความว่าตัวเองจะต้องปฏิบัติด้วยความจริงใจในธรรมที่

เป็นส่วนเหตุ เพ่ือผลของส่วนเหตุนั้น จึงต้องมีการรักษาความสัตย์ความจริงคือ 

ความจริงใจในอันที่จะปฏิบัติ ดังกล่าวนั้น เพราะฉะนั้น ปฏิบัติธรรมทุกอย่างนั้น คือ

ข้อประพฤติปฏิบัติทุกอย่างนั้น การประพฤติปฏิบัติทุกอย่างนั้น จึงต้องมีการรักษา

ความสัตย์ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 

ให้ได้ในข้อที่พึงปฏิบัติ และในการที่พึงปฏิบัติทุกอย่าง ก็ย่อมจะได้ปัญญาในปฏิบัติ

ธรรมขึ้นไปโดยล�าดับ จนถึงเป็นปัญญาในผล เม่ือได้วิมุติก็จะได้ปัญญาในผลท่ีเป็น

ปฏิเวธคือความรู้แจ้งแทงตลอดด้วยประการฉะนี้



ธรรมะคอืดวงตาของชวีติ



.



หัดคดิก่อนท�า

การกระท�าทุกอย่าง ท้ังดีและไม่ดี เมื่อท�าแล้วไม่ลบเลือนไปไหน จะสั่งสม 

ตวัเองอยูต่ลอดเวลา อยูภ่ายในใจของผูก้ระท�านัน้เอง เป็นพืน้ฐานแห่งจติใจของผูก้ระท�า

นั้นเอง ท�าดีมากพื้นฐานของจิตใจก็ดีมาก ท�าไม่ดีมากพื้นฐานของจิตใจก็ไม่ดีมาก  

ความจริงมีอยู่เช่นนี้ แต่ผู ้มีโมหะหรือ ความหลงมากจักไม่ยอมรับความจริงนี้  

จักพยายามลบล้าง ปฏิเสธความจริงนี้ คือจักกล่าวว่าท�าแล้วก็เป็นอันแล้วกันไป ไม่มี

ผลเหลืออยู่เป็นความดีความชั่วที่ยั่งยืนตลอดไปทุกภพ ทุกชาติ บุคคลประเภท 

ดังกล่าวจงึมกัท�ากรรมโดยมุง่ผล ฝ่ายกริยิาเท่านัน้ มไิด้ค�านงึถึงผลฝ่ายกรรมทีต้่องขึน้

แก่กาละดังกล่าวแล้วนัน้ กค็อืบคุคลประเภทดงักล่าวมกัจะท�าอะไรกไ็ด้ทีต้่องการจะท�า

โดยไม่ต้องคดิว่าเป็นการท�าชัว่หรอืท�าด ีท�าผดิหรือท�าถูก ควรท�าหรอืไม่ควรท�า บคุคล

ประเภททีมี่โมหะหรือความหลงมากขนาดนี ้จะท�าอะไรลงไปโดยไม่คดิถงึอดตีไม่คดิถงึ

อนาคต

ที่ว่าไม่คิดถึงอดีตในที่นี้หมายความว่า ไม่คิดถึงเรื่องราวท�านองเดียวกับที่ตน

ก�าลงัจะท�า ซึง่เคยมผีูก้ระท�ามาก่อนแล้ว มีผลเสียหายมาก่อนแล้ว เช่น เม่ือจะทจุรติ

คิดคดโกง ก็ท�าลงไปเลย ไม่คิดถึงคนอ่ืนที่เคยทุจริตเช่นนั้นมาก่อนแล้ว ว่าได้รับผล

เช่นไรจากการกระท�าเช่นนัน้ ความไม่คิดถงึอดตีเช่นนี ้ท�าให้ไม่มเีครือ่งยบัยัง้ ต้องการ

ท�าเป็นท�า ซึ่งผลนั้นไม่มีเป็นอื่น ต้องเป็นผลที่ตรงต่อเหตุเสมอ ท�าเหตุไม่ดีผลก็ต้อง

ไม่ดี ท�าเหตุดีผลจึงจะดี
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ที่ว่าไม่คิดถึงอนาคตในที่นี้หมายความว่า ไม่คิดถึงให้ไกลออกไปข้างหน้า  

ว่าเมือ่ท�าแล้วจะได้รบัผลดเีพยีงเฉพาะหน้า หรอืจะได้รบัผลดต่ีอไปในภายหน้า ด้วยผู้

ที่คิดถึงอนาคตในแง่ดังกล่าว เมื่อจะท�าอะไรที่ไม่ดี จะต้องคิดได้แน่นอนถึงผลไม่ดี  

ทีจ่ะเกดิข้ึนข้างหน้า เช่น เมือ่จะทจุรติคดิคดโกงไม่ท�าลงไปทนัท ีแต่คดิให้ไกลออกไป

ว่าผลของการกระท�าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไร ก็ย่อมจะต้องคิดได้แน่นอนว่าจะต้องเป็น

ผลไม่ดี จะต้องเป็นความทุกข์ เห็นง่าย ๆ ก็เช่นทุกข์เพราะกลัวจะถูกจับได้ จะถูก

ลงโทษ แม้เพียงความกลวัว่าจะถกูลงโทษกเ็ป็นทกุข์อย่างยิง่แล้วส�าหรบัผูก้ระท�าทจุรติ 

ฉะนั้น เมื่อต้องได้รับโทษเข้าจริง ๆ จะเป็นทุกข์สักเพียงไหน การคิดถึงอนาคตเช่นนี้

เท่ากบัมเีครือ่งยบัย้ังไม่ท�าอะไรลงไปตามอ�านาจความปรารถนา ต้องการ โดยไม่ค�านึง

ถึงว่าเป็นการท�าดีหรือท�าชั่ว

โมหะหรอืความหลงของผูไ้ม่รูจ้กัคดิถงึอดตี ไม่รูจ้กัคดิถงึอนาคตดงักล่าวแล้วนัน้ 

เป็นเหตุอันแท้จริงให้เกิดการท�าไม่ดี ไม่ชอบ ไม่ถูก ไม่ควรขึ้นเนือง ๆ เรียกได้ว่าไม ่

เว้นวัน และวันหน่ึงมากมายหลายสิบเรื่อง ทั้งที่เป็นเรื่องเปิดเผยอื้อฉาว และที่เป็น

เรื่องปิดบังซ่อนเร้น

การท�าลายโมหะดังกล่าวให้หมดสิ้นไป ควรจะท�าได้ด้วยการฝึกสอนอบรม

จิตใจให้คิดถึงอดีตและอนาคตในท�านองดังกล่าวแล้วไว้ให้สม�่าเสมอ เรียกง่าย ๆ ว่า 

หมัน่สอนใจ ตวัเองไว้เสมอ ๆ ในข่าวหนงัสือพมิพ์ประจ�าวันหรอืเรือ่งราวทีไ่ด้ยินได้ฟัง

จากคนน้ันเล่าคนนี้เล่า จะเป็นเคร่ืองช่วยในการสอนใจตัวเองได้อย่างดี ขอเพียงได้

สนใจและมีความตั้งใจจริงที่จะอบรมตนเองเท่านั้น

อันความสนใจและตั้งใจจริงที่จะอบรมตนเองนี้ส�าคัญมาก ขาดเสียไม่ได้ถ้า 

ขาดเสยีจักไม่ได้รบัความส�าเรจ็ คอื จกัไม่สามารถท�าลายโมหะหรือความหลงดังกล่าวได้ 

และถ้าผูใ้ดไม่พยายามเลยท่ีจะท�าลายโมหะในใจตน โมหะของผูน้ัน้จะไม่มเีวลาบรรเทา

เบาบางลงได้ แต่จะยิ่งเพิ่มพูนพอกหนาขึ้นทุกที เป็นเหตุก่อทุกข์โทษภัยแก่เจ้าตัว 

ยิ่งขึ้นทุกที



ความคดิเปลี่ยนความจรงิไม่ได้

โมหะนัน้เองทีท่�าให้คนคิด คนเช่ือว่าการกระท�าทุกอย่าง ท�าแล้วกเ็ป็นอนัแล้ว

กันไป ไม่มีผลเหลืออยู่เป็นความดีความชั่วท่ีย่ังยืนตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบเท่าท่ี

ยังมีการเวียนว่าย ตายเกิด ความคิดความเชื่อแบบคนหลงหรือคนมีโมหะเช่นน้ีเป็น

โทษอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับความคิดความเชื่อที่ว่า ท�าดีไม่ได้ดี ท�าชั่วไม่ได้ชั่ว ซึ่งเป็น

ความคิดความเชื่อของคนหลงของคนมีโมหะเช่นกัน

ความคดิความเช่ือไม่สามารถท�าให้สัจจธรรม คอืความจริงเปล่ียนไปได้ สจัจธรรม

มีอยู่อย่างไรต้องเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนไปตามความคิดความเชื่อ เช่น สัจจธรรม 

มีอยู่ว่า การกระท�าทุกอย่างมีผล ท�าดีต้องได้ดี ท�าชั่วต้องได้ชั่ว แม้ผู้มีโมหะจะคิดไป

อกีอย่างหนึง่ดงักล่าวแล้วข้างต้นคอืการกระท�าทกุอย่างท�าแล้วกเ็ป็นอนัแล้วกนัไป หรอื

ท�าดไีม่ได้ดี ท�าชัว่ไม่ได้ชัว่ สจัจธรรมก็จะไม่เปลีย่นแปลง จกัเป็นความจรงิแท้อยูเ่สมอไป 

ดังน้ัน แม้ผู้ที่มีโมหะจะเห็นว่าท�าดีไม่มีผลดี ท�าชั่วก็ไม่มีผลชั่ว แล้วกระท�าความชั่ว 

สัจจธรรมไม่เปล่ียนแปลง คือผู้ท�าชั่วจักต้องได้รับผลช่ัว อันเป็นการตรงกันข้ามกับ

ความคดิ ความเชือ่ซ่ึงเกิดด้วยอ�านาจของโมหะหรอืความหลง คือไม่เห็นให้ถูกต้องตาม

ความเป็นจริง ด้วยเหตุนี้ ความคิด ความเชื่อแบบคนไม่หลงหรือไม่มีโมหะจึงเป็น 

คุณอย่างยิ่ง ในทางตรงกันข้ามความคิดความเชื่อแบบคนหลงหรือมีโมหะ จึงเป็นโทษ

อย่างยิ่งเช่นกัน



148 ความเข้าใจเร่ืองชีวิต

การพยายามท�าความคดิให้ไม่อยูใ่นอ�านาจของโมหะจนเกนิไป คือการพยายาม

คดิไม่ให้ผดิจากความจรงิจนเกนิไปนกั จงึเป็นสิง่ทีท่กุคนควรตัง้ใจพยายาม การศกึษา

พระพุทธศาสนาจะช่วยได้อย่างยิ่งในเรื่องนี้ เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงรู้แจ้ง

เห็นจริงตลอดแล้ว ได้มีพระกรุณาสั่งสอนไว้ชัดเจนทั้งหมด ว่าการกระท�าเช่นใดเป็น 

การกระท�าดี การกระท�าเช่นใดเป็นการกระท�าชั่ว และพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แหละ

ทีท่รงชีบ้อกไว้ว่า การกระท�าทุกอย่างมีผลไม่ใช่ไม่ม ีและการกระท�าดใีห้ผลด ีไม่ใช่ให้

ผลชั่ว ส่วนการกระท�าชั่ว ให้ผลชั่ว ไม่ใช่ให้ผลดี ผู้มีจิตศรัทธาเชื่อความตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้า มีโอกาสจะท�าความคิดของตนให้พ้นจากอ�านาจของความหลงหรือโมหะ

ได้ง่ายกว่าผู้ไม่มีศรัทธาเชื่อในความตรัสรู้ของพระองค์

เด็กที่ยังไม่รู้ว่าไฟร้อน ถ้าเชื่อค�าสั่งสอนของผู้ใหญ่ไว้ก่อน จะไม่เป็นการเชื่อ

อย่างงมงาย แต่จะเป็นการเชื่อที่ช่วยคุ้มครองรักษาเด็กเองมิให้ถูกไฟลวกไฟไหม้พอง

ฉันใด ผู้ที่ยังไม่เห็นถนัดชัดแจ้งด้วยตนเองในเรื่องกรรมและผลของกรรม ถ้าเชื่อที่

พระพุทธองค์ทรงส่ังสอนไว้ก่อนก็จะไม่เป็นการเชื่ออย่างงมงาย แต่จะเป็นการเชื่อที่

ช่วยคุ้มครองรักษาผู้เชื่อเองมิให้ได้รับผลร้ายจากการกระท�าไม่ดี แต่ให้ได้รับผลดีจาก

การท�าดีฉนันัน้ เดก็ทีไ่ม่รูจ้กัไฟว่าร้อน แต่เชือ่ค�าสัง่สอนของผูใ้หญ่ วนัหนึง่เมือ่เตบิโต

รูภ้าษาขึน้ หรอืเรยีกว่ามปัีญญาขึน้ กจ็ะรูจ้กัด้วยตนเองว่าไฟร้อน จะเป็นการรูจ้กัทีไ่ม่

ต้องถกูไฟลวกไฟไหมให้ทนทกุข์ทรมานเสยีก่อน ในท�านองเดยีวกนั ผูท้ีย่งัไม่เหน็ถนดั

ชัดแจ้งด้วยตนเองในเรื่องกรรมและผลของกรรม แต่เช่ือพระพุทธองค์ทรงสั่งสอน  

วันหนึ่งเมื่อปัญญาเจริญขึ้นด้วยการอบรม ก็จะเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรม 

ด้วยตนเอง จะเป็นความเข้าใจท่ีไม่ต้องถกูผลไม่ดขีองกรรมไม่ดที�าให้บอบช�า้แสนสาหัส

เสียก่อน เช่นนี้แล้วควรพิจารณาว่า เด็กที่ไม่รู้จักไฟว่าร้อน เชื่อผู้ใหญ่ไว้ก่อนดีหรือไม่ 

ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของกรรมเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ก่อนดีหรือไม่ 

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ให้ท�ากรรมดี เพราะกรรมดีเท่านั้นจักให้ผลดี อย่า

ท�ากรรมไม่ดี เพราะกรรมไม่ดีจักให้ผลไม่ดี ที่ทรงสอนไว้เช่นนี้ น่าจะเพราะทรงเห็น

แล้วว่า คนทัว่ไปจะเข้าใจในเรือ่งกรรมและผลของกรรมให้ถูกต้องนัน้ยากมาก ความสลับ
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ซบัซ้อนของกรรมและผลของกรรมมีอยูม่ากมาย จนอาจท�าให้คนทัว่ไปเหน็ผดิได้ง่าย ๆ 

ว่า กรรมดไีม่ให้ผลดีเสมอไป และกรรมชัว่ไม่ให้ผลชัว่เสมอไป อาจท�าให้เห็นผดิไปได้

ง่าย ๆ ว่า บางทีกรรมดีก็ให้ผลไม่ดี และบางทีกรรมไม่ดีก็ให้ผลดี ด้วยเหตุนี้จึงทรง

ชีแ้จงแสดงไว้อย่างชดัแจ้ง เพือ่บรรดาผูม้ศีรทัธาตัง้มัน่ในพระองค์จะได้เหน็ถกู พ้นจาก

ทุกข์โทษภัยของความเห็นผิดในเรื่องกรรมและผลของกรรม ผู้มีศรัทธาตั้งม่ันใน

พระพุทธเจ้า ในพระธรรมทีท่รงตรสัรู้และทรงส่ังสอน และในพระสงฆ์ทีส่อนพระธรรม

ของพระพุทธเจ้า ย่อมจักเชื่อว่าการกระท�าทุกอย่างมีผล ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว  

ความเชื่อน้ีย่อมจักท�าให้พิจารณาก่อนกระท�าการทุกอย่างเพื่อท�าแต่ดี ไม่ท�าชั่ว  

อนัจะเป็นผลให้พ้นทกุข์โทษภยัจากการท�าไม่ด ีและเป็นสขุสวสัดจีากการท�าดตีลอดไป



อย่างไรเรยีกว่ารู้ อย่างไรเรยีกว่าหลง

โมหะหรือความหลงอันเป็นโทษอย่างยิ่ง คือโมหะที่เป็นเหตุให้คิดผิดเห็นผิด

ไปว่าผลของการกระท�าไม่มี ท�าดีไม่ได้ดี ท�าชั่วไม่ได้ชั่ว แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ผู้ตรัสรู้ความจริงทั้งหมดแล้วจะทรงสอนว่า การกระท�าทุกอย่างมีผล ผู้ใดท�าดีจักได้ 

ผลดี ผู้ใดท�าช่ัวจักได้รับผลชั่ว แต่โมหะหรือความหลงก็สามารถท�าให้คิดผิดเห็นผิด

เป็นอย่างอื่นไปได้ ท�าให้ไม่เช่ือพระพุทธองค์ได้ ทั้ง ๆ ที่พระพุทธองค์ทรงมีดวงตา 

เป็นเนตรทิพย์แล้ว ด้วยพระปัญญาคุณอันไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน และทั้ง ๆ ที่ตนเอง

เป็นผู้มีดวงตามืดมัวด้วยปราศจากแสงแห่งปัญญา

อันผู้ขาดปัญญาก็คือผู้มีโมหะความหลงผิด ขาดปัญญาประกอบความคิด  

ความเหน็ ความเชือ่ ความรู ้กย่็อมมีโมหะในการคดิ ในการเห็น ในการเชือ่ ในการรู้ 

คือมีความคิดท่ีหลงผิดจากความจริง มีความเห็นที่หลงผิดจากความจริง มีความเชื่อ 

ที่หลงผิดจากความจริง มีความรู้ที่หลงผิดจากความจริง ผู้มีปัญญามากในเรื่องใด 

ก็มีโมหะความหลงผิดน้อยในเรื่องนั้น หรือผู้ไม่มีโมหะความหลงผิดเลยในเร่ืองใด 

ก็มีปัญญาบริบูรณ์ในเรื่องนั้น

แต่สามัญชนที่จะไม่มีโมหะความหลงผิดเลย มีปัญญาบริบูรณ์ในเรื่องใด 

เรื่องหนึ่งนั้นไม่มี พระอริยบุคคลเท่าน้ันที่มีปัญญาบริบูรณ์ได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดย

ไม่มีโมหะความหลงผิดในเรื่องนั้น และพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวก 

ทั้งหลายเท่านั้น ที่ทรงมีพระปัญญาและมีปัญญาบริบูรณ์ ไม่ทรงมีและไม่มีโมหะ 

ความหลงผิดเลยในเรื่องทั้งปวง 
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อย่างไรกต็าม ไม่นบัผูไ้ม่มปัีญญาในทางโลกแท้ ๆ ว่า เป็นผูม้โีมหะความหลงผดิ 

เช่น ไม่นบัผูไ้ม่มปัีญญาในการศึกษาเล่าเรยีนวิชาความรูว่้าเป็นผูม้โีมหะหรอืความหลง 

หรือ ไม่นับผู้ไม่มีปัญญาในการหาเล้ียงชีพให้สมบูรณ์พูนสุขว่าเป็นผู้มีโมหะหรือ 

มีความหลง เช่นนี้เป็นต้น แต่นับว่าเป็นผู้ไม่มีปัญญาในทางศึกษาเล่าเรียน หรือเป็น 

ผู้ไม่มีปัญญาในทางหาเลี้ยงชีพ

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ความไม่มีปัญญาในทางโลกแท้ ๆ ไม่นับเป็นความมี

โมหะหรือความหลง จะนับว่ามีโมหะ หรือความหลงก็ต่อเมื่อขาดปัญญาในความรู้ 

ความคดิความเหน็ ความเชือ่ทีจ่ะท�าให้ความทกุข์ของการเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัสงสาร

ลดน้อยลง หรือจนถึงหมดสิ้นไปเท่านั้น เช่นดังกล่าวแล้ว ผู้ไม่เชื่อว่าการกระท�า 

ทุกอย่างมีผล ไม่เชื่อว่าท�าดีจักได้รับผลดี ท�าชั่วจักได้รับผลชั่ว นับเป็นผู้มีโมหะ 

ความหลงผิด เพราะขาดปัญญาที่จะท�าให้รู้ให้คิดให้เห็น หรือเพียงให้เชื่ออย่างถูกต้อง

ตามความเป็นจรงิในเรือ่งท่ีจะท�าให้ความทุกข์ทีม่อียูใ่นวฏัสงสารลดน้อยลง ทัง้ยงัเป็นการ

เพิม่ความทกุข์นัน้ให้มากขึน้อกีด้วย เพราะการขาดปัญญาส�าหรบัขจดัโมหะความหลง

ผิดนี้แหละ

ผู้ที่ไม่เชื่อว่าผลของกรรมคือการที่กระท�ามีจริง ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว คือผู้ที่

ไม่เชือ่ว่าความสขุความทกุข์นานาประการทีเ่กดิขึน้เป็นประจ�าในโลก ทัง้แก่ตนเองและ

ทั้งแก่ผู้อื่น มิได้เป็นผลของกรรมคือการที่กระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดของตนเองและ 

ของผูอ้ืน่ แต่เชือ่ว่าความสขุความทุกข์เหล่านัน้เป็นสิง่เกดิขึน้เอง มไิด้เป็นผลของกรรม

ที่ตนเองหรือผู้ใดผู้หนึ่งท�าไว้ เมื่อเชื่อเสียเช่นนั้นแล้วว่าความสุขความทุกข์มิได้เป็นผล

ของการกระท�าด ีการกระท�าชัว่ เกิดขึน้ได้เอง จะสขุกส็ขุเพราะเหตอุืน่ จะทกุข์กท็กุข์

เพราะเหตุอ่ืน ไม่เกี่ยวข้องกับการกระท�าใด ๆ ทั้งสิ้นของตน ก็จะเชื่อด้วยว่า ไม่มี

ความจ�าเป็นที่จะต้องควรพิจารณาก่อนแล้วจึงท�า ความเช่ือนี้แหละเป็นความเชื่อของ 

ผูม้โีมหะความหลงผิดทีจ่ะท�าให้ความทกุข์ในวฏัสงสารของตนเองเพ่ิมข้ึน มไิด้ลดน้อยลง 

เพราะแม้ว่าไม่พิจารณาก่อนท�าเพื่อท�าแต่กรรมดีไม่ท�ากรรมชั่ว ผลของกรรมที่ท�าโดย

ไม่เลือกดีเลือกชั่วย่อมเป็นเหตุแห่งความทุกข์ของตนแน่นอน
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การกระท�าไม่ด ีไม่งาม ไม่ถกู ไม่ชอบ ทัง้หลายทีมี่กระท�ากนัอยู่เป็นธรรมดา

น้ัน ผูท้�าล้วนเป็นผูมี้โมหะความหลงผดิด้วยกนัทัง้นัน้ แตกต่างกนัเพยีงทีบ่างคนมมีาก

บางคนมีน้อย คนมีโมหะความหลงผิดมากก็ท�าไม่ดีไม่งามไม่ถูก ไม่ชอบหนักมาก  

คนมโีมหะความหลงผดิน้อยกท็�าหนกัน้อย เป็นไปตามอ�านาจของความผดิอย่างแท้จรงิ 

แต่โมหะทีท่�าให้หลงผิดตัง้แต่คดิผดิเหน็ผดิจนถงึท�าผดิได้นัน้ ไม่อาจคุม้ครองใครให้พ้น

จากทุกข์โทษภัยของการคิดผิดเห็นผิดท�าผิดได้เลย แม้แต่จะท�าให้ผลอันเป็นทุกข์โทษ

ภัยลดน้อยลง โมหะก็ช่วยไม่ได้ โมหะได้แต่เพิ่มทุกข์โทษภัยให้มากมายขึ้นเท่านั้น  

การจะดูหน้าตาโมหะในใจตนให้รู้จัก จึงอาจดูได้ด้วยการดูทุกข์โทษภัยที่เกิดแก่ตน  

แม้มีมากก็รู้ได้ว่าโมหะในใจตนมีมาก จึงเป็นเหตุให้คิดผิดเห็นผิดจนถึงท�าผิดมาก  

ได้รบัผลเป็นทกุข์โทษภยัมาก คดิผดิเหน็ผดิท�าผดิในทางใดมากกร็ูไ้ด้ว่ามโีมหะในทาง

นัน้มาก เช่น คดิผดิเหน็ผดิว่าบญุบาปไม่มแีล้วท�าบาปมาก กร็ูไ้ด้ว่ามโีมหะมากในเร่ือง

บุญบาป โมหะหรือความหลงผิดไม่มีปัญญา รู้จริงในตัวอย่างนี้แหละที่จะท�าให้ความ

ทุกข์ในวัฏสงสารเพิ่มมากขึ้น มิใช่อย่างเดียวกับความไม่มีปัญญารู้ในเร่ืองการศึกษา 

เล่าเรียนหรือในการหาเลี้ยงชีพให้สมบูรณ์พูนสุข ที่เป็นปัญญาในทางโลกแท้ ๆ ซึ่งไม่

นับเป็นโมหะหรือความหลง 

ดังนั้น เม่ือจะท�าโมหะหรือความหลงที่มีอยู่ในสามัญชนทุกคนให้ลดน้อยลง

จนถึงหมดสิ้นไป คือจนถึงเปลี่ยนสภาพจิตใจ จากความเป็นปุถุชนให้เป็นอริยบุคคล 

ต้องอบรมปัญญาให้ยิง่ขึน้เป็นล�าดบั และต้องเป็นการอบรมปัญญาทีจ่ะท�าให้กเิลส คอื

ตวัโมหะลดน้อยลง นัน่กค็อืต้องอบรมปัญญาทีจ่ะท�าให้ความทกุข์ในการต้องเวยีนว่าย

ตายเกิดให้ลดน้อยลงเป็นล�าดับจนถึงหมดสิ้นไป ได้มีความสุขอย่างย่ิง จนถึงได้มี 

บรมสขุ คอืถงึพระนิพพาน อันเป็นผลสงูสดุของการท�าดไีด้ดใีนพระพทุธศาสนา ทีไ่ม่มี

ในศาสนาอื่น



ความหลงเหมอืนความฝัน

ปัญญาเท่านัน้ทีจ่ะท�าให้โมหะหรอืความหลงผดิลดน้อยลงได้ จงึต้องตัง้ใจจรงิ

พากเพียรอบรมปัญญาในทางพระพุทธศาสนาให้สม�่าเสมอ 

อันความง่วงเหงาหาวนอน เซื่องซึม ฟุ้งซ่าน ลังเล เคลือบแคลงสงสัย ก็เป็น

โมหะ เพราะนิวรณ์หรืออาการดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้ความคิด ความเห็น ความเชื่อ 

และความรู้ผิดไปจากความจริง ผู้ที่ง่วง ที่ซึม ที่ฟุ้ง ที่ลังเล ที่สงสัย เป็นผู้ที่ปัญญา 

ไม่อาจเกดิได้ และเมือ่ปัญญาไม่เกดิโมหะกเ็กดินีเ้ป็นธรรมดา นกึถงึตวัเองกจ็ะเห็นได้

ไม่ยากเวลาที่ง่วง หรือซึม หรือฟุ้ง หรือลังเล หรือสงสัย ย่อมเป็นเวลาที่ไม่อาจใช้

ปัญญาพิจารณาให้เกิดความคิด ความเห็น ความเชื่อ หรือ ความรู้ ให้ถูกต้องตาม

ความเป็นจริงได้ตามสมควรเวลานั้น เป็นเวลาที่มีโมหะมาก มีความหลงผิดมาก

ถ้าจะเปรยีบความหลงเป็นความหลบั ความคดิความเห็นและความเชือ่ความรู้

ของผูม้คีวามหลงกเ็ปรยีบเหมอืนความฝัน คอืไม่จรงิ แต่ขณะฝันหรอืขณะมคีวามหลง

ย่อมคิดว่าจริง ย่อมยินดียินร้ายไปตามเหตุการณ์ที่ประสบ ทุกคนจะรู้ว่าฝันต่อเมื่อ 

ตืน่แล้ว เมือ่ยังหลับฝันอยู่จะคิดว่าเป็นความจรงิ ผูห้ลงอยูก่เ็หมอืนกนั เรยีกได้ว่าเป็น

ผูฝั้นไปทัง้ก�าลงัตืน่อยู ่เมือ่ประสบโลกธรรม ธรรมส�าหรับโลกอนัเป็นอฏิฐารมณ์ อารมณ์ 

ที่น่าปรารถนา เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็ตื่นเต้นยินดี เมื่อประสบอนิฏฐารมณ์ 

อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา เช่น เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ ก็ยินร้าย ฟุบแฟบ 

เสียใจ เพราะรู้สึกว่าเป็นการได้เสียจริง ๆ เมื่อได้ก็ดีใจ เสียก็เสียใจ นี้เป็นธรรมดา

ของสามัญชน แต่เมื่อพูดถึงในกระแสธรรมก็เรียกว่า เป็นความหลง
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นอกจากนี้ยังมีความส�าคัญผิด เชื่อผิดต่าง ๆ ในเรื่องท้ังหลาย ซึ่งเป็นตัว 

ความหลงอย่างชดัแจ้งอกีมาก ทกุคนเมือ่พจิารณาดูเหตกุารณ์ทีต่นเองประสบอยูก่ย่็อม

รู้ว่าได้เคยมีความเห็น ความเข้าใจ และความเชื่อผิดมาแล้วหลายส่ิงหลายอย่าง  

ขณะไม่รู้ก็ย่อมเหน็ว่าจริง ครัน้รูแ้ล้วจงึจะเปลีย่นความเหน็ได้ว่าไม่จรงิ เป็นความส�าคัญ

ผิดเชื่อผิดของตัวเอง

สรปุได้ว่า โมหะความหลงผดิ ถอืเอาผิดนี ้คอืถือเอาผดิจากสจัจะ ตัวความจรงิ 

สัจจะคือตัวความจริงเป็นอย่างหนึ่ง ถือเอาเป็นอย่างหนึ่ง เช่น สัจจะเป็นทุกข์ แต่ถือ

เอาเป็นสุข สัจจะเป็นเหตุเกิดทุกข์ ถือว่าไม่ใช่เหตุเกิดทุกข์ สัจจะเป็นความดับทุกข์ 

ถือว่าเป็นความไม่มีสุข สัจจะเป็นทางปฏิบัติให้ดับทุกข์ ถือว่าให้เกิดทุกข์ ฉะนั้น  

เมื่อมีโมหะถือเอาผิดจึงเหมือนหลับ แล้วฝันเห็นบ้างราง ๆ แต่ไม่จริง หลงยินดี  

ยินร้ายอยู่ คนสามัญเป็นดังน้ี และยากจะรู้สึกว่าก�าลังหลับฝันอยู่ ก็เหมือนคนหลับ

ฝันไม่รู้สึกตัว คิดเห็นในขณะฝันว่าเป็นจริง

พระพทุธเจ้าทรงเป็นผูต้ืน่ด้วยความรูใ้นสจัจะทัง้หลาย ตามความจรงิ ทรงเหน็

ทกุข์ว่าเป็นทกุข์ ทรงเหน็เหตเุกดิทกุข์ ความดบัทกุข์ ตามเป็นจรงิ และทรงเห็นสัจจะ

ทางปฏบิตัใิห้ดบัทกุข์ จงึทรงรูโ้ลกธรรมตามจรงิ จะเป็นอฏิฐารมณ์ อนฏิฐารมณ์กต็าม 

ทรงรู้ว่าเป็นธรรมะ คือเรื่องของโลก อยู่ในโลกจะเป็นปุถุชนหรืออริยบุคคลก็ต้องพบ

โลกธรรมซึ่งเป็นเรื่องโลก จะปรารถนาหรือไม่ก็ต้องพบ และได้ทรงตรัสรู้ว่าโลกธรรม

ทั้งปวงไม่เท่ียง เป็นทุกข์ แปรปรวนเป็นธรรมดา มีได้ต้องมีเสีย เม่ือยึดเอาไว้ก็จะ 

เป็นทุกข์ ไม่ต้องเป็นเรื่องภายนอก ชีวิตนี้เองเมื่อมีเกิดก็ต้องแตกดับ เป็นโลกธรรม

เหมือนกัน ไม่มีใครบังคับเอาไว้ได้เมื่อท�าความรู้ให้เข้าถึงความจริง ดังนี้ ก็จะไม่ไป 

ฝืนโลก ไม่ไปรั้งโลกเหมือนรั้งดวงอาทิตย์ไม่ให้โคจร โลกหมุนก็ให้หมุนไป โลกธรรม

ก็หมุนไปด้วย มีเช้าแล้วก็สาย บ่าย เย็น จะให้เช้าอยู่เสมอไม่ได้ แม้จะเย็นค�่าไปแล้ว

ก็จะกลับมาเช้าใหม่ ธรรมดาหมุนเวียนอยู่ดังนี้

ผู้มีความรู้ในคติธรรมดาของโลกธรรมตามสัจจะ ไม่ยึดถือในทางผิดธรรมดา 

ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดา คือปล่อยวาง เรียกว่าเป็นผู้ตื่นด้วยความรู้ ปราศจาก

โมหะคือความหลง จักไม่มีความยินดียินร้ายความฟุบขึ้นฟุบลงอีกต่อไป



ธรรรมคอืดวงประทปีส่องความจรงิ

พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้จนตื่น จึงทรงได้พระนามว่า พุทโธ และเพราะเหตุนี้

จึงทรงเบิกบานแล้ว เพราะปราศจากทุกข์ทั้งปวง ทรงรู้เต็มที่ ทรงมีคุณธรรมทั้งปวง

เต็มที่ ไม่บกพร่อง เพราะทรงมีความรู้ที่สมบูรณ์ไม่บกพร่อง ไม่มีสัจจะอะไรที่ไม ่

ทรงรู้ ทรงรู้บริบูรณ์ ทรงสิ้นทุกข์ สิ้นความเศร้าหมองด้วยประการทั้งปวง จึงทรงเบิก

บานเต็มที่ เหมือนดอกบัวเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ปัญญาตรัสรู้ก็เทียบได้กับแสงอาทิตย์ 

เมื่อตรัสรู้ก็ทรงเบิกบานเต็มที่ ไม่บกพร่อง จึงได้พระนาม พุทโธ เมื่อทรงแสดงธรรม 

ก็เพื่อให้ผู้ฟังตื่นด้วยความรู้ คือรู้จนตื่นจากหลับคือความหลงใหลดังกล่าว

ธรรมของพระพทุธเจ้าเป็นดวงประทปีทีจ่ะส่องให้รู้สจัจะคอืความจรงิดังกล่าว 

แต่ผูท้ีม่คีวามมดืหุม้ห่อมากเหมอืนคนตาบอด แม้จะมแีสงสว่างอยูก็่ไม่เหน็ สิง่ทีท่�าให้

เกิดความมืดเหมือนตาบอดก็ได้แก่โลกธรรมทั้งหลายเป็นต้น เมื่อลุ่มหลงเกินไป  

แสงสว่างคือธรรมยากจะส่องเข้าถงึจติใจ ผู้ทีส่นใจศกึษาให้รูค้�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า

ให้รู้สัจจะพอสมควร ปฏิบัติตัวให้มีสติปัญญาในธรรมพอสมควร ย่อมได้เปรียบเวลา

ประสบโลกธรรมท้ังหลาย จักพอมีแสงสว่างให้เห็นความจริง โลกธรรมทั้งปวงจะไม่

ท�าให้ตาบอด ซึ่งตาบอดแล้วแสงสว่างก็ไร้ประโยชน์ ต้องตาดี มีแสงสว่างลืมตามอง 

ก็จะเห็น สัจจะคือความจริง เพราะฉะนั้น ผู้ยังมีตาดี เรียกว่ามีละอองในจักษุน้อย  

ก็ยังพอเป็นเวไนย คือพระพุทธเจ้าทรงแนะน�า สั่งสอนอบรมได้ สามารถใช้ตาอาศัย

ธรรมเป็นแสงสว่างให้เห็นสัจจะคือความจริงได้
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อนัการจะปฏบิตัใิห้เกดิสติปัญญาในธรรมนัน้ ในชัน้ต้นท่านให้อาศยัสญัญาคอื

การจ�าได้หมายรู้ เช่น จ�าไว้ให้ได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงตรสัรู ้และทรงส่ังสอนไว้ว่า ทกุส่ิง

เป็นอนจิจงั ทุกขงั อนตัตา คือทุกสิง่ไม่เท่ียง ทนอยูไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง 

และไม่อยูใ่ต้อ�านาจการบงัคบับัญชาหรอืความปรารถนาต้องการของผูใ้ดทัง้สิน้ เมือ่ทกุ

สิ่งเป็นดังกล่าวจึงไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้เที่ยง ให้ไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลง ให้เป็น

ไปตามความปรารถนาต้องการของตน เพราะแม้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ผิดจากสัจจะ 

เช่นนั้นแล้ว เมื่อไม่เป็นไปตามความยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นไปไม่ได้ ก็ย่อมจักผิดหวัง 

เสียใจ เกิดความทุกข์ ความยินร้าย

การที่จะให้แลเห็นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาของตนเองว่า ทุกสิ่งเป็นอนิจจัง  

ทกุขงั อนตัตา ย่อมเป็นการยากส�าหรบัคนทัว่ไป จงึเป็นการจ�าเป็นจะต้องอาศยัสัญญา

การจ�าได้หมายรูเ้ป็นทางด�าเนนิ เช่น ผูท้ีก่ลวัความแก่ไม่ต้องการแก่ ต้องการเป็นหนุม่

สาวสวยสดงดงามอยู่เสมอตลอดไป ก็จ�าเป็นจะต้องอาศัยสัญญาจ�าค�าสั่งสอนของ

พระพทุธเจ้าไว้ว่าเม่ือเกดิแล้ว ต้องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตาย จะหลกีเลีย่งไม่ได้ ทกุคนถ้า

ไม่ตายเสียก่อนแก่ก็หนีความแก่ไม่ได้ ต้องแก่ด้วยกันทั้งน้ัน เมื่อถึงวาระหน่ึง  

ผู้ที่ไม่ต้องการแก่ ดิ้นรนจะรักษาความไม่แก่ไว้เสมอ นับว่าเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นในทาง 

ที่ผิด ต้องนึกถึงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ดังกล่าว แล้วพยายามปลงใจเสียให้ได ้ 

ว่าทกุคนต้องแก่เช่นเดยีวกบัทีต้่องตาย ถ้าไม่อาศยัสัญญาคอืความจ�าได้หมายรู ้จะมุ่ง

หน้าใช้แต่ปัญญาตนเอง ให้สามารถรูแ้จ้งเหน็จรงิในอนจิจงั ทุกขงั อนตัตา กย่็อมจะตาย

เปล่าโดยไม่อาจรู้แจ้งเห็นจริงเลย โดยไม่อาจท�าโมหะความหลงผิดให้ลดน้อยถึงหมด

สิ้นไปได้เลย

การอาศยัสญัญาจงึเป็นความส�าคญัและจ�าเป็นไม่น้อยส�าหรบัผูต้้องการจะลด

กิเลสให้น้อยลงจนถึงหมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิง พระพุทธองค์ตรัสรู้ไว้อย่างไร และทรง 

สัง่สอนไว้อย่างไร ควรต้องศกึษาให้รูใ้ห้เข้าใจ จะได้เลอืกหยบิยกไปเป็นสญัญาประกอบ

ความเพียรพยายามพิจารณาเจริญปัญญาเพื่อท�าโมหะความหลงให้ลดน้อยลง ไม่เป็น

เหตุน�ามาซึ่งความทุกข์ร้อนนานาประการ



ความจ�าคอืจุดเริ่มต้นของปัญญา

อนัการเกดิขึน้แห่งปัญญาเหน็จรงิด้วยตนเองในเรือ่งใดกค็อืการดบัไป ซึง่โมหะ

ความหลงผดิจากความจรงิในเรือ่งนัน้ ดงันัน้ การอาศัยความจ�าได้หมายรูใ้นค�าสัง่สอน

ของพระพุทธเจ้าประกอบความเพียรพิจารณาให้เกิดปัญญาเห็นจริงด้วยตนเอง  

จึงเป็นการปฏิบัติเพื่อท�าโมหะความหลงผิดจากความจริงในเร่ืองทั้งปวงให้ลดน้อยถึง

หมดสิ้นไปได้

สามัญชนทั้งปวงมีความยึดมั่นถือมั่น จะให้สิ่งทั้งหลายเที่ยง ให้ไม่แปรปรวน

เปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามอ�านาจความปรารถนาต้องการของตน แต่ส่ิงทั้งหลาย 

ไม่เทีย่ง ทนอยูไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง ไม่เป็นไปตามอ�านาจความปรารถนา

ต้องการของผู้ใด พระพุทธองค์ตรัสรู้ทรงเห็นแจ้งในสัจธรรมนี้ และได้ทรงแสดงไว้ใน

พระธรรมค�าสัง่สอนอนัเปรยีบเสมอืนดวงประทปีส่องโลกให้สว่าง พ้นจากความมืดคอื

อวิชชาหรือโมหะท่ีหุ้มห่ออยู่ ผู้ต้องการให้จิตใจพ้นจากความมืด มีความสว่างนั่นคือ

พ้นจากความทุกข์ได้ มีความสุข ต้องจ�าสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ให้ 

แม่นย�า เมือ่โมหะความหลงผดิในเรือ่งหนึง่เรือ่งใดแสดงตวัขึน้ในจติใจ สัญญาความจ�า

ได้ในสัจธรรมที่ทรงสอนไว้จะเป็นเครื่องช่วยยับย้ังความหลงผิดได้ มากหรือน้อยแล้ว

แต่ก�าลังของสติและปัญญา เช่นคนหนุ่มคนสาวที่หลงยินดีในความหนุ่มความสาว 

ปรารถนาจะยดืหยุดความหนุม่สาวนัน้ไว้ให้เทีย่ง ให้ไม่แปรปรวนเปลีย่นแปลง ให้เป็น

ไปตามความปรารถนาต้องการของตน พยายามท�าทุกอย่างที่คิดว่าจะเกิดผลดัง 

ความหลงผิด เป็นต้นว่าบ�ารุงรักษาด้วยประการต่าง ๆ แต่การกระท�าเช่นนั้นหาอาจ

ท�าให้สจัธรรมเปลีย่นแปลงได้ไม่ ทกุสิง่ในโลกนีต้กอยูใ่ต้กฎของสจัธรรม คอื ไม่เทีย่ง 



158 ความเข้าใจเร่ืองชีวิต

เป็นทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง และไม่เป็นไปตามอ�านาจความ

ปรารถนาต้องการของผู้ใด แม้จะบ�ารุงรักษาเพียงใดก็ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป 

และต้องไม่เป็นไปตามความปรารถนาพอใจของผู้ใดทั้งส้ิน นั่นก็คือเป็นหนุ่มเป็นสาว 

ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ได้เสมอไป จะต้องแก่ เริ่มแต่แก่น้อย แล้วก็แก่มาก 

แก่เข้าทุกที 

ผู้ท่ีมีสัญญาจ�าท่ีพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ได้ดังกล่าว หากจะหลงยินดีขึ้นมา 

แม้สญัญาทีจ่�าได้น้ันปรากฏขึน้ด้วย กจ็ะยบัย้ังความหลงยินดนีัน้ได้ ท�าให้สตเิกดิขึน้ได้ 

และปัญญาของตนเองเกิดขึ้นด้วยเมื่อใด เมื่อนั้นก็จะท�าให้ความหลงยินดี หมดสิ้นไป

มีคนเป็นจ�านวนไม่น้อยที่ต้องเป็นทุกข์เพราะพยายามต่อสู้ไม่ให้แก่ นับว่า

เป็นการต้องเป็นทุกข์เปล่าจริง ๆ เพราะถึงอย่างไรก็หนีความแก่ไม่พ้น ทุกข์หรือ 

ไม่ทุกข์ ทุกคนต้องแก่ เช่นนี้แล้วน่าจะพิจารณาดูว่าควรจะทุกข์เพราะกลัวแก่หรือ 

ไม่ควร การที่จะห้ามไม่ให้ตกแต่งบ�ารุงรักษาร่างกายของแต่ละคนนั้น เป็นสิ่งห้ามกัน 

ได้ยาก ยากทั้งที่ผู้อื่นจะห้าม และยากทั้งที่ตัวเองจะห้ามใจตัวเองด้วย ดังนั้นทางที่ด ี

กน่็าจะให้เป็นว่าตกแต่งบ�ารงุรกัษากันไปพลาง แต่กต้็องมสีญัญา คอืจ�าไว้ให้ได้ด้วยว่า 

ถึงอย่างไรก็ไม่มีใครหนีความแก่ได้ ทุกคนต้องแก่ เราเองก็ต้องแก่ เป็นหลักธรรมดา 

เป็นสจัธรรม บ่นไม่ได้ แก้ไขไม่ได้ การปล่อยใจให้เป็นทกุข์ กลวัความแก่อยากจะหลกี

เลีย่งความแก่ คือการยอมให้ใจตกอยู่ใต้อ�านาจของโมหะความหลงผิดประการหนึง่

ผูต้้องการยกระดับจิต ท�าจติให้เบาบางจากกเิลส ต้องแก้ความหลงผดิประการ

นี้ให้ได้ด้วยเหมือนกัน จึงจะสามารถมีความสุขได้ ไม่เช่นนั้นทุกครั้งที่ส่องกระจกเห็น

ตนเอง เหน็ความแปรปรวนเปล่ียนแปลงของตนเองจะเกดิความทกุข์ จติใจเศร้าหมอง 

เพราะอ�านาจโมหะความหลงผิดที่ต้องการจะไม่แก่ จิตใจที่เศร้าหมองจะไม่ช่วยให้ 

อะไรดข้ึีน แก่กจ็ะต้องแก่ และจะเป็นการแก่อย่างเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส แต่ถ้าเลกิกลวั

แก่เสยีได้ ด้วยอาศัยสญัญาพิจารณาให้เหน็ตามความจรงิ กจ็ะเป็นการแก่ทีไ่ม่เศร้าหมอง 

ทีผ่่องใส ใช้สตแิละใช้ปัญญา โดยอาศยัสญัญา พจิารณาให้เหน็จรงิตามทีพ่ระพทุธองค์ 

ทรงสอนไว้ว่า ทุกสิง่เป็นอนจิจงั ไม่เท่ียง ทกุขงั เป็นทกุข์ ทนอยูไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลง เป็นอนัตตา ไม่อยูใ่ต้อ�านาจการบงัคบับญัชาหรอืความปรารถนาต้องการของ 

ผู้ใด สังขารร่างกายนี้ก็เช่นกัน เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา



ความงามที่แท้จรงิ

คนเป็นจ�านวนมากพยายามต่อต้านความแปรปรวน เปลี่ยนแปลงของสังขาร 

หรือพูดง่าย ๆ ว่าพยายามต่อต้านความแก่ พยายามจะไม่ให้ตนแก่นั่นก็เป็นเพราะมี

โมหะ ความหลงผดิ คดิว่าคงจะมวีธิใีดวธิหีนึง่ทีใ่ห้ผลสมปรารถนา คอื ท�าไม่ให้แก่ได้ 

ซึ่งถ้าโมหะความหลงผิดนั้นสิ้นไปเมื่อไร ก็จะรู้ชัดว่าไม่มีวิธีหนึ่งวิธีใดท่ีจะยับย้ังความ

ไม่เที่ยงของสังขารร่างกายได้เลย

ยงัมโีมหะความหลงผดิอีกชัน้หนึง่ทีเ่ป็นเหตใุห้พยายามต่อต้านความแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกาย มิให้ผ่านจากหนุ่มสาวไปสู่ความเฒ่าชรา นั้นคือ 

ความหลงผิดคิดว่า ความสวยสดงดงามของความเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นมีความส�าคัญ

เหนอืความด ี ถ้าไม่มีความหลงผดิเช่นน้ีแล้ว กจ็ะต้องพยายามท�าความดี สร้างความดี 

อบรมจิตใจให้มีความดี ยิ่งกว่าที่จะพยายามบ�ารุงรักษาร่างกายต่อต้านความแก่ชรา 

การพยายามบ�ารุงรักษาร่างกายให้มีก�าลังแข็งแรงเสมอเป็นการดี แต่การ

พยายามบ�ารุงรักษาจิตใจให้เข้มแข็ง สมบูรณ์ด้วยความดียิ่ง ๆ ขึ้นเป็นการดียิ่งกว่า  

ผู้มีปัญญาเห็นถูกย่อมจะเห็นเช่นนี้ แต่ผู้มีโมหะความหลงผิดย่อมจะไม่เห็นเช่นนี้  

ย่อมจะถูกโมหะความหลงผิดนี้น�าไปสู ่ความหลงผิดอีกชั้นหนึ่งดังกล่าวแล้ว คือ 

ความหลงผิดว่าจะสามารถต่อต้านความแปรปรวนเปล่ียนแปลงของสังขารร่างกายได้ 

และเมื่อท�าไม่ได้ส�าเร็จก็จะเกิดความทุกข์ โมหะย่อมน�าให้เกิดทุกข์ต่าง ๆ กันเช่นนี้
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สามีภรยิาท่ีอยูก่นัจนแก่เฒ่านัน้ มิใช่ว่าจะไม่แลเหน็ความแก่เฒ่าของกนัและกนั 

แต่ทั้ง ๆ ที่เห็นแต่ก็เหมือนไม่เห็น เพราะมีส่ิงอ่ืนท่ีเห็นเด่นชัดกว่า มีความส�าคัญ 

เหนือกว่า สิ่งนั้นคือความดีที่มีต่อกัน สามีภริยาที่แยกกันตั้งแต่ยังไม่แก่ ไม่เฒ่า มิใช่

ว่าจะนึกล่วงหน้าไปถึงความแก่เฒ่าไม่สวยไม่งามของแต่ละฝ่าย ที่จริงก็ยังเห็นความ

สวยงามความหนุ่มสาวของกันและกันอยู่ แต่ทั้ง ๆ ที่เห็นแต่ก็เหมือนไม่เห็น เพราะมี

สิ่งอื่นที่เด่นชัดกว่า ส�าคัญกว่า นั่นคือการไม่เห็นความดีของกันและกัน แม้พิจารณา

ความจริงนี้ให้เห็นด้วยปัญญาย่อมไม่เดือดร้อนกลัวความแก่ ย่อมเห็นจริงว่าความดี

ส�าคัญกว่าความสวยสดงดงามของหนุม่สาว ย่อมเบกิบานท่ีจะใช้ความคดิและสตปัิญญา

สรรค์สร้างความดีเต็มความสามารถ

ผูท่ี้ท�าความดสีม�า่เสมอจะมีความดีเป็นนสิยัเป็นพืน้ใจ ผูม้ปัีญญาย่อมเห็นจรงิ

เช่นนี้ แต่แม้จะยังไม่เกิดปัญญาเห็นจริงด้วยตนเอง ยังมีโมหะความหลงผิดอยู่ ก็อาจ

ท�าปัญญาในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้ด้วยวิธีที่กล่าวแล้ว คืออาศัยสัญญาเป็นทางด�าเนิน  

จ�าทีพ่ระพทุธองค์ทรงสอนไว้แล้วพจิารณาตามไป จนเกดิปัญญาของตนเองเหน็จริงตาม 

ว่าความดีท�าให้เสมอ จะยังใจให้เป็นใจที่ดี และใจที่ดีนี้แหละเป็นใจที่มีค่าเหนือค่าของ

สิ่งอื่นใดทั้งหมด

อย่างไรกต็าม มโีมหะความหลงผดิอกีอย่างหนึง่ทีท่�าให้รูจ้กัความดีไม่ถูกต้อง

ตามเป็นจริง ไปถือเอาความไม่ดีเป็นความดี ถือเอาความดีเป็นความไม่ดี นี้ปรากฎมี

อยู่เสมอ เช่น ถือเอาการที่สามารถสร้างตนให้มั่งมีข้ึนได้ด้วยวิธีไม่สุจริต ว่าเป็น 

ความดี และถือเอาการท่ีต้องยากจนเพราะไม่ใช่วิธีทุจริต ว่าเป็นความไม่ดี เป็นต้น 

โมหะความหลงผดิเช่นนีท้�าให้คนท�าผดิโดยคิดว่าเป็นถูก จงึท�าได้ท�าเอา ไม่ตะขดิตะขวง 

และไม่หยุดยั้ง ส�าหรับผู้ท�าเพื่อเงินก็ท�าอย่างท่ีเรียกกันว่าไม่รู ้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ  

ซึ่งก็เพราะอ�านาจของโมหะเท่านั้นท�าให้เป็นไป คือเมื่ออ�านาจของโมหะท�าให้เห็นว่า 

ท�าเช่นน้ันถูก ท�าเช่นนั้นดี แล้วท�าไมเล่าจึงจะไม่ควรท�าต่อไปในเมื่อเป็นการท�าถูก

เป็นการท�าดี เม่ือใดสามารถท�าลายโมหะความหลงผิดในเรื่องเห็นดีเป็นชั่ว เห็นช่ัว 

เป็นดีเสียได้ แม้เพียงเล็กน้อย ก็จะท�าความชั่วความไม่ดีเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ จะรู้จัก

ตะขิดตะขวง จะรู้จักยับยั้ง ทั้งนี้ก็เพราะอ�านาจของปัญญารู้ตามเป็นจริงช่วยยับยั้งไว้
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กใ็ครเล่าท่ีไม่ตกอยู่ใต้อ�านาจของโมหะความหลงผดิจะยนิดที�าความชัว่ จะไม่

ยินดีท�าความดี พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า การกระท�าทุกอย่างมีผล ท�าดีได้ดี ท�าชั่ว

ได้ชัว่ ถ้าไม่มโีมหะความหลงผดิจะไม่มใีครท�าช่ัว จะมแีต่คนท�าด ีโมหะจงึเป็นเหตแุห่ง

การท�าชัว่ทีจ่ะน�าให้เกดิผลชัว่ โมหะจงึเป็นสิง่ทีทุ่กคนควรพยายามท�าให้ลดน้อยลงจาก

จิตใจของตนเป็นล�าดับ ล�าดับไป ด้วยการอบรมปัญญาทางพระพุทธศาสนาให้เจริญ 

ยิ่งขึ้นเป็นล�าดับ ๆ เช่นเดียวกัน

ความสกปรกล้างได้ด้วยน�า้สะอาดฉันใด โมหะความหลงผดิ กท็�าลายได้ด้วย

ปัญญาฉันนั้น



รู้อะไรจงึจะไม่ถอืผดิ

ปัญญานั้นเป็นเครื่องท�าลายโมหะได้ ไม่มีอะไรอื่นจะท�าลายโมหะได้นอกจาก

ปัญญาเท่านั้น โมหะคือความมืด ปัญญาคือแสงสว่าง แสงสว่างส่องเข้าถึงท่ีใด  

ย่อมท�าที่น้ันให้สว่าง ย่อมท�าท่ีนั้นให้สิ้นความมืด ผู้มีปัญญาในเรื่องใด จึงส้ินโมหะ 

ในเร่ืองนั้น มากน้อยตามระดับของปัญญา ผู้ใดมีปัญญาเห็นอนิจจัง ความไม่เท่ียง  

ทกุขัง ความเป็นทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป อนตัตา ความไม่เป็น

ไปตามปรารถนาต้องการของผูใ้ด ผูน้ัน้ย่อมไม่มคีวามยดึมัน่ถอืมัน่ เหน็อนจิจงั ทกุขัง 

อนัตตา ในเร่ืองใดสิ่งใด ย่อมไม่มีความยึดม่ันถือมั่นในเรื่องน้ันสิ่งนั้น เห็นอนิจจัง  

ทุกขัง อนัตตา ในเรื่องทั้งปวง สิ่งทั้งปวง ย่อมไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องทั้งปวง 

สิ่งทั้งปวง

แต่ส�าหรบับคุคลทัว่ไป เป็นการยากท่ีจะแลเห็นอนจิจงั ทุกขงั อนตัตา แม้เพยีง

ในเรื่องใดส่ิงใดอย่างถนัดชัดเจนด้วยปัญญา จะเห็นได้ก็เพียงโดยสัญญาความจ�าได้

ระลึกได้ถึงที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ แต่แม้เพียงเท่านั้นก็ยังดีกว่า จ�าไม่ได้ระลึก 

ไม่ได้เสียเลย แสงสว่างที่เกิดจากการจ�าได้ระลึกได้ แม้จะเป็นแสงสว่างเพียงเล็กน้อย 

ก็ย่อมดีกว่ามืดสนิทไม่มีแสงสว่างเสียเลยแม้เพียงเลือนราง

ดังนั้น ในขั้นต้นส�าหรับทุกคน จึงควรจ�าไว้ให้ได้ว่า พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน

ไว้อย่างไร พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่า ทุกสิ่งเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยง 

เป็นทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ไม่อยู่ใต้อ�านาจความปรารถนา
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ต้องการของผู้ใดทั้งสิ้น จ�าไว้ระลึกไว้ จะเหมือนมีแสงสว่างประจ�าตนอยู่เสมอ จะไม่

อยูใ่นความมดืสนทิจนเกนิไป และเมือ่ใดจะสามารถท�าปัญญาให้เหน็จรงิตามทีจ่�าไว้ได้

นั้นบ้าง แสงสว่างประจ�าตนก็จะแจ่มใสยิ่งขึ้น จะขับไล่ความมืดให้จางหายไปได้ยิ่งขึ้น 

ความยึดมั่นถือมั่นจะลดน้อยลง ความสงบสุขจะเกิดตามมาพร้อมกัน เหมือนผู้อยู่ใน

ที่สว่างไสว เห็นได้ว่าอันตรายอยู่ตรงไหน ย่อมระวังตัวได้ถูกต้อง ย่อมรักษาตัวให้พ้น

อันตรายนั้นได้ ผู้อยู่ในที่มืดสนิทจะเห็นไม่ได้ ว่าอันตรายมีอยู่ตรงไหน ย่อมไม่มีทาง

ระวังรักษาตัวให้พ้นอันตรายนั้นได้ จักได้รับทุกข์โทษของอันตรายนั้น 

แม้ผู้ใดเห็นอนิจจัง หรือทุกขัง หรืออนัตตา เพียงประการใดประการหนึ่ง  

ก็จะเหมือนเห็นท้ัง ๓ ประการพร้อมกัน คือ แม้เห็นว่าไม่เที่ยงเพียงอย่างเดียว  

ความเห็นว่าเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก็จะปรากฏขึ้นพร้อมกันด้วย หรือแม้เห็นว่า 

เป็นทกุข์ ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปเพยีงอย่างเดยีว ความเหน็ว่าเป็น

อนิจจัง ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา ไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการ ก็จะปรากฏขึ้น

พร้อมกันด้วย หรือแม้เห็นว่าเป็นอนัตตา ไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของ 

ผู้ใดเลยเพียงอย่างเดียว ความเห็นว่าเป็นอนิจจัง เป็นทุกขัง ก็จะปรากฏขึ้นพร้อมกัน

ด้วย ดังนั้น แม้จะพอใจเพียงพิจารณาให้เกิดปัญญาในประการใดประการหนึ่งใน  

๓ ประการนี้เท่านั้น ก็จะได้รับผลเต็มที่เหมือนพิจารณาทั้ง ๓ ประการไปพร้อมกัน 

คือย่อมท�าให้เกิดปัญญา เป็นแสงสว่างท�าลายโมหะความหลงอันเป็นความมืดให้ 

ลดน้อยถึงหมดสิ้นไปได้ เม่ือโมหะความหลงผิดลดน้อยลง ความยึดมั่นถือมั่นก็ลด 

น้อยลง ภัยคือความทุกข์ร้อนอันเกิดแต่ความยึดมั่นถือมั่นก็จะลดน้อยลง ด้วยความ

เป็นสุขย่อมเพิ่มขึ้นโดยนัยนี้

ลองพิจารณาสิ่งที่ทุกคนมี คือความรัก หรือบุคคลผู้เป็นที่รัก สิ่งอันเป็นที่รัก 

พจิารณาว่าบคุคลผูเ้ป็นท่ีรกัหรอืสิง่อันเป็นทีรั่ก เป็นเหตใุห้เกดิความทกุข์ทัว่ไปมากบ้าง

น้อยบ้างเพราะเหตุใด ก็จะพบว่า เพราะเหตุท่ีผู้มีความรักในบุคคลหรือในส่ิงนั้น ๆ  

ไปยดึมัน่ถอืมัน่จกัให้ผูน้ัน้สิง่นัน้เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของตน เช่น ต้องการ

ให้บุคคลผู้เป็นที่รักมีความรู้สึกต่อตนเช่นไรก็เช่นนั้น คือเคยรักตนมากก็ต้องการให้

เป็นเช่นนั้นตลอดไป ซึ่งเป็นไปไม่ได้ จิตใจหรือความรักก็เช่นเดียวกับส่ิงท้ังปวง คือ
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เป็นอนัตตา ไม่เป็นไปตามอ�านาจความปรารถนาต้องการของผูใ้ดเลย แม้ท่านผูสู้งสุด

ด้วยวาสนาบารมี ก็หามีอ�านาจท�าให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีความรักท่ีไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลง

ดังที่ปรารถนาต้องการได้ไม่ บางเวลาความรักก็อาจเพิ่มขึ้น บางเวลาก็อาจลดน้อยลง 

บางเวลาก็อาจไม่มีเลย ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ไปเป็นธรรมดา สังเกตใจ

ตนเองทุกคนก็ย่อมเห็นความจริงนี้ประจักษ์ชัดเพราะความเปลี่ยนแปลงในใจตนเอง 

กม็อียูเ่ช่นกนั มิใช่ว่ามีอยู่แต่ในใจผูอ่ื้นเท่านัน้ และความเปลีย่นแปลงนีก้ม็ใิช่ว่าเป็นไป

ตามอ�านาจความปรารถนาต้องการให้เป็นเช่นนั้น มันเป็นไปเองเพราะเป็นอนิจจัง  

ทุกขัง อนัตตา

ผู้ไม่รู้ทันตามความจริง ไปยึดมั่นถือมั่นจะให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ ย่อมเป็นทุกข์

เพราะความไม่สมหวงั เพราะความรกัทีแ่ปรปรวนเปลีย่นแปลงน้ัน แต่ผูรู้ท้นัตามความ

เป็นจริงว่าความรักต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา ย่อมไม่ยึดมั่น ถือมั่น  

เมื่อเป็นเช่นน้ีย่อมไม่เป็นทุกข์เพราะความไม่สมหวัง ย่อมไม่เป็นทุกข์เมื่อความรัก

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดา

ทุกคนมีความรัก มีบุคคลเป็นที่รัก มีส่ิงเป็นที่รัก แม้พยายามดูให้เห็น 

ความไม่เที่ยง หรือความทนอยู่ไม่ได้ หรือความไม่อยู่ใต้อ�านาจปรารถนาต้องการ 

ของใครเลย ย่อมมีความสงบสุขในจิตใจได้พอสมควร ดังนั้นจึงควรพิจารณา อนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา ไว้ให้เสมอ จะได้ไม่เป็นทุกข์จนเกินไป เม่ืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ปรากฏชัดเจนพอสมควร



ปัญญาที่แท้จรงิ

พระพทุธองค์ทรงแสดงไว้ว่า สิง่ใดไม่เท่ียงส่ิงนัน้เป็นทกุข์ ส่ิงใดเป็นทุกข์ส่ิงนัน้

เป็นอนตัตา จากทีท่รงแสดงไว้เช่นนัน้ อาจกล่าวได้ง่าย ๆ ว่า แม้ผูใ้ดเหน็สิง่ใดไม่เทีย่ง

ย่อมเห็นสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปและเมื่อเห็น 

สิ่งใดเป็นทุกข์ ก็ย่อมเห็นสิ่งนั้นเป็นอนัตตา คือไม่เป็นไปตามอ�านาจความปรารถนา

ต้องการด้วย นั่นก็คือ แม้ผู้ใดเห็นอนิจจัง หรือทุกขัง หรืออนัตตา เพียงประการใด

ประการหนึ่ง ก็จะเห็นทั้ง ๓ ประการพร้อมกัน

การพิจารณาเรื่องทั้งปวงสิ่งทั้งปวงเพื่อให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อันเป็น

ตัวปัญญาอย่างยิ่ง จึงไม่จ�าเป็นต้องพิจารณาทั้ง ๓ ประการ เลือกพิจารณาเพียง 

ประการใดประการหน่ึงท่ีถกูอัธยาศัย หรอืทีเ่หมาะกบัเรือ่งนัน้สิง่นัน้ เช่น เลอืกพจิารณา

ว่าสังขารร่างกายเป็นอนิจจัง ก็พิจารณาไปว่าเป็นอนิจจังเท่านั้นได้ เมื่อใดเกิดปัญญา

เหน็อนจิจงั กจ็ะเหน็ทกุขงั เหน็อนตัตาในสงัขารร่างกายไปพร้อมกัน เหมือนได้พจิารณา

ไปพร้อมกัน ฉะนั้น เช่นนี้ที่ท่านกล่าวว่า เม่ือเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจักเห็น 

ตลอดสาย

ได้กล่าวว่า การเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นตัวปัญญาอย่างยิ่ง ก็เพราะ

จะเป็นเหตใุห้พ้นจากโมหะความหลงผดิ จะเป็นแสงสว่างกลางความมดืส่องให้เห็นทกุข์

โทษภัยของความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงว่าเที่ยง ว่าไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลง และ

ว่าเป็นไปได้ตามอ�านาจความปรารถนาต้องการ

อันทุกข์โทษภัยของสิ่งใดก็ตาม หากผู้ใดเห็นถนัดชัดแจ้งว่ามีอยู่ ผู้นั้นย่อม 

ไม่เข้าไปแตะต้องข้องเกี่ยว ย่อมปลีกหนี เช่น ถ่านไฟอันลุกแดงเป็นสิ่งมีทุกข์โทษภัย
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คือความร้อนไหม้แก่ทุกคนทุกสิ่งที่เข้าไปแตะต้องนี้ทุกคนรู้ชัด ทุกคนจึงไม่จับต้อง  

ด้วยกลวัทกุข์โทษภยันัน้จะเกดิแก่ตน อนัความยึดมัน่ถือม่ันในเรือ่งทัง้ปวงก็มทีกุข์โทษ

ภัยเช่นเดียวกบัการจบัต้องถ่านไฟอนัลกุแดง แต่เพราะทกุคนไม่รูช้ดัจึงไม่กลวั จงึเข้าไป

ยึดมั่นถือมั่นไว้ และเมื่อได้รับทุกข์โทษภัย เพราะการยึดมั่นถือมั่นก็มีโมหะท�าให ้

หลงคิดไปว่าทุกข์โทษภัยทั้งหลายที่เกิดกับตนนั้น เป็นเพราะผู้นั้นผู้นี้หรือส่ิงนั้นส่ิงนี้

เป็นต้นเหต ุหาได้เหน็ความจรงิว่าเหตทุีแ่ท้ของทุกข์โทษภยัท่ีตนได้รบันัน้คือความยึดม่ัน

ถือมั่นของตนเอง

การไม่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นเหตุแห่งการยึดมั่นถือมั่นอันมีผลเป็น

ทุกข์โทษภัย เพราะเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นว่าผู้นั้นผู้นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เที่ยง ครั้นเมื่อผู้นั้น 

ผู้นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เที่ยงอยู่ได้ตามความยึดม่ันถือมั่น แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป  

ไม่เป็นดังปรารถนาต้องการ ผู้ยึดมั่นถือม่ันย่อมได้รับความผิดหวัง ย่อมเศร้าเสียใจ 

ยึดมั่นถือมั่นมากในเรื่องส�าคัญมาก ความผิดหวังและความเศร้าเสียใจย่อมมาก  

ยึดมั่นถือมั่นน้อยในเรื่องส�าคัญน้อย ความผิดหวังและความเศร้าเสียใจก็ย่อมน้อยไป

ตามส่วน ไม่ยึดม่ันถอืม่ันในอะไร ๆ เลยย่อมพ้นจากความผดิหวังและความเศร้าเสียใจ

โดยสิ้นเชิง พระพุทธองค์จึงทรงสอนมิให้ยึดมั่นถือมั่น โดยได้ทรงกล่าวไว้ว่าสิ่งทั้งปวง

ไม่ควรยึดมั่น

เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นอีก ขอกล่าวว่า การไม่ยึดมั่นถือม่ัน จักเกิดได้ต่อเมื่อ 

แลเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือเห็นความไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของผู้ใด ก็ถ้ารู้แจ้งแล้วว่าสิ่งใด

กต็ามไม่เทีย่ง เหมือนทีรู่แ้จ้งแล้วว่าถ่านไฟทีก่�าลงัลกุแดงเป็นของร้อน กย่็อมไม่มคีวาม

เคลือบแคลงสงสัยว่าสิ่งนั้นอาจจะเท่ียง เหมือนท่ีย่อมไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยว่า

ถ่านไฟที่ก�าลังลุกแดงอาจจะเป็นของเย็น และความจริงหรือสัจธรรมก็มีอยู่ว่าไม่มี 

สิ่งใดเที่ยง ทุกสิ่งไม่เที่ยง เช่นเดียวกับถ่านไฟที่ก�าลังลุกแดงทุกก้อนร้อน ผู้แตะต้อง

ถ่านไฟที่ก�าลังลุกแดง ย่อมถูกเผาไหม้ให้ร้อนรนฉันใด ผู้ยึดมั่นในสิ่งใดว่าเที่ยงก ็

ย่อมได้รับทุกข์โทษของการยึดมั่นนั้นฉันนั้น ผู้มีความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าในสิ่งใดก็ตาม 

เป็นผูม้โีมหะ และจะท�าลายโมหะนีไ้ด้กต้็องอบรมปัญญาให้เห็นอนจิจงั ทุกขงั อนตัตา 

อันเป็นตัวปัญญาอย่างยิ่ง ที่จะน�าไปสู่ความสุข พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง
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ความยึดม่ันถือม่ันอีกประการหนึ่ง คือความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเรา  

เป็นของเรา ซ่ึงมีอยู่ทั่วไปในสามัญชน ซ่ึงเป็นเหตุแห่งความทุกข์ร้อน ตัวอย่างมีอยู่

มากหลายทัว่ไป เช่น เม่ือได้ยินค�านนิทาว่าร้ายต�าหนติเิตยีน หากไม่มคีวามยดึมัน่ถือ

มั่นว่าผู้ที่ถูกนินทาว่าร้ายต�าหนิติเตียนน้ันเป็นตัวเรา เป็นผู้เกี่ยวข้องเป็นของเรา  

ความโกรธความร้อนใจจะมีมาแต่ไหน การต�าหนิติฉินนินทาว่าร้ายมีอยู่ทั่วไปให้ได้ยิน 

ได้ฟังอยู่เสมอ แต่เมื่อไม่เกี่ยวเนื่องถึงตัวเราถึงของเรา เราก็ไม่โกรธไม่ร้อนใจ นี้เห็น

ได้ชัด ๆ ว่า ความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ได้เกิดเพราะค�านินทาว่าร้ายใด ๆ แต่เกิด

เพราะการยึดมั่นถือมั่นว่านินทาว่าร้ายตัวเราของเราโดยแท้

แต่วิสัยของสามัญชน (หรือปุถุชน) ย่อมต้องมีความยึดม่ันถือมั่นว่าเป็น 

ตัวเราเป็นของเราเป็นธรรมดา เพียงแต่ว่าผู้ใดจะมีน้อย หรือผู้ใดจะมีมาก และผู้ใด 

จะสามารถอาศัยการยึดมั่นถือมั่นนั้น ด�าเนินไปสู่การประกอบคุณงามความดีได้หรือ

ไม่เท่านัน้ นัน่กค็อื เมือ่ยึดมัน่ถอืมัน่ว่าเป็นตวัเราเป็นของเราแล้ว ผูใ้ดจะมปัีญญาสร้าง

สิ่งที่ถือเป็นตัวเราเป็นของเราให้มีคุณงามความดีได้เพียงใดหรือไม่ ข้อนี้เป็นส�าคัญ 

เพราะเมือ่สามญัชนยากจะท�าลายความยดึมัน่ถอืมัน่ว่าเป็นตวัเราเป็นของเราได้ กค็วร

จะหาทางท�าให้การยึดมั่นถือม่ันเช่นนั้นไม่เป็นโทษถ่ายเดียว ควรจะให้เป็นคุณด้วย  

คือเมื่อเป็นตัวเราเป็นของเรา ก็ควรจะท�าตัวเราท�าของเราให้เป็นตัวเราเป็นของเราที่ดี 

ที่มีคุณมีประโยชน์ น่ันก็คือ ต้องอาศัยตัวเราของเรานี้แหละท�าคุณงามความดี  

ไม่ท�าความไม่ดีใด ๆ ไม่ใช่ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็หวังให้เจริญรุ่งเรืองได้
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ดมีสีขุ ได้รบัความยกย่องนบัถอืเป็นอย่างดเีสมอไป ไม่ว่าตวัเราของเราจะท�าร้ายท�าชัว่

เพียงไหน

การยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเพื่ออาศัยท�าคุณงามความดี ก็ยังนับว่าดีกว่า

ยดึถอืเพือ่ให้เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของตนเท่านัน้ แม้ไม่เป็นไปตามปรารถนา

ต้องการ หรือที่เรียกว่าไม่ได้ดังใจก็โกรธก็ทุกข์

ที่จริงมีเหตุผลควรปฏิบัติตามทีเดียว ที่ผู้ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราควรจะ

พิจารณาอย่างรอบคอบ ว่าเม่ือเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วเราก็ควรรักควรห่วงใย 

อย่างยิ่ง ตัวเราเอง เราไม่รักเราไม่ห่วง ของเราเองเราไม่รักเราไม่ห่วง แล้วจะหวังให้

ผู้อื่นที่ไหนมารักมาห่วง และการแสดงความรักความห่วงใยที่ถูกต้องท่ีทุกคนรู้ดีด้วย

กันทั้งนั้น ก็คือต้องป้องกันเสียจากความชั่ว ให้ได้มีความดี ยกตัวอย่างของของตัว  

เช่น ลูกของตัว เป็นต้น ก็ย่อมจะเห็นได้ชัดเจนทันที ว่าลูกของใครใครก็ย่อมรักย่อม

ห่วงใย ย่อมพยายามป้องกันเสียจากความชั่ว พยายามน�าให้มีความดีเป็นคนดี การที่

มารดาบิดาเฝ้าอบรมสั่งสอนลูกของตนให้เป็นคนดียิ่งกว่าไปเฝ้าอบรมส่ังสอนลูก 

คนอื่น ก็เพราะการยึดม่ันถือม่ันว่าเป็นของเรานี้แหละ ทีนี้ถ้าผู้เป็นลูกซึ่งก็มีความ 

ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราเหมือนกัน จะถือด้วยว่าตัวเราเราต้องรักต้องห่วงใย  

ต้องรักษาให้ดีให้เป็นคนดี ก็จะรับการอบรมสั่งสอนของมารดาบิดาไว้ด้วยดี สามารถ

เป็นคนดไีด้ ดงัน้ีแหละท่ีอาจกล่าวได้ว่าอาศยัการยดึมัน่ว่าเป็นตวัเราเป็นของเราส�าหรับ

ท�าคุณงามความดี นับว่าเป็นวิธีที่ผู้สนใจบริหารจิตทั้งหลายควรน�าไปปฏิบัติ

สามญัชนต้องมกีารยดึมัน่ถอืมัน่ว่าเป็นตวัเราเป็นของเราด้วยกนัทัง้นัน้ แต่ถ้า

จะพากนัอาศยัการยดึมัน่ถือมัน่นัน้ท�าตวัเราของเราให้เป็นตวัเราของเราทีด่ ีกจ็ะได้รบั

ความร่มเย็นเป็นสุขทั่วกันได้จริง

สามัญชนผู้ยังมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา ควรจะได้อาศัย

การยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นทางให้ได้ประพฤติดีปฎิบัติดี โดยยกเหตุผลขึ้นว่า เมื่อเป็น 

ตัวเรา เป็นของเรา เราก็ต้องห่วงใยรักษาให้ดี และการจะให้ดีได้นั้นก็ต้องท�า จะให้ดี

โดยไม่ท�าไม่ได้ และจะให้ดโีดยท�าไม่ดกีไ็ม่ได้ จะให้ดกีต้็องท�าด ีเพราะดงัได้กล่าวแล้ว

เสมอมา ว่าการกระท�าทุกอย่างมีผล ผลทุกอย่างตรงต่อเหตุ ท�าดีจะได้ดี ท�าไม่ดีจะ
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ไม่ได้ดี แต่จะได้ไม่ดี และท่ีส�าคัญอย่างยิ่งก็คือ ผู้ใดท�า ผู้นั้นเท่านั้นท่ีจะได้รับผล  

ผู้ไม่ได้ท�าจะได้รับผลไม่ได้เป็นอันขาด ดังนั้น เมื่อยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็น 

ของเรา มคีวามรักตวัเราของเรา มีความห่วงใยตวัเราของเรา ปรารถนาจะให้ได้ดีมสีขุ 

ก็จ�าเป็นต้องท�ากรรมดีเป็นเหตุเพื่อให้ใด้รับผลดีเป็นผล

เวลาใดเกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาว่านี่ตัวเรา นั่นของเรา ก็พยายามมี

สติตั้งใจในเวลานั้นทุกครั้ง ว่าจะท�าตัวเราของเราให้เป็นตัวเราของเราที่ดีให้จงได้ คือ 

จะคิดดี พูดดีท�าดี จะไม่ปล่อยให้ตัวเราของเราเป็นตัวเราของเราที่ไม่ดี คือจะไม่ 

คดิไม่ด ีไม่พูดไม่ด ีไม่ท�าไม่ด ีน่ันก็เท่ากับพยายามมสีตติัง้ใจจะท�าความดอียูเ่สมอ สติ

ที่ประกอบด้วยความตั้งใจดีเช่นนั้น จะเป็นเหตุให้ได้ท�าความดียิ่งกว่าไม่มีสติประกอบ

ด้วยความตั้งใจดีเสียเลย

ผูม้สีตเิป็นผูไ้ม่พลัง้พลาดไปตามอารมณ์หรอืเหตกุารณ์ใด ๆ ได้ง่าย แตกต่าง

กับผู้ไม่มีสติ ซึ่งเป็นผู้พลั้งพลาดได้ง่ายที่สุด กระทบอะไรเพียงเบา ๆ เพียงเล็กน้อย 

ก็พลั้งเผลอเป็นไปตามแรงกระทบนั้น ๆ เสียแล้ว ผู้ไม่มีสติจึงเป็นผู้ตกอยู่ใต้อ�านาจ

ของความไม่ถูกไม่ดีได้ง่าย ส่วนผู้มีสติจะไม่เป็นเช่นนั้น สติจะยับยั้งไว้ได้ เช่น เมื่อมี

สตติัง้ใจว่าจะท�าตวัเราของเราให้เป็นตวัเราของเราทีด่ ีแม้มอีะไรมาเป็นเหตจุะชักน�าให้

ท�าความไม่ดี สติที่ตั้งไว้ว่าจะท�าตัวเราของเราให้เป็นตัวเราของเราที่ดีก็อาจจะเตือนให้

ระลึกได้ถึงความตั้งใจน้ัน จะท�าให้ไม่อ่อนโอนไปตามเหตุท่ีจะชักน�าไปตรงกันข้ามกับ

สติที่ตั้งไว้ 

การพยายามมีสตติัง้ใจม่ันว่าจะท�าตัวเราของเราให้เป็นตวัเราของเราทีด่จีงึเป็น

สิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง ส�าคัญอย่างยิ่ง ส�าหรับจิตทุกคนจะเป็นหนทางเดียวที่จะท�าให้โทษ

ของการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราลดน้อยลงได้บ้าง

อันโทษของการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรานี้ มีมากมายนักจริง ๆ  

ความโลภก็เกิดได้จากการยึดมั่นถือมั่นนี้ ความหลงก็เกิดได้จากการยึดมั่นถือมั่นนี้  

แต่ความยึดมั่นถือมั่นนี้ก็เกิดจากความหลงหรือโมหะอีกต่อหนึ่งเหมือนกัน จะอธิบาย

พอให้เข้าใจว่าเป็นเช่นใดจึงกล่าวว่าความยึดมั่นถือม่ันว่าตัวเราของเราเกิดจากโมหะ

ความหลง และโมหะความหลง ก็เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเรา
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อนัตวัเรานัน้ความจรงิหามไีม่ ทกุคนอาจจะเคยได้ยินหรอือาจจะเคยเล่นทาย

กนัมาแล้วเมือ่เป็นเด็กว่าตัวเราอยูท่ีไ่หน คร้ันผูถู้กถามชีไ้ปทีส่่วนนัน้ส่วนนีข้องร่างกาย

ก็จะถูกปฏิเสธ ว่าผิดทุกแห่งไป กลายเป็นท้องต่างหาก แขนต่างหาก หน้าต่างหาก 

ไปเสียทั้งนั้น ไม่มีตัวเราอยู่ที่ตรงไหนเลย การเล่นเช่นนั้นของเด็ก ๆ นับว่าเป็นการ 

ให้ข้อคิดที่ดีย่ิง ว่าไม่มีตัวเราของผู้ใดอยู่ที่ไหนเลย และเมื่อไม่มีตัวเราแล้ว ของเรา 

จะมีได้อย่างไร ก็ต้องมีไม่ได้ด้วย เด็กให้เหตุผลว่าเป็นมือเป็นหน้า อะไรเหล่านี้  

จึงไม่มีที่เป็นตัวเรา แต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วไม่มีตัวเราของเรา มีแต่ธาตุ ดิน น�้า ลม 

ไฟ เท่าน้ันในร่างกายทีเ่ราไปยึดม่ันถอืม่ันกนัว่าเป็นตวัของเรา เหตผุลจะของเดก็ หรอื

เหตุผลที่แท้จริงก็ตาม ก็ชี้ชัดลงว่า ตัวเราไม่มีและของเราก็ต้องไม่มี แต่เพราะโมหะ

ความหลงนี้แหละ ท�าให้ไม่มีปัญญา เห็นว่าไม่มีตัวเราจริง ๆ ไม่มีของเราจริง ๆ  

ท�าให้ใปยึดดิน น�้า ลม ไฟ อันเป็นธาตุนั้นแหละว่าเป็นตัวเราของเรา นี้ที่กล่าวว่า 

ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเกิดจากโมหะความหลง

เมื่อโมหะท�าให้ความยึดม่ันถือม่ันนั้นเกิดขึ้นแล้ว ถือเสียแล้วว่าเป็นตัวเรา 

ของเรา ก็ย่อมเกิดโมหะความหลงว่าตัวของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ตามที่เรา

ปรารถนาต้องการ เช่น จะต้องไม่แก้ไม่เปลี่ยนแปลง เราต้องแก้ไขป้องกันได้ แล้วก็

แก้ไขป้องกันไปพร้อมกับความหวังว่า จะต้องเป็นไปตามปรารถนาต้องการ ซึ่งเป็นไป

ไม่ได้ นี้กล่าวว่าความหลง หรือโมหะเกิดจากความยึดมั่นถือมั่น

เมือ่การยดึมัน่ถอืมัน่ว่าตัวเราของเราเกดิจากโมหะ และย่ิงเป็นเหตุให้เกดิโมหะ

อีกต่อหนึ่งด้วยเช่นนี้ การยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราจึงเป็นโมหะอย่างแท้จริง 

ควรพยายามอบรมปัญญาขึ้นให้มีก�าลังพอจะท�าลายโมหะน้ีเสีย และขณะเดียวกัน 

เมื่อปัญญามีก�าลังไม่พอจะท�าลายโมหะนี้ได้ ก็ให้อาศัยเป็นทางด�าเนินไปสู่การท�า 

ตัวเราของเรานี้ให้เป็นตัวเราของเราที่ดีไปพลางก่อนจะถูกต้อง



โลกและชวีติในพุทธธรรม



.



พระพุทธเจ้า : มนุษย์ผู้รู้จบโลก

ค�ำว่ำ ผู้ตรัสรู้ เป็นค�ำที่เข้ำใจกันโดยทั่วไปว่ำ หมำยถึงพระพุทธเจ้ำ ซึ่งเป็น 

ผู้มีพระปัญญำคุณอย่ำงสูงสุด และตำมที่เข้ำใจกัน จะเรียกว่ำตรัสรู้ได้ก็ต้องเป็น 

ควำมรู้จริงแท้ ถูกต้องท้ังหมด ถ้อยค�ำของท่ำนผู้ตรัสรู้ก็ต้องเป็นถ้อยค�ำที่จริงแท้ถูก

ต้องทั้งหมดเช่นเดียวกัน เช่นว่ำ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำลเวลำก็รู้หมด ทั้งอดีต อนำคต 

และปัจจุบัน รู้เหตุรู้ผลทั้งสำยเกิดสำยดับ และรู้ตลอดถึงส่วนที่พ้นจำกกำลเวลำ หรือ

จะยกโลกขึ้นเป็นที่ตั้ง ก็เป็นผู้รู้โลก ตลอดถึงรู้ส่วนที่พ้นโลก เหนือโลก ฉะนั้น ค�ำว่ำ 

ผู้ตรัสรู้ จึงเป็นค�ำที่ลึกซึ้งกว้ำงขวำง ไม่อำจจะนิยำมให้สมบูรณ์ได้

เพื่อที่จะให้เห็นควำมถนัดขึ้น ก็น่ำจะลองตรวจดูถึงควำมรู้ของบุคคลโดย 

ทั่ว ๆ ไป

ลองตั้งค�ำถำมดูว่ำ รู้อะไร ?

ก็จะตอบว่ำ รู้วิชำต่ำง ๆ ตำมที่เรียน ตำมที่ฝึกฝน ในสมัยวิทยำศำสตร์นี้  

ก็รู้เหตผุลทัง้กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ แห่งปรำกฏกำรณ์ของธรรมชำต ิเป็นต้น อำจบ�ำบดัแก้ไข

หรือประดิษฐ์สิ่งต่ำง ๆ ขึ้นได้อย่ำงไม่น่ำเชื่อ อำจรู้อดีต อนำคต ปัจจุบัน ของวัตถุ

หรือของโลกในทำงวัตถุ แต่ถ้ำจะย้อนเข้ำมำถำมว่ำ รู้หรือไม่ว่ำ

ตัวเรำเองคืออะไร ?

เป็นอะไรมำแล้ว ?
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ก�ำลังเป็นอะไรอยู่ ? และ

จักเป็นอะไรต่อไป ?

มใีครบ้ำงรูไ้ด้ ในส่วนอดตีอำจรูต้ัง้แต่จ�ำควำมได้ และเฉพำะทีจ่�ำได้ นอกจำก

นั้นก็ไม่รู้ ในปัจจุบันเรำก�ำลังเป็นอะไรอยู่ ก็อำจจะรู้ตำมที่เรำเข้ำใจ

แต่ถ้ำถำมว่ำ ควำมรู้ของเรำถูกต้องหรือไม่ ? ก็จะคิดสงสัยถึงควำมรู้ในอดีต

ที่เข้ำใจว่ำรู้ก็เช่นเดียวกัน ยิ่งในส่วนที่เป็นอนำคตก็อำจจะไม่รู้เลย เช่นว่ำในวันพรุ่งนี้

จะเป็นอย่ำงไร แต่ทกุ ๆ คนอำจคดิว่ำรู ้เพรำะได้ก�ำหนดว่ำจะท�ำนัน่ ท�ำนีไ่ปตำมปกติ

ธรรมดำ ซึง่เป็นเพยีงก�ำหนดไว้เท่ำนัน้ แต่จะเป็นจรงิแน่นอนอย่ำงนัน้หรือไม่ เป็นเรือ่ง

ของอนำคต

ฉะนั้น ที่เข้ำใจกันว่ำ รู้ หรือว่ำ รู้มำก เมื่อคิดดูแล้ว ก็อำจจะไม่รู้เลยหรือรู้

น้อยทีส่ดุ จงึปรำกฏว่ำ ได้มคีนท่ีมคีวำมคดิหลกัแหลมหลำยคน ซึง่เป็นทีน่บัถือกนัว่ำ

นักปรำชญ์ กล่ำวว่ำ ตัวเขาเองยิ่งรู้สึกว่าไม่รู้ แต่คนเป็นอันมากก็นับถือว่าเขาเป็นผู้รู้ 

ก็น่าจะตรงกับค�าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ แปลความว่า “ผู้ใดเป็นคนเขลา รู้จักตนว่า

เป็นคนเขลา ผู้นั้นเป็นบัณฑิตได้บ้าง เพราะรู้จักตนเอง.”

พระพุทธเจ้ำทรงเป็นพระศำสดำเอกในโลก มีบุคคลซึ่งได้รับแสงสว่ำงจำก

พระองค์กล่ำวสรรเสริญว่ำ เหมือนทรงชูประทีปในที่มืด เพื่อผู้มีจักษุจักได้มองเห็นรูป

ทัง้หลำย ข้อนีบ่้งว่ำพระองค์เป็นผู้ตรสัรู ้เพรำะได้ทรงแสดงธรรมให้ผูอ้ืน่รูแ้จ้งเหน็จรงิได้ 

แต่ว่ำใครเล่ำจกัหยัง่ถงึควำมตรสัรูข้องพระองค์ เพรำะได้รบัแสงธรรมจำกพระองค์เพยีงใด 

ก็รู้ได้เพียงเท่ำนั้น เหมือนอย่ำงคนตกลงในมหำสมุทร ก็รู้สึกว่ำมหำสมุทรลึกเท่ำที่ตัว

ตกลงไปเท่ำนั้น

ความตรสัรู ้กบั ความรูธ้รรมดา ต่ำงกันอย่ำงไร ? อำจเทียบกนัได้อีกอย่ำงหนึง่ 

ควำมรู้ที่ทุก ๆ คนรู้กันอยู่นี้ เริ่มด้วยรู้ทำงตำ หู เป็นต้น ถ้ำจะถำมว่ำตำ หูของเรำ

รำยงำนให้เรำรู้อะไรได้ถูกต้องหรือไม่ ก็จะต้องตอบได้ว่ำ ไม่ถูกต้องทีเดียว เหมือน

อย่ำงตำมองดูทำงรถไฟ จะมองเห็นเล็กลงทุกที จนถึงรวมเป็นเส้นเดียวกันในทีสุ่ด 
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ความจรงิเป็นดงัทีต่าเหน็น้ันหรือไม่ ? ทุกคนย่อมตอบได้ ฉะนัน้ ถ้ำใครเชือ่ตำ ห ู ก็

ย่อมจะผิดพลำด แต่ก็ปรำกฏว่ำ โดยมำกยังเชื่อตำ หู หรือว่ำเชื่อตำมควำมรู้ทำงตำ 

หอูยูเ่ป็นปกต ิดงัท่ีทุก ๆ คนก็ย่อมรูส้กึว่ำ ยงัพำกันชอบหรอืชังในรปูทีต่ำเห็น ในเสียง

ที่หูได้ยินอยู่นั่นแหละ ทั้งที่พอจะทรำบว่ำ โดยที่แท้เป็นมำยำ ไม่ใช่เป็นตัวสัจจะ คือ

ควำมจรงิ แต่ควำมรู้นีก้เ็ป็นเพยีงหลกัทฤษฏทีีจ่�ำมำตำมสญัญำเท่ำนัน้ ยงัไม่เป็นญำณ

ที่หยั่งถึงสัจจะ

มีผู้เขียนเล่ำไว้ว่ำ นักศึกษำผู้หนึ่งถำม ไอน์สไตน์ ว่ำต้นไม้น่ัน (ชี้มือไปท่ี

ต้นไม้) มีหรือไม่ ? 

ไอน์สไตน์ตอบว่ำ ไม่มี 

นักศึกษำถำมว่ำ จะเข้ำใจได้อย่ำงไร ? 

ไอน์สไตน์ตอบว่ำ ให้หม่ันนึกคิดอยูเ่สมอ จะแล่นเข้ำไปถึง (penetrate) ได้เอง

ญาณคือความหยั่งรู้ (intuitive insight) มิใช่เกิดจำกกำรค�ำนวณ (mathe-

matic) แต่ต้องอำศยัควำมรูแ้จ้งแทงตลอด อนัตรงกบัค�ำว่ำ ปฎเิวธ หรอื penetration

กำรมองเห็นอะไรของผู้ทรงควำมรู้ แม้ในทำงวิทยำศำสตร์ปัจจุบันกับของคน

ทั่วไปย่อมต่ำงกัน พระพุทธเจ้ำยิ่งทรงต่ำงไปอีกมำก เพรำะได้ทรงเป็นผู้สิ้นกิเลส  

จึงทรงมีพระปัญญำจักษุอันแจ่มใส ซึ่งคนที่ยังมีกิเลสเทียบไม่ได้เลย
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โลกคอืสิ่งที่สลาย

พระตถำคตพทุธเจ้ำทรงทรำบโลกทัง้ปวง แยกออกเป็นธำตเุป็นอเนกต่ำง ๆ กนั 

ตำมควำมจริง

ค�ำว่ำ โลก แปลว่ำ สิ่งที่สลายไป ดังวิเครำะห์ศัพท์ว่ำ ลุชฺชตีติ โลโก แปลว่ำ 

สิง่ทีส่ลายไป ช่ือว่าโลก ดงัจะพึงเหน็ได้ว่ำ ส่ิงต่ำง ๆ ทีเ่รยีกว่ำโลกนัน้ ไม่มคีงทนถำวร

ตลอดไป ต้องสลำยไปในที่สุดทุกอย่ำง เพรำะโลกเป็นสังขำรอย่ำงหนึ่ง ๆ คือเป็นสิ่ง

ที่ผสมปรุงแต่งขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้จึงตกอยู่ใน ลักษณะ ๓ อย่ำง ได้แก่ มีควำมเกิดขึ้น

ในเบื้องต้น มีควำมแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในท่ำมกลำง มีควำมสลำยไปในที่สุด

ค�ำว่ำ ธาต ุแปลว่ำ สภาพทีท่รงหรอืด�ารงอยู ่คล้ำยกบัค�ำว่ำ ธรรม หมำยถงึ 

เครื่องผสมปรุงแต่ง หรือเครื่องประกอบต่ำง ๆ ของโลก ถ้ำจะเทียบโลกกับรถ  

ธำตุในที่นี้ ก็เทียบกับเครื่องประกอบต่ำง ๆ ของรถ

โดยปกตสิำมัญชนย่อมมองดโูลกในฐำนเป็นตวัเป็นตน เหมอืนอย่ำงมองดรูถ

ในฐำนเปน็ตวัรถ และยึดถือโลกตำมสมมติต่ำง ๆ ที่ตัง้ขึน้ตำมลกัษณะอำกำรเป็นต้น 

ดังพระพุทธภำษิตท่ีแปลควำมว่ำ “เหมือนอย่างว่า เพราะประกอบส่วนต่าง ๆ เข้า 

เสียงว่ารถก็มีฉันใด เม่ือขันธ์ทั้งหลายมีอยู่สมมติว่า สัตว์ก็มีฉันนั้น” รวมควำมว่ำ  
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ดูและยึดถือโลกในฐำนเป็นตัวเป็นตนตลอดถึงเป็นเรำเป็นเขำ เป็นของเรำเป็นของเขำ

สืบเนื่องกันไป

ส่วนพระตถำคตพุทธเจ้ำ ทรงดูโลกแยกออกเป็นธำตุ เป็นอเนกนำนัปกำรจึง

ไม่ทรงเหน็เป็นตวัเป็นตน เหมอืนอย่ำงนำยช่ำงมองดรูถหรอืเรอืน แยกออกเป็นเครือ่ง

ประกอบต่ำง ๆ ได้โดยถนัดชัดเจน และไม่ทรงยึดถือเป็นตัวเป็นตน ทรงเห็นเป็น 

สักแต่ว่ำ ธาตุ เป็นสักแต่ว่ำ สมมติ

พระอำจำรย์แสดงว่ำ พระตถำคตพทุธเจ้ำทรงทรำบ สงัขารโลก ทัง้ทีม่ใีจครอง 

ทั้งที่ไม่มีใจครอง แยกออกเป็นธำตุต่ำง ๆ ได้โดยสิ้นเชิง ยกตัวอย่ำง อนุปาทินนกะ 

สิง่ทีไ่ม่มใีจครอง เช่น ต้นไม้ ขำวด�ำ ใบไม้มสัีณฐำนต่ำง ๆ ดอกไม้มสีี และกลิน่ต่ำง ๆ 

ผลไม้มีรสต่ำง ๆ เพรำะธำตุชื่อนี้ ๆ เป็นต้น.

ในพระสูตรหนึ่ง แสดงย่อธำตุลงเป็นสอง คือ สังขตธำตุ และ อสังขตธำตุ 

ธำตทุีถู่กผสมปรงุแต่ง เรยีกว่ำ สงัขตธาต ุธำตทุีไ่ม่ถกูผสมปรงุแต่ง เรยีกว่ำ อสงัขตธาตุ 

เป็นธำตุแท้ ธำตุดังกล่ำวมำข้ำงต้นเป็นสังขตธำตุ แม้ธำตุที่ค้นพบกันใน โอกาสโลก 

ที่เข้ำใจกันว่ำเป็นธำตุแท้ตำมสมัย มำบัดนี้ก็ปรำกฏว่ำเป็นเพียงสังขตธำตุ เพรำะยัง

แยกออกไปได้

กำรแยกให้รู้จักตัวธำตุเป็นอุปกำระส�ำคัญในทำงคดีโลก แม้ในทำงพระพุทธ-

ศำสนำ กำรแยกให้รู้ตวัธำตใุนสงัขำรโลก คอื รปูกาย นามกาย ของตน กเ็ป็นอปุกำระ

ส�ำคัญในกำรปฏิบัติธรรม



โลกและจักรวาลนับไม่ถ้วน

โลกคือพิภพนี้ ตำมภูมิศำสตร์ มีมหำสมุทรและมีทวีปต่ำง ๆ แบ่งออกเป็น

ประเทศใหญ่เล็กมำกมำย ในบัดนี้มีแผนที่โลกบอกได้อย่ำงละเอียด ทั้งมียำนพำหนะ

ส�ำหรับไปได้รอบโลกในเวลำอันรวดเร็ว เมื่อมองขึ้นไปจำกโลกนี้ยังได้เห็นดวงอำทิตย์ 

ดวงจันทร์ และดวงดำวต่ำง ๆ อีกนับไม่ถ้วน 

ในห้วงนภำกำศ วิทยำกำรในบัดนี้แสดงว่ำดวงดำวที่ไม่มีแสงกระพริบเป็น 

ดวงอำทิตย์ดวงหน่ึง ๆ ต่ำงมีดวงดำวท่ีไม่มีแสงในตัวเอง เป็นบริวำรอยู่เป็นกลุ่ม ๆ  

เหมือนเช่นกลุ่มโลกของเรำนี้ กลุ่มโลกดังกล่ำวนี้มีมำกมำยนับไม่ถ้วน

ในหนงัสอืทำงพระพทุธศำสนำมกีล่ำวไว้ว่ำมีหลำยแสนโกฏจิกัรวำล น่ำอศัจรรย์

ทีท่่ำนมคีวำมรูอ้ย่ำงถูกต้อง น�ำหน้ำควำมรูข้องคนทัว่ไปในเวลำนัน้ เพรำะข้อทีส่อนกนั

ในสมัยนั้น และในสมัยต่อมำท่ียังมีหลักฐำนเหลืออยู่ มีแต่เล่ำเรื่องโลก แตกต่ำงไป

จำกวิทยำกำรในปัจจุบัน

กลุ่มดำวที่เป็นโลก รวมทั้งโลกที่เรำได้อำศัยอยู่นี้ด้วยกันมีจ�ำนวนนับไม่ถ้วน

หลำยแสนโกฏิดังกล่ำวนั้น เรียกว่ำ โอกาสโลก โลกคือโอกำส

ค�ำว่ำ โอกาส แปลว่ำ สิ่งที่ไถหรือขีดลงให้เป็นรอยได้ คือพิภพในส่วนที่เป็น

วัตถุก้อนมหึมำ ค�ำว่ำ โอกาส นี้ จึงตรงกันข้ำมกับค�ำว่ำ อากาศ ซึ่งแปลว่ำ ที่อันไถ

หรือขีดเป็นรอยไม่ได้ หมำยถึงช่องว่ำง
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อำกำศคือช่องว่ำงนี้ ทำงพระพุทธศำสนำแสดงว่ำ อนนฺต� อากาส� แปลว่ำ 

อากาศไม่มีที่สุด เพรำะไม่ปรำกฏว่ำมีขอบเขตแค่ไหนโดยรอบ ซึ่งก็ตรงกับวิทยำกำร

ในปัจจุบนั ส่วนโอกำสโลกซึง่เป็นวตัถกุ้อนมหมึำเช่นโลกของเรำนี ้ทำงพระพทุธศำสนำ

แสดงโดยส่วนรวมว่ำ ประกอบขึ้นด้วยธำตุ คือธำตุที่แข้นแข็ง เรียกว่ำ ปฐวีธาตุ  

ธำตุที่เอิบอำบ เรียกว่ำ อาโปธาตุ ธำตุที่อบอุ่น เรียกว่ำ เตโชธาตุ ธำตุท่ีเคลื่อนที่  

พัดไหว เรียกว่ำ วาโยธาตุ และส่วนที่เป็นช่องว่ำงอยู่ในระหว่ำงธำตุทั้งหลำยดังกล่ำว

เรียกว่ำ อำกำศธำตุ

ค�ำว่ำ ธาตุ หมำยถึงส่วนประกอบที่มีลักษณะต่ำง ๆ กัน ดังกล่ำวน้ันก็ได้ 

หมำยถึงต้นเดิมของส่วนประกอบเหล่ำนั้นก็ได้ เมื่อมีเหตุปัจจัย ธำตุต่ำง ๆ ก็มำ

ประกอบกันเป็นโลกนี้ แม้โลกอื่นก็เช่นเดียวกัน

ฉะน้ัน โลก ทุก ๆ โลก ทำงพระพทุธศำสนำจงึถือว่ำเป็น สงัขาร คือส่วนผสม 

เช่นเดียวกบัผลไม้เล็ก ๆ ผลหนึง่ ซึง่เกดิข้ึนและเป็นไปตำมปัจจยั และต้องเป็นไปตำม 

กฎของไตรลักษณ์ (เครื่องก�ำหนด ๓ อย่ำง) คือ ควำมไม่เที่ยง ๑ ควำมเป็นทุกข์คือ

เป็นอยู่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลง ๑ ควำมเป็นของไม่ใช่ตัวตนเพรำะแยกย่อยออกไปได้

จนละเอียดท่ีสุด ๑ พระพุทธเจ้ำได้ทรงรู้โลกตำมควำมเป็นจริงซึ่งยืนยัน ถูกต้องอยู ่

ทุกกำลสมัย เพรำะเหตุนี้จึงได้พระนำมว่ำ โลกวิทู ผู้รู้โลก.



โลกทางวัตถุและโลกทางจติใจ

โอกาสโลก คือโลกพภิพอันมหึมำ เป็นทีร่วมและเป็นทีเ่กดิแห่งสรรพส่ิงต่ำง ๆ 

ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทุก ๆ สิ่งทั้งเล็กและใหญ่ เรียกว่ำ สังขารโลก อันหนึ่ง ๆ

โลกท่ีลึกซึ้งอีกอย่ำงหนึ่งคือ สัตวโลก อันหมำยถึง ความเป็นสัตว์ บุคคล  

ตัวตน เรา เขา ทั้งหมด กล่ำวอีกอย่ำงหนึ่ง คือ ภาวะแห่งจิตใจซึ่งเป็นหัวใจของโลก

ทั้งหมด

ภำวะของจิตใจนี้มิใช่ร่ำงกำย ร่ำงกำยจัดเป็น สังขารโลก ซึ่งมีควำมเป็นไป 

ดังเช่นที่แสดงไว้ในหลักชีววิทยำ ส่วนภำวะแห่งจิตใจซึ่งยังตกอยู่ในอ�ำนำจควำมดึงดูด 

ของโลก จัดเป็น สัตวโลก

ฉะนั้น มติทำงพระพุทธศำสนำจึงแยกร่ำงกำยและจิตใจออกเป็นคนละส่วน 

และจัดเข้ำประเภทของโลกที่ต่ำงกัน.

ในปัจจุบันนี้ได้มีนักศึกษำค้นคว้ำมิใช่น้อย ไม่เชื่อว่ำมีจิตใจอีกส่วนหนึ่งจำก

ร่ำงกำย เพรำะเห็นว่ำท่ีเรียกว่ำจิตใจนั้นคือมันสมอง (Brain) หรือมันสมองนี้เอง  

ท�ำหน้ำที่เป็นจิตใจ (Mind)

แต่ในสมัยที่คิดสร้ำงอิเล็กทรอนิกเบรน (Electronic Brain) ขึ้นใช้ได้ ก็ได้มี

นักคิดค้นอกีไม่น้อยเหน็ว่ำมันสมองในร่ำงกำยของบคุคลจะต้องม ีMan คอืบคุคลอะไร

อีกคนหนึ่งเป็นผู้ใช้
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อนัท่ีจรงิในศำสนำเกอืบทกุศำสนำได้แสดงกำรเกดิหลงัจำกกำรตำย และเรยีก

สิ่งที่ไปเกิดต่ำง ๆ กัน เช่น Soul หรือ อาตมัน เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่ร่ำงกำย

ส่วนทำงพระพุทธศำสนำนั้น ได้แสดงกำรเวียนเกิดในชำติต่ำง ๆ ของสัตว์ 

ทั้งปวง และแสดงว่ำควำมเวียนเกิดไปในชำติที่ดีหรือเลว มีสุขหรือมีทุกข์ เป็นต้น  

เป็นไปตำมกรรมที่ทุก ๆ สัตว์บุคคลท�ำไว้ จนกว่ำจะส้ินกิเลส จึงส้ินกำรเวียนเกิด  

แต่กำรสิน้กเิลสนัน้ไม่ใช่เกดิขึน้เอง ต้องเกดิจำกกำรปฏบิตัใินมรรคมอีงค์แปดประกำร 

มสีมัมำทฏิฐิ ควำมเหน็ชอบ เป็นต้น กล่ำวโดยย่อ พระพทุธเจ้ำทรงส่ังสอนให้ทกุ ๆ คน 

เว้นจำกกำรท�ำชั่ว แต่ให้ท�ำกุศลคือควำมดี และให้ช�ำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส 

เมื่อปฏิบัติตำมค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำ ถึงยังจะเป็น สัตวโลก ที่แปลว่ำ ผู้ที่ยัง 

ข้องเกี่ยว ก็ย่อมจะเป็น บุญสัตว์ คือข้องเกี่ยวอยู่ในควำมดี เมื่อข้องเกี่ยวในควำมดี

โดยมำกกจ็ะพำกนัอยูเ่ป็นสุข ส่วนทีพ่ำกนัเป็นทกุข์อยูโ่ดยมำกทกุวนันี ้กเ็พรำะพำกนั

เป็น ปาปสตัว์ คอืข้องเกีย่วในควำมชัว่ ยิง่มคีวำมรูม้ำกกย็ิง่จะพำกนัท�ำลำยโลกได้มำก

จนถึงอำจเป็นโลกวินำศก็ได้

พระพทุธเจ้ำได้ทรงปฏบิตัพิระองค์เองในเบือ้งต้นให้พ้นจำกควำมเป็นปำปสตัว์ 

(ข้องอยู่ในบำป) มำเป็นบุญสัตว์ (ข้องอยู่ในบุญ) เป็น โพธิสัตว์ (ข้องอยู่ในควำมรู้) 

จนถึงเป็น พระพุทธะ (ผู้รู้แล้วบริบูรณ์) พ้นจำกควำมเกี่ยวข้องทั้งหมด จึงทรงเป็น 

ผู้รู้โลกซึ่งไม่ติดข้องอยู่ในโลกทุกประเภท ทุกชนิด จึงได้พระนำมว่ำโลกวิทู (ผู้รู้โลก).



ใครสร้างโลก ?

สรรพสังขาร คือสิ่งทั้งปวงบรรดำที่มีอยู่ในโลกพิภพ บ้ำงมีชีวิต บ้ำงไม่มีชีวิต 

บ้ำงมีใจครอง บ้ำงไม่มีใจครอง แต่ในที่นี้ยังไม่หมำยถึงจิตใจ หมำยถึงแต่ส่วนท่ีเป็น 

รูปวัตถุ ทำงพระพุทธศำสนำแสดงว่ำ ทุกส่ิงทุกชนิดเกิดขึ้นจำกกำรประชุมของธำตุ 

ต่ำง ๆ ซึ่งมำปรุงแต่งขึ้นตำมเหตุปัจจัยนั้น ๆ เหตุปัจจัยดังกล่าวนี้เอง เป็นผู้สร้าง

สรรพส่ิงทัง้หลาย เป็นธรรมชำตกิมี็ เป็นบุคคลและสตัว์เดรจัฉำนกม็ ีหรอืประกอบกนั

ทั้งสองฝ่ำยก็มี

ผูส้ร้ำงทีเ่ป็นธรรมชำตนิัน้กไ็ด้แก่ธรรมชำตต่ิำง ๆ ทีท่�ำให้เกดิเป็นดนิ น�ำ้ ไฟ 

ลม หรือหนำว ร้อน เป็นต้น (ดังที่วิทยำกำรในบัดนี้ได้แสดงไว้)

ผู ้สร้ำงที่เป็นบุคคลหรือสัตว์นั้น ก็เช่นคนสร้ำงบ้ำนเรือน นกสร้ำงรัง  

ปลวกสร้ำงจอมปลวก เป็นต้น

ทั้งสองฝ่ำยรวมกันนั้น เช่นก�ำเนิดของกำยมนุษย์และสัตว์เดรัจฉำนทั้งหลำย 

ต้องมีพ่อแม่และกระบวนกำรของธรรมชำติประกอบกัน

ก�ำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลำยย่อมเป็นไปตำมพืชพันธุ ์ ตำมแบบของตน  

เหมือนอย่ำงรูปกำยของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉำนทุกชนิด เม่ือเกิดขึ้นก็มีรูปลักษณะ

ตำมประเภทพืชพันธุ์แต่ละอย่ำง
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พระอำจำรย์ผู้แต่งคัมภีร์กว่ำ ๑,๐๐๐ ปีมำแล้วได้แสดงว่ำ พระพุทธเจ้ำได้

ตรัสรู้ธำตุต่ำง ๆ ที่มำประกอบกันเป็นสรรพสังขำรคือทุก ๆ สิ่งในโลกพร้อมทั้งเหตุ

ปัจจัย แต่พระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงพระธรรมค�ำสั่งสอน ในฐำนะที่เป็นพระศำสดำ 

ผู้ประกำศพระศำสนำ ไม่ใช่ในฐำนะเป็นอำจำรย์ ผู้แสดงธรณีวิทยำ ชีววิทยำ หรือ

วิทยำศำสตร์สำขำต่ำง ๆ จึงได้ทรงแสดงในแง่พระศำสนำเท่ำนั้น

ประมวลกล่ำวว่ำสรรพสังขำรเหล่ำนั้นเรียกว่ำ สังขารโลก ประกอบขึ้นด้วย

ธำตุต่ำง ๆ จำก โอกาสโลก ตำมเหตุปัจจัย ตกอยู่ในอ�ำนำจของ ไตรลักษณ์  

เช่นเดียวกัน คือ ไม่เที่ยง ไม่คงทน ต้องเปลี่ยนแปลงไป (แม้ในทำงวิวัฒนำกำร)  

มิใช่สิ่งมีควำมเป็นตัวตนคงอยู่เป็นรูปวัตถุนั้น ๆ ตลอดนิรันดร เพรำะในที่สุดก็ต้อง

แตกสลำย ธำตุต่ำง ๆ ที่มำประกอบเข้ำ ซึ่งแยกมำจำกโอกำสโลก ก็กลับไปรวมกับ

โอกำสโลกตำมเดิม และเม่ือมีเหตุปัจจัยข้ึนอีกก็แยกมำประกอบกันเป็นสังขำร หรือ

สิ่งต่ำง ๆ ขึ้นใหม่ แล้วก็สลำยไปอีก

ธำตุต่ำง ๆ ท่ีมำประกอบกันเป็นสังขำร เมื่อหมำยถึงส่วนที่เป็นต้นเดิม  

จึงเป็นของทีไ่ม่ดบัศนูย์หรือบกพร่องไปข้ำงไหน ส่วนสรรพสังขำรซึง่รวมเรยีกว่ำสังขำร

โลกทุก ๆ อย่ำง ทั้งที่เป็นของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉำน ซึ่งเป็นประเภทที่มีใจครอง  

ทัง้ประเภททีไ่ม่มใีจครอง หรอืทัง้ทีมี่ชีวติและไม่มชีีวิต ล้วนต้องเกดิดบัเหมอืนกันหมด



ปัญหาโลกแตก คดิไปท�าไม ?

ได้มีภิกษุบ้ำง ผู้อื่นบ้ำง กรำบทูลถำมพระพุทธเจ้ำ ในปัญหำเรื่องโลก ว่ำมี

ทีส่ดุหรอืไม่ เป็นต้น พระพทุธเจ้ำไม่ตรสัพยำกรณ์ เพรำะเป็นเร่ืองไม่บงัเกดิประโยชน์

อะไร ไม่ท�ำให้ใครซ่ึงมำสนใจในเรื่องดังกล่ำวเป็นคนดีขึ้นและพ้นจำกควำมทุกข์  

แต่พระองค์ได้ตรัสพยำกรณ์ปัญหำที่ทุกคนเผชิญอยู่เฉพำะหน้ำ ซึ่งอำจจะรู้ อำจจะ

ปฏิบัติให้เป็นคนดี และพ้นทุกข์ได้ทุก ๆ คน คือ ได้ทรงพยำกรณ์ถึงควำมจริง  

ในเร่ืองทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ควำมดับทุกข์ และทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์  

ที่เรียกว่ำ อริยสัจจ์ ๔

ปัญหำเรื่องโลกอันไม่เป็นประโยชน์ในทำงปฏิบัตินั้น พระพุทธเจ้ำไม่ตรัสเลย 

มีเล่ำไว้ในต�ำนำนว่ำ

ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นพรำหมณ์มำก่อน กรำบทูลว่ำ ตนจะสึกถ้ำไม่ทรง

พยำกรณ์ให้ฟัง พระพุทธเจ้ำก็ตรัสว่ำ พระองค์ไม่ได้ทรงเชิญภิกษุนั้นมำบวช ทั้งไม่ได้

ทรงรับรองว่ำ เมื่อบวชแล้วจะตรัสเรื่องนี้ ภิกษุนั้นขอมำบวชเอง

ปัญหำเรื่องโลกท่ีไม่ตรัสพยำกรณ์ดังกล่ำวนั้น ก็ท�ำนองปัญหำเรื่อง ก�าเนิด

โลก หรือถ้ำพูดตำมควำมรู้ปัจจุบัน ก็เช่นปัญหำว่ำ โลกเริ่มหมุนรอบที่หนึ่งตั้งแต่ 

เมือ่ไร ? จะหมนุรอบสุดท้ำยและหยดุหมนุเมือ่ไร ? ถึงใครจะตอบได้ก็ไม่เกิดประโยชน์

อะไร สู้มำคิดในด้ำนเหตุผลเช่นอย่ำงแบบวิทยำศำสตร์ในปัจจุบันไม่ได้ และเมื่อพบ

เหตผุลเช่นนีแ้ล้ว กอ็ำจตอบได้ตำมเหตผุล เช่นตอบว่ำ เมือ่เหตตุ่ำง ๆ พร้อมกนัเมือ่ไร  
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ผลคอืควำมหมนุของโลกกเ็ริม่มเีมือ่นัน้ และเม่ือเหตเุหล่ำนัน้สลำยตวัเม่ือไร ผลดังกล่ำว

ก็หยุดเมื่อนั้น ฉะนั้น พระธรรมของพระพุทธเจ้ำจึงถูกต้องอยู่ทุกกำลเทศะ

ในสมัยที่คนว่ำโลกแบน อำทิตย์เดินรอบโลก และต่อมำ คนรู้ว่ำโลกกลม  

โลกหมุนรอบอำทิตย์ จนถึงปัจจุบันนี้ คนก�ำลังพยำยำมค้นคว้ำติดต่อและเดินทำงไป

ยังโลกพระจันทร์๑ โลกพระศุกร์ เป็นต้น หลักธรรมของพระพุทธเจ้ำ โดยเฉพำะหลัก

อริยสัจจ์ ก็คงเป็นควำมจริงท่ีถูกต้องใช้ได้อยู่ทุกสมัยที่ควำมคิดควำมรู้ของคนในทำง 

ต่ำง ๆ คืบหน้ำไป ทั้งเป็นควำมจริงของทุก ๆ โลก ไม่คับแคบอยู่เฉพำะสมัยโน้น  

ซึ่งมำถึงสมัยควำมรู้ของคนหันหลังให้เสียแล้ว และไม่คับแคบอยู่เฉพำะโลกนี้เท่ำนั้น 

แต่เป็นหลักแห่งสำกลโลก

เหตฉุะนีจ้งึมคี�ำแซ่ซ้องพระพทุธเจ้ำว่ำทรงเป็น สมัมาสมัพุทโธ แปลว่ำ ผูต้รสัรู้

ชอบเอง เพรำะได้ทรงปฏิบัตค้ินพบพระธรรมอย่ำงถูกต้องขึน้ด้วยพระองค์เอง และทรง

ทรำบหลักวิชำครูอย่ำงเอกอุ ทรงวำงหลักศำสนำสั่งสอนให้โลกได้ทรำบควำมจริง  

ซึ่งเป็นประโยชน์ช่วยคนปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้ทุกกำลสมัย

๑ เรื่องนี้ทรงนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ ต่อมำอีก ๙ ปี นักบินอวกำศชุดแรกของสหรัฐอเมริกำ  

 จ�ำนวน ๓ คน จึงได้น�ำยำนอพอลโลลงไปบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎำคม  

 ๒๕๑๒ เวลำ ๐๓.๑๗ น. (ตำมเวลำในประเทศไทย) 



โลกร้อนเพราะตัณหาของคน

ภำวกำรณ์ของโลกในปัจจบุนันีเ้ป็นทีห่วำดเกรงกนัโดยทัว่ไปว่ำจะเกดิสงครำม 

และถ้ำเกิดสงครำมขึ้น ก็จะเกิดภัยมหำศำลแก่ชีวิตมนุษย์ รวมทั้งบ้ำนเมืองและ 

สิง่ต่ำง ๆ โดยทีไ่ม่มใีครอำจจะประมำณได้ เพรำะในปัจจบุนันี ้ได้มอีำวธุอย่ำงร้ำยแรง  

เช่น ระเบิดไฮโดรเจน เป็นเครื่องท�ำลำยล้ำงกัน และยังมีจรวดที่เป็นพำหนะน�ำอำวุธ

ไปทิง้ได้รอบโลก แต่ถ้ำบคุคลผูมี้ส่วนก่ออันตรำยแก่โลกยงัมคีวำมหวำดเกรงและยงัหำ

ทำงที่จะแก้ไขผ่อนคลำยควำมตึงเครียดอยู่ อันตรำยก็คงยังไม่เกิดขึ้นโดยง่ำย

อนัมลูเหตทุีใ่ห้เกดิควำมตงึเครยีดขึน้นี ้โดยตรงท่ีสุดกคื็อ ตัณหา ควำมทะยำน

อยำกในจิตใจของบุคคล หรือกล่ำวอีกอย่ำงหนึ่งก็ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ กิเลส 

เหล่ำนีเ้ป็นไฟเผำโลกอยูท่กุกำลสมยั และเป็นนำยทีบ่งกำรมนษุย์ให้เบยีดเบยีนท�ำลำย

ล้ำงกันและกัน แม้บุคคลจะมีอ�ำนำจครอบง�ำผู้อ่ืนได้มำกมำย แต่ก็ต้องเป็นทำสของ

ตัณหำ จึงได้ขวนขวำยเพื่อหักล้ำงผู้อื่นลงไปให้ย่อยยับ โดยที่ไม่พยำยำมหักตัณหำ 

ในใจของตนเองลงไปเลย เมื่อเป็นเช่นนี้ ควำมสงบก็เกิดขึ้นได้โดยยำก ยิ่งแก้ด้วยวิธี

เพิ่มตัณหำให้แก่ตนและหักล้ำงผู้อื่นให้จ�ำยอม ก็ยิ่งเพิ่มควำมไม่สงบ เพรำะไม่มีใครที่

จะยินยอมแก่กัน ต้องพำกันพยำยำมป้องกันตน หรือคิดหักล้ำงเป็นกำรตอบแทนกัน

อยู่ตลอดไป
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พระพุทธเจ้ำได้ทรงทรำบ วธิแีก้ความไม่สงบของโลกต่าง ๆ และได้ทรงปฏบัิติ

เป็นกำรแก้ที่พระองค์เองก่อน คือ ได้ทรงหักตัณหำ ได้ทรงหักโลภะ หรือรำคะ  

และโทสะ โมหะในพระองค์ได้หมดสิ้น จึงไม่ทรงมีกิเลสที่จะท�ำให้ก่อกรรมหักล้ำง 

ใคร ๆ ในโลก ทรงมีแต่พระมหำกรุณำประทำนธรรม เป็นเครื่องหักล้ำงกิเลส  

เพ่ือควำมสุขสงบของโลกโดยส่วนเดียว ฉะนั้น จึงได้พระนำมว่ำ “ภควา″ ซึ่งมี 

ควำมหมำยอย่ำงหนึ่งว่ำ ได้ทรงท�ำกำรหักกิเลส หรือมีกำรหักกิเลส

กำรหกักเิลสในจติใจตำมพระธรรมค�ำส่ังสอนของพระพทุธเจ้ำเท่ำนัน้ เป็นวิธี

เดียวที่จะแก้ควำมไม่สงบต่ำง ๆ ของแต่ละเฉพำะบุคคล และของส่วนรวมตลอดไป

จนถึงของโลก แต่ก็จะต้องถอน ตะปูที่ตรึงใจ ๕ อย่ำง คือ

๑.  ควำมสงสัยลังเล ไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ำ 

๒.  ควำมสงสัยลังเล ไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรม 

๓.  ควำมสงสัยลังเล ไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ 

๔.  ควำมสงสัยลังเล ไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขำ คือกำรส�ำเหนียกปฏิบัติตำม 

 พระธรรม

๕.  ควำมมีจิตโกรธแค้นเกลียดชังบุคคลผู้ประพฤติธรรม เพรำะไม่นิยม 

 นับถือธรรม

พระเจ้าอโศก ซ่ึงเป็นมหำรำชพระองค์หนึง่ของประเทศอนิเดยีในสมยัโบรำณ 

เดมิได้ทรงแผ่อ�ำนำจด้วยแสนยำนภุำพ ท�ำลำยล้ำงชวิีตมนษุย์ลงเป็นอนัมำก แต่ภำยหลัง

ทรงนบัถอืพระพทุธศำสนำ จงึทรงเปลีย่นมำแผ่พระธรรมออกไปอย่ำงกว้ำงขวำง ตลอดถึง

นำนำประเทศ ยังให้เกิดควำมสุขสงบขึ้นอย่ำงกว้ำงขวำงและยั่งยืน

ฉะน้ัน พระศำสนำของพระพุทธเจ้ำผูห้กักเิลสและทรงสอนให้หักกเิลสนีเ้ท่ำนัน้ 

จะพึงช่วยโลกให้สงบสุขได้



ใจต่างผวิจงึท�าให้โลกแบ่งแยก

คนในส่วนต่ำง ๆ ของโลก มีวรรณะ คือผิวต่ำงกัน เช่น ผิวด�ำ ผิวขำว  

ผิวเหลือง และมีกำรถือผิวกัน เช่น คนผิวขำวดูหมิ่นเหยียดหยำมคนผิวด�ำ ทั้งใน

ปัจจุบันนี้ ซึ่งต้องกำรให้ทุก ๆ คน ทุก ๆ ผิวมีสิทธิแห่งควำมเป็นมนุษย์เสมอกันก็ยัง

มีข่ำวว่ำได้มีกำรรังเกียจผิวแม้ในประเทศที่เจริญ นอกจำกนี้ ในบำงประเทศ เช่น  

ในชมพูทวีปสมัยโบรำณ (คือ อินเดีย ปำกีสถำนในปัจจุบัน) ก็ได้มีกำรแบ่งวรรณะ

เป็นอันมำก ในปัจจุบันนี้ แม้จะต้องกำรไม่ให้มีกำรถือผิวกำย ก็มี การแบ่งผิวทาง 

การเมือง เกิดขึ้นแทนอย่ำงรุนแรง

กำรถือผิวต่ำง ๆ นี้ ถ้ำมีมูลเหตุเกิดจำกผิวกำยเพียงอย่ำงเดียวก็แก้ได้ง่ำย 

แต่ถ้ำมีมูลเหตุเกิดจำกกิเลสในใจของคน เช่น อหังการ (กำรท�ำให้เป็นเรำ เช่นว่ำ  

เรำต้องใหญ่โต ข่มผูอ้ืน่ลงให้ได้) กเ็ป็นสิง่ทีแ่ก้ยำก ฉะนัน้ ผวิของใจนีแ้หละ จึงส�าคญั

กว่าผวิกาย เมือ่ผวิของใจเป็นอย่ำงใด กแ็สดงออกมำเป็นอย่ำงนัน้ เป็นดงันีเ้หมอืนกนั

แก่คนทุกชำติชั้นวรรณะ

พระพทุธเจ้ำได้ทรงแบ่งบุคคลในโลกออก ๖ จ�ำพวก ตำมสผีวิของใจ พระบาท-

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดฯ ให้เขียนเป็นภำพอธิบำยควำมหมำยไว้ที่ 

ต้นเสำในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำร ดังนี้



189โลกและชีวิตในพุทธธรรม

๑. กัณหาภิชาติ ชำติคนด�ำ คือคนใจหยำบช้ำทำรุณ เช่น พรำนใจบำป 

ต่ำง ๆ (ตลอดถึงล่ำ ฆ่ำสัตว์เล่นเป็นกำรสนุก)

๒. นีลาภิชาติ ชำติคนเขียว คือคนที่มีใจประกอบด้วยยุติธรรมมำกขึ้น เช่น 

พิจำรณำก่อนจึงน�ำตัวไปลงโทษ

๓. โลหิตาภิชาติ ชำติคนสีเลือด คือ คนท่ีมีจิตใจสูงขึ้น ใฝ่หำศำสนำที ่

ถูกต้อง เหมือนดังกษัตริย์ พรำหมณ์ พ่อค้ำ คนรับใช้ ก�ำลังเดินไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ

๔. หลิททาภิชาติ ชำติคนเหลือง คือ คนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น เช่น ผู้มีศีล

ธรรม เปรียบเหมือนอย่ำงคนนุ่งขำวห่มขำว หรืออุบำสกอุบำสิกำ

๕. สกุกาภชิาต ิชำตคินขำว คือ คนทีมุ่่งปฏบิตัใิห้ละเอยีดย่ิงขึน้กว่ำคฤหัสถ์

เหมือนอย่ำงพระภิกษุสงฆ์ฤๅษี หรือนักบวชผู้ปฏิบัติชอบทั่วไป

๖. ปรมสุกกาภิชาติ ชำติคนขำวอย่ำงยิ่ง คือ ท่ำนผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด ได้แก่ 

พระพุทธเจ้ำและพระอรหันต์ทั้งหลำย 

รวมเรียกว่ำ ฉฬาภิชาติ อภิชำติ ๖ ย่นลงเป็น ๓ คือ 

๑. กัณหะ คนด�ำ ได้แก่ คนชั่วโดยส่วนเดียว 

๒. กัณหะสุกกะ คนด�ำ ๆ ขำว ๆ ได้แก่ คนท�ำชั่วบ้ำง ดีบ้ำง

๓. สุกกะ คนขำว ได้แก่ คนที่บริสุทธิ์โดยส่วนเดียว 

คนสำมัญทั่วไปอยู่ในประเภท ๒ แต่บำงคนขำวแล้วค่อย ๆ ด�ำ เป็นคนต้น

ตรงปลำยคด บำงคนด�ำแล้วค่อย ๆ ขำว เป็นคนต้นคดปลำยตรง พระพทุธเจ้ำได้ทรง

อบรมพระบำรมสีงูขึน้โดยล�ำดบั จึงได้ทรงเปลีย่นผวิของใจให้สูงขึน้ จนถึงขำวอย่ำงย่ิง 

จะเรียกว่ำลอกผิวออกหมดก็ได้ เพรำะว่ำขำวอย่ำงยิ่งนั้นไม่ควรนับว่ำเป็นสีอะไร
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ประวัติศำสตร์ ได้สอนให้รู้ควำมเกิด ควำมเจริญ และควำมเส่ือมของชำติ 

และบุคคลต่ำง ๆ ในอดีตที่สืบมำจนถึงปัจจุบัน ครำวนี้กลับมำนึกถึงประวัติชีวิต  

ทุก ๆ คนมีชีวิตด�ำเนินมำถึงปัจจุบันเหมือนหนึ่งได้ยืนอยู่ในจุดปัจจุบันของชีวิต  

เมื่อระลึกย้อนไปในอดีตก็จะเห็นว่ำชีวิตได้ผ่ำนเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ มำมำก ถ้ำเป็นเด็ก 

ก็อำจจะยังผ่ำนมำน้อยเพรำะเป็นระยะตั้งต้น ซึ่งก�ำลังจะเร่ิมเจริญ ถ้ำเป็นผู้ใหญ่ก ็

ย่อมจะต้องผ่ำนมำมำก เหตกุำรณ์เหล่ำนีเ้มือ่สรุปลงแล้วกไ็ด้แก่ โลกธรรม (ธรรมคอื

เรื่องส�ำหรับโลก) ต่ำง ๆ ได้แก่ ลำภ ควำมเสื่อมลำภ ยศ ควำมเสื่อมยศ สรรเสริญ 

นินทำ สุข ทุกข์

โลกธรรมเหล่ำนี ้เป็นอำรมณ์ท่ีน่ำปรำรถนำกม็ ีไม่น่ำปรำรถนำกมี็ แต่ทกุ ๆ 

คนกต้็องประสบมำโดยล�ำดบั แม้ในชวีติปัจจบุนัทุก ๆ คนกก็�ำลงัประสบอยู ่คอืก�ำลงั

ประสบในส่วนได้ (ลำภ ยศ สรรเสรญิ สขุ) บ้ำง ในส่วนเสยี (ควำมเสือ่มลำภ เสือ่ม

ยศ นินทำ ทุกข์) บ้ำง ในชีวิตอนำคตก็ต้องประสบเช่นเดียวกัน ฉะนั้น ทุก ๆ คนจึง

ยิม้ย่องผ่องใสบ้ำง เศร้ำหมองบ้ำงอยูต่ลอดไป และบำงคนเม่ือได้หรอืเม่ือขึน้ กมั็วเมำ

โลดข้ึนไปอย่ำงลืมตัว เมื่อเสียหรือเมื่อตกก็เหมือนตกเหว คือรู้สึกว่ำตกเอำจริง ๆ  

ถึงตำยหรือเกือบตำย

นึกถงึคนไข้ ปรอทฉดูขึน้ฉดูลงแสดงว่ำไข้หนกัน่ำอนัตรำย คนทีมี่จติใจขึน้ลง

เพรำะโลกธรรมก็เช่นเดียวกัน เว้นไว้แต่ผู้ที่ได้สดับธรรมของพระพุทธเจ้ำ และรักษำ
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จิตใจไว้ได้ไม่ให้หวั่นไหวไปตำมโลกธรรมจนเกินสมควร ถึงจะหวั่นไหวไปบ้ำง เหมือน

อย่ำงเป็นไข้ธรรมดำก็ยังไม่เป็นไร

พระพทุธเจ้ำได้ตรสัรูโ้ลกธรรมคอืเรือ่งของโลกตำมเป็นจรงิ ว่ำเป็นสิง่ทีพ่งึเกดิ

แก่บุคคลทุกทั่วหน้ำ แม้พระอรหันต์ก็ไม่พ้นไปจากโลกธรรม ดังเช่นพระพุทธองค์เอง 

บำงครำวก็ถกูพวกมิจฉำทิฏฐิด่ำว่ำกล่ำวหำต่ำง ๆ แต่พระพทุธองค์ได้ทรงเห็นตระหนกั

ในควำมเป็นจริงของโลกธรรมว่ำล้วนเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงไม่ย่ังยืนมีควำมแปรปรวนไป

เป็นธรรมดำ จึงไม่ทรงข้องติดอยู่ในโลกธรรมทุกอย่ำง และโลกธรรมทุกอย่ำงก็ไม่

ครอบง�ำพระทัยพระองค์ได้ พระอรหันต์ทั้งหลำยก็เช่นเดียวกัน ทั้งทรงส่ังสอนให ้

ทุก ๆ คนทรำบตระหนักว่ำเร่ืองทั้งหลำยท่ีเกิดขึ้นแก่ชีวิต ทั้งที่น่ำปรำรถนำและ 

ไม่น่ำปรำรถนำ เป็นโลกธรรม ซึ่งอำจครอบง�ำใจของคนเขลำ เพรำะท�ำให้ฉูดขึ้น 

ฉูดลง ผลก็คือต้องเสียหำยเพรำะโลกธรรมทั้งข้ึนทั้งลง แต่ไม่อำจครอบง�ำใจของผู้ม ี

สติรู้เห็นตำมเป็นจริงได้

ควำมเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท้ังที่เป็นเหตุกำรณ์ส่วนตนและ 

ส่วนรวม ตลอดถึงท่ีเรียกว่ำเหตุกำรณ์ของโลกได้เกิดข้ึน บำงทีก็รวดเร็วอย่ำงไม่นึก 

ถึงกบัท�ำให้คนทัง้ปวงพำกนัตะลงึงนักม็ ีเหตกุำรณ์ในวันนีเ้ป็นอย่ำงนี ้แต่วันพรุ่งนีเ้ล่ำ 

ยำกที่จะคำดว่ำจะเป็นอย่ำงไร วันนี้ยังอยู่ดี ๆ พรุ่งนี้มีข่ำวออกมำว่ำส้ินชีพเสียแล้ว 

ก็มี เมื่อวำนนี้ระเบิดกันตูมตำมอยู่ วันนี้ประกำศออกไปว่ำหยุดระเบิดส่วนใหญ่ก็มี  

วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่ำงไรอีกก็ยำกที่จะทรำบ

ควำมเปล่ียนแปลงของโลกดังน้ี ผู้ที่ศึกษำธรรมของพระพุทธเจ้ำย่อมไม่เห็น

เป็นของแปลก ถ้ำโลกจักหยุดเปล่ียนแปลงนั่นแหละจึงจะแปลก ซึ่งไม่เป็นฐำนะที่จะ 

มีได้ เพรำะขึ้นชื่อว่ำโลกแล้วต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ทีเ่รยีกว่ำ ความเปลีย่นแปลง นัน้ คอื เหตกุำรณ์อย่ำงหนึง่ดบัไป เหตกุำรณ์

อีกอย่ำงหนึ่งก็เกิดขึ้นแทน ฉะน้ัน ควำมเปลี่ยนแปลงก็คือ ควำมดับ-เกิด หรือ 

ควำมเกิด-ดับ ของสิ่งทั้งหลำย นี้เป็นวิบำกคือเป็นผล ถ้ำเป็นผลที่เกิดขึ้นตำม 

ธรรมชำติ ก็มีค�ำเรียกว่ำ ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งจะยกไว้ไม่พูดถึงในที่นี้  

จะพูดถึงแต่ที่เกี่ยวกับบุคคล คือที่บุคคลก่อขึ้นเอง
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อันเหตุกำรณ์ที่คนก่อให้เกิดขึ้นนั้น นับว่ำเป็น กรรมของคน หมำยควำมว่ำ 

กำรที่คนท�ำขึ้น ไม่ใช่หมำยควำมว่ำ กรรมเก่ำอะไรที่ไม่รู้ กรรมคือกำรที่ท�ำที่รู้ ๆ  

อยู่นี่แหละ เมื่อก่อขึ้นด้วยกิเลสก็เป็นเหตุท�ำลำยล้ำง แต่เมื่อก่อขึ้นด้วยธรรม ก็เป็น

เหตุเกื้อกูลให้เกิดควำมสุข เหตุกำรณ์ส่วนใหญ่ของโลกนั้นมีขึ้นด้วยกิเลส หรือกรรม

ของคนไม่มำกคนนัก แต่มีผลถึงคนทั้งปวงมำกมำย

ถ้ำจะถำมว่ำ กเิลสซึง่นบัว่ำอธรรมกบัธรรมนัน้ก่อให้เกดิเหตกุำรณ์ต่ำงกนัตรง

กันข้ำม ใคร ๆ ก็น่ำจะมองเห็น แต่ไฉนจึงยังใช้กิเลสกันอยู่ ? พระพุทธศำสนำ  

หรือศำสนำอื่น ๆ จะช่วยให้คนใช้ธรรมกันให้มำกกว่ำนี้มิได้หรือ ?

ถ้ำมคี�ำถำมมำดงันีก้น่็ำจะมคี�ำถำมย้อนไปบ้ำงว่ำ เม่ือเป็นสิง่ทีน่่ำมองเห็นกนั

ง่ำย ดังน้ัน ท�ำไมใคร ๆ จึงไม่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ำกันให้มำกข้ึน 

เล่ำ ?

พระพุทธศำสนำพร้อมที่จะช่วยทุก ๆ คนอยู่ทุกขณะ แต่เมื่อใครปิดประตูใจ

ไม่เปิดรับธรรม พระพุทธศำสนำก็เข้ำไปช่วยไม่ได้ เม่ือเป็นเช่นนี้ โลกจึงต้องปรำบ

กันลงไปด้วยก�ำลังต่ำง ๆ แม้ฝ่ำยถูกก็ต้องใช้ก�ำลังแก่ฝ่ำยผิด นับว่ำเป็นเรื่องของโลก 

ซึ่งมีวุ่นวำยมีสงบสลับกันไป

และมนุษย์เรำน้ันแม้มีก�ำลังกำยด้อยกว่ำช้ำงม้ำเป็นต้น แต่มีก�ำลังปัญญำสูง

กว่ำ ก�ำลงัปัญญำนีเ้องทีส่ร้ำงแสนยำนภุำพได้ยิง่ใหญ่ ทัง้สร้ำงระบอบธรรมอย่ำงดวีเิศษ

ขึ้นด้วย ฉะนั้น ในขณะที่มีจิตใจได้ส�ำนึกได้สติขึ้น แม้จะหลังท่ีตีกันมำพักใหญ่แล้ว  

ก็จะเป็นโอกำสที่มีปัญญำมองเห็นธรรม และกลับมำใช้ธรรม สร้ำงควำมเจริญและ

ควำมสุขกันต่อไป



ชวีทัศน์ของพระพุทธเจ้า

ชวีติคอือะไร ?

อริยสัจจ์ ของพระพุทธเจ้ำคือเหตุผลที่แท้จริงของชีวิต พระองค์ได้ทรงรู้เป็น

อย่ำงดีน�ำหน้ำคนอ่ืนท้ังหมดในสมัยเดียวกันและแม้ในสมัยต่อมำ ดังจะพึงเห็นได้ว่ำ 

เมื่อมนุษย์ได้ประสบผลต่ำง ๆ ในโลก โดยมำกเห็นว่ำเกิดจำกเทวบันดำลให้เป็นไป 

เช่น เมื่อฝนตก ก็เข้ำใจว่ำมีเทวดำให้ฝน หรือมีนำคให้น�้ำ เม่ือฟ้ำผ่ำก็มีรำมสูร 

ขว้ำงขวำน เมื่อคนได้ประสบผลดีผลร้ำย ก็เพรำะมีเทวดำคอยให้ดีให้ร้ำย ตลอดจน 

ถึงโลกทั้งหมดก็มีเทวดำสร้ำง น่ำจะเรียกว่ำเป็น ยุคเทวดาศาสตร์ 

ครั้นถึง สมัยวิทยาศาสตร์ ดังในบัดนี้ ก็เป็นที่เปิดเผยแล้วว่ำ ผลต่ำง ๆ  

ในโลกเกดิมำจำกเหตอุะไร เช่น ฝนตกเพรำะอะไร ฟ้ำผ่ำเพรำะอะไร ควำมด�ำรินกึคดิ

และควำมเหน็ในสมยัเทวดำศำสตร์ทีเ่ข้ำใจกนัว่ำถูกกก็ลำยเป็นผดิไป เพรำะผลท้ังหลำย

เหล่ำนัน้เกดิจำกเหตใุนโลกนีเ้อง ดงัทีไ่ด้ค้นพบข้ึนโดยล�ำดับ มไิด้เกดิจำกเทวดำทีไ่หน 

แม้เหตุผลของชีวิตก็เช่นเดียวกัน คือ ผลที่เกิดแก่ชีวิตก็เกิดจำกเหตุซึ่งมีอยู่ในชีวิตนี้ 

มิใช่เกิดจำกเหตุข้ำงนอกชีวิต

พระพทุธเจ้ำได้ทรงสรปุผลท้ังปวงของชวิีตลงในค�ำว่ำ ทกุข์ ค�ำเดยีว และทรง

แสดงว่ำ เกิดจำกเหตุคือตัณหำ ควำมดิ้นรนทะยำนอยำกของจิตใจ ซึ่งมีอยู่ในชีวิตนี้ 

ทุกคนพิสูจน์ดูได้ที่จิตใจของตนเอง เกิดตัณหำขึ้นเม่ือใดก็เป็นทุกข์เม่ือน้ัน และข้อท่ี

วิเศษก็คือ ทรงพบทางดับทุกข์ของชีวิตได้อย่างเด็ดขาด ได้ทรงปฏิบัติจนดับทุกข์ของ
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ชีวิตได้ คือ ทรงดับตัณหำในจิตใจของพระองค์เองได้ จึงทรงสิ้นทุกข์ทั้งหมด และได้

ทรงสั่งสอน แสดงทำงปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ถึงควำมดับทุกข์ดังกล่ำวไว้ คือ มรรคมีองค์

แปด เพ่ือให้คนท่ีปรำรถนำจะดับควำมทุกข์ของชีวิตปฏิบัติตำม แต่ทุก ๆ คนต้อง

ปฏบิตัเิอำด้วยตนเอง คนอืน่จะบนัดำลให้ไม่ได้ ควำมดบัทกุข์ซึง่เป็นผลและทำงปฏบิตัิ

ซึ่งเป็นเหตุก็มีอยู่ในชีวิตน้ี ฉะนั้น เหตุผลในอริยสัจจ์ จึงเป็นวิทยาศาสตร์ของชีวิต  

ที่พระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้ผุดขึ้นมำในยุคเทวดำศำสตร์อย่ำงน่ำอัศจรรย์

ควำมรู้ของมนุษย์ย่ิงเจริญก็ยิ่งจะเห็นจริงกับหลักค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ  

ทั้งยิ่งจะสนับสนุนว่ำสัมมำทิฏฐิและสัมมำสังกัปปะ ซึ่งประมวลกันเป็นองค์ควำมรู้ 

ของพระพุทธเจ้ำนั้น ไม่อำจที่จะปฏิวัติคือเปลี่ยนแปลงได้ทุกกำลสมัย เป็นอกำลิโก  

ไม่ประกอบด้วยกำล เพรำะเป็นควำมจริงที่แน่แท้คงตัวตลอดไป

พระพุทธเจ้ำได้ทรงมองเห็นทะลุ มายาของโลก เข้ำไปพบสัจจะคือควำมจริง 

จึงทรงรูป้ระจกัษ์ ความจรงิของโลก โดยเฉพำะคอืชวีตินี ้จงึได้ตรัสสรุปลงในทกุขสจัจะ 

ซึ่งหมำยควำมว่ำ มีความจริงอยู่เพียงอย่างเดียวคือทุกข์

แต่ค�ำว่ำ ทกุข์ นี ้เม่ือใครได้ยนิกม็กัจะกลวั เพรำะเข้ำใจว่ำ คอืควำมเดอืดร้อน

ไม่สบำยต่ำง ๆ ซ่ึงก็เป็นควำมจริงตำมควำมหมำยสำมัญ คือเป็น สามัญสัจจะ  

ส่วนที่เป็น อริยสัจจะ หมำยถึงทุกสิ่งทุกอย่ำงที่มีสภำพเปลี่ยนแปลงไป 

ทกุ ๆ อย่างมกีาลเวลา (time) แม้ตัวโลกเอง ตลอดถึงดวงอำทติย์ดวงจนัทร์

เป็นต้น กม็กีำลเวลำของตน คอืต้องเปลีย่นแปลงอยูเ่รือ่ย จนถึงจะต้องดบัสูญในทีสุ่ด 

พระพุทธเจ้ำจึงได้ตรัสไว้ว่ำ กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา กาลกินภูตะ  

(คือผู้เป็นหรือสิ่งที่เป็นขึ้น Beings) ทั้งหมดกับทั้งตัวกาลเอง นี้เป็นลักษณะของทุกข์

ที่เป็นอริยสัจจะของพระพุทธเจ้ำ

นอกจำกนี้ยังแสดงเป็น วิภชวาทะ (กล่ำวจ�ำแนก) คือแสดงถึงสิ่งที่รวมและ

สิ่งที่แยก แสดงถึงกำรรวมและกำรแยก ยกตัวอย่ำงในด้ำนวัตถุ ทุกอย่ำงเป็นสิ่งรวม 

(สังขาร) ซึ่งอาจแยกออกเป็นสิ่งแยกต่าง ๆ (ธาตุ) ได้ คือ สิ่งแยกเหล่ำนั้นเอง 

มำรวมกันเข้ำเป็นวัตถุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
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วิทยำศำสตร์ในบัดนี้ก็แสดงเช่นนี้ เพรำะได้ค้นพบสิ่งแยกย่อยออกไป จนถึง 

ปรมาณู (Atom) แม้อณูนั้นก็ยังเป็นสิ่งรวมซึ่งประกอบขึ้นด้วยสิ่งแยกต่ำง ๆ อีก  

ทุก ๆ สิ่งน้ันก็มีลักษณะไม่อยู่น่ิง จึงรวมอยู่ในลักษณะของทุกข์ซึ่งเป็นอริยสัจของ

พระพุทธเจ้ำ ข้อวิเศษ คือ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จนถึงวิธีแยกจิตออกจากทุกข์ และ

ทรงแยกออกได้จริง

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสสอนไว้วิธีหนึ่งว่ำ ให้พิจำรณำแยกสิ่งทั้งปวงออกเป็นธำตุ

ต่ำง ๆ เมือ่แยกออกได้จรงิ ๆ กจ็ะเหน็ว่ำไม่มส่ิีงอะไรซึง่เป็นอย่ำงนัน้อย่ำงนีจ้รงิ ๆ เลย 

เหมือนอย่ำงต้นไม้ซึง่เป็นสิง่รวมอย่ำงหนึง่ เมือ่ดลูงไปว่ำต้นไม้อยู่ทีไ่หน ดแูยกออกไป ๆ 

ก็จะไม่พบว่ำอะไรเป็นต้นไม้ มีแต่สิ่งที่แยกทั้งนั้น ยิ่งแยกออกไปก็ยิ่งไม่พบอะไร  

กลำยเป็นควำมว่ำง ได้ตรัสสอนมำณพผู้หนึ่งไว้ว่ำ

สุญฺญโต โลก� อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต 

ดูก่อนโมฆราช เธอจงมีสติพิจารณาเห็นโลกเป็นของว่างทุกเมื่อเถิด



มนุษย์สร้างกรรม กรรมสร้างชวีติ

ทุก ๆ คนท่ีเกิดมำ ทำงร่ำงกำยภำยนอกย่อมมีมำรดำ บิดำเป็นแดนเกิด  

เช่นทีเ่รยีกว่ำ ชนกชนน ีแปลว่ำผูใ้ห้เกดิ แต่เมือ่แสดงทำงหลกักรรมภำยในกรรมทีท่�ำ

ไว้นัน้เองเป็นชนกชนนีของตน คือมีกรรมเป็นก�ำเนดิก่อให้เกดิขึน้มำ ตนเองเป็นผูส้ร้าง

กรรมของตน จึงชื่อว่าเป็นผู้สร้างตนขึ้นเอง คือเป็นผู้สร้ำงชำติ อันได้แก่ ควำมเกิด 

ให้แก่ตน ไม่มีใครอื่นมำเป็นผู้สร้ำงให้ ส่วนทำงร่ำงกำยก็สืบเชื้อสำยไปตำมเรื่อง

แม้กำรสบืพงศ์พนัธุต่์อไปก็เช่นเดยีวกนั เมือ่กล่ำวทำงร่ำงกำยภำยนอก บคุคล

กเ็ป็นมำรดำบดิำยงับตุรธดิำให้เกดิสบืต่อไป ส่วนในทำงหลกักรรมภำยในกรรมนัน้เอง

เป็นเผ่ำพันธุ์ ซึ่งบุคคลจะต้องเป็นผู้สืบต่อไป จึงเท่ำกับว่ำ ตนเองนั้นแหละเป็นพ่อแม่

ของตนเอง และตนเองนั้นแหละเป็นลูกของตนเอง สืบต่อไปเป็นบุคคลเดียวนั้นเอง

ตลอดสำย เพรำะมีกรรมเป็นผู้อ�ำนวยให้เป็นไปเป็นช่วง ๆ และช่วงไหนจะสมมติ  

เรียกว่ำอะไร เป็นกำรเปรียบเทียบ ก็สุดแต่จะว่ำ

รวมควำมว่ำ ทุก ๆ คนต้องพึ่งพาอาศัยกรรมเป็นไปทั้งนั้น ทั้งกรรมดีทั้ง 

กรรมชั่ว พึ่งกรรมดีให้พำไป คือ กรรมดีน�ำให้ได้รับควำมสุขต่ำง ๆ พึ่งกรรมชั่วให้ 

พำไป คือกรรมชัว่น�ำให้ประสบควำมทกุข์ต่ำง ๆ ในภำยนอกอำจต้องพึง่พำอำศยับคุคล

เป็นต้น แต่ในภำยในต้องอำศัยกรรม ยืน เดิน นั่ง นอน อยู่กับกรรม ดังจะพึงเห็น 

ได้ว่ำ กรรมนั้นเองท�ำให้บุคคล มีชื่อเรียกต่ำง ๆ กัน ในฝ่ำยชั่ว เช่นเรียกว่ำโจร  

เพรำะโจรกรรม เรียกว่ำคนชั่วต่ำง ๆ ก็เพรำะกรรมชั่วต่ำง ๆ ในฝ่ำยดี เช่นเรียกว่ำ
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คนดี เพรำะบุญกรรมในฝ่ำยที่เป็นกลำง ๆ เกี่ยวแก่อำชีพต่ำง ๆ เช่นเรียกว่ำแพทย์ 

ก็เพรำะเวชกรรม เรียกว่ำ พ่อค้ำ ก็เพรำะพำณิชยกรรม เรียกว่ำชำวนำ ก็เพรำะ

กสิกรรม บุคคลทุกจ�ำพวกเหล่ำน้ีจะไปในที่ไหน อยู่ในอิริยำบถอะไร ก็คงเรียกชื่อ 

อย่ำงนั้น จึงเกำะไปกับกรรมดีบ้ำง ชั่วบ้ำง และได้รับผลของกรรมนั้นอยู่เสมอ ดังที่

ท่ำนสอนให้พิจำรณำเนือง ๆ ว่ำ เราจักท�ากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่ว จักเป็นทายาท  

รับผลของกรรมนั้น.

ทำงพระพุทธศำสนำสอนให้ทุก ๆ คนพิจำรณำให้ทรำบหลักกรรมดังกล่ำว

เนือง ๆ เพื่อเป็นผู้ไม่ประมำท พยำยำมละกรรมที่ชั่ว ประกอบแต่กรรมที่ดี เพรำะ 

ทุก ๆ คนสำมำรถละกรรมที่ชั่ว ประกอบกรรมที่ดีได้ กำรที่ยังปฏิบัติดังกล่ำวไม่ได้  

ก็เพรำะยังประมำท มิได้พิจำรณำให้รู้ตระหนักในหลักธรรม และไม่เชื่อกรรม ไม่เชื่อ

ผลของกรรม ไม่เชื่อควำมที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน ต่อเมื่อเป็นผู้ไม่ประมำท และ 

มีศรัทธำควำมเชื่อดังกล่ำว จึงจะละกรรมชั่ว ท�ำกรรมดีได้ตำมสมควร

พระพุทธเจ้ำได้ทรงทรำบว่ำ สัตว์เป็นไปตามกรรม คือทรงเห็นสัตว์ทั้งหลำย

จุติอยู่ อุปบัติอยู่ เข้ำถึงผลต่ำง ๆ กัน ตำมกรรม ด้วยจักษุอันเป็นทิพย์ หมดจด  

ล่วงของมนษุย์ ว่ำสตัว์ผู้ประกอบด้วยกำยทุจรติ วจทีจุริต มโนทจุรติ ด่ำว่ำพระอรยิเจ้ำ 

เป็นมิจฉำทิฏฐิ ยึดถือกรรมของมิจฉำทิฏฐิ สัตว์เหล่ำนั้น กำยแตกท�ำลำยตำยไปแล้ว 

เข้ำถึงอบำย ทุคติ วินิบำต นิรยะ ส่วนสัตว์ผู้ประกอบด้วยกำยสุจริต วจีสุจริต  

มโนสุจริต ไม่ด่ำว่ำพระอริยเจ้ำ เป็นสัมมำทิฏฐิ สมำทำน กรรมของสัมมำทิฏฐิ  

สัตว์เหล่ำนั้นกำยแตกท�ำลำยตำยไปแล้ว เข้ำถึงสุคติโลกสวรรค์

แสดงว่ำ พระตถำคตเจ้ำได้ทรงมีพระญำณเห็นสัตว์ทั้งหลำยจุติคือเคลื่อน 

จำกภพชำติหนึ่ง ๆ อุปบัติคือเข้ำถึงภพ ชำติหนึ่ง ๆ ต่ำง ๆ กัน คือ เลว ได้แก่  

มชีำตติระกลู โภคะ สชำตปัิญญำ เป็นต้น ต�ำ่ทรำม ดกีต็รงกนัข้ำม มวีรรณะด ีได้แก่ 

มีวรรณะดีผิวพรรณที่น่ำปรำรถนำพอใจ มีวรรณะชั่ว ก็ตรงกันข้ำม เป็นสุคตะ ไปดี 

ได้แก่ มั่งมีทรัพย์มำก เป็นทุคตะไปชั่ว ได้แก่ ขัดสนจนทรัพย์ต่ำง ๆ กันตำมกรรมที่

ตนเองได้ท�ำไว้
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ควำมเคลื่อน เรียกตำมศัพท์ว่ำ จุติ ควำมเข้ำถึง เรียกตำมศัพท์ว่ำ อุปบัติ  

ใช้แทนค�ำว่ำ ตาย เกิด ทุก ๆ คนซึ่งยังต้องตำยเกิด เรียกว่ำ สัตว์ แปลว่ำ ผู้ข้อง  

ผู้ติด เพรำะยังไม่หลุดไปจำกวัฎฏะ คือ วนเวียนเกิดเวียนตำย

เมื่อสัตว์ตำย ร่างกายเป็นผู้ตาย แต่สัตว์เป็นผู้จุติ คือ เคลื่อนออกไปจำก

ร่ำงกำยที่ตำยนั้น ไปอุปบัติคือเข้ำถึงร่ำงกำยใหม่ ควำมก่อเกิดแห่งร่ำงกำยใหม่ เรียก

ว่ำ เกดิ ฉะนัน้ ตายเกดิจงึเป็นค�าทีใ่ช้ส�าหรบัร่างกาย และควำมเกดิของร่ำงกำยนีเ้อง  

ต้องมีมำรดำบิดำเป็นแดนเกิด เป็นไปตำมพงศ์พันธุ ์ และตำมธรรมดำของกำย  

ซึ่งประกอบด้วยธำตุต่ำง ๆ ตลอดไปจนตำย

ส่วนควำมอุปบัติจนถึงจุติของสัตว์ทั้งหลำยมีกรรมเป็นแดนเกิด กรรมจึงเป็น

ชนกชนนีของสัตว์ทั้งหลาย เมื่อพูดโดยฐำนเป็นกำรก (ผู้ท�ำ) ก็ต้องว่ำ สัตว์นั้นเอง

เป็นชนกชนนีของตัวเอง ทั้งจะต้องเป็นบุตรธิดำของตนเองสืบ ๆ ต่อไป ดังกล่ำวแล้ว

พิจำรณำดูที่ตนเองในบัดนี้ จะเห็นว่ำ กายของเรามีอยู่ส่วนหนึ่ง ตัวของเรา 

มอียูส่่วนหนึง่ กำยของเรำมีควำมเป็นไป ในทำงหนึง่ ตวัของเรำอกีทำงหนึง่ ควำมเป็น

ไปของกำย เช่น ต้องบริโภค ต้องถ่ำย ต้องเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เกิดจนถึงตำย  

ควำมเป็นไปของตัวเรำเกี่ยวแก่จิตใจ ต้องเล่ำเรียนศึกษำ ต้องท�ำงำน ไม่ค่อยจะรู้สึก

ว่ำแก่ว่ำตำย เพรำะมักจะประมำท เหมือนไม่แก่ไม่ตำย และไม่ค่อยจะยอมรับรู ้

ควำมแก่ของร่ำงกำย เข้ำค�ำว่ำ ร่ำงกำยจะแก่ก็แก่ไป แต่ใจไม่แก่

รวมควำมแล้ว ควำมเป็นไปของตัวเรำในปัจจุบันเกี่ยวกับกรรมคือเจตนำของ

เรำเอง เจตนากรรมน้ีเป็นผู้บังคับบัญชาตัวเราให้ท�าอย่างไร เพรำะเม่ือมีเจตนำแล้ว 

จึงท�ำกำยกรรม วจีกรรม มโนกรรมต่ำง ๆ ทั้งในทำงดี ทั้งในทำงชั่ว
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อันควำมดีและควำมชั่วนี้ มีลักษณะพร้อมทั้งผลต่ำงกัน เมื่อเป็นควำมดีจริง 

ถงึใครจะพยำยำมเปล่ียนแปลงให้เป็นควำมชัว่ กไ็ม่อำจท�ำได้ คงเป็นควำมดอียูน่ัน่เอง 

แม้ควำมชั่วก็เหมือนกัน เมื่อเป็นควำมชั่วจริง ก็คงเป็นควำมชั่วอยู่นั่นเอง ไม่มีใคร

สำมำรถจะกลับกลำยให้เป็นควำมดีไปได้ ส่วนควำมอ้ำงเอำเอง และควำมเข้ำใจ 

ของคน ก็เป็นเพียงควำมอ้ำงเอำหรือควำมเข้ำใจเท่ำนั้น แม้จะท�ำให้เกิดผลอย่ำงใด

อย่ำงหนึ่ง ได้บ้ำง เช่น กำรใส่ควำม กำรยกยอโดยไม่เป็นจริง ก็ไม่ใช่ผลของควำมดี

หรือควำมชั่วนั้นโดยตรง

ผลของความดีหรือความช่ัวนั้น จะต้องมาถึงในเมื่อถึงโอกาส เพราะการให้

ผลของความดีหรือความชั่วก็มีเวลาเหมือนวันคืน เม่ือยังเป็นเวลำกลำงวัน จะเร่งให้

เป็นกลำงคนืสกัเท่ำไร กค็งเป็นไปไม่ได้ จนกว่ำจะถึงเวลำส้ินวัน เวลำกลำงคนืกม็ำถึง

เข้ำเอง แม้ในเวลำกลำงคืนก็เหมือนกัน จะเร่งให้เป็นกลำงวันสักเท่ำไรก็เป็นไม่ได้ 

จนกว่ำจะสิน้คนืแล้ว กลำงวนักเ็ริม่ขึน้เอง เวลำทีค่วำมดใีห้ผลเหมือนกลำงวัน เวลำที่

ควำมชั่วให้ผลเหมือนกลำงคืน

ฉะนั้น บุคคลในโลกนี้ เมื่ออยู่ในระยะกำลที่ควำมดีให้ผล ก็มีชีวิตสว่ำงไสว

รุ่งเรือง แม้จะท�ำควำมชั่วในระหว่ำงนั้น ก็ยังสว่ำงไสวอยู่ก่อน จนกว่ำจะถึงกำลของ

ควำมชั่วให้ผล แต่เมื่ออยู่ในระยะกำลที่ควำมชั่วให้ผล ชีวิตก็อับแสงเศร้ำหมอง ถึงจะ

ท�ำควำมดีในระหว่ำงนั้น ก็ยังอับแสงต่อไปจนกว่ำจะถึงกำลแห่งควำมดีให้ผล
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เหตุฉะนี้ บุคคลบำงคนหรือบำงพวก ผู้ไม่มีศรัทธำในกรรมหรือผลของกรรม 

จงึมกัมคีวำมเหน็เลือ่นลอยไปตำมผลต่ำง ๆ ทีเ่หน็จ�ำเพำะหน้ำ เหน็อย่ำงไรก็พดูอย่ำงนัน้ 

เป็นต้นว่ำ เห็นบำงคนท�ำดีและได้รับผลดี ก็พูดว่ำท�ำดีได้ดี เห็นบำงคนท�ำชั่วแต่ได้รับ

ผลดี กพ็ดูว่ำท�ำชัว่ได้ด ีเหน็บำงคนท�ำชัว่และได้รบัผลชัว่ กพ็ดูว่ำท�ำชัว่ได้ชัว่ เห็นบำง

คนท�ำดีแต่ได้รับผลชั่ว ก็พูดว่ำท�ำดีได้ชั่ว คนมิใช่น้อยพูดเล่ือนลอยไปตำมท่ีได้เห็น

จ�ำเพำะหน้ำอย่ำงนี ้เพรำะไม่ทรำบหรอืไม่เชือ่ในกฎของกรรม อนัเกีย่วกบักำลก�ำหนด

เหมือนอยำ่งวันคืนดังกลำ่ว ฉะน้ัน เม่ือมีควำมรู้หรือควำมเชื่อในกฎของกรรม ก็จัก

กล่ำวอย่ำงแน่นอนไม่เลื่อนลอยว่ำ ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว

ความดคีวามชัว่ มคีวามคงตวัตามประเภทของตนดงักล่าว จงึเรยีกว่า ธรรม 

เพรำะ ธรรม แปลว่ำ สภาพท่ีทรงอยู่หรือทรงไว้ และควำมดีที่ทรงตัวเป็นควำมดี 

ไม่กลับกลำยเป็นควำมชั่ว จึงเรียกว่ำ กุศลธรรม หรือ ธรรม เฉย ๆ ส่วนควำมชั่ว 

กท็รงตวัเป็นควำมช่ัว ไม่กลบักลำยเป็นควำมด ีจงึ เรยีกว่ำ อกศุลธรรม หรือ อธรรม 

สมตำมพระพทุธภำษติ ตรสัแสดงผลทีไ่ม่เสมอกันไว้ แปลควำมว่ำ “ธรรมและอธรรม 

หามีวิบากคือผลเสมอกันไม่ อธรรมย่อมน�าไปสู่นิรยะ ส่วนธรรมย่อมน�าให้ถึงสุคติ”

ชีวิตของทุกคนเกี่ยวข้องกับธรรม ทั้งที่เป็นกรรมเก่ำ ทั้งที่เป็นกรรมใหม่  

จะกล่ำวว่ำ ชีวิตเป็นผลของกรรม ก็ได้ 

ค�ำว่ำ กรรมเก่า กรรมใหม่ นี้อธิบำยได้หลำยระยะ เช่น ระยะไกล กรรมที่

ท�ำแล้วในอดตีชำตเิรยีกว่ำ กรรมเก่า กรรมทีท่�ำแล้วในปัจจุบนัชำตเิรยีกว่ำ กรรมใหม่ 

อธิบำยอย่ำงน้ีอำจจะไกลมำกไป จนคนท่ีไม่เชื่ออดีตชำติเกิดควำมคลำงแคลงไม่เช่ือ 

จึงเปลี่ยนมำอธิบำยระยะใกล้ว่ำในปัจจุบันชำตินี้แหละ กรรมที่ท�ำไปแล้วตั้งแต่เกิดมำ

เป็น กรรมเก่า ส่วนกรรมที่เพิ่งท�ำเสร็จลงไปใหม่ ๆ เป็น กรรมใหม่ แม้กรรมที่ก�ำลัง

ท�ำหรือที่จะท�ำก็เป็นกรรมใหม่ ความมีชีวิตดีหรือชั่ว ย่อมขึ้นอยู่แก่กรรมที่ท�าแล้วนี้ 

กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า ความขึ้น หรือลงแห่งชีวิตย่อมแล้วแต่กรรม

แต่ก็อำจจะกล่ำวว่ำย่อมแล้วแต่บุคคลด้วย เพรำะบุคคลเป็นผู้ท�ำกรรมเป็น

เจ้ำของกรรม สำมำรถทีจ่ะละอกุศลกรรม ด้วยกศุลกรรมได้ คอืสร้ำงกศุลกรรมขึน้อยู่

เสมอ เม่ือกศุลกรรมมีก�ำลังแรงกว่ำ อกศุลกรรมจะตำมไม่ทนัหรือจะเป็นอโหสิกรรมไป
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แต่ในกำรสร้ำงกุศลกรรมนั้น ย่อมข้ึนอยู่แก่จิตใจเป็นประกำรส�ำคัญ คือ  

จะต้องมจีติใจประกอบด้วยสมัมำทิฏฐคืิอ ควำมเห็นชอบ ตัง้ต้นแต่เห็นว่ำอะไรเป็นบำป

อกุศล อะไรเป็นบุญกุศล ตลอดถึงเห็นในเหตุผลแห่งทุกข์และควำมดับทุกข์ ตำมเป็น

จริง ควำมเห็นชอบดังนี้ จะมีขึ้นก็ต้องอำศัยวิชำที่แปลว่ำควำมรู้

อันค�ำที่หมำยถึงควำมรู้มีอยู่หลำยค�ำ เช่น วิชา ปัญญา ญาณ เฉพำะค�ำว่ำ

วิชำหมำยถึงควำมรู้ดังกล่ำวก็ได้ หมำยถึง วิชำท่ีเรียนรู้ ดังท่ีพูดกันว่ำเรียนวิชำนั้น 

วิชำนี้ก็ได้ ในที่น้ีหมำยถึงรวม ๆ กันไป จะเป็นควำมรู้โดยตรงก็ได้ จะเป็นควำมรู ้

ที่เรียนดังที่เรียกว่ำเรียนวิชำก็ได้ เมื่อหมำยถึง ตัวความรู้โดยตรงก็เป็นอย่างเดียวกับ

ปัญญา

วชิาเป็นองค์ประกอบส�าคญัแห่งชีวติอีกข้อหนึง่ และเมือ่พจิำรณำดแูล้วจะเห็น

ว่ำ กรรมทุก ๆ อย่างย่อมต้องอาศัยวิชา ถ้ำขำดวิชำเสีย จะท�ำกรรมอะไรหำได้ไม่  

คอืจะต้องมวีชิำควำมรู ้จงึจะท�ำอะไรได้ ทกุคนจงึต้องเรยีนวชิำส�ำหรบัใช้ในกำรประกอบ

กรรมตำมทีป่ระสงค์ เช่น ผูท้ีป่ระสงค์จะประกอบกสิกรรม กต้็องเรยีนวิชำทำงกสิกรรม 

จะประกอบอำชีพทำงตุลำกำรหรือทนำยควำมก็ต้องเรียนวิชำกฎหมำย ดังนี้เป็นต้น  

นี้เป็นวิชำควำมรู้ทั่วไป

วิชำอีกอย่ำงหน่ึงคือวิชำท่ีจะท�ำให้เป็นสัมมำทิฎฐิ ดังกล่ำวมำข้ำงต้น ซึ่งจะ

เป็นเหตใุห้ละอกศุลกรรมด้วยกศุลกรรม และทีจ่ะเป็นเหตใุห้ละควำมทกุข์ท่ีเกดิขึน้ทำง

ใจได้ วิชาละอกุศลกรรมและวิชาละความทุกข์ใจนี้เป็นวิชาส�าคัญที่จะต้องเรียนให้รู้ 

และเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าโดยตรง ถึงจะรู้วิชำอื่นท่วมท้น แต่ขำดวิชำหลังนี้ ก็จะ

รักษำตัวรอดได้โดยยำก



สิ่งที่ควรรู้

ข้อควรก�ำหนดรูไ้ว้ก่อนอกีเรือ่งหนึง่กค็อื ฐำนะคอืข้อทีเ่ป็นได้ และอฐำนะคอื

ข้อที่เป็นไม่ได้ เพื่อจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นไปได้เท่ำนั้น ส่วนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ถึงใคร

จะพยำยำมให้เป็นไปได้สักเท่ำไรก็ไม่ส�ำเร็จ เป็นต้นว่ำ ผลของกรรมย่อมเกิดขึ้นตำม

ควรแก่กรรม คือ ผลดีเผล็ดจำกกรรมดี ผลชั่วเผล็ดจำกกรรมชั่ว ย่อมเป็นได้ดังนี้  

ถ้ำจะให้สับสนกัน ย่อมเป็นไปไม่ได้ ผลดีนั้น เป็นต้นว่ำ ภูมิที่ดี เป็นสุขต่ำง ๆ  

ผลชั่ว นั้น เป็นต้นว่ำ ภูมิที่ชั่ว เป็นทุกข์ต่ำง ๆ ทำงไปสู่ภูมิเหล่ำนี้ ก็คือกรรมนั่นเอง 

และสตัว์ทัง้หลำย ผูป้ระกอบกรรม ท�ำทำงไปสูภู่มต่ิำง ๆ ย่อมมกีำยและจิตใจประกอบ

กันเป็นสัตว์บุคคล กำยนั้นประกอบด้วยธำตุต่ำง ๆ จิตใจก็มีอัธยำศัยต่ำง ๆ กัน  

ทั้งอัธยำศัยเป็นต้นที่เรียกว่ำอินทรีย์ ของบำงคนก็หย่อน บำงคนก็ย่ิง อัธยำศัยที ่

ยิ่งนั้น เกิดจำกประกอบธรรมปฏิบัติ มีสมำธิ เป็นต้น

กำรบ�ำเพ็ญธรรมปฏิบัตินั้น ก็มีเศร้ำหมองบ้ำง ผุดผ่องบ้ำง แล้วแต่จะปฏิบัติ

ผิดหรือถูกวิธี แต่เมื่อปฏบิัตใิห้ถกูวธิีจนได้ฌำนซึ่งเป็นสมำธิอยำ่งสงู และญำณซึ่งเปน็

ปัญญำอย่ำงสงู ก็อำจก�ำหนดระลึกนิวำสคือทีอ่ำศยัในหนหลงัได้ ก�ำหนดรูค้วำมเคลือ่น

และเข้ำถงึชำตภิพหรอืภูมิต่ำง ๆ กันโดยกรรมได้ จนถึงรู้จกัท�ำอำสวะให้สิน้ไปในทีส่ดุ

ส�ำหรบัในชัน้สำมัญ ท่ำนกส็อนให้ อยากท�าความดไีว้ ยดึถอืความดไีว้ สัง่สม

ให้เป็นบำรมีอยู่ในจิต เพื่อต่อสู้กับอำสวะอันเป็นฝ่ำยชั่วอันเก็บไว้ จะปล่อยทิ้งควำมดี

เสียมิได้ 
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แต่ควำมอยำกดีนั้น ถ้ำมำกเกินไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อน จ�ำจะต้องระงับเสีย 

เช่นเดียวกับสงบระงับควำมอยำกช่ัว ท่ำนจึงสอนให้บ�ำเพ็ญสมำธิ คือท�ำใจให้ตั้งม่ัน

แน่วแน่อยู่ในอำรมณ์อันเดียว จนจิตสงบจำกควำมฟุ้งซ่ำน และให้บ�ำเพ็ญปัญญำ คือ

ท�ำควำมรู้จริงให้เกิดขึ้น จนรู้จักอำสวะและท�ำอำสวะให้สิ้น

อธัยาศยั คอืภำวะทีอ่ำศยัอยูก่บัจติใจ ดงึจติใจให้เกดิควำมมุง่ หรอืน้อมจติใจ

ไปให้เกิดเจตนำกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ เช่น ถ้ำมอีธัยำศยัประกอบด้วยโทสะ พยำบำท 

ย่อมดึงจิตใจให้เกิดควำมมุ่ง หรือน้อมจิตใจไปให้เกิดเจตนำกรรม คือมุ่งก่อทุกข์โทษ

แก่ผูอ้ืน่ ถ้ำมอัีธยำศัยประกอบด้วยเมตตำ กรณุำ ย่อมดงึจติใจให้มุง่ก่อเกือ้สุขประโยชน์

แก่ผู้อื่น อัธยำศัยโดยย่อจึงมี ๒ คือ อัธยำศัยเลว กับอัธยำศัยดี เหตุที่อุดหนุน  

ให้เกิดอัธยำศัย คือ นิสัย อุปนิสัย

นิสัย คือที่เข้ำอำศัยของจิตใจ ในฐำนเป็นพื้นเพ และเป็นเหตุอุปกำระ มีทั้ง

ฝ่ำยดีและฝ่ำยชั่วเหมือนอัธยำศัย เพรำะจิตต้องเป็นนิสิตคือผู้อำศัยอยู่ในนิสัยคือ 

ที่อำศัยอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ถ้ำอำศัยอยู่กับกิเลส เช่น อำศัยตัณหำ อำศัยมำนะ  

อำศัยทิฏฐิ เรียกว่ำ มีตัณหำนิสัย มำนนิสัย ทิฏฐินิสัย ถ้ำอำศัยคุณธรรม คือ  

ศรัทธำ หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญำ เรียกว่ำ มีศรัทธำนิสัย หิรินิสัย โอตตัปปนิสัย 

วิริยนิสัย ปัญญำนิสัย ฉะนั้น คนจะท�ำอะไรจึงสุดแต่นิสัย ถ้ำนิสัยเป็นส่วนชั่วก็ท�ำชั่ว 

นิสัยเป็นส่วนดีก็ท�ำดี แต่นิสัยแสดงออกเป็นอัธยำศัย คือท�ำให้เกิดควำมมุ่งหรือ 

น้อมไปของจิตใจก่อนแล้ว จึงเกิดเป็นเจตนำกรรม ท�ำชั่วหรือดี ดังกล่ำว

อุปนิสัย คือที่อยู่พ�ำนักอำศัยของจิตใจ มีอธิบำย ๒ อย่ำง อย่ำงหนึ่งว่ำนิสัย

ที่แรงกว่ำปกติ เรียกว่ำ อุปนิสัย เทียบอย่ำงค�ำว่ำ บำรมีและอุปบำรมี อีกอย่ำงหนึ่ง

ว่ำ นิสัยชนิดที่เป็นรอง เรียกว่ำอุปนิสัย เทียบอย่ำงค�ำว่ำ รำชำ อุปรำชำ อุปนิสัย  

ในควำมหมำยหลังนี้ หมำยถึงนิสัยที่อบรมเพิ่มเติมเข้ำใหม่ เช่น อบรมสติปัญญำ

พิจำรณำในกำรส้องเสพ ในกำรอดกล้ัน ในกำรละเว้น ในกำรบรรเทำถอน เป็นต้น 

หรือเช่นอบรมในบุญกุศล คือ ให้ทำน รักษำศีล เจริญภำวนำ ท�ำสมำธิและปัญญำให้

เกิด เรียกว่ำ ทำนูปนิสัย สีลูปนิสัย ภำวนูปนิสัย.
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กำรอบรมจนเป็นนิสัยอุปนิสัย จ�ำต้องอบรมบ่อย ๆ จนอยู่ตัว เหมือนอย่ำง

กระดำษที่ม้วนจนอยู่ตัว จับคลี่ออก ปล่อยมือก็ม้วนกลับเข้ำไปเอง ควำมอยู่ตัวนี้  

เรียกว่ำ วำสนำ มีทั้งทำงชั่วและทำงดี เช่นเดียวกัน

กำรอบรมจนเป็นวำสนำ เป็นนิสัย อุปนิสัย แสดงออกเป็นอัธยำศัย แล้ว

แสดงออกเป็นเจตนำกรรมดังกล่ำวมำนี้ อำศัยเสวนำกำรส้องเสพบ่อย ๆ เป็นส�ำคัญ 

ฉะน้ัน พระบรมศำสดำจึงตรัสไว้ในมงคลสูตร เป็นข้อต้นว่ำ “อเสวนา จ พาลาน�  

การไม่ส้องเสพ คบหาคนพาล ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา การส้องเสพ คบหาบัณฑิต”

พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ว่ำ “ย� เว เสวติ ตาทิโส คบคนใด ย่อมเป็นเช่นคนนั้น” 

กำรที่จะเป็นเช่นคนที่ตนคบ หมำยถึงคบหำกัน (เสวนำ) จนเกิดควำมคุ้นเคยอยู่ตัว 

เกิดมีนิสัย อุปนิสัยและอัธยำศัยคล้ำยคลึงเป็นอย่ำงเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ คนที่มี

อัธยำศัยเช่นใดก็ย่อมเสวนำคบหำกันกับคนที่มีอัธยำศัยเช่นนั้น คนที่มีอัธยำศัยเลว 

ก็เข้ำพวกคนเลว คนที่มีอัธยำศัยดีก็เข้ำพวกคนดี ดังท่ีปรำกฏในพระญำณของ 

พระตถำคตเจ้ำ ข้อนี้เป็นควำมจริงที่มีอยู่ทุกกำลสมัย บัดนี้มักพูดอ้ำงว่ำ สิ่งแวดล้อม 

แต่อ้ำงว่ำเสวนำตรงกว่ำ

อนึง่ อัธยำศัยท�ำให้เกิดอ�ำนำจสำมำรถทีจ่ะท�ำได้เพยีงเท่ำอธัยำศยั : อธัยำศยั

อ่อนก็ดึงใจน้อมใจอย่ำงอ่อน อัธยำศัยแรงก็ดึงใจน้อมใจได้อย่ำงแรง ดังที่พระอำจำรย์

แสดงว่ำ “อัธยาศัยท่ีกว้างหรือไม่กว้าง ชื่อว่าอ�านาจหรือความสามารถของทายกคือ 

ผูใ้ห้” อธบิำยว่ำ มอีธัยำศยัในทำนเท่ำใด กม็อี�ำนำจสำมำรถจะให้ได้เท่ำนัน้ ไม่อำจจะ

ให้ทำนเกินอัธยำศัย แม้อัธยำศัยในทำงอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน

อธัยำศัยท�ำให้เกดิอ�ำนำจทำงใจดังกล่ำวจงึฝืนได้ยำก ผูป้กครอง เช่น มำรดำ

บิดำ ย่อมอ�ำนวยตำมอัธยำศัยของบุตรธิดำท่ีเป็นไปในทำงดี ดังเช่นมำรดำบิดำของ

บณัฑิตสำมเณรอนญุำตให้สำมเณรนัน้บรรพชำด้วยคดิว่ำจกัไม่ท�ำลำยอธัยำศยัของบตุร 

มำรดำบิดำทั่วไปก็เหมือนกัน ย่อมอ�ำนวยตำมอัธยำศัยของบุตรธิดำในเรื่องเกี่ยวกับ

กำรศึกษำและกำรงำนเป็นต้น
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แต่ข้อส�ำคัญต้องสังเกตให้ทรำบ เพรำะอัธยำศัยหลำยอย่ำงซ่อนเร้นอยู่ไม่

แสดงออกมำ ถ้ำไม่ทรำบ อ�ำนวยให้เป็นไปผิดอัธยำศัย ก็จะไม่ส�ำเร็จประโยชน์  

ดงัเช่นพระมหำปันถก บอกกรรมฐำนแก่พระจฬูปันถกผูน้้องชำย ไม่ต้องด้วยอธัยำศยั

ของจูฬปันถก จึงไม่ส�ำเร็จประโยชน์ แต่พระบรมศำสดำได้ทรงทรำบ ทรงบอกบทที่

ถูกกับอัธยำศัย พระจูฬปันถกจึงปฏิบัติส�ำเร็จผล

อนึ่ง ผู้ที่รู้อัธยำศัย ถ้ำมุ่งร้ำย ก็อำจอำศัยอัธยำศัยของผู้นั้นหนุนให้ปฏิบัต ิ

ผิดทำงได้ ดังเช่นอำจำรย์ของอหิงสกมำนพ รู้ว่ำอหิงสกมำนพมีอัธยำศัยรักกำรศึกษำ

อย่ำงยิ่ง จึงหลอกอหิงสกมำนพให้ไปตัดนิ้วมนุษย์มำให้ได้ครบพันคน จึงจะประสำธน์

ควำมส�ำเร็จวิชำให้ อหิงสกมำนพจึงเป็นองคุลิมำลโจรไปด้วยอัธยำศัยท่ีรักจะได้วิชำ 

มิใช่ด้วยอัธยำศัยในปำณำติบำต พระบรมศำสดำได้ทรงทรำบอัธยำศัยท่ีแท้จริงนี้  

จึงได้เสด็จไปโปรด ตรัสพระวำจำสะกิดใจแก่องคุลิมำล ผู้วิ่งไล่ตำมพระองค์พลำง 

ร้องให้พระองค์หยุด พระองค์ตรัสว่ำ พระองค์หยุดแล้ว องคุลิมำลต่ำงหำกยังไม่หยุด 

องคุลิมำลจึงได้คิดเพรำะเป็นนักศึกษำ เลิกเป็นโจรฆ่ำคนได้ทันที

อินทรีย์ ได้แก่ ภูมิธรรมที่ครองควำมเป็นใหญ่อยู่ในใจ คือศรัทธำ ควำมเชื่อ 

วิริยะ ควำมเพียร สติ ควำมระลึกได้ สมำธิ ควำมตั้งใจแน่วแน่ ปัญญำ ควำมรู้  

หมำยถึงศรัทธำ เป็นต้น ที่เข้มแข็ง อินทรีย์ ๕ เหล่ำนี้ บำงคนก็มีอ่อน บำงคนก็ม ี

แก่กล้ำ



ชวีติต้องพึ่งตนเอง

ถ้ำจะมีปัญหำว่ำ พระพุทธศำสนำสอนให้พึ่งใคร คือ พึ่งตนเองหรือพึ่งผู้อื่น 

อำจตอบได้ว่ำ ในส่วนที่เกี่ยวกับสังคม สอนให้เกื้อกูลกันและกัน สอนให้เป็นมิตรกัน 

ไม่ให้เป็นศัตรูกัน เพรำะคนท่ีอยู่ร่วมกัน จ�ำต้องพึ่งพำอำศัยกันไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง  

ไม่โดยตรงกโ็ดยอ้อม เช่น คนจนต้องอำศยัก�ำลงัทรพัย์ของคนมี ส่วนคนมกีต้็องอำศยั

ก�ำลงัแรงงำนของคนจน คนโง่ต้องอำศยัปัญญำคนฉลำด ส่วนคนฉลำดต้องอำศยัก�ำลงั

กำยของคนโง่ ชำวนำต้องอำศัยได้ผลไม้ของชำวสวน ส่วนชำวสวนต้องอำศัยข้ำวของ

ชำวนำ

แต่ทุก ๆ คนจะมุ่งอำศัยคนอื่นแต่ฝ่ำยเดียวหำได้ไม่ ตนเองจะต้องท�ำตนให้

เป็นที่พึ่งอำศัยของคนอื่นได้ด้วย และคนที่จะท�ำตนเช่นนั้นได้ ก็จะต้องท�ำตนให้เป็นที่

พึง่ของตนเองได้ก่อน เช่น คนหนึง่หกล้ม อกีคนหนึง่จะช่วยอุม้ขึน้มำ คนทีจ่ะช่วยนัน้

ต้องยืนต้ังหลักของตนเองให้ดีก่อน จึงจะก้มลงไปอุ้มคนที่ล้มขึ้นมำได้โดยที่ตนเอง 

ไม่หกล้มไปด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะหกล้มไปด้วยกันทั้งคู่ หรือเช่นชำวนำจะต้องท�ำนำ 

ให้ได้ข้ำวของตนจึงจะพึ่งชำวสวนได้ด้วยกำรแลกเปลี่ยนกัน

ฉะนั้น ทุก ๆ คนจึงต้องท�ำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ พระพุทธเจ้ำจึงได้ตรัส

สอนว่ำ “ตนแลเป็นทีพ่ึง่ของตน” ทัง้ควรจะทรำบด้วยว่ำ อนัคนทีม่ตีนเป็นทีพ่ึง่ของตน

ได้น้ัน จะต้องมีสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้อยู่ในตนหรือเป็นของตน เช่น มีวิชำ มีกำรงำน  

มีทรัพย์ มียศ ตลอดถึงมีคุณงำมควำมดีเป็นที่นับถือ จะต้องมีเพียงพอที่จะเลี้ยงตน 

อุดหนุนตนให้มีควำมสุขควำมเจริญ ที่จะป้องกันตนให้พ้นอันตรำย

กำรแสวงหำวชิำและทรพัย์เป็นต้นนัน้ ตลอดถึงกำรผกูมติรกบัผูท้ีค่วรเป็นมติร

ทัง้หลำยเพือ่ผลดังกล่ำว หำชือ่ว่ำ เป็นกำรพ่ึงผูอ้ืน่ไม่ แต่เป็นกำรสร้ำงตนเองให้พร้อม
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ทีจ่ะให้เป็นทีพ่ึ่งของตนได้นัน่เอง เหมือนอย่ำงผูน้บัถอืพระพทุธศำสนำ ถงึพระพทุธเจ้ำ 

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะคือที่พึ่ง หรือพูดง่ำย ๆ ว่ำพึ่งพระรัตนตรัย ก็เพื่อท�ำ

ตนเองให้มีที่พึ่งท่ีจะสร้ำงตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนได้ หรือเหมือนอย่ำงบุตรธิดำ  

พ่ึงมำรดำบิดำ ศิษย์พึ่งครู ก็เพื่อที่จะสร้ำงตนเองให้ใหญ่กล้ำ สำมำรถท่ีจะเป็นที่พึ่ง

ของตนเองได้ต่อไป

การสร้างตนเองให้เป็นทีพ่ึง่ของตนได้ ทัง้ในทางสามารถป้องกนัอันตรายและ

ในทางด�ารงตนให้เจริญ จึงเป็นหลักส�าคัญ และในขณะเดียวกันก็ยังต้องมีกำรพ่ึงพำ

อำศัยกันอยู่ในสังคมโลก คนเรำต้องเข้ำอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่ง ในโลก ตำมระบอบ

ธรรมที่นับถือ เช่น คนนับถือธรรมของพระพุทธเจ้ำ ก็เข้ำสังคมแห่งพุทธศำสนิกชน

พระพทุธเจ้ำได้ตรสัสอนไว้ในทีห่นึง่มีควำมว่ำ "ท่านทัง้หลายจงมีตนเป็นเกาะ

เป็นท่ีพึ่ง จงมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พ่ึง" ถือเอำควำมได้ว่ำ อันผู้ท่ีจะมีตนเป็นท่ีพึ่งได้  

ก็คือคนที่มีธรรม เช่น ธรรมเป็นที่พึ่ง ๑๐ ประกำร มีศีลเป็นต้น พระพุทธศำสนำ 

จงึเป็นค�ำสอนทีบ่รสิทุธิ ์เพือ่ควำมประพฤตทิีบ่รสิทุธิข์องทกุคน ไม่ใช่ส�ำหรบัใครจะยก

ไปอ้ำงเพื่อเหตุผลอย่ำงอื่นทำงอื่น

ในทีบ่ำงแห่งพระพทุธเจ้ำได้ตรัสสอนไว้ว่ำ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน คนอืน่ใครเล่า

จะเป็นทีพ่ึง่ได้ และได้ตรสัว่ำ คนไม่ควรให้ตน คือไม่ควรมอบตนให้แก่ใคร ควรรกัษา

ตนไว้ให้ดี แสดงว่ำพระองค์ทรงสอนให้ทุก ๆ คน นับถือตนเอง

ได้มีผู้สงสัยว่ำตรัสสอนไว้ดังนี้จะไม่ค้ำนกับไตรสรณคมน์หรือ เพรำะตำม 

หลกัน้ัน พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นทีพ่ึง่ มคี�ำสวดปฏเิสธและรบัรองทลีะวตัถุ

ว่ำไม่มีท่ีพึ่งอ่ืน พระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ ไม่มีที่พ่ึงอื่น พระธรรมเป็นที่พึ่งอัน

ประเสริฐ ไม่มีที่พึ่งอื่น พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ ไม่มีท่ีพ่ึงอื่น ตำมค�ำสวดนี้  

เมื่อฟังเผิน ๆ ก็ดูค้ำนกันเองอีก แต่ทั้งหมดนี้ไม่ค้ำนกันเลย

จะว่ำถึงวัตถุท้ังสำมก่อน แม้จะต่ำงกันโดยวัตถุว่ำ พระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ แต่ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเนื้อควำม เพรำะทั้งสำมพรำกจำกกันไม่ได้ 

คือ พระพทุธตรสัรูพ้ระธรรม พระธรรมอนัพระสงฆ์ทรงรักษำไว้ พระสงฆ์กเ็ป็นสำวก

ของพระพุทธ จึงเน่ืองเป็นอันเดียวกัน เหมือนอย่ำงไม้สำมอันตั้งพิงกันอยู่ ฉะนั้น  
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เมื่อถึงวัตถุหนึ่งเป็นที่พึ่งก็เป็นอันได้ถึงทั้งสำมวัตถุ

อีกนัยหนึ่ง พระพุทธเป็นที่พึ่งเอกอุ พระธรรม พระสงฆ์ ก็เหมือนกัน  

ตำมลักษณะเฉพำะของแต่ละวัตถุ

อีกนัยหนึ่ง ค�ำสวดนั้นเป็นส�ำนวนควำมง่ำย ๆ ว่ำ ไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจำก

พระพุทธ ไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจำกพระธรรม ไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจำกพระสงฆ์ คือนอกจำก

ทั้งสำมนี้ก็ไม่มีที่พึ่งอื่นอีก

ครำวน้ีจึงถึงปัญหำว่ำจะแย้งกับข้อที่สอนให้มีตนเป็นที่พึ่ง อันที่จริงที่พ่ึงคือ 

วัตถุสำม ใช้ค�ำว่ำ สรณะ ที่พึ่งคือตน ใช้ค�ำว่ำ นาถะ แต่จะไม่วิจำรณ์ค�ำจำกบำลี

ค�ำสอนน้ีไม่ค้ำนกันแต่สอดคล้องกันเป็นอย่ำงยิ่ง ถ้ำจะเทียบกำรด�ำเนินชีวิต

กับกำรเดินทำง ก็กล่ำวได้ว่ำ พึ่งพระพุทธเจ้ำเป็นผู้บอกทำง พ่ึงพระธรรมเป็นทำง 

พึ่งพระสงฆ์ เป็นผู้บอกต่อ ๆ มำ และพึ่งตนเป็นผู้เดินทำงเอง ตนคือตัวเรำเองของ 

ทุก ๆ คนเป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้ ต้องพึ่งตัวเองตั้งแต่เกิดมำ

คดิดสูกันิดหน่ึงท่ีว่ำเด็ก ๆ พ่ึงตนเองไม่ได้ พ่อแม่ต้องอปุกำระทกุอย่ำง กเ็ป็น

ควำมจริง แต่เด็กก็ต้องพึ่งตนเองในส่วนส�ำคัญ ตัวอย่ำงผู้อุปกำระให้อำหำร ก็ให้ได้

อย่ำงมำก เพียงป้อนเข้ำปำก เด็กต้องเคี้ยวกลืนอำหำรเอง ร่ำงกำยก็ต้องรับย่อย  

ในกำรเคี้ยวกลืนอำหำรเป็นต้นนี้ เด็กต้องพึ่งตนเอง คือตนเองต้องท�ำ ในกำรเรียน 

ก็เหมือนกัน เด็กต้องพึ่งผู้ปกครองเกี่ยวกับฝำกโรงเรียนค่ำเล่ำเรียน เป็นต้น แต่เด็ก

ต้องเรียนเอง จะไปพึ่งพ่อแม่หรือใคร ๆ ให้ช่วยเรียนให้ เพื่อให้ตนรู้โดยไม่ต้องเรียน

หำได้ไม่ ในกำรเรียนท่ีจะให้มีควำมรู้เกิดขึ้นแก่ตนนี้ ต้องพึ่งตนเอง คืออำศัยก�ำลัง

ร่ำงกำย ก�ำลังสติปัญญำของตนเล่ำเรียนไป นี่แหละเรียกว่าพึ่งตน

แต่ไฉนจะพึง่ตวัเองได้ คอืไม่เกยีจคร้ำนเหลวไหล กต้็องปฏบิตัติำมค�ำส่ังสอน

ของพระพุทธเจ้ำ ตรัสสอนให้มีควำมพำกเพียรพยำยำม ก็ตั้งใจพำกเพียรพยำยำมไป

จนกว่ำจะส�ำเร็จ นี้แหละเรียกว่าพึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือนึกถึงพระและ

ปฏิบัติในทำงของพระ พระก็จะเป็นที่พ่ึงได้ และตนก็จะเป็นท่ีพึ่งของตนเองได้อย่ำง 

จริงแท้



ชวีติกับความหลัง

คนเรำทุกคนต่ำงมีสิง่หนึง่อยู่ด้วยกนั คอื “ความหลัง” ซึง่ครอบง�ำชวิีตปัจจบุนั

อยู่เป็นอันมำก อันร่ำงกำยของคนเรำ ย่อมมีหน้ำมีหลัง แม้วิถีแห่งชีวิตก็ฉันนั้น  

ย่อมมคีวำมหลงัประกอบอยูก่บักระแสชีวติปัจจุบนั ดงัจะเรยีกว่ำ “หน้ำ” คอื เหตุกำรณ์

แห่งชีวิตที่ออกหน้ำอยู่เกี่ยวแก่ควำมคิดเห็น กำรกระท�ำ และควำมได้ ควำมเสีย  

ควำมสุข ควำมทุกข์ต่ำง ๆ ที่ได้รับอยู่ อันรวมเป็นกระแสชีวิตปัจจุบัน

อะไรคือความหลัง ? หำกจะให้ตอบเท่ำที่ทุก ๆ คนจ�ำได้ ก็คือกำรอะไรที่

ตนเองได้ท�ำไปแล้วจริง ทั้งที่เป็นกำรเฉพำะตน ทั้งที่เป็นกำรที่เกี่ยวแก่ผู้อื่น ซึ่งได้ท�ำ

ไปแล้วสลับซับซ้อนเป็นอันมำก เป็นควำมผิดก็มี หรือเป็นคุณก็มีเป็นโทษก็มี

คนเรำเมื่อมีอำยุมำกขึ้น ต่ำงก็มีควำมหลังมำกขึ้น หำกได้มีสติระลึกถึง 

ควำมหลังของตนเท่ำที่ตนรู้และจ�ำได้ตำมเป็นจริง และมีวิจัยคือเลือกเฟ้นออกไปว่ำ 

กำรอันใดทีไ่ด้ท�ำแล้วเป็นควำมผดิเป็นโทษ กำรอันใดเป็นควำมถกูเป็นคณุ ดงันีเ้รยีกว่ำ  

วจิยัตนเอง ท�ำให้มคีวำมรูจ้กัตนเอง ถ้ำเป็นดงันี ้ควำมหลงัส่วนทีผ่ดิท่ีเป็นโทษกจั็กยุติ 

สิ้นอ�ำนำจที่จะครอบง�ำชีวิตปัจจุบันต่อไป ส่วนควำมหลังที่เป็นควำมถูกเป็นคุณ  

ก็จะสืบต่อกระแสชีวิตปัจจุบันต่อไป

ธรรมย่อมเข้ำมำเกี่ยวข้องกับชีวิตตรงจุดดังกล่ำวนี้ คือ สติ กับ ธัมมวิจัย  

(ในหมวดโพชฌงค์ ๗ ประกำร ยกมำเพยีง ๒ ข้อ) ธรรม ๒ ข้อนี ้จ�ำเป็นแก่กระแส

ชีวิตของทุก ๆ คน จริง ๆ คนที่หลงด�ำเนินชีวิตไปในทำงที่ผิดในทำงแห่งควำมทุกข์
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เดอืดร้อนต่ำง ๆ เพรำะขำดสติกบัธมัมวจิยัให้รูจ้กัตนเอง แล้วด�ำเนนิไปแต่ในทำงทีถู่ก 

และค�ำว่ำ “ธัมมะ” ในค�ำว่ำ ธัมมวิจัย ก็หมำยถึง ควำมผิด ควำมถูก หรือควำมดี

ควำมชั่ว แห่งควำมหลังของแต่ละคนนั้นเอง และหมำยตลอดถึงกระแสปัจจุบันด้วย

คนทีข่ำดสตกิบัธมัมวจิยัย่อมเป็นคนทีห่ลงตนเอง ไม่รูจ้กัตนเอง หรอืเป็นคน

ทีแ่พ้ใจตนเองท่ีโลภท่ีโกรธ ย่อมจะสร้ำงกรรมทีเ่บยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน

ต่ำง ๆ ครั้นกรรมที่ท�ำไว้ซับซ้อนกันเป็นควำมหลังที่แรงมำก ย่อมจะมีอ�ำนำจครอบง�ำ

กระแสชีวิตปัจจุบันในทำงทุกข์เดือดร้อน ซ่ึงทุก ๆ คนจะต้องรับสนองควำมหลังคือ

กรรมของตนนัน้เอง แต่ทกุ ๆ คนย่อมจะมคีวำมหลงทีถ่กูทีด่อียูด้่วยกนัไม่น้อย กม็ำก 

เพรำะไม่มใีครทีจ่ะท�ำอะไรถกูหมดหรอืผดิหมดทกุอย่ำง โดยปกตกิจ็ะมผีดิบ้ำงถกูบ้ำง 

ดังที่กล่ำวว่ำมนุษย์สำมัญปกตินั้นย่อมท�ำกรรมที่ด�ำบ้ำงขำวบ้ำง และแม้จะท�ำผิด 

มำมำก ก็มิใช่หมำยควำมว่ำแก้ไขไม่ได้ หรือเป็นผู้ที่ถูกสำปเสียแล้ว

พระพุทธเจ้ำไม่ทรงสำปใคร ทรงมีพระกรุณำเพื่อจะช่วยบุคคลทุกคน คนที่

ผิดมำมำกก็ยิ่งจะอยู่ในข่ำยแห่งพระมหำกรุณำ ข้อส�ำคัญอยู่ท่ีตนเองของทุกคน คือ  

ถ้ำตนเองไม่สำปตนเอง ไม่แช่งตนเอง แต่รับธรรมของพระองค์มำใช้ คือ สติกับ 

ธมัมวจัิยดงักล่ำว ธรรมน้ีเองจกัรกัษำ ดงัค�ำว่ำ “ธรรมย่อมรักษาผูป้ระพฤตธิรรม” คอื

จะยกผู้ที่มีสติมีธัมมวิจัยจำกปลักแห่งควำมผิดควำมทุกข์ นี้คือ ธรรมานุภาพ ไม่ใช่  

มารานุภาพ ซึ่งจะดึงไปอีกทำงหนึ่ง

อันควำมหลังน้ี บำงอย่ำงก็พูดเตือนกันให้ลืมเสีย ดังว่ำ “ลืมควำมหลัง 

เสยีเถิด” บำงอย่ำงพดูเตอืนกนัให้ระลกึถงึ ดงัว่ำ “นกึถงึควำมหลงับ้ำง” เพรำะควำมหลงั

มีอยู่สองอย่ำงจริง คือ ที่ควรลืมเสียก็มี ที่ควรระลึกถึงก็มี แต่คนทั่วไปก็มักจะจ�ำได ้

ทั้งสองอย่ำง เพรำะเมื่อจ�ำได้แล้วจะบังคับให้ลืมหำได้ไม่

คนที่บ่นว่ำขี้หลงขี้ลืมนั้นไม่จริงเสมอไป เร่ืองท่ีไม่ลืมก็มีอยู่มำก โดยเฉพำะ

เรื่องที่ได้ประสบมำแล้ว โดยมำกก็ย่อมเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วย เพรำะทุก ๆ คนจะ

ต้องเก่ียวข้องกับคนอื่นตั้งแต่เกิดมำ จะต้องมีพ่อแม่ ญำติมิตร ครูอำจำรย์ เพ่ือน
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นักเรียน เพื่อนร่วมงำน ถ้ำแต่งงำนก็จะมีคู่ครองร่วมชีวิต จะต้องมีบุตรหลำนดังนี้

เป็นต้น ซึ่งรวมเข้ำในทิศหกของพระพุทธเจ้ำ

ทุก ๆ คนเมื่อผ่ำนชีวิตมำมำก ก็ย่อมมีควำมหลังเกี่ยวแก่คนอื่นมำก ทั้งใน

ทำงก่อโทษทุกข์ ท้ังในทำงก่อเก้ือประโยชน์สุขแก่กัน เรื่องของชีวิตย่อมมีควำมหลัง 

ดังกล่ำวอยู่ด้วยกันทุกชีวิต บำงคนท่ีผิดหวังในชีวิตหลัง ต้องเสวยทุกข์ทรมำนทั้ง 

ทำงร่ำงกำยและจิตใจอยู่ในปัจจุบันก็มีอยู่ไม่น้อย ท่ีเรียกกันว่ำพ่ำยแพ้ชีวิต บำงคน 

ผิดหวังในคนหนึ่ง เลยผูกโกรธไปถึงคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นเพศเดียวกัน หรือที่มีลักษณะ

อะไรอย่ำงเดียวกัน และท�ำกำรท�ำลำยแก้แค้นไม่เลือกหน้ำ บำงคนรู้จักบุญคุณของ 

ผูท้ีเ่ก้ือกูลตนมำ บำงคนกไ็ม่รูบุ้ญคณุใคร บำงทลีบหลูค่ณุของท่ำนผูม้คีณุ หรอืท�ำลำย

ท่ำนผู้มีคุณแก่ตน ดังนี้ ก็มีมำก

ตำมท่ีกล่ำวมำนี้ดูเหมือนไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ำและพระพุทธศำสนำ  

แต่ควำมจริงเกี่ยวทีเดียว เพรำะพระองค์ได้ทรงสอนไว้แล้วว่ำควรปฏิบัติเกี่ยวกับ 

ควำมหลังดังกล่ำวอย่ำงไร ซึ่งใช้ได้แก่ทุกชีวิตทุกกำลสมัย คือ ทรงสอนมิให้ผูกโกรธ

ในคนอื่นเกี่ยวกับควำมหลังที่ล่วงเกินผิดพลำดแก่กัน เพรำะกำรผูกโกรธนั้นคือ 

กำรก่อเวร ได้แก่ ก่อควำมเป็นไพรีหรือศัตรูกัน

อนัควำมเป็นศตัรกูนันัน้ ย่อมเกดิจำกบคุคลสองคนหรอืสองฝ่ำย ดงัจะกล่ำว

ว่ำบุคคลที่หนึ่งซึ่งเป็นผู้ก่อกรรมที่เบียดเบียนข้ึนก่อน และบุคคลที่สองซึ่งก่อกรรม 

เช่นเดียวกัน เป็นกำรแก้แค้นบุคคลสองคนหรือสองฝ่ำยนี้ ต่ำงก็ท�ำตอบแก่กัน 

ยดืยำวไป จนกว่ำจะหำยโกรธและเลกิผกูโกรธกนั เวรย่อมก่อขึน้ตัง้แต่เริม่ผกูโกรธกนั 

จนถึงเลิกผูกโกรธเวร จึงสงบ

พระพุทธเจ้ำทรงสอนทั้งในทำงป้องกันท้ังในทำงแก้ ในทำงป้องกัน คือ  

ทรงสอนให้เว้นกำรท�ำที่ก่อโทษทุกข์แก่กัน ให้ท�ำแต่สิ่งที่เกื้อกูลกัน ดังเช่นทรงสอนให้

ตัง้อยูใ่นศลีซ่ึงล้วนเป็นข้อป้องกนัเวรท้ังนัน้ และทรงสอนให้แผ่เมตตำ ควำมปรำรถนำ

ควำมสุขแก่กัน เพรำะเมื่อจิตใจมีเมตตำต่อกันแล้ว ก็จะเบียดเบียนกันไม่ได้ ท�ำร้ำย



212 ความเข้าใจเร่ืองชีวิต

กันไม่ลง จะท�ำแต่ควำมเกื้อกูลกัน และถ้ำได้ท�ำล่วงเกินกันแล้ว ก็ต้องแก้ด้วยควำมรู้

ส�ำนกึผดิ ขอให้อดโทษแก่กนั และตัง้ใจทีจ่ะไม่ท�ำเช่นนัน้อกี เมือ่ปฏบิตัติำมทีท่รงสอน

ดังน้ี ก็จะไม่ก่อเวรขึ้น และเวรที่ก่อข้ึนแล้วก็จะสงบ ควำมหลังของชีวิตในด้ำนเวร 

ก็จะผ่ำนพ้นไป แม้จะไม่ลืมก็ไม่มีพิษมีโทษอีกต่อไป

จะเหน็ได้ว่ำ ควำมด�ำรงชวีติอยูใ่นโลกของทกุ ๆ คน ย่อมเนือ่งด้วยควำมหลงั

ของผู้อื่นที่เกื้อกูลอยู่มิใช่น้อย เช่น มำรดำ บิดำ และผู้ท่ีช่วยเหลือเกื้อกูลท้ังหลำย  

ไม่มีใครจะอยู่ได้โดยปรำศจำกควำมหลังของผู้อื่น ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณแก่ตนดังกล่ำว  

บำงครำวอำจต้องตกยำก ไร้ญำติขำดมิตรที่จะเกื้อกูล แต่ก็อำจมีผู้มีเมตตำเก็บมำ 

ชุบชูอุปถัมภ์ แต่บำงครำวก็บริบูรณ์ ซึ่งก็เพรำะมีผู้ช่วยอุปถัมภ์อยู่บริบูรณ์นั้นเอง  

ตกว่ำทุก ๆ คนไม่อำจจะอยู่คนเดียวได้ จ�ำต้องพ่ึงพำอำศัยกันและกันโดยตรงบ้ำง  

โดยอ้อมบ้ำงในทำงต่ำง ๆ จงึกล่ำวได้ว่ำชวีติปัจจบุนัของทกุคนตัง้อยู่บนควำมหลงัของ

คนอื่น ผู้มีเมตตำเกื้อกูล

ทกุ ๆ คนย่อมรูอ้ยู่แก่ใจตนเองว่ำใครเป็นผูม้พีระคุณแก่ตนบ้ำง และวสิยัของ

คนดีย่อมรู้คุณผู้ที่มีคุณแก่ตนและย่อมตอบแทนด้วยคุณ คือ เกื้อกูลตอบตำมโอกำส

ทีค่วรท�ำ แตเ่พรำะคนมโีลภโกรธหลงทีเ่กดิขึน้ล�ำพังตนเองบำ้ง ถกูชกัจงูไปบ้ำง จงึได้

กลำยเป็นผูล้บหลูค่ณุของผูมี้คณุ เพยีงไม่รับรู ้ไม่นบัถือ หรอือย่ำงแรงกท็�ำลำยผูม้คีณุ

แก่ตน เป็นเหตใุห้เกดิควำมเดอืดร้อนวุน่วำยขึน้ทุกฝ่ำย อะไรจะช่วยได้ นอกจำกธรรม

ของพระพุทธเจ้ำ ถ้ำหมู่ชนปรำศจำกธรรม ก็จะมีแต่คนที่เห็นแก่ตนหรือท่ีมุ่งที่จะ 

เอำเปรียบกันเบียดเบียนกัน หรือว่ำฝ่ำยหนึ่งให้ควำมอุปกำระ อีกฝ่ำยหนึ่งไม่รู้คุณ  

หรือฝ่ำยที่ควรให้อุปกำระแต่ไม่ให้เพรำะควำมมีใจคับแคบ เป็นต้น พระพุทธเจ้ำจึงได้

ตรัสเตือนเพื่อให้เกิดควำมส�ำนึกว่ำ คนสองจ�ำพวกออกจะหำได้ยำก คือ คนที่ท�ำ 

อปุกำระก่อน กับคนท่ีจะรูคุ้ณและตอบแทนคุณ ดงัทีเ่รยีกว่ำคนม ีความกตญัญูกตเวท ี

จะหำได้ยำกอย่ำงไร
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ทกุ ๆ คนเมือ่ตรวจดทูีต่นเองกย่็อมจะรูว่้ำบดันีต้นเองควรจะอปุกำระใคร และ

ได้ท�ำตำมสมควรแล้วหรือยัง คือได้สร้ำงควำมหลังที่เป็นคุณให้แก่ใคร แม้ในปัจจุบัน

ได้ก่อสร้ำงคณุให้แก่ใคร หรือว่ำก่อสร้ำงแต่โทษเป็นส่วนมำก อกีอย่ำงหนึง่ ได้รบัรูค้ณุ

และตอบแทนด้วยคุณแก่ผู้มีคุณมำแล้วเพียงไร หรือว่ำก�ำลังครุ่นคิดและท�ำในทำงก่อ

โทษทุกข์หรือท�ำลำย เหมือนดังค�ำว่ำ “กลางคืนเป็นควัน กลางวันเป็นไฟ” คือกลำง

คนืครุน่คดิวำงแผน กลำงวันวำงเพลงิ ตรวจดใูจตนเองแล้วย่อมจะรูไ้ด้ และย่อมจะเกดิ

สตสิ�ำนกึได้ว่ำสมควรอย่ำงไร สตนิีเ้องจะน�ำธรรมมำ คอื ควำมเมตตำสงสำร ทีจ่ะเป็น

เหตุให้เว้นกำรท�ำท่ีเป็นกำรท�ำลำย และควำมกตัญญูกตเวที ธรรมของพระพุทธเจ้ำ 

ดังกล่ำวนี้เท่ำน้ัน ท่ีจะช่วยกู้ใจคนได้จำกควันและไฟที่แรงร้ำย ซึ่งรมใจให้ร้อนอยู่ใน

เวลำกลำงคืน และเผำให้ไหม้ในเวลำกลำงวัน เมื่อกู้ใจให้พ้นขึ้นมำได้ด้วยธรรมแล้วจึง

จะพบควำมเย็น ควำมหลังที่เกื้อกูลกัน อันเป็นที่ตั้งอำศัยที่แท้จริงของชีวิตปัจจุบัน 

กจ็ะปรำกฏข้ึน และผูมี้พระคุณจะปรำกฏเด่นชดั คงกระพันชำตรอียู ่ด้วยธรรมำนภุำพ

ของพระพุทธเจ้ำผู้เลิศล�้ำ



ชวีติกับความฝัน

ควำมฝันเป็นข้ออุปมำธรรมหลำยประกำร เช่น เป็นข้ออุปมำของส่ิงที่รัก

ปรำรถนำทัง้หลำยว่ำเหมือนสิง่ทีฝั่น เหน็อธบิำยว่ำ ส่ิงทัง้ปวงย่อมแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ล่วงไป ๆ โดยรวดเร็ว ตลอดจนถึงอำยุชีวิตต้ังแต่เกิดมำจนบัดนี้ ก็เหมือนผ่ำนมำ 

แวบเดยีว สิง่ทีผ่่ำนไปแล้วทัง้ปวงกเ็หมอืนอย่ำงสิง่ทีฝั่นเหน็ และยังเป็นข้อเปรยีบเทยีบ

ถงึคนทีห่ลงปรำรถนำทัว่ ๆ ไป ดงัทีเ่รยีกว่ำ หลงใหลใฝ่ฝัน ซึง่เป็นควำมฝันทัง้ตืน่ ๆ อยู่ 

แม้ตื่นอยู่ก็เหมือนหลับ 

ความฝัน (สุบิน) คืออะไร? 

พระนาคเสนเถระ ได้ทลูตอบพระรำชปจุฉำของ พระเจ้ามลินิท์ ว่ำ คือ นมิติ 

(ภำพหรือรูปที่เห็นในฝัน) ที่เข้ำสู่คลองปฐมจิต แลได้แสดงว่ำคนท่ีฝันนั้นเพรำะเหตุ 

๖ อย่ำง คือ

๑.  ลมก�ำเริบ 

๒.  ดีก�ำเริบ 

๓.  เสมหะก�ำเริบ 

๔.  เป็นสันนิบำต 

๕.  เทวดำสังหร

๖.  (บุพพ) นิมิตเพรำะกรรมที่ได้สั่งสมไว้ในกำลก่อน 
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ฝันที่เป็นบุพพนิมิตเป็นความจริง ส่วนนอกจากนั้นไม่แน่นอน ฝันที่เป็น 

บพุพนิมติ จติของผูฝั้นมไิด้ไปเลอืกนมิติเอำเอง ท้ังใครอืน่กมิ็ได้ไปบอกกล่ำว นมิิตไป

เข้ำคลองจิตของเขำเอง เหมอืนอย่ำงแว่นส่องหรอืกระจกเงำซึง่วำงอยูก่บัทีต่ัง้ ไม่ได้ไป

เลือกหำเงำเอำเอง ทั้งใครอื่นก็มิได้จับเงำมำไว้ในกระจก เงำนั้นเองไปเข้ำคลองของ

กระจก และจติทีฝั่นเหน็เป็นบพุพนมิติโดยปกตกิไ็ม่รู้ว่ำจะมผีลดหีรอืร้ำย ต้องรูจ้กัแปล

ควำมเหมือนอย่ำงลักษณะต่ำง ๆ ในร่ำงกำย มิได้เป็นผู้บอกผลต่ำง ๆ ได้เอง  

ต้องอำศัยผู้รู้ลักษณะบอก

พระพทุธเจ้ำเมือ่ประสติูได้ ๕ วนั พรำหมณ์ดลูกัษณะ ๑๐๘ คน ได้เหน็มหำ

ปรุสิลกัษณะ จงึท�ำนำยตำมต�ำรำว่ำ จกัทรงมคีตเิป็นสอง คอื ถ้ำทรงอยูค่รองฆรำวำส 

จักได้เป็นพระเจ้ำจักรพรรดิ พระรำชำเอกในโลก ถ้ำเสด็จออกทรงผนวช จักได้ตรัสรู้

เป็นพระพุทธเจ้ำ พระศำสดำเอกในโลก เว้นแต่พรำหมณ์ผู้มีอำยุน้อยที่สุดเพียง 

คนเดียวชื่อว่ำโกณฑัญญะ ท�ำนำยว่ำจักทรงมีคติข้อหลังแต่อย่ำงเดียว ผลต่อมำก็ 

สมจริง

ในรำตรก่ีอนรำตรทีีต่รสัรู ้พระโพธสิตัว์ซึง่เป็น มกฬุพทุธะ (พระพทุธผูย้งัตมู 

คือเกือบจะบำนด้วยพระโพธิญำณ) ได้ทรงเห็นมหำสุบิน ๕ ประกำร คือ

๑.  ทรงผทมบนที่ผทมใหญ่ คือมหำปฐวีนี้ มีภูเขำหิมวันต์ (หิมำลัย) เป็น 

พระเขนย พระหัตถ์ซ้ำยเหยียดลงไปในมหำสมุทรด้ำนทิศตะวันออก พระหัตถ์ขวำ

เหยียดลงไปในมหำสมุทรด้ำนทิศตะวันตก พระบำททั้งสองเหยียดลงไปในมหำสมุทร

ด้ำนทิศใต้ เป็นบุพพนิมิตว่ำจะได้ตรัสรู้พระธรรม

๒.  หญ้ำแพรกงอกขึน้จำกพระนำภขีึน้ไปจดนภำกำศ เป็นบพุพนมิิตว่ำตรสัรู้

แล้วจะได้ทรงประกำศอริยมรรคมีองค์ ๘ ทั่วถึงเทพและมนุษย์

๓.  กิมิชำติ (หนอน) ขำวมีศีรษะด�ำ ไต่ขึ้นจำกพระบำทยั้วเยี้ย จนปิด 

พระชำนมุณฑล (เข่ำ) เป็นบพุพนมิติว่ำ จะมคีฤหัสถ์นบัถือพระองค์เป็นสรณะ ประพฤติ

ธรรมขำวเป็นอันมำก
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๔.  นก ๔ จ�ำพวกมีสีต่ำง ๆ กัน บินจำก ๔ ทิศมำตกท่ีพระบำทมูล  

กลำยเป็นสีขำวไปทั้งหมด เป็นบุพพนิมิตว่ำ จะมีวรรณะทั้ง ๔ ออกบวชบรรลุวิมุตติ

ในพระธรรมวินัยนี้

๕.  ได้เสด็จเหยียบย�่ำไปบนภูเขำมูตคูถ แต่ไม่แปดเปื้อน เป็นบุพพนิมิตว่ำ 

จะทรงบริบูรณ์ด้วยลำภสักกำระ แต่ไม่ทรงติดข้อง

ควำมฝันทีค่นไทยเคยทรำบกนั มคี�ำประพนัธ์แต่งมำแต่โบรำณ คือ ความฝัน

ของพระราชาปัตถเวน พระอำจำรย์ ท่ำนเล่ำไว้ว่ำ

พระเจ้ำปเสนทิแห่งรัฐโกศล ได้ทรงเห็นสุบินนิมิต ทรงตื่นประทมขึ้นแล้ว 

ทรงตกพระทัยกลัว พรำหมณ์ปุโรหติ ถวำยค�ำทำยฝันว่ำจกัเกดิอนัตรำยแก่รำชสมบตัิ  

จักเกดิโรค และจกัเกดิอนัตรำยแก่พระชนมชพี ได้ทลูให้ทรงแก้ด้วยวิธฆ่ีำสัตว์บชูำยัญ 

แต่พระนำงมัลลิกำเทวี ซึ่งเป็นพุทธศำสนิกำ ได้ทูลให้เสด็จไปเฝ้ำทูลถำมพระพุทธเจ้ำ 

พระรำชำจึงเสด็จไปเฝ้ำกรำบทูลถำม

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสพยำกรณ์โดยล�ำดับดังนี้ 

๑.  โคด�ำ ๔ ตวัวิง่เข้ำมำจะชนกนัแล้วถอยกลับ ได้แก่ ฝนแสดงอำกำรจะตก

แล้วไม่ตก

๒.  ต้นไม้ออกดอกออกผลแต่เล็ก ๆ ได้แก่ มนษุย์จะแต่งงำนกันแต่ยงัเดก็ ๆ

๓.  แม่โคแก่ดื่มนมลูกโคที่เพิ่งเกิด ได้แก่ คนเฒ่ำคนแก่ ต้องเกรงกลัวพึ่ง

อำศัยเด็กทำรก

๔. โคใหญ่ไม่ใช้ แต่ใช้โคเล็กเทียมแอก ได้แก่ ไม่ใช้ผู้หลักผู้ใหญ่ แต่ใช้เด็ก

เล็กเหลวไหลให้เป็นหัวหน้ำงำน

๕. ม้ำ ๒ ปำก กินหญ้ำทั้ง ๒ ปำกที่มีผู้มำป้อนให้ทั้ง ๒ ข้ำง ได้แก่  

ผู้วินิจฉัยคดีรับสินบนทั้ง ๒ ฝ่ำย

๖. สุนัขจิ้งจอกถ่ำยเบำลงถำดทอง ได้แก่ คนต�่ำได้ยศ ได้ธิดำของคนสูง

๗.  บรุษุนัง่ฟ่ันเชือก แต่นำงสนุขัจิง้จอกกดัเชือก ได้แก่ สำมหีำให้ภริยำชัว่ใช้
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๘. คนพำกันตักน�้ำเติมหม้อน�้ำที่เต็มแล้ว ไม่เหลียวแลหม้อเปล่ำที่วำงล้อม 

อยู่เป็นอันมำก ได้แก่ คนเป็นใหญ่ร�่ำรวย ก็ยิ่งรวย ส่วนที่จนก็จนไป

๙. สระใหญ่ น�ำ้ขุน่กลำงสระ น�ำ้ใสริมสระ ได้แก่ บ้ำนเมอืงทีใ่นกรงุยุ่งวุ่นวำย 

แต่คนนอกสงบเงียบ

๑๐. ข้ำวหม้อเดียวกัน ไหม้บ้ำง ดิบบ้ำง สุกบ้ำง ได้แก่ ฝนตกน�้ำมำกไป  

ข้ำวล่มน�้ำเสียบ้ำง น�้ำน้อยไป ข้ำวแห้งเสียบ้ำง น�้ำพอดีข้ำวดีบ้ำง

๑๑. เอำแก่นจันทน์แลกเปรียงเน่ำ ได้แก่ พระอลัชชีแสดงธรรมแลกเอำ 

เงินทอง

๑๒. น�้ำเต้ำเปล่ำจมน�้ำ ได้แก่ คนดีตกต�่ำ 

๑๓. ก้อนหินลอยน�้ำ ได้แก่ คนชั่วเฟื่องฟู 

๑๔. กบกินงูเห่ำ ได้แก่ ชำยจักอยู่ใต้อ�ำนำจหญิงถ่อย

๑๕.  กำชั่วมีหงส์ทองเป็นบริวำร ได้แก่ คนต�่ำชั่วขึ้นเป็นนำย บังคับบัญชำ

คนสูง

๑๖.  แพะกินเสือ ได้แก่ วัลลภะ (คนสนิทคนโปรด) ของผู ้เป็นใหญ ่

ฉวยโอกำสท�ำลำยผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลำย

ควำมฝันในเรื่องนี้ ล้วนเป็นเร่ืองกลับแปรผันจำกที่ควรเป็น พระพุทธเจ้ำ 

ได้ทรงพยำกรณ์ชักเข้ำมำในกฎของธรรมและอธรรม คือ เมื่อฝ่ำยอธรรมรุ่งเรือง  

ฝ่ำยธรรมตกต�่ำเสื่อมถอย ก็จะเกิดอุบัติกำรณ์เหมือนอย่ำงควำมฝันนั้น และในโลกนี้ 

บำงครำวธรรมรุ่งเรือง บำงครำวก็ตกต�่ำ อุบัติกำรณ์โดยอุปมำอุปมัยนั้น จึงได้เคย 

เกิดมำแล้ว ก�ำลังเกิดอยู่ และจักเกิดต่อไปภำยหน้ำ จึงเป็นเหตุผลที่เป็นจริงอยู่ 

ทุกกำลสมัย

ควำมวิปริตแปรผันต่ำง ๆ ของหมู่ชนหรือของโลก ดังสุบินนิมิตของพระยำ-

ปัตถเวน (พระเจ้ำปเสนทิ) ย่อมเก่ียวเนื่องกับคนเป็นส�ำคัญ ในหมู่คนก็มีหัวหน้ำ 

ทัง้หลำย ตัง้ต้นแต่หวัหน้ำครอบครวัขึน้ไปเป็นส�ำคญั ท่ำนกล่ำวว่ำ ถ้ำหัวหน้ำทัง้หลำย

ต้ังอยู่ในธรรม คนท้ังหลำยก็พำกันตั้งอยู่ในธรรม ตำมควำมวิปริตแปรผันต่ำง ๆ  

ก็ไม่เกิดขึ้น เมื่อกล่ำวโดยสรุป อันกำละที่โลกจะแปรผันนั้น คือ
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๑. กำละที่พำกันถือเอำข้อที่ไม่เป็นเหตุเป็นกำรณ์ว่ำ เป็นเหตุเป็นกำรณ์

๒.  กำละที่ทอดทิ้งข้อเป็นเหตุเป็นกำรณ์ว่ำไม่เป็นเหตุเป็นกำรณ์

๓.  กำละที่ถือเอำข้อไม่เป็นจริงว่ำเป็นจริง 

๔.  กำละที่ละทิ้งข้อที่เป็นจริงว่ำไม่เป็นจริง 

๕.  กำละที่คนไม่ละอำยบำปมำกขึ้น 

๖.  กำละท่ีคนละอำยบำปลดน้อยลงจึงเกิดควำมวิปริตแปรผันขึ้นในหมู่ชน 

และเกี่ยวโยงไปถึงดินฟ้ำอำกำศ ดังพึงจะเห็นง่ำย ๆ เช่น เมื่อมีกำรตัดต้นไม้ท�ำลำย

ป่ำกันมำกขึน้ วทิยำกำรในบัดนีก้บ็อกไว้แล้วว่ำท�ำให้ฝนแล้ง เม่ือมีกำรท้ิงระเบดินวิเคลียร์

กันมำกข้ึน จะท�ำให้ดินฟ้ำอำกำศตลอดจนพืชพันธุ์ต้นไม้และร่ำงกำยชีวิตของบุคคล

วิปริตแปรผันอย่ำงไร ก็ได้มีกำรกล่ำวถึงกันอยู่แล้ว

เรื่องของธรรมชำติดินฟ้ำอำกำศ โบรำณท่ำนกล่ำวว่ำ เทวดำ เมื่อมนุษย์ 

ปันออกเป็นฝ่ำยธรรมและฝ่ำยอธรรม เทวดำก็พลอยปันกันออกเป็นสองพวกตำม 

มนษุย์ไปด้วย ดคูล้ำย ๆ กบัมนษุย์เป็นใหญ่กว่ำเทวดำ นึกดกูม็ำเข้ำเค้ำกบัสมยัปัจจบุนั 

มนษุย์สำมำรถปรบัปรุงดนิฟ้ำอำกำศให้เป็นประโยชน์เกือ้กลูกไ็ด้ ให้เป็นเคร่ืองท�ำลำย

ล้ำงกันก็ได้ ฉะน้ัน เทวดำดินฟ้ำอำกำศจึงพลอยแยกออกเป็นสองฝ่ำยตำมมนุษย์  

ส่วนควำมวิปริตแปรผันของดินฟ้ำอำกำศโดยธรรมชำติอำจจะมีบ้ำงเป็นบำงครั้ง 

บำงครำว

พระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงธรรมมุ่งอบรมบุคคลเป็นส�ำคัญ เพรำะเป็นต้นเหตุ

ใหญ่ดังกล่ำวแล้ว และในบุคคลทั้งหลำยก็มีหัวหน้ำเป็นผู้น�ำอันส�ำคัญ ได้มีบุคคลเป็น

อันมำกนับถือปฏิบัติธรรม

ยังมีพวกที่แอบปฏิบัติธรรม คือ คัดลอกดัดแปลงพระพุทธศำสนำไปใช้ใน 

ลัทธิศำสนำต่ำง ๆ โดยปกปิดพระพุทธเจ้ำไว้ ถึงอย่ำงนั้นก็ยังได้ประโยชน์แก่คนผู้รับ

ไปปฏิบัติ จึงเกิดผลคือควำมสงบสุขแห่งหมู่ชนตลอดถึงเทวดำดินฟ้ำอำกำศ และ 

ตรำบเท่ำทีห่มูช่นยงัปฏิบตัติำมพระพทุธโอวำท เหตกุำรณ์ดงัควำมฝันของพระยำปัตถเวน

ก็ยังไม่บังเกิดขึ้น.
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การเห็นสบิุนหรือฝัน มีในเวลาหลับหรอืตืน่ หรอืว่า ในเวลาท่ีไม่หลบัไม่ตืน่ ?

ถ้ำจะกล่ำวว่ำฝันในเวลำหลับ อภิธรรม ก็จะต้องผิด เพรำะในอภิธรรมกล่ำว

ไว้ว่ำ หลบัด้วยภวงัคจติ ในขณะหลบั จงึไม่มอีำรมณ์ ไม่ประกอบด้วยควำมยนิดียนิร้ำย

เป็นต้น ดังจะพึงเห็นได้ว่ำ ในขณะที่จะหลับ ถ้ำจิตยังยึดอำรมณ์อะไรอยู่ ก็ยังไม่หลับ 

ต่อเมือ่จิตปล่อยอำรมณ์จงึหลบัผอ็ยไป จติทีไ่ม่มอีำรมณ์นีแ้หละคอืภวงัคจติ (ปกตมินะ 

Passive State of Mind) ตรงกนัข้ำมกบัจิตทีด่�ำเนนิไปในอำรมณ์ (Active State of 

Mind) ในเวลำแห่งจิตเช่นนี้ย่อมไม่ฝัน ในขณะฝันจิตจะต้องมีอำรมณ์ จะต้องเคลื่อน

ออกจำกภวังคจิตดังกล่ำว

ถ้ำจะกล่ำวว่ำฝันในเวลำตื่น วินัย ก็จะต้องผิด เพรำะในวินัยไม่ปรับเป็น 

ควำมผิดเพรำะกำรฝัน ท�ำผิดในขณะที่ยังตื่นอยู่จึงปรับเป็นผิด ฉะนั้น ถ้ำจะถือว่ำฝัน

ในเวลำตื่น ก็จะต้องปรับเป็นผิดเพรำะฝันไป ข้อยกเว้นตำมวินัยก็ใช้

ใน มลินิทปัญหา พระนำคเสนเถระถวำยพระพรทลู พระเจ้ำมลินิท์มคีวำมว่ำ 

หลับก็ไม่ฝัน ตื่นก็ไม่ฝัน แต่เมื่อเคลิ้มไป (มิทธะ) ยังไม่ถึงภวังค์ก็ฝันในระหว่ำงนี้  

เมื่อเข้ำภวังค์แล้วที่เรียกว่ำ หลับสนิทย่อมไม่ฝัน เหมือนอย่ำงแว่นหรือกระจกส่อง  

แม้ที่บริสุทธิ์ แต่วำงไว้ในที่มืดไม่มีแสงก็ไม่ปรำกฏเงำ เพรำะว่ำจิตยังไม่ด�ำเนินไป

มีคนสองจ�ำพวกที่จิตไม่ด�ำเนินไป คือ คนทีเคลิ้มสู่ภวังค์หลับ กับท่ำนผู้เข้ำ

นิโรธสมำบัติ ควำมเคลิ้ม (มิทธะ) นั้นมี ๓ ระยะ คือ

ระยะต้น กำยง่วงงุนดังที่มีอำกำรโงกหงุบหงับ 

ระยะกลำง เคลิ้มหลับอย่ำงวำนร จิตยังประคองตัวอยู่อย่ำงเรี่ยรำดเลือนลำง

หรืออย่ำงล้มลุกคลุกคลำน คือหลับชนิดที่แปรเปลี่ยนไปได้เร็วแม้จะตกสู่ภวังค์  

(หลับลงเหมือนอย่ำงล้ม) ก็ขึ้นจำกภวังค์ได้บ่อย ๆ (เหมือนอย่ำงลุก) แต่ก็ไม่ใช่ตื่น

ขึน้มำ ยงัอยูใ่นภำวะเคล้ิมหลับ (เหมือนอย่ำงคลำน) ควำมฝันมใีนระยะทีค่ลกุกนัไปนี้

ส่วนระยะที่สุดคือ เข้ำสู่ภวังค์ ไม่มีฝันในระยะหลังนี้ 

ท่ำนกล่ำวว่ำ พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ฝัน พระพุทธเจ้ำทรง

ไสยำในฌำนซึ่งเรียกว่ำ ตถาคตไสยา
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กำรก่อร่ำงสร้ำงตนให้มีควำมเจริญและควำมสุขในโลกย่อมเป็นที่ปรำรถนำ

ของคนทุกชำติภำษำ แต่อำจมีแนวทำงต่ำง ๆ กัน เช่น บำงพวกมุ่งคิดสร้ำงวัตถ ุ

ต่ำง ๆ ที่จะบ�ำรุงชีวิตให้มีควำมสุขเฉพำะตนเป็นข้อส�ำคัญ มำรดำบิดำ เมื่อเลี้ยงด ู

บุตรธิดำจนเติบใหญ่ สำมำรถท�ำกำรงำนเลี้ยงตนเองได้แล้ว ก็ปลดภำระปล่อยให ้

แยกออกไปตัง้ตนเอง เมือ่บตุรธดิำแยกออกไปตัง้ครอบครวัของตนเองแล้ว กป็ระกอบ

อำชพีเลีย้งดูครอบครวัของตนไป ไม่ต้องหนัมำเหลยีวแลเลีย้งดูมำรดำบดิำอกี มำรดำ

บิดำแก่ชรำเข้ำ บำงทีก็ต้องไปอยู่ในท่ีส�ำหรับเลี้ยงคนแก่ ต้องว้ำเหว่ เลี้ยงสัตว์เช่น 

สุนัขไว้เป็นเพื่อนก็มี บุตรธิดำเองเมื่อแก่เข้ำก็ต้องแยกออกไปว้ำเหว่อยู่เช่นเดียวกัน 

พวกน้ีมักมีควำมเจริญทำงวัตถุกันมำกมำย มักเล่ำเรียนและท�ำงำนกันตัวเป็นเกลียว 

แต่ตัวใครก็ตัวใคร เพรำะท�ำไมจะต้องช่วยกัน ในเม่ือทุกคนก็สำมำรถท่ีจะท�ำงำนหำ

รำยได้ด้วยตนเอง

ส่วนบำงพวกไม่ได้คดิสร้ำงทำงวตัถมุำกมำยนกั ชอบบ�ำรงุจติใจให้สบำยมำกกว่ำ 

มีควำมผูกพันระหว่ำงมำรดำ บิดำกับบุตรธิดำกันตลอดไป มำรดำบิดำมักจะเห็นบุตร

ธดิำของตนเป็นเด็กอยูเ่สมอ มคีวำมเป็นห่วงใยกนัเรือ่ยไป บุตรธดิำกไ็ม่ทอดทิง้มำรดำ

บดิำให้ว้ำเหว่ มกัจะมลีกูคอืหลำนของท่ำนให้ท่ำนเลีย้ง โดยทีท่่ำนไม่ต้องไปหำสนุขัมำ

เลี้ยงเป็นเพื่อน มีลูกหลำนเป็นเพื่อนที่ออกจะมำกเกินไปเสียอีก พวกนี้มักจะมี 

ควำมคิดซึง่พวกแรกอำจจะท่ึงว่ำเป็นปรชัญำ เช่น บำงทอียูก่ระท่อมเลก็ ๆ กลำงไร่นำ 

แต่ก็เป่ำขลุ่ยร้องเพลงกันอย่ำงสบำยใจ เพรำะเห็นว่ำจะหำเงินให้มำกเพื่ออะไร ก็เพื่อ

จะมีบ้ำนอยู่ใหญ่โตสวยงำม มีวัตถุต่ำง ๆ ใช้เพื่ออะไร ก็เพื่อควำมสุข ก็อยู่กระท่อม
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เพียงเท่ำน้ี มีควำมพอใจมีควำมสุขแล้ว จะต้องไปทะเยอทะยำนหำบ้ำนหำรถยนต์

เป็นต้นให้ล�ำบำกท�ำไมอีกเล่ำ

ในเรื่องนี้ ถ้ำมีปัญหำว่ำพระพุทธศำสนำสอนอย่ำงไร ? ก็ตอบได้ว่ำ ทาง

พระพุทธศาสนาสอนคฤหัสถ์ให้ก่อสร้างตน ให้มีความเจริญและความสุขทั้งทางวัตถุ

และทางจิตใจ ทั้งในส่วนตัวและสังคม

ทำงวัตถุสอนให้ปฏิบัติในประโยชน์ปัจจุบัน คือ มีควำมเพียรเล่ำเรียนและ

ท�ำงำนหำทรพัย์ เป็นต้น ทำงจติใจสอนให้ปฏบิตัใินประโยชน์ภำยหน้ำ คอื มคีวำมเชือ่

ที่ถูกต้อง มีควำมประพฤติดี มีควำมเผื่อแผ่ และมีปัญญำรู้จักผิดชอบชั่วดี

ในทำงสงัคมสอนให้ปฏบิตัชิอบต่อกนัในระหว่ำงมำรดำ บดิำกบับตุรธดิำเป็นต้น 

เช่น สอนบุตรธิดำว่ำ “ท่ำนเลี้ยงมำแล้ว เลี้ยงท่ำนตอบ″

ส่วนควำมพอใจที่เรียกว่ำ “สันโดษ” นั้น เมื่อยังจะต้องท�ำเหตุคือควำมดีให้

มำกขึ้น ก็สอนมิให้พอใจเพียงเท่ำนั้น แต่สอนให้ใช้วิริยะ ท�ำเหตุให้ยิ่งขึ้น ถ้ำจะนอน

เป่ำขลุ่ยเสีย ไม่ท�ำดีอะไรย่ิงขึ้นก็กลำยเป็นมีควำมพอใจและควำมสุขอยู่ในควำม 

เกียจคร้ำน ส่วนผลท่ีได้รับสอนให้พอใจ ถ้ำจะเป่ำขลุ่ย เพรำะพอใจอยู่ในผลของ 

ควำมเพียรที่ตนได้รับก็ถูกต้อง

ควำมคิดเรื่อง ยอดของความสุขหรือที่สุดของความทุกข์ ได้มีมำนำนนักหนำ

แล้ว ดังที่ได้มีเล่ำถึงควำมเห็นของพวกพรำหมณ์ลัทธิหนึ่งก่อนท่ีพระพุทธศำสนำ 

เกดิขึน้ว่ำ พวกนัน้ถอืว่ำควำมได้ท�ำตำมทีใ่จใคร่จะท�ำให้เตม็ที ่เป็นควำมสิน้ทกุข์ซึง่เขำ

เรยีกว่ำนพิพำนของเขำ เช่นบรโิภคกำมให้เตม็ที ่บำงลทัธิกถื็อว่ำควำมท่ีร่ำงกำยไร้โรค

มีควำมผำสุกเป็นนิพพำน

ควำมเห็นเช่นน้ีดูก็น่ำจะหมดไปแล้ว แต่ก็น่ำประหลำดที่ยังมีอยู่ในบำงกลุ่ม

ของคนในประเทศที่เจริญด้วยกำรศึกษำ คือ ยังมีคนบำงคนที่มักจะอยู่ในวัยที่เรียกว่ำ

ทรำมคะนอง นับถือวิธีท่ีน่ำจะเรียกว่ำแผลงออกไปนอกลู่นอกทำงของคนทั้งปวง คือ

ท�ำอะไรก็ได้ตำมใจท่ีใคร่ทีอ่ยำกจะท�ำ ไม่ต้องอยูใ่นระบอบของศลีธรรมขนบธรรมเนยีม

ประเพณีอะไรทั้งนั้น แสดงตนผิดแผกแปลกออกไปจำกสำมัญชนทั่วไป อยำกจะแต่ง
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กำยอย่ำงไรก็แต่ง อยำกจะสูบของมึนเมำอะไรก็สูบ อยำกจะใคร่กันก็ใคร่ ท�ำนอง 

ลัทธินิพพำนในกำมดังกล่ำวข้ำงต้น พวกนี้บำงทีโอ้อวดว่ำวิธีของเขำเป็นปรัชญำชั้นสูง 

ทำงจิตใจ เพรำะจิตใจย่อมมีควำมคิด ควำมใคร่ ควำมอยำกเป็นธรรมชำติธรรมดำ  

จึงไม่ควรจะฝืนธรรมชำตขิองจิตใจ เมือ่ใจใคร่อยำกจะท�ำอย่ำงไรก็ท�ำไปตำมใจ ควำมคิด

และกำรท�ำดังนั้น เป็นกำรวิปริตจริง ๆ เพรำะจะต่ำงอะไรจำกสัตว์ดิรัจฉำน ซึ่งน่ำจะ

เรียกได้ว่ำเป็นพวกถือลัทธิท�ำอะไรได้ตำมใจที่ใคร่จะท�ำเหมือนกัน

เมื่อเกิดมำเป็นคนซึ่งมีระดับแห่งจิตใจท่ีสูง ย่อมจะรู้จักว่ำภำวะของจิตใจนั้น

เป็นสิง่ทีจ่ะปล่อยตำมไปทกุอย่ำงไม่ได้ เพรำะถ้ำเป็นกเิลสจะปล่อยไปตำมใจได้อย่ำงไร 

ควำมใคร่ควำมอยำกที่ผิด ๆ เป็นกิเลส เป็นตัณหำ คนที่เป็นทำสของตัณหำเท่ำนั้น 

จึงท�ำได้ตำมใจที่ใคร่ที่อยำก คือตำมตัณหำที่คอยบงกำรให้ท�ำอยู่นั้นเอง

พระพทุธเจ้ำทรงปรำรภจติใจเช่นนีท้ีต่รสัไว้ว่ำ “ผูท้ีป่ระพฤตไิปตามอ�านาจจติ

ย่อมเดือดร้อน” ทำสพวกนี้ปลำบปลื้มยินดีว่ำปลดพันธะ (ศีลธรรมเป็นต้น) ออกได้

หมดแล้ว มีเสรีเต็มท่ีแล้ว โดยลืมตัวเองว่ำเป็นทำสของใจหรือตัณหำ เข้ำใจว่ำมี 

อิสระเสรีแล้ว แต่โดยที่แท้ยิ่งจมปรักลงไปในภำวะ เป็นทำสมำกขึ้น

พระพุทธเจ้ำตรัสสอนให้รู้จักธรรมชำติแท้ของจิตใจว่ำผุดผ่อง แต่เศร้ำหมอง

ไปเพรำะเครื่องเศร้ำหมองที่จรเข้ำมำ กิเลสตัณหำทั้งปวงเป็นสิ่งเศร้ำหมองที่จรเข้ำมำ

จมปรกัหมกัหมม ไม่ใช่เป็นเนือ้แท้ของจติ เป็นสิง่ทีอ่ำจช�ำระให้พ้นออกไปจำกจติใจได้

พระพทุธเจ้ำทรงสัง่สอนธรรมเพือ่ช�ำระส่ิงทีเ่ศร้ำหมองเหล่ำนีใ้ห้หมดสิน้ จติใจ

ที่ช�ำระให้สะอำดจะสงบควำมใคร่ ควำมอยำกที่จะท�ำสิ่งที่แผลง ๆ ผิด ๆ ทุกอย่ำง

ฉะน้ัน พวกท่ีถือว่ำท�ำอะไรตำมใจเป็นทำงสิ้นกิเลส หรือสิ้นทุกข์จึงผิดหลัก

พระพทุธศำสนำ ตรงกนัข้ำม พระพทุธเจ้ำตรสัมใิห้ท�ำตำมอ�ำนำจของใจ แต่ให้ส�ำรวม 

ข่มฝึก รักษำ ช�ำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอำดให้พ้นจำกเครื่องเศร้ำหมองทั้งหลำย

แสดงว่ำสำมำรถปฏิบัติแยกควำมใคร่ควำมอยำกออกจำกจิตใจได้ ดังจะเห็น

ได้ว่ำควำมใคร่ควำมอยำกสงบไปได้เปลี่ยนไปได้ ไม่ตั้งอยู่คงตัว ทุกคนจึงปฏิบัติระงับ

ใจตนเอง ได้ตำมหลักพระพุทธศำสนำ
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โลกในปัจจุบันน้ีเต็มไปด้วยเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในดำ้นท�ำลำย คือ กำรรบรำ 

ฆ่ำฟันกันในส่วนต่ำง ๆ ของโลก ในด้ำนสร้ำง คือ กำรสร้ำงสิ่งที่อ�ำนวยควำมสุข 

ควำมสะดวกต่ำง ๆ ตลอดถงึควำมเจรญิข้ึนของกำรแพทย์ทีส่ำมำรถผ่ำตดัเปลีย่นหวัใจ

ของคนได้ เป็นต้น ทั้งนี้ด้วยอ�ำนำจแห่งควำมรู้ของคนที่เจริญขึ้นมำก อันเรียกกันว่ำ

วทิยำศำสตร์ แต่ในขณะเดยีวกนัวทิยำศำสตร์กไ็ด้สร้ำงอำวุธทีมี่อ�ำนำจท�ำลำยร้ำยแรง

ยิ่งนัก ถึงขนำดโลกทั้งหมดได้ เช่นเดียวกับท่ีสำมำรถสร้ำงพำหนะไปสู่ดวงจันทร์ได้ 

นับว่ำมนุษย์เรำเดี๋ยวนี้มีฤทธิ์เดชมำกอย่ำงไม่น่ำเชื่อ เช่นเดียวกับไม่น่ำเชื่ออิทธิวิธี  

คือกำรแสดงฤทธิ์ตำมที่แสดงไว้ว่ำผู้มีอิทธิวิธีย่อมลูบคล�ำ พระอำทิตย์พระจันทร์ได ้

ด้วยมือ

นอกจำกนียั้งเตม็ไปด้วยควำมแข่งขนักนัในทำงต่ำง ๆ จ�ำนวนคนกม็ำกยิง่ขึน้

ทุกที พร้อมกันกับควำมมำกยิ่งขึ้นของควำมขำดแคลนไม่เพียงพอ ซึ่งท�ำให้ต้องเร่ง

ควำมปรำรถนำ ขวนขวำยเพื่อประโยชน์ตนเองก่อนคนอื่น จนถึงอย่ำงแรงคือ 

เพือ่ประโยชน์ตนเองเท่ำนัน้ ถ้ำเกิดขดัประโยชน์กนักเ็กดิอำรมณ์รนุแรง ถงึกบัประหตั

ประหำรกนัลงไปได้โดยง่ำย คนมีอำรมณ์หุนหันพลนัแล่นมำกขึน้ กำรท�ำลำยกนัตัง้แต่

ในชั้นคนสำมัญจนถึงคนส�ำคัญได้เกิดเป็นข่ำวขึ้นเนือง ๆ ตั้งแต่ข่ำวเล็ก ๆ จนถึงเป็น

ข่ำวใหญ่อย่ำงที่ไม่น่ำคิดว่ำจะมีขึ้นได้ ก็คงจะมิได้คิดกันจริง เพรำะถ้ำคิดระแวงสงสัย 

ก็คงจะต้องมีกำรระมัดระวังมำกขึ้น เหตุกำรณ์ท่ีเปล่ียนไปเร็วเหมือนอย่ำงท่ีเรียกว่ำ

หน้ำมือเป็นหลังมือจึงได้มีขึ้นเนือง ๆ ก�ำลังชมชื่นรื่นเริงกันอยู่ในนำทีนี้ อีกนำทีหนึ่ง

ต่อมำกลำยเป็นควำมโกลำหลอลหม่ำนและควำมเศร้ำโศก ซึง่ทกุคนมไิด้คำดว่ำจะต้อง

ประสบ แต่ก็ต้องประสบ

รวมควำมเข้ำแล้ว ควำมเจรญิส่วนใหญ่เป็นควำมเจริญทำงวตัถ ุและจติใจของ

คนเต็มไปด้วยควำมปรำรถนำเพื่อประโยชน์ตนมำกขึ้น ภำวะของจิตใจดิ้นรนและข้ึน

ลงไปตำมกระแสของควำมได้ควำมเสียทำงลำภผล ทำงยศอ�ำนำจ ทำงกำรสรรเสริญ

เยินยอ และทำงบ�ำรุงบ�ำเรอควำมสุข
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ทุก ๆ คนย่อมเห็นว่ำภำวะของโลกเป็นอย่ำงไร มีควำมวุ่นวำยเดือดร้อน 

อย่ำงไร และก็พยำยำมหำทำงระงับควำมวุ่นวำยเดือดร้อน แต่ก็น่ำแปลกท่ีมักใช้วิธี

เหมือนอย่ำงท่ีว่ำ ดับไฟด้วยกำรรำดน�้ำมันให้แก่ไฟ หรือน่ำจะเป็นดังค�ำว่ำ “ปิ้งปลำ

ประชดแมว”

ท�ำไมโลกซึ่งมำกไปด้วยคนฉลำดในศำสตร์ต่ำง ๆ จึงเป็นเช่นนี้ ?

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสเฉลยไว้แล้วเมื่อกว่ำสองพันปีมำแล้วว่ำ “โลกอันอวิชชา 

(ความไม่รูจ้รงิ หรอืความหลงใหล) หุม้ห่อไว้ โลกไม่สว่างเพราะความประมาทปรารถนา

ต่าง ๆ โลกไม่ทะยานอยากทีก่ระซบิใจเป็นเครือ่งฉาบทา โลกมภียัใหญ่คอืความทกุข์”

น่ำท�ำควำมเข้ำใจย่อ ๆ ตำมท่ีตรสัไว้นีว่้ำ ภำวะทีเ่ป็นทกุข์ภยัต่ำง ๆ ของโลก 

เป็นผลที่เกิดจำกควำมหลง ควำมประมำท ปรำรถนำ ควำมทะยำนอยำกในจิตใจของ

คนเท่ำนัน้ ฉะนัน้ จงึมทีำงเดยีวทีจ่ะสงบทกุข์ภยัต่ำง ๆ ของโลกได้ คอื สงบควำมหลง

ควำมอยำกใหญ่ต่ำง ๆ ในใจของคนลงไปด้วยสติและปัญญำที่ชอบ



สริมิงคลของชวีติ

ชีวิตของทุก ๆ คนที่ผ่ำนพ้นไปในรอบปีหนึ่ง ๆ นับว่ำ เป็นลำภอย่ำงย่ิง  

เมื่อถึงวันเกิด บรรดำผู้ท่ีนับถือพระพุทธศำสนำจึงถือเป็นปรำรภเหตุท�ำบุญน้อย 

หรือมำก เพื่อฉลองอำยุที่ผ่ำนมำและเพื่อควำมเจริญอำยุ พร้อมทั้งวรรณะ สุขะ พละ 

ยิ่งขึ้น

ควำมเจริญอำยุ วรรณะ สขุะ พละ เป็นพรทีท่กุ ๆ คนปรำรถนำ แต่พรเหล่ำนี้

หำได้เกิดข้ึนด้วยล�ำพังควำมปรำรถนำเท่ำนั้นไม่ ย่อมเกิดขึ้นจำกกำรท�ำบุญ ฉะนั้น  

คนไทยเรำส่วนมำกจึงยินดีในกำรท�ำบุญ และยินดีได้รับพรอนุโมทนำจำกพระสงฆ์ 

หรือผู้ใหญ่ ยินดีรับประพรมน�้ำพระพุทธมนต์ในท่ีสุดแห่งกำรท�ำบุญ ถือว่ำเป็น 

สิริมงคล

พจิำรณำดถูงึพฤตกิรรมในเรือ่งนีโ้ดยตลอดแล้ว จะเห็นว่ำพงึเป็นสิรมิงคลจรงิ 

เพรำะสำระส�ำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ว่ำได้ท�ำบุญแล้ว ค�ำอวยพรต่ำง ๆ จึงตำมมำทีหลัง 

สนับสนุนกันให้จิตใจมีควำมสุขขึ้นในปัจจุบันทันที ควำมสุขอันบริสุทธิ์นี้แหละคือบุญ 

ดงัมพีทุธภำษติตรสัไว้แปลควำมว่ำ “ท่านทัง้หลายอย่ากลวัต่อบุญเลย ค�าว่าบญุนีเ้ป็น

ชื่อแห่งความสุข” หมำยถึงควำมสุขท่ีบริสุทธิ์ คือควำมสุขอันเกิดจำกกรรมที่บริสุทธิ์ 

ซึง่ก็เรียกว่ำบญุเช่นเดยีวกัน พระพทุธเจ้ำได้ตรสัไว้แปลควำมว่ำ “ผูท้ีไ่ด้ท�าบญุไว้บนัเทงิ

เบกิบานเพราะเหน็ความบรสิทุธิแ์ห่งกรรมของตน ผูท้ีไ่ด้ท�าบาปไว้อบัเศร้า เพราะเหน็

ความเศร้าหมองแห่งกรรมของตน”
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อันกรรมที่บริสุทธิ์เกิดจำกจิตใจท่ีบริสุทธิ์ เพรำะสงบควำมโลภโกรธหลง 

ประกอบด้วยธรรมมีเมตตำกรุณำ เป็นต้น จะเห็นได้จำกจิตใจของผู้ที่ท�ำกำรบริจำค 

ในกำรบุญต่ำง ๆ ของผู้ท่ีรักษำศีลและอบรมจิตใจกับปัญญำ ใคร ๆ ที่เคยท�ำทำน 

รักษำศีล และอบรมจิตกับปัญญำดังกล่ำว ย่อมจะทรำบได้ว่ำมีควำมสุขอย่ำงไร

ตรงกนัข้ำมกบัจิตใจทีเ่ร่ำร้อนด้วยกเิลสต่ำง ๆ และแม้จะได้อะไรมำด้วยกเิลส

มีควำมสุขตื่นเต้น ลองคิดดูให้ดี แล้วจะเห็นว่ำเป็นควำมสุขจอมปลอม เพรำะเป็น 

ควำมสุขของคนท่ีหลงไปแล้ว เหมือนควำมสุขของคนที่ถูกเขำหลอกลวงน�ำไปท�ำร้ำย

ด้วยหลอกให้ตำยใจและดใีจด้วยเครือ่งล่ออย่ำงใดอย่ำงหนึง่ คนทีต่ำยใจเสียเพรำะเหตุ

นี้คือคนที่ประมำทไปแล้ว ดังที่พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ “คนประมาทแล้วเหมือนคนตาย” 

ไม่อำจจะเห็นสัจจะคือควำมจริงตำมธรรมของพระพุทธเจ้ำ อำจคัดค้ำนค�ำสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้ำได้ อย่ำงที่คิดว่ำตนฉลำด ไม่มีอะไรจะช่วยบุคคลประเภทนี้ได้ นอกจำก

กำรท�ำบุญ เพรำะกำรท�ำบุญทุกครั้งไปย่อมเป็นกำรฟอกช�ำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอำด

ขึ้นทุกที เหมือนอย่ำงกำรอำบน�้ำ ช�ำระร่ำงกำย ซึ่งท�ำให้ร่ำงกำยสะอำดสบำย  

เมื่อจิตใจมีควำมสะอำดบริสุทธิ์ข้ึนตำมสมควรแล้ว จะมองเห็นได้เองว่ำ ควำมสุขที่

บรสิทุธ์ิแท้จรงินัน้เกดิจำกกรรมทีบ่ริสทุธิเ์ท่ำนัน้ จะได้ปัญญำซำบซึง้ถึงคณุพระท้ังสำม

ว่ำ “ความเกิดขึ้นของพระพุทธะทั้งหลายให้เกิดสุขจริง การแสดงพระสัทธรรมให้เกิด 

สุขจริง ความพร้อมเพรียงของสงฆ์คือหมู่ให้เกิดสุขจริง ความเพียรของหมู่ที่พร้อม

เพรียงกันให้เกิดสุขจริง”

ผู้ที่มีจิตใจ กรรม และควำมสุขที่บริสุทธิ์ดังนี้ ชื่อว่ำ ผู้มีบุญอันได้ท�ำแล้ว 

ในปัจจบุนั เป็นผูท้ีม่คีวำมมัน่คงในตนเอง อย่ำงทีใ่คร ๆ หรอือะไรจะท�ำลำยมไิด้ และ

จะเจริญพร คือ อำยุ วรรณะ สุขะ พละ ยิ่ง ๆ ด้วยเดชบุญ
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วงจรชวีติ

ปัญหาข้อหนึ่งที่คนชอบตั้งค�าถามกันตั้งแต่สมัยดึกด�าบรรพ์มาจนถึงทุกวันน้ี 

คือตายเกิดหรือตายสูญ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ความจริงในข้อนี้ จึงสิ้นปัญหาในสิ่งที่รู้

แล้ว ดงัทีไ่ด้ตรสัไว้ว่า กมมฺ ํเขตตฺ ํกรรมเป็นเหมอืนนา วญิญฺาณ ํพีช ํวญิญาณเหมอืน

พืชที่หว่านลงในนา ตณฺหา สิเนโห ตัณหาเหมือนยางเหนียวมีอยู่ในพืช อันจะทําให้

พืชนั้นปลูกงอกงามขึ้นได้ เพราะฉะนั้น เมื่อยังมีกรรม วิญญาณ และตัณหาอยู่ก็ยัง 

จะต้องไปเกิดในภพต่าง ๆ และในการเกิดหมายถึงในการต้ังครรภ์ของมารดานั้น  

ได้มกีล่าวไว้ว่า เพราะประชมุแห่งองค์ ๓ จงึมกีารตัง้ครรภ์ คอื มารดา บดิา สนันบิาต 

หมายความว่าอยู่ด้วยกัน ๑ มารดามีระดู หมายความว่าอยู่ในระดู ๑ คันธัพพะ  

ท่านอธบิายว่าสตัว์ผูเ้ข้าถึงในครรภ์ คอืสตัว์ผูจ้ะเกดิปรากฏขึน้ ๑ เพราะความประชมุ

แห่งองค์ ๓ เหล่าน้ี ครรภ์จึงตั้งขึ้น มารดาบริหารครรภ์ ๙-๑๐ เดือนก็คลอดบุตร  

และโดยปกติก็เลี้ยงด้วยโลหิตคือน�้านมของตน

องค์ที่ ๓ น่าจะเป็นปัญหาที่วิชาการแพทย์ในปัจจุบันไม่อาจอธิบายได้เพราะ

เป็นเร่ืองทางวิญญาณจิตใจโดยตรง แต่เรื่องท่ีท่านผู้หนึ่งได้กรุณาเล่าให้ฟังต่อไปนี้  

น่าจะเป็นตัวอย่างซึ่งอธิบายองค์ที่ ๓ นั้นได้เรื่องหนึ่ง คือ ท่านเล่าว่า

ได้มีอุบาสิกาผู้หนึ่งได้ปฏิบัติทางจิตใจถึงขั้นรู้เห็นอะไรได้ จึงได้ตรวจดูด้วยใจ

กไ็ด้เหน็พระอาจารย์ท่านหนึง่ เป็นผูท้รงศีลบริสทุธิบ์รรลภุมูธิรรมขัน้สูง จงึได้เดนิทาง
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ไปหาพระอาจารย์ท่านนั้นซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แสดงตนเป็นศิษย์ของท่าน ต่อมา

อบุาสกิาผูน้ัน้ในขณะทีก่�าลงันัง่ปฏบิตัใินวนัหนึง่ กไ็ด้เห็นปรากฏว่ามีสายสีขาวเหมือน

อย่างสายใยออกไปจากจิตของตนเป็นสายยาวออกไป ก็ส่งจิตตามไปดูว่าสายนั้น  

จะไปที่ไหน ก็ได้เห็นว่า สายน้ันได้ไปเข้าท้องหลานสะใภ้ของตน จึงได้ไปถาม 

พระอาจารย์ว่าจะท�าอย่างไร พระอาจารย์ได้สอนให้ท�าจิตตัดสายนั้นให้ขาด อุบาสิกา

ผูน้ัน้ได้พยายามปฏบัิตทิ�าจติตดัสายนัน้ แต่กไ็ม่สามารถจะตดัให้ขาดได้ จนล่วงเข้าเดือน

ที่สามจึงตัดได้ขาดในวันหนึ่ง แล้วก็รีบไปกราบเรียนอาจารย์ว่าตัดสายนั้นได้ขาดแล้ว

ปรากฏว่าหลานสะใภ้ผู้นั้นตั้งครรภ์ได้สามเดือนแล้วแท้งไป เรื่องนี้เล่าไว้เพื่อ

เป็นเคร่ืองพิจารณาว่าจะต้องมีผู้ไปเกิด (ซ่ึงอาจจะเตรียมไปเกิดใหม่ตั้งแต่ยังไม่ตาย

จากชาตินี้)

ความเชื่อของคนในโลกนี้ว่าตายเกิดน่าจะมากกว่าตายสูญมากนัก และเม่ือ

เชือ่ว่าตายเกดิ จงึมีคตคิวามเชือ่ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเกดิอกีมาก เช่น ความสมัพนัธ์

เกี่ยวข้องกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจนถึงกลุ่มใหญ่ในอดีตชาติซึ่งให้เกิดผล

สืบมาถึงปัจจุบันชาติ และความเชื่อว่ามีสิ่งหรือเครื่องก�าหนดให้เกิดมาเพื่อท�าหน้าที่

อย่างหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งก็เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากอดีตนั้นเอง

แม้ความเชือ่ในเรือ่งอวตารก็แสดงว่ามอีดตี ค�าว่า อวตาร ในพจนานกุรมฉบบั

ราชบัณฑิตยสถาน ให้ค�าแปลว่า “การลงมาเกิด การแบ่งภาคมาเกิด” ตามค�าแปล

หลังแสดงว่าไม่ได้มาทั้งหมด แต่แบ่งภาค คือแบ่งส่วนได้ส่วนหนึ่งมาเกิดคือยังมี  

ตัวเดิม อยู่ในท่ีของตน สมมติว่าสวรรค์ชั้นหนึ่ง ส่วนที่มาเกิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ 

ตวัเดิม เมือ่สิน้วาระในโลกนี ้แล้วกก็ลบัไปรวมเข้ากบัตวัเดมิ จะแปลความอย่างนี ้หรอื

จะแปลความว่า แบ่งภาค ก็คือแบ่งภาค (ส่วน) ของเวลามาเกิด หมายความว่าเวลา

ของตนในที่นั้นสมมติว่าสวรรค์ชั้นหนึ่งนั้นยังไม่หมดยังจะอยู่ต่อไปอีกนาน หรืออยู่ไป

เป็นนิรันดร ตามความเชื่อของบางลัทธิ เช่น พระนารายณ์ของฮินดู แต่แบ่งเวลา 

ส่วนหนึ่งลงมาเกิดในมนุษย์ โดยตัวเดิมนั่นแหละลงมาเกิด ไม่ใช่แบ่งตัวเล็กตัวน้อย 

ลงมา เมื่อท�าธุระเสร็จแล้ว ตัวเดิมก็กลับไปยังที่ของตน ค�าว่าแบ่งภาคจึงยังมีปัญหา 

จนกว่าจะมีผู้รู้มาแสดงให้เชื่อว่าอย่างไรแน่
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คัมภีร์พระพุทธศาสนาแสดงเรื่องนี้ไว้อย่างไร ถ้าจะให้ตอบตามคัมภีร์ ก็ควร

จะกล่าวก่อนว่า คัมภีร์ต่าง ๆ แต่งกันหลายยุคหลายสมัย ปรากฏว่ามีคติความเช่ือ 

ต่าง ๆ แทรกเข้ามาเป็นอันมาก แต่ก็ยังไม่พบเรื่อง แบ่งภาคมาเกิด

เรือ่งท�านองแบ่งภาค เวลา มีอยูเ่รือ่งหนึง่ในอรรถกถาธรรมบท ถงึดงันัน้กไ็ม่

ทิง้หลกักรรมและความตัง้ปรารถนา นทิานธรรมบทนัน้มคีวามย่อว่า เทพธดิาองค์หนึง่

ก�าลังชมสวนกับเทพบุตรผู้สามีกับหมู่เทพธิดาท้ังปวง จุติลงมาเกิดเป็นนางมนุษย์ใน

ขณะน้ัน ระลึกชาติได้ จึงตั้งความปรารถนาไปเกิดอยู่กับสามีตามเดิม และได้ท�า 

บญุกศุลต่าง ๆ ถงึแก่กรรมแล้วกไ็ปเกดิในสวนสวรรค์นัน้อกี ขณะทีไ่ปเกดินัน้หมู่เทพ

ก็ยังชมสวนกันอยู่ แสดงว่าเวลานานหลายสิบปีในมนุษย์เท่ากับครู่หนึ่งของสวรรค์  

เร่ืองน้ีเข้าท�านองแบ่งภาคแห่งเวลามาเกิดอยู่บ้างเหมือนกัน แต่ก็กล่าวว่าได้อธิษฐาน

ใจตั้งความปรารถนา (นับว่าเป็นตัณหาอย่างหนึ่ง) และท�าบุญกุศลเพื่อให้ไปเกิดเป็น

เทพ (นับว่าเป็นกรรมที่เป็นชนกกรรม คือ กรรมที่ให้เกิด) จึงเข้าหลักพระพุทธพจน์

ที่แปลความว่า “ตัณหายังคนให้เกิด โลกคือหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรม”

ทางพระพุทธศาสนา ปัญหาเรื่องตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เป็นเรื่องประกอบ

เท่านัน้ เพราะมุ่งสอนให้คนละความไม่ดที�าความดใีนชาตนิี ้หรอืกล่าวอกีอย่างหนึง่ว่า

ในปัจจุบัน แต่ส่วนมากก็อดสงสัยมิได้ในเรื่องตาย เรื่องเกิด และกล่าวได้ว่าส่วนมาก

เชื่อว่าตายแล้วเกิดอีก หรือว่าตายไม่สูญ วิญญาณยังไปท่องเที่ยว หรือไปเป็นอะไร

อย่างหนึ่ง หรือไปเกิดอีกพวกหนึ่งซึ่งน่าจะน้อยกว่าเห็นว่าตายสูญไม่มีอะไรไปเกิด

ลองวิจัยดูว่าความเชื่อความเห็นของท้ังสองฝ่ายนี้ฝ่ายไหนจะถูก ทีแรกต้อง

ถามก่อนว่า เป็นความเชื่อความเห็นว่าอย่างนั้น หรือเป็นปัญญา ซึ่งเป็นความรู้จริง  

กค็งจะได้ค�าตอบว่า เป็นความเชือ่ความเหน็เสยีโดยมาก คอืเป็นเรือ่งทีไ่ม่รูด้้วยตนเอง 

แต่ก็มีความเชื่อว่าตายเกิด อีกฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อ เพราะเวลาคนตายก็ไม่เห็นมีอะไร 

ไปเกิด สิ้นลมแล้วทุก ๆ อย่างก็ทอดทิ้งอยู่ในโลกนี้ จึงไม่เชื่อว่าตายเกิด หรือเห็นว่า

ตายสูญทีเดียว ด้วยความไม่รู้น้ัน แหละตกว่าความเชื่อไม่เชื่อหรือความเห็นอย่างไร

ในเร่ืองนีเ้กิดขึน้จากความไม่รู ้แล้วกล็งความเหน็เอาเองอย่างคาดคะเนหรอืเดา เหมอืน

อย่างเข้าไปในห้องมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลย คนหนึ่งเชื่อว่าห้องนั้นมีคนซ่อนอยู่ 
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อกีคนหนึง่ไม่เชือ่ว่าม ีทัง้สองคนมรีะดบัเท่ากนัคอืมองไม่เหน็เหมอืนกนั ใช้ความคาดคะเน

หรือเดาเอาเช่นเดียวกัน

สรปุความในตอนนีว่้า เรือ่งตายเกดิหรอืไม่เกดิ ใครจะเชือ่หรือไม่ อย่างไรไม่

ส�าคัญ ข้อความอยู่ที่ว่าความจริงเป็นอย่างไร ตายแล้วเกิดอีก หรือไม่เกิด ปัญหาจึงมี

ว่าใครจะเป็นผู้บอกได้ จะรู้จริงได้อย่างไร ตอบได้ว่าผู้บอกมีอยู่แล้ว คือพระพุทธเจ้า 

ท่านตอบไว้ในหลักอริยสัจสี่ ถอดความมาสั้น ๆ ว่า มีตัณหา (ความอยาก) ก็มีชาติ 

(ความเกิด) สิ้นตัณหาก็สิ้นชาติ ถอดค�าออกมาให้เข้าเรื่องนี้ว่า ยังมีตัณหาตายแล้ว

เกิดอีก สิ้นตัณหา แล้วไม่เกิด ท่านบอกไว้ดังนี้ แต่จะรู้จริงด้วยตนเองได้นั้น มีผู้แนะ

ว่าต้องท�าสมาธิจนได้ดวงตาชั้นใน มองเห็นความจริงได้ด้วยตนเองจึงจะสิ้นสงสัย  

ถ้ายังไม่ได้ดวงตาชั้นใน อย่างดีก็ต้องอาศัยศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าไปก่อน

ในคร้ังพุทธกาล มีแม่ทัพใหญ่ผู้หนึ่งช่ือท่านสีหะไปเฝ้ากราบทูล ถามว่า  

จะทรงอาจบัญญัติแสดงผลทานที่มองเห็นได้ในปัจจุบันได้หรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

ได้ คือ 

๑. เป็นที่รักของชนเป็นอันมาก 

๒. เป็นที่คบหาของคนดี 

๓. มีเสียงพูดถึงในทางดีงาม 

๔. กล้าเข้าหมูค่นชนต่าง ๆ เหล่านี ้เป็นผลทานทีม่องเหน็ได้ในปัจจุบนั และ 

๕. ตายไปสุคติ (ไปดี) โลก สวรรค์ ข้อหลังนี้เป็นผลภายหน้า ท่านแม่ทัพ 

สีหะกราบทูลว่า ๔ ข้อต้น ไม่ต้องถึงความเช่ือต่อพระพุทธเจ้าเพราะรู้ได้ด้วยตนเอง 

ส่วนข้อหลังไม่รู ้ แต่ก็ถึงความเช่ือต่อพระพุทธเจ้าในข้อน้ัน ท่านแม่ทัพเป็นทหาร  

กราบทลูตรง ๆ รูว่้ารู ้ไม่รู้ว่าไม่รู้ แต่ก็มีศรัทธาต่อพระพุทธองค์มั่นคง ฉะนั้น ถึงไม่รู้

แต่มีผู้รู้เป็นผู้น�าทางและมีความเชื่อฟังผู้รู้ ก็ย่อมเดินถูกทางแน่



เราเกดิมาท�าไม ?

เราเกดิมาทาํไม ปัญหานีถ้้าตัง้ขึน้คิดกน่็าจะจน เพราะขณะเมือ่ทกุคนเกดินัน้

ไม่มีใครรู้ มารู้เมื่อเกิดมาและพอรู้เดียงสาแล้วว่า มีตัวเราขึ้นคนหนึ่งในโลก แต่ทุก ๆ 

คนย่อมมคีวามไม่อยากตาย กลัวความตาย อยากจะด�ารงชวิีตอยูน่านเท่านาน นอกจาก

น้ียังมีความอยากในสิ่งต่าง ๆ อีกมากมาย คล้ายกับว่าความท่ีต้องเกิดมานี้ไม่อยู่ใน

อ�านาจของตนเอง มอี�านาจอย่างหนึง่ท�าให้เกดิมา ตนเองจงึไม่มอี�านาจ หรอืไม่มส่ีวน

ที่จะตั้งวัตถุประสงค์แห่งความเกิดของตนว่า เกิดมาเพื่อท�าส่ิงนั้นส่ิงนี้ หรือเพื่อเป็น

อย่างนั้นอย่างนี้ ดูคล้าย ๆ กับจะเป็นดั่งที่ว่ามานี้ ที่ว่าดูคล้าย ๆ ก็เพราะความไม่รู้ 

หรือจะเรียกว่า “อวิชชา” ก็น่าจะได้ แต่ถ้าจะยอมจ�านนต่อความไม่รู้ก็ดูจะมักง่าย 

มากไป น่าจะลองท�าตามหลักอันหนึ่งที่ว่า อนุมาน และศึกษา คือ สิ่งที่ประจักษ์แก่

สายตาก็รู้ได้ง่าย แต่สิ่งที่ไม่ประจักษ์แก่สายตาก็ใช้อนุมาน โดยอาศัยการสันนิษฐาน

และใช้ศึกษาในถ้อยค�าของท่านผู้ตรัสรู้

พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ได้ตรัสไว้แปลความว่า “ตัณหา (ความอยาก) ยังคนให้

เกิด” และว่า “โลกคือหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรม” ลองอนุมานดูตามค�าของท่าน 

ผูต้รัสรูน้ีด้ใูนกระแสปัจจบัุนก่อนว่า สมมตว่ิาอยากเป็นผูแ้ทนราษฎร กส็มคัรรบัเลอืก

ตั้งและท�าการหาเสียง เมื่อได้ชนะคะแนนก็ได้เป็นผู้แทนราษฎร นี้คือความอยากเป็น

เหตุให้ท�ากรรม คือท�าการต่าง ๆ ตั้งต้นแต่การสมัคร การหาเสียง เป็นต้น ซึ่งเป็น

เหตุให้ได้รับผล คือได้เป็นผู้แทน หรือแม้ไม่ได้เป็น ถ้าจะตัดตอนเอาเฉพาะความเกิด

มาในช่วงแห่งชีวิตตอนนี้ ก็จะตอบปัญหาข้างต้นนั้นได้ว่า “เกิดมาเพื่อเป็นผู้แทน” 
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ตัวอย่างนี้ เป็นรายละเอียดเฉพาะเรื่อง ถ้าจะตอบให้ครอบคลุมทั้งหมดก็ควรจะตอบ

ได้ว่า “เกิดมาเพื่อสนองความอยากและสนองกรรมของตนเอง” ถ้าจะแย้งว่า  

ตอบอย่างนั้นฟังได้ส�าหรับกระแสชีวิตปัจจุบัน แต่เมื่อเกิดมาทีแรกยังมองไม่เห็น  

เพราะไม่รู้จรงิ ๆ ถ้าแย้งดงันีก้ต้็องตอบว่า ฉะนัน้ จงึว่าต้องใช้วธิอีนมุานโดยสันนิษฐาน 

ถ้ารู้จริงแล้วจะต้องอนุมานท�าไม และก็อาศัยค�าของท่านผู้ตรัสรู้เป็นหลักดังจะลอง

อนุมานต่อไปว่า จริงอยู่เมื่อเกิดมาไม่รู้ แต่เมื่อรู้ขึ้นแล้วก็มีความกลัวตาย อยากด�ารง

ชวีติอยูน่านเท่านาน แสดงว่า ทุกคนมีความอยากทีเ่ป็นตวัตณัหานีป้ระจําเป็นจติสนัดาน 

ความอยากเกิดย่อมรวมอยู่ในความอยากดํารงอยู่นี้ เพราะความตายเป็นความสิ้นสุด

แห่งชีวิตในภพชาติอันหนึ่ง ๆ เมื่อยังมีความอยากด�ารงอยู่ประจ�าอยู่ในจิตสันดาน  

ก็เท่ากับความอยากเกิดอีกเพื่อให้ด�ารงอยู่ตามที่อยากนั้น ทั้งก็ต้องเกิดตามกรรมเป็น

ไปตามกรรม

ฉะนัน้ จงึสรุปได้ว่า “เราเกดิมาด้วยตัณหา (ความอยากและกรรม) เพ่ือสนอง

ตัณหาและกรรมของตนเอง” ตัณหาและกรรมจึงเป็นตัวอํานาจ หรือผู้สร้างให้เกิดมา 

ใครเล่าเป็นผู้สร้างตัวอํานาจนี้ ตอบได้ว่าคือตนเอง เพราะตนเองเป็นผู้อยากเองและ

เป็นผู้ทํากรรม ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าตนเองนี้แหละเป็นผู้สร้างตนเองให้เกิดมา

แต่ผูถ้อืทางไสยกล่าวว่า ชวีติของคนเรานี ้มีพรหมลขิติคอืพระพรหมก�าหนด 

เหมือนอย่างเขยีนมาเสรจ็ว่าจะเป็นอย่างไร แต่ผูถ้อืทางพทุธมามกัใช้ว่า กรรมลขิิตคอื

กรรมกําหนดมา โดยผลก็เป็นอย่างเดียวกัน คือมีส่ิงก�าหนดให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้  

น่าพิจารณาว่าทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้จริง ๆ อย่างไร

ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า “มา กตเหตุ อย่าถือว่าเพราะเหตุแห่งกรรมที่

ได้ทําไว้” คือ อย่าถือว่าทุก ๆ อย่างที่จะได้รับ มีเพราะเหตุแห่งกรรมที่ได้ท�าไว้แล้ว 

เพราะถ้าถืออย่างนั้นก็จะไม่ต้องท�าอะไรขึ้นใหม่ รออยู่เฉย ๆ อย่างเดียวเพื่อให้กรรม

เก่าสนองผลต่าง ๆ ขึ้นเอง ถือเอาความดังนี้ก็เท่ากับไม่ให้ถือกรรมลิขิตนั่นเอง

มปัีญหาว่า ถ้าเช่นนัน้พระพทุธศาสนาแสดงเรือ่งกรรมไว้ท�าไม พจิารณาดจูะ

ตอบได้ว่า แสดงเรือ่งกรรมไว้เพือ่ให้รู้ว่า กรรมเป็นเหตุให้วบิากคอืผลตัง้แต่ให้ถอืกําเนดิ

เกิดมาและติดตามให้ผลต่าง ๆ แก่ชีวิต ทํานองกรรมลิขิตนั่นแหละ แต่กระบวนของ
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กรรมท่ีทาํไว้มสีลบัซบัซ้อนมาก ทัง้เกีย่วกบัเวลาทีก่รรมให้ผล และข้อทีส่าํคญัทีส่ดุคอื

เกีย่วกบัความประพฤติปฏบัิตขิองแต่ละบคุคลในปัจจบุนั คอืทางพระพทุธศาสนาสอน

ให้ไม่เป็นทาสของกรรมเก่า เช่นเดียวกับให้ไม่เป็นทาสของตัณหา แต่ให้ละกรรมชั่ว 

กระท�ากรรมดี และช�าระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ละอาด ตามหลักพระโอวาท ๓ หรือ

กล่าวโดยทัว่ไป มีกจิอะไรท่ีควรท�ากท็�าโดยไม่ต้องนัง่รอ นอนรอผลของกรรมเก่าอะไร

ความพิจารณาเพื่อให้รู ้กรรมและผลของกรรมนั้นก็เพื่อให้จิตเกิดอุเบกขา  

ในเวลาทีเ่กดิเหตกุารณ์เหลอืทีจ่ะช่วยแก่ทัง้คนทีเ่ป็นท่ีรกัและทีช่งั กบัเพือ่จะได้ปฏบัิติ

ตนตามหลักพระโอวาท ๓ ข้อน้ัน ทั้งคนเรามีจิตใจที่เป็นต้นเดิมของกรรมทุกอย่าง  

ไม่ว่าเก่าหรือใหม่ เพราะจะต้องมจีติเจตนาขึน้ก่อนแล้วจงึท�ากรรมอะไรออกไป ฉะนัน้ 

จึงสามารถจะท�าอธิษฐานคือตั้งใจว่าจะประสงค์ผลอันใด เมื่อประกอบกรรมให้เหมาะ

แก่ผลอันน้ันก็จะได้รับความส�าเร็จ และจึงสามารถตอบปัญหาว่า “เราเกิดมาท�าไม”  

ได้อีกอย่างหนึ่งว่า “เราเกิดมาตามที่ตั้งใจไว้ว่าจะมาท�า” เป็นอันไม่พ้นไปจากค�าตอบ

ที่ว่า “เราเกิดมาเพื่อสนองตัณหาและกรรมของตนเอง” แต่คนดี ๆ ย่อมมีอธิษฐานใจ

ที่ดี ดังพระโพธิสัตว์ทรงอธิษฐานพระหทัยเพื่อบ�าเพ็ญพระบารมี ความเกิดมาของ

พระองค์ในชาติทั้งหลายจึงเพื่อบ�าเพ็ญบารมีคือความดีต่าง ๆ ให้บริบูรณ์

อันที่จริง ทุก ๆ คนมีสิทธิ์ที่จะถือว่าตนเกิดมาเพื่อบําเพ็ญความดีให้มากขึ้น 

และสามารถที่จะบําเพ็ญความดีได้

ความส�านึกเข้าใจตนเองไว้ว่า “เราเกิดมาเพื่อทําความดี” “เราเกิดมาเพื่อ

เพิ่มพูนปัญญาคือความรู้ความฉลาด” ดังนี้ย่อมมีประโยชน์ไม่มีโทษ เพราะจะท�าให้

ขวนขวายท�าความด ีและศึกษาเพ่ิมความรู้ของตนอยูเ่สมอ แต่ชวิีตของคนเรากย็งัเนือ่ง

ด้วยกรรมเก่า และยังเนื่องด้วยกิเลสในจิตใจ สิ่งที่ทุกคนได้มา ตั้งแต่ร่างกายและ 

ชีวิตนี้ เป็นวิบากคือผลของกรรมและกิเลสของตนเอง แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งคือความดี

ที่แต่ละคนได้อบรมสั่งสมมา อันเรียกว่า "บารมี" คือความดีที่เก็บพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ 

ซึ่งจะส่งเสริมจิตใจให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง และด�าเนินไปในทางที่ถูก

ท่านกล่าวไว้ว่า มนุษย์เราเกิดมาด้วยอํานาจของกุศล คือ กุศลจิต และกุศล

กรรม ไม่ว่าจะเกิดมายากดีมีจนอย่างไร เพราะมนุษยภูมิเป็นผลของกุศล ทุกคนจึง 
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ชื่อว่ามีกุศลหนุนให้มาเกิดด้วยกันทั้งนั้น ฉะนั้น จึงได้ชื่อว่า มนุษย์ ที่แปลอย่างหนึ่ง

ว่า ผู้มีใจสูง คือมีความรู้สูง ดังจะเห็นได้ว่า คนเรามีพื้นปัญญาสูงกว่าสัตว์ดิรัจฉาน

มากมาย สามารถรู้จักเปรียบเทียบในความดีความชั่ว ความควรท�าไม่ควรท�า รู้จัก

ละอาย รู้จักเกรง รู้จักปรับปรุงสร้างสรรค์ส่ิงที่เรียกว่า “วัฒนธรรม” “อารยธรรม” 

“ศาสนา” เป็นต้น แสดงว่ามีความดีที่ได้สั่งสมมา โดยเฉพาะปัญญาเป็นรัตนะอัน 

ส่องแสงสว่างน�าทางแห่งชีวิต ถึงดังนั้น คนเราก็ยังมีความมืดที่มาเกิดก�าบังจิตใจ 

ให้เห็นผิดเป็นชอบ ความมืดที่ส�าคัญนั้นก็คือ กิเลสในจิตใจและกรรมเก่าทั้งหลาย

อะไรคือกรรมเก่า ไม่มีอธบิายอืน่ จะอธบิายอย่างมองเหน็ เช่น พระพทุธาธิบาย

ที่ตรัสไว้ความว่า “กรรมเก่า คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ มนะ (ใจ)” กล่าวคือ

ร่างกายท่ีประกอบด้วยอายตนะท้ังหกน้ีแหละเป็นตัวกรรมเก่า เป็นกรรมเก่าที่ทุก ๆ 

คนมองเห็น นอกจากนี้ยังเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งกรรมใหม่ทั้งปวงอีกด้วย เพราะกรรมที่ท�า

ขึ้นในปัจจุบันจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็อาศัยกรรมเก่านี้แหละเป็น 

เครื่องมือกระท�า ทั้งกรรมเก่านี้ยังเป็นชนวนให้เกิดเจตนาที่ท�ากรรมใหม่ ๆ ทั้งหลาย

ด้วย เพราะ ตา หู เป็นต้น มิใช่ว่าจะมีไว้เฉย ๆ ต้องดูต้องฟัง แล้วก็ก่อกิเลส เช่น 

ราคะ (ความติดความยินดี) โทสะ (ความขัดเคือง) โมหะ (ความหลงใหล) ให้เกิด

ข้ึน ขณะที่ร่างกายเจริญในวัยหนุ่มสาว ซ่ึงกล่าวได้ว่ากรรมเก่าก�าลังเติบโตเป็นหนุ่ม

สาว ตา หู เป็นต้น ก็ย่ิงเป็นสื่อแห่งราคะ โทสะ และเป็นสื่อแห่งกรรมต่าง ๆ  

ตามอ�านาจของจิตใจที่ก�าลังระเริงหลง จึงจ�าต้องมีการควบคุม ปกครอง จะปล่อยเสีย

หาได้ไม่ ถ้าตนเองควบคุมตนเองได้ก็เป็นวิเศษที่สุด แต่ถ้าควบคุมตนเองไม่ได้  

ก็ต้องมีผู้ใหญ่ เช่น มารดาบิดาและผู้ใหญ่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องควบคุมให้อยู่ในระเบียบ

วินัยที่ดีงาม ให้เกิดความส�านึกว่า "เรานี่เกิดมาเพื่อทําความดี"



ภาพชวีติของแต่ละคน

คําว่าชีวิตมิได้มีความหมายเพียงความเป็นอยู่แห่งร่างกาย แต่หมายถึงความ

สุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมของบุคคลในทางต่าง ๆ ด้วย บางคนมีปัญหาว่า

จะวาดภาพชีวิตของตนอย่างไรในอนาคต หรือ อะไรควรจะเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต 

และจะไปถึงจุดที่มุ่งหมายนั้นหรือท่ีนึกวาดภาพไว้นั้นด้วยอะไร ปัญหาที่ถามคลุมไป

ดงันี ้น่าจะตอบให้ตรงจดุเฉพาะบุคคลได้ยาก เพราะไม่รูว่้าทางแห่งชวิีตของแต่ละบคุคล

ตามที่กรรมก�าหนดไว้เป็นอย่างไร และถ้าวาดภาพของชีวิตอนาคตไว้เกินวิสัยของตน 

ที่จะพึงได้พึงถึง แบบท่ีเรียกว่าสร้างวิมานบนอากาศ ก็จะเกิดความส�าเร็จขึ้นมา 

ไม่ได้แน่ หรือแม้วาดภาพชีวิตไว้ในวิสัยท่ีจะพึงได้พึงถึง แต่ขาดเหตุที่จะอุปการะให้ 

ไปจึงจุดหมายนั้น ก็ยากอีกเหมือนกันที่จะเกิดเป็นความจริงขึ้นมา

ภาพของชวีติทีว่าดไว้กจ็ะเทยีบได้กับแบบแปลนของสิง่ทีจ่ะสร้างขึน้ในกระดาษ

พิมพ์เขียว คนที่ไม่มีบ้านคิดจะสร้างบ้านอยู่ของตนเองจะต้องมีที่ทางมีทุนก่อสร้าง  

ทีแรกก็จะต้องมีแบบแปลนในแผ่นกระดาษ ตามที่ตนชอบ แต่ก็ต้องตามควรแก่ก�าลัง

ทรพัย์ของตน ถ้าอยากจะได้บ้านทีใ่หญ่โตเกนิก�าลงัมากไปก็จะท�าไม่ได้แน่ แต่ตวัอย่าง

นี้มีจุดมุ่งหมายชัดเจนอยู่แล้วว่าจะสร้างบ้าน ส่วนปัญหาข้างต้นท่ีว่าอะไรควรจะเป็น 

จุดหมายของชีวิตน้ันยังไม่มีจุดหมายชัดเจน จึงว่าเป็นปัญหาที่ถามคลุม ตอบได้ยาก 

เหมือนอย่างจะถามว่าจะสร้างอะไรจึงจะดี ซึ่งตอบได้ยาก ถ้ามีจุดหมายแน่นอนว่าจะ

สร้างบ้านอยู่ก็พอจะช่วยกันคิดว่าจะสร้างแบบไหน ด้วยเครื่องอุปกรณ์อะไรบ้าง
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อนัจดุหมายแห่งชวีติของคนนัน้มีต่าง ๆ กนั บางคนมจีดุหมายของตนเองคอื

มคีวามคิดเองว่าจะเรยีนจะท�างานอะไร ทางไหน บางคนมผีูอ้ืน่เช่นผูป้กครองหรอืมติร

สหายแนะน�า บางคนก็เป็นไปตามที่คิดไว้ตั้งแต่ต้น บางคนก็เป็นไปในทางอื่นเพราะมี

เหตุการณ์บางอย่างมาท�าให้เปลี่ยนไปเสีย

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาจากที่แห่งหนึ่งพร้อมกันเมื่อหลาย

สิบปีมาแล้ว นัดมาบ�าเพ็ญกุศลพร้อมกันในวัดหนึ่ง บัดนี้นักเรียนเหล่านั้นมีอายุเกิน 

๖๐ ด้วยกันแล้ว ท่ีรับราชการก็เกษียณอายุราชการแล้ว และก็ไม่ใช่นักเรียนแล้ว  

ต่างได้ผ่านการสร้างชีวิตของตนมาด้วยกันแล้ว มีอายุแห่งชีวิตอยู่ในระยะพักในบั้น

สุดท้าย กล่าวได้ว่าทุกคนได้มาถึงจุดสูงสุดแห่งการสร้างชีวิตของตนแล้ว จะสร้างให้ดี

ยิ่งขึ้นไปอีกก็คงไม่ได้มากเท่าไร ลองส�ารวจดูแต่ละคนมีทางชีวิตไปคนละทาง คือ  

ท�างานต่าง ๆ กันไป ถึงระดับที่สูงต�่าต่าง ๆ กัน ทั้งทางทรัพย์ทางยศทางเกียรติทาง

ชือ่เสยีง ชวีติของแต่ละคนเมือ่อายหุลงัจาก ๖๐ ปี ย่อมเป็นเครือ่งตดัสินว่า ภาพของ

ชีวิตที่วาดไว้เมื่อเป็นนักเรียนนั้นผิดหรือถูกเพียงไหน

ภาพชีวิตที่ทุกคนวาดไว้เมื่อเป็นเด็กหรือในวัยรุ่นกับชีวิตจริงเม่ืออายุ ๖๐  

อาจต่างกันมาก ทุกคนขณะอยู่ในวัยเด็กหรือในวัยรุ่นอาจจะวาดภาพชีวิตอนาคตของ

ตนเองไว้ด้วยตน หรอืบางทีผูใ้หญ่ช่วยคิดแนะน�าให้ โดยปกตกิต้็องสงัเกตดูสตปัิญญา 

ความถนัด ความชอบ และต้องพิจารณาถึงก�าลังสนับสนุนต่าง ๆ ตลอดถึงอัธยาศัย 

นิสัย การศึกษาตั้งแต่ในเบื้องต้น คือ ประถมศึกษา กับมัธยมศึกษา เป็นเครื่องช่วย

ชี้บอกได้ว่าทางอนาคตจะไปได้อย่างไร ผู้ที่มีพื้นสติปัญญาต�่าเรียนได้แค่ประถมศึกษา 

ก็จะต้องไปท�างานด้านใช้ก�าลังกายมากกว่าใช้สมอง แต่เมื่อจับอาชีพถูกทาง มีความ

ขยันหมั่นเพียร รู้จักเก็บหอมรอมริบ ก็อาจต้ังตัวได้ดีเหมือนกัน ผู้ที่มีสติปัญญา 

ปานกลางเรียนได้จบมัธยมศึกษา หรือเรียนจบทางการช่างต่าง ๆ เป็นต้น ก็สามารถ

ท�างานใช้วชิาได้บ้าง เมือ่ตัง้ใจท�าการงานให้ด ีและประพฤตตินดีดงักล่าว กต็ัง้ตนได้ดี

ตามสภาพ ส่วนผู้ที่มีสติปัญญาดี ทั้งมีปัจจัยสนับสนุน เรียนส�าเร็จอุดมศึกษาทางใด

ทางหน่ึง จะสามารถท�างานได้ประณีตกว่า อาจตั้งตนได้ดีมาก แต่ความส�าเร็จผล 

อย่างดีนั้น นอกจากต้องอาศัยก�าลังสติปัญญาวิชาความรู้ดังกล่าว ยังต้องอาศัยปัจจัย
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อปุถัมภ์อย่างอืน่อกี ฉะนัน้ คนทีบ่รรลคุวามส�าเรจ็ เช่น เป็นพ่อค้าใหญ่ เป็นข้าราชการ

ชัน้ผูใ้หญ่ เป็นชาวนาชาวสวนทีม่ฐีานะมัน่คง เป็นต้น จงึมใิช่เป็นผูท่ี้มาจากมหาวิทยาลัย  

จากวทิยาลยัเทคนคิ หรอืจากโรงเรยีนมธัยมเสมอไป ใครจะถงึความส�าเรจ็แค่ไหนเพยีง

ไหนนั้น เมื่อได้ผ่านบางตอนของชีวิตไปแล้ว ก็พอจะคิดคาดคะเนเอาได้ว่าจะไปได้สูง

เพียงไหน เว้นไว้แต่มีเหตุพิเศษทั้งในด้านสนับสนุนทั้งในด้านตัดรอน เช่น บางคน 

ถูกลอ็ตเตอรีท่ี ่๑ กเ็ปลีย่นเป็นมัง่มขีึน้ทนัท ีหรอืบางคนก�าลงัจะดแีต่มีเหตมุาตดัรอน 

เช่น ประสบอุบัติเหตุ หรือมีโรคร้ายมาตัดรอน จึงเป็นเหตุตัดรอนผลดีที่น่าจะได้

มีเรื่องเล่าเก่ียวแก่ผู้ที่เรียกได้ว่าตายฟรี คือตายเปล่าอยู่รายหนึ่งว่า มีคนผู้

หน่ึงซื้อล็อตเตอรี่ไว้ฉบับหนึ่ง ต่อมาล็อตเตอร่ีออก ปรากฏว่ารางวัล ท่ี ๑ ตรงกับ 

เลขล็อตเตอรี่ท่ีผู ้นั้นซ้ือเก็บไว้ เขาเห็นตัวเลขเข้าก็ดีใจจนส้ินใจไปในขณะนั้นเอง  

แต่ความจริงเขาหาได้ถูกรางวัลท่ี ๑ ไม่ เพราะล็อตเตอรี่ที่เขาซื้อไว้ไม่ใช่งวดที่ออก 

คราวนั้น เหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ เช่นนี้มีอยู่เหมือนกัน

ฉะนัน้ ชีวติจรงิของทกุ ๆ คน จงึไม่แน่อย่างทีค่าดคดิไว้หรอือย่างทีน่่าจะเป็น 

เมื่อถึงเข้าแล้วนั่นแหละจึงเป็นการแน่นอน เหมือนอย่างเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว 

จึงจะรู้ว่าความเจริญทางราชการของตนไปได้สูงแค่ไหน ทั้งนี้ก็ต้องเว้นแต่ท่านผู้รู้  

แต่ท่านผู้รู้ก็ไม่ต้องการชีวิตเหมือนอย่างที่คนเป็นอันมากต้องการแล้ว



ชวีติต้องการอะไร

ชวีตินีต้้องการอะไร? อาจจะเป็นปัญหาเดยีวกบัปัญหาทีว่่าควรจะวาดภาพชวีติ

อนาคตอย่างไร (หรอือาจจะต่างกนักไ็ด้) สดุแต่ความประสงค์ของผูถ้าม อาจจะมุง่ถงึ

ผลทางวัตถุหรือทางโลกทั่ว ๆ ไปก็ได้ อาจจะหมายถึงผลที่พิเศษไปกว่านั้นก็ได้

ว่าถึงผลทางวัตถุหรือทางโลกทั่ว ๆ ไป ทุกคนก็น่าจะมีทางของตน หรือ 

มีความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวแก่การเรียน อาชีพการงาน เป็นต้น แต่ถ้าหมายถึง 

ผลที่พิเศษไปกว่านั้นก็น่าคิดว่านอกจากสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นบุคคล เป็นวัตถุ เป็นชื่อเสียง 

เป็นต้น ที่โลกต้องการแล้ว ชีวิตนี้ต้องการอะไรอีก เพราะส่ิงที่โลกต้องการทั้งปวง 

ก็ดูคล้าย ๆ กัน เช่น ต้องการวิชา ต้องการอาชีพ ต้องการภริยาสามี ต้องการบุตร

บุตรี ต้องการทรัพย์ ต้องการยศ ต้องการชื่อเสียง เป็นต้น เช่นเดียวกับชีวิตต้องแก่

เจ็บตาย ซึ่งเหมือนกันทุก ๆ ชีวิต

ชีวิตและเหตุการณ์ของชีวิตท�าให้คนมีความเห็นต่อชีวิตต่าง ๆ กัน บางคน

ร่ืนเริงยินดีอยู่กับชีวิต มักจะเป็นคนวัยรุ่นก�าลังมีร่างกายเจริญ มองเห็นอะไรในโลก 

ยิ้มแย้มแช่มชื่นไปท้ังนั้น บางคนระทมอยู่กับชีวิตจนถึงคิดหนีชีวิตก็มี เพราะความ 

ไม่สมหวังน้อยหรือมาก บางคนก็ดูเฉย ๆ ต่อชีวิต แต่มิใช่เฉยเพราะรู้สัจจะของชีวิต  

หากเฉย ๆ เพราะไม่รู ้ ท้ังไม่ต้องการท่ีจะศึกษาเพือ่รู้ จงึอยู่ไปท�าไปตามเคยวันหนึง่ ๆ 

โดยมากน่าจะอยู่ในลกัษณะนี ้ไม่สูจ้ะเป็นสขุหรอืเป็นทกุข์อะไรมากนัก เพราะไม่อยาก

จะคดิรู้อะไรมากนกั หรอืเพราะไม่มอีะไรจะท�าให้เป็นสุขหรอืเป็นทกุข์มากนกั สรุปลง
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ว่ายินดีต่อชีวิตบ้าง ยินร้ายต่อชีวิตบ้าง หลงงมงายเช่นที่มีความเฉย ๆ เพราะไม่รู ้

ดังกล่าวนั้นบ้าง คนท่ัว ๆ ไปย่อมเป็นดังนี้ จะต้องพบทั้งความยินดีทั้งความยินร้าย  

ทัง้ความหลงในชวิีต จะต้องพบทัง้สขุทัง้ทกุข์ ทัง้ได้ทัง้เสยี ขณะเป็นเดก็หรอืเป็นวยัรุน่

อาจจะมสีขุมสีนกุรืน่เรงิมาก แล้วจะค่อย ๆ พบทุกข์เข้ามาแทนสขุ น้อยหรอืมากตาม

วัยที่เพิ่มขึ้น ตามเหตุการณ์ของชีวิตที่ต้องการพบมากขึ้น จะต้องพบทั้งความยิ้มแย้ม

ทั้งความระทม หรือจะต้องทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ นั้นแหละเป็นชีวิตหรือเป็นโลก

ว่าถึงชาวโลกทั่วไป เมื่อได้มีประสบการณ์จากโลกทั้งสองด้านแล้ว จึงจะรู้จัก

โลกดขีึน้ แต่ก็มีอยูส่องจ�าพวกเหมือนกนั คอื พวกหนึง่แพ้โลก คอื ต้องเป็นทกุข์น้อย 

หรือมากไม่สามารถจะแก้ทุกข์ได้ คล้ายกับรอให้โลกช่วย คือให้เหตุการณ์ข้างดีตามที่

ปรารถนาเกิดขึ้น อีกพวกหนึ่งไม่แพ้โลก คือ ไม่ยอมเป็นทุกข์ ถึงจะต้องเป็นทุกข์บ้าง

อย่างสามัญชน ก็ไม่ยอมให้เป็นมากหรือเป็นนานนัก พยายามแก้ทุกข์ได้ ไม่ต้องรอ 

ให้เหตุการณ์ข้างดีที่ปรารถนาต้องการเกิดช่วย ซึ่งเป็นการไม่แน่ แต่ท�าความรู้จักโลก

นัน่แหละให้ดขีึน้ ตามทีพ่ระพุทธเจ้าทรงสัง่สอนไว้ เช่นว่า “สจูงมาดูโลกนี.้...ทีพ่วกคน

เขลาติดอยู่ แต่ผู ้รู ้หาข้องอยู่ไม่” คือศึกษาท�าความรู้ชนิดที่ไม่ติดข้องให้เกิดขึ้น  

ด้วยปล่อยโลกให้เป็นไปตามวิถีของโลก เหมือนอย่างไม่คิดถึงดวงอาทิตย์ให้หยุดหรือ

ให้กลับ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ หน้าที่ของบุคคลคือดึงใจให้หยุดหรือให้กลับจากกิเลสและ 

ความทุกข์ ให้ด�าเนินไปในทางที่ดี ไม่ยอมพ่ายแพ้แก่ชีวิตและโลก

คนเราต้องพบชีวติ หมายถงึเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้แก่ชวีติ ตามทีป่รารถนา

ไว้ก็มี ที่มิได้ปรารถนาก็มี ว่าถึงปัญหาที่ว่า คนเราควรจะวาดภาพชีวิตอนาคตของตน

อย่างไรหรือจะให้ชีวิตเป็นอย่างไร ถ้าตอบตามวิถีชีวิตท่ัวไป ก็คงจะว่าจะให้เป็นชีวิต 

ที่บริบูรณ์ด้วยผลตามที่ปรารถนากันทางโลกทั่วไปนี้แหละ รวมเข้าก็คือ ลาภ ยศ 

สรรเสรญิ สขุ อนัเรยีกว่า โลกธรรม (ธรรมคอืเร่ืองของโลก) ส่วนทีน่่าปรารถนาพอใจ 

แต่ดังทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า จะต้องพบชีวติส่วนทีม่ไิด้ปรารถนาอกีด้วย คอืส่วนทีต่รงกนัข้าม 

รวมเข้าก็คือความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ ชีวิตของทุกคนจะต้องพบกับ

โลกธรรมทั้งสองฝ่ายนี้อยู่ด้วยกัน
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ค�าว่า โลกธรรม พูดง่าย ๆ ก็คือธรรมดาโลก เพราะข้ึนชื่อว่าโลก ย่อมมี

ธรรมดาเป็นความได้ความเสียหรือความทุกข์เช่นนั้น ส่ิงท่ีได้มาบางทีรู้สึกว่าให้ความ

สุขมากเหลือเกิน แต่สิ่งน้ันเองกลับให้ความทุกข์มากก็มี พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสชี้ให้

เห็นทุกข์ไว้ก่อน ดังเช่นเม่ือมีเทพมากล่าวคาถา แปลความว่า “ผู้มีบุตรย่อมบันเทิง

เพราะบุตร ผู้มีโคย่อมบันเทิงเพราะโค นรชนย่อมบันเทิงเพราะทรัพย์สมบัติ ผู้ไม่มี

ทรัพย์สมบัติย่อมไม่บันเทิง” พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก้ว่า “ผู้มีบุตรย่อมโศกเพราะบุตร 

ผู้มีโคย่อมโศกเพราะโค นรชนย่อมโศกเพราะทรัพย์สมบัติ ผู้ไม่มีทรัพย์สมบัติ  

(เป็นเหตุก่อกิเลส) ย่อมไม่โศก” ค�าของเทวดากล่าวได้ว่าเป็นภาษิตทางโลก เพราะ

โลกทั่วไปย่อมเห็นดังนั้น ส่วนค�าของพระพุทธเจ้ากล่าวได้ว่าเป็นภาษิตทางธรรม  

แต่ก็เป็นความจริง เพราะเป็นธรรมดาโลก ท่ีจะต้องพบท้ังสุขและทุกข์ท่ีแม้เกิดจาก 

สิ่งเดียวกัน ฉะนั้น ทุก ๆ คนผู้ต้องการโลก คือ ปรารถนาจะได้สิ่งที่น่าปรารถนา 

หรือต้องการที่จะให้เป็นไปตามปรารถนา ก็ควรต้องการธรรมอีกส่วนหน่ึงที่จะเป็น

เครื่องช่วยรักษาตน ทั้งในคราวได้ ทั้งในคราวเสีย

พระพทุธศาสนาได้เข้ามาเก่ียวข้องกบัชวิีตของทกุ ๆ คนตรงจดุนี ้พระพทุธเจ้า

ได้ตรสัสอนให้พจิารณาว่า สขุหรือทกุข์ข้อนีเ้กดิข้ึนแล้วแก่เรา แต่ว่าสิง่ทีเ่กดิขึน้นีเ้ป็น

ของไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ คอืแปรปรวนไปเป็นธรรมดา เมือ่พิจารณาอยูดั่งนีจ้นเกดิปัญญา

เห็นจริง สุขหรือทุกข์นั้น ๆ ก็จะไม่ตั้งครอบง�าจิตอยู่ได้ ผู้ที่มีปัญญาพิจารณาเห็นจริง

อยูด่งัน้ัน จะไม่ยินดใีนเพราะสขุ จะไม่ยนิร้ายในเพราะทกุข์นัน้ ๆ ความสงบจติซึง่เป็น

ความสุขจะมีได้ด้วยวิธีนี้



ศกึษาชวีติทั้งสองด้าน

พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้แปลความว่า “ความโศกย่อมเกดิจากสิง่เป็นทีรั่ก ภยัคือ

ความกลวั ย่อมเกิดจากสิง่เป็นทีรั่ก สาํหรับผูท้ีพ้่นแล้วจากสิง่เป็นทีรั่กจะไม่มคีวามโศก 

ภัยจักมีแต่ท่ีไหน” พระพุทธภาษิตน้ีดูคล้ายกับมองในทางร้ายว่า สิ่งเป็นที่รักจะเป็น

แหล่งเกิดความโศกและภัยเสมอ แต่ก็เป็นความจริงที่ความโศกและภัยทุกอย่างเกิด

จากแหล่งรักท้ังนั้น ใครก็ตามที่ได้รับความสุขจากสิ่งเป็นที่รักเพียงอย่างเดียว ยังไม่

ชื่อว่าได้พบโลกหรือผ่านโลกทั้งสองด้าน ต่อเม่ือได้รับความทุกข์จากสิ่งเป็นที่รักอีก

อย่างหนึ่ง จึงจะชื่อว่าได้ผ่านพบโลกครบสองด้าน เป็นโอกาสที่ทําให้รู้จักโลกดีขึ้น

อันที่จริงชีวิตที่ด�าเนินผ่านสุขทุกข์ต่าง ๆ ในโลก หรือผ่านโลกที่มีทั้งสุข 

ทั้งทุกข์ เท่ากับเป็นการศึกษาให้เกิดเจริญปัญญาขึ้นอยู่เสมอ อาจจะมีการหลงผิดไป

ในบางคราว ก็ไม่ใช่ตลอดไป และทุกคนที่เกิดมาย่อมมีพื้นปัญญาที่จะเพิ่มเติมขึ้น 

ได้เสมอ ทั้งปัญญาที่จะเป็นปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้น ก็เพราะรู้ท้ังสองด้านคือรู้ท้ังสุข 

ทัง้ทกุข์ ถ้ารูจ้กัแต่สขุ ไม่รูจ้กัทุกข์กยั็งไม่ใช่ปัญญาสมบรูณ์ จะรูจ้กัทกุข์ได้กต้็องประสบ

กบัความทกุข์และดเูข้าไปทีทุ่กข์ หรือดเูข้ามาทีจิ่ตใจอนัมีทกุข์ว่าจิตใจนีม้ทีกุข์ ดูอาการ

จติใจทีม่ทีกุข์ว่าเป็นอย่างไร อาการคอืแห้งผากใจ ปราศจากความสดชืน่ เหมอืนอย่าง 

ต้นไม้เหี่ยว คร�่าครวญใจด้วยความคิดถึงส่ิงที่ล่วงมาแล้วหรือถึงส่ิงที่ยังไม่มาถึง  

ไขว่คว้าในสิ่งที่สิ้นไปหายไปแล้วเหมือนอย่างไล่จับเงา หรือกลัวส่ิงท่ียังอยู่ ว่าจะหาย 

ไปเสีย หรือกลัวว่าอะไรที่น่ากลัวจะเกิดข้ึน ตรอมใจไม่มีความผาสุก คับแค้นใจ 



244 ความเข้าใจเร่ืองชีวิต

เหมือนอย่างถูกอัดถูกบีบ อาการใจเหล่านี้ แสดงออกมาให้เห็นทางกายอันเป็นเรือน

อาศยัของจิตใจ อวยัวะทางกายทีบ่อกใจอย่างดทีีส่ดุคอืดวงตาและสหีน้า ดวงตาจะเศร้า 

สหีน้าจะหมอง ร่างกายทัว่ไปจะซบู อาการทางกายเหล่านีก้ล่าวได้ว่าเป็นผลพลอยเสยี 

ดูอาการจิตใจที่มีทุกข์ว่าเป็นอย่างนี้ ๆ ดูให้เห็นชัดให้คล้ายกับส่องกระจกเห็นเงาหน้า

ของตนชัดเจน แล้วศึกษาคือพยายามค้นหาความจริงในจิตใจของตนเองต่อไปว่า  

เป็นอาการประจ�าหรือเป็นอาการจร เทียบอย่างเป็นโรคประจ�าหรือเป็นโรคจร มีอะไร

เป็นเหตเุป็นสมฏุฐาน จะเหน็ว่าเป็นอาการจร เพราะแต่ก่อนนีไ้ม่เคยมเีคยเป็น เคยมี

แต่อาการที่เป็นความสุขอันตรงกันข้าม ถึงอาการที่เป็นความสุขก็เหมือนกันคือเป็น

อาการจร เพราะก่อนแต่นั้นก็ไม่เคยมีเคยเป็น ได้แก่ เมื่อเป็นเด็กยังไม่มีอาการจิตใจ

เช่นนี้ มาเริ่มมีขึ้นตั้งแต่เมื่อย่างเข้าดรุณวัย เร่ิมมีส่ิงเป็นท่ีรักขึ้น ตั้งแต่หนึ่งส่ิงสอง 

สามส่ิง เป็นต้น เม่ือศึกษาจิตใจของตนเองไปดังน้ี จักได้พบสัจจะขึ้นสมจริงตาม 

พระพุทธพยากรณ์ นี้แหละเป็นเหตุเป็นสมุฏฐาน

การหัดศึกษาให้รู้จักกระบวนแห่งจิตใจของตนเองนั้น เป็นข้อที่ควรทํา ทั้งใน

คราวมสีขุและในคราวมทีกุข์ เหตแุห่งสขุและทกุข์ข้อทีส่�าคญัก็คอืสิง่ทีเ่ป็นทีรั่ก ในขณะ

ที่มีสุขจะยกไว้ก่อน จะกล่าวแต่ท่ีมีทุกข์ ให้รวมใจดูที่ตัวความทุกข์ที่ก�าลังเสวยอยู่  

ดูอาการของจิตที่เป็นทุกข์ว่าเป็นอย่างไร มีอาการเศร้าหมองอย่างไร ห่อเหี่ยวอย่างไร 

หมดรสหมดความส�าราญอย่างไร ดูความคิดว่าในขณะท่ีจิตเป็นทุกข์เช่นนี้ จิตมี 

ความคิดอย่างไร คิดถึงอะไร ก็จะรู้ว่าก�าลังคิดถึงเรื่องที่ท�าให้ทุกข์นั้นแหละ เพราะจิต

ผูกอยู่กับเรื่องนั้นมาก ความผูกจิตมีมากในเรื่องใด ก็ดึงจิตให้คิดถึงเรื่องนั้นมากและ

เป็นทุกข์มาก ฉะนั้น ความทุกข์จึงเป็นผลตามความผูกจิต (สังโยชน์) ซึ่งคอยดึงจิต

ให้คิดไปถึงเรื่องที่ผูกไว้ในใจ

อนัทีจ่รงิเรือ่งทีผ่กูใจไว้นีมิ้ใช่เฉพาะแต่ส่ิงทีเ่ป็นทีร่กัเท่านัน้ ถงึสิง่ทีไ่ม่เป็นทีร่กั

ก็ผูกใจไว้เหมือนกัน จึงเกิดความชอบใจและความไม่ชอบใจ ถ้าไม่มีความผูกใจไว้เสีย

เลยก็จะไม่มีทุกสิ่ง คือ ที่รักก็ไม่มี ที่ไม่รักก็ไม่มี ตลอดถึงความยินดียินร้ายก็จะไม่มี
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ตามทีก่ล่าวมานีเ้ป็นกระบวนทางจิต กล่าวส้ัน ๆ คอื ความผกูจติอยู่กบัเรือ่ง 

(อันเรียกว่าอารมณ์) ที่ทุก ๆ คนประสบพบผ่านมาทางอายตนะ มีตาหู เป็นต้น  

และความคดิท่ีถกูดงึให้คิดไปในเรือ่งท่ีผกูใจอยูเ่สมอ ถ้าเป็นเรือ่งของสิง่ทีเ่ป็นทีรั่กและ

ไม่เป็นไปตามท่ีปรารถนาต้องการ ยิ่งคิดไปก็ยิ่งเป็นทุกข์ไป จิตครุ่นคิดไปด้วยเสวย

ทุกข์ไปด้วย “หยุดคิดได้เมื่อใด ก็หยุดทุกข์ลงเมื่อนั้น”

ค�าว่าหยุดคิดหมายถึงหยุดคิดถึงเรื่องที่ท�าให้เป็นทุกข์ ถ้ากล่าวดังนี้แก่ใคร  

ก็น่าจะได้รับตอบว่า ส�าหรับหลักการท่ีว่านั้นไม่เถียง แต่ท�าไม่ได้ คือจะห้ามมิให้คิด 

ไม่ได้ ถ้าแย้งดังนี้ ก็ต้องรับรองว่าห้ามไม่ได้จริง ด้วยเหตุที่ยังมีความผูกจิตอยู่ใน 

เรื่องนั้น ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า ความผูกจิตไว้ นี้เองคอยดึงจิตให้คิดไปในเรื่องที่

ผกูไว้ เป็นดงันีจ้นกว่าจะปล่อยความผกูนีไ้ด้ ถ้าว่าดงันี ้กน่็าจะถกูประท้วงอกีว่าปล่อย

ไม่ได้เพราะเป็นส่ิงนั้นสิ่งนี้ ซึ่งเป็นที่รัก และสามัญชนทั่วไปก็จะต้องมีส่ิงเป็นที่รัก  

เช่น จะต้องมีพ่อแม่ ลูกหลานเป็นต้นท่ีเป็นท่ีรัก เม่ือมีขึ้นจิตใจก็จะต้องผูกพัน  

ที่เรียกว่าความผูกจิต จึงไม่สามารถจะปล่อยไว้ ถ้ามีการประท้วงดังนี้ ก็ตอบช้ีแจง 

ได้ว่า รับรองว่าสามารถแน่ ถ้าลองปฏบิตัดิตูามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า เพราะความ

ผูกพันแห่งจิตใจนี้เป็นกิเลส เพื่อที่จะชี้ให้เห็นหน้าตาให้ชัดขึ้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้

ในธรรมบท แปลความรวมกนัว่า “ความโศก ความกลวั เกดิจากความรกั ความยนิดี 

ความใคร่ (กาม) ความอยาก (ตัณหา) สําหรับผู้ที่พ้นแล้วจากความรัก ความยินดี 

ความใคร่ (กาม) ความอยาก (ตัณหา) จะไม่มีความโศก ความกลัว จักมีแต่ที่ไหน”
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คนทัว่ไปนัน้ย่อมมคีวามรกั ความยินด ีความใคร่ ความอยาก ว่าถึงความรกั

เพยีงข้อเดยีวก่อน ทุก ๆ คนกมี็อยูใ่นบุคคลและในส่วนต่าง ๆ มาก เช่น บตุรธดิารกั

มารดาบิดา มารดาบิดาก็รักบุตรธิดา สามีก็รักภรรยา ภรรยาก็รักสามี แต่มักจะลืม

นึกถึงอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นที่รักของตนเองอย่างลึกซึ้งคือตนเอง คือลืมนึกรักตนเอง คิดดู

ให้ดีจะเห็นว่าตนเป็นที่รักยิ่งของตนเองอยู่แล้ว ดังที่มีเรื่องเล่าว่า

ครั้งหนึ่ง พระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสถามพระนางมัลลิกาเทวีของพระองค์ว่า  

ใครเป็นที่รักของพระนางย่ิงกว่าตนเอง (ของพระนาง) พระนางกราบทูลว่าไม่มี  

แล้วกราบทลูถามพระราชาเช่นเดยีวกนัว่า ใครเป็นทีร่กัของพระองค์ยิง่กว่าพระองค์เอง 

ตรสัตอบว่าไม่มเีช่นเดยีวกนั พระเจ้าปเสนทโิกศลได้เสด็จไปเฝ้าพระพทุธเจ้า กราบทลู

ข้อทีต่รัสโต้ตอบกนันี ้พระพทุธเจ้าตรสัอุทานขึน้ในเวลานัน้ว่า “ตรวจดดู้วยใจไปทกุทศิ

แล้ว ก็ไม่พบผู้ที่เป็นรักยิ่งกว่าตนในที่ไหน ตนเป็นที่รักมากของคนอื่น ๆ อย่างนั้น  

เพราะเหตุนั้น ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น”

พระพุทธอุทานนี้ตรัสสอนให้คิดถึงใจเราเทียบกับใจเขา ดังที่กล่าวกันว่าน�าใจ

เขามาใส่ใจเรา เพื่อจะได้สังวรจากการท�าที่เป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืน แต่ก็เป็นอันทรง

รับรองข้อที่พระนางมัลลิกากราบทูลพระเจ้าปเสนทิโกศลนั้นว่าไม่มีใครจะเป็นที่รัก 

ของตนยิ่งกว่าตน และพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมบทว่า “ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก  

พึงรักษาตนไว้ให้ดี บัณฑิตพึงประคับประคองตนตลอดยาม (คือวัย) ทั้งสามยามใด



247ความจริงที่ต้องเข้าใจ

ยามหนึ่ง” นี้เป็นพระพุทธโอวาทตรัสเตือนไว้เพ่ือมิให้หลงลืมตนเองไปเสีย หน้าที ่

ของตนนั้นจะต้องรักษาประคับประคองตนเองไว้ให้ดี

ควรสงัเกตว่า พระพทุธองค์มไิด้ตรสัสอนว่า จงรกัตนหรอืควรรกัตนหรอืต้อง

รักตน เพราะตนเป็นที่รักของตนอยู่แล้วแก่ทุก ๆ คน คือทุก ๆ คนต่างรักตนเองอยู่

ด้วยกนัแล้ว และรกัยิง่กว่าสิง่อืน่หรอืใครอืน่ทัง้หมด เม่ือมีความจริงอยูด่งันี ้จงึไม่จ�าเป็น

จะต้องตรสัสอนให้รกัตนเข้าอกี แต่ตรสัสอนให้ท�าความรูด้งักล่าวและให้รักษาตนให้ดี

คดิดอีูกสกัหน่อย เมือ่เกดิมากม็าตนผูเ้ดียว คราวจะตายไปกค็งไปตนผูเ้ดยีว

อีกเหมือนกัน บุคคลและสิ่งทั้งปวงแม้จะเป็นที่รักยิ่งนักก็เกิดขึ้น หรือมาพบกันเข้าใน

ภายหลงั และมีอยูเ่ฉพาะในชวีตินี ้ไม่มีทีจ่ะไปด้วยกนักบัตนในภพหน้า สิง่ทีจ่ะไปด้วย

คือบุญหรือบาปที่ท�าไว้เอง แม้ในชีวิตนี้ก็มิใช่ว่าจะร่วมสุขร่วมทุกข์ไปด้วยกันทุกอย่าง 

เช่น ถึงคราวเจ็บก็ต้องเจ็บเอง ใครจะเจ็บแทนกันหาได้ไม่ ตนเองเท่านั้นต้องร่วมสุข

ทุกข์กับตนเองตลอดไป ในคราวเกิด แก่ เจ็บ ตาย ในโลกนี้ โลกหน้า ในมนุษย์  

ในนรก ในสวรรค์ ตลอดถึงนิพพาน ก็เป็นเรื่องของตนเองผู้เดียวทั้งหมด พิจารณาให้

ตระหนักในความจริงดังนี้ จะช่วยถอนความผูกใจเป็นทุกข์ออกได้บ้างไม่มากก็น้อย

ในครั้งพุทธกาล เมื่อพระเจ้ามหากัปปินะทรงสละราชสมบัติ เสด็จออกจาก

รัฐของพระองค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ทรงขออุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา 

พระพทุธเจ้าได้ประทานอปุสมบทให้เป็นภกิษแุล้ว ฝ่ายพระเทวขีองพระองค์มพีระนาม

ว่าอโนชาได้เสด็จติดตามไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ทรงสอดส่ายพระเนตรหาพระราชาว่าจะ

ประทับอยู่ท่ีไหน ในหมู่พระพุทธสาวกท่ีนั่งแวดล้อมพระพุทธองค์อยู่นั้น เมื่อไม่ทรง

เหน็กก็ราบทลูถามพระพทุธองค์ว่า ได้ทรงเห็นพระราชาบ้างหรอื พระพุทธองค์ได้ตรสั

ถามว่า ทรงแสวงหาพระราชาประเสริฐหรือว่าแสวงหาพระองค์เอง (ตน) ประเสริฐ 

พระนางทรงได้สติกราบทูลว่า แสวงหาตนประเสริฐ ทรงสงบพระทัยฟังธรรมได้  

ครั้นทรงสดับธรรมไป ก็ทรงเกิดธรรมจักษุคือดวงตาเห็นธรรม ที่เรียกว่าธรรมจักษุนี้ 

มีแสดงไว้ในที่อื่นว่า คือ เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็น

ธรรมดา สิง่นัน้ทัง้หมดมคีวามดบัไปเป็นธรรมดา” ได้แก่ เห็นธรรมดาทีเ่ป็นของคูกั่น 

คือ เกิด และดับ จะกล่าวว่าเห็นความดับของทุกสิ่งที่เกิดมาก็ได้
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ชวีตินีเ้รยีกได้ว่าเป็นความเกดิส่ิงแรก ซ่ึงเป็นท่ีเกดิของส่ิงท้ังหลายในภายหลัง 

ก็ต้องมีความดับ สิ่งที่ได้มาพร้อมกับชีวิตก็คือตนเอง นอกจากตนเองไม่มีอะไรทั้งนั้น 

สามภีริยาบตุรธดิาทรพัย์สนิเงนิทองไม่ม ีทัง้นัน้ เรยีกว่าเกดิมาตวัเปล่า มาตวัคนเดยีว 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “ตนแลเป็นคติ (ที่ไปหรือการไป) ของตน” ในเวลาดับชีวิต 

ก็ตนเองเท่าน้ันต้องไปแต่ผู้เดียวตามกรรม ทิ้งทุกสิ่งไว้ในโลกนี้ แม้ชีวิตร่างกายนี้  

กน็�าไปด้วยไม่ได้ พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ว่า “บคุคลผู้จะต้องตาย ทาํบญุและบาปทัง้สอง

อันใดไว้ในโลกนี้ บุญบาปทั้งสองนั้นเป็นของผู้นั้น ผู้นั้นพาเอาบุญบาปทั้งสองนั้นไป  

บุญบาปทั้งสองนั้นติดตามผู้นั้นไปเหมือนอย่างเงาที่ไม่ละตัว”

ก็เมื่อตนเองเป็นผู้มาคนเดียวไปคนเดียว เม่ือมาก็มาตามกรรม เม่ือไปก็ไป

ตามกรรม ถึงผู้อื่นก็เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้น คือจะเป็นสามีภริยา เป็นบุตร

ธิดา เป็นญาติมิตร หรือแม้เป็นศัตรูต่างก็มาคนเดียวตามกรรมไปตามกรรม ฉะนั้น  

กค็วรทีจ่ะต้องรกัตนสงวนตน แสวงหาตนมากกว่าทีจ่ะรกัจะสงวนจะแสวงหาใครท้ังสิน้

ค�าว่า แสวงหาตน เป็นค�ามีคติที่ซึ้ง คิดพิจารณาให้เข้าใจให้ดี จะบังเกิดผลดี

ยิ่งนัก แต่ท่ีจะเริ่มแสวงหาตนได้ก็ต้องได้สติย้อนมานึกถึงตนในทางที่ถูกที่ควร และ 

ค�าว่าแสวงหาตนหาได้มคีวามหมายว่าเหน็แก่ตนไม่ เพราะผูเ้หน็แก่ตนหาใช่ผูท้ีแ่สวงหา

ตนไม่ กลายเป็นแสวงหาสิ่งที่มิใช่ตนไปเสีย



แง่คดิเกี่ยวกับชวีติ

อันเหตุการณที่บังเกิดขึ้นแก่ชีวิต มีอยู่เป็นอันมากที่บังเกิดขึ้นโดยไม่รู้ไม่คิด

มาก่อน แต่เมื่อเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดก็เกิดขึ้นจนได้ ถ้าหากใครมองดูเหตุการณ์

ต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างของเล่น ๆ ไม่จริงจัง ก็ไม่เกิดทุกข์เดือดร้อน หรือจะเกิดบ้าง 

ก็เกิดอย่างเล่น ๆ ถ้าจะหนีเหตุการณ์เสียบ้าง ก็เหมือนอย่างหนีไปเท่ียวเล่น หรือ 

ไปพักผ่อนเสียครั้งคราวหนึ่ง

คนเรานั้นเมื่อเห็นว่าที่ใดมีทุกข์ ก็จะต้องหนีไปให้พ้นจากคนหรือเหตุการณ์ที่

ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้น ฉะนั้น ถ้าแต่ละคนได้ระลึกถึงข้อนี้ก็ควรจะไม่ประพฤติหรือกระท�า

การก่อทุกข์ให้แก่กัน ท้ังน้ีด้วยมีความส�านึกตน และประพฤติตนให้อยู่ในขอบเขตที่

สมควร

เรื่องว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรนั้น ถ้าคนเรามีสติ รู้จักตน ตามเป็นจริง 

ไม่หลงตนไม่ล�าเอียงแล้ว ก็จะรู้ได้โดยไม่ยาก บางทีหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตนเอง 

หาได้ไม่ เช่น คนที่รู้อยู่ว่าตนเองเป็นอย่างไร แต่เที่ยวพูดโอ้อวดคนอื่นว่าวิเศษต่าง ๆ 

บางทีหลอกตนเองให้หลงไปสนิทแต่หลอกคนอื่นไม่ได้ เช่น คนที่หาได้มีความวิเศษ 

อันใดไม่ แต่เข้าใจตนเองว่าวิเศษแล้วแสดงตนเช่นนั้น ส่วนคนอื่นเขารู้ว่าเป็นอย่างไร 

จงึหวัเราะเอา หากได้มองดคูวามเป็นไปต่าง ๆ กนัของคนในทางทีน่่าหวัเราะดงันีก้น่็า

จะมทีกุข์น้อยลง การมองดูคนอ่ืนนัน้สู้มองดตูนเองไม่ได้ เพราะตนเองต้องรบัผิดชอบ

ต่อตนเองโดยตรง ส่วนคนอื่นเขาก็ต้องรับผิดต่อตัวเขาเอง เรื่องความรับผิดชอบนี้

บางทกีน็กึไปไม่ออกว่าได้ท�าอะไรไว้ จงึต้องรับผดิรบัชอบเช่นนี ้เช่น ต้องรบัเหตกุารณ์

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต
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ในฐานะเช่นนี้ ผู้เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าย่อมใช้ศรัทธาความเชื่อ ในกรรม

และผลของกรรม ท�ากรรมที่ผิดไว้ก็ต้องรับผิดต่าง ๆ ท�ากรรมที่ชอบไว้ก็ต้องรับชอบ

ต่าง ๆ จะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหาได้ไม่ เมื่อยอมรับกรรมเสียได้ดังนี้ก็จะมีใจ 

กล้าหาญ เป็นอะไรก็เป็นกัน ไม่กลัวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ และเมื่อเหตุการณ์ต่าง ๆ  

เกิดขึ้นจะแก้อย่างไร ศิษย์ของพระพุทธเจ้าย่อมแก้ด้วยสติและปัญญา เพื่อให้เป็น 

ผู้ชนะด้วยความดี

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “พึงชนะคนตระหนี่หรือความตระหนี่ด้วยการให้”  

น้ีเป็นวิธีเอาชนะวิธีหนึ่ง ใครเป็นคนมีความตระหนี่และความโลภ ก็คือตัวเราเอง 

หรือคนอื่นก็ได้ ถ้าเป็นตัวเราเองก็จะต้องเอาชนะด้วยการให้ พยายามให้ตัวเราเอง 

เป็นผู้ให้ ถ้าเป็นคนอ่ืนก็อาจเอาชนะเขาด้วยการให้ได้เหมือนกัน เช่น ให้ส่ิงที่เขา 

ต้องการเขาก็พอใจ แล้วให้สิ่งท่ีเราต้องการ บางทีก็ซื้อเขาได้ด้วยการให้ทรัพย์ ผู้ที่มี

จิตใจสูงบางคนสละให้ยิ่งกว่าเขาขอ เป็นทานอย่างสูง ที่ท�าให้เป็นที่พิศวงแก่คนอื่น ๆ 

ว่าท�าไมจึงให้ได้

คนย่อมปฏิบัตติามระดบัของจติใจ ไม่สามารถจะท�าให้ต�า่กว่าระดบัของตนได้ 

แต่คนดีนั้นพระย่อมรักษา ดังภาษิตว่า “ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” ศิษย์

ของพระพุทธเจ้าย่อมมีศรัทธาอยู่อย่างมั่นคง ดังนี้ และย่อมปฏิบัติตนเป็นผู้หลีกออก

อยู่เสมอ โดยเฉพาะเป็นผู้หลีกออกทางใจ จึงไม่เป็นทุกข์

อันเรื่องของชีวิต บางคราวก็ดูเป็นของเปิดเผยง่าย ๆ บางคราวก็ดูลึกลับ  

เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตบางอย่างก็เกิดตามที่ตนต้องการให้เกิด บางอย่าง 

กเ็กดิขึน้โดยตนมไิด้เจตนาให้เกดิ แต่ผลทกุ ๆ อย่าง ย่อมมีเหต ุถ้าได้รูเ้หตุกเ็ป็นของ

เปิดเผย ส่วนที่ว่าลึกลับก็เพราะไม่รู้เหตุ จู่ ๆ ก็เกิดผลขึ้นเสียแล้ว เช่น ไม่ได้คิดว่า

พรุ่งนี้จะไปข้างไหน ครั้นถึงวันพรุ่งนี้เข้า ก็ต้องไปด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบัดเดี๋ยวนั้น 

ว่าถึงคนทั่วไปแล้ว เรื่องของพรุ่งนี้เป็นเรื่องลึกลับ เพราะต่างก็ไม่รู้พรุ่งนี้ของตนเอง 

จริง ๆ ถึงวันน้ีเองก็รู้อยู่เฉพาะปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ แต่อนาคตหารู้ได้ไม่ว่าต่อไปแม้ใน 

วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
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คนเรามีความคิดหวังกันไป ซึ่งจะคิดอย่างไรก็คิดได้ และก็อาจจะท�าให้ได้ผล

ตามทีคิ่ด แม้คนทีค่ดิทจุรติท�าทจุริตกอ็าจได้ผลจากการท�าทจุรติ คนทีป่ระทษุร้ายมติร

หรือคนดีคนบริสุทธิ์ก็อาจได้รับผลจากการท�านั้น เช่น ได้ทรัพย์สินเงินทอง วันนี้จน

แต่พรุ่งนี้มั่งมีขึ้น ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปไม่น้อย และคนเป็นอันมากก็ดูเหมือนจะเคลิ้ม

ไปในผลที่ล่อใจเช่นนี้ง่าย จนถึงบางทีคนที่เคยตรงก็กลับคด เคยเป็นมิตรก็กลับ 

เป็นศัตรู เพราะมุ่งแต่จะได้เป็นประมาณ เพราะความกลัวต่อวันพรุ่งนี้หรือโลภต่อ 

วันพรุ่งนี้ บางทีก็เพื่อตนหรือเพื่อผู้อื่นที่ตนรักใคร่ วันพรุ่งนี้อาจจะรวยขึ้นจริง แต่วัน

พรุ่งน้ีมิใช่มีเพียงวันเดียว ผู้ที่คิดให้ยาวออกไปอีกหลาย ๆ พรุ่งนี้จึงน่าจะสะดุดใจ  

และถ้าใช้ความคิดให้มากสักหน่อย เช่นว่าน่าละอายไหมที่ไปช่วงชิงของของผู้อื่น  

ยิง่ถ้าผูอ้ืน่นัน้เป็นคนดคีนบรสิทุธิก์ย็ิง่น่าละอายใจ เพราะคนดีอย่างทีเ่รยีกว่าใจพระนัน้

ย่อมถือว่า “แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร” จึงเป็นผู้ยอมให้แก่ผู้ที่ต้องการ แม้จะต้องเสีย

จนหมดสิ้น ก็ยังดีกว่าจะเป็นทุกข์ใจมาก เพราะเหตุที่จะต้องแก่งแย่งจะคิดเอาเปรียบ

น้ันไม่ต้องพูดถึง เพียงคิดให้พอเสมอกันก็ไม่ประสงค์จะได้เสียแล้ว คนดีท่ีมีใจเช่นนี้

ไม่มีประทุษร้ายจิตต่อใครเลยแม้แต่น้อย ใครต้องการจะเอาเปรียบเม่ือใดก็ได้เปรียบ

เมือ่น้ัน แต่ข้อทีส่�าคญั หากไปกระทบคนดมีีใจพระนัน้ มิใช่จะได้เปรยีบอย่างง่ายดาย

อย่างเดยีว ยังได้กรรมทีห่นกัด้วย คอืได้บาปหนกัหนา คดิเอาเปรียบคนทีค่ดิเอาเปรียบ

ด้วยกนัยงับาปน้อยกว่าเพราะมใีจเป็นอกุศลเสมอกนั ข้อทีว่่าเป็นบาปหนกัหนานัน้คอื

กดระดับแห่งจิตใจของตนเองลงไปให้ต่ําทราม ไม่จําต้องไปพูดถึงนรกหรือผลอะไร 

ที่คอยจะค้านอยู่

ระดับของคนแม้เพยีงคนสามัญย่อมมยีตุธิรรมตามควร ไม่ต้องการเสยีเปรยีบ 

ไม่ต้องการเอาเปรยีบใคร ไม่รงัแกข่มเหงผูอ้ืน่ ไม่ต้องพดูถึงมติรหรอืผูม้คีณุมอีปุการะ

แก่ตน ซึ่งจะต้องมีความซ่ือตรงต่อมิตร มีความกตัญญูต่อผู้มีคุณโดยแท้ คนบาป 

หนกัก็คอืคนท่ีมีระดบัแห่งจติใจต�า่ลงไปกว่านี ้พระพทุธเจ้าทรงปรารภคนทีมี่ระดบัจติใจ

ต่าง ๆ กันนี้ จึงตรัสว่า “ความดีอันคนดีทําง่าย แต่คนชั่วทํายาก ส่วนความชั่วอันคน

ชั่วทําง่าย แต่คนดีทํายาก”

เมื่อนั่งรถไปตามถนนสายต่าง ๆ ถึงตอนที่มีสัญญาณไฟเขียวแดง จะพบว่า

ถูกไฟแดงที่ต้องหยุดรถมากกว่าไฟเขียวซึ่งแล่นรถไปได้ น่านึกว่าการด�าเนินทางชีวิต
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ของทุกคน มักจะต้องพบอุปสรรคที่ท�าให้การงานต้องชะงัก หากเทียบกับทางโปร่ง  

น่าจะต้องพบความตดิขดัมากกว่าท่ีจะปลอดโปร่งไปได้ทเีดียว บางครัง้อาจต้องประสบ

เหตุที่น่าตกใจว่าจะล้มเหลวหรือเสียหายมาก คล้ายอุบัติเหตุของรถที่วิ่งไปในถนน  

คนที่อ่อนแอย่อมยอมแพ้อุปสรรคง่าย ๆ ส่วนคนท่ีเข้มแข็งย่อมไม่ยอมแพ้ เม่ือพบ

อุปสรรคก็แก้ไขไป รักษาการงานหรือสิ่งที่มุ่งจะท�าไว้ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น ถืออุปสรรค

เหมือนอย่างสัญญาณไฟแดงที่จะต้องพบเป็นระยะ ถ้ากลัวจะต้องพบสัญญาณไฟแดง

ตามถนนซึง่ต้องหยดุรถกจ็ะไปข้างไหนไม่ได้ แม้ในการด�าเนนิทางชวีติกฉ็นัน้ัน ถ้ากลวั

จะต้องพบอุปสรรคก็ท�าอะไรไม่ได้ ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนไว้แปลความว่า  

“คนพึงพยายามรํ่าไปจนกว่าจะสําเร็จประโยชน์ที่ต้องการ”

ความไม่ส�าเร็จและความพิบัติต่าง ๆ อาจมีได้เหมือนกัน เมื่อได้ใช้ความ

พยายามเต็มท่ีแล้วไม่ได้รับความส�าเร็จก็ไม่ควรเสียใจ ควรคิดปลงใจลงว่าเป็นคราวที่

จะพบความไม่ส�าเรจ็ในเรือ่งนี ้ทัง้ไม่ควรจนปัญญาทีจ่ะคดิแก้หรอืท�าการอย่างอืน่ต่อไป 

เพราะการงานที่จะพึงท�าให้เกิดผลนั้นมีอยู่เป็นอันมาก ดังค�าว่า “ทรัพย์นี้มิไกล  

ใครปัญญาไว หาได้บ่นาน”  วิสัยคนมีปัญญาไม่อับจนถึงกับไปคิดแย่งทรัพย์ของใคร 

คนท่ีเที่ยวลักขโมยแย่งชิง หรือท�าทุจริตเพื่อให้ได้ทรัพย์ ล้วนเป็นคนอับจนปัญญา 

ที่จะหาในทางสุจริตท้ังน้ัน ส่วนความพิบัติต่าง ๆ นั้นเมื่อไม่ประมาทยังต้องพบ  

ก็แปลว่า ถึงคราวหรือที่เรียกว่าเป็นกรรม เช่น ถูกไฟไหม้หรือถูกเสียหายต่าง ๆ

เรื่องของกรรมที่หมายถึงกรรมเก่า เป็นแรงดันที่สําคัญอย่างหนึ่ง กรรมเก่า

ที่ทําไว้ไม่ดีย่อมเป็นแรงดันให้พบผลที่ไม่ดี กรรมเก่าที่ทําไว้ดีเป็นแรงดันให้พบผลที่ดี 

แต่ยังมีแรงดันอีกอย่างหน่ึงท่ีส่งเสริมหรือต้านทาน คือกรรมใหม่ที่ทําในปัจจุบัน  

ถ้ากรรมปัจจบุนัไม่ดีเป็นแรงดนัโต้แรงดนัของกรรมดเีก่า ส่งเสรมิแรงดนัของกรรมเก่า

ที่ไม่ดีด้วยกัน ถ้ากรรมปัจจุบันดีก็เป็นแรงดันโต้แรงดันของกรรมเก่าที่ไม่ดี ส่งเสริม

แรงดันของกรรมเก่าท่ีดีด้วยกัน ความท่ีจะโต้กันหรือส่งเสริมกันได้เพียงไรนั้นขึ้นอยู ่

แก่ระดับของก�าลังที่แรงหรืออ่อนกว่ากันเพียงไร

คติทางพระพุทธศาสนาแสดงว่า “บาปกรรมที่บุคคลใดทําไว้แล้ว บุคคลนั้น

ย่อมละได้ด้วยกุศล” ฉะนั้น ผู้ท่ีมีศรัทธาในกรรมหรือในบุญบาป จึงท�ากรรมที่ดี 
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อยู่เสมอ และมีจิตใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ เพราะได้เห็นแล้วว่า บุญช่วยได้จริงและ 

ช่วยได้ทันเวลา ผลท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลาต่าง ๆ กันเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงเรื่อง 

บุญบาป ซึ่งจะเห็นกันได้ในชีวิตนี้

ชีวิตของทุก ๆ คนที่ผ่านพ้นไปในรอบปีหนึ่ง ๆ นับว่าเป็นลาภอย่างย่ิง  

เมื่อถึงวันเกิด บรรดาผู้ท่ีนับถือพระพุทธศาสนาจึงถือเป็นปรารภเหตุท�าบุญน้อย 

หรือมาก เพื่อฉลองอายุที่ผ่านมาและเพื่อความเจริญอายุ พร้อมทั้งวรรณะ สุขะ พละ 

ยิ่งขึ้น ความเจริญอายุ วรรณะ สุขะ พละ เป็นพรที่ทุก ๆ คนปรารถนา แต่พรเหล่า

นี้หาได้เกิดขึ้นด้วยลําพังความปรารถนาเท่านั้นไม่ ย่อมเกิดขึ้นจากการทําบุญ ฉะนั้น 

คนไทยเราส่วนมากจึงยินดีในการท�าบุญ และยินดีได้รับพรอนุโมทนาจากพระสงฆ์ 

หรอืผูใ้หญ่ ยนิดรีบัประพรมน�า้พระพทุธมนต์ในทีส่ดุแห่งการท�าบุญ ถอืว่าเป็นสริิมงคล

พจิารณาดถูงึพฤตกิรรมในเรือ่งนีโ้ดยตลอดแล้ว จะเห็นว่าพงึเป็นสิรมิงคลจรงิ 

เพราะสาระส�าคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ว่าได้ท�าบุญแล้ว ค�าอวยพรต่าง ๆ จึงตามมาทีหลัง 

สนับสนุนกันให้จิตใจมีความสุขข้ึนในปัจจุบันทันที ความสุขอันบริสุทธิ์น้ีแหละคือบุญ 

ดงัมพีทุธภาษติตรสัไว้แปลความว่า “ท่านทัง้หลายอย่ากลวัต่อบุญเลย คาํว่าบญุนีเ้ป็น

ชื่อแห่งความสุข” หมายถึงความสุขท่ีบริสุทธิ์ คือความสุขอันเกิดจากกรรมที่บริสุทธิ์ 

ซึ่งก็เรียกว่าบุญเช่นเดียวกัน

อกีแห่งหนึง่ พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้แปลความว่า “ผูท้ีไ่ด้ทาํบญุไว้ บนัเทงิเบกิ

บานเพราะเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตน ผู้ท่ีได้ทําบาปไว้อับเศร้า เพราะเห็น

ความเศร้าหมองแห่งกรรมของตน” อันกรรมที่บริสุทธิ์เกิดจากจิตใจที่บริสุทธิ์ เพราะ

สงบความโลภโกรธหลง ประกอบด้วยธรรม มีเมตตากรุณา เป็นต้น จะเห็นได้จาก

จิตใจของผูท้ีท่�าการบรจิาคในการบุญต่าง ๆ ของผูท้ีร่กัษาศลีและอบรมจติใจกบัปัญญา

ใคร ๆ ท่ีเคยท�าทาน รกัษาศีล และอบรมจติกบัปัญญาดงักล่าว ย่อมจะทราบ

ได้ว่ามีความสุขอย่างไร ตรงกันข้ามกับจิตใจที่เร่าร้อนด้วยกิเลสต่าง ๆ และแม้จะได้

อะไรมาด้วยกเิลส มีความสขุตืน่เต้น ลองคิดดใูห้ดแีล้วจะเหน็ว่าเป็นความสุขจอมปลอม 

เพราะเป็นความสุขของคนที่หลงไปแล้ว เหมือนความสุขของคนที่ถูกเขาหลอกลวงน�า

ไปท�าร้ายด้วยหลอกให้ตายใจและดีใจด้วยเครื่องล่ออย่างใดอย่างหนึ่ง คนที่ตายใจเสีย
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เพราะเหตนุี ้คือคนท่ีประมาทไปแล้ว ดงัท่ีพระพทุธเจ้าตรัสว่า “คนประมาทแล้วเหมอืน

คนตาย” ไม่อาจจะเหน็สจัจะคือความจรงิตามธรรมของพระพทุธเจ้า อาจคดัค้านค�าส่ัง

สอนของพระพุทธเจ้าได้ อย่างท่ีคิดว่าตนฉลาด ไม่มีอะไรจะช่วยบุคคลประเภทนี้ได้ 

นอกจากการท�าบญุ เพราะการท�าบุญทุกครัง้ไป ย่อมเป็นการฟอกช�าระจิตใจให้บริสุทธิ์

สะอาดข้ึนทุกที เหมือนอย่างการอาบน�้าช�าระร่างกาย ซึ่งท�าให้ร่างกายสะอาดสบาย 

เมือ่จติใจมคีวามสะอาดบรสิทุธ์ิขึน้ตามสมควรแล้ว จะมองเหน็ได้เองว่าความสขุท่ีบรสิทุธิ์

แท้จริงนั้นเกิดจากกรรมที่บริสุทธิ์เท่านั้น จะได้ปัญญาซาบซึ้งถึงคุณพระทั้งสามว่า  

“ความเกิดขี้นของพระพุทธะทั้งหลายให้เกิดสุขจริง การแสดงพระสัทธรรมให้เกิดสุข

จรงิ ความพร้อมเพรยีงของสงฆ์คอืหมูใ่ห้เกดิสขุจรงิ ความเพยีรของหมูท่ีพ่ร้อมเพรยีง

กันให้เกิดสุขจริง”

ผู้ที่มีจิตใจ กรรม และความสุขท่ีบริสุทธิ์ดังนี้ ชื่อว่าผู้มีบุญอันได้ท�าแล้วใน

ปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความมั่นคงในตนเองอย่างที่ใคร ๆ หรืออะไรจะท�าลายมิได้และ 

จะเจริญพร คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละยิ่ง ๆ ด้วยเดชบุญ

ความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท้ังที่เป็นเหตุการณ์ส่วนตนและ 

ส่วนรวม ตลอดถึงท่ีเรียกว่าเหตุการณ์ของโลกได้เกิดข้ึน บางทีก็รวดเร็วอย่างไม่นึก 

ถึงกบัท�าให้คนทัง้ปวงพากนัตะลงึงนักม็ ีเหตกุารณ์ในวันนีเ้ป็นอย่างนี ้แต่วันพรุ่งนีเ้ล่า 

ยากที่จะคาดว่าจะเป็นอย่างไร วันนี้ยังอยู่ดี ๆ พรุ่งนี้มีข่าวออกมาว่าส้ินชีพเสียแล้ว 

ก็มี เมื่อวานนี้ระเบิดกันตูมตามอยู่ วันนี้ประกาศออกไปว่าหยุดระเบิดส่วนใหญ่ก็มี  

วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรอีกก็ยากที่จะทราบความเปล่ียนแปลงของโลกดังนี้ ผู้ท่ีศึกษา

ธรรมะของพระพุทธเจ้าย่อมไม่เหน็เป็นของแปลก ถ้าโลกจกัหยดุเปลีย่นแปลงนัน่แหละ 

จงึจะแปลก ซึง่ไม่เป็นฐานะทีจ่ะมไีด้ เพราะข้ึนชือ่ว่าโลกแล้วต้องเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ  

ทีเ่รยีกว่าความเปลีย่นแปลงน้ัน คือ เหตกุารณ์อย่างหนึง่ดบัไป เหตกุารณ์อกีอย่างหนึง่

ก็เกิดขึ้นแทน ฉะน้ัน ความเปล่ียนแปลงก็คือ ความดับ-เกิด หรือความเกิด-ดับ 

ของสิ่งทั้งหลาย นี้เป็นวิบากคือเป็นผล ถ้าเป็นผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ก็มีค�าเรียก

ว่าปรากฏการณ์ตามธรรมชาต ิซึง่จะยกไว้ไม่พดูถึงในทีน่ี ้จะพดูถึงแต่ทีเ่กีย่วกบับคุคล 

คือที่บุคคลก่อขึ้นเอง
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อันเหตุการณ์ที่คนก่อให้เกิดขึ้นนั้น นับว่าเป็นกรรมของคน หมายความว่า 

การทีค่นท�าข้ึนไม่ใช่หมายความว่ากรรมเก่าอะไรทีไ่ม่รู้ กรรมคือการทีท่�าทีรู่ ้ๆ อยูน่ีแ่หละ 

เมื่อก่อขึ้นด้วยกิเลสก็เป็นเหตุท�าลายล้าง แต่เมื่อก่อขึ้นด้วยธรรมก็เป็นเหตุเกื้อกูล 

ให้เกิดความสุข เหตุการณ์ส่วนใหญ่ของโลกนั้นมีขึ้นด้วยกิเลส หรือกรรมของคน 

ไม่มากคนนัก แต่มีผลถึงคนทั้งปวงมากมาย

ถ้าจะถามว่า กิเลส ซึ่งนับว่าอธรรมกับธรรมนั้น ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างกัน

ตรงกันข้าม ใคร ๆ ก็น่าจะมองเห็น แต่ไฉนจึงยังใช้กิเลสกันอยู่ พระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาอื่น ๆ จะช่วยให้คนใช้ธรรมกันให้มากกว่านี้มิได้หรือ

ถ้ามคี�าถามมาดงัน้ี กน่็าจะมคี�าถามย้อนไปบ้างว่า เมือ่เป็นสิง่ท่ีน่ามองเหน็กนั

ง่ายดังนั้น ท�าไมใคร ๆ จึงไม่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ากันให้มากขึ้นเล่า 

พระพทุธศาสนาพร้อมทีจ่ะช่วยทกุ ๆ คนอยู่ทกุขณะ แต่เม่ือใครปิดประตใูจไม่เปิดรบั

ธรรม พระพทุธศาสนากเ็ข้าไปช่วยไม่ได้ เมือ่เป็นเช่นนี ้โลกจงึต้องปราบกันลงไปด้วย

ก�าลังต่าง ๆ แม้ฝ่ายถูกก็ต้องใช้ก�าลังแก่ฝ่ายผิด นับว่าเป็นเรื่องของโลก ซึ่งมีวุ่นวาย

มสีงบ สลบักนัไป และมนษุย์เรานัน้แม้มีก�าลงักายด้อยกว่าช้างม้า เป็นต้น แต่มกี�าลงั

ปัญญาสูงกว่า ก�าลังปัญญานี้เองที่สร้างแสนยานุภาพได้ยิ่งใหญ่ ทั้งสร้างระบอบธรรม

อย่างดีวิเศษขึ้นด้วย ฉะนั้น ในขณะที่มีจิตใจได้ส�านึก ได้สติขึ้น แม้จะหลังที่ตีกันมา

พักใหญ่แล้ว ก็จะเป็นโอกาสที่มีปัญญามองเห็นธรรม และกลับมาใช้ธรรมสร้างความ

เจริญและความสุขกันต่อไป



จุดหมายของชวีติ

ชีวิตอันอุดม เป็นจุดหมายที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนปฏิบัติให้ถึง ถ้าจะตั้ง

ปัญหาว่าอะไรคือชีวิตอันอุดม ก็น่าจะต้องพิจารณากัน ค�าว่าอุดม แปลว่าสูงสุด  

ชีวิตอันอุดมคือชีวิตท่ีสูงสุด ผลที่ปรารถนาจะได้อย่างสูงสุดในชีวิตใช่ไหมเป็นชีวิต 

อนัอดุม ถ้าถอืเอาความปรารถนาเป็นเกณฑ์ดงันี ้กต็อบได้ว่าไม่ใช่เกณฑ์จดัระดบัชวีติ

ของพระพุทธเจ้าแน่นอน เพราะแต่ละคนย่อมมีความปรารถนาต่าง ๆ กัน ทั้งเพิ่ม

ความปรารถนาขึ้นได้เสมอ จนถึงมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า “แม่นํ้าเสมอด้วยตัณหา 

(ความอยาก) ไม่ม”ี เช่น บางคนอยากเรยีนให้ส�าเรจ็ปรญิญาขัน้น้ันขัน้นี ้บางคนอยาก

เป็นเศรษฐี บางคนอยากเป็นเจ้าเมือง อยากเป็นอธิบดี อยากเป็นผู้แทนราษฎร  

อยากเป็นรัฐมนตรี อยากเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นต้น แต่คนมีความอยากดังนี้  

จะประสบความส�าเร็จดงัทีอ่ยากได้สกักีค่น ต�าแหน่งต่าง ๆ เหล่านี ้ย่อมมจี�านวนจ�ากดั 

จะเป็นด้วยกันทุกคนหาได้ไม่ บางทีคนที่ไม่ได้คิดปรารถนาว่าจะเป็นก็ได้เป็น บางคน

คิดอยากจะขวนขวายต่าง ๆ มากมาย ก็ไม่ได้เป็น ต้องไปเป็นอย่างที่ไม่อยากก็มี 

อยู่มาก

ฉะนัน้ ผลทีไ่ด้ด้วยความอยากอนัเป็นตัณหา จึงมใิช่เป็นเกณฑ์จัดว่าเป็นชีวติ

อันอุดม เช่นว่าเมื่อได้เป็นอย่างนั้น ๆ แล้วก็เป็นอันได้ถึงขีดชีวิตอันอุดม ในทางโลก

อาจจะเข้าใจกันเช่นนั้น เช่นที่พูดว่าก�าลังรุ่งเรือง หมายถึงอยู่ในต�าแหน่งสูง มีทรัพย์ 

มีบริวารมาก ก็ว่าชีวิตขึ้นถึงขีดสูงสุด แต่ละคนย่อมมีขีดสูงสุดต่างกัน ขีดสูงสุดของ 

ผู้ใดก็เป็นชีวิตอันอุดมของผู้นั้น แต่ความข้ึนถึงขีดสูงสุดของชีวิตแบบนี้ ตามสายตา 
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ของท่านผูรู้้ ย่อมว่าเป็นเหมอืนอย่างความข้ึนของพลหุรอืความขึน้ของปรอทคนเป็นไข้  

คือเป็นของชั่วคราว บางทีในขณะที่ชะตาชีวิตขึ้นสูงสูดนั้น กลับมีชีวิตไม่เป็นสุข  

ต้องเป็นทกุข์มากเสยีอกี บางคนอาจจะไม่ต้องการต�าแหน่งอะไรสูงนกั แต่อยากเรยีน

ให้รู้มาก ๆ ให้ส�าเร็จชั้นสูง ๆ สิ่งอื่น ๆ ไม่ส�าคัญ แต่ความมีวิชาสูง (ทางโลก)  

จะหมายความว่ามีชีวิตสูงขึ้นด้วยหรือไม่

อันวิชาย่อมเป็นปัจจัยอุดหนุนชีวิตขึ้นอย่างหนึ่ง แต่จะต้องมีปัจจัยอื่นร่วม

สนบัสนุนอกีหลายอย่าง ดงัจะเหน็ตวัอย่างคนทีเ่รยีนมามวีชิาสงู ๆ แต่รกัษาตวัไม่รอด 

หรือรักษาตัวให้ดีตามสมควรไม่ได้ ทั้งไม่ได้รับความนับถือจากคนทั้งหลายก็มีอยู่ 

ไม่น้อย เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้จึงได้ทรงวางเกณฑ์ของชีวิตไว้ว่าชีวิตมี  

๓ อย่างก่อน คือ ทุชีวิต ชีวิตช่ัวร้าย หมายถึงคนที่ใช้ชีวิตท�ากรรมชั่วร้ายต่าง ๆ  

โมฆชีวิต ชีวิตเปล่า หมายถึงคนที่ปล่อยให้ชีวิตล่วงไปเปล่าปราศจากประโยชน์ และ

สุชีวิต ชีวิตดี หมายถึงคนที่ใช้ชีวิตประกอบกรรมที่ดีที่ชอบต่าง ๆ และชีวิตดีนี้นี่เอง 

เมื่อมีมาก ๆ ขึ้นจะกลายเป็นชีวิตอุดมในที่สุด

ชวีติอนัอดุมคือชวีติอนัสงูสดุ ในแง่ของพระพทุธศาสนา คอืชวีติทีด่ ีอนัเรยีก

ว่าสชุวีติ หมายถงึความดทีีอ่าศยัชวีติทําขึน้ ชวีติของผูท้ีทํ่าด ีจงึเรยีกว่าชวีติด ีเมือ่ทํา

ดีมาก ชีวิตก็สูงขึ้นมาก ทําดีที่สุดชีวิตก็สูงสุด

ทีเ่รยีกว่าชวีติอดุมนัน้ องค์ประกอบของสิง่ทีเ่รยีกว่าความดใีนชวีติม ี๔ ประการ 

คือ กรรม วิชา ศีล และธรรม อธิบายส้ัน ๆ กรรม คือการงานที่ท�า หมายถึง 

การงานที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ วิชา คือ ความรู้ในศิลปวิทยา ศีล คือ ความประพฤติ

ที่ดี ธรรม คือ คุณสมบัติที่ดีในจิตใจ ชีวิตที่ดีจะต้องมีองคคุณทั้ง ๔ ประการนี้  

ชีวิตจะสูงขึ้นเพียงไร ก็สุดแต่องคคุณทั้ง ๔ นี้จะสูงขึ้นเท่าไร

นึกดูถึงบุคคลในโลกที่คนเป็นอันมากรู้จัก เรียกว่าคนมีชื่อเสียง ลองตรวจดู

ว่าอะไรท�าให้เขาเป็นคนส�าคัญขึ้น ก็จะเห็นได้ว่าข้อแรกก็คือ กรรม การงานที่เขาได้

ท�าให้ปรากฏเป็นการงานท่ีส�าคัญในทางดีก็ได้ ในทางเสียทางร้ายก็ได้ ในทางดี  

เช่น คนที่ได้ท�าอะไรเป็นสิ่งเกื้อกูลมาก ในทางช่ัว เช่น คนที่ท�าอะไรที่เลวร้ายเป็น 

ข้อฉกรรจ์ เหล่านี้เกี่ยวแก่กรรมทั้งนั้น
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ไม่ต้องคดิออกไปให้ไกลตวั คิดเข้ามาทีต่นเอง กจ็ะเห็นว่าการงานของตนเป็น

องค์ประกอบส�าคัญของชีวิต คนเราทุกคนจะเป็นอะไรขึ้นมา ก็เพราะการงานของตน 

เช่น จะเป็นชาวนาก็เพราะท�านา กสิกรรมเป็นการงานของตนของผู้ที่เป็นชาวนา  

จะเป็นพ่อค้ากเ็พราะท�าพาณชิยการ คอืการค้า จะเป็นหมอกเ็พราะประกอบเวชกรรม 

จะเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา กเ็พราะท�าการเรียนการศึกษา จะเป็นโจรกเ็พราะท�าโจรกรรม 

ดังนี้ เป็นต้น

กรรมทัง้ปวงนีไ้ม่ว่าดหีรอืชัว่ย่อมเกดิจากการท�า อยู่เฉย ๆ จะเป็นกรรมอะไร

ข้ึนมาหาได้ไม่ จะเป็นกรรมชั่วก็เพราะท�า อยู่เฉย ๆ กรรมชั่ว ไม่เกิดขึ้นมาเองได ้ 

แต่ท�ากรรมชั่วอาจรู้สึกว่าท�าได้ง่าย เพราะมักมีความอยากจะท�า มีแรงกระตุ้นให้ท�า  

ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “กรรมชั่ว คนชั่วทําง่าย แต่คนดีทํายาก”

ฉะนั้น ใครที่รู้สึกตนว่าทําชั่วได้ง่าย ก็ต้องเข้าใจว่าตนเองยังเป็นคนชั่วอยู่ใน

เรื่องนั้น ถ้าตนเองเป็นคนดีขึ้นแล้วจะทําชั่วในเรื่องนั้นได้ยาก หรือทําไม่ได้เอาทีเดียว 

ชีวิตชั่วย่อมเกิดจากการทําชั่วนี่แหละ

ส่วนกรรมดีก็เหมือนกัน อยู่เฉย ๆ จะเกิดเป็นกรรมดีข้ึนมาเองหาได้ไม่  

แต่อาจรู้สึกว่าท�ากรรมดียาก จะต้องใช้ความต้ังใจความเพียรมาก แม้ในเร่ืองของ 

กรรมดี พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่า “กรรมดีคนดีทําง่าย แต่คนชั่วทํายาก”

ฉะนั้น ใครที่ท�าดียากในข้อใด ก็พึงทราบว่าตนเองยังไม่ดีพอ ต้องส่งเสริม

ตนเองให้ดข้ึีนอีกด้วยความพากเพยีรท�ากรรมดนีีแ่หละ ถ้าเกยีจคร้านไม่ทาํกรรมดีอะไร 

ถึงจะไม่ทํากรรมชั่ว ชีวิตก็เป็นโมฆชีวิต คือ ชีวิตเปล่าประโยชน์ ค่าของชีวิตจึงมีได้

ด้วยกรรมดี ทํากรรมดีมากค่าของชีวิตก็สูงมาก

ชีวิตของทุกคนเกี่ยวข้องกับกรรม ทั้งที่เป็นกรรมเก่า ทั้งที่เป็นกรรมใหม่  

จะกล่าวว่าชีวิตเป็นผลของกรรมก็ได้

ค�าว่า กรรมเก่ากรรมใหม่ นี้ อธิบายได้หลายระยะ เช่น ระยะไกล กรรมที่

ท�าแล้วในอดีตชาติเรียกว่ากรรมเก่า กรรมที่ท�าแล้วในปัจจุบันชาติ เรียกว่ากรรมใหม่ 

อธิบายอย่างนี้อาจจะไกลมากไป จนคนที่ไม่เชื่ออดีตชาติ เกิดความคลางแคลง 
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ไม่เชือ่ จึงเปลีย่นมาอธบิายระยะใกล้ ว่าในปัจจบุนัชาตนิีแ้หละ กรรมทีท่�าไปแล้วตัง้แต่

เกิดมาเป็นกรรมเก่า ส่วนกรรมที่เพิ่งท�าเสร็จลงไปใหม่ ๆ เป็นกรรมใหม่ แม้กรรมที่

ก�าลังท�าหรือที่จะท�าก็เป็นกรรมใหม่

ความมีชีวิตดีหรือชั่วย่อมขึ้นอยู่แก่กรรมที่ทําแล้วนี้ กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า  

ความขึน้หรอืลงแห่งชวีติย่อมแล้วแต่กรรม แต่กอ็าจจะกล่าวว่า ย่อมแล้วแต่บุคคลด้วย 

เพราะบุคคลเป็นผู้ทํากรรม เป็นเจ้าของกรรม สามารถท่ีจะละอกุศลกรรมด้วย 

กศุลกรรมได้ คอื สร้างกศุลกรรมขึน้อยูเ่สมอ เมือ่กศุลกรรมมกี�าลงัแรงกว่า อกศุลกรรม

จะตามไม่ทันหรือจะเป็นอโหสิกรรมไป

แต่ในการสร้างกุศลกรรมนั้นย่อมขึ้นอยู่แก่จิตใจเป็นประการส�าคัญ คือ  

จะต้องมีจิตใจประกอบด้วยสัมมาทิฎฐิคือความเห็นชอบ ต้ังต้นแต่เห็นว่าอะไรเป็น 

บาปอกุศล อะไรเป็นบุญกุศล ตลอดถึงเห็นในเหตุผลแห่งทุกข์ และความดับทุกข์ 

ตามเป็นจริง ความเห็นชอบดังนี้ จะมีขึ้นก็ต้องอาศัยวิชา ที่แปลว่าความรู้

อันค�าที่หมายถึงความรู้มีอยู่หลายค�า เช่น วิชา ปัญญา ญาณ เฉพาะค�าว่า

วิชาหมายถึงความรู้ดังกล่าวก็ได้ หมายถึงวิชาที่เรียนรู้ ดังที่พูดกันว่าเรียนวิชานั้นวิชา

นี้ก็ได้ ในที่นี้หมายถึงรวม ๆ กันไป จะเป็นความรู้โดยตรงก็ได้ จะเป็นความรู้ที่เรียน

ดังที่เรียกว่าเรียนวิชาก็ได้ เมื่อหมายถึงตัวความรู้โดยตรงก็เป็นอย่างเดียวกับปัญญา

วชิาเป็นองค์ประกอบส�าคัญแห่งชวีติอกีข้อหนึง่ และเม่ือพิจารณาดแูล้วจะเห็น

ว่า กรรมทุก ๆ อย่างย่อมต้องอาศัยวิชา ถ้าขาดวิชาเสียจะท�ากรรมอะไรหาได้ไม่ คือ

จะต้องมีวิชาความรู้จึงจะท�าอะไรได้ ทุกคนจึงต้องเรียนวิชาส�าหรับใช้ในการประกอบ

กรรมตามท่ีประสงค์ เช่น ผูท่ี้ประสงค์จะประกอบกสิกรรมกต้็องเรียนวิชาทางกสิกรรม  

จะประกอบอาชีพทางตุลาการหรือทนายความก็ต้องเรียนวิชากฎหมาย ดังนี้เป็นต้น  

นี้เป็นวิชาความรู้ทั่วไป วิชาอีกอย่างหนึ่ง คือวิชาที่จะท�าให้เป็นสัมมาทิฎฐิดังกล่าวมา

ข้างต้น ซ่ึงจะเป็นเหตใุห้ละอกศุลกรรมด้วยกศุลกรรม และทีจ่ะเป็นเหตใุห้ละความทกุข์

ทีเ่กดิขึน้ทางใจได้ วชิาละอกุศลธรรมและวชิาละความทกุข์ใจนี ้เป็นวชิาสําคัญทีจ่ะต้อง

เรียนให้รู้ และเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าโดยตรง ถึงจะรู้วิชาอื่นท่วมท้น แต่ขาดวิชา

หลังนี้ ก็จะรักษาตัวรอดได้โดยยาก
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จติคอือะไร ?

จิตวิทยา คือ ความรู้เรื่องจิตทางพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องควรศึกษาให้รู้ 

เพราะการปฏบิตัธิรรมของพระพทุธเจ้าย่อมเนือ่งด้วยจติเป็นข้อส�าคญั พระพทุธวจนะ

ที่สั่งสอนเกี่ยวกับจิตเป็นส่วนใหญ่ จึงจะได้กล่าวถึงเร่ืองจิต จากค�าสอนในพระพุทธ-

ศาสนาไปโดยล�าดับ

จิตกับกายเป็นของมีอยู่เป็นคู่กันแก่ทุก ๆ คนตั้งแต่ถือก�าเนิดเกิดมาจนตาย 

จติ หมายถงึ สิง่ท่ีเรียกกนัว่าจติใจของทุก ๆ คน กาย กห็มายถงึร่างกายนี ้เพราะจติ

เป็นสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุที่จะมองเห็นได้ด้วยตา เป็นต้น จึงได้มีความเห็นในปัญหาว่า 

จิตคืออะไร อยู่ท่ีไหนกันต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยดึกด�าบรรพเก่าก่อนมาจนถึงปัจจุบัน  

เช่นว่า จิต เป็นธรรมชาติที่ให้ส�าเร็จ ความคิดนึก เป็นความคิดนึก เป็นธาตุรู้ เป็นที่

ก่อเก็บกิเลสกรรมต่าง ๆ จนถึงว่าเป็นอาการของมันสมอง ส่วนท่ีเกี่ยวแก่ท่ีอยู่ก็มี 

ความเห็น เช่นว่า จติอาศัยอยู่ทีห่ทัยคอืเนือ้หวัใจทีเ่ต้นสบูฉดีโลหติอยูน่ี ้อยูท่ี่มนัสมอง 

เพราะเป็นงานของมันสมองนัน่เอง ถึงจะมีความเหน็และว่าต่าง ๆ กนัอย่างไร แต่ทกุ ๆ 

คนก็คงรับรองตรงกันว่า จิตใจมีอยู่จริง และย่อมรู้ว่าจิตนี้เป็นดวงชีวิตทีเดียว ดับจิต

เสียเมื่อใด ชีวิตนี้ก็ดับเมื่อนั้น และร่างกายก็จะเน่าเปื่อยผุพังไปสิ้น เมื่อจิตดํารงอยู่ 

ชีวิตจึงดํารงอยู่ด้วย ร่างกายนี้จึงคุมอยู่ และปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ได้ เช่น ตามองเห็น

หฟัูงได้ยนิ คอื ประสาทต่าง ๆ ท�าหน้าทีข่องตนได้ คนจงึนกึคดิอะไรได้ รูอ้ะไรได้ทาง
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ประสาทท้ังปวง แต่ถ้าร่างกายบกพร่องเสียหาย จิตก็ประสบความขัดข้องเหมือนกัน 

เช่น ถ้าตาบอดหูหนวกเสีย จิตก็ออกมาเห็นมาฟังรู้อะไรทางประสาทที่เสียไปนั้นมิได้ 

ถ้าร่างกายส่วนกายประสาทเสีย เช่น เป็นอัมพาตไป หรือถูกฉีดยาชาก็เช่นเดียวกัน 

ถ้าถูกกระทบอย่างแรง เช่น ประสบอุบัติเหตุถึงวิสัญญีภาพสลบไป ก็คือร่างกายเกิด

ขัดข้อง จิตจึงขัดข้องที่จะแสดงความรู้ อะไรออกมาทางกายในขณะนั้น ถ้าร่างกาย

ช�ารุดอย่างมาก จนถึงท่ีเรียกว่าแตกท�าลาย จิตก็ต้องดับ หรือออกจากร่างที่แตก 

ท�าลายนัน้ สดุแต่จะเหน็กนัว่ากนั เพราะจิตไม่ใช่เป็นวตัถดุงักล่าวข้างต้น จงึได้มคีวาม

เห็นแตกต่างกันในเร่ืองทั้งปวงที่เกี่ยวแก่จิต ถ้าเป็นวัตถุก็คงจะไม่เกิดปัญหาเช่นนี้  

สิ่งที่เรียกว่าเป็นวัตถุนั้น คือ เป็นรูปท่ีมองเห็นได้ด้วยตา เป็นเสียงท่ีฟังได้ด้วยหู  

เป็นกลิน่ทีส่ดูดมได้ด้วยจมูก เป็นรสทีล่ิม้ได้ด้วยลิน้ เป็นสิง่ถกูต้องท่ีถกูต้องได้ด้วยกาย

จิตไม่ใช่เป็นวัตถุดังน้ีก็จริง แต่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่โดยแน่นอนในทุก ๆ คน  

ทุกคนต่างมีสิ่งที่เรียกว่าจิตใจนี้อยู่ด้วยกัน ถ้าจะลองตั้งปัญหาว่ารู้ได้อย่างไรว่ามี  

เพราะไม่ใช่วตัถ ุกต็อบได้ว่ารู้ด้วยจตินีเ้อง ทกุคนมจิีตทีไ่ม่ใช่วัตถุอยู่ในตนแล้ว จงึรู้จติ

ของตนได้ด้วยจติน้ีแหละ ถ้าไม่มีจติอยู่ในตวันัน่แหละ จงึจะรู้ไม่ได้ และรูไ้ม่ได้ทกุอย่าง

ในพระธรรมบท ซึง่เป็นพระพทุธวจนะ ได้กล่าวไว้ว่า จติไม่ม ีสรรีะหรอืไม่ใช่

สรรีะ (อสรรี) มีคหูาเป็นท่ีอาศัย (คหุาสย) เทีย่วไปไกล เทีย่วไปผูเ้ดียวหรอืดวงเดียว 

ตามลกัษณะดงันี ้จติจงึมิใช่มนัสมองซึง่เป็น สรรีะ และค�าว่า คหูาในค�าสามัญแปลว่า

ถ�้า เช่น ถ�้าของภูเขา แต่ในเรื่องจิตนี้พระอาจารย์ผู้กล่าวอธิบายได้กล่าวอธิบายไว ้

อย่างกว้าง ๆ ว่าคือกายนี้ จึงให้ค�าแปลโดยความว่ามีกายนี้เป็นที่อาศัย ซึ่งไม่ผิดแน่

แบบค�าว่าก�าปั้นทุบดิน แต่ในคัมภีร์อธิบายอื่น เช่น คัมภีร์วิสุทธิมรรค และคัมภีร์

อธิบายอภิธรรม ได้ระบุหทัยวัตถุคือเนื้อหทัยที่เต้นสูบฉีดโลหิตอยู่นี้ว่า เป็นที่อาศัย 

แห่งวิญญาณธาตุอันหมายถึงจิต ตามอธิบายนี้ จิตจึงอาศัยอยู่ที่หทัยวัตถุ มาถึง 

สมัยปัจจุบัน แพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนเนื้อหัวใจของคนได้ส�าเร็จแล้ว คือ ตัดเนื้อหัวใจ 

ของคนไข้ออก น�าเอาเน้ือหัวใจของคนท่ีตายแล้วมาเปลี่ยนให้ จึงเกิดปัญหาขึ้นถึงจิต

ของคนไข้ว่าจะพลอยถูกตัดออกไปหรือไม่ถ้าจิตอาศัยอยู่กับเนื้อหนังดังกล่าวนั่น และ

จะมจีติอะไรของใครมาแทน จะว่าจติของคนตายท่ีเป็นเจ้าของเนือ้หัวใจท่ีถูกน�ามาเปล่ียน
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ให้ก็คงไม่ได้ เพราะคนนั้นตายไปแล้ว อันหมายถึงว่าดับจิตไปแล้ว (เรียกเต็มว่าดับ

จิตตสังขาร) แต่ผลท่ีปรากฏ คนไข้ท่ีถูกเปลี่ยนเนื้อหัวใจแล้ว ก็เป็นผู้ที่มีจิตของตน

อย่างเก่า นั่นเอง ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น จึงน่าจะต้องคิดว่า เมื่อเป็นเช่นนี ้

จิตอาศัยอยู่ที่ไหน

เร่ืองนี้ไม่น่าจะต้องไปคิดให้มากไปถึงไหน คิดถึงที่ค�านี้เพียงค�าเดียวก็พอ  

คอืค�าว่ามคีหูาเป็นท่ีอาศัยดงักล่าว ว่าคูหานัน่คอืกายนี ้กย็ตุปัิญหานีล้งได้ เพราะไม่มี

โอกาสผิดแน่ แต่คนเรานั่นไม่ค่อยจะชอบยุติเรื่องอย่างกว้าง ๆ แม้ไม่ผิดเสมอไป  

ยังอยากที่จะค้นหาอีกว่าอยู่ที่ส่วนไหนของกายกันแน่ จึงลองจับศัพท์ขึ้นมาวิจารณ์กัน

ก่อนว่า คูหาหรือถํ้าในความหมายทั่วไปนั้น มีลักษณะเป็นโพรง มีเพดานโค้งไปตาม

ธรรมชาติ ลองค้นหาดูในร่างกายของคนว่าส่วนไหนมีลักษณะดังนั้น น่าจะได้พบในที่

สองแห่งคอืกะโหลกศีรษะ และส่วนหน้าอก ทีป่ระกอบด้วยกระดกูซีโ่ครง และกระดกู

สนัหลงัส่วนหลงันีมี้ลกัษณะเป็นโพรงเหมือนกนั ซึง่มเีนือ้หวัใจ ปอด ตบั เป็นต้น รวม

อยูใ่นโพรงแห่งกระดูกหลายชิน้นี ้แต่ไม่เหมอืนส่วนแรกคอืกะโหลกศรีษะ ซึง่มลัีกษณะ

เป็นคูหามากกว่า ท้ังท่ีเป็นที่อาศัยของมันสมองซึ่งเป็นส่วนส�าคัญเก่ียวแก่ความรู้  

ความคิด ความจ�าต่าง ๆ ตามท่ีศึกษาทราบกันในปัจจุบัน จึงน่าจะต้องตั้งฐานแห่ง

ความคิดข้ึนใหม่ว่า หรือจิตจะอาศัยอยู่ในคูหาส่วนนี้ คือ อาศัยอยู ่ที่มันสมอง 

ในกะโหลกศีรษะ

ในอาการของร่างกายทีจ่�าแนกออกเพือ่พจิารณาทางกรรมฐาน เดิมจ�าแนกไว้ 

๓๑ ไม่มมีนัสมอง อาการเหล่านีท่้านสนันษิฐานว่าคงได้จากต�าราแพทย์ในสมยัโบราณ 

แพทย์ในสมัยนั้นคงจะได้เห็นมันสมองในกะโหลกศีรษะแล้ว แต่น่าจะยังไม่รู้ลักษณะ

หน้าที่พิเศษของมันสมอง จึงจัดรวมไว้ในอาการข้อหนึ่งใน ๓๑ ข้อเหล่านั้น ซึ่งน่าจะ

เป็นข้อเยือ่ในกระดกู ต่อมาจงึได้แยกมนัสมองออกเป็นข้อหนึง่ต่างหาก เรียงอนัดบัต่อ

จากเยื่อในกระดูก จึงเป็นอาการ ๓๒ ถ้าจิตมีคูหานี้เป็นที่อยู่อาศัย คือ อาศัยอยู่กับ

มันสมอง ก็จะแก้ปัญหาเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนเนื้อหัวใจได้ง่ายเข้า และเรื่องราวการ

ผ่าตัดต่อไปนี้จะสนับสนุนในข้อนี้อีก คือ ได้มีข่าวพร้อมทั้งภาพ ในหนังสือพิมพ์ไลฟ์ 

(LIFE) เมื่อหลายปีมาแล้วว่า
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นายแพทย์รัสเซียได้ตัดศีรษะสุนัขตัวหนึ่งมาต่อเข้ากับสุนัขอีกตัวหนึ่ง เป็น

สุนัขตัวเดียวแต่มีสองศีรษะ มีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไรจ�าไม่ถนัด ศีรษะสุนัขตัวเดิมแสดง

อาการของตนอย่างหนึ่ง ศีรษะสุนัขที่มาต่อเข้าใหม่แสดงอาการของตนอีกอย่างหนึ่ง 

คอื ต่างแสดงเหมือนอย่างเป็นสนัุขสองตัว แสดงว่าจติใจของสุนขัได้มากับศรีษะ เพราะ

ว่าอยู่ที่ศีรษะมิได้อยู่ท่ีหัวใจท่ีเต้นอยู่น้ัน และในบัดนี้ได้เกิดมีปัญหาว่า คนเราจะตาย

จรงิเมือ่ไร ได้ยนิว่าแพทย์ผูห้นึง่ลงความเหน็ว่า ไม่ใช่เม่ือหัวใจหยดุเต้น แต่เม่ือสมอง

หยุดทํางาน ความเห็นของคนโดยมากต้ังแต่โบราณกาลมา น่าจะว่าตายเมื่อหยุดลม

หายใจ หรือดับลม ถือว่าลมหายใจเป็นตัวชีวิต ดังค�าว่า ปาโณ หรือ ปาณ แปลว่า 

สัตว์มีชีวิต คือ มีปราณหรือลมหายใจนั้นเอง ฉะนั้น เมื่อดับลมปราณ ก็เป็นการ 

ดับชีวิตไปด้วย

แต่เรื่องน้ีมีกล่าวไว้ในธรรมบางหมวด ที่น่าหยิบยกขึ้นมาพิจารณา ว่าทาง

พระพุทธศาสนามีแสดงไว้ว่าชื่อว่าตายแน่เมื่อไร ในหมวดสังขาร ๓ คือ กายสังขาร 

(เครื่องปรุงกาย) ได้แก่ ลมหายใจเข้าออก เพราะปรุงกายให้ด�ารงชีวิดให้เกิดเวทนา 

วจีสังขาร (เครื่องปรุงวจีคือวาจา) ได้แก่ วิตกวิจาร เพราะเป็นเครื่องปรุงให้พูด  

จิตตสังขาร (เครื่องปรุงจิต) ได้แก่ สัญญาเวทนา เพราะเป็นเครื่องปรุงจิตให้คิดไป 

ท่านแสดงว่า เมือ่คนจะตายวจสีงัขารดบัไปก่อน คือ ดับวติกวจิารทีจ่ะพูด ต่อจากนัน้

ดับกายสังขารคือลมหายใจเข้าออก แล้วจึงดับจิตตสังขารคือสัญญาเวทนาเป็นที่สุด 

ตามล�าดับนี ้ดับจติตสงัขารจงึตาย เม่ือจติอาศยัอยู่กบัมนัสมอง ดบั จติตสังขารกล่าว

ได้ว่าดบัมนัสมอง คอื มนัสมองหยดุท�างาน และในอภธิรรมแสดงยกจติเป็นข้อส�าคญั

ส�าหรับในเวลาตาย คือ จุติจิต จึงอยู ่ในระดับเดียวกันกับเหตุผลที่กล่าวมานั้น  

รวมความว่าจะตายแน่ต่อเมื่อดับจิตตสังขาร หรือถึงจุติจิต จะตรงกับที่เรียกว่าสมอง

หยุดทํางานก็ได้กระมัง เพราะยากที่จะรู้เรื่องจิตกับมันสมองเช่นเดียวกับยากที่จะรู้ว่า

สมองหยุดท�างานเมื่อไร

เรือ่งจติกบัมนัสมอง เมือ่ดตูามลกัษณะทีแ่สดงไว้ในธรรมบทว่า จติไม่ใช่หรอื

ไม่มสีรีระ กก็ล่าวได้ว่าจติไม่ใช่มนัสมอง หรอืไม่ใช่อาการของมนัสมอง เพราะมนัสมอง

เป็นสรีระอย่างหนึ่ง
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คราวนีม้าลองคดิดเูอาเอง ถงึลกัษณะหลายอย่างทีแ่ตกต่างกนัในเรือ่งต่อไปนี้ 

คืออาการอาหาร โรค เป็นต้น อาการของจิตใจเช่น เบิกบาน ผ่องใส เศร้าหมอง 

อาการของมนัสมอง เช่น แจ่มใส ปวดมนึ อาการเหล่านี ้บางทขีดักนั เช่น บางคราว

ใจแจ่มใสอยากจะท�างานต่อไป แต่สมองปวดมนึ บางคราวสมองโปร่ง แต่ใจท้อแท้ไม่มี

ก�าลังจะท�า แม้อาการดังกล่าวนี้ แสดงว่าจิตกับมันสมองต่างกัน

อาหารกเ็หมอืนกนั อาหารของจติใจคอือารมณ์ ได้แก่ เรือ่งทีจ่ติคดิ ทีจ่ติด�าริ 

ที่จิตครุ่นคิดถึงต่าง ๆ อันส่งเสริมก�าลังให้แก่จิต อาหารของมันสมอง ได้แก่ อาหาร

ของร่างกายท่ีบรโิภคอยู่โดยปกต ิบางคราว ร่างกายได้รบัอาหารเพยีงพอ ซึง่หมายความ

ว่าสมองได้รับบ�ารุงด้วยอาหาร มีก�าลังเรี่ยวแรงที่จะใช้ท�างานได้ แต่จิตใจขาดอาหาร

คือขาดเรื่องเป็นเครื่องบ�ารุงใจให้มีก�าลัง บางคราวจิตใจไม่ขาดเรื่องบ�ารุงใจ เป็นจิตใจ

ทีม่กี�าลงั แต่สมองขาดอาหารอ่อนเพลียไม่มกี�าลังทีจ่ะท�างาน แม้เรือ่งอาหารดังกล่าวน้ี 

ก็แสดงว่าจิตกับมันสมองต่างกัน

โรคก็เช่นเดียวกัน คือ ต่างกันอีก เช่น โรคของจิตใจคือกิเลส ได้แก่  

เครื่องเศร้าหมองของจิตใจต่าง ๆ เช่น ความโลภอยากได้ ความโกรธแค้น ขัดเคือง 

ความหลงใหล ส่วนโรคของสมองคือความเจ็บป่วยทางสมอง จนถึงเป็นผู้เสียจริต  

นับว่าเป็นโรคทางร่างกายนั่นเอง เมื่อโรคต่างกันดังนี้ สมุฏฐานของโรคก็ต่างกัน  

อารมณ์เป็นสมุฏฐานของโรคทางจิต กล่าวตามโวหารทางศาสนาว่า อารมณ์อันเป็น 

ทีต่ัง้แห่งความโลภ กเ็ป็นสมฏุฐานแห่งโรคทางจติ คือ ความโลภ เป็นต้น ส่วนสมุฏฐาน

ของโรคทางสมองนั้น ก็มีดังท่ีกล่าวไว้ในต�าราแพทย์ คนเป็นบ้าเกี่ยวแก่ความวิปริต 

ของประสาทสมอง บางคนเรียกว่าโรคจิต เรียกดังน้ีไม่ถูก ควรเรียกว่าโรคสมอง 

ถูกกว่า โรคจิตตามความหมายในอริยวินัยของพระพุทธเจ้า พึงหมายถึงกิเลส คนมี

กิเลสชื่อว่าเป็นโรคจิตด้วยกันทั้งนั้น โรคสมองเยียวยาแก้ไขด้วยยาของแพทย์ โรคจิต

เยียวยาด้วยธรรมของพระพุทธเจ้า ธรรมจึงเป็นยาแก้โรคจิต และพระพุทธเจ้าจึงทรง

ชื่อว่าเป็นแพทย์ผู้รักษาคนเป็นโรคนี้ให้หายได้อย่างเด็ดขาด แม้เรื่องโรค สมุฏฐาน 

ของโรค ยาแก้โรค ตลอดถงึแพทย์ผูร้กัษาทีต่่างกนัดงักล่าว กแ็สดงว่าจติกบัมนัสมอง

ต่างกัน
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ข้อที่จิตและมันสมองต่างกันดังกล่าวนี้ มิได้หมายความว่า ท้ังสองนี้ไม่ต้อง

อาศัยกัน ไม่ต้องเน่ืองกัน เพราะต้องอาศัยกันเนื่องกันอยู่มากอาการ อาหาร และ 

โรคของอย่างหนึง่ อาจเป็นเหตเุป็นปัจจยัให้อกีอย่างหนึง่เกดิความกระทบกระเทอืนขึน้

ได้ด้วย เช่น ความโลภ ความโกรธเกิดขึน้รนุแรง แม้เป็นโรคทางจติ แต่กท็�าให้ร่างกาย

เกิดเป็นโรคทางกายขึ้นได้



จติกับกายต้องอาศัยกัน

ในการศกึษาเพือ่ทราบเร่ืองจติวทิยานี ้นอกจากควรทราบเรือ่งกายและจติตาม

คตทิางพระพทุธศาสนาว่าอาศัยกนัแต่ว่าต่างกันอย่างไร กล่าวโดยเฉพาะจิตมลีกัษณะ

อย่างไรแล้ว ก็พึงทราบอีกว่า ข้อท่ีว่าอาศัยกันนั้นคือความมีอยู่ด้วยกันทั้งสองอย่าง  

ซึ่งเป็นความหมายรวม กับความหมายแยก คือ กายอาศัยจิต และจิตอาศัยกาย  

ตามความหมายรวม ความมีอยู่ด้วยกันทั้งสองอย่างเป็นเหตุให้มีความเป็นบุรุษบุคคล 

คือที่เรียกว่าเป็นบุคคล หรือเป็นคน คนเรานี้ ต้องมีกายและจิตอาศัยกันอยู่ ถ้ามี 

แต่กายปราศจากจิต ความเป็นบุคคลก็สิ้นไป

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ (ในธาตุวิภังคสูตร) ว่า บุรุษนี้มีธาตุ ๖ คือ ปฐวีธาตุ 

(ธาตุดิน) อาโปธาตุ (ธาตุนํ้า) เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) วาโยธาตุ (ธาตุลม) อากาสธาตุ 

(ธาตุอากาศคือช่องว่าง) วิญญาณธาตุ (ธาตุรู้) ดังนี้ เม่ือจะจัดสรุปเข้าในกายและ 

จิต ธาตุ ๕ ข้างต้นเป็นกาย ธาตุที่ ๖ เป็นจิตหรือเป็นอาการของจิต เป็นเรื่องของจิต  

ในธาตุ ๕ ข้างต้นนั้น ธาตุ ๔ ข้างต้นเป็นวัตถุ ส่วนธาตุที่ ๕ หมายถึงช่องว่างใน 

กายนี ้ถ้าหมายถงึช่องว่างจรงิ ๆ ซ่ึงไม่มอีะไร เป็นความว่าง (space) กไ็ม่ใช่เป็นวัตถุ 

ถ้าหมายถึงสิ่งละเอียดมองไม่เห็นที่มีอยู่ในช่องว่างนั้น เช่น ที่เรียกว่า ออกซิเจน 

ไฮโดรเจน (ที่ในค�าพูดภาษาไทยเรียกกันว่า อากาศอย่างหนึ่ง ๆ เหมือนกัน) ก็เป็น

วัตถุละเอียดอย่างหนึ่ง ตามรูปศัพท์ อากาส แปลว่าที่ที่ไถหรือขีดมีรอยไม่ได้  

เพราะเป็นที่ว่าง ดังท่ีมีพระพุทธภาษิตว่า “รอยเท้าไม่มีในอากาศ″ ตรงกันข้ามกับ 

ค�าว่า โอกาส ท่ีแปลว่า ท่ีท่ีไถหรือขีด ให้มีรอยได้ อันหมายถึงพื้นพิภพ เป็นต้น  
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ทั้งสองค�าน้ีมาจากธาตุศัพท์เดียวกันกับค�าว่า กสิ ในค�าว่ากสิกรรม กสิ แปลว่า  

การไถ หมายถึงการ ท�านา ตามอรรถคือความหมายอากาศที่กล่าวถึงในธาตุ ๖ นี้ 

หมายถึง ช่องว่างในกายนี้ตามกล่าวแล้ว ดังที่ยกแสดงในพระสูตรนั้นว่า ช่องที่เนื้อ 

และที่เลือดไม่สัมผัสกัน เช่น ช่องหู ช่องจมูก ช่องปาก ช่องที่อาหารที่กลืนเข้าไป  

ช่องที่อาหารเก่าออกไปภายล่าง ผู้ศึกษาวิชาสรีรวิทยาในปัจจุบันนี้ บางคนกล่าวว่า  

ในร่างกายนี้มีช่องว่างใหญ่เล็กอยู่มากมาย เมื่อดูด้วยกล้องขยายอย่างละเอียดแล้ว  

จะเหน็ร่างกายนีมี้ช่องเป็นโพรงไปท่ัว และกล่าวว่าเมือ่ยุบรวมส่วนทีเ่ป็นเนือ้เข้าทัง้หมด

ไม่ให้มช่ีองว่างหรอืโพรงเหลอือยูเ่ลยแล้ว จะเหลอืก้อนเลก็นดิเดยีว ฉะนัน้ อากาศธาตุ

จึงหมายถึงช่องว่างดังกล่าว เรียกว่าเป็นธาตุอย่างหนึ่ง เพราะเป็นส่วนประกอบอยู ่

ในกายนี้ ท�าให้กายน้ีด�ารงสภาพอยู่อย่างปกตินี้ได้ ไม่ยุบรวมตัวกันเป็นก้อนเล็ก ๆ  

ดังกล่าวนั้น

ร่างกายของคนเราน้ี เมื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือด้วยอะไรที่ละเอียด

กว่านั้น จะได้พบช่องว่างพรุนไปหมดทั้งตัว ส่วนที่ไม่ใช่ช่องว่าง ก็คงเป็นสิ่งที่เรียกว่า 

ธาตุดินบ้าง ธาตุน�้าบ้าง ธาตุไฟบ้าง ธาตุลมบ้างประกอบกันอยู่ ปรากฏเป็นร่างที่น่า

จะเป็นอย่างแมงกะพรุนหรือร่างแหนั้นแหละ แต่เพราะสายตาปกติของคนเราเห็นได้

อย่างหยาบไม่ละเอียด จึงมองเห็นเป็นร่างที่เรียบร้อย แต่ถึงเช่นนั้นที่คลุมเป็นร่างอยู่

ได้ก็เพราะมีจิตใจรวมอยู่ด้วย คือ ส่วนร่างนั้นเป็นกาย ซึ่งจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลย 

ถ้าไม่มจิีตใจ ในทางตรงกนัข้าม ถ้าร่างกายไม่คมุกนัอยู่ ต้องแตกท�าลาย เหมอืนอย่าง

ผู ้ที่ต้องประสบอุบัติเหตุ เช่น ถูกรถยนต์ทับร่างกายย่อยยับ จิตใจก็อยู ่ไม่ได้  

เพราะจติกต้็องอาศยัร่างกายเป็นทีส่ถติ ตกว่าทัง้สองต้องมอียูด้่วยกัน ความเป็นบคุคล

หรือสภาพเป็นบุคคลจึงมีอยู่ ความมีอยู่ด้วยกันทั้งสองอย่าง หรือจะเรียกว่า เอกีภาพ 

หรือสามัคคีภาพ ของท้ังสองอย่างหมดไปเมื่อใด สภาพเป็นบุคคลก็สิ้นไปเมื่อนั้น  

ดังที่เรียกว่าความตาย

ปัญหาว่า ความตายมเีมือ่ไร ได้ทราบว่าทางการแพทย์ปัจจบุนั ได้มคีวามเหน็ว่า 

มีเมื่อสมองหยุดท�าหน้าท่ีโดยสิ้นเชิง ดังที่มีข่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาปัญหา 

การหมดหน้าท่ีของคลื่นสมองมนุษย์ เพื่อก�าหนดจุดเริ่มต้นของความตายที่แท้จริง 

ได้เปิดเผยผลสรุป โดยให้หลักเกณฑ์ไว้ว่า ๑. สมองจะต้องหยุดทํางานโดยสิ้นเชิง  
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๒. การหยุดทํางานของสมองนัน้จะต้องเป็นลกัษณะทีส่มองหมดหน้าทีโ่ดยไม่มทีางคืน

กลบัมาทํางานได้อกี ๓. หน้าทีข่องสมองต้องพจิารณาทัง้สมองซีกหน้าและสมองส่วนล่าง 

๔. คลื่นสมองจะเป็นเคร่ืองกําหนดว่าสมองยังทําหน้าที่อยู่หรือไม่ ทั้งนี้โดยพิจารณา

จากคลื่นสมองจากทุกส่วนสมอง ในข่าวนี้ ยังแจ้งด้วยว่าการชี้ขาดว่าหน้าที่ของสมอง

สิน้สดุแล้วหรอืไม่นัน้เป็นการยาก โดยเฉพาะการจะวนิจิฉยัคลืน่สมองของสมองส่วนล่าง

เรื่องความตายมีเมื่อไรนี้ ได้มีแสดงไว้ในพระพุทธศาสนาในเรื่องสังขาร ๓  

นั้นแล้ว คือ ดับวจีสังขาร เครื่องปรุงวาจา อันหมายถึงวิตกวิจารก่อน ต่อไปดับกาย

สังขาร เครื่องปรุงกาย อันหมายถึงลมอัสสาสะ ปัสสาสะ (ลมหายใจเข้าออก) แล้ว

จึงดับจิตตสังขาร เครื่องปรุงจิต อันหมายถึงสัญญาเวทนาเป็นอันถึงจิตดวงที่สุด  

เรียกในอภิธรรมว่าจุติจิต เป็นจุดถึงความตายที่แท้จริง หลักเกณฑ์เรื่องความตาย 

ทางพระพุทธศาสนานี้ แม้แสดงในทางจิตเป็นส�าคัญ แต่ก็ต้องอาศัยกายดังกล่าว 

ข้างต้นนั้น และอวัยวะของกายส่วนที่จิตต้องอาศัยส�าคัญท่ีสุดก็คือสมอง ฉะนั้น  

สัญญาเวทนาซึ่งเป็นอาการของจิตก็ต้องอาศัยสมอง แต่สมองส่วนไหนเป็นที่อาศัย  

ของสัญญาเวทนา และจิตกับสมองส่วนนั้นหรือทุกส่วนต่างอาศัยกันอย่างไร จะหยุด

อาศัยกันอย่างไร เมื่อไรเป็นปัญหาที่จะต้องศึกษากันต่อไป เรียกได้ว่าเป็นข้อยาก 

ที่จะรู้

คนเรามีกายและจติอาศัยกนัอยู่ จะกล่าวว่ากายกต้็องอาศยัจติ หรอืจติกต้็อง

อาศัยกายดังน้ีก็ได้ ลองคิดว่ากายต้องอาศัยจิตอย่างไรก่อน กายหมายถึงรูปกาย  

แบ่งออกตามอภิธรรมเป็น ๒ อย่าง คือ มหาภูตรูป และอุปาทายรูป อธิบายง่าย ๆ 

ว่า ในรูปกายน้ี เม่ือดูรวม ๆ โดยเป็นหมวดใหญ่ ๆ ก็แบ่งออกได้เป็น ๔ หมวด  

คือ หมวดแห่งส่วนท่ีแข้นแข็ง เรียกว่า ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) หมวดที่เอิบอาบเหลว  

เรียกว่า อาโปธาตุ (ธาตุน�้า) หมวดที่อบอุ่นเรียกว่า เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) ส่วนที่ 

พัดไหว เรียกว่า วาโยธาตุ (ธาตุลม) รูปที่จัดหมวดโดยวิธีนี้เรียกว่า มหาภูตรูป  

แปลว่า รูปที่เป็นส่วนใหญ่

ค�าว่า ภตู ไทยเราเรยีกควบกบัผว่ีาภตูผปีีศาจกม็ ีจงึมกัเข้าใจกนัว่าผ ีแต่ตาม

ความหมายในธรรมโดยทั่วไปหมายถึงสัตวโลกที่เกิดมานี้ทุกจ�าพวก แปลตามศัพท์ว่า 
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ผู้เป็นแล้วหมายถึงมีภพชาติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นภพชาติอะไร เมื่อได้ภพชาติขึ้นแล้ว 

ก็เรียกว่าภูตได้ เช่น มนุษย์ทุกคนผู้เกิดมาแล้ว เรียกว่าภูต สัตว์ดิรัจฉานทุกอย่าง 

แม้มดด�ามดแดงเกดิมาเป็นมด แล้วกเ็ป็นภตู ถงึจะเกดิเป็นเทพ หรอืเกดิเป็นสตัว์นรก  

เป็นเปรต อสรุกาย กเ็ป็นภตูอย่างหนึง่ ๆ แต่มอีกีค�าหนึง่ว่า สมัภเวส ีแปลว่าผูแ้สวงหา

สมภพ คือที่เกิด หมายถึงผู้ที่ยังไม่มีภพชาติที่แน่นอน ยังเร่ร่อนอยู่ จึงยังไม่เรียกว่า

ภูต พูดตามปากตลาดว่าวิญญาณที่เร่ร่อน อาจจะปรากฏแก่ญาติ เป็นต้น ดังที่เรียก

ว่าผใีนขณะทีส่ิน้ชวิีตไปจากโลกนีไ้ม่นานนกั ยังเร่ร่อนอยู่ชัว่ขณะหนึง่ ในขณะดงักล่าว

นี้เรียกสัมภเวสี ครั้นได้ภพชาติท่ีแน่นอนแล้วก็เป็นภูต แต่บางอาจารย์อธิบายต่าง 

ออกไปว่า สัมภเวสี ได้แก่ คน สัตว์ท่ัว ๆ ไปที่ต้องเกิดอีก เพราะยังต้องแสวงหา 

ภพชาติกันต่อไป ส่วนภูต ได้แก่ พระอรหันต์ อธิบายนี้ไม่ค่อยใช้อธิบายกัน มักใช้

ตามที่กล่าวมาข้างต้น

มหาภูต หมายถึงรูปส่วนที่เป็นใหญ่ อาจหมายถึงว่าเป็นไม่ใช่ตายก็ได้  

เพราะแม้รูปที่เป็นส่วนใหญ่นั้นก็เป็นรูปที่เป็น คือไม่ใช่ตายด้วยเหตุที่มีจิตอยู่

ส่วน อุปาทายรูป แปลว่า “รูปอาศัย” คืออาศัยอยู่กับรูปส่วนใหญ่นั้นเอง  

พูดอย่างง่าย ๆ ก็คือ เมื่อดูแยกแยะออกไปในมหาภูตรูปนั้น ก็อาจจ�าแนกเป็นรูป 

ย่อย ๆ ออกไปในลักษณะต่าง ๆ ได้อีกมาก เช่น ปสาทรปู (รปูคอืประสาท) ๕ ได้แก่  

จักขุ (ประสาทตา) โสตะ (ประสาทหู) ฆานะ (ประสาทจมูก) ชิวหา (ประสาทลิ้น) 

กาย (ประสาทกาย) เป็นต้น แม้รูปเหล่านี้ก็เป็นรูปเป็นไม่ใช่ตาย เพราะอาศัยจิต 

เช่นเดียวกัน

ตกว่ารูปกายทั้งหมดต้องอาศัยจิตจึงเป็นรูปเป็นอยู่ได้ แม้โดยปกติจะรู้สึก

เหมือนอย่างท�าหน้าที่ของตนอย่างอิสระก็ตาม เช่น หัวใจสูบฉีดโลหิต ถึงดังนั้น  

ถ้าไม่มีจิต หัวใจก็ต้องหยุดเต้น และเมื่อว่าถึงกรรมที่ท�า อาศัยรูปเหล่านี้ ก็ต้องอาศัย

จิตที่บังเกิดมีเจตนา (ความจงใจ) ขึ้นก่อน จึงจะท�ากรรมซึ่งต้องใช้รูปกายนั่นเอง  

กล่าวได้ว่า จิตเป็นผู้ใช้เหมือนนาย กายเหมือนบ่าว



จติน�าโลก

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “โลกอันจิตย่อมนําไป” แต่จิตแม้จะเป็นผู้น�าโลก  

ก็ต้องอาศยักายนีเ้ป็นเรือนอยูแ่ละเป็นท่ีท�างานต่าง ๆ เพราะจติ โดยปกตอิาศยัอายตนะ 

(ที่ต่อ) ภายในรับอายตนะภายนอก อายตนะทั้งสองนี้มีเป็นคู่กัน คือ ตากับรูป  

หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับโผฏฐัพพะ (สิ่งที่กายถูกต้อง) มนะ (ใจ) 

กับธรรม (คือเรื่องของรูปเสียง เป็นต้น ที่ได้ประสบพบผ่านแล้วในอดีต) อายตนะที่

คู่กันนี้ อันแรกเป็นภายใน อันหลังเป็นภายนอก เป็น ๖ คู่ ๑๒ ข้อ อายตนะภายใน

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ทวาร” (ประตู ช่องทาง) เมื่อเรียกว่าทวาร ก็เรียก อายตนะ

ภายนอกที่คู่กันว่า “อารมณ์” จึงเป็นทวาร ๖ อารมณ์ ๖ ส�าหรับอายตนะภายในนั้น 

๕ ข้อแรกก็คือ ปสาท ๕ ซึ่งเป็นอุปาทายรูป (รูปอาศัยอยู่กับมหาภูตรูป) ส่วนข้อที่ 

๖ ได้แก่ มนะ (ใจ) อธิบายกันมาแต่เก่าก่อนว่าไม่ใช่รูป แต่มีปัญหาว่าเป็นอันเดียว

กับจิตหรือไม่ ในคัมภีร์ อธิบายแสดงว่าเป็นอันเดียวกันกับจิต แต่ในพระสูตร 

แสดงฐานะแห่งธรรมต่างกัน เช่น แสดงว่าอายตนะทั้งปวงรวมทั้งมนะด้วย ไม่เที่ยง  

ต้องแปรปรวนเกิดดับ และแสดงให้บุคคลพิจารณา ครั้นพิจารณาจนเกิดปัญญาเห็น

ชอบแล้ว จิตกว็มุิตตหิลดุพ้นจากอาสวกเิลส ตามฐานะแห่งธรรมทีแ่สดงนี ้มนะจงึเป็น

ส่วนที่ถูกยกขึ้นพิจารณาว่าไม่เท่ียง เป็นต้น ส่วนจิต แม้จะไม่ได้แสดงไว้โดยตรงว่า 

เป็นผู้พิจารณา ก็พึงเห็นว่ามีฐานะเป็นผู้พิจารณา จึงวิมุตติได้ ทั้งเมื่อเพ่งความตามที่

จัดเป็นอายตนะ ก็เห็นได้ชัดว่ามนะมีหน้าที่เป็นอายตนะหรือเป็นทวารข้อหนึ่ง ฉะนั้น  

มนะจึงไม่ใช่จิต เป็นเพียงอายตนะหรือทวารข้อหนึ่งของจิต เช่นเดียวกับอายตนะ 

หรือทวารข้ออื่น ๆ
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ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของอายตนะทุกข้อมีแสดงไว้ในพระสูตรโดยเรียกช่ือว่า 

อินทรีย์ แปลว่าเป็นใหญ่ ก็หมายถึงอ�านาจหน้าที่นั่นเอง มีแสดงไว้ว่าอย่างนี้ อินทรีย์ 

๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย มีวิสัยการรับอารมณ์ต่าง ๆ กัน ไม่รับอารมณ์ของกัน

และกัน คือ มีอารมณ์เฉพาะตน เช่น ตาก็มีวิสัยรับได้แต่รูป หูก็มีวิสัยรับได้แต่เสียง 

เพราะตาจะฟังหจูะดแูทนกนันัน้ไม่ได้ ส่วนอนิทรย์ีข้อที ่๖ คอืมนะ เป็นทีพ่ึง่อาศยัของ

อินทรีย์ ๕ เหล่านัน้ และมีวสิยัรบัอารมณ์ของอนิทรย์ี ๕ เหล่านัน้ได้ด้วย โดยอธบิาย

ในพระสูตรดังนี้ มนะจึงมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ครอบคลุมอายตนะข้ออื่น ๆ และ 

รับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เป็นวิสัยของอายตนะนั้น ๆ ได้ด้วย

ข้อท่ี ๖ (คือมนะ) น้ี มีปัญหาทางการชี้ตัวว่าคืออะไร แต่ไม่มีปัญหาทาง 

ความมุ่งหมาย อันประสาทท่ีเป็นรูปชัด ๆ ปรากฏวัตถุเป็นท่ีรับรองกันท่ัวไปคือ  

๕ ข้อข้างต้น แต่ก็จะมีอีกข้อหน่ึงซ่ึงท�าให้ ๕ ข้อ ข้างต้นท�าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 

ตัวอย่างเช่น เสียงที่มากระทบกับโสตประสาท บางคราวก็ฟังได้ยิน บางคราว (ที่ควร

จะฟังได้ยิน) ก็ฟังไม่ได้ยิน เพราะเสียงนั้นมากระทบแน่และหูก็ไม่หนวก เช่น  

ขณะฟังเทศน์ ฟังค�าสอน เสยีงทีเ่ทศน์ทีส่อนดังแจ้ว ๆ อยูต่ลอดเวลานัน้ บางคราวฟัง

ไม่ได้ยิน ไม่ได้ยินเป็นตอน ๆ ก็มี สังเกตว่าเพราะอะไร จะจับได้ว่าเพราะใจ คือ  

ถ้าตั้งใจฟังจะฟังได้ยิน ถ้าไม่ตั้งใจฟัง ใจคิดถึงเรื่องอื่น ๆ ต่าง ๆ เพลินไปอยู่ จะฟัง

ไม่ได้ยิน เสียงคงมากระทบหูอยู่นั้นแหละแต่ฟังไม่ได้ยิน ฉะนั้น พูดง่าย ๆ ว่าใจต้อง

ฟังด้วย ใจจึงต้องประกอบอยู่กับประสาททั้ง ๕ ทุกข้อนี้แหละ ที่เรียกว่ามนะ ที่เป็น 

ข้อที่ ๖ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ครอบคลุมอายตนะข้ออื่น ๆ  

และรับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่เป็นวิสัยของอายตนะข้อนั้น ๆ ด้วย

กิริยาท่ีท�าให้ใจรับดูรับฟัง เป็นต้น เรียกว่า “มนสิการ ความทําไว้ในใจ”  

คือท�าเร่ืองรูปเสียงเป็นต้นไว้ในใจด้วย หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า ท�าใจไว้ในเรื่อง 

เหล่านัน้ คือรบัเรือ่งเหล่านัน้ด้วย มอีธบิายในอภธิรรมว่ารูปเป็นต้นทีม่าประจวบกบัตา

เป็นต้น ต้องประจวบกับมนะท่ีเป็นข้อท่ี ๖ คู่กันไปด้วย จึงจะส�าเร็จกิริยาที่เห็นรูป

เป็นต้น ระยะเวลาที่ประจวบถึงสองอย่างนี้เร็วมาก เหมือนอย่างนกจับท่ียอดไม้  

เงาของนกทอดถึงพื้นดินทันที



272 ความเข้าใจเร่ืองชีวิต

เร่ืองมนะนี ้ใน วปัิลลาสกถา พระนพินธ์ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยา-

วชิรญาณวโรรส อธิบายว่า แต่ครั้งโบราณ อาจารย์ท้ังหลาย ท้ังในฝ่ายวิชาแพทย ์

ทั้งในฝ่ายศาสนาเข้าใจว่ามนะคือสิ่งที่เกิดจิตและเจตสิกนั้น ได้แก่ หทัยคือเนื้อหัวใจ

อันตั้งอยู่ในท่ามกลางอก แต่ในชั้นหลัง อาจารย์ในฝ่ายวิชาแพทย์ลงสันนิษฐานว่า  

มนะนั้นได้แก่ มัตถลุงค์ (ก้อนมันในขมองคือมันสมอง) หาใช่หทัย (เนื้อหัวใจ) ไม่ 

ด้วยเหตุเส้นประสาทโยงจากทวารท้ัง ๕ เข้าไปถึงมัตถลุงค์ หาได้เกี่ยวกับหทัยไม่  

และเส้นประสาทเหล่าน้ีวบัิต ิความรูท้างทวารนัน้กไ็ม่ม ีมตัถลงุค์พกิาร เช่น ของคนบ้า 

ความคิดอ่านก็ฟั่นเฟือน เขาได้ลองตัดของสัตว์ เช่น นกพิราบแบ่งออกเสีย สัตว์นั้น 

กม็อีาการเนอืยผดิจากเดมิ คนแก่ผูห้ลงกว่็าเป็นเพราะมตัถลงุค์เลก็ ลีบลงไป เดก็อ่อน

ยังไม่มีความคิดก็ว่าเป็นเพราะมัตถลุงค์ยังไม่บริบูรณ์ ส่วนหทัยนั้นว่าเป็นแต่อวัยวะ

มหีน้าทีเ่ฉพาะฉดีโลหิตด�าเข้าปอดและรบัโลหติแดงจากปอดฉดีไปทัว่สกนธกายเท่านัน้ 

อย่างไรก็ดี ความเพี้ยนกันก็เฉพาะวัตถุ ความเกิดแห่งจิตและเจตสิกก็ต้องกัน



ท�าไมต้องสนใจเรื่องจติ

ในพระพุทธศาสนาแสดงเรื่องกายและจิต ซึ่งทั้งสองนี้ต่างต้องอาศัยกัน  

กายต้องอาศัยจิต และจิตก็ต้องอาศัยกาย เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องธรรมชาติ

ธรรมดา ที่เรียกในภาษาธรรมว่าเป็นสภาวธรรม ซึ่งแปลว่าเป็นธรรมดาที่มีภาวะ  

(ความมีความเป็น) ของตนเอง ดังจะเห็นได้ว่าทุก ๆ คนที่เกิดมาก็มีกายและจิตซึ่ง

ต้องอาศัยกันเป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่ด้วยกัน โดยที่ทุก ๆ คนไม่ต้องรับรู้ก็ได้ แต่มี

เรื่องท่ีทุก ๆ คนจะต้องรับรู้ ก็คือการบ�ารุงเล้ียงกายและจิตใจให้ด�ารงอยู่และม ี

ความสุข คือจะต้องบ�ารุงเลี้ยงกายด้วยเครื่องอาศัยต่าง ๆ ที่จ�าเป็น เช่น อาหาร  

ผ้านุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยาแก้ไข้ ที่เรียกว่า ปัจจัย (เครื่องอาศัย) ๔ กับเครื่องบ�ารุง

ร่างกายต่าง ๆ ทั้งจะต้องบ�ารุงเลี้ยงจิตใจด้วยเหมือนกัน ด้วยเครื่องบ�ารุงจิตใจต่าง ๆ  

เช่น เครื่องที่ท�าให้จิตใจเจริญสุข

คนบางพวกกล่าวว่า เมือ่ร่างกายสบาย จิตใจกส็บาย คาํกล่าวนีย้งัไม่ถกูต้อง

สมบูรณ์ เพราะบางทีร่างกายสบาย แต่จิตใจไม่สบายก็มีอยู่บ่อย ๆ จึงต้องบํารุงเลี้ยง

จิตใจอีกด้วย

บางคนกล่าวหาว่าพระพทุธศาสนาไม่เอือ้เฟ้ือต่อร่างกาย สอนแต่ให้สงวนรกัษา

จิตใจ ทิง้ร่างกายเสยี แต่ความจรงิท่านไม่ได้สอนให้ทิง้ขว้าง เพราะจะปฏบิตัทิางจติใจ

ได้ก็ต้องมีร่างกายปราศจากโรคที่ท�าให้ทุพพลภาพ ไร้สามารถ

ตามพุทธประวัติ พระพุทธเจ้าเม่ือก่อนแต่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์ ทรง

บ�าเพญ็ทกุรกิรยิาคือทรมานพระกายให้ล�าบากต่าง ๆ จนถึงอดพระกระยาหาร ในทีสุ่ด
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ทรงเห็นว่าไร้ประโยชน์ เพราะการท�าเช่นนั้นไม่เป็นการอบรมจิตใจให้ดีขึ้นได้อย่างไร 

จึงทรงเลิกการทรมานร่างกาย เริ่มเสวยพระกระยาหาร บ�ารุงพระกายให้กลับมีก�าลัง

ขึ้นอีก แล้วก็ทรงเริ่มบ�าเพ็ญความเพียรทางจิตต่อไป ครั้นได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงบ�ารุง 

พระกายด้วยเครือ่งอาศัยดงักล่าวท่ีสมควรแก่สมณะจะบรโิภค เวลาประชวรกท็รงระงบั

ด้วยขันติคือความอดกล้ันหรือด้วยให้แพทย์เยียวยา เสวยพระโอสถตามควรแก่โรค 

น้ัน ๆ เมือ่ตรสัรูแ้ล้วใหม่ ๆ ท่านว่ามารมาทลูอาราธนาให้เสดจ็ปรนิพิพานกไ็ม่ทรงรับ  

ทรงอธิษฐานพระทัยด�ารงสังขารคือร่างกายชีวิต เพื่อทรงประกาศพระพุทธศาสนา 

ประดิษฐานพุทธบริษัทให้ตั้งลงมั่นคงในโลก คือยังทรงรักษากายนี้ไว้นั้นเอง เพื่อทรง

บ�าเพ็ญประโยชน์แก่โลกต่อไปก่อน

เรื่องน้ีแสดงว่าไม่ได้ทรงทอดท้ิงกาย ทรงรักษาไว้และจะต้องบ�ารุงกายให้มี

ก�าลังจึงจะปฏิบัติธรรมได้ ดังที่กล่าวกันในบัดนี้ว่า บ�ารุงสุขภาพ ทางกาย แต่คติทาง

พระพุทธศาสนานั้น มีสุขภาพทางกายก็เพื่อปฏิบัติ อบรมจิต หรือที่กล่าวกันในบัดนี้

ว่าเพื่อปฏิบัติให้มีสุขภาพทางจิต มิใช่ว่า เมื่อมีสุขภาพทางกายแล้ว สุขภาพทางจิตจะ

มตีามขึน้มาเองด้วย จะต้องมวีธิปีฏบัิตอิกีส่วนหนึง่ต่างไปจากวิธบี�ารุงกาย จงึเป็นเร่ือง

ที่ควรศึกษา

ทางพระพุทธศาสนามิได้ถอืว่า เม่ือร่างกายสบายมสีขุภาพดแีล้ว จติจะมสีขุด้วย 

และมิได้ถือว่าเพียงแต่ใจพลอยสบายไปตามร่างกายท่ีสบาย ชื่อว่าจิตมีสุขแล้วจริงอยู่ 

ร่างกายและจิตใจย่อมเนื่องกัน อาศัยกัน ถ้าร่างกายไม่สบาย จิตก็ย่อมจะรับมาไม่

สบายด้วย คนทั่วไปยากที่จะแยกจิตออกไปได้ เช่น ร่างกายอ่อนเพลีย จิตใจละเหี่ย 

ร่างกายเจบ็ไข้ จติใจกเ็หมอืนเจบ็ไปด้วย จะคดิอ่านท�าการงานอะไรกไ็ม่ได้ ในทางตรง

กนัข้าม เม่ือร่างกายสบาย จติใจกไ็ม่ต้องเป็นทกุข์เพราะร่างกายทีเ่นือ่งกนั ชือ่ว่าสบาย

ไปด้วยกันในทางดังกล่าว แต่จิตใจท่ีสบายเนื่องไปกับร่างกายดังนี้ ไม่ควรเรียกว่า 

จิตมีสุข ควรจะเรียกว่าร่างกายมีสุขภาพแต่อย่างเดียว ส่วนความสุขของจิตควรจะ 

แยกกล่าวอีกส่วนหนึ่ง เพราะมีลักษณะที่แตกต่างออกไป

ก่อนที่จะกล่าวถึงลักษณะที่แตกต่างกันนั้น จะลองนึกดูถึงฝ่ายที่ถือว่า 

เมื่อร่างกายสบายจิตก็สบาย ว่าจะเป็นอย่างไร ฝ่ายที่เห็นดังนั้นก็จะตั้งหน้าบ�ารุง 

แต่ร่างกายด้วยอาหารนานาชนดิ เครือ่งนุง่ห่มทีง่ดงาม ทีอ่ยูอ่าศยัทีส่ขุสบาย พร้อมด้วย
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เครื่องใช้เครื่องบ�ารุงความสุขความสวยงามต่าง ๆ สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ล้วนเป็นวัตถุที่คิด

สร้างคิดจัดหาและเปล่ียนไปอยู่เสมอ เพราะร่างกายเป็นวัตถุ สิ่งเครื่องบ�ารุงร่างกาย 

ก็ต้องเป็นวัตถุด้วยกัน ฝ่ายที่เห็นดังนี้จึงเป็นฝ่ายวัตถุนิยม ต้องการที่จะสร้างวัตถ ุ

ส�าหรับบ�ารุงกายเป็นข้อส�าคัญหรือเป็นข้อหลัก ทางจิตใจเป็นข้อรอง บางพวกไม่ถือ

เป็นส�าคัญเอาทีเดียว เพราะเมื่อกายเป็นสุข จิตก็เป็นสุขด้วย แล้วจะต้องมาค�านึงถึง

จิตใจท�าไมกัน เมื่อไม่ค�านึงถึงจิตใจเช่นนี้ก็เลยไม่ค�านึงถึงศาสนา หรือธรรมหรือหลัก

ปฏบิติัทางจติใจท้ังปวง บางพวกนอกจากไม่ค�านงึถงึแล้วยงัต้องการท�าลาย เพราะเหน็ว่า

ขดัแย้งหรอืเป็นอนัตรายต่อหลกัทางวตัถ ุด้วยเหตทุีเ่หน็สดุโต่งไปกว่าวตัถเุพือ่ร่างกาย

เท่านั้น

ฉะน้ัน ค�าท่ีพดูกันว่าเมือ่ร่างกายเป็นสุขจติกเ็ป็นสุขนัน้ หากคดิทบทวนดแูล้ว 

จะเห็นว่าความเห็นนี้เป็นมูลฐานแห่งความนิยมวัตถุ ตั้งแต่ชั้นปกติสามัญท่ัว ๆ ไป

จนถึงข้ันรุนแรงที่สุด เพราะเท่ากับปฏิเสธความส�าคัญของจิตใจ ถือว่าร่างกายเป็น

ส�าคัญเป็นข้อน�า ฝ่ายท่ีถืออย่างสุดโต่งไปนั้น อาจลืมคิดไปว่าคนเรามีจิตใจอยู่ด้วย  

และจิตใจน้ีเองเป็นตวัผูค้ดิท�านัน่ท�านีต่่าง ๆ ทกุอย่าง เป็นตวัผูเ้หน็ไปต่าง ๆ แม้ทีเ่หน็

ว่าอย่างน้ันก็จิตใจนี้เองเป็นตัวผู้เห็นไป แต่เขาอาจจะไม่รู้จัก ไม่เข้าใจจิตใจอย่างที่ 

ผูนั้บถือพระพทุธศาสนาเข้าใจกนั เขาอาจเข้าใจว่าเป็นเรือ่งของมนัสมองซึง่กเ็ป็นร่างกาย

นั่นเอง ไม่มีจิตใจที่ไหน ผ่าร่างกายนี้ออก คนก็จะไม่พบจิตใจได้เลย พบแต่มันสมอง

กบัประสาทต่าง ๆ เมือ่ไม่เข้าใจจติใจ ไม่เหน็ว่าจติใจม ีจงึไม่มจีติใจทีจ่ะลมืดงัทีก่ล่าวนัน้

น่ายินดีที่เมืองไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนา จึงพูดเรื่องจิตใจกันพอเข้าใจ ไม่เช่นนั้น

น่าจะล�าบากกันยิ่งกว่านี้อีกมาก

มพีระพทุธภาษิตบทน�าในหมวดพระธรรมบทว่า “ธรรมทัง้หลาย มใีจเป็นหัวหน้า 

มีใจเป็นใหญ่ สําเร็จด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว พูดก็ตาม ทําก็ตาม ทุกข์ย่อมไป

ตามเขาเพราะเหตุนั้น เหมือนดังล้อเกวียนไปตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป ฉะน้ัน 

ธรรมท้ังหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สําเร็จด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว 

พูดก็ตาม ทําก็ตาม สุขย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น เหมือนดังเงาไม่ละตัวบุคคล

ฉะนั้น”
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ข้อความข้างต้นนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นความส�าคัญของจิตใจว่า 

เป็นเบื้องต้นของกรรม (การงานที่ท�า) ทั้งปวง และด้วยเหตุนั้น จึงชื่อว่าเป็นเบื้องต้น

แห่งความดีความชั่ว และแห่งสุขทุกข์ท่ีเป็นผลทุกอย่าง และอะไรคือจิตใจในแง่แห่ง

พระพทุธศาลนา มิใช่เป็นปัญหาทางสรรีวทิยา ทีจ่ะยกขึน้ค้นหาค�าตอบว่าเป็นมนัสมอง

หรือมิใช่ ทั้งมิใช่เป็นปัญหาทางความสัมพันธ์กันของทางกายและจิตประเด็นต่าง ๆ 

แต่เป็นปัญหาทางปฏิบัติโดยตรง ที่ทุก ๆ คนจะตอบได้ง่าย ๆ ด้วยก�าหนดดูตัว 

ความคิดของตนเอง และก�าหนดดูราคะ (ความติดความยินดีพอใจ) หรือโลภะ  

(ความโลภอยากได้) โทสะ (ความโกรธแค้นขัดเคือง) โมหะ (ความหลงเข้าใจผิด) 

หรือภาวะที่ตรงกันข้าม อาการเหล่านี้เป็นอาการของจิตใจ จะเรียกว่า “ใจคิด” หรือ 

“ใจมีราคะโทสะโมหะ” ก็ได้

ใจที่มีลักษณะดังน้ีคนท้ังปวงก็เข้าใจกัน มีค�าเรียกกันทุกชาติทุกภาษา เช่น 

ภาษาไทยว่า “ใจ” ภาษาบาลีมคธว่า “จิต มโน หรือมนะ” ภาษาอังกฤษว่า “Mind” 

เป็นต้น ไทยเรายังมีค�าพูดเกี่ยวแก่ใจอีกมาก “เช่น ใจดี ใจร้าย ใจด�า ใจจืด  

ใจโอบอ้อมอารี” เป็นต้น

ทางพระพทุธศาสนาไม่ประสงค์ให้ไปต้ังปัญหาค้นคิดกันต่าง ๆ ดังทีก่ล่าวมา

ข้างต้น แต่ต้องการให้ปฏิบัติเกี่ยวแก่ใจตามที่รู้ที่เข้าใจกันนี้แหละ กล่าวคือ ทุกคนมี 

“ใจ” ดังกล่าวเช่นเดียวกับมีร่างกายทุกส่วนอยู่ด้วยกันแล้ว ใจจะเป็นมันสมองหรือ 

มันสมองจะเป็นใจอย่างไร ไม่ต้องไปสนใจ ต้องการให้สนใจแต่ในประเด็นว่า ใจเป็น 

ใจดี ใจเป็นใจร้าย ใจเป็นใจโลภ โกรธ หลง หรอืเป็นใจทีส่งบโลภ โกรธ หลง อย่างไร 

“พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในพระสูตรว่าด้วยการตั้งสติว่า "ตั้งสติตามดูจิตในจิตดังนี้  

จิตมีราคะ โทสะ โมหะ ก็รู้ จิตปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะ ก็รู้” เป็นต้น

ในหลายพระสูตร พระพุทธเจ้าไม่ตรัสเรียกว่า จิต แต่ตรัสเรียกว่า วิตก  

ที่แปลว่า “ความคิด” โดยตรัสสอนให้รู้จักความคิดของตนเอง คิดดีก็รู้ คิดชั่วก็รู้  

ตรัสให้ปันความคิดออกเป็น ๒ ส่วน ดีส่วนหนึ่ง ชั่วส่วนหนึ่ง ถ้าคิดชั่วไม่ดี ก็ให้รู้ว่า

น่ีเราก�าลังคิดเป็นอกุศล ถ้าคิดดีก็ให้รู้ว่าน่ีเราก�าลังคิดดีเป็นกุศล จะคิดอะไรก็คิดไป 

แต่ให้รู้ประเภทของความคิดว่านี่ประเภทชั่ว นี่ประเภทดี เท่ากับปันความคิดออกเป็น

ส่วนอยู่ในตัว
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พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ประภัสสร คือผุดผ่อง แต่ว่า

จิตนั้นเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลส (เครื่องเข้าไปทําให้เศร้าหมอง) ที่จรมา ปุถุชน

(คนกิเลสหนา) มิได้สดับข้อนั้นย่อมไม่รู้ตามเป็นจริง เพราะฉะนั้น เรากล่าวว่า

จติตภาวนา(ความอบรมจติ)ไม่มแีก่ปถุชุนผูม้ไิด้สดบันัน้” และพระพทุธองค์ได้ตรสัไว้

ในทางตรงกันข้ามว่า “ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ประภัสสร (ผุดผ่อง) และจิตน้ันพ้นจาก

อุปกิเลสที่จรมา ศิษย์ของพระอริยะสดับข้อนี้ ย่อมรู้ตามเป็นจริง เพราะฉะนั้น  

เรากล่าวว่าจิตตภาวนามีแก่ศิษย์ของพระอริยะผู้ได้สดับนั้น” พระพุทธภาษิตท้ังสอง

ตอนนี ้แสดงธรรมชาตขิองจติว่า ประภสัสร (ผดุผ่อง) และแสดงกเิลสว่าเป็นส่ิงจรมา 

เหมือนอย่างอาคันตุกะหรือแขก มิใช่เป็นเนื้อแท้ของจิตเอง เหมือนอย่างมิใช่เป็น 

เจ้าของบ้าน เป็นเพียงแขก กิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองของจิต หมายถึงอาการ 

ที่เกิดขึ้นในจิต ซึ่งทําให้จิตเศร้าหมองไม่ผ่องใส ไม่เกิดปัญญาที่จะเปิดเผยให้เห็น 

ความจรงิ เช่น ความโลภอยากได้ ความโกรธแค้นขดัเคอืง ความหลงใหล เมือ่เกดิขึน้

ก็ท�าให้จิตดิ้นรนกวัดแกว่ง มัว ขุ่น ทึบ จึงเรียกว่า กิเลส และเพราะเป็นสิ่งที่เข้าไป 

ในจิต อันหมายถึงว่าเป็นของนอกจิต แต่เข้าไปในจิต จึงเรียกว่าอุปกิเลส ค�าว่า  

“อุป″ แปลว่า "เข้าไป" ใช้น�าหน้า ค�านี้เพื่อชี้ว่าเป็นของจรดังกล่าว และที่ต้อง 

เศร้าหมองไปก็เพราะไม่มีจิตตภาวนา ผู้ไม่มีจิตตภาวนาคือปุถุชนผู้มิได้สดับค�าสอน

ของพระพทุธเจ้า แต่จติน้ีวมิตุต ิ(หลดุพ้น) จากอปุกเิลสทีจ่รมาได้เพราะมจีติตภาวนา 

(ความอบรมจติ) ผูม้จิีตตภาวนากคื็อศษิย์ของพระอรยิะผูท่ี้ได้สดบัแล้วนัน่เอง โดยนยันี้ 
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จิตตภาวนาจึงเป็นข้อสําคัญทางจิตใจ ถ้าไม่มี จิตก็รับอุปกิเลสเข้าไปทําให้เศร้าหมอง

อยู่เสมอ ถ้ามีก็หลุดพ้นจากอุปกิเลสนั้นได้

จึงควรท�าความเข้าใจเกีย่วแก่จิตแตกแขนงออกไปอกีว่า พระพทุธศาสนาแสดง

ว่าช�าระจิตให้บรสิทุธิไ์ด้จากกเิลสทุกชนดิด้วยจติตภาวนา ปฏบิตัอิย่างไรเรยีกว่าจติตภาวนา

ได้มพีทุธภาษิตตรัสไว้ว่า “ภกิษท้ัุงหลาย ท่านทัง้หลายจงทําสมาธภิาวนา คอื อบรมสมาธิ

ให้มีขึ้น ผู้มีจิตตั้งมั่น (เป็นสมาธิ) แล้ว ย่อมรู้ตามเป็นจริง” ฉะนั้น กล่าวโดยย่อ 

จิตตภาวนาก็คือ สมาธิภาวนา ตลอดถึงปัญญาภาวนา พึงทราบว่า “ภาวนา” แปลว่า 

“ทําให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น” คือปฏิบัติ มิใช่หมายความว่าพรํ่าบ่นบทสวดด้วยปากหรือ 

ด้วยจิต

ฉะนั้น จึงสรุปได้หัวข้อใหญ่ไว้ก่อนว่า จิตตภาวนามี ๒ คือ สมาธิภาวนา 

(อบรมสมาธ)ิ และ ปัญญาภาวนา (อบรมปัญญา) หรอืกล่าวอกีอย่างหนึง่ว่า สมถภาวนา 

(อบรมสมถะ) และ วิปัสสนาภาวนา (อบรม วิปัสสนา) พระพุทธโอวาทท่อนต้นที่ว่า 

“ท่านทั้งหลายจงอบรมสมาธิ” เป็นการตรัสสอนให้ท�าสมาธิภาวนาหรือสมถภาวนา 

พระพุทธโอวาทท่อนหลังที่ว่า “ผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ ย่อมรู้ตามเป็นจริง” เป็นการ

ทรงแสดงถึงปัญญาภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนา

ค�าว่า “ภาวนา” แปลในที่นี้ว่า “อบรม“ แต่ตามพยัญชนะแปลว่า “การท�าให้

มีขึ้นให้เป็นขึ้น” มักจะแปลกันตามอรรถ (เนื้อความ) ว่า “อบรมเจริญ” ซึ่งมี 

ความหมายถึงการปฏิบัตินั่นเอง

ค�าว่า “สมาธิ” แปลว่า “ความตั้งจิตม่ัน” ตรงกันข้ามกับความคิดฟุ้งซ่าน  

ค�าว่า “สมถะ” แปลว่า “ความสงบจิตใจ” ตรงกันข้ามกับความไม่สงบ ทั้งสองค�านี้

หมายถงึภูมปิฏบิตัแิห่งจติชัน้เดยีวกัน ซึง่มีค�าเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า “จติตสิกขา” แปลว่า 

“ศึกษาในจิต” เพราะว่าจิตจะตั้งมั่นได้ ต้องเป็นจิตที่สงบ หรือจิตที่สงบจะต้องเป็นจิต

ทีต่ัง้มัน่ ฉะนัน้ ภาวะแห่งจติทีเ่ป็นสมาธแิละจติทีเ่ป็นสมถะ ต้องรวมอยูใ่นขณะเดยีวกนั

ถ้าจะถามว่าท�าไมจึงเป็นเช่นน้ัน ก็ตอบได้ว่า เพราะจิตนี้มี นิวรณ์ แปลว่า 

“เครื่องกั้น” ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ๕ ประการคือ ๑. กามฉันท์ ความพอใจ 
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รกัใคร่ในกาม (สิง่ทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจทัง้หลาย) ๒. พยาบาท (ความโกรธแค้น

ขัดเคือง) ๓. ถนีมทิธะ (ความง่วงงนุเคลบิเคลิม้) ๔. อุทธัจจกุกกจุจะ (ความฟุง้ซ่าน

ร�าคาญใจ) ๕. วิจิกิจฉา (ความเคลือบแคลงสงสัย) อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอ  

เรียกว่า นิวรณ์คือเครื่องก้ัน ก็เพราะเป็นเคร่ืองกั้นจิตไว้ไม่ให้สงบตั้งมั่นลงได้  

ยกตัวอย่างสามัญธรรมดา เช่น จะอ่านหนังสือต�าราเรียนหรือจะท�างาน ใจจะต้องตั้ง

มั่นอยู่ในเรื่องที่อ่านหรือในการงานที่ท�า แต่ถ้าใจมีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ เช่น ใจไป

ผูกพันอยู่ในเรื่องอื่นที่ชอบ หรือก�าลังโกรธหงุดหงิด หรือง่วงเหงาหาวนอน หรือ 

คิดอะไรฟุ้งซ่านไป หรือลังเลสงสัยอะไรอยู่ นิวรณ์เหล่านี้ก็กั้นจิตไว้ให้ไม่สามารถจะ

อ่านหนังสือให้รู้เรื่องได้ หรือกั้นจิตไว้ให้ไม่สามารถท�าการงานได้ ที่อยู่ในภาวะดังนี้

เรยีกว่า ไม่มสีมาธหิรอืไม่มสีมถะ เป็นใจทีไ่ม่มกี�าลงั ไร้ความสามารถทีจ่ะท�าการงาน

ทุกอย่าง ท่ีเรียกว่าไม่ควรแก่การงาน จะต้องสงบหรือระงับใจจากนิวรณ์ด้วยวิธีการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ตั้งใจไว้ในเรื่องที่เลือกขึ้นส�าหรับตั้งใจสักเรื่องหนึ่ง จนถอนใจ

ออกจากเร่ืองท่ีเป็นแรงกระตุน้แห่งนวิรณ์เสยีได้ นวิรณ์จะสงบ ใจจงึจะเกดิมสีมาธ ิคอื 

สงบต้ังมั่นแน่วแน่อยู่ในหนังสือที่อ่าน หรือในการงานที่ท�า ใจดังนี้เป็นใจที่มีก�าลัง  

มสีมรรถภาพควรแก่การงาน จงึสมควรอบรมสมาธโิดยแท้ จะอ่านหนงัสือหรอืจะท�างาน 

เมื่อจิตมีสมาธิจึงจะอ่านหรือท�าได้ดี จิตจะมีสมาธิได้ต่อเมื่อไม่มีนิวรณ์มารบกวน  

ฉะนั้น สมาธิจิตจึงเป็นข้อส�าคัญที่จะต้องมี และควรจะต้องรู้วิธีท�าสมาธิจิตด้วย

จติทีส่งบจากนิวรณ์ได้เรยีกว่าเป็นจิตมสีมาธ ิแต่โดยปกตมิกัจะมเีรือ่งมาท�าให้

เกิดนิวรณ์อยู่เสมอ โดยที่จิตมักจับเรื่องดังกล่าวมาเป็นนิวรณ์ ก็คือเรื่องที่ผ่านเข้ามา

ทางทวารทั้ง ๖ ของจิตนั้นเอง ได้แก่ เร่ืองรูปท่ีผ่านเข้ามาทางทวารตา เรียกเป็น 

ค�าบาลว่ีา รปูารมณ์ เรือ่งเสยีงทีผ่่านเข้ามาทางทวารห ูเรยีกว่า สทัทารมณ์ เรือ่งกลิน่

ที่ผ่านเข้ามาทางทวารจมูก เรียกว่า คันธารมณ์ เรื่องรสที่ผ่านเข้ามาทางทวารลิ้น  

เรยีกว่า รสารมณ์ เรือ่งสิง่ถกูต้องกายทีผ่่านเข้ามาทางทวารกาย เรยีกว่า โผฏฐพัพารมณ์ 

เรื่องรูปเป็นดังกล่าวท่ีประสบพบผ่านมาแล้ว ที่ยังปรากฏอยู่ทางทวารมโน (ใจ)  

เรียกว่า ธัมมารมณ์ เรื่องเหล่านี้เองที่จิตยังจับยึดอยู่ เรื่องที่ล่วงมาแล้วก็ไม่ปล่อย 

ให้ล่วงไปยังเก็บเป็นอารมณ์ค้างอยู่ในจิต เรื่องที่ยังไม่มาถึงก็ไปหวังเอามาเป็นอารมณ์

หวังอยู่ในจิต ทั้งหวั่นไหวอยู่ในเรื่องที่ประสบเฉพาะหน้า เหตุที่เป็นดังนี้ โดยย่อที่สุด
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มีข้อเดียวที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ คือ “อโยนิโสมนสิการ การทําไว้ในใจโดย 

ไม่แยบคาย” หมายถึงความขาดปัญญาเป็นข้อส�าคัญ ข้อนี้เรียกว่าเป็น “อาหาร”  

ของนิวรณ์ทุกอย่าง

แต่กค็วรทราบเหตเุฉพาะของนวิรณ์แต่ละข้อด้วย คอื ศุภนมิติ เครือ่งก�าหนด

หมายว่างาม เป็นเหตกุ่อให้เกดิกามฉนัท์ เพราะเมือ่จติก�าหนดหมายลงไปในส่วนไหน

ของกาย เป็นต้นว่างาม กามฉันท์ก็ย่อมเกิด ปฏิฆนิมิต เครื่องก�าหนดหมายเป็นเหต ุ

กระทบกระทัง่ เป็นเหตกุ่อให้เกดิพยาบาท ความไม่ยนิด ีความเกยีจคร้าน ความซบเซา 

ความเมาภัตร ความท้อแท้แห่งใจ เป็นเหตุก่อให้เกิดถีนมิทธะ ความไม่สงบแห่งใจ 

เป็นเหตุก่อให้เกิดอุทธัจจกุกกุจจะ เรื่องเป็นที่ตั้งแห่งความลังเลสงสัย เป็นเหตุก่อให้

เกิดวิจิกิจฉา เหตุเฉพาะดังกล่าวน้ีจะต้องประกอบด้วยอโยนิโสมนสิการด้วยทุกข้อ  

จึงจะส�าเร็จเป็นอาหารของนิวรณ์ ยกตัวอย่าง บุรุษ สตรีเห็นกันและกันว่างามหรือ 

ไม่งามย่อมมีเป็นปกติสามัญ ดังที่พูดกันว่า คนนั้นสวยงาม คนนี้ไม่สวยงาม ก็หมด

เรื่องกันเพียงเท่านั้น แต่ถ้าจิตใจไปจดจ่ออย่างขาดโยนิโสมนสิการ คือ ขาดความรู้จัก

ควรไม่ควร กย่็อมจะเกดิกามฉนัท์ขึน้ในทีไ่ม่ควรเกดิหรอืในเวลาไม่ควรเกดิ เรือ่งกระทบ

กระทัง่กนักเ็หมอืนกนั กย่็อมจะต้องม ียิง่อยู่ใกล้กนัอย่างลิน้กบัฟัน กย่ิ็งมีโอกาสทีจ่ะ

เกดิกระทบกระท่ังกันได้ด้วยเรือ่งแม้เล็กน้อย แต่ถ้ามโียนโิสมนสิการอยู ่กจ็ะท�าให้เกดิ

ความยับยั้งไม่โกรธ หรือโกรธบ้างก็หายเร็ว ไม่ถึงก่อเรื่องทะเลาะวิวาท



ผู้ให้สุขและผู้เสวยสุขที่แท้จรงิ

คนเราน้ันเม่ือเห็นประโยชน์และเกิดความต้องการส่ิงใด ย่อมจะเกิดความ

พยายามแสวงหาเพ่ือให้ได้สิง่น้ัน แม้เป็นสิง่ทีไ่ด้ด้วยยากกพ็ยายาม อยูใ่ต้ดนิกพ็ยายาม

ขุดค้นขึ้นมาจนได้ อยู่ในน�้าก็งมเอาขึ้นมาให้ได้ อยู่บนอากาศก็พยายามสอยลงมา 

หรือหาทางให้ได้มา ฉะนั้น ไฉนสิ่งที่อยู่ในจิตใจตนเองจะพยายามท�าให้ได้มาไม่ได้  

คอืธรรมทีเ่ป็นเครือ่งบ�ารงุใจให้เป็นสขุ อาจท�าให้ได้มาโดยไม่ต้องไปหาเครือ่งมอืทีไ่หน 

เพยีงแต่ปฏบัิตทิ�าจติตภาวนาตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าเท่าน้ัน สละเวลาวันหนึง่เพยีง

ครึ่งชั่วโมง หรือหนึ่งชั่วโมงมาท�า ไม่ใช่มากมายอะไร ทั้งบัดนี้ต�ารับต�าราที่แสดงเรื่อง

จิตตภาวนา หรืออาจารย์ท่ีบอกสอนเรื่องน้ีได้ก็มีอยู่เป็นอันมาก ถ้าจะว่าอ่านหนังสือ

หรือฟังค�าสอนเรือ่งนีไ้ม่ค่อยเข้าใจ ตดิศัพท์แสงเป็นอนัมาก ทัง้ถ้อยค�าส�านวนกฟั็งยาก 

อ่านฟังได้สกัหน่อยกเ็บือ่เสยีแล้ว ต้องวาง ขนือ่านหรือฟังกป็วดศรีษะ กอ็าจจะเป็นจรงิ 

แต่นึกถึงการขุดหาทองหาเพชรเป็นการยากเพียงไร ท�าไมจึงท�ากันได้ เมื่อเห็นคุณค่า

มคีวามต้องการ จะเป็นการยากอะไร เพียงแค่ศพัท์หรอืถ้อยค�าไม่กีค่�า ค�าทีเ่ป็นปรศินา

แบบบอกให้แปลเอาเอง ยังพยายามแปลกันออกไปจนถูกได้ก็มี เพราะต้องการจะได้

ขโมยย่องเบาไม่รูว่้าทรพัย์เจ้าของเกบ็ไว้ทีไ่หน ยงัพยายามขึน้ค้นจนพบกม็เีป็นอนัมาก 

จึงมีค�ากล่าวเป็นกลาง ๆ ว่า “ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความส�าเร็จก็อยู่ท่ีนั่น”  

เมื่อลองคิดดูดังนี้แล้ว เรื่องค�าศัพท์แสงหรือถ้อยค�าส�านวนไม่ใช่เป็นปัญหาท่ียาก 

ทีห่นักเลย ถ้าหากจะเหน็คณุค่าของธรรมเหมอืนอย่างเพชรทองของทีป่รารถนา ปัญหา

ที่แท้จริง จึงอยู่ท่ีการเห็นประโยชน์หรือท่ีเรียกว่าคุณค่าของธรรม ซึ่งเกี่ยวกับปัญญา

ของคน
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คณุค่าของวตัถท่ีุเป็นสิง่ภายนอกเหน็ได้ง่ายเพราะปรากฏแก่ตา บางสิง่กเ็กือ้กลู

ให้เกิดความสุขน้อยหรือมาก บางสิ่งก็สวยงามน่ารักน่าชม จึงชวนใจให้เกิดความ

ปรารถนาต้องการ เกิดมีค่าขึ้นตามความต้องการ และตามที่ตนเองก�าหนดข้ึน  

และข้อส�าคัญท�าให้เกิดความเข้าใจ “วัตถุที่น่าใคร่น่าปรารถนาทั้งหลายดังกล่าวเป็น 

ตัวผู้ให้ความสุข” มองข้ามความจริงไปเสียว่า “จิตใจต่างหากเป็นตัวผู้ให้ความสุขและ

เป็นตวัผูเ้สวยสขุ” และ “จติใจทีจ่ะเป็นผูใ้ห้ความสขุได้นัน้ต้องเป็นจิตทีไ่ม่เป็นทาสของ

ตัณหา (ความอยากที่ผิด)” และ “จิตใจเช่นนั้นจะต้องประกอบด้วยธรรม เช่น สติ 

สมาธิ ปัญญา อันเกิดจากจิตตภาวนา”

คนทีม่ธีรรมในจติใจจะมสีขุเพราะจิตใจเองเป็นตัวผูใ้ห้สขุในฐานะทัง้ปวง จะม่ังมี

หรือจะยากจน จะมียศสูงหรือมียศตํ่าก็มีสุข ทั้งจะรักษาความดีไว้ได้ เพราะไม่เป็น

ทาสแห่งฐานะดังกล่าว แต่เป็นนายที่จะใช้ฐานะทั้งปวงให้เป็นประโยชน์ ข้อความที่

กล่าวนี้เป็นตัวอย่างของค�าว่า โยนิโสมนสิการ (ท�าไว้ในใจโดยแยบคาย)



ความเข้าใจเรื่องกรรม

ชวีติเนื่องด้วยกรรม

ชีวิตของทุกคนเกี่ยวข้องกับกรรม ทั้งที่เป็นกรรมเก่า ทั้งที่เป็นกรรมใหม่  

จะกล่าวว่าชีวิตเป็นผลของกรรมก็ได้ ค�าว่ากรรมเก่ากรรมใหม่นี้อธิบายได้หลายระยะ 

เช่น ระยะไกล กรรมทีท่�าแล้วในอดตีชาตเิรยีกว่า กรรมเก่า กรรมทีท่�าแล้วในปัจจบุนั

ชาติเรียกว่ากรรมใหม่ อธิบายอย่างนี้ อาจจะไกลมากไป จนคนที่ไม่เชื่ออดีตชาติเกิด

ความคลางแคลงไม่เชื่อ จึงเปลี่ยนมาอธิบายระยะใกล้ว่าในปัจจุบันชาตินี้แหละ  

กรรมที่ท�าไปแล้วตั้งแต่เกิดมาเป็นกรรมเก่า ส่วนกรรมที่เพ่ิงท�าเสร็จลงไปใหม่ ๆ  

เป็นกรรมใหม่ แม้กรรมที่ก�าลังท�าหรือที่จะท�าก็เป็นกรรมใหม่ เพราะฉะนั้น การที่จะ

เข้าใจเรื่องชีวิตได้ดี จ�าต้องท�าความเข้าใจเรื่องกรรมให้ดีด้วย

ค�าว่า กรรม มีใช้ในภาษาไทยมาก เช่น กรรมการ กรรมกร กรรมาธิการ 

แต่ในภาษาที่พูดกันเคราะห์ร้ายมักตกอยู่แก่กรรม เคราะห์ดีมักอยู่แก่บุญ ดังเมื่อใคร

ประสบเคราะห์ร้าย คือทุกขภัยพิบัติต่าง ๆ ก็พูดว่า เป็นกรรม แต่เม่ือใครประสบ

เคราะห์ดีมักพูดว่าเป็นบุญ และมีค�าพูดคู่กันว่า บุญท�ากรรมแต่ง เกณฑ์ให้กรรมเป็น

ฝ่ายด�า ให้บุญเป็นฝ่ายขาว ความเข้าใจเรื่องกรรม และค�าที่ใช้พูดกันในภาษาไทยจัก

เป็นอย่างไรให้งดไว้ก่อน ควรท�าความเข้าใจให้ถกูต้องตามความหมายในพระพทุธศาสนา
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คําว่า กรรม แปลว่า กิจการที่คนกระทํา คําว่า ทํา หมายถึง ทั้งทําด้วยกาย 

อนัเรยีกว่ากายกรรม ทัง้ทําด้วยวาจา คอืพดู อนัเรยีกว่า วจีกรรม ทัง้ทําด้วยใจคอืคดิ 

อันเรียกว่ามโนกรรม บางทีเม่ือพูดกันว่าท�า ก็หมายถึงท�าทางกายเท่านั้น ส่วนทาง

วาจาเรยีกว่าพดู ทางใจเรยีกว่าคดิ แต่เรยีกรวมได้ว่าเป็นการท�าทกุอย่าง เพราะจะพดู

ก็ต้องท�า คือท�าการพูด จะคิดก็ต้องท�า คือท�าการคิด จึงควรท�าความเข้าใจว่า ในที่นี้

ค�าว่าท�าใช้ได้ทุกอย่าง เม่ือได้ฟังว่าท�าทางกายกเ็ข้าใจว่าท�าอะไรด้วยกายทีเ่ข้าใจอยู่แล้ว 

เมือ่ได้ฟังว่าท�าทางวาจา กใ็ห้เข้าใจว่าพดูอะไรต่าง ๆ เม่ือได้ฟังว่าท�าทางใจ กใ็ห้เข้าใจ

ว่าคิดอะไรต่าง ๆ ก็การฟังค�าพูดอธิบายหลักวิชาอาจขวางหูอยู่บ้าง แต่เมื่อเข้าใจ 

ความหมายแล้วก็จักสิ้นขัดขวาง กลับจะรู้สึกว่าสะดวก เพราะเป็นค�าที่มีความหมาย

ลงตัวแน่นอน

ค�าว่า กรรม มักแปลกันง่าย ๆ ว่า การท�า แต่ผู้เพ่งศัพท์และความแปลว่า 

กิจการที่บุคคลท�า ดังกล่าวแล้ว ถ้าแปลว่าการท�า ก็ไปพ้องกับค�าว่า กิริยา ค�าว่า 

กิริยาแปลว่าการท�าโดยตรง ส่วนค�าว่ากรรมนั้น หมายถึงตัวกิจหรือการงานที่กระท�า 

ดังค�าที่พูดในภาษาไทยที่ถูกต้อง เช่น กสิกรรม พาณิชยกรรม และค�าอื่นที่ยกไว ้

ข้างต้น ค�าเหล่านี้ล้วนหมายถึง กิจการอย่างหนึ่ง ๆ ที่ส�าเร็จจากการท�า (กิริยา)



กรรมคอือะไร

กรรมแปลว่าอะไรได้กล่าวแล้ว แต่ กรรมคืออะไร จ�าต้องท�าความเข้าใจให ้

ลึกซึ้งเข้าไปอีก พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แปลความว่า “เรากล่าวเจตนา (ความจงใจ)  

ว่าเป็นกรรม เพราะคนจงใจ คอืมใีจมุ่งแล้ว จงึทาํทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง” 

ฉะนั้น กรรมคือกิจที่บุคคลจงใจท�าหรือท�าด้วยเจตนา ถ้าท�าด้วยไม่มีเจตนาไม่เรียกว่า

กรรม อย่างเช่นไม่มีเจตนาเหยียบมดตาย ไม่เป็นกรรมคอืปาณาตบิาต ต่อเมือ่เจตนา

จะเหยียบให้ตายจึงเป็นกรรม คือปาณาติบาต แต่เม่ือจัดอย่างละเอียด ส่ิงที่ท�าด้วย

ไม่มีเจตนา ท่านจัดเป็นกรรมชนิดหนึ่ง เรียกว่ากรรมสักว่าท�า เพราะอาจให้โทษได้

เหมือนกัน เหมือนอย่างที่กฎหมายถือว่าผิดในฐานประมาท

กรรมเกีย่วกบัคนเราอย่างไร กรรมเกีย่วกบัคนเรา หรอืคนเรานัน่แหละเก่ียวกบั

กรรมอยู่ตลอดเวลา เพราะคนเรานั้น ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้น จนถึงหลับไปใหม่ ก็มีเจตนา

ท�าอะไรต่าง ๆ พูดอะไรต่าง ๆ คิดอะไรต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยปกติไม่มีใครหยุดนิ่งอยู่

เฉย ๆ ได้ ถึงมือไม่ท�า ปากก็พูด ถึงปากไม่พูด ใจก็คิดถึงเรื่องต่าง ๆ การต่าง ๆ  

ทีท่�านีแ้หละ เรยีกว่า กายกรรม ค�าต่าง ๆ ทีพ่ดูน้ีแหละ เรยีกว่าวจกีรรม เรือ่งต่าง ๆ 

ที่คิดนี้แหละ เรียกว่า มโนกรรม

กรรมนั้นดีหรือไม่ดี กรรมจะดีหรือไม่ดีก็สุดแต่ผลท่ีเกิดขึ้นจากกรรมนั้น ๆ 

ถ้าให้เกิดผลเป็นคุณเกื้อกูลแก่ตนเองและผู้อื่น ก็เป็นกรรมดี เรียกว่า กุศลกรรม  

แปลว่ากรรมที่เป็นกิจของคนฉลาด หรือ บุญกรรม กรรมที่เป็นบุญคือความด ี 
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เป็นเครือ่งช�าระล้างความชัว่ เช่น การรักษาศลี ประพฤตธิรรมทีคู่่กบัศลี หรอืแม้กจิการ

ทีดี่ทีช่อบ ทีเ่ป็นตามทีแ่สดงมาแล้ว ทีเ่ป็นสจุรติต่าง ๆ เช่น การตัง้ใจช่วยมารดาบดิา

ท�าการงาน การตัง้ใจเรียน การตัง้ใจประพฤตตินให้ด ีการช่วยเหลอืเกือ้กลูมติรสหาย 

การท�าสาธารณสงเคราะห์ต่าง ๆ ส่วนกรรมท่ีให้เกิดผลเป็นโทษ เบียดเบียนตนเอง 

และผู้อื่นให้เดือดร้อน เป็นกรรมชั่ว ไม่ดี เรียก อกุศลกรรม แปลว่า กรรมที่เป็นกิจ

ของคนไม่ฉลาด บาปกรรม กรรมที่เป็นบาป เช่น การประพฤติผิดในศีลธรรม  

ประพฤติทุจริตต่าง ๆ ที่ตรงกันข้ามกับกุศลกรรม 

ตวัอย่างของกรรมดแีละกรรมไม่ดี ข้างต้นนัน้ กล่าวตามแนวพระพทุธศาสนา 

พระพุทธเจ้าได้ทรงจ�าแนกแสดงเป็นทางปฏิบัติไว้ชัดเจน เรียกว่า กรรมบถ แปลว่า

ทางของกรรม เรียกสั้น ๆ ว่า ทางกรรม ทรงช้ีแจงไว้เพียงพอและเข้าใจง่ายว่า 

ทางไหนดี ทางไหนไม่ดี คือ

กายกรรม (กรรมทางกาย) นั้น ฆ่าเขา ๑ ลักของเขา ๑ ประพฤติผิดใน 

ทางกาม ๑ เป็นอกุศลไม่ดี เว้นจากการท�าอย่างนั้นและอนุเคราะห์ เกื้อกูลเขา ๑  

เลี้ยงชีพในทางที่ชอบ ๑ สังวรในกาม ๑ เป็นกุศล เป็นส่วนดี 

วจีกรรม (กรรมทางวาจานั้น) พูดมุสา ๑ พูดส่อเสียดเพื่อให้เขาแตกกัน ๑ 

พูดค�าหยาบด้วยใจมีโทสะเพื่อให้เขาเจ็บใจ ๑ พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล ๑ เป็นอกุศล  

ไม่ดี เว้นจากการพูดอย่างนั้น และพูดแต่ค�าจริง ๑ พูดสมัครสมาน ๑ พูดค�าสุภาพ

ระรื่นหูจับใจ ๑ พูดมีหลักฐานถูกต้อง ชอบด้วยกาลเทศะ ๑ เป็นกุศล เป็นส่วนดี

มโนกรรม (กรรมทางใจ) นัน้ คดิเพ่งเล็งอยากได้ของเขามาเป็นของของตนเอง 

๑ คิดพยาบาทมุ่งร้ายเขา ๑ เห็นผิดจากคลองธรรม เช่น เห็นว่าท�าดีไม่ได้ดีท�าชั่ว 

ไม่ได้ชั่ว ๑ เป็นอกุศลไม่ดี ไม่คิดอย่างนั้น และคิดเผื่อแผ่ ๑ คิดแผ่เมตตาจิตให้ 

เขาอยู่เป็นสุข ๑ คิดเห็นชอบตามคลองธรรม เช่น เห็นว่าท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ๑  

เป็นกุศล เป็นส่วนดี

คนท่ีเว้นจากทางกรรมเป็นอกุศล ด�าเนินไปในทางกรรมท่ีเป็นกุศล เรียกว่า 

ธรรมจารี แปลว่าผู้ประพฤติธรรม สมจารี แปลว่าผู้ประพฤติ เรียบร้อยสม�่าเสมอ 
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ความประพฤติดังนี้เรียกว่า ธรรมจริยาหรือธรรมจรรยา สมจริยาหรือสมจรรยา  

สมจรยิาดงันีแ้หละ คือ หลกัสมภาพในพระพทุธศาสนา สมภาพคอืความเสมอกนันัน้ 

อาจท�าให้เสมอกันได้ ในทางที่อาจจะท�าได้ แต่ไม่อาจท�าให้เสมอกันได้ในทางที่ไม่อาจ

จะท�า ในทางที่ไม่อาจจะท�านั้น เช่นคนเกิดมามีเพศต่างกัน มีรูปร่างสูงต�่าด�าขาว 

ต่างกัน เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ใครจะท�าให้เสมอกันได้ เช่น ท�าให้สูงต�่าเท่ากันหมด 

แม้ในคนเดียวกันนิ้วทั้ง ๕ ก็ไม่เท่ากัน จะท�าให้เท่ากันได้อย่างไร สิ่งที่ไม่อาจจะท�าให้

เท่ากันได้ ถ้าใครไปพยายามจัดท�าเข้าก็เหมือนกับนิทานเรื่องเปรตจัดระเบียบ

เรื่องมีอยู่ว่ามีคนเดินทางหลายคนเข้าไปนอนพักอยู่ในศาลาซึ่งเป็นที่พักของ

คนเดนิทางหลงัหนึง่ เมือ่พากนันอนหลบัแล้ว มเีปรตเจ้าระเบยีบตนหนึง่เข้าไปในศาลา 

เห็นคนนอนอยู่เป็นแถว จึงไปตรวจดูทางเท้า ก็เห็นเท้าของคนนอนหลับไม่เสมอกัน 

จึงดึงเท้าของคนเหล่านัน้ลงมาให้เสมอกนั ครัน้ตรวจดเูหน็เท้าเป็นแถวเสมอกนัเรียบร้อย

ดีแล้ว ก็ไปตรวจดูทางด้านศีรษะ เห็นศีรษะของคนเหล่านั้นไม่อยู่ในแถวเสมอกันอีก 

จึงดงึศรีษะให้ขึน้มาเสมอกันเป็นแนวเดยีวทัง้หมด แล้วกย้็อนกลบัไปตรวจดทูางเท้าอกี

ก็เห็นเหลื่อมล�้าไม่เสมอกันอีก ก็ดึงเท้าให้เสมอกันใหม่อีก คนก็ไม่เป็นอันได้หลับ 

ได้นอนเป็นสุข เพราะต้องถูกดึงเท้าบ้าง ดึงศีรษะบ้าง ขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่รู้จักแล้ว  

ทั้งเปรตเจ้าระเบียบนั้นก็ไม่สามารถจัดให้เสมอกันได้

การจดัให้เสมอกันในทางทีไ่ม่อาจจะจดัได้เช่นนี ้เป็นการจดัทีไ่ม่สาํเรจ็ รงัแต่

จะให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไม่สงบสุขอย่างเดียว ส่วนการจัดให้เสมอกันในทางที่

อาจจดัได้นัน้ พระพทุธเจ้าทรงจดัด้วยหลกัสมจรยิานี ้คอื เว้นจากทางกรรม ฝ่ายอกศุล

ดําเนินในทางกรรมฝ่ายกุศล ตามที่ทรงสั่งสอนไว้นั้น 

คราวนี้มาพิจารณาดูว่า เมื่อปฏิบัติในสมจริยานั้น เป็นสมภาพได้อย่างไร  

สมภาพ แปลว่าความเสมอกัน คือ ตัวเราเองกับผู้อื่น หรือผู้อื่นกับตัวเราเองเสมอกัน 

ตวัเราเองรกัสขุเกลียดทุกข์ ผูอ่ื้นก็รกัสขุเกลยีดทกุข์ เหมอืนกนั ตวัเราเองไม่ปรารถนา

ให้ผู้อ่ืนมาก่อกรรมที่ไม่ดีแก่เราทุก ๆ ข้อ พอใจแต่จะให้เขามาประกอบกรรมท่ีดี 

แก่เราทั้งน้ัน ถึงผู้อ่ืนก็เหมือนกัน เขาก็ไม่ประสงค์ให้เราไปก่อกรรมที่ชั่วร้ายแก่เขา 

ประสงค์แต่จะให้เราไปประกอบกรรมท่ีดีแก่เขาเท่านัน้ เมือ่ทัง้เราทัง้เขาต่างมคีวามชอบ
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และไม่ชอบเสมอกันอยู่เช่นนี้ ทางที่จะให้เกิดสมภาพได้โดยตรงก็คือ ทั้งสองฝ่าย 

ต่างดําเนินเข้าหาจุดที่เสมอกันนี้ คืองดเว้นจากทางกรรมที่ช่ัวร้าย ซ่ึงต่างก็ไม่ชอบ 

ให้ใครมาทําแก่ตนด้วยกัน และดําเนินไปในทางกรรมที่ดีซ่ึงเก้ือกูลกันที่ต่างก็ชอบจะ

ให้ใครมาทําแก่ตนด้วยกัน เมื่อประพฤติดังนี้ สมภาพที่ถูกต้องก็เกิดขึ้น และเป็น 

สมภาพคอืเป็นความเสมอกันจริง ๆ และเมือ่มสีมภาพดังน้ี ภราดรภาพ คอื ความเป็น

พี่น้องกันหรือเป็นญาติที่คุ้นเคย ไว้วางใจกันได้ก็เกิดขึ้น เสรีภาพ คือ ความมีเสรี 

อันที่จะไปไหน ๆ ได้ ท�าอะไรได้โดยที่ไม่ถูกใครเบียดเบียนและก็ไม่เบียดเบียนใคร 

ด้วยก็เกิดขึ้น สมจริยาของพระพุทธเจ้า อันยังให้เกิดสมภาพ ภราดรภาพ เสรีภาพ 

ดงักล่าวมานีเ้ป็นธรรมจรรยา ความประพฤตธิรรมประกอบอยูด้่วยหลกัยติุธรรม และ

ศีลธรรมต่าง ๆ บริบูรณ์

ถ้ามีปัญหา ประพฤติธรรมคือประพฤติอย่างไร ก็ตอบได้ว่า ประพฤติให้เป็น

สมจริยาดังกล่าวนั่นเอง และเมื่อเข้าใจความดังนี้แล้ว ค�าว่า สมจริยาจะแปลว่า  

ความประพฤติเรียบร้อยสม�่าเสมอก็ได้ ความประพฤติสมควรหรือเหมาะสมก็ได้  

ความประพฤติโดยสมภาพก็ได้ เป็นค�าแปลที่ถูกต้องกับความหมายทั้งนั้น ดังนี้แหละ

เป็นธรรมจรรยา

ฉะนั้น หลักธรรมจรรยาของพระพุทธเจ้า ก็เป็นหลักท่ีเป็นแม่บทของหลัก 

ทั้งหลายแห่งความสุขสงบของชุมนุมชนทั่วไป ถ้าไม่อยู่ในแม่บทนี้ แล้วจะเกิดความ

สงบสุขไม่ได้ สมภาพ ภราดรภาพ เสรีภาพก็จักมีขึ้นไม่ได้ จะมีได้ก็เช่นเสรีภาพ 

ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และผู้ที่จัดท�าไปนอกแม่บท ก็จะเป็นเหมือนเปรตจัดระเบียบ 

ดังกล่าวแล้ว ซ่ึงต้องจัดกันไม่รู ้จักเสร็จ ทั้งเป็นการก่อภัย ก่อเวร ก่อศัตรูและ 

ความวุ่นวายเดือดร้อน จัดกันไปจนโลกแตกก็ไม่เสร็จ

กรรมตามที่กล่าวมาน้ี ที่ชี้ระบุลงไปว่า กรรมคืออะไร และท�าอย่างไรเป็น

กรรมดี ท�าอย่างไรเป็นกรรมไม่ดี เป็นทางกรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งเมื่อกล่าวโดย

สรุปแล้วก็พอประมวลเป็นหลักใหญ่ ๆ ได้เป็น ๓ ข้อ คือ

๑.  พระพุทธศาสนาแสดงว่ามีกรรม ใครท�าดีก็เป็นกุศลกรรมติดตัวอยู ่  

ใครท�าชั่วก็เป็นอกุศลกรรมติดตัวอยู่
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๒.  พระพุทธศาสนาแสดงว่ามีกรรมวิบาก คือผลของกรรม ผลที่ดีเกิดจาก

กรรมที่ดี ผลที่ชั่วเกิดจากกรรมที่ชั่ว ไม่สับสนกัน เหมือนอย่างผลมะม่วงเกิดจาก 

ต้นมะม่วง ผลขนุนเกิดจากต้นขนุน หว่านพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้น

๓.  พระพุทธศาสนาแสดงว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน คือตัวเรา

เองทุก ๆ คน เป็นเจ้าของกรรมท่ีเราท�า และเป็นเจ้าของผลกรรมนั้น ๆ ด้วย  

เมื่อตัวเราเองท�าดี ก็มีกรรมดีติดตัว และต้องได้รับผลดี เมื่อตัวเราเองท�าไม่ดี  

กม็กีรรมชัว่ตดิตวั และต้องได้รบัผลชัว่ไม่ด ีจะปัดกรรมท่ีตวัเราเองท�าให้พ้นตวัออกไป 

และจะปัดผลของกรรมให้พ้นตัวออกไปด้วยหาได้ไม่ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรรม 

ของตนเอง

เมือ่หลักกรรมของพระพุทธศาสนามีอยูด่งันี ้พระพทุธเจ้าจงึตรสัสอนให้ทกุ ๆ 

คนหมั่นนึกคิดอยู่เสมอ ๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตน เป็นกรรมทายาท คือเป็นผู้รับ

ผลของกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่อาศัยเฉพาะ  

(ตนเป็นคน ๆ ไป) นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้ว่า กรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้

เลวและดีต่าง ๆ กัน เป็นต้น



หลักกรรมนอกพระพุทธศาสนา

ส่วนในลัทธิอื่น บางลัทธิปฏิเสธกรรมเสียเลย บางลัทธิรับรองหลักกรรมบ้าง 

ปฏิเสธบ้าง แต่การระบุว่าท�าอะไรเป็นกรรมดี ท�าอะไรเป็นกรรมไม่ดี ก็มีกล่าวไว้ 

ต่าง ๆ กัน ลัทธิที่ปฏิเสธหลักกรรมเสียเลยนั้นคือ ปฏิเสธว่ากรรมดีชั่วไม่มี ผลของ

กรรมดีชั่วไม่มี เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีกรรมเป็นของใคร ไม่มีใครเป็นเจ้าของกรรม  

เพราะเมื่อใครท�าอะไรท�าแล้วก็แล้วไป ไม่เห็นมีอะไรที่เรียกว่ากรรมเหลือติดตัว และ

ที่ว่าดีไม่ดีนั้นก็เป็นการว่าเอาเอง ใครชอบก็ว่าดี ใครไม่ชอบก็ว่าไม่ดี เหมือนอย่าง 

ฝนตกแดดออก ใครชอบก็ชม ใครไม่ชอบก็ติ โดยที่แท้เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศ  

เป็นไปตามธรรมชาต ิเม่ือเป็นเช่นนีก้ไ็ม่มีผลอะไร กรรมอะไร ส่วนผลต่าง ๆ ทีไ่ด้รบั

น้ันเกิดข้ึนตามคราวตามสมัย เหมือนอย่างผลไม้ต่าง ๆ ถึงคราวจะมีผล ก็มีผลขึ้น

ตามชนิด

ลทัธท่ีิรบับ้างปฏเิสธบ้าง เช่น รบัว่าเมือ่ท�าอะไรไป กเ็ป็นบญุเป็นบาป ท�านอง

รับรองว่ากรรมมี แต่เมื่อคราวจะต้องรับผลของกรรม ก็อยากจะรับแต่ผลของกรรมดี 

ไม่อยากรับผลของกรรมชั่ว จึงแสดงวิธีท�าให้หายบาป เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ท�าเองจึงมิใช่

เป็นเจ้าของของกรรมทีท่�าอย่างแน่นอน แต่มเีจ้าของอยูอ่กีส่วนหน่ึงซึง่อาจเป็นผูบ้นัดาล

ผลอะไรให้เกิดแก่ใครก็ได้ อาจเป็นผู้ยกบาปเพิ่มบาปให้ก็ได้

มีเรื่องเล่าไว้ในพงศาวดารลังกาว่า ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๒ โอรสของ

เจ้าผูค้รองรฐัทีอ่ยูก่ลางเกาะ นามว่าราชสงิหะ ได้ท�าปิตฆุาต (ปลงพระชนม์พระบดิา) 
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แล้วเกิดกลัวบาป จึงได้ประชุมพราหมณ์ถามหาวิธีล้างบาป ฝ่ายภิกษุสงฆ์ในพระพุทธ

ศาสนาตอบว่า เป็นอนันตริยกรรม (กรรมหนักที่ให้ผลในอันดับสืบไปทีเดียว ไม่มี 

อะไรมาคั่นได้) ไม่มีทางจะล้างบาปได้ พวกพราหมณ์ตอบว่า มีวิธีล้างบาป ราชสิงหะ 

จึงขัดเคืองภิกษุสงฆ์ ไปนับถือศาสนาพราหมณ์ เรื่องนี้เป็นตัวอย่างของคนที่อยากจะ

รับแต่ชอบ ไม่อยากรับผิดจากกรรมของตน

อนึ่ง ลัทธิใด ๆ แม้จะรับรองหลักกรรมอยู่บ้าง แต่ก็แสดงว่าท�าอะไรดี 

อะไรไม่ดีต่าง ๆ กัน เพราะถือหลักต่าง ๆ กัน เหมือนอย่างการฆ่าสัตว์ที่ทาง 

พระพุทธศาสนาแสดงว่าเป็นบาป แต่ลัทธิอื่นแสดงว่าเป็นบุญก็มี

หลักในการช้ีว่า อะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาป ในทางพระพุทธศาสนานั้น  

ควรท�าความเข้าใจให้ชดัเจนว่า คอื หลกัธรรมจริยา สมจรยิา ดงักล่าวแล้วข้างต้น หรอื

หลักเมตตา หลักยุติธรรม ฉะนั้น ที่พูดว่าทุกลัทธิศาสนาสอนให้คนละชั่ว ทําดี  

จงึนับถอืได้เหมอืน ๆ กนั อาจจะเป็นคาํพดูเพือ่ประนปีระนอม หรอืเพือ่แสดงมรรยาท

ว่าไม่ยกตนข่มท่าน เจตนาก็ดีอยู่ แต่ถ้าจะต้องนับถือกันจริง ๆ และต้องพิจารณา 

ดูแล้ว ก็จะเห็นว่าไม่เหมือนกัน ปฏิบัติไปคนละอย่าง เพราะเห็นว่าเป็นการถูกผิด  

เป็นบุญบาป หรือดีชั่วกันไปคนละอย่าง เหมือนอย่างการฆ่าสัตว์ดังกล่าวแล้ว

ได้ทราบว่าคราวหนึ่ง สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์ 

ได้รับสั่งถาม ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาส ว่า  

เห็นว่าฆ่าสตัว์บชูายัญ ไปสวรรค์เป็นสมัมาทฏิฐิ (เหน็ชอบ) หรอืมจิฉาทฏิฐ ิ(เหน็ผดิ) 

ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ตอบว่า เป็นสัมมาทิฏฐิแขกดังนี้ ท่านตอบเพียงเท่านี้ จะพูดกลับ

อีกทีหนึ่งก็ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทางพระพุทธศาสนา เรื่องนี้เป็นตัวอย่างว่ามิได้นับถือได้

เหมือนกันจริง

ไม่ต้องกล่าวถึงผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่น แม้พุทธศาสนิกชนเองซึ่งมีศรัทธา 

ในกรรมอยู่บ้าง ก็ยังคลางแคลงกันอยู่โดยมากว่า ผู ้ท�ากรรมจะได้รับผลเมื่อไร  

เพราะตามที่ปรากฏเห็นกันอยู่บางคนท�าดีแต่ไม่เห็นว่าได้ดี บางคนท�าชั่วแต่ไม่เห็นว่า

ได้ชั่ว บางทีกลับได้ผลตรงกันข้าม จะมีอะไรมาพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ท�าดีได้ดี ท�าชั่ว 

ได้ชั่ว ตามที่แสดงไว้ในพระพุทธศาสนา



จะพสิูจน์กรรมได้อย่างไร

เด๋ียวนีเ้มือ่พูดว่าอะไรเป็นอะไร กม็กัจะถกูถามว่าพสิจูน์ได้หรอืไม่ เหมอืนอย่าง

วธิพีสิจูน์ทางวทิยาศาสตร์ อันทุก ๆ สิง่ท่ีปรากฏขึน้ หรอืดงัทีเ่รยีกว่าปรากฏการณ์นัน้ 

ต้องเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แน่ ในเมื่อมีเครื่องพิสูจน์ที่เพียงพอ แต่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ 

ชนิดไหน ก็สุดแต่สิ่งที่จะพิสูจน์ ถ้าสิ่งที่พิสูจน์นั้นเป็นวัตถุหรือสสาร ก็พึงพิสูจน์ด้วย

เครื่องพิสูจน์ส�าหรับวัตถุหรือสสารน้ันทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้เป็นต้น ถ้าส่ิงท่ีพิสูจน์ 

เป็นอย่างอื่น จะใช้เครื่องพิสูจน์ส�าหรับวัตถุหรือสสารนั้นก็หาได้ไม่ ถ้าจะพึงใช้เครื่อง

พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวได้ทุกอย่างแล้ว ศาลหลวงก็ไม่ต้องตั้งข้ึน เพราะเม่ือ

ใครถกูกล่าวหาฟ้องร้องว่าท�าผดิ กจั็บตวัมาเขาห้องวทิยาศาสตร์พิสจูน์ ไม่ต้องขึน้ศาล 

ในบดันีแ้ม้จะมเีครือ่งจบัเทจ็กใ็ช้เป็นเพยีงเคร่ืองมือประกอบเท่านัน้ ใช้เป็นเครือ่งวินจิฉัย

เด็ดขาดหาได้ไม่ ฉะนั้น จะพิสูจน์อะไรก็ต้องมีเครื่องพิสูจน์ที่ควรกัน กล่าวอย่างสรุป  

เมื่อสิ่งที่พิสูจน์เป็นวัตถุหรือสสาร ก็ใช้เครื่องพิสูจน์ในทางนั้น เมื่อส่ิงที่พิสูจน์เป็น 

ความจริงทีน่อกไปจากวตัถหุรอืสสาร กต้็องใช้เครือ่งพสูิจน์อย่างอืน่ทีจ่ะช้ีถึงความจรงิ

นั้น ๆ ได้ ดังวิธีที่ทั่วโลกก็ใช้กันอยู่แล้ว เป็นต้นว่า

การพิสูจน์ความผิด เมื่อบุคคลถูกกล่าวหาฟ้องร้องว่าท�าผิดกฎหมาย ก็ต้อง

พิสูจน์กันตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่น สืบสวน สอบสวน ไต่สวน พิจารณา 

วินิจฉัยโดยยุติธรรมตามกฎหมาย
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การพิสูจน์ภูมิรู้สติปัญญา เรื่องน้ีจะชั่งตวงวัดอย่างวัตถุ หรือจะค�านวณด้วย

วธิคีณติศาสตร์ ให้รูว่้าใครมีภูมิสตปัิญญาเท่าไรหาได้ไม่ เพราะมใิช่เป็นส่ิงทีม่ส่ีวนกว้าง

บางตื้นลึกหนักเบาอย่างสิ่งของ ฉะนั้น จึงต้องใช้วิธีให้แสดงออก เหมือนอย่างในครั้ง

โบราณ ผู้ที่เรียนส�าเร็จศิลปศาสตร์มาแล้ว ก็แสดงศิลปศาสตร์นั้นในที่ประชุมชน  

ในบัดน้ีก็ใช้การสอบต่าง ๆ ตั้งข้อสอบให้ตอบ เม่ือตอบได้ตามกฎเกณฑ์ก็รับรองว่า

สอบได้ มีภูมิรู้ชั้นนั้น ชั้นนี้ แม้การวัดภูมิสติปัญญาที่เรียกว่า ไอคิวของฝรั่ง ก็เป็นวิธี

ตั้งปัญหาให้ตอบเช่นเดียวกัน แล้วก็ตัดสินว่ามีสติปัญญาขนาดนั้นขนาดนี้ วิธีพิสูจน์

ด้วยการสังเกตจากการแสดงออกนี้ ก็คล้ายเป็นการท�านายอย่างหมอดู ซึ่งท�านายไป

ตามหลักเกณฑ์ ไม่ใช่เป็นความจริงอย่างเต็มที่เหมือนอย่างรู้ด้วยญาณ (ความหยั่งรู้

จริง) แต่เรียกว่าเป็นญาณสมมติก็พอได้ คือต่างว่าเป็นญาณ เมื่อใช้วิธีซึ่งเป็นที่ 

รับรองกันแล้วเช่นวิธีสอบดังกล่าว ก็เป็นใช้ได้ 

การพิสูจน์มติและจิตใจ เมื่อต้องการจะรู้ว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไร จะใช้

เครื่องชั่งตวงวัดเป็นต้นก็ไม่ได้เหมือนกัน ต้องใช้วิธีให้แสดงออกมาในทางการเมือง  

เช่น ออกเสยีงเลอืกตัง้ ออกเสยีงประชามต ิในการประชมุ เช่น การอภปิราย การลงมติ 

และในส่วนปลีกย่อย เฉพาะเรื่อง เฉพาะบุคคลก็ใช้วิธีแหย่ให้บุคคลนั้นแสดงออกมา 

และสงัเกตจากอาการทีเ่ขาแสดงออกมานัน้ แต่ถ้าเขาไม่แสดงอาการอะไรออกมาแล้ว

ก็จะรู้ไม่ได้ เว้นไว้แต่จะมีญาณหยั่งรู้จิตใจของเขาเท่านั้น

การพสิจูน์ต่าง ๆ ตามทีก่ล่าวมานี ้แสดงว่าเครือ่งพสิจูน์นัน้มต่ีาง ๆ เมือ่เป็น

วัตถุก็น�าเข้าห้องวิทยาศาสตร์ เมื่อเป็นความผิดก็น�าเข้าโรงศาล เมื่อเป็นภูมิรู้ก็น�าเข้า

สอบไล่ เมื่อเป็นจิตใจก็แหย่ให้แสดงออก ดังนี้เป็นต้น คราวนี้เป็นกรรม จะน�าเข้าวิธี

ไหน? จะน�าเข้าโรงศาล หรือจะน�าเข้าห้องสอบไล่ ดังกล่าวแล้วเป็นต้น ก็คงไม่ได้ผล 

จึงต้องน�าเข้าพสิจูน์ตามหลกัเหตผุล อันเป็นเหตผุลอย่างธรรมดาสามัญ ทีส่ามารถจะ 

เข้าใจได้ด้วยสามัญส�านึกของทุก ๆ คน ดังจะกล่าวต่อไปนี้

ทกุ ๆ คนเมือ่ตากแดดกร้็อน เมือ่อาบน�า้ก็เย็น เมือ่ได้รบัความร้อน เย็นตาม

ที่ต้องการก็เป็นสุข เม่ือได้รับเกินต้องการก็เป็นทุกข์ สิ่งท่ีทําให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์

เหล่านี้เรียกว่าเหตุ ส่วนความสุขหรือทุกข์ที่ได้รับเรียกว่าผล ถ้าเป็นเหตุผลในทางให้
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เกดิสุขกเ็รียกว่าด ีถ้าเป็นเหตผุลในทางให้เกดิทกุข์ กเ็รยีกว่าชัว่ร้าย เหตผุลทีเ่กดิจาก

การท�าของบุคคลก็เช่นเดียวกัน เช่น เมื่อผู้ใดมารังแกตัวเราให้เดือดร้อน เราก็เห็นว่า

คนน้ันไม่ด ีเกเร เมือ่มผีูใ้ด มาช่วยเหลอืเกือ้กลูตวัเราให้เป็นสุขสบาย เรากเ็ห็นว่าคน

น้ันเป็นคนด ีเป็นคนมคีณุเกือ้กลู ตวัอย่างง่าย ๆ ดงักล่าวนีเ้ป็นเครือ่งแสดงว่า ทกุ ๆ 

คนต่างก็มีสามัญสํานึกบอกตัวเองอยู่ว่าความดีและความชั่วมีจริง เพราะเรารู้สึกตัว

ของเราเองว่า คนนั้นทําดีแก่เรา คนโน้นทําชั่วร้ายแก่เรา และในทํานองเดียวกัน  

ตัวเราเองก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่า ตัวเราเองทําดีหรือไม่ดีอย่างไร จนถึงบางทีรู้สึก

ภูมิใจในความดีของเรา หรือเสียใจในความชั่วของเรา ในเมื่อเกิดรู้สึกตัวขึ้น

อันความดีหรือความชั่ว ที่ตัวเราเองทํา หรือที่คนอื่นทํา ซึ่งปรากฏในความ

รู้สึกของเรานั้น คืออะไรเล่า? ก็คือกรรมนั่นเอง เป็นกุศลกรรม (กรรมดี) บ้าง  

เป็นอกศุลกรรม (กรรมชัว่) บ้าง ฉะนัน้ กรรมจงึมจีรงิ และมตีวัอยูจ่รงิ เพราะตดิอยู่

ในความรู้สึก ในจิตใจของตัวเราเอง ท่านผู้ท�าความดีให้แก่เรา เช่น มารดาบิดา  

และผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย พระคุณของท่านเหล่านี้ย่อมติดอยู่ในจิตใจของตัวเรา  

เกิดเป็นความกตัญญู (รู้พระคุณที่ท่านได้ท�า) และกตเวที (ประกาศพระคุณที่ท่านได้

ท�าแล้ว คือการตอบแทนพระคุณท่าน) ในทางตรงกันข้าม เมื่อใครท�าไม่ดีต่อเราก็มัก

จะตดิใจตวัเรา กลายเป็นผกูเวรกนัต่อไปได้เหมอืนกนั กรรมของคนอืน่ยงัตดิใจตวัเรา

เองอยู่ได้ถงึเช่นนี ้ไฉนกรรมของเราเองจะติดใจตัวของเราเองอยูไ่ม่ได้ เราไม่สามารถ

จะแกล้งลมืกรรมของเราได้ ถงึจะลมืไปแล้วกย็งัฝังอยูอ่ย่างลกึซ้ึงในจิตใจ เพราะกรรม

เกิดจากเจตนาของเรา จึงเป็นรอยจารึกของจิตใจ

เมื่อรู้สึกว่ากรรมมีจริง ท�าดีเมื่อใดเป็นกรรมดีเม่ือนั้น ท�าไม่ดีเม่ือใดเป็น 

กรรมช่ัวเมือ่น้ัน ปัญหาต่อไปจงึมีว่า กรรมวบิากคอืผลของกรรมมหีรอืไม่และมอีย่างไร  

คิดดูง่าย ๆ ในเวลาสอบไล่ เมื่อได้รับข้อสอบ คิดออก ตอบได้ สอบไล่ได้ การที่ตอบ

ได้สอบไล่ได้เป็นผลด ีเกดิจากความตัง้ใจเรยีนดนีีแ้หละ คอืกรรมด ีท�าให้เกดิผลดคีอื

สอบไล่ได้ ถ้าตรงกันข้าม เรียนอย่างเหลวไหล จนถึงสอบไม่ได้นี้เป็นกรรมชั่ว ท�าให้

เกดิผลชัว่คอืสอบตก ฉะนัน้ผลของกรรมจึงมีอยู่จรงิ และมีตามชนดิของกรรม คอืผล

ดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว เพราะกรรมดีย่อมให้ผลดี กรรมชั่วย่อมให้
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ผลชั่วเสมอ ไม่สับสนกัน เหมือนอย่างต้นมะม่วงให้ผลเป็นมะม่วง ต้นขนุนให้ผลเป็น

ขนุนเป็นไปตามชนิด

แต่ยังมีปัญหาต่อไปอีก กรรมและกรรมวิบากนั้นเป็นของใคร คิดดูง่าย ๆ 

อย่างการเรียนการสอบดังกล่าวแล้ว คนไหนเรียนคนนั้นรู้ คนไหนไม่เรียนคนนั้นไม่รู้ 

ถ้าไม่เรียนใครจะมาบันดาลให้ใครรูข้ึน้เองหาได้ไม่ ฉะนัน้ กรรมและกรรมวบิากจงึเป็น

ของคนทีท่�ากรรมน่ันเอง ผูใ้ดท�ากรรมอย่างไร กย่็อมได้ผลกรรมอย่างนัน้ เหมอืนอย่าง

หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รบัผลเช่นนัน้ ทุก ๆ คนจงึต้องรับผดิชอบต่อกรรมของตนเอง 

จะป้ายไปให้คนอ่ืนไม่ได้ คนทีท่�าด ีเช่น ประพฤตตินเรยีบร้อย ช่วยท�ากจิทีเ่ป็นประโยชน์ 

เป็นต้น จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม ก็เป็นคนดีขึ้นเพราะกรรมของตน ใครจะรู้จะชม

หรือไม่ก็ตาม ตัวผู้ท�าเองก็รู้สึกตัวเองว่าท�าดี คนที่ท�าไม่ดี เช่น ประพฤติตนเกะกะ

ระราน เป็นคนหัวขโมย เป็นต้น ก็เป็นคนชั่วขึ้นเพราะกรรมของตน ใครจะรู้จะติ 

หรอืไม่กต็าม ตัวผูท้�าเองกรู้็สกึว่าตวัของตวัท�าชัว่ อาจจะป้ายความผดิให้ผูอ้ืน่ด้วยการ

หลอกให้คนอื่นเข้าใจผิด แต่จะหลอกตัวเองไม่ได้ ตัวเองย่อมรู้สึกส�านึกตัวเองอย่าง 

เต็มที่ ฉะนั้น เมื่อท�าดี ท�าชั่วแล้ว จึงปัดดีปัดชั่วออกไปให้พ้นตัวเองไม่ได้ เพราะรู้สึก

ตัวเองอยู่ทางจิตใจของตน ใครจะแย่งดีไป จะใส่ชั่วให้ก็ไม่ได้ นอกจากจะหลอกให้คน

อื่นเข้าใจผิดเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นความจริง

สรุปความว่า เมื่อคิดพิสูจน์ด้วยสามัญส�านึกตามเหตุผลอย่างง่าย ๆ ในเรื่อง

ความดีความชั่วทั่ว ๆ ไปที่มีอยู่เฉพาะหน้า ก็จะเห็นได้แล้วว่า

๑.  กรรมมี คือ มีความดีความชั่วในการท�าของทุก ๆ คน

๒.  กรรมวิบากมี คือ มีผลดีของความดี มีผลชั่วของความชั่ว

๓.  กรรมเป็นของผู้ท�า คือ ใครท�ากรรมอย่างใดก็ได้รับผลอย่างนั้น

เมื่อกล่าวเฉพาะตัวของเราเองแล้วเมื่อเป็นกรรมของเราเองยิ่งพิสูจน์ได้ง่าย  

คือน�าเข้าพิสูจน์ในห้องใจของเราเอง เพราะเรารู้ตัวเราเองได้ดี แต่ข้อส�าคัญเราต้องมี

ยุติธรรม คือไม่ล�าเอียง เหมือนอย่างการพิสูจน์วัตถุหรือสสารในห้องวิทยาศาสตร์ 

เครื่องพิสูจน์ต้องใช้ได้ หรือการพิสูจน์ความผิดในโรงศาล โรงศาลก็ต้องสถิตยุติธรรม
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คําเก่า ๆ มีกล่าวว่า "ถึงคนไม่เห็นเทวดาก็เห็น"เดี๋ยวนี้อาจเห็นว่าพ้นสมัย  

แต่ถ้ารู้จกัคดิ คาํนีก้ย็งัใช้ได้ คอื เทวดาในดวงใจของเราเอง หมายความว่าความมีหิริ 

(ละอายใจ) และโอตตปัปะ (เกรงบาป) ซึง่ท่านเรียกว่าเป็นเทวธรรม (ธรรมของเทวดา 

หรือธรรมที่ทําให้เป็นเทวดา) ใจที่มีละอาย มีเกรงบาปคือความชั่วช้าต่าง ๆ นี้แหละ

คือเทวดา แต่ใจกระด้าง ด้าน หยาบช้า แข็งกร้าว ชั่วร้าย อาจมองไม่เห็น  

ภาษิตมอญมีกล่าวว่า “เมื่อกาจับที่ใบต้นหญ้า ด้วยคิดว่าไม่มีใครเห็น ถึงกระนั้นก็ม ี

ผู้เห็นอยู่ถึงสองเป็นอย่างน้อย″ ผู้เห็นทั้งสองในภาษิตมอญนี้คือใคร ขอให้คิดเอาเอง 

ถ้าคิดไม่เห็นก็ให้ส่องหน้าในกระจกก็จะเห็นผู้ที่เห็นกา แม้พระพุทธภาษิต ก็มีกล่าว 

ไว้ว่า “ชื่อว่าที่ลับย่อมไม่มีแก่ผู้ทําชั่ว”



แนวคดิเรื่องกรรม

ในมหาโพธิชาดกตอนหนึ่งเล่าว่า พระราชาแห่งรัฐหนึ่งมีอ�ามาตย์อยู่ ๔ คน 

เป็นผู้แสดงลัทธิต่าง ๆ แก่พระราชา อ�ามาตย์คนที่ ๑ แสดงลัทธิว่า ผลทุกอย่าง 

ไม่มีเหตุ อ�ามาตย์คนที่ ๒ แสดงลัทธิว่า พระอิศวร (พระเป็นเจ้า) สร้าง อ�ามาตย ์

คนที่ ๓ แสดงลัทธิว่า ทุก ๆ อย่างเป็นเพราะบุพกรรม (กรรมในปางก่อน) อ�ามาตย์

คนที่ ๔ แสดงลัทธิว่า ขาดสูญ ยังมีชีปะขาวอีกคนหนึ่งซึ่งพระราชาเคารพนับถือ 

ปรารถนาจะโต้วาทะกับอ�ามาตย์เหล่านั้น จึงไปขอหนังวานรจากชาวบ้านมาตากท�าให้

หมดกลิ่นให้เรียบร้อยดีแล้ว จึงนุ่งห่มหนังวานรและใช้เป็นอย่างผ้าพาดบ่าเข้าไปใน 

พระอุทยาน พระราชาได้ทรงทราบ ได้เสด็จพร้อมกับอ�ามาตย์ทั้ง ๔ ทอดพระเนตร 

เห็นท่านชีปะขาวก�าลังนั่งสนใจอยู่กับหนังวานร จึงตรัสถาม ชีปะขาวก็ทูลตอบว่า  

วานรนี้มีอุปการะแก่อาตมามาก ช่วยน�าน�้ามาให้บ้าง กวาดที่ให้อยู่บ้าง ท�าการปฏิบัติ

ให้ต่าง ๆ อาตมาจะไปไหนก็ขึ้นหลังวานรนี้ไป แต่คราวหนึ่งอาตมาเกิดมีจิตใจทราม 

จงึกนิเนือ้ของวานรนัน้ น�าหนงัมาตากให้แห้ง ใช้นุง่ห่มตลอดถึงปนูัง่นอน เพราะคิดถึง

บุญคุณว่ามีอุปการะแก่อาตมามาก ฝ่ายอ�ามาตย์ทั้ง ๔ ได้ยินดังนั้น ก็พากันกล่าว 

เย้ยหยันว่า ตาชีปะขาวนี้เป็นคนอกตัญญู ทรยศต่อมิตร ท�าปาณาติบาต

ฝ่ายชีปะขาวจึงกล่าวโต้แก่อ�ามาตย์คนที่ ๑ ซึ่งถือลัทธิทุก ๆ อย่าง ไม่มีเหตุ 

ว่าเมื่อผลทุก ๆ อย่างไม่มีเหตุ เกิดขึ้นเอง ความชั่วอะไร ๆ จะมีได้อย่างไร เพราะว่า

ตามลัทธิของท่านย่อมไม่มีเหตุที่จะท�าให้ใคร ๆ ในโลก เศร้าหมองหรือบริสุทธิ์ โลกนี้

เป็นไปตามคติและภาวะของตนเอง แปรปรวน วิวัฒนาการไปเอง มีสุขมีทุกข์ไปเอง 
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จะท�าอะไรก็ท�าไปไม่จ�าต้องประสงค์ จะท�าดีหรือท�าชั่ว ท�า ๆ ไปก็แล้วกัน ท�าอะไร 

ก็ท�าได้ เมื่อเป็นเช่นนี้จะมีใครท�าบาป หรือท�าบุญอะไรเล่า ฉะนั้น ถ้าลัทธิของท่าน 

เป็นจริง ถึงว่าอาตมาจะฆ่าวานรกินเนื้อเสีย อาตมาก็ไม่มีโทษไม่มีบาป อ�ามาตย์ 

คนที่ ๑ เมื่อถูกโต้เช่นนั้นก็นั่งนิ่ง

ชีปะขาวจึงกล่าวโต้อ�ามาตย์คนที่ ๒ ซึ่งถือลัทธิพระเป็นเจ้าสร้างว่า ถ้าพระ

เป็นเจ้าสร้างชีวิตแก่โลกทั้งหมด เที่ยวจัดแจงให้คนนี้ท�ากสิกรรม ให้คนนั้นเล้ียงโค 

เป็นต้น เป็นผู้สร้างความเจริญความเสื่อม ความดีความชั่วท้ังปวง เป็นผู้บันดาล 

สิ่งทั้งหมด เม่ือเป็นเช่นนี้ ใครท�าบาปก็ท�าเพราะพระผู้เป็นเจ้าส่ังให้ท�า พระเป็นเจ้า 

จงึต้องรบับาปนัน้ไปเอง ถงึอาตมาจะฆ่าลิงหรอืใครจะท�าบาปอะไร ๆ กไ็ม่ต้องรับบาป  

เพราะท�าตามค�าสั่งของพระเป็นเจ้าต่างหาก อ�ามาตย์คนที่ ๒ ถูกโต้ดังนั้นก็นิ่งไป

ชปีะขาวจงึกล่าวโต้อ�ามาตย์คนที ่๓ ซึง่ถือลทัธกิรรมในปางก่อนว่า ถ้าใคร ๆ 

พากันถึงสุขทุกข์เพราะกรรมในปางก่อนเป็นเหตุเท่านั้นแล้ว ใคร ๆ ที่ต้องได้รับทุกข์

ในบดันี ้เช่น ถูกเขาฆ่า ถกูเขาลกัขโมยทรพัย์ ถูกเขาเบยีดเบยีนต่าง ๆ กเ็พราะกรรม

ในปางก่อนของตนเอง เหมือนอย่างกู้หนี้เขามาแล้วก็ใช้หนี้เขาไป ฉะนั้น ถ้าลัทธิของ

ท่านเป็นจริง วานรนี้ก็คงเคยฆ่าอาตมามาแล้วในชาติปางก่อน เหมือนอย่างเป็นหนี้

อาตมาอยู่ มาชาตนิีอ้าตมาจงึฆ่าเสยีบ้าง ลงินีจ้งึถกูฆ่าเป็นการใช้หนีก้รรมเก่าให้สิน้ไป 

อาตมาซึ่งเป็นผู้ฆ่าจึงเท่ากับเป็นผู้ช่วยลิงนี้ให้พ้นจากหนี้จึงไม่เป็นบาปอะไร กลับจะ

เป็นการช่วยไปเสียอีก และใคร ๆ จะฆ่าหรือท�าร้ายใคร เมื่ออ้างว่าเป็นกรรมเก่า 

ของเขา เขาก็ท�าได้ทั้งนั้น และอาจอ้างเอาบุญคุณเสียอีกก็ได้ ว่าช่วยฆ่าเขาเป็น 

การช่วยเปลื้องหนี้กรรมให้แก่เขา อ�ามาตย์คนที่ ๓ ถูกโต้เช่นนี้ ก็นิ่งไป

ชีปะขาวจึงกล่าวโต้อ�ามาตย์คนที่ ๔ ซึ่งถือลัทธิขาดสูญว่า ถ้าใคร ๆ ขาดสูญ

เสียหมด คือตายสูญไปเลยไม่ต้องเกิดอีก จะท�าอะไรก็มุ่งประโยชน์เดี๋ยวนี้เท่านั้น  

แม้ว่าจะต้องท�ามาตุฆาตปิตุฆาตเพื่อประโยชน์ของตนก็ท�าได้ ไม่มีภายหน้าท่ีจะต้อง 

รบัผล ฉะนัน้ ถ้าลัทธขิองท่านดงักล่าวเป็นจรงิ แม้ว่าอาตมาจะฆ่าวานรกไ็ม่มบีาปอะไร 

ที่จะต้องไปรับ ตัวเราเองก็ขาดสูญ บาปและสิ่งทั้งหลายก็ขาดสูญไปด้วยกัน อ�ามาตย ์

คนที่ ๔ เมื่อถูกโต้ดังนั้นจึงเงียบไป
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ชปีะขาวทีท่่านกล่าวว่าเป็นพระโพธสิตัว์ จงึถวายโอวาทพระราชา มใิห้เชือ่ถอื

ลัทธิของอ�ามาตย์ทั้ง ๔ เหล่านั้น และให้ทรงประพฤติธรรม ปกครองแว่นแคว้น 

โดยธรรม

เรื่องในชาดกที่เล่ามานี้แสดงว่าแม้ผู้ที่ถือลัทธิว่าไม่มีความดีความชั่ว ก็ยังมี

สามัญส�านึกอยู่ในความดีความชั่ว ซ่ึงเป็นหลักความจริง จึงได้กล่าวต�าหนิชีปะขาว

โพธิสัตว์ไปโดยที่ไม่ทันนึกถึงลัทธิของตนที่ถืออยู่ ฉะนั้น เร่ืองของกรรมจึงเป็นเร่ือง 

ของความจรงิทีเ่ป็นไปอยูโ่ดยธรรมดาสามญั พระพทุธเจ้ากท็รงยกเอาความจรงินีแ้หละ

มาสั่งสอน มิได้ทรงแต่งเรื่องของกรรมขึ้นเอง ทั้งมิได้ทรงยักย้ายเปลี่ยนแปลงบิดผัน

ไปจากความจริง ทรงชี้แจงแสดงเปิดเผยไปตามหลักความจริงเท่านั้น

ข้อที่กล่าวย�้าอีกก็คือ มักจะเข้าใจกันอีกอย่างหนึ่งว่า เรื่องของกรรมเป็นเรื่อง

อดีตคือล่วงมาแล้ว ในปัจจุบันเรามักมีหน้าที่ปล่อยตนให้เป็นไปตามกรรม ที่เรียกกัน

ว่า ยถากรรม เท่านั้น จึงไม่คิดจะท�าอะไร ถ้าเห็นดังนี้เป็นความเห็นผิด ดังลัทธิของ

อ�ามาตย์ทีถ่อือะไร ๆ เกดิเพราะกรรมปางก่อน (ปพุเพกตเหต)ุ ดงักล่าวแล้ว พระพทุธเจ้า

ก็ทรงสอนมิให้เชื่อลัทธินี้ ถือว่าเป็นลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนา และตรัสยกเวทนา 

สุข ทุกข์ ที่ทุก ๆ คนได้รับอยู่เป็นตัวอย่าง ว่าเกิดเพราะโรคต่าง ๆ ในปัจจุบันก็มี  

เกดิเพราะกรรมเก่ากมี็ ฉะนัน้ เม่ือโรคเกดิขึน้กต้็องเยยีวยา และต้องป้องกนัรกัษาตวั

ไม่ให้เกดิโรค ในด้านความประพฤตต่ิาง ๆ กเ็ช่นเดยีวกนั ให้ละกรรมท่ีชัว่ท�ากรรมทีด่ี 

กรรมปัจจุบันนี้แหละเป็นข้อสําคัญแห่งชีวิตของทุก ๆ คน คือ การที่เราทําอยู่เดี๋ยวนี้ 

ถ้อยคาํทีเ่ราพคูอยูเ่ดีย๋วน้ี เรือ่งท่ีเราคิดอยู่เดีย๋วนี ้ เป็นหน้าทีข่องเราจะต้องคอยตรวจด ู

ให้ตัวเราเองท�าพูดคิด แต่ในทางที่ถูก ก่อให้เกิดคุณประโยชน์โดยส่วนเดียวเท่านั้น  

อย่าเอาเรื่องกรรมเก่ามาเป็นเคร่ืองตัดรอนคุณประโยชน์ มาท�าให้นอนรอโชคลาภ  

ดังมีเรื่องเล่าเป็นคติไว้ว่า

มชีาย ๒ คน ไปให้หมอด ูหมอท�านายทายคนหนึง่ว่าจะได้เศวตฉัตร ท�านาย

อกีคนหนึง่ว่าจะล�าบาก ชายคนทีไ่ด้รบัท�านายว่าจะได้เศวตฉตัรกดี็ใจ นัง่นอนรอไม่ท�า

มาหากินอะไร ในที่สุดก็สิ้นทรัพย์สมบัติ ไปนอนเจ็บอยู่อย่างอนาถที่ป่ากลางทุ่ง  

มพีระธดุงค์เดนิผ่านมาพบเข้า มจีติสงสารจงึเอากลดไปปักให้ ชายผู้นัน้กส้ิ็นใจในกลด
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ของพระธดุงค์ กไ็ด้เศวตฉตัรเหมอืนกนั เพราะค�าว่าเศวตฉตัรแปลว่าร่มขาว กลดของ

พระธุดงค์ก็เป็นร่มขาวชนิดหนึ่ง ส่วนชายอีกคนหนึ่งซึ่งได้รับท�านายว่าจะล�าบาก  

เกิดความกลัวล�าบากจึงตั้งหน้าขวนขวายพากเพียรท�ามาหากิน เก็บออมทรัพย์สิน 

อยู่เร่ือย ๆ มา จึงมีหลักฐานเป็นสุขสบายขึ้นโดยล�าดับ แต่ก็ล�าบากมาก่อนเป็น 

อนัมาก เร่ืองนีเ้ป็นคตสิอนใจว่า หน้าท่ีของเราทกุ ๆ คน กค็อืท�ากรรมปัจจบุนันีแ้หละ

ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปแล



เพราะเหตุไร จึงไม่เชื่อเรื่องกรรม

ในจิตใจที่มีสามัญส�านึกของทุก ๆ คน ย่อมมีความรู้สึกว่ามีความดี ความชั่ว 

มผีลของความดคีวามช่ัว และผูท้�านัน้เอง เป็นผูม้คีวามดคีวามช่ัวตดิตวัอยู ่เพราะใคร

ท�ากรรมอันใดกรรมนั้นย่อมจารึกอยู่ในจิตใจ และผู้ท�านั้นเองต้องเป็นผู้รับผล คือ 

รับผิดชอบต่อการกระท�าของตน ความพิศดารในเรื่องนี้ได้แสดงแล้ว แต่การที่คน 

ไม่น้อยยังไม่มีความเชื่อต้ังม่ันลงไปในกรรมตามหลักที่กล่าว ซึ่งรวบรัดโดยย่อว่า  

“ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว” ก็เพราะเหตุ ๒ ประการ คือ

๑. ความล�าเอียงเข้ากับตนเอง หรือถือเอาแต่ใจตน 

๒. ไม่เห็นผลสนองที่สาสมทันตาทันใจ

ความลําเอียงเข้ากับตนเองนั้น คือ มุ่งประโยชน์ตน หรือมุ่งจะได้เพื่อตน 

เท่าน้ัน ไม่ค�านงึถงึความเสยีหายทุกข์ยากของผูอ้ืน่ ดังเช่น เมือ่โกรธขึน้มากท็�าร้ายเขา 

เมื่ออยากได้ข้ึนมาก็ลักของเขา เมื่อท�าได้ส�าเร็จดังนี้ ก็มีความยินดีและอาจเข้าใจ 

ว่าท�าดี แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้ใครมาท�าร้ายตัวเรา มาลักของเรา ถ้าใคร 

มาท�าเข้าเราก็ต้องว่าเขาไม่ดี ถึงเราจะไปยั่วให้เขาโกรธ เมื่อเขาโกรธขึ้นมาท�าร้าย

ร่างกายเรา เราก็ยังว่าเขาไม่ดีอยู่น่ันเอง การกระท�าอย่างเดียวกัน จะดีบ้างไม่ดีบ้าง

อย่างไรได้ เหมือนอย่างการท�าร้ายร่างกาย การลักทรัพย์ เมื่อเราท�าแก่เขาได้ก็เป็นดี 

แต่ถ้าเขาท�าแก่เราเป็นไม่ดี จะเป็นดังนี้หาถูกต้องไม่ เพราะเป็นการที่เรา พูดเอาเอง

อย่างไม่ยุติธรรม
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แต่การล�าเอียงเข้ากับตนเอง ข้อนี้แหละเป็นเหตุส�าคัญอย่างหนึ่ง ที่ท�าให้คน

เป็นอันมากยังประกอบกรรมชั่ว เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง หรือประโยชน์แก่ผู้อื่นที่

เกี่ยวข้องกับตน ถึงจะมีกรรมศรัทธาอยู่อย่างผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนามีอยู่ทั่ว ๆ ไป

ก็ตาม เมื่อความมุ่งจะได้ (โลภะ) ความโกรธแค้นขัดเคือง (โทสะ) ความหลงผิด 

(โมหะ) มกี�าลังแรงกล้ากว่าก�าลังศรทัธา คนกป็ระกอบกรรมทีช่ัว่ได้สุดแต่ใจทีอ่ยากได้ 

ทีโ่กรธ ทีห่ลง จะฉดุชกัน�าไป ท่ีเป็นเช่นน้ีไม่ใช่เพราะไม่มคีวามรูสึ้กส�านกึรูใ้นความดชีัว่ 

ก็มีความรู้สึกส�านึกรู้เหมือนกัน แต่ไม่มีก�าลังใจในฝ่ายสูงที่จะห้ามก�าลังใจในฝ่ายต�่า  

จึงยับยั้งตนเองไว้ไม่ได้ มีคนเป็นอันมากเมื่อท�าไปแล้วเกิดเสียใจในภายหลัง ดังเช่น

เมื่อท�าอะไรลงไปในขณะที่อยากได้หรือรักชอบอย่างจัดในขณะที่โกรธจัด ในขณะที ่

หลงจัด อย่างที่เรียกว่าหลงอย่างไม่ลืมหูลืมตา หรือในขณะที่ก�าลังเมาสุราอันเรียกได้

ว่าหลงเหมือนกัน ครั้นเมื่อสร่างรัก สร่างชัง สร่างหลง สร่างเมาแล้ว ก็กลับเสียใจใน

กรรมที่ตนได้ประกอบไปแล้ว

ในขณะทีใ่จวปิรติเช่นนัน้ บางทที�าให้เป็นรอยแผลจารกึอยูใ่นจิตใจ คอยสะกดิ

ใจให้เจบ็ช�า้เดอืดร้อนอยูต่ลอดเวลานาน และท�าให้เกดิความเกลียดตนเอง หรอืรังเกยีจ

ตนเองจนถึงต้องหลบหน้าเพื่อนฝูงมิตรสหายไปก็มี แต่ถึงจะหลบหน้าคนอื่นเป็น 

ส่วนมากได้ แต่หลบตนเองไม่พ้น เม่ือเกิดความเกลียดหรือรังเกียจตนเองมากขึ้น  

จนไม่สามารถจะทนอยู่ในโลกได้ ต้องพยายามท�าลายตนเองไปก็มี ฉะนั้น เมื่อเกิด

แผลในใจขึ้นก็มักเป็นชนิดโรคเรื้อรังที่รักษาหายยาก สู้ป้องกันไม่ให้มีขึ้นไว้ก่อนไม่ได้ 

ทัง้น้ีด้วยวธิปีลูกกรรมศรทัธาคือความเชือ่กรรมน้ีแหละ ให้ตัง้มัน่ข้ึนในใจ ให้มเีป็นก�าลงั

ใจจนพอที่จะเชื่อใจได้ว่าจะไม่ประกอบกรรมที่ชั่วที่ผิดอะไร ๆ ถ้ายังคลางแคลงสงสัย  

ไม่เช่ือใจตนเองว่าจะยับย้ังใจไว้ได้ ก็ต้องเว้นจากสิ่งยั่วยุ เย้าแหย่ต่าง ๆ ฉะนั้น  

ทางบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และทางโรงเรียนจึงได้คอยแนะน�าส่ังสอนห้ามปราม  

ไม่ให้อ่านหนังสือบางชนิด ไม่ให้ดูภาพยนตร์บางชนิด ที่เป็นเคร่ืองยุแหย่ยั่วเย้าให้

ประพฤติผิดศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี ค�าแนะน�าห้ามปรามนั้น ก็สมควรท่ีจะ 

เชื่อฟังและปฏิบัติตาม เป็นการป้องกันตัวเราเองไว้ตั้งแต่เบื้องต้น

ท่านผูใ้หญ่ท่ีกรณุาให้ค�าแนะน�าตกัเตอืนกด็ ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม

สั่งสอนก็ดี ท่านก็ได้แต่เป็นเพียงผู้บอกกล่าวแนะน�า ส่วนความเชื่อฟังเป็นหน้าที่ 
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ของเราเอง เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของเรา ถ้าใจของเราเกิดด้ือดึงขัดแย้งไม่เชื่อฟัง

เสียแล้ว ค�าแนะน�าตักเตือนต่าง ๆ ก็ไม่มีประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยมาก ฉะนั้น 

จึงควรที่จะคอยตรวจดูใจของเราเองว่า มีความเชื่อฟังต่อค�าแนะน�าส่ังสอนอยู่เพียงไร 

มีความดื้อดึงขัดแย้งอยู่เพียงไร และคิดต่อไปว่าเพราะเหตุไร เมื่อหมั่นคิดอยู่ดังนี้แล้ว 

จะเห็นผลเทียบเคียงได้เอง หรือถ้ายังไม่เห็นได้เองก็ต้องซักถาม และท่านผู้แนะน�า

อบรมก็มักจะ ชี้แจงให้รู้ให้เข้าใจ ถ้าคิดตั้งใจฟังค�าชี้แจงของท่าน ไม่ตั้งป้อมดื้อดึง 

เสียก่อนแล้ว ก็คงจะได้ความกระจ่างในค�าแนะน�าของท่าน และจะได้ความซาบซึ้ง  

ในเมตตากรุณาของท่าน

การหัดมีความเชื่อฟังอย่างมีเหตุผลนี้ เป็นวิธีแก้ความลําเอียงเข้ากับตนเอง 

ที่เป็นเหตุให้ทําอะไรตามใจตนเองโดยส่วนเดียว ผู้ใหญ่ที่ดีจึงไม่ต้องตามใจเด็กในทาง

ที่ผิด คอยแนะนําห้ามปราม หรือแม้ต้องปราบเอาบ้างตามสมควร เป็นการหัดไม่ให้

ลาํเอยีงเข้ากบัตนเองหรอืถอืเอาแต่ใจตนเองมาต้ังแต่อ่อน เข้าในค�าว่าดดัไม้ตัง้แต่อ่อน 

เพราะดัดเม่ือแก่นั้นเป็นการดัดยาก เม่ือเป็นเช่นนี้จึงเป็นการส่ังสอนให้เป็นคนรู้ผิดรู้

ถูกอย่างมีเหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องทุก ๆ วัน ท�าให้รู้จักเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่อว่ามี

ถูกมีผิด มีเหตุมีผล ซึ่งเมื่อเป็นความผิดแล้ว ตัวเราเองท�าก็ผิด คนอ่ืนท�าก็ผิด  

เมื่อเป็นความถูกแล้ว ตัวเราเองท�าก็ถูก คนอื่นท�าก็ถูก ข้อนี้แหละเป็นกรรมศรัทธา  

ที่ผู้ใหญ่สมควรปลูกฝังให้แก่เด็กมาตั้งแต่ต้น และผู้ใหญ่ก็ควรเว้นจากการกระท�าสิ่งที่

ไม่เหมาะไม่งามให้เด็กเห็นและอ้างได้ว่าท�าไมผู้ใหญ่ท�าได้ เช่น ห้ามไม่ให้เด็กเล่น 

การพนันเท่ียวเตร่ แต่ผู้ใหญ่เล่นการพนันเที่ยวเตร่ ห้ามไม่ให้เด็กทะเลาะวิวาทกัน  

แต่ผู้ใหญ่เมาสุราทะเลาะวิวาทกันเหล่านี้ เป็นต้น เมื่อท�าให้เห็นเป็นตัวอย่างไม่ดี  

กท็�าให้เด็กอยากเอาอย่าง ท�าให้น�า้หนักในค�าอบรมห้ามปรามน้อยลงไปจนเกอืบจะไม่มี

ความหมายอะไร และจะเข้าท�านองค�าที่ว่า จงท�าตามค�าที่ฉันพูด แต่อย่าประพฤติ 

อย่างที่ฉันท�า

ไม่เห็นผลสนองที่สาสมทันตาทันใจ โดยมากต้องการเห็นผลของกรรม 

เกิดสนองให้เห็นอย่างสาสมทันตาทันใจ เช่น เมื่อท�ากรรมดีก็อยากเห็นกรรมดีให้ผล

เป็นรางวลัอย่างมากมายทนัตาทนัใจ เมือ่เหน็หรอืทราบ ว่าใครท�ากรรมชัว่และไม่เห็น

ว่าเขาเสื่อมเสียอย่างไรหรือกลับเจริญรุ่งเรือง ก็สงสัยว่าท�าชั่วไม่ได้ชั่วจริงกระมัง
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อนัทีจ่รงิกรรมดต้ีองให้ผลดี กรรมชัว่ต้องให้ผลชัว่ ตามท่ีพระพทุธเจ้าได้ตรสั

ไว้อย่างไม่ผิดโดยแน่นอน และผลท่ีสนองนั้นจะเรียกว่าเป็นผลที่สาสมก็ได้ ดังที่

พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นตัวอย่างในพระสูตรหนึ่งว่า กรรม ย่อมจําแนกสัตว์ทั้งหลาย 

(หมายถงึท้ังคนทัง้ดริจัฉานเป็นต้นทีเ่ก่ียวข้องอยูใ่นโลกทัง้หมด) ให้เลวและดต่ีาง ๆ กนั 

คอื การฆ่าสตัว์ตดัชีวติ ทาํให้มีอายสุัน้ การเว้นจากการฆ่าสตัว์ตดัชวีติทาํให้มอีายยุนื 

การเบียดเบียนเขา ให้ลําบากทําให้มีโรคมาก การไม่เบียดเบียนเขาให้ลําบากทําให้มี

โรคน้อย ความมกัโกรธหนุหนัขึง้เคยีดคบัแค้นขดัเคืองกระเง้ากระงอดทาํให้ผวิพรรณ

เศร้าหมองไม่งดงาม ความไม่มกัโกรธเคยีดแค้นทาํให้ผิวพรรณผ่องใสงดงาม ความมกั

ริษยาผู้อ่ืนทําให้มีศักดิ์ต่ําต้อยน้อยหน้า ความไม่ริษยาทําให้มีศักดิ์สูงใหญ่ ความไม่ 

เผื่อแผ่เจือจานทําให้มีโภคสมบัติน้อย ความเผื่อแผ่เจือจานทําให้มีโภคสมบัติมาก  

ความแข็งกระด้างถือตัวดูหมิ่นท่านทําให้เกิดในสกุลตํ่า ความไม่แข็งกระด้างถือตัว 

ดูหมิ่นท่าน มีความอ่อนน้อมเคารพนับถือผู้ที่ควรอ่อนน้อมนับถือทําให้เกิดในสกุลสูง 

ความไม่เข้าหานกัปราชญ์หรือผูรู้ศึ้กษาไต่ถามทาํให้มปัีญญาทราม การเข้าหานกัปราชญ์

หรือผู้รู้ศึกษาไต่ถามทําให้มีปัญญามาก

ผลท่ีสาสมกันของกรรม ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นตัวอย่างดังที่กล่าวมานี้ 

เป็นผลของกรรมเก่าคือกรรมที่ท�าไว้แล้วในอดีตกาล ส่วนกรรมใหม่คือกรรมท่ีท�าใน

ปัจจุบันนี้ ท่านแสดงว่าจักให้ผลในชาติปัจจุบัน เหมือนอย่างในวันนี้ ในเดือนนี้ ในปีนี้

เองก็มี จักให้ผลในชาติหน้า เหมือนอย่างในวันพรุ่งนี้ ในเดือนหน้า ในปีหน้าก็มี  

จกัให้ผลในชาตต่ิอ ๆ ไป เหมือนอย่างในวนัมะรนืนี ้หรอืในเดอืนโน้น ในปีโน้นเป็นต้น

ก็ม ีฉะน้ัน การให้ผลของกรรมจงึเก่ียวแก่กาลเวลาเป็นสําคญั การกระทําทกุ ๆ อย่าง 

ที่ให้ผลนั้นต้องเกี่ยวแก่กาลเวลาทั้งนั้น เช่น การปลูกต้นไม้มีผล ก็มิใช่ว่า ต้นไม้นั้น

จะให้ผลทันที ต้องรอจนต้นไม้เจริญเติบโต และถึงฤดูกาลให้ผลจึงจะให้ผลตามชนิด 

การเรียนหนงัสอืกมิ็ใช่ว่าจะเรยีนให้สอบไล่ได้ในวันเดยีว ต้องเรียนเรือ่ยไปจนถงึก�าหนด

สอบไล่จึงเข้าสอบไล่ บางทีต้องเรียนซ�้าอีกครั้งหนึ่ง เมื่อไม่ละความพยายามก็อาจจะ

สอบไล่ได้ การท�าการค้าประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ รับราชการ หรือประกอบ

อาชีพทุกอย่างก็เหมือนกัน จะได้รับผลก็อาศัยกาลเวลาทั้งนั้น และผลที่ได้รับนั้น 

จะดีหรือไม่ดีอย่างไร จะรวดเร็วหรือช้าอย่างไรก็สุดแต่สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง



การให้ผลของกรรม

แม้ในเรื่องกรรมให้ผล ท่านก็แสดงว่าเกี่ยวแก่สถานการณ์ ๔ อย่าง คือ  

(๑) คติ (๒) อัตภาพ (๓) กาลสมัย (๔) การประกอบกรรม

(๑) คต ิคอืทีไ่ป แสดงในปัจจบุนั คอืไปทกุ ๆ แห่ง จะไปเทีย่ว ไปพกัอาศยั

ชั่วคราว หรือไปอยู่ประจ�าก็ตาม คนที่ท�าดีมาแล้ว ถ้าไปในที่ที่ไม่ดี ความดีที่ท�าไว ้

ก็อาจจะยังไม่ให้ผล เหมือนอย่างนักเรียนที่เรียนมัธยม ๖ มาแล้วจากต่างจังหวัด 

เรียกว่าได้ท�าความดีมาแล้วถึงชั้นน้ัน และเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพฯ แต่ไปอยู่ใน 

หอพกัทีไ่ม่ด ีเม่ือควรจะไปโรงเรียนกไ็ม่ไป แต่ไปเถลไถลเสยีทีอ่ืน่ อย่างนีเ้รยีกว่ามคีติ

ทีไ่ปไม่ด ีความดเีท่าทีท่�าไว้ คอื ทีเ่รยีนมาจนจบมัธยม ๖ ในต่างจงัหวัด กไ็ม่ส่งเสรมิ

ให้เจริญวิทยฐานะขึ้นต่อไป ส่วนนักเรียนท่ีเรียนมาไม่สู้ดี ไม่จบถึงชั้นไหน แต่เกิด 

ความตั้งใจดี ไปพักอาศัยอยู่ในที่ดีและไปเรียนกวดวิชาอย่างจริงจัง ก็อาจจะสอบขึ้น 

ชั้นสูงได้ ตัวอย่างน้ีเป็นเพียงตัวอย่างเฉพาะเรื่องเท่านั้น เมื่อกล่าวโดยส่วนรวมแล้ว 

คนที่มีกรรมเก่าไม่ดี แต่ว่ามีคติใหม่ดีอย่างที่เรียกว่า กลับตนด�าเนินทางใหม่ คือ  

เว้นจากทางไม่ดีเก่า ๆ ที่เคยด�าเนินมา มาเปล่ียนด�าเนินทางใหม่ท่ีดีอันตรงกันข้าม 

กรรมชั่วที่ท�าไว้แล้วแต่ก่อนก็อาจยังไม่ให้ผล ได้ในค�าว่า มืดมาสว่างไป ถ้าทางเก่า 

ก็ไม่ดี ทางใหม่ก็ไม่ดี ได้ในค�าว่า มืดมามืดไป ก็เป็นอันเอาดีไม่ได้เลย ส่วนคนท่ี

ท�าความดมีาแล้ว เรยีกว่าเดนิทางถกูมาแล้ว แต่ต่อมากลบัไปเดนิทางผดิ กรรมดทีีท่�า

ไว้แล้วก็อาจยังให้ผลไม่ได้ ได้ในค�าว่า สว่างมามืดไป ฝ่ายคนที่มาดี คือเดินทางมา 

ถกูแล้ว และกเ็ดนิทางถกูต่อไป เป็นอันว่าความดท่ีีท�าไว้ สนบัสนนุให้ดต่ีอไปไม่ขาดสาย 

ได้ในค�าว่า สว่างมาสว่างไป
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ฉะน้ัน คติท่ีไปหรือการไป คือทางที่ทุก ๆ คนด�าเนินอยู่ในปัจจุบันนี้แหละ 

ส�าคัญมาก ในส่วนที่ล่วงมาแล้วจะผิดหรือถูกเราก็ได้ด�าเนินมาแล้ว ฉะนั้น ให้ถือว่า

เป็นอันแล้วไป หรือให้ถือเป็นบทเรียน ถ้าเดินทางดีมาแล้ว ก็จงเดินทางดีนั้นต่อไป  

ถ้าทางที่เดินมาแล้วไม่ดีก็เปลี่ยนทางใหม่ เลือกเดินไปในทางที่ดี นับว่าเป็นผู้ที่กลับ 

ตวัได้ เข้าในค�าว่ามืดมาสว่างไป พระพทุธเจ้าโปรดปรานบคุคลเช่นนี ้ดงัเช่นองคลุมิาล

โจรเป็นตัวอย่าง เพราะทุก ๆ คนย่อมผิดพลาดมาแล้วมากบ้างน้อยบ้าง ยิ่งผ่านชีวิต

มามาก ยิง่มโีอกาสผดิพลาดได้มาก จนถงึมคี�าพังเพยว่า ความผดิพลาดของเรือ่งมนษุย์  

ข้อส�าคญัจงึอยู่ทีเ่มือ่ท�าผดิไปแล้วกใ็ห้รูต้วัว่าท�าผดิ และตัง้ใจไม่ให้ท�าผดิอกี เป็นอนัน�า

ตัวให้เข้าทางที่ถูก นี้แหละคือคติที่ดีของชีวิตปัจจุบัน

(๒) อตัภาพ หมายถงึความมร่ีางกายสมบรูณ์ประกอบด้วยพลานามัย สามารถ

ท�าสิ่งที่ควรท�าได้ตามต้องการ พลานามัยของร่างกายนี้เป็นสิ่งส�าคัญ ความดีจะให้ผล

เต็มท่ีต่อเมื่อร่างกายสมบูรณ์ด้วย เช่น เรียนหนังสือมาได้ถึงชั้นใดชั้นหนึ่ง นับว่าได้

ท�าความดีมา จะเรียนต่อไปได้จนส�าเร็จก็ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ที่สามารถจะเรียนต่อ

ไปได้ ถ้าป่วยเป็นโรคกระเสาะกระแสะ การเรียนต่อกข็ดัข้องไม่สะดวก หรอืคนทีก่�าลงั

ท�างาน ถ้าล้มป่วยลงความเจรญิกช็ะงกั ในทางตรงกันข้าม คนทีเ่คยประพฤตผิดิพลาด

เหลวไหลมาแลว้ แต่ต่อมาได้คติของชีวติที่ดีดงักล่าวแลว้ในคติ ก็อาจประกอบกรรมที่

ดสีบืต่อไปได้ ความเหลวไหลท่ีแล้วมากอ็าจยงัไม่มโีอกาสให้ผล ความมอัีตภาพร่างกาย

สมบรูณ์เป็นสิง่ส�าคญัในการด�าเนนิชวีติทกุอย่าง เพราะเครือ่งบัน่ทอนต่าง ๆ นัน้มเีป็น

อันมาก กล่าวโดยเฉพาะในทางการแพทย์ปัจจุบันนี้ก็แสดงว่ามีเชื้อโรคต่าง ๆ ในท่ี 

ต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกโดยรอบร่างกายมากมายหลายชนดิ เมือ่ร่างกายมกี�าลงั

ต้านทานเชื้อโรคเพียงพอก็ไม่เกิดอาการเจ็บป่วย ร่างกายอ่อนแอลงเมื่อใดเชื้อโรค 

ก็ได้ช่องเมือ่นัน้ ฉนัใดกด็ ีกรรมดกีรรมชัว่ต่าง ๆ ทีบ่คุคลท�าไว้ในปางหลงักม็มีากมาย 

ถ้าเราตั้งตัวไว้ดี กรรมชั่วก็อาจไม่มีโอกาสให้ผล กรรมดีมีโอกาสส่งเสริม แต่เมื่อ 

เพลี่ยงพล�้าลงเมื่อใด กรรมชั่วก็มีโอกาสให้ผลซ�้าเติมเมื่อนั้น

(๓) กาลสมัย หมายถึงว่าในกาลสมัยที่สมบูรณ์ มีผู้ปกครองดี มีหมู่ชนที่ดี 

กรรมดีก็มีโอกาสให้ผลได้มาก กรรมชั่วก็อาจสงบผลอยู่ก่อน เพราะในกาลสมัยเช่นนี้

จะพากนัยกย่องอุดหนุนคนด ีไม่สนับสนุนคนชัว่ ท�าให้คนดมีโีอกาสปรากฏตวั ประกอบ
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กรรมที่ดีอ�านวยให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมย่ิงขึ้น แต่ในกาลสมัยที่บกพร่อง มีผู้

ปกครองไม่ด ีมหีมูช่นไม่ด ีกรรมดทีีต่นท�าไว้กไ็ม่มโีอกาสให้ผล กรรมชัว่กลบัมโีอกาส

ให้ผลเพราะเป็นกาลสมัยที่กดคนดี ยกย่องคนชั่ว นับว่าเป็นกาลวิบัติอีกอย่างหนึ่ง  

ในกาลสมัยที่มีการกดขี่ เบียดเบียนกัน จนถึงท�าสงครามกัน ดังเช่นสงครามโลก 

ที่แล้ว ๆ มา คนในโลกได้รับภัยสงครามกันเป็นอันมาก นี้เรียกว่าเป็นโอกาสที่กรรม

ชั่วซึ่งต่างได้กระท�าไว้ในอดีตให้ผล ท�าให้ประสบภัยต่าง ๆ ตลอดถึงความทุกข์ยาก

ขาดแคลนกันท่ัว ๆ ไป แต่ในกาลสมัยที่มีความสงบเรียบร้อยก็เป็นไปตรงกันข้าม  

ต่างไปเล่าเรียนศึกษาประกอบการงานกันตามปกติ

(๔) การประกอบกรรม หมายถงึ การประกอบกระทําในปัจจบุนั ถ้าประกอบ

กระท�ากรรมท่ีดีท่ีชอบอยู่ในปัจจบัุน กรรมช่ัวทีท่�าไว้ในอดตี กอ็าจยงัระงบัผล หรอืแม้

ก�าลังให้ผลอยู่แล้วก็อาจเบาลงได้ ดังเช่น ผู้ที่ถูกกักขังจองจ�า เมื่อประพฤติตัวดีก็ย่อม

ได้รับผ่อนผัน และลดเวลากักขังจองจ�าน้ันให้น้อยเข้า ถ้ากรรมเก่าดีอยู่แล้วก็ย่ิงจะ 

ส่งเสริม เหมือนอย่างนักเรียนท่ีตั้งใจเรียนดีมาแล้ว และตั้งใจเรียนดีอยู่ในปัจจุบัน  

ก็ช่วยกันให้เรียนดียิ่งขึ้น แต่ถ้าในปัจจุบันนี้ประกอบกรรมที่ชั่วเสียหาย ก็จะตัด 

ผลของกรรมดีที่เคยท�ามาแล้วด้วย เหมือนอย่างข้าราชการท่ีท�างานมาโดยสุจริตแล้ว 

แต่มาท�าทุจริตขึ้นก็อาจตัดผลของความดีที่ท�ามาแล้ว ในเมื่อการท�าทุจริตในหน้าที่นั้น

ปรากฏขึ้น

การให้ผลของกรรม ย่อมเก่ียวแก่กาลเวลา ประกอบกับสถานการณ์ทั้งสี ่

ดังกล่าวมานี้ ท่านเล่าเร่ืองเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบไว้ว่า เหมือนอย่างว่าบุรุษผู้หนึ่ง 

รบัราชการ ได้รบัต�าแหน่งเป็นเจ้าเมืองแห่งหนึง่ แต่บรุุษผูน้ัน้มไิด้ปฏบัิตหิน้าทีโ่ดยชอบ 

ไปข่มขู่ถือเอาทรัพย์ต่าง ๆ ของประชาชนในเมืองที่ปกครองโดยพลการ แต่ก็ยังไม่มี

ใครอาจจะฟ้องร้องว่ากล่าวเพราะกลัวอ�านาจ บุรุษผู้นั้นก�าเริบยิ่งขึ้น ถึงกับไปผิดใน

บคุคลทีเ่ป็นใหญ่กว่าตน มอี�านาจยิง่กว่าตน จงึถูกจบัไปเข้าเรอืนจ�า และมีประกาศให้

ประชาชนทีถ่กูข่มเหงร้องทุกข์กล่าวโทษ จงึมเีสยีงร้องทกุข์ กล่าวโทษขึน้ตัง้ร้อยตัง้พนั 

บรุษุนัน้จงึถกูลงโทษไปตามความผดิ เรือ่งนีพ้งึเหน็ความเปรียบเทยีบดงันี ้เวลาทีบ่รุษุ

นัน้ได้รบัแต่งตัง้เป็นเจ้าเมืองก�าลังรุง่เรอืง กเ็ท่ากบัเวลาตัง้อยูใ่นคตคิอืต�าแหน่งมีอ�านาจ 

ประกอบด้วยมีฐานะของตนสูง ท�าอะไรได้ตามต้องการ อยู่ในสมัยที่ตนมีอ�านาจ  
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ทั้งอยู่ในหน้าที่ เป็นโอกาสให้ประกอบกระท�าอะไรได้ อกุศลกรรมจึงยังไม่มีโอกาสจะ 

ให้ผล ต่อเม่ือถูกจับเข้าเรือนจ�า เสียงร้องทุกข์กล่าวโทษเกิดขึ้นต้ังร้อยต้ังพันเรื่อง  

ก็เท่ากับถึงกาลวิบัติของตน สถานการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวที่เคยดีก็กลับเลวลง เข้าใน 

ค�าว่าน�้าลดต่อผุด อกุศลกรรมที่ตนท�าไว้จึงมีโอกาสให้ผล

รวมความว่า ทกุ ๆ คน ท�ากรรมใด ๆ ไว้ กรรมนัน้ ๆ ย่อมให้ผลในปัจจบัุนบ้าง 

ในภายหน้าบ้าง ในเวลาต่อ ๆ ไปบ้าง ตามแต่กรรมนั้น ๆ จะหนักเบาอย่างไร  

ท่านเปรียบเหมือนอย่างยืนอยู่บนท่ีสูงและโยนสิ่งต่าง ๆ มีก้อนหิน ก้อนดิน กิ่งไม้  

ใบหญ้า เป็นต้นลงมา ของทีมี่น�า้หนกัมากย่อมตกลงสูพ่ืน้ดนิก่อน ส่วนของทีม่นี�า้หนกั

น้อยกว่าก็ตกถึงพื้นดินภายหลัง โดยล�าดับ กรรมก็ฉันนั้น กรรมที่หนักให้ผลก่อน  

ส่วนกรรมที่หนักน้อยกว่าหรือเบากว่าก็ให้ผลตามหลัง การให้ผลของกรรมจึงเกี่ยวกับ

กาลเวลา ประกอบกบัสถานการณ์ ๔ อย่าง คอื (๑) คติ (๒) อัตภาพ (๓) กาลสมัย 

(๔) การประกอบกรรมในปัจจุบัน แต่กรรมย่อมให้ผลแน่นอนตามพระพุทธภาษิตว่า

กลฺยาณการี กลฺยาณํ  ทําดีได้ดี

ปาปการี จ ปาปกํ ทําชั่วได้ชั่ว



กรรมเวร

“ฝากไว้ก่อนเถิด รอให้ถึงทีเราบ้าง” นาย ข คิดผูกใจไว้เม่ือถูก นาย ก  

ข่มเหงคะเนงร้าย ต่อเมือ่นาย ข ได้โอกาสกท็�าร้ายนาย ก ตอบแทน นาย ก กท็�าร้าย

นาย ข ตอบเข้าอีก แล้วต่างกท็�าร้ายตอบกันไปตอบกันมา ตัวอย่างนีแ้หละเรยีกว่าเวร 

บางรายผกูเวรกนัไปชัว่ลกูชัว่หลาน บางรายผูใ้หญ่ผกูเวรกนัแล้วยงัห้ามไม่ให้บตุรหลาน

ของตนผูกมิตรกันอีกด้วย ถือว่าไปผูกมิตรกับลูกหลานศัตรู มิใช่แต่ต้องร้ายแรง  

จึงเรียกว่าเวร ถึงรายย่อย ๆ ดังการตอบโต้กันในวงด่าวงชกต่อยก็เรียกว่าเวร เช่น 

นาย ก ด่า นาย ข ชกต่อยนาย ข ก่อน นาย ข ก็ด่าตอบ ชกต่อยตอบ แล้วต่าง 

ก็ด่าและต่างก็ชกต่อยกันอุตลุต บางทีวงวิวาทขยายออกไป คือ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เพลี่ยงพล�้า ก็ไปบอกพรรคพวกร่วมคณะ ร่วมโรงเรียนให้พลอยโกรธ แล้วยกพวกไป

ชกต่อยต่อสู้กัน ขยายเวรออกไป บางรายเด็กทะเลาะกันแล้วไปฟ้องผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ 

ทั้ง ๒ ฝ่ายเข้ากับเด็กท่ีเป็นบุตรหลานของตน ก็ออกต่อว่าต่อปากค�าวิวาทกัน  

เวรวงเล็กก็ขยายออกเป็นเวรวงใหญ่ เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องทะเลาะวิวาท

กนัรายใหญ่ ๆ มิใช่น้อยท่ีเกดิจากมูลเหตทุีเ่ลก็นดิเดียว ดงันทิานเรือ่งน�า้ผึง้หยดเดยีว

ท�าให้เกิดสงครามกลางเมือง

วงเวรในระหว่างบคุคลให้เกดิความเสยีหายในวงแคบ ส่วนวงเวรในระหว่างหมู่

คณะให้เกิดความเสยีหายในวงกว้างออกไป ย่ิงวงเวรในระหว่างประเทศชาต ิในระหว่าง

ค่ายของชาติทั้งหลาย ย่ิงให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางตลอดจนถึงท้ังโลก  

เหล่านี้เป็นเรื่องของเวรทั้งนั้น ฉะนั้น จึงควรท�าความเข้าใจควบคู่กันไปกับเรื่องกรรม
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เวรคือความเป็นศัตรูกันของบุคคล ๒ คน คือ ๒ ฝ่าย เพราะฝ่ายหนึ่ง 

ก่อกรรมเสยีหายแก่อีกฝ่ายหนึง่ ฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหายนัน้กผ็กูใจเจ็บและคดิแก้แค้น

ตอบแทน เวรจึงประกอบด้วยบุคคล ๒ คน หรือ ๒ ฝ่าย คือ ผู้ก่อความเสียหาย ๑ 

ผูร้บัความเสยีหาย ๑ บคุคลท่ี ๒ นีผ้กูใจเจบ็แค้น จงึเกดิความเป็นศตัรกูนัขึน้ นีแ้หละ

คือเวร

เวรเกิดจากความผูกใจเจ็บแค้นของบุคคลที่ ๒ คือ ผู้รับความเสียหาย 

พระพทุธเจ้าตรสัแสดงไว้ว่า “ชนเหล่าใดผูกอยูว่่า คนนีไ้ด้ด่าเรา ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา 

ได้ลักของของเรา เวรของชนเหล่านั้นไม่สงบ” ดังนี้ ทั้งนี้เพราะล�าพังบุคคลที่ ๑  

ฝ่ายเดียวก็ยังไม่เป็นเวรสมบูรณ์ ต่อเมื่อบุคคลที่ ๒ ผูกใจเจ็บไว้จึงเกิดเป็นเวรโดย

สมบูรณ์ แต่ถ้าบุคคลที่ ๒ นั้นไม่ผูกใจเจ็บ ก็ไม่เกิดเป็นเวรขึ้นเหมือนกัน ฉะนั้น  

ความเกิดเป็นเวรขึ้นจึงเพราะบุคคล ที่ ๒ เป็นส�าคัญ เห็นอย่างง่าย ๆ ในเรื่อง 

เวรสามัญ เมื่อมีใครมาท�าความล่วงเกินอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ต่อเรา เมื่อเราไม่ 

ผกูอาฆาต เขาและเรากไ็ม่เกดิเป็นศตัรูกนั คอืไม่เกิดเป็นคูเ่วรกนันัน่เอง เหมอืนอย่าง

ตบมือข้างเดียวไม่เกิดเสียง

เวรระงับเพราะบุคคลที่ ๒ ไม่ผูกอาฆาตดังกล่าวแล้ว พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้

โดยความว่า “ส่วนชนเหล่าใดไม่ผูกอยู่ว่า คนนี้ได้ด่าเรา ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา ได้ลัก

ของเรา เวรของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับ เวรไม่ระงับด้วยเวรในกาลไหน ๆ เลย  

แค่ย่อมระงับลงด้วยความไม่ผูกเวร” ดังนี้ น่าคิดว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ บุคคลที่ ๒ เป็นผู้

ที่น่าติมากกว่าบุคคลที่ ๑ เพราะท�าให้เป็นเวรขึ้น ในเรื่องเวรก็เป็นความจริงอย่างนั้น 

ยกตัวอย่างง่าย ๆ เหมือนอย่างเป็นความกันในโรงศาล เม่ือมีใครเป็นโจทก์ฟ้องใคร

เป็นจ�าเลยขึน้จงึเกดิความ คดถีงึท่ีสดุหรอืโจทก์ถอนฟ้องเสยีเมือ่ใดความกร็ะงบัเมือ่น้ัน 

แต่ถ้าจ�าเลยไม่เป็นตวัการก่อกรรมเสยีหายแก่โจทก์ เม่ือกล่าวโดยปกติมใิช่แกล้งกนัแล้ว 

โจทก์ก็คงไม่ฟ้อง ฉันใดก็ดี บุคคลที่ ๑ นั้นเองเป็นมูลเหตุของเวร เพราะเป็นตัวการ

ก่อกรรมเสียหายขึ้นก่อน
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เวรเกี่ยวกับกรรมของบุคคลที่ ๑ ซึ่งท�าความเสียหายให้แก่บุคคลที่ ๒ และ

เกี่ยวกับกรรมของบุคคลที่ ๒ ซึ่งท�าตอบด้วย ดังเช่น นาย ก ฆ่า นาย ข ลักทรัพย์

ของนาย ข นาย ข จึงผูกใจอาฆาต เกิดเป็นเวรกันขึ้น นี้ก็เพราะกรรมของนาย ก 

นั่นเอง ซึ่งท�าแก่นาย ข และนาย ข ก็ผูกใจท�าตอบ ฉะนั้น เวรจึงเกี่ยวแก่กรรมของ

บุคคลน่ันเอง ท่ียังให้เกิดความเสียหายเจ็บแค้นแก่คนอ่ืน กรรมที่พระพุทธเจ้าทรง 

สัง่สอนให้ละเว้นใน ศลี ๕ คอืการฆ่าสตัว์ ๑ การลักทรพัย์ ๑ การประพฤตผิดิประเพณี

ในทางกาม ๑ การพูดเท็จ ๑ การดื่มน�้าเมา ๑ เรียกว่าเวร ๕ หรือภัย ๕ อย่าง  

เพราะเป็นกรรมที่ก่อเวรก่อภัยทั้งนั้น เช่น การฆ่าสัตว์ ก็มีผู้ฆ่าฝ่ายหนึ่ง ผู้ถูกฆ่าอีก

ฝ่ายหนึ่ง เป็นคู่เวรคู่ภัยกัน การลักทรัพย์ก็มีผู้ลักฝ่ายหนึ่ง ผู้ถูกลักอีกฝ่ายหนึ่ง  

เป็นคูเ่วรคู่ภยักนั ดงันีเ้ป็นตวัอย่าง เมือ่กล่าวโดยรวบรดั เวรเกิดจากกรรมทีก่่อความ

เสียหายให้แก่ใคร ๆ นั่นเอง

ผลของกรรมได้แสดงแล้วว่า ผลดีต่าง ๆ เกิดเพราะกรรมดี ผลชั่วต่าง ๆ  

เกิดเพราะกรรมชั่ว ส่วนผลของเวรคือความทุกข์ท่ีบุคคล ๒ ฝ่าย ผู้เป็นศัตรูคู่เวร 

ก่อให้แก่กัน กรรมเมื่อให้ผลแล้วก็หมดไป เหมือนอย่างผู้ต้องโทษครบก�าหนดแล้ว 

ก็พ้นโทษ ส่วนเวร เมื่อบุคคลทั้ง ๒ ฝ่ายนั้นยังผูกใจเป็นศัตรูกันอยู่ตราบใด ก็ยังไม่

ระงับตราบน้ัน แต่เม่ือบุคคลท้ัง ๒ ฝ่าย เลิกเป็นศัตรูกันเมื่อใด เวรก็ระงับเมื่อนั้น 

ฉะนั้น เวรจึงอาจยาวก็ได้ สั้นก็ได้ สุดแต่บุคคล ๒ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สัตว์บางชนิดพบ

กันเข้าไม่ได้ เป็นต้องท�าร้ายกัน เช่น กากับนกเค้า บัณฑิตผู้ฉลาดในการสอนยกเป็น

ตวัอย่างของเวรท่ีผกูกนัยดืยาวไม่รูจ้บ เหมอืนกบัผกูกนัมาตัง้แต่ปฐมกลัป์ และผกูกนั

ไปไม่สิ้นสุด ในหมู่มนุษย์บางชาติบางเหล่าก็คล้าย ๆ กันอย่างนั้น
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ท่านเล่าเป็นเรื่องสอนให้ระงับเวร ดังจะเล่าโดยย่อต่อไป มีเรื่องที่เคยเกิดขึ้น

แล้วว่า พระเจ้าพรหมทัตครอบครองราชสมบตัอิยูใ่นกรงุพาราณส ีในรฐักาส ีได้เสด็จ

กรีธาทัพไปย�่ายีพระเจ้าทีฆีติ แห่งแคว้นโกศล พระเจ้าทีฆีติทรงประมาณก�าลังเห็นว่า

จะต่อสู้ไม่ได้ จึงทรงพาพระมเหสีเสด็จหนีออกจากพระนคร ปลอมพระองค์เป็น 

ปริพาชก (ชีปะขาว) ไปทรงอาศัยอยู่ในบ้านของนายช่างหม้อที่ชานเมืองพาราณสี  

ซึ่งเป็นนครของราชศัตรู ฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงยกทัพเข้าครอบครองแคว้นโกศล

ต่อมาพระมเหสีของพระเจ้าทีฆีติทรงพระครรภ์ เกิดอาการแพ้พระครรภ์  

ด้วยทรงอยากทอดพระเนตรกองทัพประกอบด้วยองค์ ๔ คอื กองช้าง กองม้า กองรถ 

และกองราบในเวลาอาทิตย์ขึ้น และอยากจะทรงดื่มน�้าล้างพระขรรค์ จึงกราบทูล 

พระราชสวามี พระเจ้าทีฆีติพระราชสวามีได้ตรัสห้าม พระนางก็ตรัสยืนยันว่า ถ้าไม่

ทรงได้ก็จักสิ้นพระชนม์

ครัง้นัน้ พราหมณ์ปุโรหติของพระเจ้าพรหมทตัเป็นพระสหายของพระเจ้าทฆีีติ 

พระเจ้าทฆีตีจิงึเสดจ็ไปหาตรสัเล่าความให้ฟัง ฝ่ายพราหมณ์ปโุรหติกข็อไปเฝ้าพระเทวก่ีอน 

พระเจ้าทฆีีตทิรงน�าไปยังบ้านท่ีพกัอาศัย พราหมณ์ปโุรหติได้เหน็พระมเหสีของพระเจ้า-

ทีฆีติเสด็จด�าเนินมาแต่ไกล ก็ยกมือพนมนอบน้อมไปทางพระนาง เปล่งวาจาขึ้นว่า 

“พระเจ้าโกศล ประทับอยู่ในพระครรภ์” แล้วกล่าวรับรองจะจัดการให้พระนางได้ 

ทอดพระเนตรเห็นกองทัพทั้งสี่เหล่า และได้ดื่มน�้าล้างพระขรรค์ พราหมณ์ปุโรหิตจึง

เข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตกราบทูลว่าได้เห็นนิมิตบางอย่าง ขอให้ทรงจัดกองทัพสี่เหล่า 
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ให้ยกออกตัง้ขบวนในสนามในเวลารุง่อรณุวนัพรุง่นี ้และให้ล้างพระขรรค์ พระเจ้าพรหมทตั

ทรงอ�านวยตาม พระมเหสีพระเจ้าทีฆีติจึงได้ทอดพระเนตรกองทัพและได้ทรงดื่มน�้า

ล้างพระขรรค์สมอาการที่ทรงแพ้พระครรภ์

ต่อมาได้ประสูติพระโอรส ตั้งพระนามว่า ทีฆาวุ เม่ือทีฆาวุกุมารเติบโตขึ้น 

พระเจ้าทีฆีติทรงส่งออกไปให้ศึกษาศิลปศาสตร์อยู่ภายนอกพระนคร เพราะทรงเกรง

ว่าถ้าพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบก็จักปลงพระชนม์เสียทั้ง ๓ พระองค์

ต่อมานายช่างกัลบกของพระเจ้าทีฆีติซึ่งมาอาศัยอยู่ในราชส�านักของพระเจ้า

พรหมทตั ได้เหน็พระเจ้าทฆีติีทีช่านพระนครกจ็�าได้ จงึไปเฝ้ากราบทูลพระเจ้าพรหมทัต

ให้ทรงทราบ พระเจ้าพรหมทัตจึงมีรับสั่งให้จับพระเจ้าทีฆีติพร้อมทั้งพระมเหสีมาแล้ว 

รับสั่งให้พันธนาการ ให้โกนพระเศียร ให้น�าตระเวนไปตามถนนต่าง ๆ ทั่วพระนคร 

แล้วให้น�าออกไปภายนอกพระนคร ให้ตัดพระองค์เป็นสี่ท่อน ทิ้งไว้สี่ทิศ พวกเจ้า

พนักงานได้ปฏิบัติตามพระราชบัญชา

ในขณะทีเ่ขาน�าพระเจ้าทีฆีตกิบัพระมเหสตีระเวนไปรอบพระนครนัน้ ทฆีาวกุมุาร

ได้ระลกึถงึพระราชมารดาบดิาจงึเข้ามาเพือ่จะเย่ียม กไ็ด้เห็นพระราชมารดาบดิาก�าลงั

ถกูพนัธนาการ เขาก�าลงัน�าตระเวนไปอยูจ่งึตรงเข้าไปหา ฝ่ายพระเจ้าทีฆตีทิอดพระเนตร

เหน็พระราชโอรสก�าลังมาแต่ไกล กต็รสัขึน้ว่า “พ่อทฆีาวุ เจ้าอย่าเหน็ยาว อย่าเหน็ส้ัน 

พ่อทีฆาวุ เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลย แต่ย่อมระงับด้วยความไม่ผูกเวร”  

พอพวกเจ้าหน้าทีเ่หล่านัน้ได้ยนิพระด�ารัสนัน้กพ็ากนักล่าวว่า พระเจ้าทฆีตีเิสียพระสติ

รับสั่งเพ้อไป พระเจ้าทีฆีติก็ตรัสว่า พระองค์มิได้เสียสติ ผู้ที่เป็นวิญญูจักเข้าใจ แล้ว

ได้ตรัสซ�า้ ๆ ความอย่างนัน้ถงึ ๓ คร้ัง เมือ่พวกเจ้าหน้าทีน่�าตระเวนแล้วก็น�าออกนอก

พระนคร ตัดพระองค์ออกเป็นสี่ท่อน ทิ้งไว้สี่ทิศ แล้วตั้งกองรักษา

ทฆีาวกุมุารได้น�าสรุาไปเลีย้งพวกกองรกัษาจนเมาฟบุหลบัหมดแล้ว เก็บพระศพ

ของพระมารดาบดิามารวมกนัเข้าถวายพระเพลิง เสรจ็แล้วกเ็ข้าป่า ทรงกนัแสงคร�า่ครวญ

จนเพียงพอแล้วก็เข้าสู่กรุงพาราณสี ไปสู่โรงช้างหลวง ฝากพระองค์เป็นศิษย์นาย

หัตถาจารย์
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ในเวลาใกล้รุ่ง ทีฆาวุกุมารเมื่อตื่นบรรทมขึ้น ทรงขับร้องด้วยเสียงอันไพเราะ

และดีดพิณ พระเจ้าพรหมทัตได้ทรงสดับเสียง รับสั่งถาม ทรงทราบแล้วตรัสให้หา 

ทีฆาวุกุมารเข้าเฝ้า ครั้นทอดพระเนตรเห็นทีฆาวุกุมารก็โปรดให้เป็นมหาดเล็กใน

พระองค์ ทีฆาวุกุมารได้ตั้งหทัยปฏิบัติ พระเจ้าพรหมทัต เป็นท่ีโปรดปรานมาก  

ในไม่ช้าก็ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ประจ�าในต�าแหน่งเป็นที่วางพระราชหฤทัยในภายใน

วันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตเสด็จทรงรถออกไปทรงล่าเนื้อ ทีฆาวุกุมารเป็น 

นายสารถีรถพระท่ีน่ัง ได้น�ารถพระท่ีน่ังแยกทางไปจากพวกทหารรักษาพระองค์  

ครัน้ไปไกลมากแล้ว พระเจ้าพรหมทตัทรงเหนด็เหนือ่ย มีพระราชประสงค์จะบรรทมพกั 

จึงโปรดให้หยุดรถ แล้วทรงบรรทมหนุนบนเพลา (หน้าตัก) ของทีฆาวุ ครู่เดียว 

ก็บรรทมหลับ ฝ่ายทีฆาวุคิดถึงเวรขึ้นว่า “พระเจ้าพรหมทัตนี้ ได้ทรงประกอบกรรม

ก่อความเดือดร้อนให้เป็นอันมาก จนถึงปลงพระชนม์พระราชมารดาบิดาของตน  

บดันีถ้งึเวลาจะสิน้เวรกนัเสยีที” จงึชกัพระขรรค์ขึน้จากฝัก ในขณะนัน้ พระด�ารสัของ

พระราชบิดาก็ผุดขึ้นในหทัยของทีฆาวุกุมาร เตือนให้คิดว่าไม่ควรละเมิดค�าของ 

พระราชบิดา จึงสอดพระขรรค์เข้าฝัก ครั้นแล้วความคิดที่เป็นเวรก็ผุดขึ้นใหม่เป็น 

คร้ังที ่๒ ทฆีาวกุมุารกช็กัพระขรรค์ขึน้จากฝัก แต่เมือ่ระลกึถงึพระด�ารสัของพระราชบดิา

ก็สอดพระขรรค์เก็บอีก ในครั้งที่ ๓ ก็เหมือนกัน ทีฆาวุกุมารชักพระขรรค์ขึ้นแล้ว 

ด้วยอ�านาจเวรจิต แล้วก็สอดพระขรรค์เก็บด้วยอ�านาจด�ารัสของพระราชบิดา

ในขณะนัน้ พระเจ้าพรหมทตัทรงสะดุง้เสดจ็ลกุขึน้โดยฉับพลนั มีพระอาการ

ตกพระทัยกลัว ทีฆาวุกุมารจึงกราบบังคมทูลถาม จึงรับส่ังเล่าว่าทรงพระสุบินเห็น 

ทฆีาวกุมุารโอรสพระเจ้าทีฆตีแิทงพระองค์ให้ล้มลงด้วยพระขรรค์ ทนัใดนัน้ทฆีาวุกมุาร

ก็จับพระเศียรของพระเจ้าพรหมทัตด้วยหัตถ์ซ้าย ชักพระขรรค์ออกด้วยพระหัตถ์ขวา 

ทูลว่า “เรานี้แหละคือทีฆาวุกุมาร โอรสของพระเจ้าทีฆีติ ซึ่งพระองค์ได้ท�าความทุกข์

ยากให้อย่างมากมาย จนถึงปลงพระชนม์พระราชมารดาบิดาของเรา บัดนี้ถึงเวลา 

ที่เราจะท�าให้สิ้นเวรกันเสียที” พระเจ้าพรหมทัตจึงหมอบลงขอชีวิต “ข้าพระองค์อาจ

จะถวายชีวิตแก่พระองค์ได้อย่างไร พระองค์นั้นเองพึงประทานชีวิตแก่ข้าพระองค์”  

“พ่อทีฆาวุ ถ้าอย่างนั้นเจ้าจงให้ชีวิตแก่เรา และเราก็ให้ชีวิตแก่เจ้า” พระเจ้าพรหมทัต 
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และทีฆาวุกุมารท้ังสองจึงต่างให้ชีวิตแก่กันและกัน ต่างได้ท�าการสบถสาบานว่าจะ 

ไม่คดิทรยศต่อกนั ครัน้แล้วพระเจ้าพรหมทตักเ็สดจ็ขึน้ประทบัรถ ทีฆาวกุมุารกข็บัรถ

มาบรรจบพบกองทหารแล้วเข้าสู่พระนคร

พระเจ้าพรหมทตัรบัส่ังให้ประชมุอ�ามาตย์ ตรสัถามว่า ถ้าพบทฆีาวกุมุารโอรส

พระเจ้าทีฆีติจะพึงท�าอย่างไร อ�ามาตย์เหล่านั้นกราบทูลว่าให้ตัดมือตัดเท้าตัดหูตัด 

จมูกบ้าง ให้ตัดศีรษะบ้าง พระเจ้าพรหมทัตจึงตรัสว่า “ผู้นี้แหละคือทีฆาวุกุมาร  

โอรสพระเจ้าทีฆีติ แต่ใครจะท�าอะไรไม่ได้ เพราะว่ากุมารน้ีให้ชีวิตแก่เราแล้ว และ 

เราก็ให้ชีวิตแก่กุมารนี้แล้ว” แล้วทรงหันไปตรัสขอให้ทีฆาวุกุมารอธิบายพระด�ารัส 

ของพระราชบิดาในเวลาที่จะสิ้นพระชนม์

ทีฆาวุกุมารจึงกราบทูลอธิบายว่า “ค�าว่าอย่าเห็นยาว คืออย่าได้ท�าเวรให้ยาว 

ค�าว่าอย่าเหน็สัน้ คืออย่าด่วนแตกกบัมิตร ค�าว่าเวรทัง้หลาย ย่อมไม่ระงบัด้วยเวรเลย 

แต่ย่อมระงับด้วยความไม่ผูกเวร คือถ้าข้าพระองค์ คิดว่าพระองค์ทรงปลงพระชนม์

พระราชมารดาบิดาของข้าพระองค์ จึงปลงพระชนม์ของพระองค์เสีย พวกคนที่จงรัก

ภักตต่ีอพระองค์กจ็ะพงึปลงชวีติของข้าพระองค์ ส่วนพวกคนท่ีชอบข้าพระองค์กจ็ะพงึ

ปลงชีวิตพวกคนเหล่านั้น เวรจึงไม่ระงับลงได้ด้วยเวรอย่างนี้ แต่ว่าบัดนี้พระองค์ได้ 

ประทานชีวิตแก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์ก็ได้ถวายชีวิตแก่พระองค์แล้ว เวรนั้น 

จงึเป็นอันระงบัลงด้วยความไม่ผกูเวร″ พระเจ้าพรหมทัตตรสัสรรเสรญิแล้วพระราชทาน

คนืราชสมบตัขิองพระเจ้าทฆีตี ิ และได้พระราชทานพระราชธดิาแก่ทฆีาวกุมุาร เรือ่งนี ้

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ทรงพระนิพนธ์เป็นค�าฉันท์ไว้  

เรียกว่า ทีฆาวุค�าฉันท์

นิทานเรื่องระงับเวรท่ีเล่าน้ีเป็นเรื่องโบราณ ยังมีนิทานเร่ืองระงับเวรในระยะ

เวลาใกล้ ๆ นี้ คือ ในสงครามโลกคราวท่ีแล้ว เม่ือญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทย  

จบัฝรัง่มาเป็นเชลย ก�าหนดให้ท�างานต่าง ๆ คนไทยกพ็ากนัสงสารเชลยฝรัง่และแสดง

เมตตาจติสงเคราะห์ จนเหน็พวกชาวบ้านหาบคอนผลไม้ไปคอยให้ พากนัช่วยเจอืจาน

ต่าง ๆ ไม่ได้ถือว่าเป็นคู่เวร คู่ศัตรู ครั้นเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามกลับเป็นเชลย คนไทย

กก็ลบัสงสารญีปุ่่น อ�านาจเมตตาจติของคนไทยส่วนรวมนีเ้ช่ือกนัว่า เป็นเครือ่งผูกมติร
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ในจิตใจของทั้งฝรั่งทั้งญี่ปุ่น ซึ่งได้ช่วยประเทศไทยไว้อย่างมากมาย ถ้าคนไทยมีนิสัย

ผูกเวรมากกว่าผูกมิตรแล้ว เหตุการณ์ก็น่าจะไม่เป็นเช่นนี้

อาศัยการปฏิบัติตามค�าท่ีทุกคนคงได้ฟังจนคุ้นหู คือ “ขออภัย” กับค�าว่า  

“ให้อภยั” เมือ่ใครท�าอะไรล่วงเกนิแก่คนอืน่กก็ล่าวค�าขออภยัหรือขอโทษ ฝ่ายทีถ่กูล่วง

เกนิกใ็ห้อภยัคอืยกโทษให้ คนเราต้องอยูร่วมกนัเป็นหมู่ คือ ร่วมบ้านเรอืน ร่วมโรงเรยีน 

ร่วมประเทศชาติ เป็นต้น ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็อาจจะประพฤติล่วงเกินกันบ้าง เพราะ

ความประมาทพลั้งเผลอต่าง ๆ ถ้าต่างไม่รู้จักขออภัยและไม่รู้จักให้อภัยแก่กันและกัน

แล้วก็จะทะเลาะวิวาทกัน แตกญาติ แตกมิตร แตกสหายกัน ไม่มีความสุขสงบ  

นีแ้หละคอืเวร อนัได้แก่ความเป็นศตัรกูนั หรอืทีเ่รยีกอย่างเบา ๆ ว่า ไม่ถูกกนันัน้เอง

อนึ่ง จะคิดว่าล่วงเกินเขาแล้วก็ขอโทษเขาได้ดังนี้แล้ว ไม่ระมัดระวังในความ

ประพฤติของตนก็ไม่ถูก เพราะโดยปกติสามัญย่อมให้อภัยกัน ในกรณีท่ีควรให้อภัย 

ซึง่ผูป้ระพฤติล่วงเกนิแสดงให้เหน็ได้ว่าท�าไปด้วยความประมาท หรือด้วยความโง่เขลา

เบาปัญญา และให้โทษไม่มากนกั คนท่ีมีจติใจสงูเป็นพเิศษเท่านัน้จงึจะให้อภยัในเรือ่ง

ทีร้่ายแรงได้ ซึง่กม็เีป็นส่วนน้อย และถงึแม้จะให้อภยัในส่วนตัว แต่กฎหมายของบ้าน

เมืองไม่ยอมอภัยให้ก็มี และโดยเฉพาะเมื่อเป็นบาป หรืออกุศลกรรมแล้ว กรรมที่ตน

ก่อขึ้นไม่ให้อภัยแก่ผู้ก่อกรรมนั้นเลย ฉะนั้น ทางที่ดีจึงควรมีสติระมัดระวัง มีขันติคือ

ความอดทน มีโสรัจจะคือความสงบเสงี่ยม คอยเจียมตน ประหยัดตน ไม่ให้ก่อเหตุ

เป็นเวรเป็นภัยแก่ใคร พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนไว้ว่า

“สญฺญมโต เวรํ น จียติ ผู้ระมัดระวังอยู่ย่อมไม่ก่อเวร″



ชวีติจะเป็นสุขได้อย่างไร ?

พึ่งผดิที่ ชวีิตย่อมมภีัย

ภัยของชวีติโดยตรงคอืกเิลส กล่าวอย่างสามญั คือโลภะ ความอยากได้ โทสะ 

ความขัดเคือง โมหะ ความหลง เรียกกันสั้น ๆ ว่า โลภโกรธหลง ส�าหรับภูมิคฤหัสถ์ 

หมายถึง ท่ีเป็นมูลให้ประพฤติชั่ว เรียกว่า กิเลสภัย ๑ อกุศลทุจริตบาปกรรม  

เรยีกว่า ทจุริตภยั ๑ ทางด�าเนินท่ีช่ัว ประกอบด้วยทุกข์เดอืดร้อน เรียกว่า ทคุตภิยั ๑ 

ทัง้ ๓ นีเ้ป็นเหตผุลเน่ืองกนั คือกเิลสเป็นเหตใุห้ประกอบทุจรติ ทจุรติกส่็งไปสู่ทคุตภิยั

เหล่าน้ีบุคคลนัน่เองก่อขึน้แก่ตน คือก่อกเิลสขึน้ก่อนแล้วกก่็อกรรม ก่อทกุข์เดอืดร้อน 

ทั้งนี้เพราะระลึกแล่นไปผิด จะกล่าวว่าถึงสรณะผิดก็ได้ คือถึงกิเลสเป็นสรณะ ได้แก่ 

ระลกึแล่นไปถึงสิง่ท่ีเป็นเครือ่งก่อโลภโกรธหลง เช่น แก้วแหวนเงนิทองลาภยศ เป็นต้น 

ที่ไม่ควรได้ควรถึงแก่ตน จะกล่าวว่าถึงลาภยศเช่นนั้นเป็นสรณะก็ได้ ด้วยจ�าแนกออก

เป็นสิ่ง ๆ และระลึกแล่นไปถึงบุคคลผู้มีโลภโกรธหลงว่าผู้นั้นเป็นอย่างนั้นผู้นี้เป็น 

อย่างนี้ และถือเอาเป็นตัวอย่าง ถึงกรรมท่ีเป็นทุจริตเป็นสรณะ คือระลึกแล่นไป 

เพื่อฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เพื่อลักขโมยฉ้อโกง เพื่อประพฤติผิดในทางกาม เพื่อพูดเท็จ  

เพื่อดื่มน�้าเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท หรือระลึกแล่นไปในทางอบายมุขต่าง ๆ 

เมื่อจิตระลึกแล่นไปเช่นนี้ ก็เป็นผู้เข้านั่งใกล้กิเลสทุจริตนั้น ๆ ด้วยจิตก่อน แล้วก็เข้า

นัง่ใกล้ด้วยกายด้วยประพฤตทุิจริตนัน้ ๆ ทางกาย วาจา ใจ ทางด�าเนนิของตนจงึเป็น

ทคุตติัง้แต่เข้านัง่ใกล้กเิลสทจุรติในปัจจบุนันีท้เีดยีว คนเป็นผูก่้อภยัขึน้แก่ตนด้วยตนเอง 

เพราะถึงสรณะทีผ่ดิฉะนี ้และเพราะมกีเิลสก�าบงัปัญญาอยู่ จงึไม่รูว่้าเป็นภยั ส่วนผูท้ี่

ถึงพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ ท่ีระลกึแล่นไปของจติ ตลอดถึงน�ากายเข้า 
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นั่งใกล้เป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระพุทธเจ้า ย่อมเป็นผู้ไม่ก่อภัยเหล่านี้ เพราะ 

พระรัตนตรัยเป็นที่ระลึกที่ไม่ก่อภัยทุกอย่างจึงเป็นผู้ละภัยได้

อน่ึง ผู้ถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ เข้านัง่ใกล้พระรตันตรัย 

ย่อมเป็นผู้ใคร่ปรารถนาธรรม ที่เรียกว่าธรรมกามบุคคล จึงเป็นผู้พอใจขวนขวายและ

ตัง้ใจสดบัฟังธรรม จงึได้ปัญญารูธ้รรมยิง่ขึน้โดยล�าดบั ความรูธ้รรมนัน้ กล่าวโดยตรง

ก็คือรู้สัจจะ สภาพที่จริง กล่าวอย่างสามัญ ได้แก่ รู้ว่าอะไรดีมีคุณมีประโยชน์  

เป็นบญุเป็นกศุล เป็นทางเจรญิ อะไรชัว่เป็นโทษไร้ประโยชน์ เป็นบาปเป็นอกศุลเป็น

ทางเส่ือมเสีย อะไรเป็นวธิทีีจ่ะละหลกีทางเส่ือมเสยีนัน้ ๆ ดําเนนิไปสูท่างเจรญิ กล่าวอีก

นัยหนึ่ง ก็คือรู้อริยสัจจ์ แปลว่าของจริงของพระอริยะ คือรู้จักทุกข์ รู้จักเหตุเกิดทุกข์ 

รูจ้กัความดบัทุกข์ รู้จกัทางปฏิบัตใิห้ถึงความดับทกุข์ หลกัอรยิสจัจ์นีอ้าจน้อมมาใช้เพ่ือ

แก้ทุกข์ในโลกได้ทัว่ไป และเป็นธรรมทีพ่ระพุทธเจ้าทรงสัง่สอนแก่ผูท้ีย่งัเกลอืกกลัว้อยู่

ด้วยทกุข์ และมีความปรารถนาเพือ่จะเปลือ้งทกุข์ออกจากตน เพราะหลกัอรยิสจัจ์เป็น

หลกัของเหตผุล ผลต่าง ๆ นัน่ย่อมเกิดแต่เหต ุเม่ือจะเปล่ียนแปลงผลกต้็องเปล่ียนแปลง

เหตุหรือแก้เหตุ ผู้กล่าวว่าไม่ต้องการผลอย่างนี้ ๆ แต่ยังประกอบเหตุ เพื่อให้เกิดผล 

อย่างนั้นอยู่ ไม่สามารถจะพ้นจากผลอย่างนั้นได้ เช่น กล่าวว่าไม่ต้องการความเสื่อม

ทรัพย์ แต่ด�าเนินไปในอบายมุข มีเป็นนักเลงการพนัน เป็นต้น ก็ต้องประสบความ

เสือ่มทรพัย์อยู่น่ันเอง กล่าวว่าไม่ต้องการความววิาทบาดหมางในระหว่าง แต่ยงัประพฤติ

ก่อเหตุวิวาทอยู่ ก็คงต้องวิวาทกันอยู่นั่นเอง กล่าวว่าไม่ต้องการทุคติ แต่ยังประพฤติ

ทุจริตอยู่ ก็คงต้องประสบทุคติอยู่น่ันเอง กล่าวว่าไม่อยากแก่เจ็บตาย แต่ยังยึดถือ  

แก่เจ็บตายเป็นของเราอยู่ ก็ต้องประสบทุกข์เหล่านี้อยู่นั่นเอง ทุกข์ในข้อหลังนี้  

พระบรมศาสดาทรงยกแสดงเป็นทุกขสัจจ์ ในที่ทรงแสดงอริยสัจจ์ทั่วไป และทรงยก

ตัณหาคือความดิ้นรนกระเสือกกระสนของใจ เพ่ือได้สิ่งที่ชอบ เพื่อเป็นนั่นเป็นนี่  

เพื่อไม่เป็นนั่นเป็นน่ีว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ ยกทางมีองค์แปดมีความเห็นชอบเป็นต้นว่า

เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ความเห็นชอบนั่นก็คือเห็นเหตุผลท้ังสองฝ่าย  

ตามหลักอริยสัจจ์นี้นั่นเอง กล่าวโดยย่อ เมื่อจะละทุกข์ก็ต้องรู้จักทุกข์และปล่อย 

ทกุข์เสยี ด้วยปัญญาท่ีเข้าถงึสจัจะคอืความจริง เมือ่ละทกุข์ได้ กย่็อมประสบความสงบ

สุขโดยล�าดับ



ความสุขอยู่ที่ไหน ?

อันความสุขย่อมเป็นที่ปรารถนาของคนทุก ๆ คน และทุก ๆ คน ย่อมเคย

ประสบความสุขมาแล้ว ความสุขเป็นอย่างไร จึงเป็นที่รู้จักกันอยู่ ในเวลาที่กายและ

จติใจอิม่เอบิสมบรูณ์สบาย กก็ล่าวกนัว่าเป็นสขุ ความสขุทีเ่กดิขึน้ทีก่ายและจติใจนีเ่อง 

ส�าหรับกายนัน้เพยีงให้เครือ่งอปุโภค บรโิภคพอให้เป็นไปได้กน็บัว่าสบาย แม้กายสบาย

ดงักล่าวมานี ้ถ้าจติไม่สบาย กายกพ็ลอยซบูซดีเศร้าหมองด้วย ส่วนกายเมือ่ไม่สบาย

ด้วยความเจ็บป่วยหรือด้วยความคับแค้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าจิตยังร่าเริงสบายอยู่  

ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนเท่าใดนัก และความไม่สบายของกายก็อาจบรรเทาไปได้

เพราะเหตุนี้ ความสุขจิตสุขใจนั่นแลเป็นส�าคัญ อันความสุขทางจิตใจนี่ คิด ๆ ดูก็น่า

เห็นว่าหาได้ไม่ยากอีก เพราะความสุขอยู่ที่จิตใจของตนเอง จักต้องการให้จิตเป็นสุข

เมือ่ใดกน่็าจะได้ ใคร ๆ เม่ือคิดดูกจ็กัต้องยอมรบัว่าน่าคดิเหน็อย่างนัน้ แต่กต้็องยอม

อีกว่า สามัญชนท�าไม่ได้เสมอไป เพราะยังต้องการเครื่องอุปกรณ์แห่งความสุข  

หรือเรียกว่าเครื่องแวดล้อมอุดหนุนความสุข มีเงินทอง เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น 

ถ้าเครื่องอุปกรณ์แห่งความสุขขาดไปหรือมีไม่เพียงพอ ก็ท�าให้เป็นสุขมิได้ นี้เรียกว่า

ยังต้องปล่อยใจให้เป็นไปตามเหตุการณ์อยู่ ข้อนี้เป็นความจริง เพราะเหตุฉะนี้ ในที่นี้

จึงประสงค์ความสุขที่มีเครื่องแวดล้อมหรือท่ีเรียกว่า สุขสมบัติ อันเป็นความสุข 

ขั้นสามัญชนทั่วไป
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คิดดูเผิน ๆ ความสุขนี้น่าจักหาได้ไม่ยาก เพราะในโลกนี้มีเครื่องอุปกรณ ์

แห่งความสุขแวดล้อมอยู่โดยมาก หากสังเกตดูชีวิตของคนโดยมาก ที่ก�าลังด�าเนินไป

อยู ่จกัรูส้กึว่าตรงกนัข้ามกบัท่ีคิดคาด ท้ังนีม้ใิช่เพราะเครือ่งแวดล้อมอดุหนนุความสขุ

ในโลกนี้มีน้อยจนไม่เพียงพอ แต่เป็นเพราะผู้ขาดแคลนความสุขสมบัติไม่ท�าเหตุ 

อนัเป็นศรแีห่งสุขสมบตั ิจงึไม่ได้สขุสมบติัเป็นกรรมสิทธ์ิ ส่วนผู้ทีท่�าเหตุแห่งสุขสมบตัิ  

ย่อมได้สุขสมบัติมาเป็นกรรมสิทธิ์ เพราะเหตุนี้ ผู้ปรารถนาสุขจึงสมควรจับเหตุให้ได้

ก่อนว่า อะไรเป็นเหตุของความสุข และอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ บางคนอาจเห็น

ว่า เหตขุองความสขุความทกุข์อยูภ่ายนอก คอืสขุเกดิจากสิง่ภายนอก มเีงนิ ทอง ยศ 

ชื่อเสียง บ้านที่สวยงาม เป็นต้น ส่วนความทุกข์ก็เกิดจากสิ่งภายนอกนั้นเหมือนกัน 

บางคนอาจเหน็ว่าความสขุความทกุข์เกดิจากเหตภุายใน จกัพจิารณาความเหน็ทัง้สอง

นี้ต่อไป



เงื่อนไขของความสุข

สิง่ภายนอกโดยมาก ถ้าเป็นส่วนทีด่ ีมีเงนิ ทอง ยศ ชือ่เสียง เป็นต้น กเ็ป็น

ทีป่รารถนาตรงกันของคนเป็นอันมาก จงึต้องมกีารแสวงหาแข่งขนักนัโดยทางใดทางหนึง่ 

เมือ่ได้มากใ็ห้เกดิความสุขเพราะสมปรารถนาบ้าง เพราะน�าไปเลีย้งชพีตนและผูอ้ืน่ให้

อิม่หน�าส�าราญบ้าง สิง่ภายนอกย่อมอุดหนนุความสขุฉะนี ้แต่สิง่ภายนอกเป็นไม่ยัง่ยนื 

แปรเปลีย่นไปอยูเ่สมอ ความสขุทีเ่กีย่วเกาะตดิอยูก็่ต้องแปรเปลีย่นไปตาม ความทกุข์

จึงปรากฏขึ้นติด ๆ กันไปทีเดียว ความสุขเช่นนี้เป็นความสุขที่ลอยไปลอยมา หรือ 

เรียกว่าเป็นความสุขลูกโป่ง และในความแสวงหา ถ้าไม่ได้หรือได้ส่ิงที่ไม่ชอบก็ให ้

เกิดความทุกข์ เพราะไม่สมปรารถนา อนึ่ง ถ้าได้สิ่งนั้น ๆ มาด้วยการกระท�าที่ไม่ดี 

การกระท�านัน้กจ็กัเป็นเครือ่งตดัทอนตนเองอกี ส่วนหนึง่ข้อความทีก่ล่าวมานีแ้สดงว่า

สิ่งภายนอกอุดหนุนความสุขส�าราญให้บ้าง แต่จัดเป็นเหตุของความสุขหรือ? ถ้าเป็น

เหตุของความสุข ผู้ท่ีมีสิ่งภายนอกบริบูรณ์จักต้องเป็นสุขทุกคน แต่ความจริงไม่เป็น

อย่างน้ัน ผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสิ่งภายนอกแต่เป็นทุกข์มีถมไป เพราะเหตุนี้ สิ่งภายนอก  

จงึมใิช่เป็นตวัเหตขุองความสขุ เป็นเพยีงเครือ่งแวดล้อมอดุหนนุความสขุดงักล่าวแล้ว

เท่านั้น บัดนี้ยังเหลืออยู่อีกความเห็นหนึ่งซึ่งว่าสุขทุกข์เกิดจากเหตุภายใน

อนัสิง่ภายนอกม ีเงนิ ทอง ยศ ชือ่เสยีง เป็นต้น อนัเป็นอปุกรณ์แก่ความสขุ 

เมื่อคิดดูให้ซึ้งลงไป จักเห็นว่าเกิดจากการกระท�าของตนเอง ถ้าตนเองอยู่เฉย ๆ  

ไม่ท�าการงานอันเป็นเหตุที่เพิ่มพูนสิ่งภายนอกเหล่านั้น สิ่งภายนอกนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น 

ที่มีอยู ่แล้วก็ต้องแปรเปลี่ยนไป ถ้าไม่มีใหม่มาชดเชยก็จักต้องหมดไปในที่สุด  
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เพราะเหตุฉะนี้ จึงกล่าวได้ว่าสิ่งภายนอกที่เป็นอุปกรณ์แก่ความสุขนั้น ก็เกิดขึ้น 

เพราะการกระท�าของตนเองในทางธรรม การประกอบอาชพี มกีสิกรรม พาณิชยกรรม 

เป็นต้น ไปตามธรรมดา ไม่เรยีกเป็นการงานท่ีดีหรอืชัว่ แม้ชาวโลกกไ็ม่เรยีกผูป้ระกอบ

การอาชพีไปตามธรรมดาว่าเป็นคนดหีรอืเป็นคนเลว แต่หากว่ามกีารท�าอย่างอืน่พเิศษ

ออกไป ถ้าต้องด้วยเนติอันงามก็เรียกกันว่าดี ถ้าไม่ต้องด้วยเนติอันงามก็เรียกกันว่า

เลวไม่ดี เพราะเหตุฉะนั้น ผู้ปรารถนาสุขเบื้องต้นจึงสมควรหมั่นประกอบการงานหา

เลี้ยงชีพตามทางของตน ๆ โดยไม่ตัดรอนกัน ไม่เฉ่ือยชาเกียจคร้าน และแก้ไขใน 

การงานของตนให้ดีขึ้น ก็จักไม่ต้องประสบความแร้นแค้นขัดข้อง ถ้าไม่หมั่นประกอบ 

การงาน เกยีจคร้าน เฉ่ือยชา และไม่คดิแก้ไขการงานของตนให้ดขีึน้ปล่อยไปตามเร่ือง 

ก็อาจจักต้องประสบความยากจนข้นแค้น ต้องอกแห้งเป็นทุกข์ และนั่นเป็นความผิด

ใหญ่ต่อประโยชน์ปัจจุบันของตนเอง

การท�าอย่างหนึ่ง ทางธรรมเรียกว่าดี เป็นวิถีทางของคนฉลาด และทางโลก

ยกย่องนับถอืว่าด ีการท�าอย่างนี ้เรยีกว่า สจุรติ แปลว่า ประพฤตดิ ีประพฤตดิทีางกาย 

เรียกกายสุจริต ประพฤติดีทางวาจา เรียกว่าวจีสุจริต ประพฤติดีทางใจ เรียกว่า  

มโนสุจริต กายสุจริต จ�าแนกเป็น ๓ คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดใน

ทางกามประเวณี วจีสุจริต จ�าแนกเป็น ๔ คือ ไม่พูดปด ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดค�า

หยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล มโนสจุรติ จ�าแนกเป็น ๓ คอื ไม่เพ่งเล็งทรพัย์สมบตัิ

ของผูอ้ืน่ ด้วยโลภเจตนาคดิจะเอามาเป็นของ ๆ ตน ไม่พยาบาทปองร้าย ไม่เห็นผดิจาก

คลองธรรม มคีวามเหน็ว่า ท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่ เป็นต้น รวมเป็น ๑๐ ประการ ส่วน

การกระท�าทีต่รงกนัข้าม เรยีกว่าทุจริต แปลว่าประพฤตช่ัิว ประพฤติชัว่ทางกาย เรยีก

ว่ากายทจุรติ ประพฤติชั่วทางวาจา เรียกว่า วจีทุจริต ประพฤติชั่วทางใจ เรียกว่ามโน

ทุจริต ทุจริต ๓ นี้มีจ�าแนกตรงกันข้ามกับสุจริต

ค�าว่า ประพฤติ มักจะพูดมุ่งหมายถึงการกระท�าทางกายและวาจา ค�าว่า  

ท�าก็มักพูดหมายถึงการท�าทางกาย การท�าทางวาจา เรียกว่า พูด การท�าทางใจเรียก

ว่า คิด ส่วนทางธรรม การท�า พูด คิด เรียกเป็นอย่างเดียวกันว่า ท�า หรือประพฤติ  

และมีค�าว่ากาย วาจา ใจ ก�ากับเพื่อให้รู้ว่าท�าหรือประพฤติทางไหน
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ทจุรติ ทางธรรมเรยีกว่าไม่ด ีเป็นวถิทีางของผูไ้ม่ฉลาด ทางโลก กเ็หยียดหยาม

ว่าเลว ไม่ดี โดยนัยนี้จึงเห็นว่า ทิ้งทางโลก ทิ้งทางธรรม นับถือสิทธิของผู้อื่น หรือ

เรียกว่านับถือขอบเขตแห่งความสงบสุขของผู้อื่น เพราะสุจริตและทุจริตที่จ�าแนกไว้

อย่างละ ๑๐ ประการนั้น โดยความก็คือ ไม่ประพฤติละเมิดสิทธิ หรือไม่เบียดเบียน

ความสงบสุขของผู้อื่น และการประพฤติละเมิดสิทธิและความสงบสุขของผู้อื่นนั้นเอง 

แต่ทางโลกนับถือสิทธิของบุคคลและสัตว์เดียรัจฉานบางจ�าพวก ไม่นับถือบางจ�าพวก 

โดยอาศยักฎหมายเป็นหลกั ส่วนทางธรรมนบัถอืทัว่ไปไม่มแีบ่งแยกยกเว้น เพราะทาง

ธรรมละเอียดประณีต

อนึ่ง ทุจริต อยู่เฉย ๆ ประพฤติไม่ได้ ต้องประพฤติด้วยความขวนขวาย

พยายามจนผิดแผกแปลกไปจากปกติ จึงจัดเป็นทุจริตได้ ส่วนสุจริตประพฤติได้โดย

ไม่ต้องลงทุนลงแรง ประพฤติไปตามปกติของตน นั่นแลไม่ต้องตบแต่งเปลี่ยนแปลง 

ก็เป็นสุจริตได้ เพราะเหตุนี้ เม่ือว่าทางความประพฤติ สุจริตจึงประพฤติได้ง่ายกว่า  

เมื่อเป็นเช่นนี้ เพราะเหตุไรทุจริตจึงเกิดขึ้นได้? ข้อนี้เป็นเพราะยังขาดธรรมในใจเป็น

เครื่องเหนี่ยวรั้ง ความประพฤติจึงเป็นไปตามใจของตนเอง ผู้รักษาศีล หรือประพฤติ

สุจริต หรือแม้ประพฤติกฎหมายของบ้านเมือง ถ้าไม่มีธรรมอยู่ในใจบ้างแล้ว ก็มักจะ

รักษาหรือประพฤติท�านองทนายว่าความ เพราะการกระท�าบางอย่างไม่ผิดศีล 

ตามสิกขาบท ไม่ผิดสุจริตตามหัวข้อ แต่ผิดธรรมมีอยู่ และจะประพฤติหรือรักษาให้

ตลอดไปมิได้ เพราะเหตุนี้จึงสมควรมีธรรมในใจส�าหรับประพฤติคู่กันไปกับสุจริต

ธรรมมมีาก แต่ในทีน่ีจ้กัเลอืกแสดงแต่ธรรมทีส่มควรประพฤตปิฏบิตัคู่ิกนัไป

กบัสจุรติ โดยนยัหน่ึง คอื มคีวามละอายใจในการเบยีดเบยีน มคีวามเอ็นด ูขวนขวาย

อนุเคราะห์สตัว์ทัง้ปวงด้วยประโยชน์ คูก่บัการไม่ฆ่าสตัว์ มคีวามโอบอ้อมอาร ีเอือ้เฟ้ือ

เผือ่แผ่ เฉลีย่ความสขุของตนแก่คนทีค่วรเฉลีย่ให้ด้วยการบรจิาคให้ คู่กบัการไม่ลักทรพัย์ 

มีสันโดษยินดีเฉพาะสามีหรือภริยาของตน ไม่คิดนอกใจ ส�าหรับผู้ที่ยังไม่มีครอบครัว 

ก็มีเคารพในธรรมเนียมประเพณีที่ดี ไม่คิดละเมิดคู่กับการไม่ประพฤติผิดในทางกาม

ประเวณี อนึ่ง มีปากตรงกับใจ ไม่ลดเลี้ยวลับลมคมใน คู่กับไม่พูดปด พูดชักให้เกิด

สามัคคี สมานสามัคคีด้วยในใจสมาน คู่กับไม่พูดส่อเสียด พูดกันดี ๆ อ่อนหวาน  
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ตามสมควรแก่ภาษานยิม มิใช่กด มิใช่ยกยอ ด้วยอธัยาศยัอ่อนโยนนิม่นวล ไม่กระด้าง 

คูกั่บไม่พดูค�าหยาบ พูดมหีลกัฐานทีอ้่างองิ มกี�าหนด มีประโยชน์ มีจบอย่างสูง เรยีกว่า 

มีวาจาสิทธิด้วยความตกลงใจทันท่วงที มั่นคง ไม่โงนเงนโลเล คู่กับไม่พูดเพ้อเจ้อ 

เหลวไหล อนึง่ มใีจสนัโดษ ยนิดใีนสมบตัขิองตนตามได้ ตามก�าลงั ตามสมควร และ

มใีจยนิดีด้วยหรอืวางใจเฉย ๆ ด้วยความรูเ้ท่าในเม่ือผูอ้ืน่ได้รบัสมบตั ิหรอืในเม่ือเห็น

สมบัติของผู้อื่น คู่กับไม่เพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นด้วยโลภเจตนา คิดจะเอามาเป็น

ของตน มีเมตตาไมตรีจิตในสัตว์ทั้งปวงคู่กับไม่พยาบาทปองร้าย ท�าความเห็นให้ตรง 

เพื่อให้ถูกให้ชอบยิ่งขึ้น คู่กับความเห็นชอบ ธรรมตามที่แสดงมานี้มีอยู่ในบุคคลใด 

บุคคลนั้นชื่อว่า ธรรมจารี ผู้ประพฤติธรรม หมายถึง ความประพฤติเรียกว่า 

ธรรมจริยา ส่วนท่ีตรงกันข้ามกับท่ีแสดงมานี้ เรียกว่าอธรรม คู่กับทุจริต สุจริตกับ 

ธรรมที่คู่กันเรียกอย่างสั้นในที่นี้ว่า สุจริตธรรม นอกนี้เรียกว่าทุจริตธรรม



สุจรติธรรม  
เหตุแห่งความสุขที่แท้จรงิ

สจุรติธรรมให้เกดิผลอย่างไร ทจุรติธรรมให้เกดิผลอย่างไร คดิให้รอบคอบสกั

หน่อยกจ็กัเหน็ได้ในปัจจบุนันีเ้อง ผูป้ระพฤตสิจุรติธรรมย่อมเป็นคนไม่มภียั ไม่มเีวร  

มกีายวาจาใจปลอดโปร่ง นีเ้ป็นความสขุทีเ่หน็กนัอยูแ่ล้ว ส่วนผูป้ระพฤตทิจุรติอธรรม 

ตรงกันข้าม มีกายวาจาใจ หมกมุ่น วุ่นวาย แม้จักมีทรัพย์ ยศ ช่ือเสียงสักเท่าใด  

ก็ไม่ช่วยให้ปลอดโปร่งได้ ต้องเปลืองทรัพย์ เปลืองสุข ระวังทรัพย์ ระวังรอบด้าน  

นีเ้ป็นความทกุข์ทีเ่หน็กนัอยูแ่ล้ว ส่วนในอนาคตเล่า จกัเป็นอย่างไร อาศัยพทุธภาษติ

ที่แสดงว่า กลฺยาณการี กลฺยาณํ ผู้ทําดีย่อมได้ดี ปาปการี จ ปาปกํ ผู้ทําชั่วย่อมได้

ชัว่ จึงลงสนันษิฐานได้ว่า สจุรติธรรมอ�านวยผลทีดี่คอืความสุข ทจุรติอธรรม อ�านวยผล

ทีช่ัว่คือความทกุข์ แม้ในอนาคตแน่แท้ อนึง่ ในทีน่ีร้วมผลแห่งสุจรติธรรมทัง้ส้ินแสดง

รวมยอดอย่างเดียวว่าความสุข เพราะเหตุนี้ สิ่งใดเป็นอุปกรณ์แห่งความสุขหรือ 

เรยีกว่าสขุสมบัต ิเช่น ความบรบิรูณ์ทรพัย์ ผวิพรรณงาม อายยุนื ยศ ช่ือเสยีง เป็นต้น 

สิ่งนั้นทั้งหมดเป็นผลแห่งสุจริตธรรม

จักแสดงวิธีปฏิบัติสุจริตธรรมสักคู่หนึ่งโดยย่อไว้เผื่อผู ้ต้องการต่อไปคือ  

ไม่พยาบาทกบัเมตตา เมือ่อารมณ์ร้ายอย่างเบาคอืความหงดุหงดิไม่พอใจ แรงขึน้เป็น

ความฉุนเฉียวร้ายกาจ แรงขึ้นอีกเป็นพยาบาท เหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น  

ควรท�าความรู้จักตัวและพิจารณาโดยนัยว่า นี้เท่ากับท�าโทษตน เผาตนโดยตรง  
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มิใช่ท�าโทษหรือแผดเผาผู้อื่นเลย คราวที่ตนผิดใจยังเคยให้อภัย ไม่ถือโทษโกรธแค้น 

เหตุไฉนเมื่อผู้อ่ืนท�าผิดใจจึงมาลงโทษแผดเผาตนเล่า ผู้อื่นที่ตนโกรธนั้น เขามิได้ 

ทุกข์ร้อนไปกับเราด้วยเลย อนึ่ง ควรตั้งกติกาข้อบังคับส�าหรับตนว่า เมื่อเกิดอารมณ์

ร้ายมีโกรธเป็นต้นขึ้น จักไม่พูด จักไม่แสดงกิริยาของคนโกรธ หรือตั้งกติกาประการ

อื่นซึ่งอาจจักรักษาอารมณ์ร้ายเหล่าน้ันไว้ข้างใน มิให้ออกมาเต้นอยู่ข้างนอก และ

พยายามดับเสียด้วยอารมณ์เย็นชนิดใดชนิดหนึ่ง ด้วยการพิจารณาให้แยบคาย มิให้

ลุกกระพือสุมอกอยู่ได้

เมตตา มิตร ไมตรี สามค�านี้ เป็นค�าหนึ่งอันเดียวกัน เมตตา คือความรัก

ใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุข มิตรคือผู้มีเมตตาปรารถนาสุขประโยชน์ต่อกัน ไมตรีคือ

ความมเีมตตาปรารถนาดีต่อกัน ผูป้รารถนาจะปลกูเมตตาให้งอกงามอยูใ่นจติ พงึปลกู

ด้วยการคิดแผ่ในเบื้องต้นแผ่ไปโดยเจาะจงก่อน ในบุคคลที่ชอบพอ มีมารดาบิดา 

ญาตมิติรเป็นต้น โดยนยัว่า ผูน้ัน้ ๆ จงเป็นผูไ้ม่มเีวร ไม่มคีวามเบยีดเบยีน ไม่มทีกุข์ 

มีสุขสวัสดิ์ รักษาตนเถิด เมื่อจิตได้รับการฝึกหัดคุ้นเคยกับเมตตาเข้าแล้ว ก็แผ่ขยาย

ให้กว้างออกไปโดยล�าดบัดงันี ้ในคนท่ีเฉย ๆ ไม่ชอบไม่ชงั ในคนทีไ่ม่ชอบน้อย ในคน

ที่ไม่ชอบมาก ในมนุษย์และดิรัจฉานไม่มีประมาณ เมตตาจิต เมื่อคิดแผ่กว้างออกไป

เพียงใด มิตรและไมตรีก็มีความกว้างออกไปเพียงนั้น เมตตา ไมตรีจิตมิใช่อํานวย

ความสุขให้เฉพาะบุคคล ย่อมให้ความสุขแก่ชนส่วนรวม ตั้งแต่สองขึ้นไปด้วย คือ  

หมูช่นทีม่ไีมตรจีติต่อกนัย่อมหมดความระแวง ไม่ต้องจ่ายทรพัย์ จ่ายสขุ ในการระวงั

หรือเตรียมรุกรับ มีโอกาสประกอบการงาน อันเป็นประโยชน์แก่ตนเองและหมู่เต็มที่ 

มีความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขโดยส่วนเดียว

เพราะเหตุนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย 

ผู้ทรงมีพระเมตตาไมตรี มีมิตรภาพในสรรพสัตว์ ทอดพระเนตรเห็นการณ์ไกล จึงได้

ทรงประทานศาสนธรรมไว้หน่ึงฉันทคาถา แปลความว่า บุคคลพึงประพฤติธรรมให้

เป็นสุจริต ไม่พึงประพฤติธรรมให้เป็นทุจริต ผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 

ในโลกนี้และในโลกอื่นดังนี้ 
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ในข้อว่า พึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริต ไม่พึงประพฤติธรรมให้เป็นทุจริต  

ในฉนัทคาถานัน้ คาํว่าธรรม น่าจกัหมายเอาการงานทัง้ปวง ทีท่าํทางกาย วาจา และ

ใจ คือ การทํา การพูด การคิด ที่เป็นไปอยู่ ตามปกตินี้เอง ทรงสอนให้ท�า พูด  

และคิด ให้เป็นสุจริตมิให้เป็นทุจริต ส่วนในข้อว่า ผู้มีปกติประพฤติธรรม ย่อมอยู่

เป็นสขุนัน้ คาํว่าธรรมหมายความว่าความด ีดงัคาํว่ามธีรรมอยูใ่นใจ ดงัทีเ่ข้าใจกนัอยู่

ทั่วไป ผู้ประพฤติกาย วาจาให้เป็นสุจริต ไม่ประพฤติให้เป็นทุจริต ทั้งประพฤติธรรม

คือมีธรรมอยู่ในใจ ย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และในโลกอื่น คือในโลกอนาคตอันจัก 

ค่อยเลื่อนมาเป็นโลกปัจจุบันแก่ทุก ๆ คนในเวลาไม่ช้า

ความสุข ย่อมเกดิจากเหตภุายในคอืสจุริตธรรมด้วยประการฉะนี ้เพราะฉะนัน้ 

ผู้ปรารถนาสุข เมื่อจับตัวเหตุการณ์แห่งความสุขและความทุกข์ได้ฉะนี้แล้ว ควรเว้น

ทุจริตอธรรมอันเป็นเหตุของความทุกข์ ควรประพฤติสุจริตธรรมอันเป็นเหตุของ 

ความสุข ถ้าประพฤติดังนี้ ชื่อว่าได้ก่อเหตุการณ์ของความสุขสมบัติทั้งปวงไว้แล้ว  

น้ีเป็นความชอบย่ิงของตนเอง ถ้ากลับประพฤติทุจริตอธรรม เว้นสุจริตธรรมเสีย  

ย่อมชือ่ว่าได้ก่อเหตกุารณ์แห่งความทกุข์พบิตัทิัง้ปวงไว้แล้ว นีเ้ป็นความผดิของตนเอง

อนึ่ง ถ้ามีปัญหาในชีวิตปัจจุบันของผู้ประพฤติสุจริตธรรม หรือทุจริตอธรรม

เกดิขึน้ พงึทราบว่า ในคราวทีส่จุรติธรรมท่ีได้ท�าไว้แล้วก�าลงัให้ผลอยู ่ผูป้ระพฤตทิจุรติ

อธรรมย่อมพรัง่พร้อมด้วยสขุสมบัตแิละ ความสดชืน่ร่าเรงิ อาจส�าคญัทจุรติอธรรมดจุ

น�้าหวาน และอาจเย้ยหยันผู้ประพฤติสุจริตธรรมได้ แต่ในกาลที่ทุจริตอธรรมของตน

ให้ผล ก็จักต้องประจวบทุกข์พิบัติซบเซาเศร้าหมองดุจต้นไม้ในฤดูแล้ง อนึ่ง ในคราว

ทีท่จุรติอธรรมทีไ่ด้ท�าไว้แล้วก�าลงัให้ผลอยู ่ผูป้ระพฤตสิจุรติธรรมกย็งัต้องประสบทกุข์

พิบัติซบเซาอับเฉาอยู่ก่อน แต่ในกาลที่สุจริตธรรมของตนให้ผล ย่อมเกิดสุขสมบัติ

อย่างน่าพิศวง ดุจต้นไม้ในฤดูฝน แม้สุจริตธรรมจักยังไม่ให้ผล โดยนัยที่กล่าวนี้ กาย 

วาจา และใจของตนกย่็อมปลอดโปร่ง เป็นสุขสงบ เป็นผลทีมี่ประจ�าทกุทิวาราตรกีาล



พระพุทธศาสนา และการนับถอืพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาคอือะไร ?

ถ้าจะตั้งปัญหาว่า พระพุทธศาสนาคืออะไร ซึ่งเป็นค�าถามรวมทั้งหมด  

ย่อมตอบให้หมดสิ้นได้ยาก นอกจากจะตอบอย่างว่า “คือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า” 

ได้เคยมคี�าถามเช่นน้ีมาแล้วในครัง้พทุธกาล และท่านได้เคยตอบกนัมาแล้ว เป็นค�าตอบ

ที่ถูกเหมาะท่ีสุด ซ่ึงมักเป็นค�าตอบสั้น ๆ แต่กินความรวบยอด แต่ก็ได้ในทางหรือ 

นัยหนึ่ง ๆ การที่จะตอบให้ถูกเหมาะได้อย่างรวบรัดที่สุด ก็จ�าต้องศึกษาให้มีความรู้

พระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง ถึงอย่างนั้นก็ยังมีปัญหาอีกว่า อย่างไรจึงจะเรียกว่ามี 

ความรู้ทั่วถึง อ่านศึกษาจบพระไตรปิฎกอย่างนั้นหรือ ถ้ารับรองอย่างนั้น ก็ยังจะมี 

ค�าค้านได้อีกว่า นั่นเป็นเพียงความรู้ต�าราเท่านั้น เหมือนอย่างความรู้ ต�าราสมุนไพร 

แต่ไม่รูจั้กต้นไม้ทีเ่ป็นตวัยาสกัต้นเดยีว ซึง่กเ็ป็นความจรงิ อ่านศกึษาจบพระไตรปิฎก

อย่างเดียวเป็นความรู้ขั้นปริยัติ คือ ขั้นเล่าเรียน ท่องบ่นจดจ�า ถ้ายังมิได้ปฏิบัติก็ยัง

ไม่มคีวามรูใ้นปฏบิตั ิแม้ปฏบิตัไิปยงัไม่ได้ผลทีเ่ป็นความรูแ้จ้งแทงทะลตุลอด กยั็งไม่รู้

ในปฏิเวธ ท่ีแปลว่า ความแทงตลอด หมายถงึปัญญาทีรู่แ้จ้งแทงตลอด ถึงดงันัน้ก็ยังมี

ปัญญาดังกล่าวนี้อีกหลายระดับ

ฉะนั้น ความรู้พระพุทธศาสนาทั่วถึง จะมีได้ต่อเม่ือได้ปฏิบัติจนได้ปัญญาท่ี

เป็นตัวปฏิเวธขั้นสูงสุดแล้วเท่าน้ัน เม่ือได้ปัญญาถึงขั้นนี้ จึงจะตอบบัญหาข้างต้นได้

อย่างถูกต้อง รวบรัด และแม้เช่นนั้น ก็ตอบได้ทางหนึ่งหรือนัยหนึ่ง ๆ ดังกล่าว  
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เพราะตามตัวอย่างค�าตอบที่ท่านได้ตอบกันมาแล้ว แต่ละท่านก็ตอบไปแต่ละนัย  

ซึ่งต่างก็ถูกต้องตรงจุดหมายเดียวกัน ด้วยกัน ส่วนผู้ที่ยังมีความรู้ไม่ทั่วถึงตามความ

หมายที่สมบูรณ์นั้น ถ้าแม้ได้สนใจศึกษาให้มีความรู้ในแบบแผน คือ พระพุทธวจนะ

ในพระไตรปิฎก จนถงึพอจบัทางของพระพทุธศาสนาได้ อนัพอตอบให้ถูกแบบกพ็อใช้ได้

พระภกิษุสงฆ์ตัง้แต่เก่าก่อนได้ถอืกนัเคร่งครดัทีจ่ะพดูจะแสดงให้ถูกแบบแผน 

เพราะเกรงว่าจะเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้า ที่เรียกว่า กล่าวตู่นี้คือเช่นที่กล่าวว่า 

พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างน้ีอย่างนั้นโดยท่ีพระพุทธองค์มิได้ตรัสไว้อย่างที่อ้างนั้นเลย 

ดงันีเ้รยีกว่ากล่าวตู ่ฉะน้ัน เทศน์ของพระจงึมกีารยกพระบาลีขึน้เป็นแม่บท แล้วอธบิาย

ไปตามแนวความของธรรมในพระบาลี ทั้งเมื่อจะว่าอะไรให้เป็นหลักฐานจริงจังก็  

ยังอ้างพระพุทธวจนะอื่น ๆ มาอีก กล่าวได้ว่านี้เป็นธรรมเนียมนิยมในฝ่ายเถรวาท  

จึงได้รักษาพระพุทธศาสนาสายเดิมไว้ได้เรื่อยมา นี้จะว่าเป็นเหตุหนึ่งที่ท�าให้พูดกันว่า

ฟังเทศน์ไม่รู้เรื่อง แต่พระก็ยังเทศน์ คนก็ยังฟัง ทั้งพระพุทธศาสนาสายเดิมก็ยังด�ารง

อยู่ต่อไปไม่แปรผันเป็นอย่างอื่น

มีผู้ท่ีสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาหลายคนกล่าวว่า พระพุทธศาสนามิใช่เป็น 

Religion ที่แปลกันว่าศาสนา แต่เป็น Philosophy ซึ่งไทยเราแปลว่า ปรัชญา  

เพราะเมื่อเทียบกับศาสนาพราหมณ์ หรือฮินดูที่เขาได้เห็นในอินเดียแล้วต่างกัน  

ศาสนานัน้เต็มไปด้วยพธิบีชูาต่าง ๆ (Ritual) อนัทีจ่รงิค�าว่า “Religion” ต�าราศพัท์ให้

ค�าแปลไว้ถงึมลูศพัท์ว่า ผกูพนัไว้ด้วยกนั หมายถึงกบัเทวะในความเชือ่ถือ จงึใช้แสดง

ถึงความเชื่อถือในอ�านาจของเทวะท่ีเหนือมนุษย์ ตลอดถึงอ�านาจทั้งหลายที่พึงเชื่อถือ

และบชูา ในฐานะเป็นผูส้ร้างผูป้กครองจกัรวาล ทัง้หมายถึงความแสดงความเชือ่ถือนี้

ออกไปเป็นการกระท�าและพิธีบูชา ก�าเนิดค�า Religion เกี่ยวแก่เทวะดังนี้ แต่ก็มาใช้

กว้างขวางออกไปจนถึงระบบพิเศษแห่งศรัทธา การบูชา และความประพฤติ เป็นต้น 

ทีเ่กีย่วแก่ประมวลจรยิธรรมและปรชัญา ดงัทีเ่ราเรยีกในค�าไทยว่า ศาสนา เช่น ศาสนา

คริสต์ ศาสนาพราหมณ์ ตลอดถึงศาสนาพุทธ เป็นต้น เลยเรียกว่า Religion ไปด้วย

กันทั้งหมด เมื่อว่าโดยก�าเนิดค�าแล้ว ควรใช้เรียกศาสนาที่มีการผูกพันนับถือให้เนื่อง

อยูก่บัเทวะเท่านัน้ ซึง่ไม่พ้นไปจากพธิกีรรมบชูา เพราะจะต้องบชูาเทวะ ซึง่เชือ่ว่าเป็น
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ผู้สร้าง เป็นผู้ปกครอง ด้วยวิธีที่จะท�าให้ถูกใจเทวะตามความ เชื่อถือ ถ้าว่าโดยความ

วิวัฒนาการของภาษา ซึ่งใช้พิเศษออกไปถึงระบบพิเศษต่าง ๆ ของศรัทธา เป็นต้น  

ดังกล่าวในศาสนาทัง้ปวง จนถงึเลยใช้ค�านีเ้รยีกศาสนาทัง้หลาย กค็วรใช้ไปกบัเขาด้วยได้ 

จะใช้อย่างอื่นคนก็จะไม่เข้าใจว่าเป็นศาสนา

ในพระพุทธศาสนาเองก็ได้น�าเอาค�าเก่าของพราหมณ์มาใช้เป็นอันมาก เช่น 

อรหนัต์ นพิพาน ภควา เมือ่น�ามาใช้ให้ค�าอธิบายใหม่ ตามหลักของพระพุทธศาสนาเอง 

นบัว่าเป็นววิฒันาการของภาษาได้เหมอืนกนั แม้เช่นน้ันกค็วรทราบว่าพระพทุธศาสนา

มิได้มีความหมายให้มีความผูกพันอย่างน้ัน แต่แสดงสัจธรรมเพื่อให้คนได้รู ้และ 

ปฏิบัติตนเอง เพื่อความเป็นไทแก่ตนเองอย่างสมบูรณ์ และในขั้นสมบูรณ์ย่อมไม่มี

ความผูกพันด้วยสิ่งใดทั้งสิ้น

ค�าว่า “ศาสนา” เป็นค�าเหมาะที่สุด เราแปลว่า “ค�าสอน” หรือ “ค�าสั่งสอน” 

เพราะพระพุทธศาสนาเป็นค�าสอนที่บริสุทธิ์ คือ สอนให้ละความชั่ว ให้ท�าความดี  

ให้ช�าระจติใจของตนให้บริสทุธิ ์ไม่มีท่ีจะสอนให้ท�าชัว่ ให้เพกิเฉยละเลยความดี ให้ท�า

จิตใจให้มัวหมองแม้แต่น้อย เพียงเท่านั้นก็เห็นได้แล้วว่า เป็นศาสนา คือค�าสอนท่ี

บริสุทธิ์

ส่วนที่ว่าเป็น “Philosophy” นั้น ต�าราศัพท์ได้แสดงความหมาย ก�าเนิดค�านี้

ไว้ว่า รักรู้ รักฉลาด ใช้หมายถึง การเรียน การส�าเหนียก กระบวนการทั้งหลายที่

ครอบความคิดและการกระท�า ตลอดถึงทฤษฎีหรือการสอบสวนค้นคว้าหลักหรือกฎ

ซึ่งจะจัดระเบียบจักรวาลโลก เป็นต้น ไทยเราแปลว่า ปรัชญา ซึ่งเป็นค�าสันสฤต  

ตรงกับค�าบาลีว่า ปัญญา ซึ่งเป็นค�าแปลเพียงครึ่งค�าของ Philosophy (Philo = รัก, 

Sophia = ปัญญา หรือ ปรัชญา) ยังขาดค�าว่ารัก และเมื่อได้เติมค�าที่ขาดนี้เข้าไป  

ซึ่งหมายถึง เพียงรักค้นคว้า แสวงหาปัญญา ยังเป็นความรู้ที่ยังไม่จบ ทั้งยังยืนยัน 

ไม่ได้ว่าถูกต้อง จะเห็นได้ทันทีว่า พระพุทธศาสนามิใช่ Philosophy แน่ เพราะเป็น

ศาสนาของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงมีพระปัญญาคุณสมบูรณ์แล้ว
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พระพุทธศาสนาบริบูรณ์ด้วยหลักธรรม ส�าหรับทุกคนจะเลือกปฏิบัติได้  

แต่มใิช่หมายความว่าจะปฏิบัตไิด้ทุกข้อโดยไม่เลือก เหมอืนอย่างร้านค้าทีม่สีรรพสินค้า

ส�าหรบัคนจะเลอืกชือ้ได้ทกุอย่างทีต้่องการ แต่มิใช่ว่าจะต้องชือ้ทุกอย่างโดยไม่ต้องเลือก 

ใครต้องการสิ่งใดก็ซ้ือสิ่งนั้น ตามก�าลังทรัพย์ของตน ถ้าต้องการส่ิงที่แพงกว่าก�าลัง

ทรัพย์ของตนกไ็ม่อาจซ้ือได้เหมือนกนั จงึต้องรูก่้อนว่าตนต้องการอะไร มกี�าลงัทีจ่ะซือ้

ได้เพียงไร สรรพธรรมในพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน ควรท่ีผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ก่อน 

ว่าตนต้องการอะไร มีก�าลังท่ีจะพงึปฏิบัตไิด้เพยีงไร คอืต้องรูจ้กัตนเองโดยฐานะภาวะ

เป็นต้น เมื่อตนเองเป็นคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติธรรมส�าหรับคฤหัสถ์ เมื่อตนเองเป็นบรรพชิต

ก็ปฏิบัติธรรมส�าหรับบรรพชิต จะท�าครึ่งคฤหัสถ์ครึ่งบรรพชิตนั้นไม่ชอบ มีมากข้อที่

คฤหัสถ์ท�าอยู่โดยปกติ พระพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าเป็นบาป แต่เมื่อบรรพชิตไปท�าเข้าตรัส

ว่าเป็นบาปทนัท ีฉะน้ัน เรือ่งบาปจงึมอียูห่ลายชัน้ เรือ่งบญุกเ็ช่นเดยีวกนั ยกตวัอย่าง 

ภิกษุมีศีล ๒๒๗ ข้อ แปลว่ามีบาปอยู่ ๒๒๗ ข้อส�าหรับภิกษุถ้าไปละเมิดศีลเหล่านี้ 

ส่วนคฤหัสถ์มีศีล ๕ ศีล ๘ ก็แปลว่ามีบาปอยู่ ๕ หรือ ๘ ข้อ ถ้าไปท�าผิดศีลเข้า  

บาปของคฤหัสถ์จึงน้อยกว่าบาปของภิกษุมาก ถ้าน�าเอาบาปของภิกษุไปปรับคฤหัสถ์

ด้วยแล้ว ก็จะต้องว่าคฤหัสถ์พากันท�าบาปอยู่มากมายทุกวัน แต่ก็ไม่มีใครว่าอย่างนั้น 

ถ้าคฤหัสถ์ไปท�ามีศีลอย่างพระเสียอีกจะถูกว่าใช้ไม่ได้ เช่น ไม่ประกอบอาชีพเที่ยว 

ขอเขา แม้ด้วยอาการอย่างสมณะกต็าม ถ้าไปท�าเข้าก็กลายเป็นบาปส�าหรับคฤหสัถ์ไป 

ส่วนบรรพชติถ้าไปประกอบอาชพีอย่างคฤหสัถ์เลกิเทีย่วบณิฑบาตกใ็ช้ไม่ได้เหมอืนกนั
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เร่ืองของบาป มีความหมายอย่างไรจึงเก่ียวแก่ภาวะที่เป็นอยู่ของบุคคลด้วย 

จึงต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้ “เราเป็นอะไร″ หรืออย่างที่พูดกันว่าเรายืนอยู่ที่ไหน เราควรจะรับ

บาปบุญในพระพุทธศาสนามาถือสักเพียงไหน จะยกตัวอย่าง นิจศีล คือศีล ๕  

ทีพ่ระพุทธเจ้าทรงบัญญตัไิว้ส�าหรบัคฤหสัถ์ ในพธิบี�าเพญ็บุญทกุแห่งย่อมมกีารขอสรณะ

และศลี ๕ นีก้นัโดยท่ัวไป ผูใ้ดรบัศลี ๕ กแ็ปลว่าถือบาปบญุไว้ ๕ ข้อ อยู่ในศีลกเ็ป็นบญุ 

ทศุลีกเ็ป็นบาปตามทีร่บัถอืไว้ ถ้ารบัศลีไว้ข้อใดข้อหนึง่กแ็ปลว่าถือบาปบุญไว้ข้อใดข้อหนึง่ 

ถ้าไม่รับเลยก็ไม่ถือไว้เลย คือสุดแต่ศรัทธาท่ีจะถือเพียงไรของแต่ละบุคคล จึงต้องมี

ค�าขอสรณะและศีล แสดงว่าต้องการ พระก็ให้ตามที่ต้องการ เหตุที่เป็นดังนี้ก็คือ 

เหตดุงักล่าวแล้ว สรปุลงว่าสดุแต่จะต้องการ พระพทุธเจ้าหรอืพระพทุธศาสนามไิด้น�า

เอาบุญบาปไปยัดเยียดให้แก่ใคร ๆ จนเต็มไปหมด หากแต่แสดงไว้พร้อมสรรพตาม

สัจจะ (ความจริง)

คนทุกคนถ้ารู้ภาวะของตนและรับเอาบาปบุญมาถือตามควรแก่ภาวะ เช่น  

รบัศีล ๕ มาเท่านัน้ หรอืรบัศีลข้อใดข้อหนึง่เป็นเวลาสักเท่าไรกต็าม กถื็อเพยีงเท่านัน้

ว่าเป็นบญุหรอืบาปของตน นอกนัน้ไม่ต้องค�านงึถึง เพราะมิได้รบัมาถือก็จะไม่เดอืดร้อน 

เพราะไปคิดถึงบาปบุญในเรื่องมากมายที่ตนมิได้รับมาถือไว้

อนึ่ง พระพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษ ที่ควรจะกล่าวในที่นี้ คือ ต้องการให้

วิจัยหรือวิจารณ์ ว่าดังนี้มิได้อ้างเอาเอง แต่มีข้ออ้างคือบทธรรม ในโพชฌงค์ว่า  

“ธรรมวจิยะ” วจิยัธรรม และมเีป็นบทสอนว่า “พงึเลอืกเฟ้นธรรมโดยแยบคายหรอืให้

ถึงต้นเหตุ” คนที่ศึกษาและมีวิจัยธรรมดีมักจะมีความเข้าใจธรรมถูกต้อง ผู้ที่ไม่เข้าใจ

น้ันเพราะขาดการศึกษาและวิจัย บางทีก็ยังชอบแสดงความเห็นอย่างผิด ๆ ถูก ๆ  

หรอืผดิไปทีเดียว บางคนสนใจศึกษาได้ถามดังทีไ่ด้มคี�าถามค�าตอบบางเร่ืองดงัต่อไปนี้

ถามว่า พระพุทธศาสนาสอนเกี่ยวกับเรื่องความเจริญทางวัตถุหรือไม่ ?

ตอบว่า ก่อนอ่ืนควรเข้าใจว่า พระพทุธศาสนามใิช่เศรษฐศาสตร์ หรอืศาสตร์

อะไรต่าง ๆ แต่เป็นศาสนาคอืค�าสัง่สอนท่ีมุ่งให้ประพฤตปิฏบิตัดิใีนขัน้แรก พระพทุธเจ้า

ทรงสอนมุ่งไปทางโลกุตระคือพ้นโลก เพราะทรงสอนแก่นักพรตผู้มุ่งเช่นนั้น ต่อมา 
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ทรงสัง่สอนธรรมส�าหรบัผูท้ีป่ระสงค์อยูใ่นโลกด้วย คอื คหิิธรรม ธรรมส�าหรบัคฤหัสถ์

ซึ่งมีอยู่ไม่น้อย ทรงสั่งสอนธรรมส�าหรับนักปกครองก็มี ยกตัวอย่างเช่น ค�าสอน 

เรื่องทิฏฐธัมมิกัตถะ “ประโยชน์ปัจจุบัน” และเร่ืองสัมปรายิกัตถะ “ประโยชน์ภาย

หน้า” คอื สิง่ทีต้่องการในปัจจบุนัเฉพาะหน้า เช่น ทรพัย์เครือ่งอปุโภคบรโิภค เป็นต้น 

จะเกิดขึ้นจากความหม่ันขยันเป็นข้อต้น นอกจากนี้ยังมีส่ิงที่ต้องการในภายหน้าอีก  

ซึ่งจะเกิดขึ้นจากศรัทธาที่ถูกต้องเป็นข้อแรก ตามที่อ้างมานี้ จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้า

ทรงสอนให้หาทรัพย์ ให้ใช้ทรัพย์ส�าหรับตนก่อน แล้วจึงสอนให้ท�าทานบริจาคต่าง ๆ 

ซึ่งนับเข้าในประโยชน์ภายหน้า เพราะถ้าไม่หาให้มีทรัพย์ของตนขึ้นแล้วจะเอาทรัพย์

ที่ไหนไปท�าทาน และ ก่อนที่จะสอนให้ท�าทานก็สอนให้ใช้เลี้ยงชีวิต

ถามว่า เมอืงไทยแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี ้เขามาเห็นครัง้นีเ้ปลีย่นแปลงไปมาก

ทางวตัถ ุการดาํเนนิชีวติของคนก็เปลีย่นไป หลายอย่างทีน่่ากลวัเป็นอนัตราย พระพทุธ-

ศาสนามีคําสอนที่จะยับยั้งบ้างหรือไม่ ?

ตอบว่า ประเทศก�าลังพัฒนา พระพทุธศาสนาไม่ขดัขวางการพฒันาของประเทศ 

แต่ก็ได้สอนในทางที่ยับยั้งทางที่เป็นอันตรายอยู่ทั่วไป ค�าสอนเรื่อง ศรัทธา ศีล จาคะ 

และปัญญา ในหมวดประโยชน์ภายหน้า เป็นข้อธรรมทีส่อนกนัแพร่หลาย แต่มีคนไม่

น้อยที่ไม่เข้าใจและกล่าวหาว่า พระพุทธศาสนานั้นเหมาะส�าหรับคนที่ตายไปแล้ว  

เพราะมุ่งให้เอาผลในชาติหน้าภพหน้าก็มีความจริงเป็นหลักธรรมส�าหรับที่จะยับยั้ง 

การที่จะก้าวไปในทางที่ผิด ดังเช่นศรัทธาความเชื่อของคนนั้น ถ้าเชื่อผิดก็เท่ากับก้าว

ไปในทางทีผ่ดิครึง่ทางแล้ว ถ้าเชือ่ถกูกเ็ท่ากบัก้าวไปในทางทีถู่กครึง่หนึง่แล้วเช่นเดยีวกนั 

ฉะนั้น จึงได้สอนย�้าเรื่องให้เชื่อกรรม หมายถึงความดีความชั่วว่า มีผลที่ผู้ท�าจะต้อง

เป็นผูร้บั เมือ่เชือ่ดังนีแ้ล้วกจ็ะไม่ก้าวไปในทางชัว่หรอืทางอนัตรายแน่ คนเรามุง่ก้าวหน้า 

คือ มุ่งความเจริญไปข้างหน้า หรือหวังอนาคตท่ีเจริญ หลักธรรมเกี่ยวแก่ประโยชน์

ภายหน้า ก็คือ เป็นหลักธรรมส�าหรับสร้างความเจริญมั่นคงของชีวิตอนาคตนั่นเอง  

ซึ่งอาจจะเป็นชั่วโมงหน้า เดือนหน้า ปีหน้าก็ได้ ฉะนั้น คําสอนของพระพุทธเจ้า 

เรื่องความเจริญทางวัตถุ จึงเป็นคําสอนที่สมบูรณ์ครบทั้งปัจจุบันทั้งอนาคต



หลักกรรม

คนส่วนมากยังมีความเชื่อว่ามีผู ้ดลบันดาล เช่น ดลบันดาลให้เกิดภัย  

ดลบนัดาลให้เกดิโชคลาภ เป็นต้น แต่ทางพระพทุธศาสนาได้แสดงว่า คนมีกรรมเป็น

ของตน จะมสีขุหรอืทกุข์ เพราะกรรม กเ็ปลีย่นให้คนมากลวักรรมกนัอกีเช่นเดยีวกบั

ที่เคยกลัวผู ้ดลบันดาล เมื่อคิดถึงกรรมก็คิดเห็นไปคล้ายกับเป็นตัวทุกข์มืด ๆ  

อะไรอย่างหน่ึงท่ีน่าสะพึงกลัว ผู้เงือดเงื้อจะลงโทษ กรรมจึงคล้ายผู้เคราะห์ร้ายที่ถูก

เข้าใจในทางร้ายอยู่เสมอ เม่ือได้ดมีีสขุกก็ลบักล่าวว่าเป็นบญุบารม ีกรรมจงึไม่มาเกีย่ว

ในทางดีตามความเข้าใจของคนทัว่ไป นอกจากนี ้คนจะท�าอะไรในปัจจบุนักไ็ม่ได้นกึถงึกรรม 

เพราะเห็นว่ากรรมไม่เกี่ยว กรรมจึงกลายเป็นอดีตที่น่ากลัวที่คอยแต่จะให้ทุกข์เมื่อไร

กไ็ม่รู ้ซึง่ไม่สามารถจะป้องกนัได้เท่านัน้ ดกูเ็ป็นเคราะห์กรรมของกรรมยิง่นกัทีถ่กูคน

เข้าใจไปเช่นนี้ อันที่จริงพระพุทธศาสนาหาได้สอนให้คนเข้าใจในกรรมเช่นนี้ไม่ ไม่ได้

สอนให้คนกลวักรรม เป็นทาสของกรรม หรอือยู่ใต้อ�านาจกรรม แต่สอนให้รูจ้กักรรม 

ให้มีอ�านาจเหนือกรรม ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน

กรรมคือการอะไรทุกอย่างที่คนทําอยู่ทุกวันทุกเวลา ประกอบด้วยเจตนาคือ

ความจงใจ ทุกคนจะท�าอะไร จะพูดอะไร จะคดิอะไร ย่อมมเีจตนา คอื ความจงใจน�า

อยู่ก่อนเสมอ และในวันหนึ่ง ๆ ก็ต้องท�าอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้ไป

ตามที่ตนเองจงใจจะพูดจะท�าจะคิด นี่แหละคือกรรม วันหนึ่ง ๆ จึงท�ากรรมมากมาย

หลายอย่าง หลีกกรรมไม่พ้น พระพทุธศาสนาสอนเร่ืองกรรม หลกัใหญ่กม็ุง่ให้พจิารณา
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ให้รู้จักปัจจุบันกรรมของตนนี้แหละว่า อะไรดีอะไรชั่ว อะไรควรหรือไม่ควร เพื่อที่จะ

ได้เว้นกรรมที่ชั่วที่ไม่ควร เพื่อจะท�ากรรมท่ีดีท่ีควร และพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้ว่า 

บุคคลสามารถท่ีจะละกรรมท่ีชัว่ท�ากรรมท่ีดีได้ จงึได้ตรัสสอนไว้ให้ละกรรมทีช่ัว่ท�ากรรม

ที่ดี ถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่ตรัสสอนไว้ และการละกรรมชั่วท�ากรรมดีถ้าให้เกิดโทษทุกข์  

ก็จะไม่ตรัสไว้อย่างนี้ แต่เพราะให้เกิดประโยชน์สุข จึงตรัสสอนไว้อย่างนี้ พระพุทธ

โอวาทนี้แสดงว่า คนมีอํานาจเหนือกรรม อาจควบคุมกรรมของตนได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่

ลืมว่าต้องควบคุมจิตเจตนาของตนได้ด้วย โดยตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในธรรม เช่น เมตตา 

สติ ปัญญา สัจจาธิษฐาน เป็นต้น อันเป็นส่วนจิตและศีล อันหมายถึง ตั้งเจตนาเว้น

การที่ควรเว้น ท�าการที่ควรท�าในขอบเขตอันควร

ที่ว่าคนมีอ�านาจเหนือกรรมปัจจุบัน ด้วยการควบคุมจิตเจตนาให้เว้นหรือ

ท�ากรรมอะไรก็ได้นั้น ถ้าพูดเพียงเท่านี้ก็ดูไม่มีบัญหา แต่ถ้าพูดถึงกรรมอดีตที่จะส่ง

ผลให้ในปัจจบัุน กเ็กดิปัญหาขึน้อีกส�าหรบัผูท้ีเ่ชือ่อดตีชาตว่ิา กรรมทีท่�าไว้ในอดตีชาติ

จะส่งผลให้ในชาติน้ีอย่างหลีกเล่ียงไม่พ้น จึงกลัวอ�านาจของกรรมอดีต เหมือนอย่าง

กลวัอ�านาจมดืท่ีจะมาท�าร้ายเอาแน่ ในเรือ่งนีพ้ระพทุธศาสนาแสดงไว้อย่างไร สมควร

จะพิจารณา

ประการแรก พระพทุธเจ้าตรสัว่า บคุคลเป็นทายาทรบัผลกรรมทีต่นได้ทาํไว้แล้ว 

ข้อนี้เป็นกฎธรรมดาข้อมาติกา คือ แม่บท ไม่มีผิดเหมือนอย่างที่ค�าโบราณว่า ก�าปั้น

ทุบดิน แต่ยังมีกฎประกอบอีกหลายข้อ เหมือนอย่างดินที่ทุบนั้นยังมีปัญหาต่อไป 

อีกหลายข้อว่าดินที่ตรงไหนเป็นต้น เม่ือกล่าวว่าดินแล้วก็คลุมไปท้ังโลก ค�าว่ากรรม 

ก็ฉันน้ัน คลุมไปท้ังหมด เพราะคนทุกคนท�ากรรมต่าง ๆ ซับซ้อนกันมากมาย 

เหลอืเกนิ กรรมอันไหนจะให้ผลเม่ือไรจงึมีกฎแบ่งกรรมออกไปอกี สรปุลงว่า กรรมหนกั

หรอืกรรมทีท่�าบ่อย ๆ ให้ผลก่อนกรรมทีเ่บากว่า หรอืทีท่�าไม่บ่อยนกั คนเรานัน้ท�ามา

ทัง้กรรมดีทัง้กรรมช่ัว จงึมสีขุบ้างทกุข์บ้างสลบักนัไป ผูท่ี้มสุีขมาก กเ็พราะกรรมหนกั

หรือกรรมที่ท�าบ่อย ๆ ฝ่ายดีก�าลังให้ผล ผู้ที่มีทุกข์มากก็ตรงกันข้าม และในปัจจุบัน

น้ีใครก็ตามมีความไม่ประมาท ประกอบกรรมทีด่อีย่างหนกัหรอืบ่อย ๆ กรรมดงักล่าว
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นีจ้ะสนองผลให้ก่อน กรรมชัว่ในอดตีหากได้ท�าไว้ ถ้าเบากว่ากไ็ม่มโีอกาสให้ผล ฉะนัน้ 

ผู้ที่ท�ากรรมดีมากอยู่เสมอ ๆ จึงไม่ต้องกลัวกรรมชั่วในอดีตหากจะมีกุศลของตัวจะชู

ช่วยให้มีความสุขความเจริญสืบต่อไป และถ้าแผ่เมตตาจิตอยู่เนือง ๆ ก็จะระงับ 

คู่เวรอดีตได้อีกด้วย ระงับได้ตลอดถึงปัจจุบัน ท้ังเมื่อได้ด�าเนินในมรรคมีองค์ ๘  

ของพระพุทธเจ้าเพื่อความสิ้นทุกข์ ก็จะด�าเนินเข้าสู่ทางท่ีพ้นจากกรรมเวรท้ังส้ิน 

พระพทุธเจ้าตรัสไว้ว่า ตัณหาเป็นกรรม สมทุยั คือเหตุให้เกิดกรรม มรรคเป็นทางดับ

กรรม ฉะนั้น จึงไม่ต้องกลัวอดีต แต่ให้ระวังปัจจุบันกรรม และระวังใจตั้งใจให้มั่นไว้

ในธรรม ธรรมก็จะรักษาให้มีความสวัสดีทุกกาลทุกสถาน

ชาตไิทยเรานบัถอืพระพทุธศาสนามาช้านาน จนกล่าวได้ว่า พระพทุธศาสนา

เป็นศาสนาประจาํชาตไิทย คนต่างชาตผิูไ้ม่รูจ้กัเมอืงไทย มกัสงสยัว่า พระพุทธศาสนา

ได้เข้ามาเกี่ยวข้องมีอิทธิพลในวงสังคม ในทางการเมือง การเศรษฐกิจ การศึกษาใน

ประเทศไทยอย่างไร

อิทธิพลคืออ�านาจหรือพลานุภาพที่จะให้ส�าเร็จผลขึ้นในทางที่ผู้มีอยู่ประสงค์ 

เป็นค�าที่มักใช้ในทางการเมืองหรือในทางคดีโลก คนโลกหรือคนต่างประเทศก็มักใช ้

ค�านี้กับพระพุทธศาสนาด้วย

ก่อนอ่ืนควรท�าความเข้าใจข้ันมูลฐานว่า บุคคลหรือส่ิงที่มีอิทธิพลยังให้เกิด

ความจ�ายอมด้วยความกลวั คนทัง้หลายมคีวามเกรงกลวัจงึต้องสยบยอมตามค�าสัง่หรือ

ความประสงค์ เมื่อสิ้นอิทธิพลหรือสิ้นความกลัวก็เกิดความไม่ยอมขึ้นทันที ศาสนาที่

สอนให้กลัวเรียกว่ามีอิทธิพลต่อคนที่กลัวได้

พระพุทธศาสนามิได้สอนขู่ให้กลัว กลับสอนให้ละความกลัว เว้นไว้แต่ความ

กลัวผิด (โอตตัปปะ) ซ่ึงมีอธิบายเป็นอีกอย่างหนึ่ง คนที่นับถือจึงนับถือด้วยศรัทธา

และปัญญา มิใช่ด้วยความกลัวว่าหากไม่นบัถอืไม่ท�าตามจะถกูสาปแช่ง เชือ่ว่าคนไทย

ผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาย่อมมีความรูส้กึในพระพุทธศาสนาเหมอืนอย่างเป็นบดิามารดา

ครอูาจารย์ผู้เป่ียมด้วยเมตตากรณุา ประกอบด้วยความสงบเยอืกเยน็ หรอืจะกล่าวให้

ทั่วไปก็เหมือนอย่างทุก ๆ คนที่เป็นมิตร มีเมตตากรุณา บุคคลเหล่านี้ไม่เรียกว่า  
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ผูม้อีทิธพิล เรยีกว่ามคีณุธรรมจะเหมาะกว่า ยังให้เกดิความเคารพนบัถือ ย่ิงกว่าทีจ่ะ

ให้เกิดความกลัว

ฉะนั้น จะกล่าวว่าพระพุทธศาสนาไม่มีอิทธิพลอยู่ในวงการดังกล่าวทั้งหมด

ก็ได้ ดังจะเห็นว่าในวงการสังคม การเมือง การเศรษฐกิจ การศึกษาเหล่านี้ วงการ

ศาสนาจะเป็นวดัก็ด ีพระสงฆ์กด็ ีไม่ได้เข้าไปยุ่งเกีย่วให้ต้องจดัอย่างนัน้อย่างนีใ้นทาง

ที่เรียกว่าใช้อิทธิพล คนไทยจะไม่นับถือผู้ที่ด�ารงภาวะฐานะทางศาสนาที่ออกไปแสดง

ตัวยุ่ง ๆ อยู่กับส่วนเหล่านั้น แต่อีกด้านหนึ่ง ธรรมในพระพุทธศาสนาได้ฝังรากลงใน

จิตใจจนกลายเป็นนิสัยสันดานของคนไทยอยู่ไม่น้อย เช่น ความนับถือผูกพันกันใน

ระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดา ครูอาจารย์กับศิษย์ เป็นต้น ตามหลักทิศ ๖  

ของพระพุทธเจ้า ท�าให้เกิดหลักของสังคมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของความกตัญญูกตเวที

และเมตตากรุณา เป็นต้น การปกครองโดยธรรม ตามหลักทศพิธราชธรรมเป็นต้น 

เป็นหัวใจของการปกครอง รัฐธรรมนูญเองก็มีธรรมทั้งในชื่อหรือถ้อยค�า ทั้งในความ

การเศรษฐกิจย่อมเจริญขึ้น ตามหลักประโยชน์ปัจจุบัน แต่จะไม่เป็นนายที่จะท�าให้ 

เป็นทาสของวัตถุ พระพุทธศาสนาเป็นผู้รักษาคุ้มครองให้เต็มที่ การศึกษานั้นก็ได้มี

พระพุทธศาสนาประกอบอยู่ตามส่วน แต่ข้อส�าคัญอยู่ที่การใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามา 

ธรรมย่อมเข้ามีส่วนมากในขั้นนี้



การนับถอืพระพุทธศาสนา

ปัญหาท่ีอาจจะมีผู้ถามต่อไปก็คือว่า อย่างไรจึงชื่อว่านับถือพระพุทธศาสนา

อย่างแท้จริง ?

ก่อนอ่ืนจะขอจ�ากดัความค�าว่า “การนบัถอืพระพทุธศาสนา″ ก่อน การนบัถอื

พระพุทธศาสนา กล่าวกว้าง ๆ ก็ได้แก่ การยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็น 

พระศาสดาของตน และยอมรับปฏิบัติธรรมที่เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า การนับถือ

พระพุทธศาสนาดังกล่าวมานี้ ก็ย่อมเนื่องไปถึงการเคารพนับถือบูชาทะนุบ�ารุงวัตถุท่ี

เนื่องกับพระพุทธศาสนา เช่น ปูชนียสถาน วัดวาอาราม ตลอดถึงการทะนุบ�ารุง 

ผูป้ระพฤต ิปฏบิตัธิรรมในพระพทุธศาสนาให้เป็นผูส้ามารถปฏบิติัศาสนธรรมได้สะดวก

ไม่ขัดข้อง น่ีเป็นค�าก�าหนดความหรือจ�ากัดความค�าว่า “การนับถือพระพุทธศาสนา” 

โดยย่อ

ทีจ่รงิตามท่ีกล่าวมาน้ี ถ้าจะเพ่งดวู่าเราใช้ค�าว่า “การนบัถือพระพทุธศาสนา″ 

นั้นเป็นการเหมาะแล้วหรือยัง ก็จะรู้สึกว่ายังไม่เหมาะนัก แต่ว่าอาศัยที่ค�านี้เป็นค�าที่

ใช้กันดาษดื่นเป็นที่เข้าใจกัน ฉะนั้น ก็ไม่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นค�าอื่น ใช้ค�านี้

และให้ความหมายให้ถูกต้องกับความประสงค์ดีกว่า

การนับถือพระพุทธศาสนาตามที่ก�าหนดความหมายมานั้น จะเข้าใจแจ่มแจ้ง

ได้ด้วยการท่ีพิจารณาประวัติของผู้นับถือพระพุทธศาสนาแต่เดิมว่าได้เป็นมาอย่างไร 

เพราะว่าผูน้บัถอืพระพทุธศาสนานีเ้องมส่ีวนท�าให้พระพทุธศาสนาปรากฏขึน้ ตัง้อยูไ่ด้ 
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เป็นไปได้ในโลก แต่ก็ต้องอาศยัพระพทุธเจ้าได้ตรสัรู้ธรรม แล้วทรงแสดงธรรมส่ังสอน 

เพราะพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้ว ถ้าไม่ทรงแสดงธรรม ทรงอยู่เฉย ๆ ก็คงเป็น 

พระปัจเจกพุทธะ คือ พระผู้รู้เฉพาะพระองค์เท่านั้น แต่ว่าเพราะทรงแสดงธรรม 

สัง่สอนและมผีูฟั้งค�าสัง่สอนของพระองค์ และรูถ้งึธรรมทีพ่ระองค์ทรงสัง่สอนได้ ฉะนัน้ 

จงึ “ปรากฏพระพทุธศาสนาขึน้ในโลก ต้ังแต่เมือ่พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมครัง้แรก 

และตั้งแต่เมื่อมีผู้ฟังที่รู้ถึงธรรมคนแรก”

เมือ่กล่าวมาเช่นนีแ้ล้ว กน่็าจะระลกึถงึเรือ่งพระพทุธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

แก่พระเบญจวัคคีย์ พระโกณฑัญญะได้รู้ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก่อน พระพุทธเจ้า

จึงได้ทรงเปล่งอุทานว่า “โกณฑัญญะได้รู ้แล้วหนอ โกณฑัญญะได้รู ้แล้วหนอ”  

พระโกณฑัญญะซึ่งเป็นผู้รู้ธรรมนี้เอง เป็นพุทธศาสนิกคนแรก ด้วยการที่รู้ธรรมของ

พระพทุธเจ้า และต่อมาพระพทุธเจ้ากท็รงแสดงธรรมสอนพระเบญจวคัคย์ีรปูอืน่จนได้

รูธ้รรมตาม ๆ กันขึน้ไป และทรงแสดงธรรมแก่ผูอ้ืน่อกี ผูท้ีฟั่งค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า 

รู้ธรรมที่ทรงสั่งสอน และมีศรัทธาเลื่อมใส ก็แสดงตนขอบรรพขาอุปสมบท ถือเพศ

เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาขึ้น ที่มีศรัทธาปาสาทะ คือมีความเชื่อ ความเลื่อมใสต�่า

กว่านัน้ กแ็สดงตนถงึพระพทุธเจ้า พร้อมทัง้พระธรรม และพระสงฆ์ว่า เป็นสรณะคอื

ที่พึ่งของตน และขอให้พระพุทธเจ้าจ�าตนไว้ ว่าเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกา ที่แปลกันว่า 

ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย

เพราะฉะน้ัน เม่ือกล่าวโดยสรุปแล้ว การนับถือพระพุทธศาสนาในตอนต้น 

เมือ่กล่าวถึงทางจติ กค็อืการรูธ้รรมของพระพุทธเจ้า ทียั่งไม่สามารถจะรูธ้รรมได้ กมี็

ศรทัธามปีาสาทะในพระพุทธศาสนา น้ีเป็นส่วนภายใน ส่วนทางกายกค็อื การประกาศ

ตนเป็นภิกษุด้วยการขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ต่อมาก็มีภิกษุณ ี

และสามเณร สามเณรขีึน้ตามเรือ่ง หรอืทีไ่ม่ถึงอย่างนัน้ กป็ระกาศตนถึงพระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ และแสดงตนเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกา นี่เป็นการ

นับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นเดิม

พงึเข้าใจว่า ผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาคอืผูรู้ถึ้งธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงนีเ้อง 

คือ พระสงฆ์ ที่เรียกกันเต็มที่ว่า “สาวกสงฆ์” คือ หมู่ของผู้ฟังของพระผู้มีพระภาค 
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เพราะฉะนั้น ที่ช่ือว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาโดยตรงก็คือว่าผู้เป็นพระสงฆ์นั่นเอง  

หรือว่าถ้าไม่ถึงอย่างนั้น ก็เป็นผู้ท่ีนับเน่ืองอยู่ในพระสงฆ์ ผู้นับถือพระพุทธศาสนา  

เมือ่กล่าวโดยหลักธรรมท่ีแท้จรงิแล้ว กช็ือ่ว่าเป็นผูน้บัเนือ่งอยู่ในพระสังฆรตันะผู้หนึง่ ๆ 

ด้วยกันทั้งนั้น ทั้งคฤหัสถ์ ทั้งบรรพชิต

แต่ว่าต่อมาเม่ือพระพทุธศาสนาได้แพร่หลายออกไป การนบัถอืพระพทุธศาสนา

ได้แปรไปจากเดิม กล่าวคือ ได้กลายเป็นการนับถือ ประจ�าตระกูล ประจ�าหมู่  

ประจ�าชาติ จนถึงกับเม่ือเกิดมาในชาติ ในหมู่ หรือในตระกูลท่ีนับถือก็นับถือด้วย  

เมื่อเป็นเช่นน้ีจึงมักจะถูกเกณฑ์ให้นับถือตั้งแต่เกิด ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาคือ

อะไร เมื่อโตขึ้นก็ส�าคัญตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาทีเดียว บางทีท้ังท่ีไม่รู้ว่า 

พระพุทธศาสนาคืออะไร พระพทุธเจ้าคอืใคร พระธรรมคือใคร พระสงฆ์คอืใคร บางที

ก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ซ�้าประพฤติบาป อธรรมก็มี แต่ก็ส�าคัญตนว่า

นับถือพระพุทธศาสนา นี้เป็นการนับถือที่ได้แปรมา เพราะเหตุนี้ ถ้าจะถามผู้ที่นับถือ

พระพุทธศาสนาอย่างนี้ ถามผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ก็จะว่าข้าพเจ้านับถือพระพุทธ-

ศาสนา ถามผู้ท่ีเป็นผู้ร้ายฆ่าคนหรือเป็นโจรปล้นทรัพย์ชาวบ้าน เขาก็จะว่าข้าพเจ้า

นับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น เป็นอันว่านับถือพระพุทธศาสนา 

ด้วยกนัทัง้นัน้ ทัง้คนทีด่ ีทัง้คนทีไ่ม่ด ีทัง้คนทีน่่าสนใจปฏบัิตธิรรมในพระพทุธศาสนา 

ทั้งคนที่ไม่สนใจปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนัน้ ถ้าเราไม่หยบิยกการนับถือพระพทุธศาสนาของเราข้ึนมาพจิารณา

ดวู่า บดันีเ้รานับถือพระพทุธศาสนากันอย่างไร? และนบัถอืกนัไป อย่างทีฆ่่าเขาก็นบัถอื 

ลกัทรพัย์เขากน็บัถอื ดืม่เหล้าเมายา เอาเร่ืองเอาราวอะไรไม่ได้กน็บัถอื กจ็ะไปกนัใหญ่ 

ฉะนั้น จึงควรหยิบยกขึ้นมาดูให้รู้ว่า เราควรจะนับถืออย่างไร ควรจะแก้ไขอย่างไร

จรงิอยู ่แม้การนบัถอืพระพทุธศาสนาทีแ่ปรมาดงักล่าวนี ้จะไม่ส�าเรจ็ประโยชน์

เหมือนอย่างตอนต้นก็จริง แต่ก็ยังดี เพราะถึงอย่างไรก็ชื่อว่านับถือในทางวัตถุ ถึงแม้

จะไม่นับถือในทางท่ีเข้าถึงธรรม กล่าวคือ ก็ยังมีความเคารพปูชนียสถานและวัตถุที่
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ควรเคารพในพระพุทธศาสนาอยู่ ข้อน้ีเปรียบเหมือนอย่างว่า ได้ผลไม้ที่มีรสไว้ เช่น 

เป็นอ้อยหรือมังคุด แม้จะยังไม่บริโภคผลไม้เหล่านั้น ก็ชื่อว่าได้ผลไม้ที่มีรสหวาน 

ไว้แล้ว บริโภคเมื่อไร ก็จะได้รสเมื่อนั้น ข้อนี้ก็เช่นเดียวกัน แม้การนับถือของเรา 

จะเป็นอย่างไรก็ตาม ก็ชื่อว่าได้นับถือในวัตถุที่ถูกต้องอยู่แล้ว เมื่อได้พิจารณาถึง

วตัถปุระสงค์และพยายามท่ีจะศึกษาให้รูจ้กัพระพทุธศาสนาและปฏบิติัพระพุทธศาสนา 

กย่็อมสามารถจะได้รบัประโยชน์แห่งการนบัถอืนัน้ได้ อย่างน้อยกย่็อมจะท�าให้มคีวาม

ประพฤติปฏิบัติดีขึ้น



เรื่องที่ต้องเข้าใจก่อน

แต่พึงเข้าใจว่า การนับถือพระพุทธศาสนานั้นจ�าเป็นจะต้องมีการรับปฏิบัติ

ธรรมของพระพุทธเจ้าตามสามารถอย่างน้อยก็ต้องมีศีล ๕ จะสามารถท�าตัวของเรา

ให้เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาโดยถูกต้อง ต้องอาศัยหลักที่จะน�ามากล่าวในที่นี้ ๓ 

ประการ คือ

๑.  การฟังหรือการเรียนให้รู้จักพระพุทธศาสนา 

๒.  การปฏิบัติพระพุทธศาสนา 

๓.  ความรู้ความเห็นธรรม

ในข้อแรกนั้น คือ การฟังหรือการเรียนให้รู้จักพระพุทธศาสนา ข้อนี้เป็นข้อ

ส�าคัญในเบ้ืองต้นเป็นอันมาก แม้พระสงฆ์เองท่านก็แสดงว่า ภควโต สาวกสงฺโฆ  

หมูแ่ห่งผู้ฟังของพระผูมี้พระภาค แปลว่า ท่านต้องเป็นผูส้ดบัฟังจงึจะรูไ้ด้ เพราะฉะนัน้ 

ในการที่จะท�าตนให้เข้าถึงศาสนาในเบ้ืองต้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องสดับฟังหรือต้องเรียน

ให้รูจ้กัพระพทุธศาสนาว่าพระพทุธศาสนาสอนอย่างไร แม้โดยย่นย่อพอเป็นทางปฏบิตัิ

ของตน

พระพุทธศาสนานั้น เมื่อกล่าวโดยย่นย่อแล้ว ย่อมสอนให้ละความชั่ว  

ให้ประพฤตคิวามด ีและให้ชาํระจติของตนให้บรสิทุธิผ์ดุผ่องตามหลกัทีท่รงแสดงไว้ใน

โอวาทปาติโมกข์ และยังมีหลักที่เราผู้นับถือพระพุทธศาสนา ควรที่จะฟังจะศึกษาให้

รู้ไว้อีก คือหลักในเรื่องกรรม หลักในเรื่องอริยสัจจ์ เหล่านี้เป็นข้อใหญ่ใจความซึ่งเป็น

องค์ประกอบแห่งพระพุทธศาสนา
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พระพุทธศาสนาตามที่กล่าวมานี้ ก็จ�าต้องอาศัยภาษาคือค�าพูด จะเป็นภาษา

บาลกีต็าม จะแปลมาเป็นภาษาไทยกต็าม และเราฟัง กฟั็งภาษา ภาษาทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงแสดง เรียกตรง ๆ เป็นกลาง ๆ ว่า “ภาษาธรรม″ เป็นข้อที่เราควรจะต้องท�า 

ความเข้าใจ

ภาษาธรรม ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น ท่านกล่าวว่าบริบูรณ์ บริสุทธิ์ด้วย

พยัญชนะคือถ้อยค�า ด้วยอรรถคือเนื้อความ ไม่จ�าจะต้องตัด ต้องเพิ่มต้องช�าระแก้ไข

ทัง้อรรถทัง้พยญัชนะตรงกนัสมกนั ถ้อยค�าทีท่รงแสดงอย่างไร เนือ้ความกต้็องอย่างนัน้ 

ไม่มีสับสน ไม่เหมือนอย่างค�าพูดที่พูดกันเป็นค�าปากตลาด ยกตัวอย่างเช่น พูดกันว่า 

“ทานข้าว” ถ้อยค�า ใช้ว่า “ทานข้าว” แต่หมายความว่า “กนิข้าว” ท่ีนีถ้้าจะแปลถ้อยค�า

ออก ไปว่า “ทาน” แปลว่า “ให้” เพราะฉะนั้น “ทานข้าว” ก็ต้องแปลว่า “ให้ข้าว” 

ไม่ใช่แปลว่า “กินข้าว” พูดว่า “ให้ข้าว” แต่หมายความว่า “กินข้าว” ภาษาที่พูดกัน

เป็นรปูนีเ้ป็นส่วนมาก แต่ภาษาธรรมของ พระพทุธเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างนัน้ เมือ่ท่านพดู

ว่า “ให้ข้าว” ก็ต้องเป็น “ให้ข้าว” เม่ือท่านพูดว่า “กินข้าว” ก็ต้องเป็น “กินข้าว”  

ยงัมอีกีหลายค�าทีเ่กบ็จากภาษาธรรมไปพดูแต่กพ็ดูกนัผดิ ๆ เช่น ถ้าโกรธพดูว่า “โมโห” 

ความจริง โมโห แปลว่า “หลง” ไม่ใช่โกรธ ถ้าริษยาพูดว่า อิจฉา แปลว่า ความ

ปรารถนา หรือความอยาก แต่ไปหมายความว่า “ริษยา” ที่นี้ถ้อยค�าจึงเป็นอย่างหนึ่ง 

อรรถเป็นอกีอย่างหนึง่ แต่ภาษาธรรมของพระพทุธเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างนัน้ ถ้อยค�ากต้็อง

อย่างเดียวกับอรรถ คือเนื้อความที่ทรงมุ่ง เพราะฉะนั้น แม้พระพุทธศาสนาจะได้ล่วง

มาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว เราจึงสามารถอาศัยพยัญชนะคือถ้อยค�าท่ีทรงแสดงนั้น

สบืหาความหมายของธรรมได้ เพราะภาษากบัความหมายไม่สับปรบักนั ไม่เหมอืนกบั

ภาษาที่พูดกันอยู่เป็นพื้น

อน่ึง จําต้องอาศัยให้รู้จักนิทานของธรรมที่ทรงแสดง นิทานนั้นเรามักเข้าใจ

กันว่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เล่าอ้างกันมาปรัมปราอะไรต่าง ๆ แต่ว่าในที่นี้หมายความว่า

เรื่องที่เป็นมูลเค้าให้ทรงแสดง พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมก็ต้องมีนิทานคือเรื่องที่

เป็นมูลเค้าให้ทรงแสดง ไม่ใช่ทรงแสดงเปล่า ๆ เฉย ๆ ยกตัวอย่างดังจะทรงแสดง

คาถาหนึง่กจ็ะทรงพิจารณาดเูรือ่งท่ีเป็นมูลเค้าว่าเป็นอย่างไร ควรจะแสดงธรรมอย่างไร 

เช่นที่ท่านเล่าว่า
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พระจกัขบุาลเถระได้ประพฤตคิวามเพยีรอย่างหนกั จนถงึกบัจกัษบุอดทัง้สอง

ข้างจงึได้ส�าเรจ็เป็นพระอรหันต์ เมือ่ได้ส�าเรจ็แล้วท่านได้เดนิจงกรมในคนืวนัทีม่ฝีนตก 

ได้เหยียบตัวแมลงเม่าตายไปเป็นอันมาก เพราะท่านจักษุบอดมองไม่เห็น ฝ่ายพวก

ภิกษุเห็นเข้าเช่นนั้นไม่ทราบว่าท่านเป็นพระอรหันต์ ก็กล่าวหาว่า ในเวลาที่ตายังดีไม่

ท�าความเพียร พอตาเสียแล้วมาปรารภความเพียร ฆ่าสัตว์ให้ตายไปเป็นอันมาก 

พระพทุธเจ้ากท็รงพยากรณ์ว่า ท่านเป็นพระอรหันต์ไม่มีเจตนาทีจ่ะฆ่าสัตว์ จงึได้ตรสั

พระคาถาหนึ่งสอนภิกษุทั้งหลายว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐ 

สาํเรจ็ด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจถูกโทษประทษุร้ายแล้ว จะพูดกต็าม จะทํากต็าม ความทกุข์

ย่อมตดิตามผูน้ัน้ เพราะทจุรตินัน้เหมือนอย่างล้อเกวยีนทีต่ดิตามรอยเท้าของโคทีล่าก

เกวียนไปฉะนั้น”

นีพ้ระพุทธเจ้าทรงแสดงคาถานีก้เ็พราะมนีทิานคือมเีรือ่งทีเ่ป็นเหต ุแล้วกท็รง

แสดงธรรมให้เหมาะกับนิทานคือเรื่องที่เป็นเหตุนั้น ๆ และในธรรมที่ทรงแสดงนั้นเอง 

กม็เีหตมุผีลอยู่ในตวัว่าอะไรเป็นเหตอุะไรเป็นผลซึง่ส่องถึงกนั เพราะฉะนัน้ การท่ีเรยีน

รู้นิทานคือมูลเค้าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม จึงเป็นข้อที่ส�าคัญมาก ที่จะท�าให้

สามารถปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้โดยถูกต้องและได้รับผล

การท่ีมีผู้บ่นว่านับถือพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้รับผลตามที่ต้องการ เช่น  

รักษาศีลหรือให้ทานก็ย่ิงจะจน ย่ิงจะล�าบาก ไม่เหมือนกับผู้ที่ประพฤติในทางที่ 

แสวงหาทรพัย์ทัง้โดยตรงท้ังโดยอ้อม เขาไม่มศีลีเขาไม่มธีรรมอะไร แต่เขาก็มัง่มศีรสีขุ 

อะไรเหล่านี้เป็นต้น หรือพระพุทธศาสนาเป็นเหตุให้เกิดความเส่ือมโทรมอย่างนั้น 

อย่างนี้ นี้ก็เพราะไม่ได้ศึกษาให้รู้นิทาน คือ มูลเค้าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม 

นั้น ๆ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้ แม้โดยตรงจะทรงมุ่งวิมุตติ คือความหลุดพ้น

หรอืความสละโลก แต่ว่าถ้าผูท้ีย่งัไม่สามารถจะสละเช่นนัน้ได้ กท็รงแสดงให้ประกอบ

ด้วยธรรมทีจ่ะน�าไปให้ส�าเรจ็ประโยชน์ปัจจบุนับ้าง ให้ส�าเรจ็ประโยชน์ภายหน้าบ้างเป็น

ชัน้ ๆ ขึน้ไป และธรรมบางประการกท็รงแสดงแก่ภกิษซุึง่ได้สละความกงัวลในฆราวาส

วสิยัแล้ว บางประการกท็รงแสดงแก่ฆราวาส เพราะฉะนัน้ จะปฏบัิตธิรรมก็ต้องรูน้ทิาน 

คือมูลเค้าที่ให้ทรงแสดงนั้นว่า ทรงมุ่งแสดงแก่คนชั้นไหน ทรงปรารภเหตุอย่างไร  

จึงจะสามารถเลือกปฏิบัติธรรมนั้นให้ได้รับผลดีได้
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ลองสมมตดิวู่า ถ้าจะทรงแสดงธรรมแก่เรา จะทรงแสดงธรรมอะไร ทนีีส้มมติ

ว่าเราก�าลังอยู่ในวัยท่ีจะเล่าเรียนศึกษา ก�าลังอยู่ในวัยที่จะต้องการประกอบการงาน 

มุ่งความก้าวหน้าในการอาชีพ มุ่งเกียรติ มุ่งชื่อเสียง มุ่งยศ สมมติอย่างนั้น นี้ตัว 

เราเองเป็นนิทาน คราวนี้จะทรงแสดงธรรมอะไรสอน ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะทรงแสดงให้

ประกอบด้วยประโยชน์ปัจจุบัน คือให้ถึงพร้อมด้วยความหมั่นแสวงหาทรัพย์เป็นต้น 

และจะต้องทรงสอนให้ถึงพร้อมด้วยประโยชน์ภายหน้าที่จะท�าให้มีความสุขสืบไป  

ตลอดถึงภายหน้า ไม่ใช่ในบัจจุบันเท่าน้ัน และให้เผื่อแผ่ความสุขนั้นแก่ผู้อื่นต่อไป 

อีกด้วย กล่าวคือ ให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาความเชื่อในส่ิงท่ีควรเชื่อ ให้ถึงพร้อมด้วย 

ศลีคอืความประพฤตดิ ีดังนี้เป็นต้น

ทนีีส้มมตว่ิาเราก�าลังประสบความทกุข์ เช่นว่าต้องเสยีทรพัย์หรอืเสยีบคุคลที่

เป็นท่ีรกัไป จะทรงสอนอย่างไรเม่ือเหตเุป็นเช่นนี ้ก็จะทรงสอนให้ปรารภถงึคตธิรรมดา

ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งส้ิน และใช้การอธิบายเพ่ือโน้มน้าว 

ไปให้เห็นคติธรรมดา

เพราะฉะนั้น ถ้าถือเอาตัวเราเองเป็นนิทาน คือว่าถือเอาเรื่องที่เราเป็น ๆ  

อยูป่ระสบอยูเ่ป็นมลูเค้า และคดิว่าถ้าพระพทุธเจ้าได้ทรงสอนเรา จะทรงสอนอย่างไร

แล้วเลือกเอาค�าสอนมาปฏิบัติให้เหมาะแก่นิทาน คือว่าเรื่องของเราแต่ละคนแล้ว  

เราจะได้รับประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่มีการเสียประโยชน์เลย การที่เรา

ไม่ได้รับประโยชน์นั้น เพราะเราไปเอาธรรมที่ทรงแสดงเพราะเรื่องของคนอื่น ซึ่งไม่

เหมาะกับเรื่องของเรามาปฏิบัติ นี้เป็นเพราะเหตุนี้

ในการปฏบัิตวิปัิสสนาธรุะ กต้็องให้เหมาะแก่นทิานของแต่ละคนเช่นเดยีวกนั 

ดังจะเล่าเรื่องพระจูฬปันถกแทรกลงไว้อีกเรื่องหนึ่ง

พระมหาปันถกเถระผู้พ่ีให้พระจูฬปันถกเรียนคาถาบทหนึ่งถึง ๔ เดือน  

ก็ไม่อาจเรียนได้เพราะทึบนัก จึงขับไล่ให้ไปเสีย พระจูฬปันถกคิดจะสึก เดินออกไป

ในเวลาเช้าตรู่ พระศาสดาทรงพบเข้าตรัสถาม ก็กราบทูลให้ทรงทราบ พระศาสดา 

ตรสัปลอบโยน ทรงลบูศรีษะด้วยฝ่าพระหตัถ์ ทรงน�าไปพระคนัธกุฎทีีป่ระทบั ทรงส่ัง

ให้นัง่หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก ประทานผ้าสะอาดให้ลบู พลางบรกิรรมว่า รโชหรณํ 
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รโชหรณ ํ“เท่าไคล เท่าไคล” พระจฬูปันถกมองดวงอาทิตย์ลูบผ้าบ่อย ๆ ผ้ากเ็ป้ือนหมอง 

กคิ็ดว่าผ้านีส้ะอาดเหลอืเกนิ แต่อาศัยอตัภาพน้ีจงึสกปรกอย่างนี ้จติกด็�าเนนิสู่กระแส

วิปัสสนา ก�าหนดความสิ้นความเสื่อมว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นต้น บรรล ุ

พระอรหนัต์แล้ว ความส�าเรจ็ผลดีดังนี ้เพราะพระศาสดาทรงทราบนทิานของท่านแล้ว

ทรงสอนให้เหมาะ

เพราะฉะนั้น จึงควรศึกษาให้รู้นิทาน คือเหตุที่เป็นมูลเค้าที่พระพุทธเจ้า 

ทรงแสดงโน้มน้าวนํามาปฏบิติัให้เหมาะกับนิทานคือเรือ่งของเรา เราจะได้รบัประโยชน์

ไม่มกีารเสือ่มประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเลย การท่ีน้อมเอาธรรมมาปฏิบตัใิห้เหมาะ

เช่นนีแ้หละชือ่ว่าเป็นการปฏบิติัธรรมสมควรแก่ธรรม นีเ้ป็นข้อท่ีควรจะสดบัฟังจะศึกษา

ให้รู้ข้อแรก

ข้อท่ี ๒ คือ การปฏิบัติ เมื่อเรียนธรรมของพระพุทธเจ้าพร้อมท้ังนิทาน  

และวิธีปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมดังที่กล่าวมาแล้ว การปฏิบัตินั้น คือการที่น้อมน�าเอา

ธรรมมาปฏบิตัใิห้เป็นผูมี้ความประพฤตดิ ีคอืมศีลี เป็นผูม้จีติใจด ีเป็นผูม้คีวามเหน็ชอบ 

มีความเห็นตรง อันเป็นตัวปัญญาทางพระพุทธศาสนา

การปฏิบัติน้ีจําต้องอาศัยศรัทธา ศรัทธานี้แหละเป็นเหตุชักนําให้ปฏิบัติ  

ถ้าขาดศรัทธาเสียแล้ว ก็ไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมได้ ศรัทธา แปลกันว่าเชื่อ  

การปฏบิตับิางทกีล่าวว่า ถอื ทีม่าจากค�าว่า สมาทาน ศรทัธา กบั สมาทาน แปลรวม

กันว่า เชื่อถือ ถือปฏิบัติ เช่ือกับถือปฏิบัตินี้จะต้องคู่กัน การปฏิบัตินี้เองเป็นเคร่ือง 

ส่องถึงความเชื่อในพระพุทธศาสนาว่ามีอยู่อย่างไร อย่างที่พูดถึงคนที่เข้าวัดถือศีล 

ฟังธรรมหรือให้ทานว่าคนมีศรัทธา นี้ก็ยกเอาการปฏิบัติขึ้นมาว่า แม้ในพระบาล ี

กม็แีสดงไว้ คอื ในตกินบิาต พระพทุธเจ้าทรงแสดงองค์ของผูมี้ศรทัธาไว้ ๓ ประการ 

คอื ประสงค์จะเหน็ผูมี้ศีล ๑ ปรารถนาจะฟังธรรม ๑ สละความตระหนีบ่รจิาคทาน ๑ 

เมือ่ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการนี ้จงึเรยีกว่าผูม้ศีรทัธา นีก้เ็อาการปฏบิตัเิข้ามาเป็น

เคร่ืองวดัว่ามศีรัทธาหรอืไม่ เพราะฉะนัน้ ศรทัธาจงึเป็นประการส�าคญัมาก เราจะต้อง

พยายามท�าศรทัธาของเราให้เชือ่ถกู ไม่ใช่เป็นการเชือ่เฉไฉหรอืเป็นความเชือ่ทีค่ลอนแคลน 

ไม่ตั้งมั่น
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ศรทัธาคอืความเชือ่ทีเ่ฉไฉนี ้เนือ่งมาจากการทีไ่ม่ได้สดบัฟังให้รูจ้กัพระพทุธ-

ศาสนา หรือว่าเกิดจากการที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยถือตาม ๆ กันมา ซึ่งหนักไป

ทางวัตถุไม่ใช่หนักไปในทางท่ีมุ่งเข้าถึงตัวธรรม ซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนาโดย

แท้จริง ดังจะเหน็ได้ว่าเราสร้างพระพทุธรูปเพ่ือเป็นเครือ่งสกัการะบชูา เป็นวตัถทุีจ่งูใจ

ให้ระลกึถงึพระพทุธเจ้า เพือ่เกิดความศรัทธาในพระองค์ เพ่ือน�าเอาธรรมของพระองค์

มาปฏิบัติ แต่ว่าต่อมาก็เชื่อเฉไฉไปจนกลายเป็นเครื่องรางซึ่งห่างไปจากหลักเดิม  

คนดก็ีมเีครือ่งราง คนร้ายกมี็เคร่ืองราง แล้วกต่็างมุง่ให้เครือ่งรางนีคุ้ม้ครองป้องกนัตน 

ทั้งในทางท�าดี ทั้งในทางท�าร้าย เป็นผู้ร้ายจะฆ่าเขาหรือจะปล้นเขาก็มีเครื่องรางคุ้ม 

มใิห้เป็นอนัตรายในการท่ีจะท�าการร้าย ตลอดถงึต�ารวจกม็เีครือ่งรางป้องกนัไม่ให้เป็น

อันตรายในการที่จะจับคนร้าย นี้เป็นความเชื่อที่ได้ห่างไกลออกมา แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะ

เป็นสิ่งที่มีโทษท้ังนั้น ถ้านับถือให้ถูกต้องคือให้เป็นที่พึ่งของจิตใจส�าหรับในการที่จะ

กระท�าความดีแล้ว ก็ย่อมสามารถท่ีจะอ�านวยประโยชน์ให้ได้ตามสมควร แต่ก็ต้อง 

ปรับเข้ามาหาหลักว่าถูกอย่างไร ควรอย่างไร ด้วยการท่ีมาสดับฟังให้รู้จักพระพุทธ-

ศาสนาว่าเป็นอย่างไร จนถึงสามารถรู้และปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนนั้น 

เมื่อเป็นเช่นนี้ศรัทธาก็จะตรง ความปฏิบัติก็จะตรงตามไปด้วย

เมื่อท�าศรัทธาให้ตรงแล้ว ก็จะต้องท�าศรัทธาให้ตั้งมั่นด้วย ดังจะเห็นได้ว่าใน

บางคราวคิดว่ามีศรัทธาตั้งมั่น รับศีลตั้งแต่ข้อเว้นจากการปาณาติบาตไปจนถึงข้อเว้น

จากการดืม่น�า้เมา แต่ครัน้ไปพบสตัว์ทีจ่ะพงึฆ่า ไปพบทรพัย์ท่ีจะพงึลกั บางทีถ้าน้อย ๆ  

ก็ไม่ลัก แต่ถ้าบางทีไปพบมาก ๆ หรือบางทีไปพบเพื่อนฝูงที่เป็นนักดื่มสุรา ศรัทธา

หายไปเสียแล้ว ก็กลับประพฤติในทางฆ่าสัตว์บ้าง ลักทรัพย์บ้าง ประพฤติผิดใน 

ทางกามบ้าง พูดเท็จบ้าง ดื่มสุราเมรัยบ้าง นี้ศรัทธาไม่ตั้งมั่น ฉะนั้น ต้องทําศรัทธา

ให้ตั้งมั่น การปฏิบัติจึงจะดีมั่นคง

การที่จะท�าศรัทธาให้มั่นคงนี้ ต้องอาศัยมีก�าลังใจด้วยการฝึกหัด ข่ม บ่ม 

อบรมใจให้เข้มแข็งที่จะประพฤติความดี พยายามตั้งจิตไว้ในทางที่ดี แข็งใจที่จะท�า 

ความดี ไม่อ่อนไปตามความชัว่ น้ีแหละเป็นหลักของสมาธิ คอืตัง้ใจมัน่ หมายความว่า 

ตั้งใจมั่นไว้ในทางของความดี แข็งไว้ในทางของความดี ไม่อ่อนไปตามความชั่ว
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อีกประการหนึ่ง เกี่ยวกับความเห็น คือเพราะเห็นว่าศีลคือความประพฤติดี

เช่นนั้น ยังไม่สามารถที่จะอ�านวยผลที่ประสงค์ให้ได้ จึงทิ้งศีลเสีย เพราะฉะนั้น  

คนเราจึงแบ่งออกเป็น ๒ พวก คือ พวกที่ไม่ถือศีล เพราะเห็นว่าการประพฤติทุจริต

ผิดศีลเป็นเหตุให้ได้ผลและได้อย่างเห็น ๆ อีกพวกหนึ่งคือ พวกถือศีล เพราะเห็นว่า

ถือศีลเป็นเหตุให้ได้ผลดี

คราวนี้มาพิจารณาดูว่า ถือศีลได้อะไร เสียอะไร ไม่ถือศีลได้อะไร เสียอะไร

การไม่ถอืศีล เม่ือฆ่าสตัว์กส็ามารถทีจ่ะได้เนือ้มาเป็นอาหาร เป็นต้น หรอืได้

ฆ่าสมปรารถนา การลักทรัพย์ได้อะไร ก็ได้ทรัพย์ บางทีได้มาก ๆ จนร�่ารวย  

การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ การด่ืมสุราได้อะไร ก็ได้ตามที่กระท�านั้น  

แต่พวกที่ไม่ถือศีลซ่ึงประพฤติดังที่ว่านั้น ก็ไม่ใช่ได้อย่างเดียวต้องเสียเหมือนกัน  

คือ เสียความไม่มีเวรไม่มีภัย คราวน้ีเม่ือรักษาศีลเสียอะไร เมื่อเว้นจากการฆ่าสัตว ์

ก็ต้องเสียโอกาสท่ีจะได้ ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ก็เสียโอกาสที่จะได้ทรัพย์ ไม่ประพฤติ

ผิดในกาม ไม่พูดเท็จ ไม่ดื่มสุราและเมรัย ก็เสียโอกาสที่จะได้ประกอบกรรมนั้น ๆ  

แต่เมือ่รกัษาศีล กไ็ด้ความไม่มีเวรไม่มีภยั ได้ศลีานสิงส์ ดงัทีท่่านแสดงไว้ว่า ศลีให้ถงึ

สคุต ิศลีให้โภคสมบติั ศลีให้ถงึความดบัทกุข์ร้อน ปุถุชนสามัญย่อมจะมีความเห็น ๒ 

อย่างนีป้ะปนกนั และประพฤตไิปตามความเหน็ จะประพฤตใินศลีได้มัน่คง กต้็องเหน็

คณุศลี เหน็โทษของความไม่รกัษาศีล จะเห็นดังน้ีได้จรงิต่อเมือ่ทําความเห็นให้ตรงต่อ

คลองธรรม

ทําความเห็นให้ตรงต่อคลองธรรมนั้น จะทําได้อย่างไร ?

ทีแรกต้องพิจารณาส่วนที่ได้กับส่วนท่ีเสียทั้งสองนี้ เปรียบเทียบกันว่าอย่าง

ไหนดีอย่างไหนเลวกว่ากัน และลงความเห็นตัดสินว่าควรยึดถือเอาฝ่ายไหน แต่ต้อง

ไม่ลงความเห็นตัดสินด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือในขณะท่ีก�าลังโลภ 

โกรธ หลง เพราะในเวลาเช่นนัน้ ความรูจ้กัดชีัว่ผดิถูกอนัเป็นตวัปัญญาย่อมมีอยู่น้อย 

หรือหมดไป ไม่อาจลงความเห็นตัดสินอะไรให้ถูกธรรมโดยปราศจากอคติไร ๆ ได้ 

และอาจท�าอะไรได้อย่างผิด ๆ ฉะนั้น ต้องลงความเห็นในเวลาสงบ โลภ โกรธ หลง

จึงจะถูกต้อง ในข้อนี้มีหลักฐานยืนยัน คือ ย้อนพิจารณาดูตัวเราเอง สิ่งที่เคยเห็นว่าด ี

หรือไม่ดีนั้น ในขณะที่จิตใจก�าลังโลภ โกรธ หลง อยู่เป็นอย่างหนึ่ง ในขณะที่จิตใจ



349ความจริงที่ต้องเข้าใจ

สงบบริสุทธิ์เป็นอีกอย่างหน่ึง ฉะน้ัน ต้องพิจารณาด้วยปัญญาที่ปราศจากความโลภ 

ความโกรธ ความหลง จึงจะเห็นได้ว่า ผลที่ได้เพราะการประพฤติทุจริตผิดศีลนั้นเป็น

ผลได้ชั่วคราว ส่วนผลเสียหายมีมากกว่า เพราะก่อความมีเวรมีภัยเป็นต้นขึ้น  

ส่วนการรักษาศีล แม้จะเสียโอกาสท่ีจะได้ผลบางอย่าง แต่ก็ได้ผลที่ดีกว่า คือ  

ความสงบเวร สงบภัย ได้ศีลานิสงส์ดังกล่าว

เห็นอย่างนี้แหละจึงเป็นความเห็นที่ตรงที่ถูกคลองธรรม ความรู้จักพิจารณา

เทียบเคียงผิดชอบชั่วดีลงความเห็นตัดสินให้ถูก ให้ตรงคลองธรรมนี้ เป็นตัวปัญญาที่

ท�าให้มนุษย์เป็นสตัวโลกพเิศษกว่าสตัว์ร่วมโลกเดยีวกนั ถ้าขาดปัญญาเหล่านีเ้สียแล้ว 

กไ็ม่มอีะไรท่ีท�าให้พเิศษกว่ากนั และเม่ือมีความเหน็ตรง กส็ามารถประพฤตคิวามดขีึน้ 

ตามที่มีความเห็นตรงขึ้นได้เพียงไร

อีกประการหนึ่ง ความรู้ความเห็นธรรม อันเป็นข้อที่ครบ ๓ ข้อนี้ เป็นข้อ

ส�าคัญมาก พุทธศาสนิกชนผู้นับถือพระพุทธศาสนา แม้จะเป็นผู้ที่มีความเห็นตรงใน

ทางปฏิบัติแล้ว ถ้าขาดความรู ้ความเห็นธรรมเสียแล้ว ก็ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิก 

เพียงครึ่งเดียวหรือเพียงส่วนเดียวเท่านั้นยังไม่เต็มที่ จะเป็นพุทธศาสนิกเต็มที่ก็ต้องมี

ความรู้เห็นธรรม ความรู้เห็นธรรม กล่าวง่าย ๆ ก็คือความรู้ความเห็นในสิ่งที่รวมกัน

อยูเ่ป็นกลุม่เป็นก้อนนีว่้า มีความเกดิมีความดบัเป็นธรรมดา ไม่เหน็แต่เกดิแห่งส่วนที่

รวมกนัอยู่เท่านัน้ มองทะลุเกดิไปให้เหน็ดบั อันเป็นความเสือ่มสิน้แตกสลายแห่งส่วน

นั้น ๆ ด้วย เห็นอย่างน้ีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเห็นคติธรรมดา เมื่อท�าความเห็นใน 

คตธิรรมดานีใ้ห้มีขึน้ได้แล้ว กส็ามารถบรรเทาความโลภ ความโกรธ ความหลงอนัเป็น

เหตใุห้ประพฤตผิดิ และเป็นเหตลุะความมัวเมาประมาท ความยึดถือให้เบาบางลงไปได้

มีตัวอย่างเล่าว่า พระราชอนุชาของพระเจ้าอโศกมหาราชตั้งอยู่ในฐานะเป็น

พระยุพราช ในคราวหนึ่งได้เสด็จไปล่าเนื้อ ได้เห็นฝูงเนื้อเล่นกันอยู่อย่างร่าเริง จึงมา

คิดว่าหมู่เนื้อเหล่าน้ีเพียงแต่กินหญ้าเท่านั้นยังมีความคะนองกันอยู่เช่นนี้ ก็ไฉนพวก

ภิกษุที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงทะนุบ�ารุงด้วยประการต่าง ๆ เช่น ให้ได้ฉันอาหาร 

ที่ดี ๆ เป็นต้น จะไม่มีความคะนองสนุกสนานบ้างเล่า เมื่อเสด็จกลับจากล่าเนื้อแล้ว 

จึงได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอโศกมหาราช กราบทูลความคิดนี้ให้ทรงทราบ พระเจ้าอโศก

มหาราชทรงหาเหตุท�าเป็นเหมือนกริ้วอย่างมากแล้ว ก็รับสั่งให้พระอนุชาซึ่งเป็น 
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พระยุพราชนั้นเสวยราชสมบัติ ๗ วัน พ้นจาก ๗ วันแล้วจักให้น�าตัวไปประหารเสีย 

ฝ่ายพระยุพราชอยู่ในราชสมบัติ ๗ วัน แต่ว่านึกอยู่ว่าอีก ๗ วันเราจะตาย พอล่วง

มาได้วันหนึ่งก็นึกว่าอีก ๖ วันเราจะตายเรื่อย ๆ มาเช่นนี้จนถึงอีก ๑ วันเราจะตาย 

ไม่เป็นอันสรงสนาน ไม่เป็นอันเสวย ไม่เป็นอันบรรทม ก็ทรงซูบผอมลงไปเป็นล�าดับ 

ฝ่ายพระเจ้าอโศกมหาราชก็ทรงถามว่าก็เธอเสวยราชสมบัติอยู่เช่นนี้ บริบูรณ์ด้วย 

ความสุขต่าง ๆ เป็นอันมาก ท�าไมเธอจึงเป็นเช่นนี้ พระอนุชาก็ทูลตอบให้ทรง  

ทราบว่าจะรู้สึกเป็นสุขอย่างไร เพราะมานึกเตือนอยู่เสมอว่าอีก ๗ วัน อีก ๖ วัน  

อีก ๕ วัน จนถึงอีก ๑ วันจะตาย พระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้ตรัสให้ทราบว่า ที่มอบ

ให้เสวยราชสมบัติและคาดโทษไว้เช่นนี้ก็เพื่อเป็นการสอนโดยอ้อม เพื่อให้รู ้ว่า 

ความคะนองสนุกสนานน้ันไม่ได้เกิดเพราะเหตุท่ีอยู่ในความแวดล้อมด้วยความสุข 

ต่าง ๆ อย่างพระยุพราชนี้แวดล้อมด้วยความสุขต่าง ๆ ยิ่งกว่าภิกษุเป็นอันมาก  

แต่ว่ากห็าความสขุไม่ได้เพราะอะไร กเ็พราะนกึถงึความตายทีจ่ะมแีก่ตน เพราะฉะนัน้ 

จงึไม่รูส้กึเป็นสขุ กพ็วกภิกษุท่ีพระเจ้าอโศกมหาราชทรงทะนบุ�ารงุนัน้นกึถงึความตาย

อยู่เสมอ ไฉนจะมีความคะนองสนุกสนานเล่า

น้ีเป็นเรื่องที่สาธกให้เห็นว่า การท่ีเรามาค�านึงถึงความเกิดความดับอยู่เสมอ 

อย่างต�่าก็เป็นเหตุให้เกิดความไม่ประมาท ยับยั้งความคะนองไปในทางประพฤติชั่ว 

เสียหาย และให้รีบเร่งประพฤติความดีความชอบให้ทันกาลทันเวลา อย่างสูงก็ให้เข้า

ถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ  

โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอก็คือ หมายความว่ารู้คติธรรมดานี้เอง ดังที่ท่านแสดงไว้ว่า 

พระโกณฑัญญะฟังปฐมเทศนาแล้วก็เกิดธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมว่า ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้น  

ความรู้เห็นในคติธรรมดานี้ จึงเป็นหลักส�าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีจะท�าให้เข้าถึง

พระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เป็นพุทธศาสนิกควรที่จะพยายามกระท�าให้เกิดขึ้น

รวมหลักเป็นเครื่องน�าเข้าไปสู่ความเป็นพุทธศาสนิกเป็น ๓ ประการ คือ  

การสดบัฟังหรอืการเรยีนให้รูพ้ระพทุธศาสนา (ปรยิตั)ิ ๑ การปฏบิตัพิระพทุธศาสนา 

(ปฏิบัติ) ๑ ความรู้ความเห็นธรรม (ปฏิเวธ) ๑ เมื่อประกอบอยู่ใน ๓ ประการนี้  

ก็ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิก คือผู้นับถือพระพุทธศาสนา
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สรุปได้ว่า ในพระพุทธศาสนามีวิธีการนับถือที่ควรทราบไว้คงแต่เบื้องต้น  

คือ นับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ (ที่พึ่ง) ที่เรียกว่า  

ไตรสรณคมน์ (ถึงสรณะ ๓) ฉะนั้น ผู้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาเลื่อมใส  

จึงมีที่พึ่งใจอันแท้จริงอย่างแน่นอน ไม่เป็นคนอนาถา (ไม่มีที่พึ่ง) ส่วนศาสนาอื่น ๆ 

โดยมากสอนให้นบัถอืเทวดาองค์เดียวหรือมากองค์เป็นทีพ่ึง่ พระพทุธศาสนามไิด้ปฏเิสธ

เทวดาเสียเลยทีเดียว แต่ไม่ได้สอนให้นับถือเทวดาเหมือนอย่างนั้น เพราะเทวดายังมี

กิเลสมีความกลัว เหมือนอย่างสามัญมนุษย์ทั่วไป คือ ยังมีภาวะทางจิตใจเป็นปุถุชน

อยู่เหมือนกัน พระพุทธเจ้าทรงสิ้นกิเลสสิ้นความกลัว ทรงเป็นที่พึ่งพ้นภัยของเทวดา

และมนุษย์ท้ังปวง ทรงเป็นศาสดาของท้ังสองจ�าพวก ศาสดาโดยมากสอนให้มนุษย์

ผูกพันเหมือนอย่างเป็นทาสของเทวดา คือ มอบความเชื่อทั้งหมดต่อเทวดาอย่างทาส

ต้องเชื่อฟังค�าสั่งของนายโดยเด็ดขาด พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เดียวที่ทรงเลิกทาส

ดังกล่าวโดยเด็ดขาดสิ้นเชิง ทรงเป็นมนุษย์ที่นับถือความรู้ความสามารถของมนุษย์ 

ประกาศอิสราธิปไตยและสิทธิของมนุษย์ชนทั่วไป ตลอดถึงสัตว์ดิรัจฉานทั้งหมด  

เพราะมใิช่แต่มนษุย์เท่านัน้ทีพ่งึมสีทิธใินชวีติและความสุขของตน สัตว์ดริจัฉานท้ังหลาย

ก็พึงมีสิทธิของตนดังกล่าวเหมือนกัน

พระกรุณาของพระพุทธเจ้าแผ่ไปกว้างขวางครอบโลกครอบจักรวาล ยิ่งกว่า

กรุณาของมนษุย์ทีแ่ผ่ไปกว้างขวางในหมูม่นษุย์ด้วยกนั เทวดาจงึกลายมาเป็นเสมอกบั

มนุษย์ปุถุชนด้วยกัน และเมื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็อาจรู้ธรรมอาจละกิเลสเป็น

พระอรยิบคุคลได้เหมอืนกนั เป็นเทวดาเสยีอกีอาจจะละกิเลสได้ยากกว่าเพราะมสีขุมาก 

จึงมักจะติดสุขไม่อาจเห็นทุกข์ เช่นเดียวกับคนที่มีสุขสมบูรณ์ในหมู่มนุษย์นี้เอง  

เป็นมนุษย์อยู่ดังนี้แหละ มีโอกาสที่จะรู้ธรรมละกิเลสได้สะดวกกว่า เร่ืองเทวดาองค์

เดียวหรือหลายองค์จึงไม่มีความส�าคัญในพระพุทธศาสนา ยกเรื่องเทวดาออกเสีย

ทั้งหมด พระพุทธศาสนาก็ไม่ขาดสาระอะไรไปเลยแม้แต่น้อย

แต่คนเราจะต้องมีที่เคารพนับถือไม่อย่างนี้ก็อย่างนั้น เมื่อไม่นับถือเทวดาจะ

พงึนบัถืออะไร กพ็งึนบัถอืท่านผูม้พีระคณุสูงสุด อนัควรเป็นทีเ่คารพนบัถือของเทวดา

ของมนุษย์ได้แท้จริงทั้งหมด คือ พระพุทธเจ้า กับพระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งได้ทรง

เลิกทาสให้แก่ตนเองนี้แหละ ด้วยวิธีไตรสรณคมน์



ความหมายของสรณะ

ควรเข้าใจว่า ทางพระพุทธศาสนามิได้มุ่งให้นับถือพระพุทธองค์อย่างเทวดา 

ผู้บนัดาล แต่มุ่งให้นบัถอืพระพทุธเจ้าว่าเป็นพระพทุธะ (ผูต้รสัรูค้วามจรงิด้วยพระองค์

เองแล้วทรงแสดงสัง่สอน) จรงิ นบัถอืพระธรรมว่า เป็นพระธรรม (ท่ีพระพทุธเจ้าตรสัด)ี 

จรงิ นบัถอืพระสงฆ์ว่าเป็นพระสงฆ์ (ผูป้ฎบิตัดิ)ี จรงิ สรณะทัง้สามนีเ้ป็นของจรงิเป็น

ที่พึงได้จริง เมื่อเป็นเช่นนี้อาจจะมีบางคนสงสัยว่า แล้วการที่พระองค์ตรัสสอนว่าตน

เป็นที่พ่ึงของตนนั้น จะมิเป็นการค้านกับหลักไตรสรณคมน์หรือ เพราะตามหลักนั้น 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะทีพ่ึง่ มคี�าสวดปฏเิสธและรบัรองทลีะอย่าง ๆ 

ว่าไม่มีที่พ่ึงอ่ืน พระพุทธเจ้าเป็นท่ีพ่ึงอันประเสริฐ ไม่มีที่พึ่งอื่น พระธรรมเป็นที่พึ่ง 

อันประเสริฐ ไม่มีที่พึ่งอื่น พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ ไม่มีที่พึ่งอื่น ตามค�าสวดนี้

เมื่อฟังเผิน ๆ ก็ดูค้านกันเองอีก แต่ทั้งหมดนี้ไม่ค้านกันเลย

จะว่าถึงวัตถุท้ังสามก่อน แม้จะต่างกันโดยวัตถุว่า พระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ แต่ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเนื้อความ เพราะทั้งสามพรากจากกันไม่ได้ 

คอื พระพทุธตรสัรูพ้ระธรรม พระธรรมอนัพระสงฆ์ทรงรักษาไว้ พระสงฆ์กเ็ป็นสาวก

ของพระพุทธ จึงเนื่องเป็นอันเดียวกัน เหมือนไม้ ๓ อันตั้งพิงกันอยู่ ฉะนั้น เมื่อถึง

วัตถุหน่ึงเป็นที่พึ่ง ก็เป็นอันได้ถึงทั้งสามวัตถุ อีกนัยหนึ่ง พระพุทธเป็นที่พึ่งเอกอุ  

พระธรรม พระสงฆ์ ก็เหมือนกัน ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละวัตถุ อีกนัยหนึ่ง  

ค�าสวดนั้นเป็นส�านวนความง่าย ๆ ว่า ไม่มีที่พึ่งอ่ืนนอกจากพระพุทธ ไม่มีที่พึ่งอื่น

นอกจากพระธรรม ไม่มีท่ีพ่ึงอ่ืนนอกจากพระสงฆ์ คือ นอกจากทั้งสามน้ีก็ไม่มีที่พึ่ง 

อื่นอีก
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คราวนี้จึงถึงปัญหาว่าจะแย้งกับค�าสอนที่สอนให้มีตนเป็นที่พึ่งหรือไม่ ?  

อันที่จริงที่พึ่งคือวัตถุ ๓ ใช้ค�าว่า สรณะ ที่พึ่งคือตน ใช้ค�าว่า นาถะ แต่จะไม่วิจารณ์

ค�าจากบาล ีค�าสอนนีไ้ม่ขดัแย้งกันแต่สอดคล้องกนัเป็นอย่างย่ิง ถ้าจะเทยีบการด�าเนนิ

ชีวิตกับการเดินทางที่กล่าวได้ว่า พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทาง พึ่งพระธรรมเป็นทาง  

พึ่งพระสงฆ์เป็นผู้บอกต่อ ๆ มา และพ่ึงตนเป็นผู้เดินทางเอง ตนคือตัวเราเอง 

ของทกุ ๆ คนเป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้ต้องพึ่งตนเองตั้งแต่เกิดมา

คิดดูสักนิดหนึ่งท่ีว่า เด็ก ๆ พึ่งตนเองไม่ได้ พ่อแม่ต้องอุปการะทุกอย่าง  

ก็เป็นความจริง แต่เด็กก็ต้องพึ่งตนเองในส่วนส�าคัญ ตัวอย่าง ผู้อุปการะให้อาหาร  

กใ็ห้ได้อย่างมากเพยีงป้อนเข้าปาก เดก็ต้องเคีย้วกลนือาหารเอง ร่างกายกต้็องรบัย่อย 

ในการเคี้ยวกลืนอาหารเป็นต้นนี้ เด็กต้องพึ่งตนเอง คือ ตนเองต้องท�า ในการเรียน 

ก็เหมือนกัน เด็กต้องพึ่งผู้ปกครองในการฝากโรงเรียน ค่าเล่าเรียน เป็นต้น แต่เด็ก

ต้องเรียนเอง จะไปพึ่งพ่อแม่ หรือใคร ๆ ให้ช่วยเรียนให้เพื่อให้ตนรู้โดยไม่ต้องเรียน

หาได้ไม่ ในการเรยีนทีจ่ะให้ความรูเ้กิดข้ึนแก่ตนนีต้้องพึง่ตนเอง คอื อาศยัก�าลังร่างกาย 

ก�าลังสติปัญญาของตนเล่าเรียนไป นี่แหละเรียกว่าพึ่งตน แต่ไฉนจะพึ่งตนเองได้  

คือ ไม่เกียจคร้านเหลวไหล ก็ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ตรัสสอนให้

มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม ก็ตั้งใจพากเพียรพยายามไปจนกว่าจะส�าเร็จ นี่แหละ

เรยีกว่าพึง่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ คอืนกึถอืพระและปฏบิตัติามพระ พระกเ็ป็น

ที่พึ่งได้ และตนก็เป็นที่พึ่งของตนเองได้อย่างแท้จริง

อนึ่ง อาจจะมีปัญหาว่า เวลานี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน? นักศึกษา 

พุทธประวตักิจ็ะตอบว่า เวลาน้ีมีแต่พระธรรมวินยัท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงและบญัญตัิ

ไว้เมือ่พระองค์ยงัทรงมพีระชนม์อยู่ ซึง่ตัง้อยูใ่นฐานะเป็นศาสดาแทนพระองค์พระพทุธเจ้า

ตามท่ีได้ทรงสัง่ตัง้ไว้เมือ่ใกล้จะเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน แต่นกัศกึษาธรรมกอ็าจจะตอบ

ให้แง่คิดว่า พระพุทธเจ้าทรงบรรลุอมตธรรม (ธรรมทีไ่ม่ตาย) จงึทรงเป็นอมตะ เวลานี้

พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ และมีอยู่เป็นนิรันดรกาล มีอยู่ในที่ไหน ก็มีอยู่ในอมตธรรม 

นัน่แหละ นกัศึกษาธรรมยงัอ้างหลักฐานในพระสตูรอกีว่า พระพทุธศาสนาไม่แสดงว่า

พระตถาคตพุทธเจ้าและพระอรหันต์ตายสูญ ตายเกิด หรือทั้งตายสูญทั้งตายเกิด  
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เพราะสิ่งที่ตายนั้น คือ ขันธะ หรือ สกันธะ (สกนธกาย) ส่วนพระตถาคตพุทธเจ้า

และพระอรหนัต์มิใช่ขนัธ์ จะเหน็ท่านตายสญูหรอืตายเป็นอะไรอย่างไรจงึไม่ถูกทกุอย่าง 

นักศึกษาธรรมยังกล่าวยืนยันต่อไปว่า ตามท่ีกล่าวว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นอมตะนั้น 

ไม่ได้อ้างเอาเองอย่างลม ๆ แล้ง ๆ แต่อาจเห็นได้จริง ๆ คือ ถ้าใครต้องการจะเห็น

พระองค์ในเวลานีห้รอืในเวลาไหน ๆ กต็าม กต็ัง้ใจปฏิบตัพิระพทุธศาสนา อบรมจติใจ

ให้เป็นสมาธิ อบรมปัญญาในธรรม ก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยตนเอง เพราะได้ตรัส

ไว้แล้วว่า “ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ัน้เหน็เรา″ หลกัฐานเหล่านีเ้ป็นเครือ่งยนืยนัว่า พระพทุธเจ้า

ได้ทรงด�ารงอยู่ เป็นอมตะและอาจเห็นได้จริง การถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ (ที่พึ่ง) 

ดังที่กล่าวถึงกันว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ จึงไม่เป็นการถึงอย่างว่างเปล่า เพราะไม่มี

พระพุทธเจ้าอยู่แล้ว แต่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะได้จริง

วิธีปฏิบัติถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนั้น ให้ตั้งใจระลึกถึงพระพุทธคุณข้อใด 

ข้อหนึง่ หรือระลึกถึงโดยสรุปว่า พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จริง ทรงบริสุทธิ์จริง ทรงมี 

พระกรณุาจรงิ พระพทุธเจ้ากจ็ะปรากฏขึน้ใน พระคณุ ความว้าเหว่หวาดกลัวทุกอย่าง

กจ็ะหมดไปจากจติใจ หรอืถ้ามีความทกุข์ร้อนหม่นหมองอยู่อย่างใดอย่างหนึง่กจ็ะหาย

ไปสิน้ จะหายความอดัอัน้ตนัใจ จะเหน็ทางออกอย่างดทีีส่ดุ นีเ้ป็นพทุธานภุาพทีม่จีรงิ 

ข้อส�าคญัให้ตัง้ใจถึงพระองค์ให้เป็นสรณะของตนให้จรงิ พระองค์กจ็ะมาเป็นสรณะได้จรงิ 

จิตใจที่มีสรณะดังกล่าวจะเป็นจิตใจที่อบอุ่นไม่ว้าเหว่ ที่เข็มแข็งไม่อ่อนแอ ที่กล้าหาญ

ไม่สะดุ้งหวาดเสียว ที่ผ่องใสไม่เศร้าหมอง ทําให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง เป็นเครื่อง

นําชีวิตให้ดําเนินไปในทางที่ถูก ทั้งเม่ือได้อบรมสมาธิปัญญาในธรรมจนได้เห็นธรรม 

กไ็ด้เหน็องค์พระพทุธเจ้าอย่างประจักษ์แจ้ง พระพทุธเจ้าและพระศาสนาของพระองค์

จึงเป็นของจริงแท้ เป็นสรณะที่พึ่งของทุก ๆ คนของโลกได้อย่างแน่นอน



ศลีธรรม คอืรากฐานของความสุข

ความจ�าเป็นของศลี

การอยู่ร่วมบ้านกัน จนถึงอยู่ร่วมประเทศชาติกัน และในวงกว้างก็ร่วมกัน 

ทั้งโลกดังนี้ เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างหน่ึง ถ้าเป็นบรรพชิต การอยู่ด้วยกันในเคร่ือง 

อยู่อาศัย หรือในท่ีอยู่คือธรรมวินัย ก็เป็นการอยู่ด้วยกันอีกอย่างหนึ่ง และเมื่อม ี

ธรรมวินัยเป็นอันเดียวกัน ก็ช่ือว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่หรือมีธรรมเป็นที่อยู่เสมอกัน 

นับว่าเป็น “สมภาพ″ อย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา

สมภาพ ในพระพทุธศาสนานี ้มิได้หมายความว่า มคีวามเสมอกนัโดยไม่ต้อง

มีพ่อแม่ ไม่มีบุตรธิดา ไม่ต้องมีครูอาจารย์ ไม่ต้องมีศิษย์ ที่จะต้องเคารพนับถือ  

ในพระพุทธศาสนากค็งแสดงว่า มารดาบิดาเป็นต้น ซึง่เป็นผูท้�าอปุการะก่อนเป็นบพุการี 

บตุรธดิาเป็นต้น ซึง่เป็นผูร้บัอปุการะของท่าน กพ็งึมีความกตญัญกูตเวท ีและสอนให้

มีความเคารพนบนอบต่อท่านผู้เจริญในตระกูล ท่านผู้เจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลาย 

ความบูชาท่านผู้ควรบูชา และความเคารพนับถือท่านผู้ควรเคารพนับถือเป็นมงคล  

คอื เป็นเหตใุห้ถงึความเจริญอันอุดม พระพทุธศาสนามไิด้สอนให้ตีตนเสมอกัน ผูน้้อย

ไม่ต้องเคารพผู้ใหญ่ แต่สอนให้มีความเคารพนับถือดังกล่าวแล้ว ส่วนความที่พึงม ี

สมภาพนัน้ กม็สีอนไว้ในพระพทุธศาสนา ดงัสอนให้รูจ้กัว่า “ทกุ ๆ คนต่างรกัชวีติ 

ของตน” เป็นต้น ซึ่งเป็นสมภาพอย่างหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปแก่สัตว์ทั้งหลาย และสอนให้มี

ความประพฤติเสมอกัน คือการอยู่ด้วยกันในธรรมวินัยอันเดียวกัน หมายความว่า  
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ทกุ ๆ คนต่างประพฤตปิฏบิตัธิรรมวนิยัสม�า่เสมอกนั ในการประพฤตปิฏบิตัธิรรมวนัิย

สม�า่เสมอกนันัน้ กจ็ะต้องเริม่ต้นตัง้แต่ศลี แต่ในทีน่ี ้มุง่จะอธบิายให้รูจั้กศลีในลกัษณะ

ทัว่ไป ไม่เจาะจงจ�าเพาะศีลของภกิษุบรษัิท หรอือบุาสกบรษิทั และมุง่ทีจ่ะกล่าวถงึศลี

อันเป็นนิจศีลที่คนทั่วไปพึงรักษาเป็นตัวอย่าง การอธิบายจึงเน้นหนักไปในหลักศีล 

ทัว่ ๆ ไป และโดยเฉพาะก็ส�าหรับชนหมู่ใหญ่

การถือศีล นั้น อาจจะปฏิบัติในวงกว้างก็ได้ ในวงแคบก็ได้ เช่น ชาวประมง

กอ็าจรกัษาศลีข้อ ๑ ได้ในวงจ�ากดั คอื ปาณาตปิาตา เวรมณ ียกเว้นสตัว์ทีเ่ป็นอาชพี

ของตน หรือว่างดเว้นโดยไม่จ�ากัดในวันใดวันหนึ่ง เช่น ในธรรมเนียมเก่าของไทยเรา 

เว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ในเวลานี้ในชนบทหลายแหล่งก็ยังปฏิบัติกันอยู่

เรื่องศีลเป็นข้อปฏิบัติขั้นแรกของพระพุทธศาสนา หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่ง

ว่า เป็นข้อปฏิบัติของความเป็นคนก็ได้ เพราะฉะนั้น “ศีล” โดยเฉพาะศีลห้า จึงเป็น 

“มนษุยธรรม” คอืเป็นธรรมของมนษุย์ แปลว่า คนเราจะเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์นัน้ มใิช่

ว่าจะเกดิมาเป็นมนษุย์เท่านัน้ จะต้องมธีรรมส�าหรบัมนษุย์อกีด้วย จนถงึมภีาษติหโิตปเทศ 

ทีก่ล่าวไว้โดยความว่า “คนและสตัว์เดรจัฉานนัน้ ย่อมมกีารกนิ การนอน การสบืพนัธุ์

เสมอกนั” แต่สิง่ทีท่�าให้คนต่างกบัสตัว์เดรจัฉานนัน้กค็อื ธรรม และธรรมทีเ่ป็นเครือ่ง

สนับสนุนให้มีศีล ๕ ท่ีเรียกว่า เป็นเหตุอันใกล้ ก็คือ “หิริ” ความละอายแก่ใจ 

“โอตตัปปะ” ความเกรงกลัวต่อความชั่ว หิริโอตตัปปะ นี้เป็นเหตุใกล้ของศีล

มีปัญหาบางข้อเกี่ยวแก่การปฏิบัติของศีล เช่น ในข้อท่ีเว้นจากการฆ่าสัตว์  

ค�าว่า สัตว์ แปลมาจากค�าว่า “ปาณะ” ในค�าว่า ปาณาติปาตา ค�าว่า ปาณะ นั้น  

แปลตามศัพท์ว่า ผู้มีปราณ ปาณะหรือปราณนั้น ได้แก่ ลมหายใจ คือผู้ที่ต้องหายใจ 

จะเป็นมนษุย์ก็ตามจะเป็นสตัว์เดรจัฉานก็ตาม ได้ชือ่ว่าเป็นปาณะในทีน่ี ้และลมหายใจ

นี้เป็นสัญลักษณ์ของชีวิต คือเมื่อมีลมหายใจอยู่ก็แสดงว่ามีชีวิต เพราะฉะนั้น จึงแปล

กันตามความหมายว่า สัตว์มีชีวิต ก็เกิดปัญหาขึ้นหลายข้อ เช่นว่าเชื้อโรคต่าง ๆ  

นับเป็นสัตว์มีชีวิตหรือไม่ จุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่ปนอยู่ในน�้าที่บริโภค เป็นต้น เป็นสัตว์มี

ชวีติหรือไม่ พิจารณาตามท่ีท่านปฏิบัต ิสตัว์มชีวีติใน สกิขาบทที ่๑ นี ้ไม่หมายไปถงึ

เชื้อโรคต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงจุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่ปนอยู่ในน�้าที่บริโภคเป็นต้น ซึ่งใน 
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ครั้งก่อนไม่ปรากฏว่าแพทย์รู้จัก แต่ในปัจจุบันมองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพราะม ี

พระพุทธานุญาต ให้ภิกษุใช้ยาบ�าบัดโรคได้ และก็ต้องมีการดื่มน�้า และมีอนุญาตให้

ต้มน�้า ส�าหรับใช้ ส�าหรับฉันได้ด้วย ฉะนั้น ค�าว่าสัตว์มีชีวิตในสิกขาบทที่ ๑ จึงไม่

หมายไปถึงจ�าพวกที่เป็นเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ต่าง ๆ เช่นนั้น ถ้าจะหมายถึงเช่นนั้น

แล้วก็เป็นอันว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมก็ทรงสอนที่ปฏิบัติได้ 

ไม่ใช่สอนในข้อที่ปฏิบัติไม่ได้

แต่กย็งัมปัีญหาอกีว่า พวกตวัแมลงต่าง ๆ ตลอดจนถึงลูกน�า้ เป็นต้น จดัเป็น

สัตว์มีชีวิตหรือไม่ พวกแมลงต่าง ๆ เหล่านี้บางอย่างก็เป็นพาหะน�าเชื้อโรคแก่มนุษย์ 

ถ้ามนุษย์ไม่ท�าลายมันก็จะท�าลายชีวิตมนุษย์ แต่พวกแมลงต่าง ๆ เป็นต้นเหล่านี้  

ก็ต้องนับเป็นสัตว์มีชีวิตที่ต้องห้ามในสิกขาบทที่ ๑

กย็งัมปัีญหาว่า พวกทีม่อีาชพีเช่นเป็นชาวประมง ต้องจบัปลามาขายเป็นอาชพี 

หรือจ�าพวกท่ีเล้ียงสัตว์ต้องฆ่าน�าเอาเน้ือมาเป็นอาหาร สัตว์เหล่านี้จะนับว่าต้องห้าม

ด้วยหรือไม่ ก็ตอบว่า พวกปลาในแม่น�้าก็ดี สัตว์บกต่าง ๆ ก็ดี ก็ต้องถือว่าเป็นสัตว์

มีชีวิตที่ต้องห้ามในสิกขาบทที่ ๑

ก็มีปัญหาว่า ถ้าเป็นเช่นน้ัน การบัญญัติศีลสิกขาบทที่ ๑ ก็เป็นการขัดกับ

ความประพฤติของคนในโลก อย่างเช่น พวกแมลงต่าง ๆ ก็ต้องมีการท�าลายกัน  

และก็ต้องมีอาชีพ เช่น อาชีพการประมง อาชีพการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนถึงมีการ 

ฆ่าสัตว์น�าเอาเนื้อมาเป็นอาหาร และคนก็น�าเอาเนื้อมาบริโภคเป็นอาหารกัน ตลอด

จนถึงพระที่เป็นผู้สอนมิให้เขาฆ่าสัตว์ก็ยังบริโภค ก็เท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนให้ฆ่า

สตัว์ในทางอ้อม หรอืจะเรยีกว่าเป็นการร่วมในการฆ่าสัตว์ด้วยกไ็ด้ ดงัทีม่ผีูไ้ม่เห็นด้วย

ในการที่จะให้พระบริโภคเนื้อสัตว์

ในข้อนี้ก็ตอบได้ว่า การบัญญัติศีลของพระพุทธเจ้านั้น พระพุทธเจ้าทรงเป็น

ผู้มีพระกรุณาในสัตว์ท้ังปวง ไม่ใช่มีพระกรุณาจ�าเพาะในมนุษย์เท่านั้น เพราะฉะนั้น 

การบัญญัติศีลของพระองค์จึงทรงบัญญัติ ครอบไปท้ังหมดเช่นนี้ ก็เป็นพระกรุณาที่

เป็นเหตุผล กล่าวคือ บรรดาสัตว์ที่มีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานจ�า 
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พวกไหน ต่างก็มีความรักชีวิตของตนเอง จนถึงแม้คนเราก็ยังได้จัดเอาว่า ความรัก

ชีวิต ความกลัวตาย เป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่ง และก็มีความรักสุขเกลียดทุกข ์

ด้วยกันทั้งนั้น

มนีกัสงัเกตบางท่านได้แสดงว่า สตัว์จ�าพวกทีม่คีวามรูอ่้อนมาก รูแ้ต่กลวัเจบ็ 

แต่ยังไม่รู ้จักกลัวตาย สัตว์ท่ีรู ้จักกลัวตายนั้นเป็นสัตว์ที่มีความรู้สูงขึ้นแล้ว เช่น  

สตัว์เดรจัฉานชนดิทีม่คีวามรูส้งูขึน้ ตลอดจนถงึมนษุย์ทีม่คีวามรูจ้กักลวัตาย แต่แม้ว่า

จะไม่รู้จักกลัวตาย เพียงแต่รู้จักกลัวเจ็บ ก็กล่าวได้ว่า ต่างก็รู้จักรักสุขเกลียดทุกข์  

คือไม่อยากจะเจ็บด้วยกันทั้งนั้น

เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงควรที่จะพิจารณาด้วยอาศัยหลักยุติธรรม คือ หลักความ

เสมอกันว่า เรารักชีวิตของตัวเรา เรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด บุคคลอื่นสัตว์อื่น  

กม็คีวามรกัชวีติ มคีวามรกัสขุเกลยีดทกุข์ฉนันัน้ เราไม่อยากให้ใครมาฆ่าเรามาท�าร้าย

เราฉันใด บุคคลอื่นสัตว์อื่นก็ไม่อยากให้ใครมาฆ่าเขาท�าร้ายเขาฉันนั้น เพราะฉะนั้น 

เราจึงไม่ควรที่จะไปฆ่าเขา ไปท�าร้ายเขา นี้เป็นหลัก “สมภาพ” ในพระพุทธศาสนา

หลัก “สมภาพ” ในพระพุทธศาสนาย่อมมีความหมายดั่งน้ี และสมภาพใน

พระพุทธศาสนานี้เอง คือ ธรรม ดังท่ีเราเรียกกันในปัจจุบันนี้ว่า “ความยุติธรรม” 

เพราะฉะนั้น จึงมีค�าเรียกควบกันว่า “ธรรมจริยา และ สมจริยา” แปลว่า “ความ

ประพฤติธรรม ความประพฤติสม่ําเสมอ” ก็คือประพฤติถูกชอบหรือว่ายุติธรรม  

ค�าว่าประพฤติสม�่าเสมอ ก็เป็นอธิบายของค�าว่าประพฤติธรรม คือความประพฤต ิ

อย่างท่ีมีสมภาพดังที่กล่าวมาแล้ว เราฉันใด เขาก็ฉันนั้น เขาฉันใด เราก็ฉันนั้น  

ความรูจ้กัเอาใจเขามาใส่ใจเรา เอาใจเราไปใส่ใจเขา ในลักษณะท่ีมคีวามรกัชวิีตเสมอกนั 

มีความรักสุขเกลียดทุกข์เสมอกัน ดั่งนี้แหละเรียกว่าเป็นสมภาพ
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ความสมภาพนี้ หาได้มีในหมู่มนุษย์ด้วยกันเท่านั้นไม่ แต่ว่าในหมู่เดรัจฉาน

ทั้งหลายก็ย่อมมีสมภาพเช่นนี้ด้วยเหมือนกัน พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติธรรมที่เป็น

ความยุติธรรมที่เป็นสมภาพอย่างสม�่าเสมอทั้งหมด ไม่มีเลือกที่รักมักที่ชัง ไม่จ�ากัด

เฉพาะมนุษย์ แต่ว่าทั่วไปทั้งหมด และมีพระกรุณาที่แผ่ครอบคลุมไปทั้งหมด  

เพราะฉะนั้น การบัญญัติศีลของพระองค์จึงเป็นการบัญญัติอย่างบริสุทธิ์อย่างบริบูรณ์

ที่สุด ถ้าจะทรงบัญญัติยกเว้นเสียอีก ก็จะเป็นข้อที่ครหาว่าไม่ยุติธรรม ไม่มีสมภาพ

หรือไม่เป็นธรรมเสมอไปทั้งหมด เพราะว่าที่ว่าสัตว์จ�าพวกนี้เป็นอาหาร สัตว์จ�าพวกนี้

น�าเชื้อโรค นี่มนุษย์เราว่าเอาทั้งนั้น สัตว์ทั้งหลายแม้เป็นพวกแมลงที่น�าเชื้อโรคได้  

มันก็ไม่อยากจะน�าเชื้อโรค แต่ว่าธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้น ก็เหมือนอย่างคน 

เราเอง ทุก ๆ คนก็ไม่อยากเป็นโรค แต่แล้วมันก็ต้องเป็น และบางทีมันก็เป็นโรคที่

ติดกันได้ เช่น เป็นโรคเรื้อน วัณโรค เป็นต้น ก็ท�าไมไม่เอาพวกนี้ไปท�าลายเสีย 

ให้หมด เพราะว่าคนจ�าพวกที่เป็นโรคเหล่านี้ก็เป็นพาหะน�าเชื้อโรคเหมือนกัน แต่ว่า

คนเราไม่ท�ากัน เพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่จ�ากัด 

แต่ว่าธรรมของพระพทุธเจ้า จะบัญญตัคิุม้ครองเฉพาะคนเท่านัน้หาได้ไม่ พระองค์ทรง 

คุ้มครองทั่วไปหมด เพราะมีพระกรุณาที่แผ่ไปทั้งหมด 

และเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะปฏิบัติได้อย่างไร ในข้อนี้ก็ตอบได้ว่า การปฏิบัติในศีล

และในธรรมของพระพุทธเจ้าน้ัน ไม่ใช่เป็นการบังคับให้ปฏิบัติ พระพุทธเจ้าเองก็ไม่

เคยบังคับให้ใครถือศีล ให้ปฏิบัติธรรม แม้พระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ได้น�าพระพุทธ-
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ศาสนาสืบต่อมาจนถึงในปัจจุบัน ก็ไม่ได้บังคับใครให้ถือศีล ให้ปฏิบัติธรรม ผู้ที่พร้อม

จะปฏบิตัใินศลีกต็ัง้ใจสมาทานศลีขึน้ด้วยตวัเอง และกร็บัศลีมาปฏบิตัติามควรแก่เวลา

และขอบเขตของตน เพราะฉะน้ัน จึงมีธรรมเนียมการขอศีล เช่น มีการขอศีล ๕  

มีการขอศีล ๘ ตลอดจนถึงเม่ือต้องการจะปฏิบัติศีลของนักบวช ก็มาสมัครขอบวช

เป็นระยะสั้นบ้าง ยาวบ้าง ตามความสามารถ เพราะฉะนั้น เมื่อการปฏิบัติในศีลเป็น

ไปตามความสะดวกของบุคคลแต่ละคน เมื่อใครพร้อมที่จะรับศีลอย่างไหน เมื่อไร  

ก็รับศีลอย่างนั้น เมื่อนั้นการปฏิบัติศีลในพระพุทธศาสนา จึงเป็นสิ่งท่ีปฏิบัติได้ 

เพราะข้ึนอยู่แต่ละบุคคลดังท่ีกล่าวมาแล้ว ไม่ใช่เป็นกฎที่วางไว้อย่างกฎหมายของ 

บ้านเมือง

อีกประการหนึ่ง การปฏิบัติในศีลนั้น ก็สุดแต่บุคคลจะปฏิบัติในแต่ละข้อ  

เช่นว่า ในข้อที่ ๑ ให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ ชาวประมงก็อาจจะถือศีลข้อนี้ได้ กล่าวคือ

สตัว์ทีเ่ป็นอาชพีของตน เม่ือไม่สามารถท่ีจะเว้นได้ กไ็ม่เว้นสัตว์จ�าพวกนัน้ แต่ว่าถือศลี

ข้อนี ้โดยเว้นจากการฆ่าสตัว์จ�าพวกอ่ืน ดัง่นีเ้ป็นต้น แต่ว่าในศลีข้อ ๑ กย็งัมขีอบเขต

ที่อาจจะแบ่งปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมของตน ไม่ใช่ว่าท�าไม่ได้

ศีลข้อที่ ๒ เว้นจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของเขาไม่ได้ให้ โดยมีเจตนา 

คิดจะลัก เรื่องการลักขโมยสิ่งของนี้เป็นกิจที่ไม่ควรท�า ซึ่งเป็นที่รับรองกันทั้งทาง

กฎหมายและศีลธรรม ก็ดูจะไม่สู้มีปัญหาอะไรทางกฎหมาย และทางศีลธรรม แต่ว่า

ในทางปฏบิตันิัน้กป็รากฏว่ายงัมกีารล่วงละเมดิศลี ข้อ ๒ กนัอยูม่าก เรยีกว่าเป็นการ

ที่ลักลอบละเมิดก็มีอยู่มาก ศีลข้อที่ ๑ เสียอีกที่ศีลบัญญัติห้าม แต่ว่ากฎหมาย 

ไม่ห้าม เช่น เกี่ยวแก่การประมงต่าง ๆ หรือการเลี้ยงสัตว์ที่ใช้เนื้อเป็นอาหารต่าง ๆ 

กฎหมายไม่ได้ห้าม คนก็ท�าโดยที่ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายและผู้ที่ต้องการที่จะรักษาศีล 

ก็เว้น ส่วนศีลข้อที่ ๒ นี้ ไม่มีกฎหมายยกเว้นว่าให้ลักทรัพย์บางอย่างได้ ลักทรัพย ์

บางอย่างไม่ได้ เพราะฉะน้ันในทางปฏิบัติของคน จึงปรากฏว่าได้มีการปฏิบัติละเมิด

ศีลข้อนี้กันมาก โดยหลบเลี่ยงกฎหมาย หรือโดยวิธีที่กฎหมายเข้าท�าโทษไม่ได้  

เพราะฉะนั้น จึงปรากฏว่าเป็นความทุจริตคอรัปชั่นกันในท่ีต่าง ๆ ในวงการต่าง ๆ  

ซึ่งเป็นการผิดทั้งกฎหมายทั้งศีลธรรม แต่ว่าคนไม่ปฏิบัติ แล้วก็กลับท�าตัวอย่างให้พา

กันท�าตาม เพราะกระท�าตรงไปตรงมาก็เอาร�่ารวยไม่ได้ ขัดกับอานิสงส์ขของศีล  
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ที่พระบอกอยู่ทุกคราวว่า “สีเลน โภคสมฺปทา” ถึงพร้อมด้วยโภคะก็ด้วยศีล หรือ 

ว่าพูดง่าย ๆ ว่าจะร�่ารวยก็ด้วยศีล แต่ว่าการปฏิบัตินั้นตรงกันข้าม คือจะร�่ารวยได ้

ก็ด้วยการละเมิดศีล ละเมิดกฎหมาย การปฏิบัติของคนแม้ในถ่ินท่ีนับถือพระพุทธ-

ศาสนา กย็งัเป็นไปเช่นนีอ้ยูโ่ดยมาก นีเ่ป็นปัญหา แต่ว่าไม่เป็นบญัหาเหมอืนอย่างศลี

ข้อที่ ๑ แต่ว่าเป็นปัญหาเกี่ยวแก่การปฏิบัติของคนที่ไม่ปฏิบัติตามศีล ตามกฎหมาย 

แม้จะรับรองต้องกัน

สิกขาบทที่ ๓ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ในข้อนี้ก็เป็นท่ีรับรองกันว่า

เป็นการไม่สมควร เพราะการท�าลายบุตร ภริยา สามี ของเขานั้น เป็นการไม่ควร

เป็นการไม่ชอบ แต่ว่าเพราะอ�านาจของสิ่งยั่วยวนท้ังหลายชักจูงใจคนให้ประพฤติผิด

ในทางน้ีกันมาก ซึ่งจะโทษแต่ฝ่ายชายเท่าน้ันก็หาได้ไม่ ก็ต้องโทษฝ่ายหญิงด้วย 

เหมือนกัน ที่ต่างประพฤติตัว ปฏิบัติตัวในทางเพ่ิมพูนความรู้สึกในทางกามกันทาง 

ต่าง ๆ มาก ปัญหาจึงมิได้อยู่ที่ตัวศีล แต่ว่าอยู่ที่ทางปฏิบัติของคน

สิกขาบทที่ ๔ การพูดเท็จท�าลายประโยชน์ เป็นการหลอกลวงกัน ก็เป็นที่

รับรองกันเป็นการไม่ชอบ แต่ว่าเรือ่งการพดูเทจ็นีก้ม็ปัีญหาบางอย่างเกีย่วแก่การปฏิบตัิ 

เพราะบางทีเพื่อป้องกันตนจึงพูดเท็จ ดั่งนี้ก็มี คือไม่ได้คิดหลอกลวงท�าลายประโยชน์

ของใคร แต่ต้องการท่ีจะป้องกันตน แต่ว่าลกัษณะเช่นนีก้อ็าจจะมอียูบ้่าง แต่คงจะน้อย 

ส่วนใหญ่นั้นเป็นการพูดเท็จเพื่อท�าลายประโยชน์ของกันและกัน ที่เป็นความมุ่งหมาย 

แต่ถ้าถืออย่างเคร่งก็เป็นการงดเว้นจากการพูดเท็จทุกอย่าง ทั้งนี้ก็สุดแต่ใครจะถือได้

มากแค่ไหน แต่ว่าเม่ือเป็นการท�าลายประโยชน์ของผู้อื่น ต้องการจะหลอกลวงผู้อื่น  

ก็เป็นข้อที่ควรเว้น

เว้นจากการพูดเท็จน้ี มิได้หมายความว่าให้พูดความจริงทุก ๆ อย่าง  

เพราะว่าความจริงบางอย่างเมื่อพูดออกไปแล้วให้โทษ ด่ังนี้ก็ควรนิ่ง ไม่พูด แต่ว่า 

ความจรงิบางอย่างเม่ือพดูออกไปแล้วเป็นประโยชน์ กค็วรรูก้าลเวลาทีจ่ะพูด เหมอืนดงั

ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรัสไว้ในท่ีแห่งหน่ึงว่า “พระองค์ตรัสวาจาทีเ่ป็นจรงิและเป็นประโยชน์ 

ท้ังทรงรู้กาลเวลาที่จะตรัส″ ดังนี้ รวมความก็คือว่า เว้นจากการพูดที่หลอกลวงกัน 

ท�าลายประโยชน์กัน แต่พูดในทางที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูล เช่น ก่อให้เกิดความ
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สามัคคีกัน ส่องเข้ามาถึงอัธยาศัยจิตใจที่มีความชื่อตรงต่อกันอันจะท�าให้ไว้วางใจ 

กันได้

ในทางปฏิบัตขิองคนน้ัน มักจะปฏบิตัต่ิอกนัในทางทีไ่ม่ซือ่ตรงต่อกนั ท�าให้ไว้

วางใจกันไม่ได้ คนท่ีอยู่กันเป็นหมู่ในชนบทบางแห่งมีความซื่อตรงกันไว้วางใจกันได้  

แต่เมื่อเกิดความเจริญแบบปัจจุบันเข้าไปสู่ ดังที่เรียกกันว่า ความศิวิไลซ์ เข้าไปถึง  

ก็เลยเกิดความโกลาหลอลหม่าน เมื่อมีผู้ต่างถิ่นเข้าไปอยู่ร่วมด้วยมาก ๆ เข้าเหมือน

อย่างในกรงุเทพ ฯ นี ้อยูใ่กล้ ๆ กนั กไ็ม่รูจ้กักนั แล้วกไ็ว้วางใจกนักไ็ม่ได้ เพราะไม่รู้

ว่าใครจะมใีจคอต่อกนัอย่างไร หาความซ่ือตรงต่อกนัยาก ดัง่นีก็้เป็นบญัหาในทางปฏิบตัิ

อีกอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ปัญหาของศีล แต่เป็นปัญหาที่เกี่ยวแก่การปฏิบัติของคน

สิกขาบทท่ี ๕ เว้นจากน�้าเมา คือสุราเมรัยอันเป็นฐานประมาท ในข้อนี ้

การปฏิบัติของคนก็มักจะไม่ถือศีลข้อนี้ ทางบ้านเมืองเองก็อนุญาตให้มีโรงงานต้ม 

กลั่นสุราส�าหรับจ�าหน่ายได้ มีการควบคุมจ�าเพาะที่ต้มกลั่นเอาเอง ซึ่งเป็นการผิด

กฎหมาย แต่เมื่อปฏิบัติถูกกฎหมายแล้วก็ขายกันได้ ดื่มกันได้ เมื่อดื่มกันแล้วไม่ไป

ก่อเรื่องวิวาทท�าร้าย อันเป็นการผิดกฎหมาย ก็ไม่เป็นการผิดกฎหมาย แต่ว่าผู้ที่

ต้องการจะถือศีลเว้นจากการดื่มน�้าเมา ก็มาถือศีล เพราะฉะนั้น การปฏิบัติของคน 

จึงเป็นไปในรูปท่ีไม่ได้ถือศีลข้อน้ี แต่ก็มีผู้ที่ถือศีลข้อนี้กันอยู่ และบางทีก็พยายาม 

จะอธิบายให้ดื่มได้บ้าง เช่นอธิบายว่า ท่านว่าด่ืมน�้าเมาท่ีเป็นฐานประมาท เม่ือไม ่

เป็นฐานประมาทก็ไม่ผิด ดั่งนี้เป็นต้น แต่ว่าถ้าว่าตามกฎเกณฑ์ของศีลแล้ว ขึ้นชื่อว่า

น�้าเมา ดื่มเข้าไปก็ต้องเมา เมื่อเมาก็ต้องเป็นฐานประมาท เช่นนั้น ต่างกันแต่ว่า

ประมาทน้อยหรือประมาทมากเท่านั้น เพราะฉะนั้น แม้ศีลข้อนี้ก็มีปัญหาเก่ียวแก ่

การปฏิบัติของคน

รวมความว่า คนเรายังปฏิบัติกันอยู่ในทางที่ตรงกันข้ามกับศีล ซึ่งเรียกว่า 

เป็นทางโลก การปฏิบัตินั้น เป็นการปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายบ้าง เป็นการปฏิบัติ

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายบ้าง เพราะฉะนัน้ ส่วนใหญ่อนัเกีย่วแก่ปัญหาของศีล จงึไม่ใช่

อยู่ที่ตัวศีลมีปัญหา แต่อยู่ที่การปฏิบัติของคนที่ยังเป็นไปอีกทางหนึ่งดังกล่าว



ธรรมสร้างสังคม

ธรรมของพระพทุธเจ้า ท่ีเราได้ศึกษาปฏบิตัอิยูน้ี่ เป็นส่ิงทีอ่�านวยคณุประโยชน์

แก่ชาติไทยเรามาตลอดเวลาช้านาน และหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้เข้าไปฝังเป็น

นิสยัสนัดานของส่วนรวมอยูเ่ป็นอันมาก และด้วยอานภุาพของพระธรรม ท�าให้คนไทย

เรามีลักษณะที่พิเศษ เป็นต้นว่า ลักษณะที่รวมกันอยู่เป็นครอบครัว และมีบุพการี  

เช่น ปู่ย่า ตายาย มารดาบิดาเป็นที่เคารพนับถือ และมีบุตรธิดาตลอดจนถึงรุ่น 

ต่อลงไปเป็น กตัญญูกตเวที มีเมตตากรุณา ประพฤติสังคหวัตถุธรรมในกันและกัน 

ดังนี้ เป็นต้น

ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาเปรียบเทียบดูว่า สิ่งที่เราเรียกว่า สังคมของ

มนุษย์เรานี้ ย่อมมีขึ้นโดยธรรมชาติส่วนหนึ่ง และมีขึ้นโดยธรรมอีกส่วนหนึ่ง ที่มีขึ้น

โดยธรรมชาตินั้น เป็นต้นว่าความสืบพันธุ์กัน มาเป็นมารดาบิดา เป็นบุตรธิดา  

และรุ่นต่อ ๆ กันก็เป็นมารดาบิดาเป็นบุตรธิดาสืบพันธุ์กันมา และนอกจากนี้ก็มี 

ความสัมพันธ์กันในฐานะเป็นสามีภรรยา เป็นมิตรสหาย จนถึงควบคุมกันเป็นหมู่ก็มี

หัวหน้าหมู่ ดั่งน้ี เป็นต้น ความท่ีสัมพันธ์กันดังนี้เรียกกันตามสมัยว่า สังคมท่ีมีขึ้น 

โดยธรรมชาติ และสังคมโดยธรรมชาตินี้ สัตว์เดรัจฉานก็มีเหมือนกัน เพราะว่าสัตว์

เดรัจฉานนั้นก็มีการสืบพันธุ์กันไป มีการครองคู่และมีการเกี่ยวข้องกัน และเมื่อรวม

กันเป็นหมู่ ก็มีหัวหน้าโขลง หัวหน้าหมู่เหมือนกัน

คนทั้งหลายถึงสุคติก็ด้วยศีล สุคติ นั้น แปลว่า คติ คือ ที่ไปหรือการไปที่ดี 

หมายถึงที่ไปหรือการไปอันประกอบด้วยความสุข ไม่ประกอบด้วยความทุกข์ สุคติ 
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ดังกล่าวนี้ไม่จ�าเป็นที่จะต้องคิดถึงชาติหน้า ให้คิดถึงชาตินี้คือปัจจุบันนี้ว่า คติคือที่ไป

ที่ดีบัดนี้ การไปที่ดีชาตินี้ก็ด้วยศีล คือ เพราะมีศีลต่อกัน ไม่ท�าร้ายเบียดเบียนกัน  

จึงมีการไปดี และจะไปในที่ไหน เมื่อในที่นั้นคนมีศีลต่อกัน ที่ไปนั้นก็เป็นที่ไปดี  

ถ้าหากว่าทีไ่ปนัน้คนไม่มศีลีต่อกัน เบยีดเบียนกนัอยู่เสมอ นัน่เป็นทคุต ิเพราะฉะนัน้ 

ศีลสร้างสุคติให้ในปัจจุบันนี้เอง

โภคสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยโภคะคือของกิน อันหมายถึงเครื่องอุปโภค

บริโภคต่าง ๆ จัดท�านุบ�ารุงกาย มีขึ้นก็ด้วยศีล ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า โภคะนั้นคน

เราต้องท�าขึ้น การที่จะมีโภคะนั้นก็ด้วยอานุภาพแห่งศีล ชาวนาท�านาได้ ชาวสวนท�า

สวนได้โดยปลอดภัย ดังนี้เป็นต้น โภคะต่าง ๆ จึงเกิดพอกพูน และเมื่อทุกฝ่าย 

ต่างประกอบสัมมาอาชีวะอยู่ด้วยกัน ดั่งนี้แล้ว และก็แลกเปลี่ยนกันกิน ก็จะพากันมี

ความอิ่มท้อง มีความสุขกายทั่วกัน นี่ก็ด้วยอานุภาพของศีล ถ้าหากว่าปราศจากศีล

เสยีแล้ว การท่ีจะสร้างโภคะขึน้กจ็ะเป็นไปไม่สะดวก และยิง่เมือ่มกีารลกัขโมย มกีาร

แบ่งส่วนไปโดยทุจริต ท�าให้การท�านุบ�ารุงความเป็นอยู่ของชีวิตไม่สมบูรณ์ ก็ยิ่งเกิด

ความขัดข้อง แร้นแค้น โภคสัมปทาก็ไม่บังเกิดขึ้น เพราะที่จะชื่อว่า โภคสัมปทานั้น 

หมายความว่าของกินสมบูรณ์ คือว่าเพียงพอ เพียงพอที่จะเลี้ยงตนเอง เพียงพอที่จะ

เลีย้งผูอ้ืน่ ท่ีร่วมกนัอยู่เป็นส่วนรวม ดัง่นีก็้ด้วยอานภุาพศลี และกเ็ป็นโภคสมบตัปัิจจบุนั

นีแ้หละ เพราะโภคสมบตัน้ีิต้องอาศยัอยูท่กุวนั เพราะว่าคนเราต้องกนิกนัอยูท่กุ ๆ วนั 

ขาดไม่ได้ จ�าเป็นทีจ่ะต้องมีโภคสมบตัคิอืมขีองกนิให้สมบรูณ์ให้เพียงพอ การท่ีมีของกนิ

บกพร่อง ไม่เพยีงพอ ย่อมเป็นเหตแุห่งความวบิตัต่ิาง ๆ เป็นอนัมาก ทัง้ทีเ่ป็นส่วนตวั 

ทั้งที่เป็นส่วนรวม แต่ว่าโภคสมบัติดังกล่าวจะมีขึ้นได้ก็ด้วยอานุภาพของศีล เช่น 

บุตรธิดา หลาน เป็นต้น เป็นกตัญญูกตเวที และมีพรหมวิหารธรรม มีเมตตากรุณา

เป็นต้น เป็นข้อปฏิบัติต่อกัน นอกจากนี้ ความเกี่ยวพันกัน ก็ยังมีในภาวะที่เป็นสามี

ภรรยาครองคู่กันเป็นหลักฐาน และในระหว่างมิตรสหายก็มีการปฏิบัติต่อกันฉันท ์

มิตรสหาย เป็นต้น รวมเข้าก็ต่างประพฤติตัวอยู่ในหลักของสังคหวัตถุธรรมต่อกัน 

ธรรมเหล่านีพ้ระพทุธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้อย่างสมบรูณ์ ดังเช่นทีท่่านได้รวบรวมประมวล

ไว้ในหมวดคิหิปฏิบัติ เป็นต้นว่า ทิศ ๖ ที่เป็นหลักของสังคมใหญ่ที่ให้ทุก ๆ ฝ่ายต่าง

มคีวามส�านกึรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีจ่ะปฏิบตัต่ิอกนัโดยชอบ และพระพทุธเจ้า กไ็ด้ทรง
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สั่งสอนไว้อย่างละเอียดว่า ทุก ๆ ฝ่ายจะพึงปฏิบัติต่อกันอย่างไร จึงจะเป็นการปฏิบัติ

โดยชอบ และยงัได้ทรงวางหลกัทีเ่ป็นหลกัปฏบิตัเิป็นส่วนรวม เช่น หลกัสงัคหวตัถธุรรม 

๔ ประการ คือ 

๑.  ทาน 

๒.  ปิยวาจา 

๓.  อัตถจริยา 

๔.  สมานัตตตา

และได้ทรงแสดงไว้ในหลักสังคหวัตถุธรรมเหล่านี้อย่างเพลารถ ซึ่งเม่ือรถมี

เพลาจึงแล่นไปได้ฉันใด หมู่ชนในโลกนี้เมื่อมีสังคหวัตถุธรรมต่อกัน จึงด�าเนินไปได ้

ฉันน้ัน และเพราะเหตุนี้ มารดาบิดาจึงได้รับความเคารพนับถือจากบุตรธิดา และ 

บุตรธิดาก็ได้รับความเอื้ออารี เมตตา กรุณาจากมารดาบิดา อย่างนี้เป็นต้น  

เพราะฉะนั้น หลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้เอง จึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่คนเราได้ปฏิบัติ 

กันมา จนถึงบังเกิดเป็นระบบสังคมที่สร้างข้ึนด้วยธรรมดังกล่าวเหนือระบบสังคม 

โดยธรรมชาติอย่างสัตว์เดรัจฉาน

เพราะฉะนัน้ กใ็ห้เราทัง้หลายได้มคีวามส�านกึในธรรมานภุาพของพระพทุธเจ้า 

และกต็ัง้ใจปฏบิตัอิย่างดทีีส่ดุ อย่าไปเอาอย่างระบบสงัคมฝรัง่ทีเ่หลวแหลกจนเกอืบจะ

ใกล้กับระบบสงัคมธรรมชาตขิองสตัว์เดรจัฉานดงัทีก่ล่าวมาแล้ว และกอ็ย่าตามใจตนเอง 

ตามใจตัวเองนั้นก็คือ ตามใจตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากในใจของตัวเอง เพื่อจะ

ได้มคีวามประหยดัจากกรรมชัว่ ส่งเสรมิคนในกรรมด ีเป็นต้นว่าใครทีม่คีรอบครวัเป็น

หลักฐานแล้ว ก็ให้มีความส�านึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของสามีภรรยา ดังที่

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ ไม่ประพฤติตัวเป็นคนเจ้าส�ารวย เหมือนอย่างคนท่ีชอบ

ปล่อยตวัเองเหมอืนอย่างไม่รบัผดิชอบอะไรดงันี ้เรียกว่าเป็นการปฏบิตัทิีไ่ม่รบัผดิชอบ 

ไม่เป็นผู้ใหญ่ ไม่ใช่เป็นผู้ปกครองตัวเอง เพราะฉะนั้น ก็อย่าปฏิบัติ แม้ในฐานะอื่น 

ก็เช่นเดียวกัน เมื่ออยู่ในฐานะที่ควรประพฤติตัวอย่างไร มีหน้าที่ที่ควรกระท�าอย่างไร 

ก็กระท�าอย่างนั้น ดังนี้แหละจึงจะได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้า
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ในการทีจ่ะปฏิบตัติามธรรมของพระพุทธเจ้าได้ ดัง่กล่าวมานี ้กจ็ะต้องเป็นไท

แก่ตวั ทีเ่รยีกว่าเป็นไทแก่ตวัน้ี ก็คือ ไม่เป็นทาสแห่ง ตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก

แห่งใจ ตัณหาก็ดังที่ได้ศึกษากันมาแล้ว แบ่งออกไปเป็น กามตัณหา ภวตัณหา 

วิภวตัณหา ก็อย่าได้ให้ตัวเรานี้เป็นทาสของตัณหา คือความอยากในกาม ในภพ 

ความเป็นนัน่เป็นนี ้ในวภิพ ความไม่เป็นนัน่เป็นน่ี ให้เป็นไทแก่ตวั ศลีของพระพุทธเจ้า  

ที่เรียกว่า “อริยกันตศีล” ศีลที่พระอริยเจ้าใคร่ ศีลที่พระอริยเจ้าปรารถนา คือศีล ๕ 

นีแ่หละ กคื็อศีลท่ีได้ประพฤตจินเป็นไทแก่ตวั ไม่เป็นทาสแห่งตณัหา ศลีจงึจะบรสิทุธิ์

ไม่เป็นท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย เรียกว่า “อริยกันตศีล”

เพราะฉะน้ัน เม่ือกล่าวมาถึงตอนนี้ ก็ควรที่จะย้อนกล่าวไปถึงเรื่องความไม่

ประพฤติศีล ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าคนส่วนใหญ่ท่ีไม่ปฏิบัติ อยู่ในศีลท้ัง ๕ ข้อ  

เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้ว ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ เพราะเป็นเหตุจ�าเป็นว่ารักษาไม่ได้

ปฏิบัติไม่ได้ จ�าเป็นท่ีจะต้องละเมิด จ�าเป็นที่จะต้องไม่รักษา ส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็น 

เช่นน้ัน แต่ว่าส่วนใหญ่เกิดเพราะตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากแห่งใจนี้เอง  

คนเราไม่เป็นไทแก่ตัว แต่เป็นทาสแห่งตัณหา เพราะฉะนั้น ตัณหานี้เองจึงเป็นเครื่อง

ชักน�าคนให้ไม่พอใจที่จะปฏิบัติในศีล ศีลด�าเนินไปในทางหนึ่ง แต่ตัณหาจะท�าให้คน

ด�าเนินไปในทางอีกทางหนึ่ง
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คราวนีเ้รากค็วรมาพิจารณาดวู่า ส่วนใหญ่ทีว่่าไม่จ�าเป็น คอื คนเราไม่จ�าเป็น

ต้องละเมิดศีล แต่ว่าความละเมิดส่วนใหญ่หรือการไม่ปฏิบัติตามส่วนใหญ่นั่นเป็น 

เพราะตัณหาอย่างไร และท�าให้เกิดผลเสียหายอย่างไร ดังจะพึงเห็นได้ว่า

ประการที ่๑ ความเจริญต่าง ๆ ความสขุต่าง ๆ ทีม่อียูแ่ก่ตนเอง และแก่หมู่

คณะนั้น เกิดจากอะไร เอาเฉพาะตัวเองก่อน ที่ตัวเราเองอยู่เป็นสุขนี้ เราอยู่เป็นสุข

ได้ด้วยอานุภาพของอะไร

ข้อนี้กล่าวได้ว่า ด้วยอานุภาพของศีล แม้ตัวเองจะไม่มีศีล ก็ด้วยอานุภาพ 

ของศีลของบุคคลอ่ืน กล่าวคือ ตัวเราเองอยู่เป็นสุขได้นี้ ก็เพราะว่าไม่มีใครฆ่าเรา  

มาท�าร้ายเรา ไม่มีใครมาลักของของเรา ไม่มีใครมาประพฤติประทุษร้ายตระกูล 

ของเรา ด้วยวิธีประพฤติผิดในทางกาม ไม่มีใครมากล่าวเท็จหลอกลวงชักจูงตัวเรา 

ให้เข้าใจผิดเสียประโยชน์ ไม่มีใครมาท�าให้ตัวเราเสียสติด้วยวิธีต่าง ๆ ที่ตัวเราเองอยู่

ได้เป็นสขุทกุวนัทุกเวลา กเ็พราะอานภุาพของศลี แม้ตวัเราจะไม่มศีลี แต่กด้็วยอานภุาพ

แห่งศลีของบคุคลอืน่ กล่าวคอื ตวัเราเองอยู่เป็นสุขได้นี ้กเ็พราะว่าไม่มีใครมาท�าร้ายเรา 

และนอกจากตัวเราแล้ว รอบตัวของเราหมู่ของเราอยู่ได้ มีความสุข ปราศจากการ 

ถูกเบียดเบียน ก็ด้วยอานุภาพของศีล เพราะไม่มีใครมาท�าร้ายเราดังกล่าวแล้ว และ

การที่บุคคลจะร่วมกันอยู่ได้เป็นหมู่ตั้งแต่หมู่เล็กขึ้นไปตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป จะรวมกัน

อยู่ได้ก็ด้วยอานุภาพของศีล กล่าวคือ บุคคลที่อยู่ในหมู่นั้นนั่นเองต่างก็มีศีล คือ 

ไม่ฆ่ากัน ไม่ท�าร้ายกัน ไม่ลักของซึ่งกันและกัน รวมความว่าไม่ประพฤติเบียดเบียน

ซึ่งกันและกัน มีธรรมต่อกัน เป็นต้นว่ามีความซื่อตรงต่อกัน จึงรวมกันอยู่ได้

แม้ในหมู่โจรเอง ประพฤติโจรกรรมต่อคนอ่ืน แต่ก็ต้องมีศีลอยู่ในหมู่โจร 

ด้วยกัน คือไม่ฆ่ากัน ไม่ท�าร้ายกัน ไม่ลักของกัน รวมความว่า ไม่เบียดเบียนกัน  

มีธรรมต่อกัน เช่น มีความซ่ือตรง มีความสงเคราะห์กัน มิฉะนั้นก็รวมกันไม่ได้  

ถ้าในหมู่โจรด้วยกันไม่มีศีลธรรมต่อกัน หมู่โจรที่จะรวมกันเป็นหมู่อยู่ได้ก็ต้องมีศีล

พร้อมทั้งมีธรรมต่อกัน ถ้าหากว่าไม่มีศีลต่อกันก็รวมกันไม่ได้ ต้องแตกกัน
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นี่ก็ด้วยอานุภาพของศีลประการหนึ่ง ขอให้พิจารณาดูให้ดีจะเห็นว่า ศีลเป็น

ความจ�าเป็นของคนที่จะต้องมีเพื่อความอยู่สงบสุขมากเพียงไร

ประการที่ ๒ ในทางโภคกิจ หรือที่เรียกว่า เศรษฐกิจอันเกี่ยวด้วยของกิน  

ดังที่เรียกว่าเคร่ืองบริโภคอุปโภค หรือแม้จะเรียกอย่างอื่นก็ตาม อันแสดงถึงว่า  

คนเราด�ารงอยูไ่ด้ด้วยอาหาร แม้ในทางพระพทุธศาสนา กมี็แสดงอยู่ว่า สพฺเพ สตฺตา 

อาหารนสิสฺติา สัตว์ทั้งหลายทัง้ปวงดาํรงอยูไ่ดด้้วยอาหาร และแม้ในภกิษุบรษิทั ก็ยงั

มแีสดงนสิสัย ๔ เพือ่เป็นเครือ่งอาศัยด�ารงชวิีตอย่างไม่มทีีส่ดุ และโดยทัว่ไปกไ็ด้แสดง

ปัจจัย ๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัช

ส�าหรับที่ทรงสอนแก่คฤหัสถ์ทั่วไปในเบ้ืองต้น พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสอนให้

รูจ้กัท�ามาหากิน เป็นประการแรก ดงัทีมี่แสดงไว้ใน ทฎิฐธัมมกิตัถะ ประโยชน์ปัจจบุนั 

๔ ประการ และเพื่อที่จะให้ด�ารงตนรักษาทรัพย์ไว้ได้ด้วยดี ก็ได้แสดงสอนให้พ้นจาก

อบายมุขทั้งหลาย และยังมีสอนอย่างอื่นอีกหลายประการ ค�าส่ังสอนอันเก่ียวแก่

ประโยชน์ปัจจบัุน หรอืเกีย่วแก่โลกคือว่าโลกนี ้ ส่วนใหญ่กส็อนให้สร้างตนให้มคีวามสุข 

โดยที่มีปัจจัยส�าหรับอาศัยด�ารงชีวิตอย่างเพียงพอ นี้เป็นค�าสอนให้สร้างตนให้มี 

ความสขุ โดยมีปัจจยัส�าหรบัอาศัยด�ารงชวีติอย่างเพยีงพอ นีเ้ป็นค�าสอนในด้านเศรษฐกจิ

หรือโภคกิจทั้งนั้น

และการทีบ่คุคลจะประกอบอาชพี โดยจะเป็นการท�านาท�าสวน การหัตถกรรม 

หรือว่าการงานอย่างใดอย่างหนึง่กต็าม กจิการทัง้ปวงเหล่านี ้จะเป็นไปได้ก็ด้วยอานภุาพ

ของศีล ชาวนาสามารถไปท�านาได้ ชาวสวนสามารถไปท�าสวนได้ ผู้ที่ประกอบอาชีพ

อย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถไปประกอบอาชีพของตนได้ ก็ด้วยมีความปลอดภัยเกี่ยว

แก่ชีวิต ร่างกาย เกี่ยวแก่ทรัพย์สิน เป็นต้น การอาชีพทั้งปวงจึงได้ด�าเนินไปได้  

นีก่อ็านภุาพของศลี คอืต้องไม่มใีครมาเป็นผูร้้าย ทีจ่ะท�าร้ายชวีติร่างกาย ทีจ่ะมาปล้น

ลักทรัพย์ เป็นต้น การอาชีพทั้งปวงจึงจะด�าเนินไปได้ จะต้องมีและเป็นด้วยอานุภาพ

ของศีล
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และความบังเกิดขึ้นของเครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่างย่อมบังเกิดขึ้นด้วยการ 

กระท�าของคน เช่นว่าข้าวก็มีขึ้นเกิดขึ้นด้วยการปลูกของคน การท�านาของคน ผลไม้

ต่าง ๆ บังเกิดขึ้นก็ด้วยการท�าสวนของคน เสื้อผ้าต่าง ๆ ที่นุ่งห่มกันอยู่มีขึ้นก็ด้วย

การกระท�าของคน ตลอดจนถึงที่อยู่อาศัย หยูกยาแก้ไข้ และทรัพย์สินทั้งปวง ก็เกิด

ขึ้นด้วยการกระท�าของคนทั้งนั้น หาใช่เกิดขึ้นด้วยการลักขโมยไม่

ขอให้คดิดวู่า ถ้าไม่มคีนประกอบอาชพีต่าง ๆ เหล่านี ้ทกุ ๆ คน พากันทีจ่ะ

จ้องขโมย ก็จะไม่มีทรัพย์สินอันใดให้ลักขโมย ข้าวก็จะไม่มีบริโภค ผ้านุ่งห่มก็จะ 

ไม่มีใช้ เพราะว่าไม่มีใครท�า เมื่อทุก ๆ คนพากันคิดว่าจะลักขโมย เพราะฉะนั้น  

แม้ผู้ที่ลักขโมย แม้ผู้ที่ประพฤติทุจริตทั้งหลาย คอรัปชั่นต่าง ๆ นั้นก็ต้องอาศัย 

ทรพัย์สนิทีเ่ขาลงทนุลงแรงและท�าขึน้ อาศยัอานภุาพของศีลทีท่�าให้การประกอบอาชพี

ต่าง ๆ นั้น เป็นไปได้สะดวก

เพราะฉะนัน้ กจ็ะพงึเหน็ได้ว่า ความประพฤตผิดิศลีย่อมเป็นเคร่ืองบ่อนท�าลาย

ทรัพย์สนิ ทัง้ของส่วนตวัและของส่วนรวม คนทีเ่ขาประกอบอาชพีเหนือ่ยยาก ได้ทรพัย์

มาและถ้ามาถกูลกัขโมยปล้นสะดม เป็นอาชญากรรมโดยตรง หรอืแม้มาเสยีภาษอีากร

ให้หลวงเพ่ือท่ีจะท�านุบ�ารุงประเทศส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้า แผ่ความสุข 

ออกไปทั่ว ๆ กัน ก็ยังมาถูกทุจริตคอรัปชั่นของหลวงอีก ก็เป็นเครื่องริดรอนการ 

สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวม ล้วนเป็นการท�าลายท้ังนั้น  

แม้ว่าบุคคลบางคนจะร�่ารวยขึ้นก็ตาม แต่ว่าความร�่ารวยนั้นร�่ารวยขึ้นจากความทุกข์

ของคนอื่น โดยท่ีแย่งเอาสมบัติของเขามา แย่งเอาความสุขของเขามาเพื่อตนและ 

สร้างความทุกข์ให้แก่คนอื่น การที่จะมีความสุขบังเกิดขึ้นเป็นส่วนรวม เช่นว่า มีถนน

หนทาง มีน�้ามีไฟใช้สมบูรณ์ และมีความสุขสะดวกต่าง ๆ แต่เมื่อมาถูกแย่งเอาไป

ท�าให้การปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ส่วนรวมเป็นไปได้ไม่สะดวกต่าง ๆ การกระท�านั้น 

ย่อมเป็นการท�าลายความสุขส่วนรวม ความมั่งมีที่บังเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้น หาใช่เป็น 

ความดีไม่ แต่เป็นการปฏิบัติของผู้ท�าลาย ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะเอาเป็นตัวอย่าง
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ถ้าหากว่าต่างก็มีศีลกันอยู่ในทุกระดับ ต่างตั้งใจท�ามาหากิน และก็เสียภาษี

แก่หลวง ทางเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ก็น�าเอาเงินที่ได้มานั้น มาท�านุบ�ารุงส่วนรวม ก่อสร้าง

ให้เกดิความสขุความเจรญิ ให้มีโรงเรยีนส�าหรบัเรยีนหนงัสอืเพยีงพอ ให้มีเครือ่งอปุกรณ์

ต่าง ๆ ส�าหรับด�ารงชีวิตเพียงพอ ความสุขความเจริญก็จะบังเกิดข้ึนโดยทั่วไป  

การประกอบอาชีพก็จะสะดวกและเจริญย่ิงข้ึน ความสุขของคนส่วนรวมก็จะมากขึ้น 

และก็จะเผื่อแผ่กันไปโดยทั่วถึง แปลว่าจะมีความอิ่มจะมีความสุขโดยทั่วกัน

ความสุขที่จะแผ่ไปทั่วกันนั้น ก็จะต้องมีความอิ่มท้องนี่แหละเป็นข้อส�าคัญ 

แล้วก็เป็นเช่นนี้ ความสุขของส่วนรวมจึงจะบังเกิดขึ้น การที่จะเป็นดั่งนี้ได้ก็ด้วย 

อานุภาพของศีล และเมื่อการที่ความสุขทั้งของส่วนตัว และของส่วนรวมที่มีอยู่นั้น 

ก็ด้วยอานุภาพของศีล ถ้าไม่มีศีลคุ้มครองอยู่ แล้วก็จะยิ่งเกิดกลียุค หาความสุขไม่ได้ 

เพราะฉะนัน้ กใ็ห้พจิารณาดใูห้ดว่ีา แม้การด�ารงชพีของส่วนรวม การท�ามาหากนิของ

ส่วนรวมอันรวม ส่วนตัวเขาด้วยนี้ ที่ยังเป็นไปได้ก็ด้วยอานุภาพของศีล เพราะฉะนั้น

ควรช�าระศีลให้บริสุทธิ์ ดั่งนี้อานิสงส์ศีลที่พระได้บอกอยู่เสมอนี้ สมควรที่จะพิจารณา

ให้เกิดปัญญาคือความรู้ตามเหตุและผล

แต่คราวน้ีให้เราสังเกตดูว่า ในมนุษย์เรานี้มีธรรมเป็นเครื่องผูกพันสังคมอยู่

อีกส่วนหนึ่ง กลายเป็นสังคมที่ตั้งขึ้นโดยธรรม เหนือธรรมชาติ แต่ว่าสังคมของสัตว์

เดรัจฉานนั้น ยังเป็นสังคมโดยธรรมชาติ ให้พิจารณาเทียบเคียงดู ดังจะพึงเห็นได้ว่า 

ในสังคมสัตว์เดรัจฉานนั้น เมื่อมีลูก ทีแรกแม่ก็รักลูก แต่ว่าพ่อนั้นดูเหมือนคล้าย ๆ 

ว่าจะไม่รบัรองลกู แต่ว่ามสีตัว์บางชนดิทีเ่ป็นพ่อกจ็ะรบัรองรกัเล้ียงดแูลลูกอยู่เหมือนกนั 

แต่ว่าความรักของสัตว์เดรัจฉานนี้มีโดยธรรมชาติธรรมดา และมักจะมีอยู่ในระยะต้น

เท่าน้ัน ในเม่ือลูกยังเล็กและรักษาตัวเองป้องกันตัวเองไม่ได้ เหมือนอย่างธรรมชาติ

สร้างมาให้สตัว์เดรจัฉานรูจ้กัรกัลกู รบัรองลกูในระยะต้นนีเ้ท่านัน้ แต่คร้ันว่าลูกโตใหญ่แล้ว 

พอที่จะรักษาตัวเองได้ เลี้ยงตัวเองได้แล้ว ก็เหมือนว่าไม่รู้จักกันไม่รับรองกัน  ข้อนั้น

ไม่ต้องพูดถึง โดยมากไม่รับรองลูกมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว และเมื่อถึงระยะนั้นพ่อแม ่

กเ็หมอืนอย่างเลกิเป็นพ่อแม่ ลกูก็เหมอืนอย่างเลกิเป็นลกู ไม่รบัรองกนั ไม่ต้องนบัถอืกนั 

และเมือ่อยู่ด้วยกนั ก็มีการเล่นกันเหมือนอย่างเป็นมติรสหายกนั แต่ในเวลาทีพ่บอาหาร
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เข้าแล้วแย่งกนักัดกนัอย่างสนัุข ปกติกเ็หมือนอย่างเป็นมิตรกนั ในเวลาทีพ่บอาหารเข้า 

ความต้องการอาหารมากกว่า แย่งกนักดักนั เลกิเป็นเพือ่นกนัแล้วในขณะทีพ่บอาหาร 

และในระหว่างการครองคูก่เ็ป็นเหมอืนอย่างเป็นมติรกนั ในเวลาทีต้่องการขึน้ กป็ฏบิติั

ต่อกันในขณะต้องการเท่านั้น แล้วก็เลิกกันเหมือนอย่างไม่มีการนับถือว่าเป็นสามี 

ภรรยากัน ทั้งไม่ต้องนึกถึงหิริโอตตัปปะอะไรทั้งนั้น เพราะไม่มีความรู้ที่จะมีธรรม 

เหล่านี้ที่เป็นสังคมธรรมชาติ

มนุษย์เราก็เป็นสังคมธรรมชาติ แต่ว่ามีธรรมนี่เองที่เป็นเครื่องสร้างในสังคม 

เป็นสังคมธรรมอีกส่วนหนึ่งซ้อนอยู่ในสังคมธรรมชาติ เช่น ภาวะของความผูกพันอยู่

ร่วมกันเป็นครอบครัว เป็นตระกูลร่วมกัน โดยที่มีบุพการี เช่น ปู่ย่า ตายาย มารดา

บิดา เป็นที่เคารพนับถือ และมีอนุชน

นิพพัติ คือ ความดับทุกข์ร้อนใจ ก็มีด้วยศีล อันนี้เห็นได้ง่าย เห็นได้ชัด  

เพราะว่าความทกุข์เดอืดร้อนต่าง ๆ นัน้ บงัเกดิขึน้จากการทีเ่บยีดเบยีนกนัท�าร้ายกนั

โดยตรงบ้าง โดยอ้อมบ้าง การเบยีดเบียนท�าร้ายกนันีเ้องเป็นเครือ่งสร้างความทกุข์ร้อน 

เพราะขาดศีล ถ้าหากว่ามีศีลต่อกันแล้ว การเบียดเบียนกันก็จะไม่บังเกิดขึ้น จะมี 

การดับทกุข์ร้อนใจ มีความสขุสงบอยูด้่วยกนั เพราะฉะนัน้ กใ็ห้พจิารณาดใูห้ดจีะมอง

เห็นว่า คนเราแม้ไม่มีศีล มีความสุขอยู่ได้ ก็ด้วยอานุภาพของศีลนี่แหละที่คุ้มครอง

รักษาอยู่



ศลีต้องคู่กับธรรม

แต่ก็ควรทราบอีกประการหนึ่งว่า ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ ไม่ใช่

ว่าจะทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะ การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า 

จะต้องมีการปฏบิตัหิลายข้อประกอบกนัไป ดังจะพึงเห็นได้ว่า แม้แต่มรรคยังมอีงค์ ๘ 

ประการ จะต้องมีการปฏบิตัริวมกนัไปหลายประการ แม้การปฏบัิตใินศลีเพียงข้อเดียว

ก็จะต้องมีการปฏิบัติธรรม ข้ออ่ืนประกอบกันไปด้วย คนที่ไม่มีความเข้าใจธรรม 

อย่างเพยีงพอ หรอืตามสมควรดัง่นี ้จงึได้มกีารกล่าวหาต่าง ๆ เช่น กล่าวหาว่ารกัษา

ศีลท�าให้จน หรือรักษาศีลท�าให้เกิดความวิบัติ รักษาศีลท�าให้เกิดความล้าหลัง 

ทางเศรษฐกจิต่าง ๆ ดังนีเ้ป็นต้น การทีก่ล่าวหาดงันี ้เพราะความไม่เข้าใจในวิธปีฏบิตัิ

ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจึงควรเข้าใจว่า เมื่อเป็น 

ผู้มีศีลก็ควรที่จะต้องมีการปฏิบัติธรรมข้ออื่น ๆ ควบคู่กันไป หรือประกอบกันไปด้วย 

ดังจะกล่าวโดยล�าดับพอเป็นข้อสะกิดใจ

ประการที่ ๑ ธรรม ๕ ประการที่คู่กันกับศีล คือ เมตตา ความปรารถนาให้

เป็นสุข กรณุา ความช่วยเหลอืเก้ือกูล เมตตากรณุานีเ้ป็นธรรมทีค่วรอบรมให้มีขึน้ใน

จิตใจ คู่กันไปกับศีลข้อที่ ๑ คือเว้นจากปาณาติบาต การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เพราะเมื่อ

ได้อบรมให้มีเมตตากรุณาอยู่ในจิตใจ เมตตากรุณานี้เองก็จะเป็นเครื่องเกื้อกูลให้การ

ปฏิบัติในศีลเป็นไปได้ดีและเป็นไปโดยอัตโนมัติ ท่ีว่าเป็นไปได้โดยอัตโนมัตินั้น คือ 

เมือ่มเีมตตากรุณาในสตัว์ บคุคลผูใ้ดกย่็อมจะไม่ประพฤตเิบยีดเบยีนสตัว์ บคุคลผูน้ัน้
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ก็เหมือนอย่างท่ีมารดาบิดามีความเมตตากรุณาแก่บุตรธิดา ย่อมไม่มีความคิดที่จะ

เบียดเบียนบุตรธิดา หรือแม้ว่าคนที่เลี้ยงสัตว์มีเมตตากรุณาอยู่ในสัตว์เลี้ยง ก็ย่อมจะ

ไม่ประพฤตเิบยีดเบยีนสตัว์ท่ีตวัเลีย้งนัน้ให้ได้รบัความล�าบาก ดงันี ้เรยีกว่า ศลีบงัเกดิ

ขึ้นโดยอัตโนมัติ คือโดยอานุภาพของเมตตากรุณาที่เป็นธรรมนั้นเอง เพราะฉะนั้น 

เมตตากรุณาจึงเป็นธรรมที่ควรอบรมให้มีขึ้น คู่กันไปกับศีลข้อที่ ๑

สมัมาอาชีวะ เล้ียงชวีติชอบ เป็นธรรมทีค่วรปฏบิติัคูก่นัไปกบัศีลข้อที ่๒ คอื 

เว้นจากการลกัทรพัย์ สมัมาอาชวีะนีเ้ป็นข้อส�าคญั เพราะว่า คนเราจะต้องกนิอยูเ่สมอ 

ขาดไม่ได้ จะได้ของกินมาอย่างไร ก็จะต้องมีอาชีวะคือการอาชีพ ถ้าหากว่าไม่มี 

การอาชีพให้ได้ของกินมา ก็จะต้องมีผู้ให้ หรือว่าไม่มีผู้ให้ ก็อาจจะต้องลักขโมยเขา 

มากิน เพราะไม่มีจะกิน เพราะฉะนั้น จึงต้องมีอาชีพ คือการประกอบการงานหา 

เลี้ยงชีวิต เพื่อให้ได้ของกินมาเลี้ยงตนและครอบครัว และก็พึงเป็นสัมมาอาชีวะ คือ

เว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด ประกอบการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ นี้เป็นธรรมที่คู่

กับศีลข้อที่ ๒ และเมื่อมีสัมมาอาชีวะอยู่ ก็จะท�าให้การปฏิบัติในศีลข้อที่ ๒ เป็นไป

ด้วยดี จนถึงการปฏิบัติอันเป็นอัตโนมัติดังกล่าวแล้ว

ความสนัโดษ ยนิดพีอใจอยูด้่วยคูค่รองของตน เป็นธรรมทีค่วรปฏบิตัคิูก่นัไป

กับศีลข้อที่ ๓ คือความงดเว้นจากความประพฤติผิดในกาม เพราะว่าอันชีวิตของ

ฆราวาสนั้นเป็นชีวิตที่เรียกว่า ต้องมีการบริโภคกาม คือสิ่งที่น่าใคร น่าปรารถนา  

น่าพอใจทั้งหลาย โดยเฉพาะก็จะต้องมีการเป็นสามีภรรยาส�าหรับที่จะสืบตระกูลสืบ

ต่อไป แต่ก็ให้มีความยินดีพอใจ อยู่ในคู่ครองของตน และเมื่อเป็นเช่นนี้ ธรรมข้อนี้

เองจะป้องกันไม่ให้ล่วงศีล ข้อที่ ๓ ท�าให้ศีลข้อที่ ๓ เป็นไปด้วยดี หรือเป็นไปได้โดย

อัตโนมัติดังกล่าว

สัจจะ คือความจริง คือการรักษาสัจจะ รวมทั้งความซื่อตรง ความภักดี  

ไม่ทรยศ ความมีกตัญญูกตเวที เป็นต้น เป็นธรรมที่ควรอบรมให้มีข้ึนคู่กันไปกับ 

ศีลข้อที่ ๔ คือเว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการหลอกลวง เม่ือมีธรรมข้อนี้อยู่ในใจ  

ก็ท�าให้ปฏิบัติศีลข้อที่ ๔ เป็นไปได้ด้วยดี จนถึงเป็นไปโดยอัตโนมัติ
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ความไม่ประมาท คอืความมสีตทิีร่อบคอบ เป็นธรรมท่ีควรอบรม ให้มีขึน้ในใจ 

คู่กันไปกับศีลข้อที่ ๕ คือเว้นจากน�้าเมาคือสุราเมรัย อันเป็นฐานแห่งความประมาท 

เมื่อมีจิตใจยินดีอยู่ในความไม่ประมาท รักษาความไม่ประมาทเหมือนอย่างทรัพย์สิน

อันประเสริฐ ก็ย่อมเหมือนอย่างท�าให้การปฏิบัติในศีลข้อที่ ๕ เป็นไปได้ด้วยดี จนถึง

เป็นไปได้โดยอัตโนมัติดังกล่าว

เพราะฉะนัน้ ธรรมทัง้ ๕ ประการนี ้จงึเป็นกลัยาณธรรม คอื ธรรมทีง่ดงาม

อันควรปฏิบัติคู ่กันไปกับศีล ๕ เมื่อมีทั้งศีลทั้งธรรมเหล่านี้ ก็ย่อมจะเป็นผู ้ที่มี 

ความประพฤติดีด้วย และเป็นผู้ที่ไม่ขาดตกบกพร่อง ด้วยปัจจัย ด้วยโภคะ อันเป็น

เคร่ืองอาศยัของชวีติด้วย ศลีกบัธรรมจึงเป็นเคร่ืองท่ีช่วยกันส่งเสริมบคุคลให้มคีวามสขุ

ความเจริญก้าวหน้าอยู่



ธรรมก็อาศัยธรรม

ข้อปฏบัิตนิัน้ไม่ใช่ศลีเพียงข้อเดยีว ยงัมข้ีอปฏบิตัข้ิออืน่อกีทีพ่งึปฏบิตัคิูก่นัไป

และพึงปฏิบัติร่วมกันไปดังที่กล่าวมาตามล�าดับ และนอกจากนี้ ข้อปฏิบัติอีกหลาย 

ข้อทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนไว้เป็นข้อปฏบิตั ิช่วยในธรรมข้อใดข้อหนึง่ทีร่่วมกบัศลี 

เช่น ช่วยในข้อสมัมาอาชวีะ เล้ียงชวีติโดยชอบ อนัคูก่บัศลีข้อที ่๒ เช่น ทีท่รงสอนให้

เว้นจากอบายมุขต่าง ๆ ดังที่แสดงไว้ในหนังสือนวโกวาท และมีหมวดธรรมที่ผู้ศึกษา

ธรรมผูต้้องการจะด�าเนินชวีติอยูใ่นโลกพงึศกึษาให้เข้าใจกค็อื ทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ 

ประโยชน์ปัจจุบันและสัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ภายหน้า

ข้อปฏิบัติท้ัง ๒ หมวดนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนแก่ผู้มากราบทูล ถามว่า  

ตนต้องการทีจ่ะด�ารงชวีติอยู่ในโลกเป็นคฤหสัถ์ผูค้รองเรอืน ต้องการจะได้ประโยชน์สขุ

ในการด�ารงชวีติ กข็อให้ตรสับอกธรรมส�าหรบัเป็นข้อปฏบิตัทิีใ่ห้บรรลถึุงประโยชน์สุข

ดงักล่าว พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนธรรมหมวดที ่๑ เรยีกว่า ทฏิฐิธมัมกิตัถประโยชน์ 

ประโยชน์ในปัจจุบัน ดือ 

๑. อฏุฐานสมัปทา ถึงพร้อมด้วยความหม่ัน ลกุขึน้ประกอบการงานแสวงหา

ทรัพย์ เป็นต้น

๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่แสวงหามาได้ เป็นต้น

๓. กัลยาณมิตตตา คบเพื่อนที่ดีงาม

๔. สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กําลังทรัพย์ที่หามาได้
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ประโยชน์ปัจจุบันน้ีเป็นข้อปฏิบัติส�าหรับที่จะให้ได้รับสุขประโยชน์ในปัจจุบัน 

ให้สังเกตดูใน ๔ ข้อนี้ ไม่มีสอนให้บริจาคทาน ให้รักษาศีล เป็นต้น แต่ว่าสอนให้มี

ความขยนัหมัน่เพยีร ประกอบการงานแสวงหาทรพัย์ เป็นต้น จะได้ทรพัย์มาทางไหน

บ้างกไ็ม่ได้บอกเอาไว้โดยตรง วางเป็นหลกัให้ปฏบิตัไิว้เป็นกลาง ๆ เพราะว่ามุ่งประโยชน์

ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง

มาถงึหมวดท่ี ๒ สมัปรายกัิตถประโยชน์ ประโยชน์ในภายหน้า ทรงสอนให้มี

๑. สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความเชื่อในวัตถุที่ควรเชื่อ

๒. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล

๓. จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยจาคะ ความสละบริจาค

๔. ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา คือความรู้จักบาปบุญคุณโทษ 

ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น

ข้อปฏิบัติ ๔ ข้อนี้ เป็นข้อปฏิบัติดังที่เรียกว่า ทางศีลธรรม

คราวนี้ก็มีปัญหาว่า จะให้ปฏิบัติธรรมท้ังหมดท้ัง ๒ หมวดนี้พร้อมกัน  

หรือว่าปฏิบัติในปัจจุบันแต่ประโยชน์ปัจจุบัน ส่วนประโยชน์ภายหน้ายังไม่ปฏิบัติ  

ไปปฏิบัติเอาข้างหน้า ปรากฏว่าได้มีบางท่านเข้าใจดั่งนี้ และได้มีบางท่านกล่าวว่า 

พระพุทธศาสนานั้นเหมาะส�าหรับคนที่ตายไปแล้ว แต่ว่าไม่เหมาะส�าหรับคนท่ียัง 

ด�ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ก็น่าที่จะเข้าใจว่า พระพุทธศาสนาสอนให้ไปหวังผลเอา 

ข้างหน้าดังสอนให้ท�าบุญเพื่อไปสวรรค์ อย่าท�าบาปเพราะจะไปนรก สวรรค์นรกนั้น 

อยูช่าตหิน้า เพราะฉะน้ัน จงึเหมาะส�าหรบัคนทีต่ายไปแล้ว อีกอย่างหนึง่กน่็าจะเพราะ

เข้าใจเอาจากประเด็นที่ตั้งขึ้นว่า ประโยชน์ภายหน้านั้นไปปฏิบัติเอาข้างหน้า และ

พระพุทธศาสนานั้นก็สอนเรื่องศรัทธาเรื่องศีลเป็นต้นนี้เอง จึงเหมาะส�าหรับอนาคต 

ก็คือชาติหน้า ความเข้าใจและกล่าวดังนี้ไม่ถูกต้อง

ธรรมทั้ง ๒ หมวดนี้ว่าถึงการปฏิบัติ ก็พึงปฏิบัติในปัจจุบันเช่นกัน ถึงมี 

อฏุฐานสมัปทา ถงึพร้อมด้วยความขยนัหมัน่เพยีรเป็นต้นในบดันี ้พงึมีศรทัธาสัมปทา  

ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในบัดนี้ คือพึงมีในบัดนี้ด้วยกัน ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีศรัทธา  
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ไม่ต้องมีศีล รอไว้ข้างหน้าจึงค่อยมีศรัทธา มีศีล ไม่ใช่อย่างนั้น ในบัดนี้ก็พึงมีศรัทธา 

มศีลี เพราะฉะนัน้ การปฏบัิตใินธรรม ๒ หมวดนี ้กพ็งึปฏบิติัในปัจจบุนัด้วยกนัคูกั่นไป 

และเมื่อปฏิบัติคู่กันไปดังนี้ ธรรมท่ีแสดงไว้ในประโยชน์ภายหน้านี้เองก็มาเป็นเครื่อง

จ�ากัดการปฏิบัติประโยชน์ในปัจจุบัน คือในประโยชน์ปัจจุบันสอนให้มีอุฎฐานสัมปทา 

ถึงพร้อมด้วยขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์ แต่ไม่ได้บอกว่าให้แสวงหาทางไหน จะไป

ขโมยเขาได้ไหม เมือ่ปฏบิตัใินสมัปรายกิตัถประโยชน์ ประโยชน์ภายหน้า ก็ย่อมจ�ากัด

ว่าจะไปลักเขาไม่ได้ เพราะถึงปฏิบัติอยู่ในศีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล ก็จะต้อง 

งดเว้นในการลักขโมย เพราะฉะนั้น การแสวงหาทรัพย์ก็ต้องแสวงหาในทางที่ชอบ  

ในสัมมาอาชีวะดั่งนี้

คราวนีท้ีแ่บ่งเรียกว่า ประโยชน์ปัจจบุนั ประโยชน์ภายหน้านัน้ กเ็พราะว่าผล

ที่ได้รับเป็นบุพประโยชน์ อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการขยันหมั่นเพียร แสวงหา

ทรัพย์ก็ย่อมจะได้ทรัพย์มา ในเมื่อการแสวงหาเป็นการกระท�าเหมาะ กระท�าเหมาะ

ขึน้เมือ่ใด กย่็อมได้ทรพัย์ขึน้เมือ่นัน้ เป็นปฏบิตัแิต่เมือ่ไปมกีารเว้นเข้าแล้ว ในปัจจบุนั

อาจจะเป็นการเสีย แต่ว่าจะไปได้รับประโยชน์ต่อไป เหมือนอย่างว่า อุฏฐานสัมปทา 

เกิดขยันจนไปขโมยเขาเข้า เพราะมันมีทรัพย์ล่อใจที่จะขโมยได้ง่าย ขโมยเมื่อใดก็ได้

เมือ่นัน้ ขยนัขโมยกเ็ป็นอุฏฐานเหมอืนกนั แต่คราวนีไ้ปผดิศลี เพราะฉะนัน้ เมือ่รกัษา

ศีลก็ต้องเว้น เว้นเข้าก็เลยไม่ได้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นการขาดไม่ได้ ต้องขยันท�ามา

หากินไปตามน�้าพักน�้าแรงโดยชอบได้มาวันละ ๑๐ บาท ๒๐ บาทดั่งนี้เป็นต้น  

ขโมยเขาปั๊บเดียวบางทีได้มาพันบาทหมื่นบาท แต่เมื่อมามีศีลเข้าแล้วต้องเว้นท�าไม่ได้ 

นี่ประโยชน์ปัจจุบันขาด แต่ว่าประโยชน์ภายหน้าคือเป็นประโยชน์ที่จะพึงได้ภายหน้า

คราวน้ีก็มีข้ออ่ืนอีก เช่น จาคสมัปทา ถงึพร้อมด้วยการสละบรจิาค สละบรจิาค

เมื่อใดก็เสียทรัพย์เมื่อนั้น ก็ดูจะขัดกับหลักของการอารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการ

รักษา รักษาทรัพย์ที่หามาได้ ถ้าปฏิบัติตามข้อนี้ข้อเดียว ได้มาก็ใช้ไม่ได้ ต้องรักษา 

เป็นอันว่าไม่ต้องใช้กัน ถ้าเป็นข้อเดียว เพราะว่าในปัจจุบันเองก็ยังมีข้อ ๔ คือสอนให้

เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ท่ีหามาได้ แต่ว่าก็เป็นการสอนให้ใช้เลี้ยงตัวเอง 

และครอบครัวอยู่ในวงภายใน แต่ว่าส�าหรับเป็นประโยชน์ภายหน้า คือ จาคสัมปทา 
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ถึงพร้อมด้วยการสละบริจาค เป็นการสอนให้สละบริจาคแก่ผู้อื่น เป็นการเผื่อแผ่ 

ความสุขแก่ผู้อื่น ในข้อนี้ก็เหมือนกัน ให้เมื่อใดก็เสียเมื่อนั้น ให้มากก็เสียมาก แต่ว่า 

ที่ตรัสสอนว่าเป็นประโยชน์ภายหน้าก็เพราะจะให้ประโยชน์บังเกิดขึ้นในเวลาต่อไป

อกีประการหน่ึง ส�าหรบัในข้อจาคะนี ้กย่็อมเป็นข้อปฏบิตัเินือ่งไปจากประโยชน์

ปัจจุบันด้วย คือจะต้องแสวงหาให้ได้ทรัพย์มาก่อน แล้วจึงจะมีทรัพย์ส�าหรับบริจาค 

ถ้าตวัเองไม่มทีรพัย์จะเอาอะไรบรจิาค เพราะฉะน้ัน จาคะจงึต้องมาทหีลงั ส่ิงทีจ่ะต้อง

มาก่อนคือความมีทรัพย์ ความมีทรัพย์นี้ก็เกิดขึ้นจากประโยชน์ปัจจุบัน จึงต้องปฏิบัติ

ในประโยชน์ปัจจุบันก่อน จนถึงต้องมีทรัพย์ขึ้นจึงจะท�าการบริจาคได้ นี้เป็นเหตุผลที่

ต่อเนื่องกันไปส�าหรับในข้อจาคะ

คราวนี ้ศลี กบั จาคะ นีเ่ป็นปัญหาส�าคญัว่าจะให้ประโยชน์สขุภายหน้าอย่างไร 

เพราะปัจจุบันนี้ต้องเสีย รักษาศีลก็ต้องเสีย ปฏิบัติในจาคะคือท�าทานก็ต้องเสีย  

เพราะขาดประโยชน์ทีจ่ะได้ดงักล่าว เพราะฉะนัน้ จงึต้องมธีรรมอกี ๒ ข้อ คอื ศรทัธา 

เป็นข้อแรก และ ปัญญา เป็นข้อท้าย คือจะต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องและมีปัญญา 

รูจ้กัผดิชอบชัว่ด ีคือ จะต้องมีศรทัธาอันประกอบด้วยปัญญา หรอืมปัีญญาอนัประกอบ

ด้วยศรทัธาคู่กันไป จงึจะเป็นเหตุให้มีการปฏบิตัใินศลี ในจาคะ หรอืในทาน เพราะว่า

ในข้อนี้ดูในเฉพาะปัจจุบันแล้วดูเป็นการตัดรอนหรือเป็นการเสีย แต่ว่าเป็นประโยชน์

สุขในภายหน้า

คราวนีจ้งึมาพจิารณาดถูงึปัญหาข้อนีว่้า เป็นประโยชน์สขุในภายหน้าจรงิหรอื 

และประกอบด้วยประโยชน์สขุภายหน้านัน้เป็นประโยชน์สขุแก่ใคร ในข้อนีถ้้าพจิารณา

ดูให้ดีก็จะมองเห็นว่า

ประการที ่๑ เป็นประโยชน์สขุถงึคนปัจจบุนันีแ้หละ เพราะว่าศีลนัน้เป็นการ

เว้นอย่างการลักขโมยเป็นต้น ก็เป็นการเว้นจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนให้เดือดร้อน  

เพราะฉะน้ัน จึงเป็นประโยชน์สุขแก่หมู่ที่อยู่รวมกัน ในปัจจุบันที่เคยกล่าวมาแล้ว  

และจาคะหรือทานน้ัน ก็เป็นการเผื่อแผ่เฉล่ียความสุขของตนแก่ผู้อื่น ท�าให้เกิด 

ความสุขทั่ว ๆ กันไป
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ฉะน้ัน จงึได้มีบางท่านอธบิายเอาไว้ อนัทีจ่รงิสมัปรายิกตัถประโยชน์ ประโยชน์

ภายหน้านั้น หมายความว่าเป็นประโยชน์ที่เนื่องไปถึงผู้อื่น คือเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้น

แก่สังคมคนที่อยู ่ร ่วมกันในปัจจุบัน ดังท่านอธิบายดั่งนี้ ซึ่งก็เป็นความถูกต้อง 

และประโยชน์สขุทีพ่งึได้ร่วมกนัในหมูค่นทีอ่ยู่ร่วมกนัดงันี ้จะต้องพจิารณาด้วยน�า้ใจที่

กว้างขวางสักหน่อยหน่ึงจึงจะมองเห็น และก็เป็นความจริง และนอกจากน้ียังเป็น

ประโยชน์ที่จะพึงบังเกิดภายหน้า ตามที่แสดงไว้ในหมวดธรรมตรง ๆ ด้วย



อยู่ในปัจจุบันแต่อย่าลมือนาคต

มองดูให้ดีแล้ว อนาคตมากมายกว่าปัจจุบัน ปัจจุบันถ้าดูอย่างละเอียดก็ม ี

นิดเดียว ท่ีเราพูดกันว่า ภายหน้าคือชาติหน้านั่นมองไกล แต่ถ้ามองเข้ามาให ้

ละเอยีดแล้ว ภายหน้านัน้มอียูใ่นชาตนิีเ้อง อย่างปีหน้ากเ็ป็นภายหนา้ ละเอยีดเข้ามา

อีกเดือนหน้าก็เป็นภายหน้า วันพรุ่งนี้ก็เป็นภายหน้า ชั่วโมงหน้าก็เป็นภายหน้า  

จนถงึนาทหีน้ากเ็ป็นภายหน้า ดัง่นี ้เป็นต้น ถ้าแบ่งละเอยีดดัง่นีแ้ล้ว เกอืบจะหาปัจจบัุน

ไม่พบ จะต้องแบ่งให้เล็กลงไปกว่าวินาที ที่ล่วงก็เป็นอดีต ที่ยังไม่มีก็เป็นอนาคต  

เพราะฉะนั้น ทุกคนจะต้องพบกับภายหน้า

การท�าอะไรทีค่ดิถงึแต่ปัจจบุนั ทีจ่ริงกเ็หมือนจะเป็นธรรมสูง อย่างท�าวิปัสสนา-

กรรมฐานให้พิจารณาถึงปัจจุบันธรรม แต่เมื่อมองอีกแง่หนึ่งแล้ว คือในแง่ของสัจจะ 

กาลเวลาท่ีเกี่ยวกับชีวิต เป็นความจริงที่ชีวิตบุคคลจะต้องพบกับกาลภายหน้าอีกเป็น

อนัมาก เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าจึงได้สอนข้อปฏบัิตไิว้ล�าหรับทีจ่ะปฏบิตัใินปัจจบุนันี้ 

เพื่อที่จะให้พบกับปัจจุบันท่ีมีความสุขด้วย เพื่อให้พบกับอนาคตที่มีความสุขด้วย 

ทัง้ ๒ สถาน จะเป็นอนาคตเมือ่ใดกไ็ด้ทัง้นัน้ จะเป็นพรุง่นีเ้ดอืนหน้าชาตหิน้าได้ทัง้นัน้

เรามาลองพิจารณาเทียบเคียงดูว่า ทุก ๆ คนได้มีการเตรียมตัวเพื่ออนาคต

กนัมาตัง้แต่เดก็ ดงัเช่นเมือ่เป็นเดก็เข้าโรงเรยีนกเ็รยีนหนงัสือ เพ่ือจะให้พบความส�าเรจ็

ในอนาคตและเพื่อที่จะได้ท�าการงาน คราวน้ีถ้าไปดูจ�าเพาะวัน ๆ ที่เรียนหนังสือ  

เช่นว่าเป็นเดก็อายุ ๕ ขวบ เข้าโรงเรยีนไปวนัหนึง่ ๆ ถ้าจะดูปัจจบุนัจ�าเพาะวัน ๆ แล้ว 
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จะไม่เห็นว่าได้อะไรขึ้นมา แล้วต้องใช้จ่ายไปเท่าไรเป็นการลงทุน แปลว่าต้องใช้จ่าย 

ในค่าความเป็นอยู่ ค่าเล่าเรียนต่าง ๆ โตขึ้นก็ย่ิงใช้จ่ายมาก เป็นการลงทุนทั้งนั้น  

แปลว่าต้องเสียสละทรัพย์เพื่อจะได้วิชามาส�าหรับอนาคต และในการปฏิบัติในการ 

ศึกษาน้ี ก็จะต้องมีศีลในการศึกษา มีศีลเพื่อการศึกษา มีจาคะในการศึกษา มีศีล 

เพื่อการศึกษา ก็คือจะต้องมีการเว้นจากส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อการศึกษาท้ังหลาย  

นี่เรียกว่ามีศีลเพื่อการศึกษา จะต้องมีจาคะเพื่อการศึกษาในปัจจุบัน แม้จะมองไม ่

เห็นผล แต่ว่าผลนี้ก็ต้องมีการสละต่าง ๆ เช่น สละทรัพย์เพื่อการศึกษา ดั่งนี้ ก็เห็น

ได้ว่าถ้าจะดูศีล จาคะ เพือ่การศกึษาในปัจจบุนัแล้วจะมองไม่เหน็ผล แต่ว่าผลนีจ้ะมอง

เห็นได้ในอีกหลายปีข้างหน้า เมื่อเด็กส�าเร็จการศึกษา นั่นแหละจึงจะเห็นผลของศีล

และจาคะเพื่อการศึกษา

เพราะฉะนั้น ในบัดนี้ ทุก ๆ คนที่ท�าการปฏิบัติอยู ่ทั้ง ๒ อย่าง คือ  

การปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์ปัจจบัุน และการปฏิบตัทิีเ่ป็นประโยชน์ภายหน้า ยกตวัอย่าง

เช่นการศึกษาที่เป็นเด็กดังกล่าว เพราะฉะนั้น ประโยชน์ภายหน้าของพระพุทธเจ้านี้

จึงเป็นธรรมทีม่เีหตผุล ซึง่ทกุ ๆ คนพงึปฏบิตัติัง้แต่ในปัจจบุนัแล้วจะพบสุขประโยชน์

ในปัจจุบันด้วย ในภายหน้าด้วย ศีลและจาคะที่ปฏิบัติในปัจจุบันนี้ ถ้ามองกันเฉพาะ

ในปัจจุบันแล้ว ก็จะพบการขาดประโยชน์ พบความเสียดังกล่าวแล้ว แต่ว่าเป็นศีล 

และเป็นจาคะ เพื่อประโยชน์สุขที่ทุกคนพึงจะพบในอนาคตของตนซึ่งจะต้องพบ  

เพราะฉะนัน้ จึงจะต้องมีการปฏิบตัท้ัิง ๒ อย่างนี ้ต้องมกีารปฏบิตัธิรรมทัง้ ๒ หมวด

นี้ควบคู่กันไป จึงจะเป็นผู้ที่พบประโยชน์สุขในบัดนี้ด้วย ในอนาคตด้วย



ไตรสกิขา : 
การศกึษาเพื่อยกระดับชวีติ

การศกึษาคอือะไร ?

“บุตรท่ียังไม่เกิด ๑ บุตรท่ีตายไปแล้ว ๑ และบตุรท่ีโง่เขลา ๑ บุตร ๒ จาํพวก

ข้างต้นยังดีกว่าจําพวกท้าย เพราะสองจําพวกข้างต้นให้รู ้เกิดความทุกข์ชั่วคราว  

ส่วนจําพวกหลังคือบุตรที่โง่เขลาให้เกิดความทุกข์อยู่ทุกระยะเวลา”

ค�าข้างบนนีเ้ป็นค�าแปลภาษิตในหโิตปเทศ แสดงเป็นพระราชด�ารขิองพระเจ้า

แผ่นดินพระองค์หนึ่ง ซึ่งทรงปรารภถึงพระราชบุตรผู้ยังมิได้ศึกษา จึงโปรดจัดให้มี 

พระอาจารย์ถวายการศึกษาแก่พระราชบุตร

การศึกษาเป็นเรื่องสําคัญของชีวิต ท�าชีวิตให้มีคุณค่าขึ้น จนถึงเห็นกันมา

ตั้งแต่โบราณแล้วว่า ผู้ที่ยังไม่เกิดมาหรือผู้ที่ตายไปแล้วยังดีกว่าผู้ที่ได้รับการศึกษา 

ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ มารดาบิดาและผู้มีเมตตาทั่วไปจึงอุปการะให้การศึกษาแก่เด็กของตน 

ถงึจะให้อย่างอืน่ไม่ได้กพ็ยายามให้การศกึษา เพราะวิชาเป็นทรพัย์ท่ีติดตัวท�าให้สามารถ

ด�ารงตนได้

ในบัดน้ี การศึกษาก�าลังก้าวหน้ามาก แบ่งเป็นประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

และอดุมศึกษา เหมอืนอย่างต้นไม้แบ่งเป็นโคนต้น กลางต้น และยอด ทกุ ๆ คนก�าลงั

มศีกึษาพฤกษ์ คอืต้นไม้การศกึษานีอ้ยู ่จึงได้รบัความรู้ซึง่แปลกหูแปลกตาแปลกใจข้ึน

ทุกวัน
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การรบัความรูต้ามหลกัสตูร เป็นสิง่ท่ีทางรฐับาลเลือกสรรแล้ว ตามควรแก่สมัย 

ส่วนการรับความรู้นอกหลักสูตรหรือนอกโรงเรียนซึ่งมีอยู่เป็นอันมาก เป็นเรื่องที่ต้อง

ระมัดระวัง เพราะความรู้บางอย่างเม่ือไปรับมาแล้ว ท�าให้เกิดความหลงเข้าใจผิด  

คิดเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นชีวิตเนื้อหาของชาติ ความรู้บางอย่าง

ท�าให้ใจแตก ไม่ประพฤติตนอยู่ในทางที่ดี ความรู้บางอย่างก็มีประโยชน์

ทางมาของความรู้เหล่านีม้าโดยตรงก็ม ีมาโดยแอบแฝงกม็ ีและบดันีม้เีครือ่ง

สือ่ความรูก้นัได้อย่างรวดเรว็ตลอดทัง้โลก มีวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ มียวดยาน

พาหนะที่วิเศษต่าง ๆ และมีหลายฝ่ายหลายพวก แต่ละฝ่ายก็ชักจูงให้รับรู้ให้ปฏิบัติ

กันไปทางหนึ่ง ๆ เรียกว่า ทิศาปาโมกข์ หรือมีครูมากพวกมากฝ่าย บางพวกก็สอน

ให้เดินตรงกลาง ผู้ที่เชื่อฟังก็จะพากันเดินชนกันเองกลุ้มไปหมดเท่านั้น เหมือนอย่าง

ในโรงเรียน นักเรียนทั้งหมดมายืนเข้าแถวอยู่กลางสนาม ครูคนหนึ่งบอกให้นักเรียน

ขวาหัน แล้วบอกหน้าเดินพร้อม ๆ กัน เม่ือเป็นเช่นน้ีลองคิดมองดูภาพ นักเรียน 

ทั้งโรงเรียนจะเดินชนกันอย่างยุ่งเหยิงกันไปหมดเท่าน้ัน เพราะเมื่อยืนเข้าแถวกัน  

ฝ่ายหนึ่งซ้ายหัน ฝ่ายหนึ่งขวาหัน ก็คือหันหน้าชนกัน แล้วเดินชนกันอย่างอลหม่าน 

ส่วนฝ่ายทีหั่นหน้ากลาง ๆ นัน้กจ็ะพลอยถกูชนด้วย เว้นไว้แต่จะเดินออกไปเสียจากสนาม 

เมื่อยังอยู่ในสนามแล้วก็ไม่อาจจะพ้นจากการถูกชนให้รวนเรไปในทางใดทางหนึ่ง  

นี้เป็นตัวอย่างสมมติในสนามโรงเรียน ซ่ึงน่าจะยังไม่เคยมี แต่ก็เป็นข้อที่น่าแปลกที่

ปรากฏว่ามีในสนามนอกโรงเรยีน เช่น ในถนนหนทางในประเทศต่าง ๆ คนหลายพวก

ได้รบัความรูต้ามค�าสัง่สอนของครตู่าง ๆ ออกมาเดนิชนกนั ปะทะกนัสับสนวุ่นวายอยู่

ตามถนนหนทาง ดังที่ปรากฏในบางประเทศแม้ในเร็ว ๆ นี้

ส่วนในประเทศไทยไม่ปรากฏเหตุการณ์เช่นนั้น เพราะรัฐบาลและประชาชน

เคารพยดึมัน่อยู่ใน หลกัไตรรงค์ คอื ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์

แห่งธงชาต ิและพากนับ�ารงุรักษาขนบธรรมเนียมประเพณขีองชาต ิทัง้ส่วนมากแม้จะ

ได้รบัรู้จากครเูป็นอันมาก แต่กย็งัเคารพนบัถอืพระพทุธเจ้าว่าเป็นครทูีเ่ยีย่มยอดเพยีง

พระองค์เดียว ไม่นบัถอืว่าครไูหนเย่ียมยอดกว่า ทัง้มคีวามรกัเคารพในประมหากษตัรย์ิ

เป็นอย่างย่ิง เม่ือตั้งม่ันอยู่ในหลักไตรรงค์เช่นนี้ จึงไม่หันเหไปทางไหนอื่น นอกจาก

ทางหลักไตรรงค์นี้เท่านั้น จึงควบคุมกันอยู่อย่างสงบเรียบร้อย แสดงว่ามีหลักของตน
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ดีอยู ่ส่วนผูท่ี้รบัเอาหลกัอืน่ให้กวดัแกว่งไขว้เขว แสดงว่าตนเองไม่มหีลกัของตนเองอยู่ 

ดงัทีเ่รยีกว่าคนหลกัลอย ไม่เป็นทีน่บัถอืไว้วางใจของใคร ผู้ทีเ่ยาว์ความคิดอาจมีความคดิ

ผิดทางไปได้ง่าย เป็นเยาวชนอาจจะเยาว์ความคิด เพราะยังเยาว์วัย เป็นผู้ใหญ่อาจ

จะเยาว์ความคิด เพราะไม่ฉลาดขาดการศึกษา หรือเพราะหลงเชื่อไปในทางที่ผิด  

จงึจ�าต้องวางรากฐานหรือเสรมิฐานของหลักไตรรงค์ให้มัน่คงทัง้เดก็ทัง้ผู้ใหญ่ จงึควบคุม

กันอยู่โดยสงบสุขเรียบร้อยได้ตลอดไป

วิธีวางรากฐานหรือเสริมฐานหลักไตรรงค์ คืออบรมปลูกความเคารพรักใน 

องค์ ๓ นั้นลงไปในจิตใจของทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ รักษาธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับองค์

ทั้งสามนี้ไว้ นับถือเป็นสิ่งส�าคัญไม่ทอดทิ้งละเลย เมื่อรักษาส่งเสริมหลักของตนให้

มัน่คงเรยีกว่าคนมหีลกัร่วมกนัอยูเ่ป็นอนัเดยีวกัน กเ็กดิความสามัคคอีนัหนึง่อนัเดยีวกนั 

เป็นโอกาสให้ได้ศึกษารับความรู้ต่าง ๆ ทันต่อความรู้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และรับ

ความเจรญิในด้านวตัถตุ่าง ๆ มาทะนบุ�ารุงบ้านทะนบุ�ารงุเมืองให้ม่ังค่ังเป็นสุข โดยเฉพาะ

เยาวชนก็ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความก้าวหน้า

ยิ่งขึ้น เว้นรับความรู้ที่จะชักพาให้เสียหาย เว้นสิ่งเย้ายวนที่เป็นอันตรายแก่การศึกษา

และความดี

เมื่อเป็นดังนี้ องค์ที่เป็นหลักทั้งสามนั้น จึงไม่ขัดอะไรกับความเจริญก้าวหน้า 

กลบัเป็นเครือ่งรักษาส่งเสริมให้เจรญิก้าวหน้าขึน้โดยสวัสด ีเพราะมหีลกัเป็นทีพ่ึง่อาศยั

ให้เกษมสวสัดิ ์ไม่ใช่เจรญิก้าวหน้าไปอย่างหลกัลอย ซึง่มหีวงัว่าจะล้มลงอย่างง่ายดาย

และท�าให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย

ทัง้นีเ้ป็นข้อทีค่วรภมูใิจได้ว่า ได้มหีลกัท่ีดท่ีีเจรญิแล้วของตนเอง เป็นท่ียืดเหนีย่ว

มาแต่โบราณกาล ถึงจะยังด้อยอยู่ในด้านวัตถุและในด้านความรู้สาขาต่าง ๆ แต่ใน 

ด้านหลักยึดเหนี่ยวที่ดีทางจิตใจแล้วไม่ด้อยเลย ชื่อว่าเป็นอารยะ คือเป็นคนเจริญได้ 

ทเีดยีว ส่วนผู้ทีห่มิน่แคลนทอดทิง้หลกัของตนเสียนัน้แหละ แสดงว่าเป็นผูท่ี้หม่ินตนเอง 

ไม่ควรแก่การนับถือไว้วางใจ

ค�าว่า “ศกึษา” ตามปทานกุรมให้ความหมายไว้ว่า “การเล่าเรยีนฝึกฝนอบรม” 

ในต�าราศพัท์อีกฉบบัหนึง่ให้ความหมายไว้ว่า “การถอืเอาวิชา” ทางบ้านเมอืงได้วางแผน
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การศกึษาของชาตไิว้เป็น ๔ ส่วน คอื จรยิศึกษา พลศกึษา พทุธศิกึษา และหตัถศกึษา 

ตามที่โรงเรียนทั่วไป ได้สอนอยู่แล้ว เมื่อพิจารณากล่าวอย่างสรุป การศึกษาก็เพื่อ

(๑)  ให้มคีวามรูค้วามสามารถในการประกอบการงาน และในการสงัคมเป็นต้น

ได้อย่างดี

(๒)  เพื่อให้มีความเป็นคนโดยสมบูรณ์

ความประสงค์ของการศึกษาข้อแรกมคีวามชัดอยูแ่ล้ว ส่วนข้อ ๒ หมายความ

ว่า คนที่ถือก�าเนิดเป็นคนนั้นยังไม่จัดว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์ เพราะเหตุเพียงที่เกิดมา

มีรูปร่างเป็นคน ต่อเมื่อมีการปฏิบัติประกอบด้วยความรู ้สึกผิดชอบชั่วดีสมกับ 

ความเป็นคน จึงจะเรียกว่าเป็นโดยธรรม เมื่อมีธรรมของคนบริบูรณ์จึงจะชื่อว่าเป็น 

คนโดยสมบูรณ์ แม้ค�าในหิโตปเทศก็กล่าวว่า “การกิน การนอน ความกลัว และ 

การสืบพันธุ์ของคนและสัตว์ดิรัจฉานเสมอกัน แต่ธรรมของคนและสัตว์ดิรัจฉาน 

เหล่านั้นแปลกกว่ากัน เว้นจากธรรมเสีย คนก็เสมอกับสัตว์ดิรัจฉาน”

การศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ แต่ขาดธรรม ยังเป็นเหตุใช้ความรู ้

ความสามารถนั้นไปในทางที่ผิด ดังเช่นเป็นโจรจ�าพวกต่าง ๆ ดังเรื่องต่อไปนี้

ในสมัยพทุธกาล บตุรของนางพราหมณมีนัตาน ีภรรยาของพราหมณ์ปโุรหติ

ของพระเจ้าปเสนทิโกศล กรุงสาวัตถี ได้เกิดในราตรีวันหนึ่ง เมื่อเกิดนั้นอาวุธต่าง ๆ 

ได้สว่างโพล่งขึน้ทัว่พระนคร ตลอดถงึพระแสงหอกพระแสงดาบของพระราชา พราหมณ์

ปุโรหิตออกดูดาวนักษัตร เห็นว่าบุตรของตนเกิดในโจรฤกษ์จึงเข้าไปเฝ้าพระราชา 

กราบทูลถามความผาสุกในการบรรทม พระราชาตรัสว่าจะบรรทมเป็นสุขจากที่ไหน 

มงคลอาวธุสว่างโพลงขึน้ ชะรอยจะมอีนัตรายแก่พระราชสมบตัหิรอืแก่ชวีติ พราหมณ์-

ปโุรหติกราบทูลว่าบตุรของตนเกิด อาวุธเหล่านัน้สว่างโพล่งข้ึนด้วยอานภุาพของเดก็นัน้ 

เดก็น้ันจะเป็นโจรต่อไป แต่ว่าจกัเป็นโจรผูเ้ดยีว มใิช่เป็นโจรราชสมบตั ิตนจะให้ฆ่าเสีย 

พระราชาตรสัว่า เมือ่เป็นโจรผูเ้ดยีวจกัท�าอะไรได้ จงเลีย้งไว้เถิด ฝ่ายพราหมณ์ปโุรหติ

พร้อมกับพวกญาติขนานนามเด็กนั้นว่า อหิงสกะ แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียน ด้วยถือ  

เป็นนิมิตว่าอาวุธทั้งหลายสว่างขึ้นแต่ก็ไม่เบียดเบียนใคร
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เมื่ออหิงสกะเติบโตขึ้นถึงวัยเล่าเรียนก็ส่งไปเรียนในกรุงตักศิลา อหิงสกะได้

ตั้งใจเรียนศิลปวิทยา และตั้งใจปฏิบัติอาจารย์เป็นอย่างดี จนเป็นที่รักเป็นศิษย์ก้นกุฏิ

ของอาจารย์ ฝ่ายศิษย์อ่ืนซึ่งพากันต�่าต้อยถอย เป็นศิษย์ภายนอกก็พากันริษยา  

คดิจะท�าลายอหงิสกะ จงึปรกึษากันเหน็ว่า “จะไปยุแหย่อาจารย์ว่าอหิงสกะโง่เขลาหรอื

ประพฤติไม่ดีหรือว่ามีชาติต�่าต้อยหาได้ไม่ เพราะอหิงสกะมีปัญญามีความประพฤต ิ

มีชาติดีพร้อม มีอยู่ทางเดียวคือหาวิธียุแหย่ให้อาจารย์กินแหนงระแวงใจอหิงสกะ”  

จึงแบ่งกันออกเป็น ๓ พวก เข้าไปหาอาจารย์ทีละพวก ยุแหย่ว่าอหิงสกะคิดร้าย 

อาจารย์ ทีแรกอาจารย์ไม่เชื่อ ขับไล่พวกศิษย์ที่มายุแหย่ออกไป พูดส�าทับ ว่า  

“อย่ามายุให้เราแตกกับบุตรของเราเลย” ครั้นถึงพวกที่ ๒-๓ อาจารย์ ก็ชักแคลงใจ 

จนถึงเชื่อว่าเป็นความจริง จึงคิดจะฆ่าอหิงสกะเสีย แต่ครั้นจะฆ่าโดยเปิดเผยก็เกรง 

จะเกิดโทษ เกิดเสื่อมเสียชื่อเสียงและลาภผลต่อไป จึงคิดหาวิธีฆ่าให้แนบเนียน  

ครั้นคิดได้แล้วจึงเรียกอหิงสกะมากล่าวว่า การเรียนศิลปะใกล้จะส�าเร็จแล้ว แต่จัก 

เข้าเขตส�าเร็จได้ก็ต่อเม่ือไปฆ่าคนให้ครบพัน คืออาจารย์คิดเห็นทางว่า เม่ืออหิงสกะ
ไปฆ่าคนเป็นอันมาก จักมีคนหนึ่งต่อสู้ฆ่าอหิงสกะเสีย

ฝ่ายอหิงสกะทีแรกตอบปฏิเสธอาจารย์ แต่ครั้นอาจารย์อ้างว่าจะไม่ได้รับผล
ของศิลปะ ด้วยความรักที่จะได้ศิลปะจึงถืออาวุธไปดักฆ่ามนุษย์อยู่ในดง คร้ันฆ่าได้
หลายคนเข้าก็จ�าไม่ได้ว่ากี่คน เพราะโดยปกติ อหิงสกะเป็นคนมีปัญญาไม่ต้ังจิตไว้ 
ต่อเรื่องปาณาติบาต ฉะน้ัน ต่อมาจึงตัดนิ้วไว้นิ้วหนึ่ง ๆ เก็บได้ ครั้นนิ้วเหล่านั้น 
หายไปเสยีอกี จงึน�ามาเสยีบเป็นพวงน้ิวแขวนไว้กบัตน จงึเกดิเรยีกชือ่ขึน้ว่า องคลุมิาล 
แปลว่า ผู้มีพวงมาลานิ้วมือ หรือมีนิ้วเป็นพวงมาลา

ชือ่เสยีงขององคลุมิาลโจรได้กระฉ่อนเป็นทีก่ลวัเกรงของคนทัว่ไป จนไม่มใีคร
กล้าเข้าป่า องคุลิมาลโจรจึงเข้าไปจับคนฆ่าในบ้านในต�าบล ภายนอกกรุงสาวัตถี 
ประชาชนต้องอพยพเข้าไปในกรุงสาวัตถี ประชุมกันที่ท้องพระลานหลวง กราบทูล 
ร้องทุกข์

ฝ่ายพราหมณ์ปุโรหิตทราบข่าวจึงกลับไปบอกนางมันตานีผู้เป็นภรรยาว่า  

“โจรองคลุมิาลเกดิขึน้ ไม่ใช่คนอืน่คงเป็นอหิงสกกุมาร บดันี ้พระราชาจกัปราบปราม 

จะควรท�าอย่างไร” นางมันตานีบอกว่าตนจะออกไปน�าบุตรกลับ พราหมณ์ปุโรหิต 

ก็กล่าวห้ามมิให้ออกไป อ้างว่าไม่ควรท�าวิสาสะคือความไว้วางใจในชน ๔ จ�าพวก คือ
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ไม่ควรไว้วางใจในโจรว่าเป็นสหายเก่า ในเพื่อนว่าเป็นคนชิดชอบมาเก่า ในพระราชา

ว่าทรงนับถือ และในสตรีว่าอยู่ในอ�านาจ แต่ใจของมารดาเป็นของอ่อนด้วยความรัก 

ในบุตร จึงออกไปจากบ้านเพื่อจะน�าบุตรของตนกลับ

เช้าวันนั้น พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูโลก ทรงทราบว่าถ้าไม่เสด็จไปโปรด  

องคุลิมาลก็จะท�ามาตุฆาต ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นผู้ที่โปรดไม่ขึ้น

ครั้นเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี ทรงท�าภัตกิจแล้ว จึงเสด็จไปยังท่ี 

อยูข่ององคลุมิาลโจร แม้มพีวกคนเลีย้งโคพวกชาวนาเป็นต้นห้ามมิให้เสด็จ กค็งเสดจ็

ต่อไปโดยดุษณี

ฝ่ายองคลิุมาลโจรได้เหน็พระพทุธเจ้าเสดจ็มาแต่ไกลกมี็ความแปลกใจว่าไฉน

สมณะนี้มาได้เพียงผู้เดียว คนอื่น ๆ ต้องมากันเป็นพวก ๆ ถึงเช่นนั้น ก็ยังแพ้เรา 

ชะรอยว่าจะมาวางข่ม จะต้องปลงชีวิตเสีย จึงวิ่งตามพระพุทธเจ้าอย่างเต็มก�าลัง  

แต่ก็ไม่อาจจะทัน จึงร้องให้พระพุทธเจ้าหยุด พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “เราหยุดแล้ว

องคุลมิาล ฝ่ายท่านจงหยดุ” องคลุมิาลคดิว่า “สมณะเหล่านีเ้ป็นผูพ้ดูจรงิ แต่พระองค์

นี้เดินอยู่พูดว่าหยุด ควรจะต้องถามดู” จึงร้องถามว่าพูดอย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

“เราวางอาชญาในสตัว์ทัง้ปวง จงึชือ่ว่าหยดุแล้ว ส่วนท่านยงัเทีย่วฆ่าฟันประหตัประหาร 

จึงชื่อว่ายังไม่หยุด” พอองคุลิมาลได้ยินพระพุทธเจ้าด�ารัสเป็นค�าสะกิดใจ ก็กลับได้ 

สติข้ึนทันที จึงกราบพระบาทของพระพุทธเจ้าทูลขอบวช พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาต

ให้อุปสมบทด้วยตรัสว่า จงเป็นภิกษุมาเถิด องคุลิมาลโจรจึงกลับเป็นภิกษุพุทธสาวก  

ตามเสด็จพระพุทธเจ้ากลับสู่พระเชตวนาราม

เมือ่ท่านเป็นพระภกิษุแล้วกไ็ด้รบัพระราชทานอภยัโทษ ต่อมาได้บ�าเพญ็เพยีร

จนได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง ท่านเป็นตัวอย่างของบุคคลประเภทมืดมาสว่างไป  

ซึง่เป็นผูท้ีเ่คยผดิไปแล้วกลบัตวัได้ และเรือ่งนีเ้ป็นตวัอย่างแสดงว่าเชือ่ครผูดิทีส่ัง่ให้หนั

ไปต่าง ๆ กท็�าให้หนัไปผดิจนกว่าจะได้พบครูทีถ่กู และแสดงว่า การศกึษาให้มคีวามรู้

ความสามารถอย่างเดยีว อาจกลายเป็นโจรไปก็ได้ และสามารถทําความชัว่ร้ายเสยีหาย

ได้มากกว่าคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถ ต่อเมื่อได้ศึกษาให้เป็นคนโดยสมบูรณ์อีก

ส่วนหนึ่ง การศึกษาของตนจึงจะสมบูรณ์ ดังเช่นองคุลิมาลโจร เมื่อพบพระพุทธเจ้า

จึงได้พบทางที่ถูกต้องของชีวิต



การศกึษาสามอย่าง

การศึกษาเพื่อให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ ต้องศึกษาธรรมตามหลักสิกขา ๓  

ของพระพุทธเจ้า คือ

๑.  ศีลสิกขา  ศึกษาศีล 

๒.  จิตตสิกขา  ศึกษาจิต 

๓.  ปัญญาสิกขา  ศึกษาปัญญา

ดอกไม้ที่จัดไว้ในพานและแจกันอย่างเป็นระเบียบงดงามบนโต๊ะบูชาพระ  

เมื่อมองดูจะรู้สึกว่าเรียบร้อยงดงามน่าดูน่าชม ในห้องที่อยู่อาศัย เม่ือวางส่ิงของ 

ต่าง ๆ ไว้ตามที่โดยเรียบร้อยก็จะดูเรียบร้อยงดงาม ได้ประโยชน์ ดังค�าว่าของใช้ไว้

เป็นที ่หายก็รูด้กูง็ามตา บ้านเรอืนเมือ่จดัวางส่ิงต่าง ๆ ให้เป็นระเบยีบ รกัษาความสะอาด

ให้ทั่วถึงตลอดถึงบริเวณบ้าน ก็จะดูงดงามน่าอยู่น่าอาศัย อาหารที่บริโภค ภาชนะ

ส�าหรับใช้ ตลอดถึงเครื่องปรุงอาหารต่าง ๆ เครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ ท่ีหลับท่ีนอน  

ตลอดถึงที่ทิ้งที่ถ่ายสิ่งที่ไม่สะอาด เมื่อจัดให้เรียบร้อยให้สะอาด และถูกต้องด้วยหลัก

สขุลกัษณะอนามยั กจ็ะน่าดนู่าชมให้เกดิความสุข แม้ภายนอกบ้าน ออกมาถนนหนทาง

บ้านเรือนทั่วไป ตลอดถึงโรงเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน เมื่อช่วยกันรักษา

ความเรียบร้อยความสะอาด ไม่ท�าให้สกปรกรกรุงรัง ก็จะแลดูเรียบร้อยงดงามและ 

ให้เกิดความสุขร่วมกันโดยทั่ว ๆ ไป แม้สิ่งของตนเองที่นอกจากนี้ เช่น หนังสือเรียน 

สมดุ ดินสอ กร็กัษาความสะอาดและทะนถุนอม เมือ่จะเขยีนกเ็ขยีนเฉพาะเรือ่งทีค่วร
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เขียนลงไปในสมุด และเขียนให้เรียบร้อยให้มีระเบียบและถูกต้อง หนังสือนั้นเขียน

ส�าหรับอ่าน ก็ต้องเขียนให้อ่านออก และส�าเหนียกสังเกตวิธีใช้ตัวอักษรสะกดการันต์

เพือ่เขยีนให้ถกู หนงัสอืเมือ่เปิดอ่านกไ็ม่เปิดพลกิโดยแรงและไม่เปิดแบะเกนิไปจะเป็น

เหตุให้ฉีกขาดเสียหาย บางทีหนังสือยับไปเสียก่อน เหล่านี้เป็นต้น แม้กิริยามารยาท

ก็เช่นเดียวกัน การพูดจา การแสดงกิริยาทางกาย เมื่อใช้วาจาที่ถูกต้องเรียบร้อย  

จะกิน เดิน นั่ง นอนก็เรียบร้อย มีมารยาทดี รู้จักแสดงความเคารพในผู้ที่ควรเคารพ  

ไม่แสดงกริยิาชนดิไม่มมีารยาทหรอืชนดิล่วงเกนิต่อผูใ้หญ่และบคุคลทัว่ ๆ ไป ปฏบิตัิ

ตนให้เป็นผูมี้สมบตัขิองผูด้คีอืสมบัตขิองคนดี คนทีม่กีริยิามารยาทดทีัง้ทางกายทัง้ทาง 

วาจาเช่นกล่าวมานี ้ย่อมเป็นคนเรยีบร้อย น่านยิมชมชอบ นีแ้หละคือความมีระเบยีบ 

เมื่อมีระเบียบเพราะจัดให้ถูกที่เหมาะสม ก็ย่อมเกิดความเรียบร้อยงดงาม

ความมีระเบียบนี้ ย่อมมีอยู่เดิมโดยธรรมชาติ ดังเช่น มีในต้นไม้ และใน

ร่างกายของสตัว์ดริจัฉาน ในต้นไม้มีล�าต้น กิง่ ใบ ดอก มรูีปและสีต่าง ๆ ประกอบกนั

อยูต่ามที ่ร่างกายของสตัว์ดิรจัฉานเล่า มีรปูพรรณ สัณฐาน มขีนสีต่าง ๆ ประกอบกนั

อยูอ่ย่างมรีะเบียบ เช่น นกต่างชนดิ แม้ร่างกายของคนเราเอง อวัยวะต่าง ๆ กป็ระกอบ

กันอยู่อย่างมีระเบียบ เช่น ส่วนศีรษะ ส่วนล�าตัว ส่วนแขนขา อวัยวะภายในต่าง ๆ 

เช่น มันสมอง ประสาทต่าง ๆ หัวใจ ปอด เป็นต้น ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีระเบียบ 

ทั่วถึงกัน ถ้าร่างกายประกอบกันไม่ถูกที่ เช่น หู ตา จมูก ปาก ของใครประกอบอยู่

ผิดที่ ก็จะดูพิกลพิการพิลึกพิล่ัน แปลกผู้แปลกคนไป และเม่ือหัวใจปอดเป็นต้น  

ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีไปอย่างมีระเบียบ ก็หมายความว่า เกิดเป็นโรคขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ซึง่จะต้องรบีแก้ไขรกัษา แม้ธรรมชาติกย็งัมคีวามเป็นระเบยีบเช่นนี ้ถงึส่วนทีใ่หญ่กว่า

น้ีก็มีความเป็นระเบียบเช่นเดียวกัน เช่น การหมุนของโลก ของดวงจันทร์ และ 

ของดาวพระเคราะห์ท้ังหลายท่ีหมุนไปรอบตัวเอง และรอบดวงอาทิตย์ ก็หมุนไป 

อย่างมีระเบียบเรียบร้อยและมีเกณฑ์ที่แน่นอน ฉะนั้น ก�าหนดวันเดือนฤดูและปีจึง 

เป็นไปสม�่าเสมอแน่นอน อาจค�านวณเวลาได้โดยถูกต้อง ถ้าไม่มีระเบียบ เวลาต่าง ๆ  

กจ็ะคลาดเคลือ่นไปหมด และจะเกดิอนัตรายอย่างมหาศาล คดิดงู่าย ๆ เฉพาะโลกนี้

เท่านั้น ผู้ท่ีเรียนภูมิศาสตร์ย่อมจะทราบได้ว่าบนพื้นผิวของโลกก็มีบริเวณที่เป็นน�้า

มากกว่าพื้นดิน ถ้าโลกหมุนผิดท�าไปอย่างไร คือเอียงผิดระเบียบไป น�้าในมหาสมุทร
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ก็จะบ่าพังลงมาท่วมโลกที่เป็นส่วนพื้นดิน ท�าลายชีวิตคนและสัตว์ดิรัจฉานที่อาศัยอยู่

ภพพืน้ดนิให้หมดไปทัง้โลกก็น่าจะได้ หรอืหมนุเข้าไปใกล้ดวงอาทติย์จนเกินไปก็จะเกดิ

ไฟไหม้โลกขึ้นได้ หรือมิฉะน้ันถ้าหมุนเคว้งคว้างไปอย่างไม่มีระเบียบก็จะไปชนกับ 

ดาวดวงอื่น ๆ ท่ีเป็นโลกแต่ละโลก จนท�าให้โลกแตกไปด้วยกัน แต่เหตุการณ์ 

ดังกล่าวนี้จะไม่เกิดข้ึนในเม่ือโลกหมุนไปอย่างมีระเบียบ ด้วยอ�านาจของแรงถ่วงหรือ

แรงดูดดึง ซึ่งรักษาความเป็นระเบียบที่เป็นดุลยภาพไว้ได้

มิใช่แต่ในธรรมชาติเท่านั้น แม้ในธรรมดาก็มีความเป็นระเบียบเหมือนกัน 

เป็นต้นว่าหลักของกรรม คือสัตว์โลกทั้งปวงท้ังมนุษย์และดิรัจฉานย่อมหมุนไปตาม

กรรม กรรมเป็นแรงถ่วงหรือแรงดูดดึงให้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปในระเบียบเดียวกัน คือ 

ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ช่ัว อันนี้แหละเป็นหลักยุติธรรมหรือดุลยภาพของธรรมดา ทําให้

เกดิระเบยีบเป็นอนัเดยีวขึน้ ถ้าไม่มหีลกักรรมดงักล่าวกจ็ะไม่มดีลุยภาพหรอืยตุธิรรม

ในธรรมดา ก็จะเกิดสับสนวุ่นวายดังที่เรียกว่า เป็นไปตามพระมโน (คือใจ) ของใคร

กไ็ด้ทีเ่ข้าใจว่าเป็นผูบ้นัดาลต่าง ๆ แต่ความสับสนวุ่นวายอย่างนัน้ไม่มี กเ็พราะมีหลกั

กรรมท�าให้เกดิดุลยภาพดงักล่าว เช่นเดียวกบัมหีลกัแรงความถ่วง หรือแรงดูดดึงท�าให้

เกดิดุลยภาพในการหมนุของโลก เป็นต้น ความเป็นระเบยีบของส่ิงต่าง ๆ จงึมอียู่โดย

ทั่วไป

คนเรามีสติปัญญาสูงกว่าสัตว์ดิรัจฉาน จึงรู้จักสร้างความเป็นระเบียบให้เกิด

ขึ้นแก่ตนและสังคมยิ่งกว่าพ้ืนเพเดิม พึงมองเทียบดูกับสัตว์ดิรัจฉาน สัตว์ดิรัจฉาน

ตัง้แต่สมยัดกึด�าบรรพ์มาจนบัดนี ้ไม่มีปัญญาสร้างความเจริญให้เกดิข้ึนแก่ตน การกนิ 

การอยู่อาศัย และกิริยาอาการต่าง ๆ เป็นต้น เดิมเป็นอย่างไร บัดนี้ก็เป็นอย่างนั้น 

ท�าอะไรได้เท่าทีธ่รรมชาตอิ�านวยใหม้าเท่านัน้ ส่วนหมูม่นุษย์มีสตปัิญญาปรบัปรุงให้ดี

ขึ้นเจริญขึ้นโดยล�าดับ ดังจะเห็นได้ว่าอาหารก็ปรับปรุงให้ดี เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 

เป็นต้นก็จัดสร้างให้เพียงพอแก่ความต้องการ และให้วิจิตรสวยงามให้เป็นสุขสบาย 

และรวมกนัเป็นบ้านเป็นเมอืงเป็นประเทศชาต ิมพีระเจ้าแผ่นดนิ มรัีฐบาล มโีรงเรยีน 

โรงพยาบาล มีอาชีพต่าง ๆ มีเครื่องทะนุบ�ารุงความสุข ต่าง ๆ มีทหารต�ารวจ  

ตลอดจนถึงมีศาสนาส�าหรับเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจ เหล่านี้แหละรวมเรียกว่า วัฒนธรรม 
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หมายถึงเพาะปลูกความเจริญให้เกิดขึ้น หรือเรียกว่าอารยธรรมหรือนาครธรรม  

หมายถึงรู้จักสร้างให้เป็นบ้านเมืองที่มีความเจริญเพียบพร้อมด้วยสิ่งต่าง ๆ ตลอดถึง

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม

วัฒนธรรมและอารยธรรมนี้ หาไม่ได้หรือหาได้ยากในหมู่สัตว์ดิรัจฉาน และ

ในพวกคนป่าที่ยังประพฤติอยู่ตามเดิมอย่างสมัยดึกด�าบรรพ์ เมื่อมองหมู่มนุษย์เทียบ

กับหมู่สัตว์ดิรัจฉานหรือคนป่าแล้ว ย่อมจะเข้าใจความหมายของค�าว่าวัฒนธรรมและ

อารยธรรม เพราะคนเรามีวฒันธรรมและอารยธรรม จงึเจรญิก้าวหน้าไปไกล ต่างจาก

สัตว์ดิรัจฉานมากมายดังที่เป็นไปอยู่นี้

แต่วฒันธรรมและอารยธรรมโดยมากมอียูเ่พยีงผวิเผนิเหมอืนอย่างเพยีงผวิหนัง 

พ้นผวิหนงัไปแล้วกไ็ม่พบวฒันธรรมหรอือารยธรรม หมายความว่ามแีต่ภายนอกเท่านัน้ 

ส่วนภายในเตม็ไปด้วยหายนธรรม (เหตขุองความเส่ือม) หรอือนารยธรรม (ความเป็น

ป่าเถื่อนไม่เจริญ) ฉะน้ัน คนเราโดยมากจึงมีภายนอกและภายในไม่ตรงกัน เช่น 

ภายนอกรักษามารยาทอนัดต่ีอกนั แต่ภายในคดิไม่ดต่ีอกนั คดิท�าร้ายประหตัประหารกัน 

หน้าซื่อ แต่ใจคด เรื่องเช่นน้ีมีมานานแล้วจนถึงมีค�ากล่าวมาต้ังแต่สมัยดึกด�าบรรพ์ 

ว่า สัตว์ดิรัจฉานอ่านง่าย ส่วนมนุษย์อ่านยากเพราะมีช้ันเชิงมากนัก เหมือนอย่าง 

ป่ารกชัฏ ไม่รู้ว่าสิงสาราสัตว์จะซ่อนอยู่ที่ไหนบ้าง แม้ค�ากลอนในโลกนิติก็มีว่า

พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา

สายดิ่งทิ้งทอดมา หยั่งได้

เขาสูงอาจวัดวา กําหนด

จิตมนุษย์นี้ไซร้ ยากแท้หยั่งถึง

พระพุทธเจ้าทรงเสริมความมีระเบียบให้เข้าถึงจิตใจ เริ่มด้วยศีลและวินัย  

ท่านผู้ทีห่ยัง่จติมนษุย์ได้โดยถกูต้องและวางหลกัการอบรมกาย วาจาพร้อมทัง้จิตใจไว้

อย่างบริบูรณ์ก็คือพระพุทธเจ้า
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หลกัแรกท่ีทรงวางไว้ก็คือ ศลี ค�าว่า ศลี แปลตามศพัท์ว่า ปกติ หมายความว่า 

ความเป็นปกติเรียบร้อยอย่างหน่ึง ความเคยชินลงรูปลงตัวติดอยู่ประจ�าอยู่เป็นปกติ

อย่างหนึ่ง ความปกติเรียบร้อยนั้น หมายถึงความปกติเรียบร้อยของความประพฤติ 

เพราะเว้นการทีค่วรเว้น ประพฤตกิารทีค่วรประพฤต ิจะเว้นอะไรจะท�าอะไร เมือ่กล่าว

โดยทั่วไปก็สุดแต่ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบของตระกูล ระเบียบของ

โรงเรยีน ระเบยีบราชการ ระเบยีบของทหาร ดังทีเ่รยีกว่า วนัิยข้าราชการ วนิยัทหาร 

เป็นต้น เมื่อเป็นพุทธศาสนิกก็ต้องถือวินัยของพระพุทธเจ้า คือ เว้นข้อที่พระพุทธเจ้า

ทรงบัญญัติห้ามไว้ ท�าตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอนุญาตไว้ ข้อท่ีพระพุทธเจ้า

ทรงบัญญัติไว้เหล่านี้แหละเรียกว่า วินัย ซึ่งเป็นค�าส่ังคู่กับพระธรรมซึ่งเป็นค�าสอน  

พระธรรมและพระวินัย รวมเป็นพระพุทธศาสนา คือ ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ในชั้นแรก พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็น พระธรรม คือค�าสอน 

ต่อมาเมื่อมีพุทธบริษัทขึ้น คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา กล่าวโดยเฉพาะภิกษุ

บริษัท เมื่อมีผู้เข้ามาบวชมีเชื้อชาติ วรรณะ ตระกูลต่าง ๆ กัน มีศรัทธาต่าง ๆ กัน

เพิ่มจ�านวนมากขึ้น มีผู้ที่บวชมานานมากขึ้น ไพบูลย์มากขึ้น ลาภดี ๆ มากขึ้น ท�าให้

เกิดความไม่เรยีบร้อยในสงฆ์ พระพทุธเจ้าจึงทรงบญัญติั พระวนิยั คือ คาํสัง่เป็นเคร่ือง

ปกครองพระสาวก เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยบริสุทธิ์สะอาดเสมอกันในสงฆ์ อ�านาจ

ประโยชน์ คือวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นนั้น ก็คือ
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เพื่อให้เป็นสงฆ์คือเป็นหมู่กันด้วยดี

เพื่อให้สงฆ์มีผาสุก

เพื่อนิคคหะ (ข่ม) บุคคลที่ด้านดื้อ

เพื่อให้ภิกษุที่มีศีลเป็นที่รักอยู่เป็นผาสุก

เพื่อป้องกันมิให้มีความหมักหมมอยู่ในปัจจุบัน

เพื่อกําจัดความหมักหมมมิให้มีต่อไปภายหน้า

เพื่อให้บุคคลผู้ยังไม่เลื่อมใสมีความเลื่อมใสขึ้น

เพื่อให้บุคคลผู้เลื่อมใสอยู่แล้วมีความเลื่อมใสยิ่งขึ้น

เพื่อให้พระสัทธรรมคือพระศาสนาดํารงอยู่

เพื่อช่วยให้มีวินัย ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์เรียบร้อยขึ้นในสงฆ์

วนิยัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบัญญตัสิ�าหรบับรรพชติ (ผูบ้วช) เรยีก อนาคารยิวนิยั 

(วินัยของผู้ไม่ครองเรือน) ได้แก่ ศีลของภิกษุสามเณรในบัดนี้ ส่วนศีลของคฤหัสถ์-

ฆราวาส คือ ศีล ๕ เรียก อาคาริยวินัย (วินัย ของผู้ครองเรือน)

อันที่จริง ศีลมีจ�านวนต่าง ๆ นั้น เรียกตามจ�านวนสิกขาบท คือ จ�านวนข้อ

หรอืมาตราในพระวนิยันัน้เอง ดังเช่น ปฏิบตัติามวนัิยบญัญตั ิ๕ สกิขาบท คอื ๕ ข้อ 

ก็เรียกว่ามีศีล ๕ ๘ ข้อ ก็เรียกว่ามีศีล ๘ ล�าพังตัวศีลไม่มีจ�านวน เพราะมีลักษณะ

อย่างเดียวคือความเป็นปกติเรียบร้อยเท่านั้น

เหมือนอย่างกฎหมายมีมากข้อ แต่ก็เพื่อผลร่วมกันอย่างเดียวเท่านั้น คือ 

ความสงบสขุเรียบร้อยของประชาชน และเมือ่ปฏบิติัเป็นปกตแิล้วกเ็ป็นศลีทีอ่ยู่ตวั คอื

งดเว้นได้เป็นปกติทีเดียว ผู้ที่ปฏิบัติได้เป็นปกติดังกล่าว ย่อมไม่รู้สึกอึดอัดล�าบาก 

เพราะท�าได้จนอยู่ตัวหรือคงตัวแล้ว ทั้งไม่ต้องค�านึงว่ามีก่ีข้อ แต่ก็อาจปฏิบัติได้โดย 

ไม่ผิด เหมือนอย่างการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน เมื่อปฏิบัติอยู่เป็นปกติก็ไม่

ต้องค�านงึว่าระเบยีบมก่ีีข้อ บางทถีกูถามกต็อบไม่ได้ แต่เมือ่จะท�าอะไรกไ็ม่ผดิระเบยีบ 

หรือผิดเข้าก็รู้ได้ นี้ส�าหรับผู้ปฏิบัติจนอยู่ตัวแล้ว เมื่อกล่าวโดยทั่ว ๆ ไป ก็ต้องศึกษา

ให้รู้วินัยของตนให้ทั่วถึง
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ในทีน่ีต้้องการจะกล่าวถงึวนิยั และประสงค์จะแนะน�าให้เข้าใจเรือ่งศลีให้กว้าง

ออกไปอีกว่า ถึงความประพฤติเรียบร้อยในทุก ๆ ทางดังที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด  

อันแสดงถึงความมีวัฒนธรรมและอารยธรรม รวมเรียกว่าเป็นศีลทั้งหมด

อนึ่ง ควรเข้าใจคําว่าวินัยให้กว้างออกไปด้วยว่า หมายถึงคําสั่งและระเบียบ

วินัยในทางต่าง ๆ ตลอดถึงกฎหมายบ้านเมืองและขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม

เหล่านี้ เมื่อตนอยู่ในหมู่ที่มีวินัยอย่างใด ก็เคารพปฏิบัติในวินัยอย่างนั้น เช่น ทุก ๆ 

คนในฐานะที่อยู่ในตระกูลก็ประพฤติในวินัยของตระกูล ในฐานะที่อยู่ในโรงเรียนก็

ปฏบิติัตามวนิยัของโรงเรยีน เมือ่รบัราชการหรอืท�างานอะไรกป็ฏบิตัติามวินยัของทาง

ราชการหรอืขององค์การนัน้ ๆ ในฐานะเป็นพลเมอืงกป็ฏิบตัติามกฎหมายของบ้านเมือง 

ในฐานะทีเ่ป็นพุทธศาสนิกก็ปฏิบัตติามวนัิยของพระพทุธเจ้า วินยันีแ้ล เป็นเส้นบรรทดั

ของศลี เป็นถนนของศีล ศีลมีวนิยัเป็นเส้นบรรทดัหรอืเป็นทางด�าเนนิเหมอืนดงัยวดยาน

พาหนะวิ่งไปตามถนน จึงจะให้บังเกิดผลดี คือความงดงามดังกล่าวแล้ว

ศีล หรือ วินัย นี้แหละเป็น ปฐมศึกษา คือข้อที่พึงศึกษาเป็นชั้นแรก ศึกษา

ในเร่ืองนีเ้รยีกว่าศกึษาศลี เมือ่มองดูอย่างกว้าง ๆ ทกุ ๆ คนได้เริม่ศึกษามาตัง้แต่เกดิ 

มารดาบดิาได้เริม่สอนให้ศึกษา คือ ฝึกหดัให้รู้จกัใช้ อวัยวะร่างกาย ให้รูจ้กัใช้ภาษาพดู 

ให้รู้จักวินัยคือระเบียบมารยาทต่าง ๆ ต่อมาครูอาจารย์เป็นต้น ก็ช่วยให้ศึกษาวินัย

ต่าง ๆ ควบคู่กันไปกับศิลปวิทยา จนถึงพระพุทธเจ้าทรงให้ศึกษาวินัยในพระพุทธ-

ศาสนา ทั้งนี้ เมื่อกล่าวประมวลกันเข้าทั้งหมด ก็เพื่อให้มี

ศีลสมบัติ ถึงพร้อมด้วยศีลคือความประพฤติดี

อาจารสมบัติ  ถึงพร้อมด้วยมารยาทดี 

โคจรสมบัติ  ถึงพร้อมด้วยที่เที่ยว คือไปในที่สมควรจะไป 

อาชีวสมบัติ  ถึงพร้อมด้วยอาชีพ คือหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ 

ทิฐิสมบัติ  ถึงพร้อมด้วยความเหน็ คอืมคีวามเหน็ชอบตามคลองธรรม  

 ทําให้ประพฤติชอบธรรม



395ความจริงที่ต้องเข้าใจ

นี้แลคือสมบัติผู้ดี หมายถึงสมบัติคนดี เป็นสีลสิกขา นับเป็นปฐมศึกษา

คนท่ีมสีมบัตผิูดี้หรอืสมบัตคินดปีระจ�าตวั เป็นคนสุภาพไม่หยาบคาย เพราะมี

ศีลมีวินัย ท�าอะไรมีความเป็นระเบียบและสะอาดไม่สกปรก ย่อมเป็นผู้ที่มีสิริหรือศรี

คือมิ่งขวัญประจ�าตนประดับอยู่กับตน เป็นเครื่องดึงดูดให้เกิดความดีและความสุข 

ความเจริญ อันสิรินี้ใคร ๆ จะขอหรือจะลักไปหาได้ไม่

ดงัเรือ่งเล่าว่า ในกรงุสาวตัถสีมยัพทุธกาล เศรษฐใีจบญุผูห้นึง่ชือ่ อนาถบณิฑิกะ 

เคยตกยากแล้วกลับมัง่มีขึน้อีก มีพราหมณ์ผู้รูลั้กษณะสิรคินหนึง่ จึงคดิจะไปขโมยสริิ

ของเศรษฐนีัน้ ได้ไปยังเรอืนของเศรษฐ ีพิจารณาดวู่าสิรอิยูท่ีไ่หน กท็ราบว่าอยูท่ีห่งอน

ของไก่ขาวเหมือนอย่างสงัข์ขดัในกรงทอง จงึกล่าวขอไก่ขาวนัน้ ด้วยอ้างเรือ่งลวงว่าตน

เป็นอาจารย์ บอกมนต์แก่ศษิย์เป็นอันมาก น่าร�าคาญไก่ทีม่อียูต่วัหนึง่ซึง่ขันไม่เป็นเวลา 

แต่ว่าไก่ตัวนี้ได้ทราบว่าขันเป็นเวลาจึงมาขอ เศรษฐีก็ให้ ในขณะที่เศรษฐีกล่าวให้นั้น 

สิริก็ออกจากหงอนไก่ไปอยู ่ท่ีแก้วมณีท่ีวางไว้เหนือศีรษะ พราหมณ์ขอแก้วมณี  

เมือ่เศรษฐกีล่าวให้ สริกิอ็อกไปอยูท่ีไ่ม้อารกัษ์ท่ีวางไว้เหนอืศรีษะ พราหมณ์กล่าวขออกี 

เมื่อเศรษฐีออกปากให้ สิริก็ออกไปอยู่บนศีรษะของอัครภรรยาของเศรษฐี พราหมณ์

ไม่อาจจะขอต่อไปจงึบอกความจรงิแก่เศรษฐ ีและกล่าวว่า “ไม่อาจจะขโมยสริขิองท่าน

ไปได้ ของของท่านจึงเป็นของท่านเท่านั้น″ เรื่องนี้แสดงว่าความดีและสิริซึ่งเกิด 

จากความดีย่อมเป็นของจ�าเพาะตนของผู้ท�าความดีทุก ๆ คนแล



การศกึษาขั้นมัธยม

อบรมจติให้มีระเบียบงดงามเป็นมัธยมศกึษา ความมรีะเบยีบอนัหมายถึงมีศลี 

(คือความประพฤติปกติเรียบร้อย หรือประพฤติเรียบร้อยเป็นปกติ) เพราะรักษาวินัย 

(คือระเบียบส�าหรับปฏิบัติให้เกิดเป็นศีลดังกล่าว) รวมถึงท้ังมีวัฒนธรรมอารยธรรม

ประมวลเป็นสมบัติผู้ดีคือสมบัติของคนดีดังแสดงแล้ว จ�าต้องเกี่ยวเนื่องกับจิตใจเป็น

ส่วนส�าคญั ถ้าจติใจไม่รกัความมีระเบยีบ และภาวะของจติใจกย็งัไม่มรีะเบยีบ อาการ

ภายนอกกต้็องยุง่ไม่มรีะเบยีบไปด้วย ยากทีจ่ะปกปิดซ่อนเร้นได้ ฉะนัน้ จงึควรศึกษา

เรือ่งการอบรมจติใจต่อไป พดูง่าย ๆ คอืรกัษาจติใจอย่างไรไม่ให้ยุ่งเหยิงแต่มีระเบยีบ

เรยีบร้อยให้สงบให้ตัง้มัน่ในหน้าทีซ่ึง่จะต้องปฏบัิตขิองตน อนันีแ้หละเป็นหลกัสตูรใหญ่

ของ จติตสกิขา ศกึษาจติ อันเป็นมธัยมศกึษา ซึง่จะแสดงในตอนนี ้แต่เพือ่เข้าใจง่าย

จะสมมติเป็นเรื่องครูสอนนักเรียน

ในห้องเรียนแห่งหนึ่ง ครูก�าลังสอนนักเรียนอยู่ แต่สังเกตเห็นนักเรียนหลาย

คนขาดความตั้งใจฟัง เพราะมีอาการตามที่ครูสังเกตเห็นต่าง ๆ กัน บางคนก�าลัง 

นั่งเหม่อ บางคนนั่งหน้าบึ้ง บางคนนั่งโงกหงุบหงับ บางคนดูกระสับกระส่าย บางคน

ดูสงสัยไม่เข้าใจ ครูจึงเรียกนักเรียนเหล่านี้ออกมาหน้าชั้น ถามว่ามีจิตใจเป็นอย่างไร

ไปหรือสงัเกตดวู่าไม่ได้ตัง้ใจฟังครูอธบิาย ขอให้บอกตามเป็นจรงิ ครจูะได้ให้ค�าแนะน�า

ไปทีละคน ค�าบอกเล่าของนักเรียนและค�ากล่าวอบรมของครูมีดังต่อไปนี้
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นักเรียนคนที่หนึ่งซึ่งนั่งเหม่อบอกเล่าว่า ก�าลังคิดเพลินไปถึงละครโทรทัศน์ที่

แสดงสนุกสนานเมื่อคืนนี้ และวันนี้ก็นัดจะไปดูภาพยนตร์เมื่อออกจากโรงเรียนแล้ว

ครูกล่าวอบรมว่า เวลานี้ก�าลังเรียน จะคิดอะไรเพลิดเพลินไปอย่างอื่นไม ่

ถกูต้อง ปล่อยความคดิอืน่ ๆ ให้หมด รวมใจมาตัง้ใจเรยีนเท่านัน้จงึจะถูก ส่ิงสนกุสนาน

สวยงามต่าง ๆ ทุก ๆ คนก็ย่อมชอบใจ แต่ก็ต้องเลือกเฉพาะสิ่งที่เหมาะสมและ 

ให้รู้จักเวลา เช่น เล่นในเวลาที่ควรเล่น พักผ่อนในเวลาที่ควรพักผ่อน เรียนในเวลาที่

ควรเรียน ท�าการบ้านทบทวนวิชาในเวลาที่ควรท�า ถ้าใช้เวลาดูโทรทัศน์หรือเล่นสนุก

เพลดิเพลนิอะไรเสยีหมด ไม่ท�าการบ้านทบทวนวชิาอะไรกนั ก็ท�าให้การเรียนอ่อนลง 

ยิ่งในเวลาเรียนยังติดใจมาคิดเพลินไปเสียอีก ก็ยิ่งเป็นโทษอันตรายต่อการเรียน  

น่ีแหละที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า กามฉันท์ แปลว่า ความพึงพอใจในสิ่งปรารถนา 

ส�าหรับชั้นนี้หมายความว่าพึงใจปรารถนาในสิ่งหรือในเวลาที่ไม่ควรพึงใจปรารถนา  

นี่แหละเป็น อสุภะ คือ ไม่งาม เพราะในเวลาที่ควรตั้งใจเรียน แต่กลับมานั่งเหม่อ

คิดถึงละครโทรทัศน์เพลนิไปอย่างนีก้ไ็ม่งาม เหมือนอย่างเม่ือมาโรงเรยีนกค็วรจะแต่ง

เคร่ืองแต่งกายนักเรียน แต่กลับแต่งอย่างอื่นมา เป็นการไม่งาม เพราะไม่ถูกต้อง  

แม้ในเวลาที่ควรจะมีความเพลิดเพลินพักผ่อน กลับไปคิดจดจ่ออยู่กับต�ารับต�าราปวด

ศีรษะก็ไม่งามเหมือนกัน ฉะน้ัน ให้รู้จักควรไม่ควร ให้รู้จักเวลา อย่างในเวลาเรียน 

เช่นนี้อย่าไปคิดอะไรอย่างอ่ืนเพลินไป จงข่มใจท�าความตั้งใจฟังครูอธิบายวิชาแต ่

อย่างเดียว

นกัเรยีนคนทีส่องบอกเล่าว่า ก�าลงัโกรธ เพราะผูป้กครองไม่อนญุาตให้ไปเท่ียว 

ครูกล่าวอบรมว่า ไม่ได้ไปเที่ยวไม่เห็นจะเสียหายอะไร ไปเที่ยวเสียอีกอาจจะต้อง 

เสียหาย ผู้ปกครองจึงไม่อนุญาต ผู้ปกครองท่านมีหน้าที่ปกครองดูแล ท่านต้อง 

รบัผดิชอบในเรือ่งน้ี ส่วนนักเรยีนมีหน้าท่ีควรจะต้องเชือ่ฟัง ไม่เช่นน้ันกไ็ปเป็นผูป้กครอง

เสียเอง แต่เป็นยังไม่ได้เพราะยังพึ่งท่านอยู่ ท่านต้องเลี้ยงดูส่งเสีย และข้อส�าคัญต้อง

ปกครองใจตนเองให้ได้ อย่าเอาแต่โกรธ พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า โกธะ โทสะ บ้าง 

พยาบาท บ้าง อยู่ด้วยกันมากกต้็องกระทบกระทัง่กนับ้าง ผดิใจกนับ้าง เมือ่เขาไม่ท�า
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ตามใจเรา เรากโ็กรธ ท�าไม่ได้ คดิว่าเพราะเราไม่ท�าตามใจเขาต่างหาก จะให้เขาเอาใจ

เราข้างเดียวอย่างนี้ไม่ยุติธรรม ควรหาทางกลางเพื่อปรองดองกัน คือเขาหย่อนใจมา

ให้เราบ้าง เรากห็ย่อนใจไปให้เขาบ้าง ทกุฝ่ายไม่เอาแต่ใจของตนข้างเดยีว กจ็ะไม่โกรธกนั 

และควรคิดตั้งปรารถนาดีต่อกันด้วยความรักความเคารพนับถือกัน พระพุทธเจ้าจึง 

ตรสัสอนให้แผ่เมตตาต่อกนัเป็นเครือ่งป้องกนัความโกรธหรอืความพยาบาทเครยีดแค้น 

เฉพาะนักเรียนผู้นี้ซึ่งโกรธผู้ปกครองไม่อนุญาตให้ไปเที่ยว ก็เพราะท่านไม่ตามใจ  

ท�าไมเราจึงไม่ตามใจท่านบ้างเล่า อย่างนี้แหละเรียกว่าคิดเอาแต่ใจตนเองข้างเดียว  

จึงไม่ยุติธรรม โกรธท่านไม่ถูก ท่านมีเหตุผลของท่าน ซึ่งเราควรจะเคารพเชื่อฟัง  

จงคิดให้เห็นเหตุผล ให้เห็นความรักความเมตตาของท่าน ให้รู้สึกว่าโดยที่แท้ท่านรัก

เมตตาเราต่างหาก จงคิดระงับโกรธเสียอย่างนี้ มาตั้งใจฟังครูอธิบายดีกว่า

นักเรียนคนที่สามซึ่งนั่งโงกหงุบหงับบอกเล่าว่า เมื่อคืนดูโทรทัศน์จนดึก 

ครูกล่าวอบรมว่า นี่เอาเวลาที่ควรจะพักผ่อนไปเพลิดเพลินเสียนั่นเอง และ

คงจะใช้เวลาทีค่วรท�าการบ้านทบทวนวชิาไปดลูะครเสียอกีเป็นแน่ ร่างกายจ�าต้องหลบั

นอนพักผ่อนให้เพียงพอ จึงจะมีสุขภาพอนามัย ให้รู้จักใช้เวลาให้ถูกต้องดังที่สอนคน

ทีห่นึง่แล้ว ความโงกง่วง พระพทุธเจ้าตรสัเรยีกว่า ถนีะ เป็นอาการซมึเซาของร่างกาย 

บางทร่ีางกายไม่เป็นอะไรนัก แต่จติใจเคลิบเคลิม้ซึมเซาท้อแท้เกยีจคร้าน พระพทุธเจ้า

ตรัสเรียกว่า มิทธะ เรียกรวมกันว่า ถีนมิทธะ แปลว่า ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มทําให้

ซึมทึบโง่ อย่าปล่อยให้ซึมเซาจะเคยตัว ต้องหัดให้ร่างกายและจิตใจกระปรี้กระเปร่า

ว่องไวอยู่เสมอ พระพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีแก้ง่วงแก่พระโมคคัลลานะสรุปว่า ให้คิดถึง

เรื่องที่จะท�าให้หายง่วง ให้ตรึกตรองถึงสิ่งที่ได้ฟังได้เรียนมา ให้อ่านท่องทบทวน  

ให้ยอนหูทั้งสอง ลูบตัวด้วยฝ่ามือ ให้ลุกข้ึนยืน ลูบตาด้วยน�้า เหลียวดูทิศทั้งหลาย 

แหงนดดูาวให้คดิท�าใจให้สว่าง ก�าหนดให้ปรากฏเหมือนอย่างกลางวันในจติใจ ให้เดนิ

กลับไปกลับมา ส�ารวมใจ ในที่สุดก็ให้นอนพักผ่อน และถ้าเกิดท้อแท้เกียจคร้าน 

กอ็ย่ายอม ต้องปรงุใจให้เข้มแข้งขะมกัเขม้น เราทกุคนสามารถแก้ไขตนของตนเองได้ 

เมื่อแก้โงกง่วงเคลิบเคลิ้มได้แล้วจึงจะมีก�าลังต้ังใจฟังครูอธิบายวิชาได้ ไม่เช่นนั้นก็จะ

ซึมเซาทึบโง่ ไม่รู้เรื่องอะไร
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นกัเรยีนคนทีส่ีน่ัง่กระสบักระส่ายบอกเล่าว่า มเีรือ่งกลุม้ใจเพราะเรือ่งทางบ้าน

ได้ไปเที่ยวเขาดินวนาเพ่ือเปล่ียนอารมณ์ เที่ยวดูสัตว์ต่าง ๆ ก็ตื่นเต้นใจดี แต่ครั้น

นึกถึงเรื่องที่ขัดข้องก็กลุ้มใจ

ครูกล่าวอบรมว่า ครูควรจะรู้ต้นเหตุทางบ้าน และบางทีจะต้องปรึกษากับ 

ผู้ปกครอง เพ่ือแก้ไขหรือป้องกันมิให้มีเหตุเช่นน้ัน เหตุทางบ้านที่ท�าให้เด็กกลุ้มใจ 

นัน้มมีาก บางทีมิใช่เป็นความผดิหรอืบกพร่องของเดก็ และเดก็ก็โตขึน้ทกุวนั รูจ้กัคดิ

ข้ึนทกุวนัเหมอืนกนั เหน็พฤตกิารณ์อะไรบางอย่างทีส่บัสนวุน่วายเข้ากก็ลุม้ใจ แต่บางที

ก็เป็นเพราะเด็กเองคิดระแวงมากเกินไป เช่น ระแวงไปว่าตนถูกดูหมิ่นว่าต�่าต้อย 

อย่างใดอย่างหน่ึง หรือน้อยหน้าใคร หรือบางทีก็ตรงกันข้าม ร่าเริงใจมากที่เรียกว่า

เหลิง ท�าให้คิดฟุ้งซ่านอย่างท่ีเรียกว่า สร้างวิมานในอากาศ นั่งยิ้มอยู่คนเดียวก็มี  

ถ้าตรงกันข้ามก็นั่งหน้าเศร้าหรือนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว

มีเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทว่า สามเณรหนุ่มหลานของพระเถระ ผู้เป็น 

พระอรหันต์รปูหนึง่ มีความน้อยใจในพระเถระ เพราะไม่รบัผ้าสาฎกทีน่�าไปถวายด้วย

ความตั้งใจอย่างยิ่ง ในขณะที่ก�าลังยืนพัดอยู่ด้วยพัดใบตาลก็คิดว่าจะลาสิกขา และ 

คดิต่อไปว่าจะลาสกิขาไปท�าอะไร จงึคิดว่าจะขายผ้าสาฎกท่ีพระเถระไม่รบัน้ัน ซือ้แม่แพะ

สกัตวัหนึง่ แล้วขายลูกของแม่แพะ รวบรวมทรพัย์ไว้ให้มากพอแล้วกจ็กัมภีรยิา ภรยิา

กจ็ะคลอดบตุรคนหนึง่ ตนกจ็กัน�าภริยาและบตุรนัง่เกวยีนมาเพือ่ไหว้หลวงลงุ ครัน้มา

ในระหว่างทางก็จะร้องบอกให้ภริยาส่งบุตรน้อยมาให้ตนอุ้ม ภริยาก็ไม่ยอมส่งให้  

อุม้ไปเอง แต่มกี�าลงัไม่พอ บตุรน้อยกต็กลงไป ถกูล้อเกวยีนทบั ตนจงึเกดิความโกรธ

ตีหลังภริยาด้วยด้ามปฏัก สามเณรหนุ่มก�าลังยืนพัดพระเถระ คิดปรุงเป็นเรื่องไปถึง 

ตอนตภีรยิา ก็ตีศีรษะพระเถระด้วยพัดใบตาล ต่อมาความทราบถึงพระพทุธเจ้าจงึตรสั

เรียกไปอบรม และตรสัเป็นพระคาถา แปลความว่า “จติเป็นธรรมชาติไปไกล ไปดวงเดยีว 

ไม่มีสรีระ อาศัยอยู่ในถํ้ากาย ผู้สํารวมรักษาได้จะพ้นจากเครื่องผูกของมาร”

เร่ืองท่ีคิดไปคล้ายกับเป็นจริงเช่นนี้ โดยมากไม่มีเหตุผลหรือบางทีมีอยู่บ้าง 

ก็เพียงเล็กน้อย นี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน กุกกุจจะ 

ราํคาญใจ อย่าปล่อยให้เกาะกุมใจอยูไ่ด้ จะท�าให้เป็นคนใจลอยหรอืท�าให้คบัใจไม่มีสขุ 

ต้องพยายามสงบใจให้ได้ ด้วยวธีินบัสบิ หรอืก�าหนดลมหายใจเข้าออก หรอืใช้วธิเีปลีย่น
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อารมณ์อย่างอืน่ ๆ นัน่กด็อียูเ่หมอืนกนั แต่ต้องรูจ้กัเลอืกเปลีย่นให้ด ีบางทเีปลีย่นไป

หาอารมณ์ที่เลวกว่า เช่น ไปเที่ยวดื่มสุรา เล่นการพนัน ซึ่งเป็นอบายมุขต�่าลงไปอีก 

มาโรงเรยีนนีก้เ็ปลีย่นอารมณ์เหมอืนกนั ไปเปลีย่นอารมณ์ทีเ่ขาดินวนาได้ กม็าเปลีย่น

อารมณ์ทีโ่รงเรยีนได้ คือ มาต้ังใจฟังครอูธบิายวชิานีแ่หละ พกัความคดิฟุง้ซ่านต่าง ๆ 

ไว้เสีย มีเรื่องอะไรครูจะหารือกับผู้ปกครองแก้ไขต่อไป

นกัเรยีนคนท่ี ๕ ซ่ึงนัง่สงสยัไม่เข้าใจบอกเล่าว่า คดิสงสยัในวชิาทีเ่รยีน และ

คิดสงสัยไปว่าจะเรียนจบหรือไม่ จึงท�าให้ลังเลใจ

ครกูล่าวอบรมว่า อย่าปล่อยความสงสยัไว้ ต้องคดิทบทวนได้ถาม เป็นนกัศกึษา

ต้องม ีส ุจ ิปุ ล ิส.ุ (สตุะ) คอื ฟัง จิ. (จินฺตา) คอื คดิ ป.ุ (ปจุฉฺา) คอื ถาม ลิ. (ลขิติ) 

คือ เขียน ต้องเรียนให้เข้าใจตั้งแต่ต้น และมาเรียนสม�่าเสมอ ท�าความเข้าใจเพิ่มเติม

ติดต่อกันตามที่เรียนถึง หรือเตรียมให้เข้าใจล่วงหน้าไปจากที่สอนก็ยิ่งดี

อันท่ีจริง มีความสงสัยยังแสดงว่ามีความรู้ในเรื่องนั้นอยู่บ้างจึงรู้จักสงสัย  

ถ้าไม่มีความรู้อยู่เลยในเร่ืองใด ก็จะไม่รู้จักสงสัยในเรื่องนั้น ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไหว  

ต้องตั้งต้นเรียนกันใหม่เหมือนอย่างสอบไล่ตก ฉะน้ัน ต้องคอยเร่งกวดวิชาที่เรียน 

สงสัยไม่เข้าใจที่ไหนก็ต้องคิดทบทวนได้ถามให้เข้าใจหายสงสัย ไม่พอกความไม่เข้าใจ

ไว้อย่างดินพอกหางหมู หน้าที่ของนักเรียนก็คือต้ังใจเรียนให้ดี ตั้งใจประพฤติให้ดี 

ทุก ๆ วัน อย่าไปท�าลังเล รวนเรไม่แน่นอน พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า วิจิกิจฉา  

แปลว่า ความลังเลใจไม่แน่นอน เกิดจากความสงสัยต่าง ๆ ตรัสสอนให้ฝึกด้วย 

ความรู ้คอืเม่ือสงสยัในเรือ่งใดกต้็องสบืสาวหาความรูใ้นเรือ่งนัน้จนถงึต้นเหต ุเรยีกว่า 

โยนิโสมนสิการ แปลว่า ใส่ใจคิดสาวหาจนถึงต้นเหตุ โดยความก็คือ ท�าไว้ในใจ 

โดยแยบคาย ข้อส�าคัญให้รู้จริง ไม่ใช่หลงว่ารู้ดังคนที่เข้าใจผิดหรือถูกล่อลวงต่าง ๆ  

มีความสงสัยเสียยังดีกว่าหลงว่ารู้แล้ว เพราะยังมีทางระมัดระวังตัวและค้นคว้าหา 

ความรู้จริงต่อไป ครูจะชี้แจงข้อสงสัยในวิชาต่าง ๆ ให้ และจะติดต่อให้ผู้ปกครอง 

ทางบ้านช่วยอีกทางหนึ่ง และจะหารือกับผู้ปกครองเพื่อท�าให้เด็กของตนมีความมั่นใจ

ในการเรียน ไม่สงสัยรวนเรว่าจะไปไม่ตลอด ซึ่งท�าให้ใจท้อ แต่ว่าเฉพาะในบัดนี้  

อย่าไปสงสัย ลังเลอะไรอย่างอื่น ให้ตั้งใจฟังครูอธิบายให้เข้าใจวิชาเฉพาะหน้าในบัดนี้ 

ก่อน สงสัยอะไรก็ให้รีบถามทันที
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ครูกล่าวสรุปว่า เท่าท่ีครูอบรมมานี้ ก็เพื่อให้นักเรียนท�าความสงบใจจาก

อนัตรายของความตัง้ใจ เพือ่ให้รวมใจ ตัง้ใจฟังครอูธบิาย และขอชีแ้จงว่าความตัง้ใจนี้

ต้องใช้ในกิจที่ท�าทุกอย่าง ในเวลาอ่านหรือเขียนหนังสือก็ต้องมีความตั้งใจอ่าน ตั้งใจ

เขียน จะท�าการงานอะไรกต้็องมคีวามตัง้ใจท�า นีแ้หละท่ีพระพทุธเจ้าตรัสเรยีกว่า สมาธิ  

แปลว่า ความตั้งใจมั่น หรือเรียกว่า สมถะ ความสงบใจ หมายถึงตั้งใจไว้ให้ม่ันใน 

เรื่องที่ท�าทุกอย่าง ด้วยความสงบใจจากความคิดยุ่งยากสับสนต่าง ๆ ดังที่ครูได้ชี้แจง

มาแล้ว ซึ่งล้วนเป็นอันตรายหรือเป็นโทษของความตั้งใจหรือความสงบใจทั้งนั้น

เครือ่งท�าให้ยุ่งยากใจเหล่านีพ้ระพทุธเจ้าตรสัเรียกว่า นวิรณ์ แปลว่า เครือ่งกัน้

จิตใจ คือกั้นไว้ไม่ให้ตั้งมั่น ไม่ให้สงบ ไม่ให้บรรลุคุณความดี นิวรณ์เหล่านี้ ขอกล่าว

สรุปเพื่อจ�าง่ายพร้อมทั้งศัพท์ที่เป็นชื่อเรียก คือ

๑.  กามฉันท์ ความพึงพอใจในสิ่งปรารถนา ต้องแก้ด้วยคิดเปลี่ยน ให้เห็น

ว่า ไม่งาม ไม่ดี ไม่น่าปรารถนา เพราะเป็นอันตรายแก่ความตั้งใจเล่าเรียนให้ส�าเร็จ 

เป็นต้น

๒.  พยาบาท ความโกรธแค้นขคัเคอืง แก้ด้วยคิดชะโลมใจด้วยเมตตาไมตรจีติ

๓.  ถนีมทิธะ ความง่วงงุนเคลบิเคลิม้ แก้ด้วยคดิท�าให้ตาสว่าง ท�าใจให้สว่าง 

ให้ร่างกายและจิตใจกระปรี้กระเปร่าว่องไวอยู่เสมอ ไม่ยอมให้ทึมทื่อ

๔.  อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านรําคาญใจ แก้ด้วยวิธีท�าให้ใจสงบ ใช้การ

นับสิบหรือก�าหนดลมหายใจเข้าออก เป็นการเปลี่ยนอารมณ์ที่ท�าให้ใจสงบ

๕. วิจิกิจฉา ความลังเลใจไม่แน่นอน ต้องแก้ด้วยศึกษาให้รู้ในเรื่องที่สงสัย 

ไม่พอกความสงสัยเอาไว้ ท�าความมั่นใจให้แก่ตัวเอง

วธิอีบรมจติใจเหล่านี ้ครูสอนตามหลกัของพระพทุธเจ้า ครกูไ็ด้แต่น�ามาสอน

เท่านั้น นักเรียนทุกคนต้องรับไปใช้ด้วยตนเอง ถ้านักเรียนไม่รับไปใช้เองแล้ว ครูก็ไม่

สามารถจะบงัคบัให้นกัเรยีนตัง้ใจของนกัเรียนได้ ต้องตัง้ใจของตนเอง ต้องรวมใจของ

ตนเอง บางคนมักเข้าใจว่า สมาธิของพระพุทธเจ้าใช้ได้เฉพาะผู้ใหญ่ที่ไม่ท�างานอะไร 

นั่งหลับตาภาวนาอยู่เท่าน้ัน แต่ท่ีจริงเข้าใจผิด เพราะสมาธิคือความตั้งใจ ต้องใช้ใน
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การท�าอะไรทุก ๆ อย่าง แต่จะต้องมีการฝึกหัด เหมือนอย่างการลับมีดที่หินลับมีด 

ไม่ใช่หมายความว่าเมื่อลับมีดแล้วก็วางมีดทิ้งไว้บนหินลับมีดเท่านั้น ลับเพื่อให้มีดคม

แล้วจะได้ใช้มีดท�าประโยชน์ต่าง ๆ การหัดท�าสมาธิคือหัดท�าความต้ังใจก็เหมือนกัน  

ก็เพื่อจะใช้จิตใจที่รวมเข้ามาจนมีพลังดีแล้วไปในการท�าอะไรต่าง ๆ

จติใจของเรานีก้เ็หมอืนอย่างดวงไฟ ถ้ามีเครือ่งหุ้มห่ออยู่และไม่มเีครือ่งรวมแสง

ก็จะปรากฏแสงสว่างน้อยและพร่าไป ถ้าน�าเครื่องหุ้มห่อออกเสียและมีเครื่องรวมแสง 

แสงสว่างก็จะมากและพุ่งไปทางเดียวกัน อันเทียบกันได้กับความตั้งใจที่แน่วแน่ ไม่มี

อันตรายของใจต่าง ๆ มารบกวน ดังท่ีกล่าวแล้ว คือ ไม่เพลินคิด จิตไม่โกรธ  

ไม่โงกง่วงซึมเซา ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่กลัดกลุ้ม ไม่ลังเลใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ จิตใจก็มุ่งจะไป

ทางเดียว นี่แหละคือสมาธิ ความตั้งใจพร้อมที่จะใช้ให้ส�าเร็จประโยชน์ได้ทุกอย่าง  

จะฟังจะอ่านจะเขียนเล่าเรียนวิชาอะไรก็ได้ทั้งนั้น จะท�างานอะไรก็ได้ทั้งนั้น แต่ขอให้

ใช้ในทางที่ดีก็แล้วกัน พระพุทธเจ้าทรงทราบจิตตานุภาพคืออ�านาจจิต และทรงแสดง

วชิาทางจิตไว้เป็นอนัมาก ในบดันีก้ม็ผีูส้นใจมากขึน้ ได้มนีายแพทย์หลายคนศกึษาวชิา

สะกดจิต ตามต�าราต่างประเทศเพื่อบ�าบัดโรค และมาทดลองผสมกับวิธีท�าสมาธิจน

ปรากฏอ�านาจพเิศษของจติบางอย่าง เช่น ผกูตาและเปิดหน้าส่วนทีส่งสยัว่าจะใช้แทน

ประสาทตาได้ แล้วให้อ่านหนงัสอืตามทีม่ผู้ีมาส่งให้อ่านกป็รากฏว่าอ่านได้ เป็นเครือ่ง

สนับสนุนว่าอ�านาจจิตที่นอกเหนือไปจากมันสมองนั้นมีจริง

ในที่สุดครูได้กล่าวว่า เครื่องแวดล้อมของนักเรียนต่าง ๆ นั้นส�าคัญมาก  

ค�าทางศาสนาเรยีกว่า อารมณ์ ทางบ้านและทางโรงเรยีนจะต้องร่วมมอืกนัจดัให้นกัเรยีน

ได้เครื่องแวดล้อมที่ดี ที่ถูกต้องเหมาะสม และต้องร่วมกันอบรมดูแลอย่างใกล้ชิด  

เมื่อมีอะไรผิดสังเกตต้องสอบสวนสอบถาม กับให้ค�าแนะน�าในทางท่ีถูก ไม่ใช่บังคับ

กนัเรือ่ยไป ต้องยกบ้างข่มบ้าง ปลอบโยนบ้าง ปล่อยบ้าง ตามแต่จะควรท�าอย่างไรให้

พอเหมาะพอดี

เรื่องที่แต่งเล่ามาน้ี ที่จริงเป็นเรื่องของทุก ๆ คน และเมื่อแต่ละคนเป็น 

ทั้งนักเรียนเป็นทั้งครูด้วยตนเอง จึงจะแก้ไขภาวะแห่งใจของตนเองได้ดี



การศกึษาขั้นอุดม

การศึกษาทุกอย่างก็เพื่อให้ขึ้นถึงข้ันสูงสุดคือปัญญา ปัญญาสิกขา ได้แก่ 

ศึกษาปัญญา จึงเป็นอุดมศึกษาของคน ที่จะแสดงในตอนนี้ ข้อท่ีควรทราบก่อนคือ 

ปัญญาได้แก่อะไร? ศึกษาปัญญานั้นศึกษาอย่างไร?

ปัญญา คือ ความรู้ท่ัวถึงความจริงของสิ่งท่ีควรรู้ทั้งหลาย ค�าว่า ปัญญา  

ซึง่เป็นภาษามคธ กับค�าว่า ปรชัญา ซ่ึงเป็นภาษาสนัสกฤต เป็นค�าเดยีวกนั พระพทุธเจ้า

ตรัสไว้ว่า “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” เพราะไม่มแีสงอะไรทีจ่ะส่องให้เหน็ความจรงิ

ทั้งหลายได้เหมือนอย่างแสงปัญญา เพียงแต่จะคิดเลขสักข้อหนึ่ง จะใช้แสงอะไรส่อง

ให้เห็นได้ นอกจากใช้ปัญญาคิด

ศึกษาปัญญาอันหมายถึง ศึกษาเพื่อให้เจริญปัญญานั้น คือ ศึกษาด้วย 

การเรียน การคิด ๑ การท�า ๑

การเรยีน ดงัทีเ่รยีกว่า โสตศกึษา ศึกษาด้วยการฟังทางหู ดงัทีฟั่งครูอธบิาย 

หรือฟังเทศน์ ทัศนศึกษา ศึกษาด้วยการดูทางตา เช่น ดูหรือเที่ยวดูสิ่งต่าง ๆ  

โดยมากศึกษาด้วยทางทั้งสองนี้ แต่ก็อาจศึกษาได้ทางอื่นอีก คือ ฆายนศึกษา ศึกษา

ด้วยการสูดกลิน่ทางจมูก สายนศึกษา ศึกษาด้วยการลิม้รสทางลิน้ ผสุนศกึษา ศกึษา

ด้วยการถกูต้องทางกาย รวมความว่า ศกึษาด้วยอาศยัประสาททัง้ห้า คือ ตา ห ูจมกู 

ลิน้ กาย แต่การเรยีนอาศัยทางห ูทางตา มากกว่าทางอืน่ เพราะบคุคลมภีาษาส�าหรบั

พูดถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน มีตัวหนังสือส�าหรับเขียนอ่านแทน ภาษาจึงอาจฟังหรือ
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อ่านให้เกิดความรู้ขึ้นได้ ปัญญาที่เกิดจากความรู้ดังกล่าวเรียก สุตมยปัญญา แปลว่า 

ปัญญาทีเ่กดิจากการฟัง คือ ยกโสตศึกษาข้ึนเป็นทีต่ัง้ เพราะส่วนใหญ่เรยีนด้วยการฟัง 

ถึงจะดูหนังสือนั้น ก็ใช้แทนภาษาที่พูดกันนั้นเอง จึงอาจนับเข้าในโสตศึกษาได้

การคิด คือคนเรามีจิตใจ และมีมันสมองซึ่งเป็นเครื่องมือของจิตใจส�าหรับ 

คิดอ่านต่าง ๆ จึงอาจใช้คิดให้เกิดปัญญาได้ ดังที่มีนักคิดพบความจริงต่าง ๆ และตั้ง

เป็นศาสตร์ต่าง ๆ มาโดยล�าดับ ปัญญาที่เกิดจากการคิดนี้ เรียก จินตามยปัญญา 

แปลว่า ปัญญาเกิดจากการคิด

การทาํ คือท�าให้มีขึน้ท�าให้เป็นขึน้ เรยีกว่า ภาวนา แปลว่า การทาํให้มใีห้เป็น 

เช่น เมื่อเรียนการค้าเรียนการท�านาท�าสวนมาแล้ว ก็ท�าข้ึนเองดังนี้ ก็ได้ความรู้ 

เกิดจากการท่ีลงมือปฏิบัติน่ันเองโดยล�าดับเรียกว่า ภาวนามยปัญญา แปลว่า  

ปัญญาเกิดจากภาวนา คือการท�าให้มีให้เป็นขึ้น

สรุปวิธีศึกษาให้เกิดปัญญาเป็นสาม คือ สุตะ การฟังหรือการเรียน ๑  

จินตา การคิด ๑ ภาวนา การลงมือทํา ๑ เรียกสั้นว่า สุ จิ ภา

ได้กล่าวแล้วว่า ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงความจริง ฉะนั้น ถ้ายังรู้ไม่ทั่วถึงใน 

สิ่งใด ก็ชื่อว่ายังไม่มีปัญญาสมบูรณ์ในสิ่งนั้น ดังที่มีเล่าถึงเด็กผู้เกิดในสกุลที่มั่งคั่ง  

๓ คน ซึ่งไม่เคยเห็นการท�านา กล่าวสนทนากันเรื่องที่เกิดของข้าว คนที่หนึ่งกล่าวว่า 

ข้าวเกิดในยุ้ง เพราะเคยเห็นแต่คนโกยข้าวออกจากยุ้ง คนท่ีสองกล่าวว่า ข้าวเกิด 

ในหม้อข้าว เพราะเคยเห็นแต่คนคดข้าวออกจากหม้อ คนที่สามกล่าวว่า ข้าวเกิดจาก

ในชามข้าว เพราะเคยเห็นแต่ข้าวในชามที่เขาคดมาตั้งเทียบไว้เสร็จ

อีกเรื่องหนึ่ง เรียกว่าคนตาบอดคล�าช้าง คือ มีคนตาบอด ๖ คน พากันไปดู

ช้าง แต่เมื่อไม่เห็นจึงใช้มือลูบคล�าดู คนที่ ๑ เข้าไปคล�าถูกที่สีข้าง ร้องบอกขึ้นว่า  

รูปร่างเหมือนก�าแพง คนที่ ๒ เข้าไปคล�าถูกที่งา ร้องบอกขึ้นว่า รูปร่างเหมือนหอก 

คนที่ ๓ เข้าไปคล�าถูกที่งวง ร้องบอกขึ้นว่า รูปร่างเหมือนงู คนที่ ๔ เข้าไปคล�าถูก 

ที่เข่า ร้องบอกว่า รูปร่างเหมือนต้นไม้ คนที่ ๕ เข้าไปคล�าถูกที่ใบหู ร้องบอกขึ้นว่า 

รูปร่างเหมือนพัด คนที่ ๖ เข้าไปคล�าถูกที่หาง ร้องบอกขึ้นว่า รูปร่างเหมือนเชือก
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เรื่องที่เล่ามานี้เป็นตัวอย่างของความรู้ท่ีไม่ท่ัวถึง รู้เพียงแต่ตอนใดตอนหนึ่ง 

จึงท�าให้เข้าใจผิด ค�าโบราณก็มีว่า ฟังไม่ได้ศัพท์จับมากระเดียด ต่อเม่ือรู้ท่ัวถึง 

จงึจะเข้าใจถกู ดงัเช่นเม่ือมองเหน็ช้างท้ังตัวจงึจะรูว่้าช้างมรีปูร่างเช่นไร ข้อทีว่่ารูท้ัว่ถงึ 

ความจริงนั้นยังเป็นค�าพูดรวม ๆ อาจจะอธิบายออกไปได้อีกว่า คือ รู้ทั่วถึงความจริง

ตามเหตุและผล พูดสั้นว่า รู้เหตุผลนั่นเอง เช่น ในเรื่องการเรียน ก็มีความรู้ว่า 

อะไรเป็นเหตุให้การเรียนไม่ได้ผล อะไรเป็นเหตุให้การเรียนได้ผล และไม่ได้ผลหรือ

ได้ผลอย่างไร

โดยปกติคนเราย่อมปลูกปัญญาได้เท่าที่มีโอกาสได้เรียนหรือได้ฟัง ได้เห็น 

เท่าที่สามารถคิดค้น และเท่าที่ได้ลงมือกระท�า เหมือนอย่างเรื่องเด็ก ๓ คนนั้น 

รู้เรื่องที่เกิดของข้าวเท่าที่ได้เห็นมาเพียงเท่านั้น และเท่าที่คิดได้ในวัยเด็กเพียงเท่านั้น 

ถงึทกุ ๆ คนทีม่ปัีญญากนัอยู่มากบ้างน้อยบ้าง กเ็ช่นเดยีวกนั คงมคีวามรูเ้ท่าทีไ่ด้ฟังได้

เหน็มาเป็นต้นดังกล่าว ฉะนัน้ จงึมสีิง่ทีย่งัไม่รูอ้กีมากมาย เพยีงแต่สิง่ทีค่นไม่อาจเหน็

ได้ด้วยตา ไม่อาจได้ยินได้ด้วยห ูโดยปกตกิม็อียูเ่ป็นอนัมาก ไม่ต้องกล่าวถงึส่ิงทีล่ะเอยีด

ลกึซึง้อย่างอืน่ เรือ่งของความรูจ้งึเป็นสิง่ทีเ่รยีนกนัไม่จบ ต้องจดัเป็นหลักสตูรไว้ส�าหรบั

เรียนในโรงเรียนเท่าท่ีควรจะเรียน เพ่ือเป็นหลักวิชาส�าหรับออกไปประกอบการงาน  

เพื่อครองชีวิตและเพื่อฝึกให้เกิดความฉลาดสามารถ เป็นต้น

หลกัสตูรทีเ่รยีนในโรงเรยีนดงักล่าวนัน้ ข้อทีว่่าฝึกหดัให้เกดิความฉลาดสามารถ

นัน้ พดูส้ันว่าเพือ่ลับปัญญา เหมือนอย่างลับมดีให้คมเพือ่จะได้ใช้ในการครองชีวิตต่อไป 

เพราะมีความรู้หลายอย่างที่ไม่ได้น�าไปใช้ในการครองชีวิตโดยตรง เช่น วิชาค�านวณ

เป็นต้น เรียนไปมิใช่เพือ่ว่าจะท�าอะไรจะต้องตัง้โจทย์เลขคิดค�านวณไปเสียทกุ ๆ อย่าง 

ทั้งนี้เว้นไว้แต่กิจการที่ต้องใช้หลักวิชาการที่เรียนมาโดยตรง แต่การที่เรียนวิชาต่าง ๆ 

หลายอย่างกเ็พ่ือฝึกปัญญา เพือ่ฝึกสมองให้เกิดความรูก้ว้างขวาง ให้รูจั้กใช้ความคดิอ่าน 

ให้รู้จักเหตุให้มีความสามารถ ให้มีความเฉลียวฉลาด

อันสมองหรือปัญญาก็คล้าย ๆ กับร่างกาย ถ้าไม่มีการบริหารร่างกาย ไม่ใช้

ร่างกายให้เคลือ่นไหวตามทีค่วร ร่างกายกอ่็อนแอและตดิขดั สมองหรอืปัญญาของคน

กเ็หมือนกนั ถ้าไม่บรหิารด้วยการให้การศึกษาอยูเ่สมอด้วยวิธดีงักล่าว กจ็ะโง่ทบึลงไป 
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ไม่ฉลาดเฉลียว คิดอะไรไม่ค่อยออก รู้อะไรไม่ทันท่วงที การฝึกฝนสมองหรือปัญญา

เพื่อให้เกิดความเฉลียวฉลาด จึงเป็นกิจที่ควรท�าอยู่เสมอ

ปัญญาที่จะต้องน�าไปใช้ส�าหรับชีวิตโดยตรงนั้น คือ ปัญญาที่สามารถใช้ช่วย

ตนได้ในเหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้จรงิแก่ชวีติ คอื สามารถใช้ปัญญาแก้ไขเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้

ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ท�าความสวัสดีให้เกิดขึ้นแก่ตนและผู้อื่น ในเวลาเช่นนี้ ถ้าไม่

สามารถช่วยตนได้ ถึงจะได้ร�่าเรียนมามากก็เข้าลักษณะแห่งค�าว่า “ความรู้ท่วมหัว 

เอาตัวไม่รอด” ดังมีเรื่องเล่าเปรียบเทียบว่า

มีนักเรียนนอกผู้หนึ่งเรียนส�าเร็จจากต่างประเทศกลับเข้ามาท�างานในที่แห่ง

หนึง่ซึง่ต้องข้ามแม่น�า้ไปกลบัทกุวนั และโดยปกตกิน็ัง่เรอืจ้างของคนแจวเรอืจ้างแก่คน

หนึง่เป็นประจ�า ในขณะทีน่ัง่เรอืจ้างข้ามฟาก ได้ถามคนแจวเรอืจ้างว่า ลุงรูภ้าษาองักฤษ

หรือเปล่า คนแจวเรือตอบว่าไม่รู้ คราวต่อมาก็ถามว่า ลุงรู้ภาษาฝร่ังเศสหรือเปล่า  

คนแจวเรือตอบว่าไม่รู้ ในคราวต่อมากมั็กถามว่า ลงุรูแ้อลยบิรา (พชีคณติ) หรอืเปล่า รู้ 

ยอีอรเมทรี (เรขาคณติ) หรอืเปล่า คนแจวเรือจ้างกต็อบว่าไม่รู ้ครัน้ต่อมาวนัหนึง่เกดิ

มีคลื่นจัดจนถึงเรือจ้างล่มลง นักเรียนนอกผู้นั้นว่ายน�้าไม่ถนัดก็ร้องขอให้คนแจวเรือ

จ้างช่วย คนแจวเรือจ้างจึงตอบว่า ตนไม่มีความรู้อะไรสักอย่าง ให้นักเรียนนอกผู้นั้น

เอาอังกฤษฝรั่งเศสมาช่วยซิ นักเรียนนอกผู้นั้นรู ้สึกว่าตนจะจมน�้าตายแน่ก็หมด 

ความทะนงตน พูดอ้อนวอนขอให้คนแจวเรือจ้างช่วยแล้วจะกราบไหว้ขอโทษ ฝ่ายคน

แจวเรือจ้างก็เกิดความสงสาร จึงว่ายน�้าไปช่วยพยุงให้เขามาเกาะเรือจ้างไว้

เรือ่งนีเ้ป็นตัวอย่างแสดงว่า คนเรามคีวามสามารถในทางต่าง ๆ กนัไม่ควรจะ

หมิ่นแคลนกัน คนแจวเรือจ้างมีความรู้ความสามารถในทางแจวเรือและในทางว่ายน�้า 

อาจจะช่วยตนเองและผูอ้ืน่ได้ในทางนัน้ ดงัทีอ่าจช่วยนกัเรยีนนอกให้พ้นจากการจมน�า้ 

แม้หนูก็ยังช่วยราชสีห์ได้ในนิทานอีสป และนักเรียนนอกผู้นั้นเมื่อถึงคราวคับขัน 

ดังกล่าวก็ต้องใช้วิธีขอโทษและวิธีกราบไหว้ ซึ่งเป็นความอ่อนน้อมและอ่อนโยน ซึ่งผู้

ปกครองได้สอนมาแต่เด็ก ๆ นั้นเองเป็นเครื่องช่วยตน
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ปัญญาเป็นเครื่องช่วยตนในการด�าเนินชีวิตจริง ๆ ดังกล่าว พระพุทธเจ้า 

ตรัสเรียก นิปกปัญญา แปลว่า ปัญญาเป็นเครื่องปกปักรักษาตน กล่าวโดยท่ัวไป 

ได้แก่ ความฉลาดที่มีลักษณะ ๓ อย่าง คือ

(๑)  ความฉลาดรู้ในทางเจริญ คือรู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลในทางเจริญ  

เรียก อายโกศล

(๒)  ความฉลาดรู้ในทางเสื่อม คือรู้อะไรเป็นเหตุเป็นผลในทางเสื่อมเสีย  

เรียก อปายโกศล

(๓)  ความฉลาดรู้ในอุบาย คือวิธีน�าตนเข้าไปสู่ทางเจริญ รอดพ้นจากทาง

เสื่อมเสีย เรียก อุปายโกศล

โกศล คือ ความฉลาดรู้ทั้ง ๓ ในเม่ือมีรักษาตัวอยู่ย่อมจะด�าเนินชีวิตไม ่

ผิดพลาด แม้เป็นผู้ปกครอง เช่น เป็นมารดาบิดา ก็จ�าต้องมีให้กว้างขวางออกไป 

จึงสามารถจะให้ค�าแนะน�าทีถู่กต้องแก่บตุรธดิาเป็นต้นได้ โดยเฉพาะโกศลข้อ ๓ จ�าเป็น

ต้องมีอย่างยิ่ง เป็นต้นว่าการศึกษาในบัดนี้ สามัญศึกษาจ�าต้องเรียนทั่วไปทุกคน  

ส่วนวิสามัญศึกษามีมาก ซ่ึงก็ล้วนเป็นทางเจริญทั้งนั้น จึงมีปัญหาว่าจะเรียนต่อไป 

ทางไหน และจะควรเรยีนต่อไปจนถงึอดุมศกึษาหรอืไม่ ถ้าเรยีนต่อไปได้จะเรียนต่อไป

ในสาขาไหน และเมื่อเรียนส�าเร็จแล้วจะท�างานอะไร งานที่จะพึงท�าก็มีมาก ล้วนเป็น

ทางเจริญต่าง ๆ กัน ปัญหาเหล่านี้ต้องใช้โกศลข้อ ๓ ตัดสิน คือ ความฉลาดรู ้

ในอุบาย หมายถึงวิธีน�าตนเข้าไปหาทางเจริญ โดยความคือความเจริญใด ๆ ก็ตาม 

ถ้าตนไม่สามารถจะเข้าไปหาได้ ทางเจรญินัน้ ๆ ก็ไม่มปีระโยชน์แก่ตน ส่วนทางเจรญิ

ที่เป็นประโยชน์แก่ตนนั้น ก็เฉพาะที่ตนสามารถเข้าไปหาได้เท่านั้น

การน�าตนไปหาทางเจริญที่ตนสามารถจะเข้าไปหาได้นี้เรียกว่า อุปาย ในที่นี้

แปลว่า เข้าไปหาทางเจริญ ฉะน้ัน ความฉลาดรู้ในข้อนี้ จึงจ�าต้องรู้เหตุแวดล้อม  

เป็นต้นว่า (๑) รู้เหตุ (๒) รู้ผลของเรื่องที่เกี่ยวข้อง (๓) รู้จักตนว่ามีก�าลังสามารถ
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เท่าไรเป็นต้น (๔) รูจ้กัประมาณ (๕) รูจ้กักาลเวลา (๖) รูจ้กัประชมุชน หรอืหมูค่น

ที่เกี่ยวข้อง (๗) รู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้อง เม่ือมีความรู้เหตุแวดล้อมต่าง ๆ ดังกล่าว  

จึงจะสามารถตัดสินลงไปได้ว่า จะควรเรียนหรือให้เรียนอะไรแค่ไหน จะควรท�างาน

อะไร ซึ่งเมื่อเรียนและเมื่อท�าไปแล้วจะเกิดความส�าเร็จและความเจริญ นี้แหละคือ  

อุปายโกศล

ฉะนั้น ปัญญาที่จะนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตจริง ๆ นั้น จึงต้องเป็นปัญญา

ประยุกต์ คือ ที่ใช้ได้พอเหมาะแก่ตนและสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ไม่ใช่ว่าทุก ๆ คนจะ

สามารถทําอะไรไปได้ตามท่ีอยาก จะทําได้ก็เท่าที่ตนสามารถจะทําได้ ตามที่เหต ุ

ต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วอํานวย แต่คนที่มีความฉลาดมากย่อมสามารถปรับตนให้เข้ากับ

เหตุการณ์หรือปรับเหตุการณ์ให้เข้ากับตนได้ดีกว่าคนที่มีความฉลาดน้อย



ที่มาของปัญญา

หลักปัญญาในพระพุทธศาสนา มุ่งให้รู้ตามหลักกว้าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว  

แต่เมื่อกล่าวโดยเฉพาะก็อาจสรุปได้ว่า

(๑)  มุ่งให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ควรมิควร 

(๒)  มุ่งให้รู้คติ คือ ความด�าเนินไปของธรรมดา 

(๓)  มุ่งให้รู้จักความจริงตามเหตุผล หรือรู้เหตุผลตามเป็นจริง ดังที่เรียกว่า

รู้สัจจะ คือ ความจริงนั้นเอง

(๔)  มุง่ให้มคีวามเหน็ชอบถกูต้องตามท�านองคลองธรรม เป็นต้น ว่าให้ทาน

รักษาศลีมผีลดจีรงิ ท�าดไีด้ผลดจีรงิ ท�าชัว่ได้ผลชัว่จรงิ โลกนีโ้ลกอืน่มจีรงิ มารดาบดิา

มีคุณจริง สัตว์ท่ีผุดเกิดตามกรรมมีจริง สมณะที่ประพฤติปฏิบัติชอบจนถึงรู้แจ้ง 

เห็นจริงดังเช่นพระพุทธเจ้ามีจริง ตลอดถึงค�าสั่งสอนของท่านก็เป็นจริง

หลักปัญญาเหล่านี้เป็นหลักที่ควรเชื่อ และควรศึกษาให้เกิดความรู้ท่ัวถึง  

เมื่อยังรู้ไม่ได้เอง ก็เคารพเชื่อฟัง ไม่ลบหลู่ดูหมิ่น เหมือนอย่างบุตรธิดาเคารพเชื่อฟัง

โอวาทของมารดาบิดา หรือนักเรียนเคารพเชื่อฟังครูผู้ประสาทวิชา จะอวดเก่งกล้าไม่

เชื่อท่านก็จะกลายเป็นคนดื้อถือรั้นไม่เข้าทาง เมื่อมีความเคารพอยู่ในหลักปัญญา 

ตามที่พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน ก็จะมีความเห็นและการปฏิบัติเข้าทางที่ถูก ไม่เตลิด

ออกไปนอกทาง ใคร ๆ จะมาหลอกลวงลบล้าง ดังที่เรียกว่าล้างสมองแล้วบรรจุหลัก

อะไรที่ผิดทางลงไปแทนหาได้ไม่
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การศึกษาเพื่อให้เจริญปัญญาดังกล่าว สรุปอย่างสั้นว่า ส�าเหนียก เพื่อให้มี

ความรู้เฉลียวฉลาด คือรู้จักเฉลียว ไม่ประมาทไว้วางใจ ดังที่เรียกว่า มีสติเฉลียวใจ 

และมีความสามารถปกปักรักษาตนได้ ปัญญาอย่างนี้ ประกอบด้วยสติสูงกว่าความรู้

ทั่ว ๆ ไป ผู้ที่มีปัญญาดังกล่าวสามารถปกครองตนและผู้อื่นให้สวัสดีได้ ดังเช่น 

พระมหากษัตรย์ิโดยล�าดบัรชักาลมา ได้ทรงด�าเนนิพระราชกศุโลบาย (กศุล + อบุาย 

คือ อุบายโกศลน่ันเอง) น�าประเทศชาติให้ผ่านพ้นอุปสรรคอันตราย รักษาสถาบัน 

ทกุอย่างของชาตไิว้ได้โดยสวสัด ีดงัทีป่รากฏอยูใ่นประวตัศิาสตร์และในเหตกุารณ์ปัจจบุนั

กล่าวเฉพาะในบุคคลแต่ละคน ใครจะชือ่ว่ามปัีญญาหรอืไม่ มใิช่พสิจูน์ได้ด้วย

ใบประกาศนียบัตร แต่พสิจูน์ได้ด้วยเหตกุารณ์ทีช่วีติของแต่ละคนได้ประสบจรงิ ๆ คอื 

เมื่อประสบเหตุการณ์อะไรทุกอย่าง

(๑) ต้องรู้ว่ามีเหตุผลอย่างใด ผิดหรือถูกอย่างไร ควรหรือมิควรอย่างไร

(๒) ต้องสามารถหลีกละการที่มิควร ท�าแต่การที่ชอบที่ควร

(๓) ต้องรู้วิธีที่จะปฏิบัติให้บังเกิดผลที่ดี โดยสวัสดีเรียบร้อย

ทัง้นีต้้องอาศัยมีจติใจตัง้ม่ันแน่วแน่ ไม่อ่อนแอคลอนแคลนไปเพราะนวิรณ์ข้อ

ใดข้อหนึ่ง ดังที่แสดงแล้วในตอนต้น ซึ่งสรุปลงในความรัก ความชอบ ความชัง  

ความหลงน้ันเอง สิง่ใดทีจ่ติใจมนีวิรณ์เกีย่วเกาะอยู ่สิง่นัน้กช็ือ่ว่าเกีย่วข้องกบัตน ท�าให้

เกิดความล�าเอียงไปตามภาวะของจิตใจ ดังเช่น เมื่อมีความชอบในสิ่งใดก็ย่อมเห็นว่า

สิ่งนั้นดี เหมือนอย่างสวมแว่นสีแดงก็เห็นรูปต่าง ๆ เป็นสีแดง เมื่อมีความชังในสิ่งใด

ก็ย่อมเห็นว่าสิ่งนั้นช่ัว เหมือนอย่างสวมแว่นสีเขียวก็ย่อมเห็นรูปต่าง ๆ เป็นสีคล�้า  

จึงไม่อาจตดัสนิได้ถกูต้องตามเป็นจริง ต่อเมือ่สงบใจได้จากนวิรณ์ดังกล่าว มจีติใจตัง้มัน่ 

ไม่คลอนแคลนแล้วพินิจดใูหม่อีกคร้ังหน่ึงจงึจะเหน็ความจรงิได้โดยถ่องแท้ เหมอืนอย่าง

ถอดแว่นสีออกแล้วจึงจะเห็นรูปต่าง ๆ ได้โดยถูกต้อง ท่านสอนให้ท�าสมาธิละนิวรณ ์

ก็เพื่อเหตุนี้ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสโอวาทไว้ว่า

สมาธิ ภิกฺขเว ภาเวถ สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ

ภกิษทุัง้หลาย ท่านทัง้หลายจงทําจติให้ต้ังมัน่เป็นสมาธิ เพราะว่าผูมี้จิตต้ังมัน่แล้ว 

ย่อมรู้ตามเป็นจริงแล
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เมื่อครูอธิบายเรื่องอะไรให้ฟัง จะต้องมีหัวข้อ บางทีครูก็บอกหัวข้อให้ทราบ 

เมื่อได้ฟังอธิบายของครูเข้าใจดีแล้วก็จ�าไว้เพียงหัวข้อเท่านั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดง

พระธรรมสัง่สอนให้คนปฏบิตัชิอบ กม็หีวัข้อเป็นทีร่วมความ หวัข้อใหญ่ คอื สิกขา ๓ 

อันเรียกว่า ไตรสิกขา ได้แก่ สีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา หรือ ศึกษาศีล  

ศกึษาจติ ศกึษาปัญญา ซ่ึงนบัว่าเป็น ปฐมศกึษา มธัยมศกึษา อดุมศึกษา ในพระพทุธ-

ศาสนาโดยล�าดับ

ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าสอนให้ปฏิบตัทิกุประการรวมลงในหลกัไตรสิกขานี ้สีลสิกขา 

เก่ียวกับความประพฤติทั้งปวง จิตตสิกขา เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจทุกอย่าง ปัญญา

สิกขา เกี่ยวกับความรู้ความเห็นทุกประการ คนเราทุก ๆ คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องมี

ความประพฤติของตน ต้องมีจิตใจของตน ต้องมีความรู้ความเห็นของตน จึงมีหน้าที่

หรอืมคีวามสมควรจะพึงศกึษาในเร่ืองเหล่านี ้ซึง่เป็นการศกึษาเรือ่งของตนแท้ ๆ และ

ต้องศึกษาอยู่เรื่อยไปจึงจะมีความเฉลียวฉลาดต่อตนเองอยู่เสมอ ๆ ไม่เช่นนั้นก็จะโง่

เขลาต่อตนเอง ฉะนั้น ไตรสิกขาของพระพุทธเจ้าจึงจ�าเป็นแก่ชีวิต เหมือนอย่างลม

หายใจทีจ่�าเป็นแก่ชวีติร่างกาย หยดุหายใจเมือ่ใดกต็ายเมือ่นัน้ หยดุศกึษาเมือ่ใดกต็าย

จากความดีและความรู้เม่ือนั้น คนตายย่อมไม่มีความรู้สึกตัว คนที่ไม่รู้จักตนเองจึง

เหมือนคนตายโดยแท้

หลกัความคดิของฝ่ายตะวนัตก ในเร่ืองของคนและโลก เป็นต้น ดงัท่ีเรยีกว่า 

จริยศาสตร์ (Ethics) จิตวิทยา (Psychology) ปรัชญาหรืออภิปรัชญา (Philosophy 

หรือ Metaphysics) ก็มีหลักเค้าเดียวกันกับสิกขา ๓ คือ จริยศาสตร์เค้าเดียวกับ 

สีลสิกขา จิตวิทยาเค้าเดียวกับจิตตสิกขา ปรัชญา หรืออภิปรัชญาเค้าเดียวกับปัญญา

สิกขา แต่ก็เป็นเพียงมีเค้า ๆ เท่าน้ัน เพราะผู้ที่แสดงหลักเหล่านั้นก็ก�าลังศึกษาอยู่ 

บางทีแสดงเรื่องท่ียังศึกษาไม่ถึงจึงแสดงไปอย่างเดา หรือเก็งความจริง เหมือนอย่าง

ก�าลังเรียนอยู ่ชั้นมัธยมหนึ่งแต่ไปแต่งต�าราชั้นมัธยมปลาย หรือชั้นอุดมศึกษา  

ส่วนพระพุทธเจ้าได้ทรงรู้แจ้งแล้ว จึงทรงสั่งสอนวางหลักสิกขาท้ังสามเพื่อให้ชาวโลก

ศึกษาปฏิบัติ ได้รู้สิกขาของพระองค์ จึงเป็นหลักที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ และรวบรัดเข้าใจ

ง่ายมีเหตุผลปฏิบัติให้ส�าเร็จผลได้จริง
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หลกัในการศกึษาในปัจจบัุนอกีอย่างหนึง่ (อกีนยัหนึง่จาก ๔ หลกั ทีก่ล่าวแล้ว 

คือ จริยศึกษา พลศึกษา พุทธิศึกษาและหัตถศึกษา) ในบางส�านักจ�าแนกไว้ ๗ ข้อ 

(เรียกว่า ๗ ฮ.) คือ

(๑)  แฮบบิท (Habit) ฝึกสอนอบรมให้มีนิสัยดีงาม

(๒)  (ฮ) ออนเนอร์ (Honour) ฝึกสอนอบรมให้รูจ้กัรักเกยีรตยิศชือ่เสยีงของ

ตนเอง ของหมู่คณะประเทศชาติ

(๓)  ฮาร์ต (Heart) ฝึกสอนอบรมให้มนี�า้ใจและอธัยาศยัอนัดงีาม เข้าสงัคมเป็น

(๔)  เฮด (Head) ฝึกสอนอบรมให้รู้จักใช้หัว คือรู้จักคิดและใช้สมอง

(๕)  แฮนด์ (Hand) ฝึกสอนอบรมให้รูจ้กัใช้มอืท�างานให้เป็นประโยชน์มากทีสุ่ด

(๖)  ฮาร์ดเวอร์ค (Hardwork) ฝึกสอนอบรมให้มีความอดทนท�างานหนกัเป็น 

เพื่อให้นิสัยที่อ่อนแอหายไป

(๗) เฮลธ์ (Health) ฝึกสอนอบรมให้เป็นคนดี มีพลานามัยสมบูรณ์  

หลักเหล่านี้ก็แสดงปลีกย่อยออกไปจากหลักที่กล่าวมาแล้ว



ที่สุดของปัญญา

ถ้ายงัไม่ได้กล่าวถงึ อรยิสจัจ์ ๔ กร็ูส้กึว่าแสดงเรือ่งการศกึษายงัไม่จบ โดย

เฉพาะยังไม่จบอุดมศกึษา เพราะการศกึษาให้เกดิปัญญาในพระพทุธศาสนานัน้โดยตรง

มุ่งให้เกิดปัญญาในอริยสัจจ์ ๔

ค�าว่า อรยิะ หรอื อารยะ เป็นค�าเดยีวกนั หมายถึง คนท่ีประเสรฐิ คนท่ีเจรญิ 

มบีางคนพูดว่า อารยชน อารยประเทศ บางทชีอบพดูว่า ท�าประเทศไทยให้เจรญิอย่าง

นานาอารยประเทศ ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่า นานาอารยประเทศนั้น คือประเทศที่มี 

ความเจริญอย่างไร ค�าตอบปัญหาน้ี เข้าใจว่าน่าจะมีว่า คือเจริญด้วยความรู้ความ

สามารถในวชิา ในการสร้างสรรค์ประดษิฐ์กระท�าส่ิงต่าง ๆ ท้ังในด้านบ�าบดัทุกข์บ�ารงุสุข 

ทัง้ในด้านท�าลายล้าง มีความก้าวหน้าจนถงึเป็นผูจ้ดัการโลกอยูใ่นปัจจบัุนนี ้อาจท�าให้

โลกสงบก็ได้ อาจท�าให้โลกยุ่งเหยิงจนถึงเป็นสงครามโลกขึ้นก็ได้

อนัทีจ่ริง ผูท้ีส่ามารถบันดาลโลกให้เป็นไปดงักล่าวได้นัน้กน็บัว่าเก่งอยู ่เมือ่ก่อน

นีก้ม็กัเข้าใจว่ามใีครหรอือะไรเป็นผูบ้นัดาล แต่บดันีเ้ข้าใจกนัทัว่ไปแล้วว่ามนษุย์นัน้เอง

เป็นผู้บันดาล โดยมากก็ในประเทศท่ีเราชอบยกย่องว่านานาอารยประเทศนั้นเอง  

การเรยีกคนทีเ่จรญิว่า อารยะ หรอื อรยิะ กเ็ป็นการใช้เรยีกท่ีถูกต้องตามประวัตศิาสตร์

อยู่ ดังที่เรียกหมู่ชนท่ีอพยพเข้าไปอยู่ในประเทศอินเดียเมื่อก่อนพุทธกาลว่า อารยัน 

หมายความว่าเป็นพวกท่ีเจริญ และยังมีการเรียกว่า อารยะเพราะเหตุอย่างอื่นอีก  

ดังที่พระอาจารย์ได้ประมวลแสดงไว้ ๔ ประเภท คือ
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๑.  อาจารอริยะ เป็นอริยะด้วยความประพฤติ 

๒.  ทัสสนอริยะ เป็นอริยะด้วยความเห็น หรือด้วยมีรูปร่างและอิริยาบถ 

 น่าดูน่าชม

๓.  ลิงคอริยะ เป็นอริยะเพศหรือด้วยชาติกําเนิด 

๔.  ปฏิเวธอริยะ เป็นอริยะด้วยปัญญารู้ทั่วถึงในอริยสัจจ์

กล่าวคือ เฉพาะในพระพทุธศาสนา นยิมเรยีกบคุคลประเภทที ่๔ นี ้เท่านัน้

ว่า อริยะ หรือ อารยะ อันได้แก่ พระพุทธเจ้า และพระอริยสาวกทั้งหลาย สัจ  

แปลว่า ความจริง รวมกันเข้าว่า อริยสัจจ์ แปลว่า ความจริงของพระอริยะ หรือ 

ความจรงิท่ีพระอรยิะตรสัรูห้รอืความจรงิอย่างประเสรฐิ อรยิสจัจ์นี ้ผูท้ีน่บัถอืพระพทุธ-

ศาสนาโดยมากมักจะจ�าหัวข้อได้ คือ

๑.  ทุกข์ แปลว่า ความไม่สบาย กไ็ด้ แปลว่า ความทนอยูไ่ม่ได้ต้องแปรปรวนไป 

ก็ได้ ในภาษาไทยเมื่อพูดว่าทุกข์ ก็มักหมายกันว่า คือความไม่สบายกายความ 

ไม่สบายใจ แต่ในทางพุทธศาสนายังหมายถึง ความที่ทนอยู่คงท่ีไม่ได้ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปด้วย ในโลกนี้มีอะไรเล่า ที่ตั้งคงที่อยู่ได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

ดวงอาทติย์และดวงดาวทัง้หลาย ตลอดถงึโลกกไ็ม่หยุดอยู่คงที ่ปีเดอืนวันคนืก็ไม่หยุด

อยู่คงที่ ชีวิตก็ไม่หยุดอยู่คงท่ี ทุก ๆ คนเกิดมาแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อย เป็นเด็กเล็ก 

เด็กใหญ่ เป็นหนุ่มเป็นสาวโดยล�าดับ และก็ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ ยังเปล่ียนแปลง 

ต่อไปเป็นผู้ใหญ่ เป็นคนแก่ จนถึงที่สุดของชีวิต ฉะนั้น พระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงชี้ว่า

ทุกข์คืออะไร ให้เห็นอย่างประจักษ์ชัด จึงทรงชี้ว่า ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ  

ความตาย เป็นทุกข์ คือทรงชีใ้ห้เหน็ความเปลีย่นแปลงของชวีติ หรือของโลก ดงักล่าว

มานัน่เอง ข้อนีเ้รยีกว่าเป็นทกุข์ประจ�าชวีติ หรอืประจ�าโลก เมือ่ยงัมชีวีติหรอืยงัมโีลก 

ก็ต้องมีทุกข์ คือ ความเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว ไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกประหลาดอันใด

เมื่อจะสรุปกล่าวให้สั้น ความเกิดแก่เจ็บตายทั้ง ๔ นี้ย่อลงเป็น ๒ คือ  

ความเกิดและความดับ ซึ่งเป็นสิ่งสกัดหน้าสกัดหลังของโลกหรือของชีวิตทุกชีวิต  

น้ีแหละเรยีก คตธิรรมดา แปลว่า ความเป็นไปตามธรรมดา ส่ิงทีเ่ป็นไปตามธรรมดา
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ดังกล่าวเรียกว่า สภาวะ คือ สภาพ แปลว่า มีภาวะของตนเองหรือเป็นไปเอง  

หรือจะเรียกว่าสภาวธรรมก็ได้ ชีวิตร่างกายเรียกว่าเป็นสภาวะทั้งนั้น

อีกอย่างหนึ่ง ความไม่สบายทุก ๆ อย่าง พระพุทธเจ้าก็ทรงชี้ว่าเป็นทุกข ์

ทุก ๆ คนคงเคยประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก พลัดพรากจากส่ิงท่ีเป็นท่ีรัก ปรารถนา 

ไม่ได้สมหวงั แล้วเกิดความทกุข์โศกต่าง ๆ น้ีแหละ พระพทุธเจ้าตรสัเรยีกว่าเป็นทกุข์ 

โลกหรือชีวิตประกอบด้วยทุกข์ดังกล่าวมาแล้ว ฉะนั้น ทุกข์จึงเป็นความจริงที่โลก 

หรือทุก ๆ ชีวิตจะต้องเผชิญ

๒.  ทกุขสมทุยั เหตุให้เกดิทกุข์ พระพุทธเจ้าทรงชีว่้า ตัณหา คือ ความด้ินรน

ทะยานอยาก เป็นเหตใุห้ทกุข์เกดิขึน้ ตณัหา ม ี๓ คอื กามตณัหา ความดิน้รนทะยาน

อยากเพื่อจะได้สิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจ ๑ ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก 

เพือ่เป็นนัน่เป็นน่ี ๑ วภิวตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากเพ่ือให้สิง่หรอืภาวะทีไ่ม่ชอบ

เสื่อมสิ้นไป ๑ ตัณหาดังกล่าวนี้ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว และ 

เป็นเหตใุห้ประกอบกรรมท่ีเป็นทุจรติ ท�าให้ประสบความทกุข์เพราะทจุรติอกีส่วนหนึง่

๓. ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าดับตัณหาเสียได้เป็น 

ความดับทุกข์

๔. มรรค คือ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ ทางสายหนึ่งที่มีองค์

ประกอบ ๘ ประการ คือ สัมมาทฏิฐ ิเหน็ชอบ (คอืเหน็อรยิสจัจ์ ๔) สมัมาสงักปัปะ  

ด�าริชอบ (คือด�าริออก ด�าริไม่พยาบาท ด�าริไม่เบียดเบียน) สัมมาวาจา เจรจาชอบ 

(คือเว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพูดค�าหยาบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ 

เหลวไหล) สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ (คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรพัย์ 

เว้นจากการประพฤติผิดในกาม) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ (คือเว้นจากการเลี้ยง

ชีวิตในทางท่ีผิด การท�าเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ) สัมมาวายามะ พยายามชอบ (คือ

เพยีรพยายามป้องกนัมใิห้ความชัว่เกดิขึน้ เพยีรละความชัว่ทีเ่กดิขึน้แล้ว เพยีรท�าความดี

ให้เกิดข้ึน เพียรรักษาส่งเสริมความดี) สัมมาสติ ระลึกชอบ (คือระลึกไปในที่ตั้ง 

ของสติ) สัมมาสมาธิ ความต้ังใจชอบ (คือต้ังใจให้เป็นสมาธิ จนถึงอย่างแน่วแน่) 
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มรรคมีองค์ ๘ นี้รวมเป็นทางเดียว ไม่ใช่ ๘ ทาง แต่แบ่งออกเป็นองค์ประกอบเป็น 

๘ และสรปุรวมลงได้ในสกิขา ๓ คอื สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัปะ รวมเป็น ปัญญาสกิขา 

สมัมาวาจา สมัมากัมมันตะ สมัมาอาชีวะ รวมเป็น สลีสกิขา สัมมาวายามะ สมัมาสติ 

สัมมาสมาธิ รวมเป็น จิตตสิกขา มรรคมีองค์ ๘ หรือไตรสิกขานี้ เป็นทางปฏิบัติให้

ถึงความดับทุกข์

อริยสจัจ์ ๔ ประการนี ้รวมลงเป็นเหตแุละผล คอื ทกุข์เป็นผล สมทุยัเป็นเหตุ 

นี้เป็นฝ่ายทุกข์ นิโรธเป็นผล มรรคเป็นเหตุ นี้เป็นฝ่ายดับทุกข์

การศึกษาอบรมปัญญาโดยตรงมุ่งให้รูท้ัว่ถงึอรยิสจัจ์ ๔ เหล่านีแ้หละ ทีเ่รยีก

ว่าปัญญา หรือรู้ทั่วถึงนั้น ต้องรู้ในความจริง ต้องรู้ในกิจคือหน้าที่ที่จะพึงท�า ต้องรู้ใน

กิจที่ได้ท�าไปแล้ว จึงจะเป็นปัญญาสมบูรณ์ การศึกษาก็สมบูรณ์
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ผลของการศึกษา ในไตรสิกขาดังกล่าวโดยตรง คือ ความสวัสดี ได้แก่  

ความปลอดภัย ความผ่านพ้นปลอดโปร่ง

สีลสิกขา ศึกษาปฏิบัติให้เป็นคนมีศีล คือ มีความประพฤติดี ไม่เบียดเบียน

ใครให้เดือดร้อน ท�าให้เกิดความสวัสดี คือ ผ่องพ้นจากความเป็นคนชั่วเสียหาย และ

จากภัยเวร จากความทุกข์เดือดร้อน เพราะความชั่วร้ายเสียหาย

จิตตสิกขา ศึกษาปฏิบัติอบรมจิตให้ต้ังม่ันในความดี ท�าให้เกิดความสวัสดี  

คือผ่องพ้นจากบรรดาเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี

ปัญญาสิกขา ศึกษาอบรมปัญญา ท�าให้เกิดความสวัสดี คือ ผ่องพ้นจาก 

ความโง่เขลาเข้าใจผิด

ความสวัสดีผ่องพ้นดังกล่าว ท่านเรียกว่า วิมุตติ แปลว่า ความหลุดพ้น  

ปฏบิตัพิระธรรมของพระพทุธเจ้าโดยเฉพาะ คอื ไตรสิกขา ดงักล่าวเมือ่ใด กไ็ด้วิมตุติ

คือความหลุดพ้นเมื่อนั้นทันที ดังเช่นทุก ๆ คนเม่ือรักษาศีล เช่น ไม่ลักขโมยใคร 

เมื่อใด ก็หลุดพ้นจากความเป็นขโมยเมื่อนั้นทันที และพ้นจากภัยเวรที่เกิดจากความ

เป็นขโมย

ส่วนผลโดยอ้อม คือ ผลดีต่าง ๆ ที่เกิดจากความดีตามคราวที่ความดีนั้น ๆ 

จะพึงอ�านวย ให้เทียบอย่างเมื่อตั้งใจเรียนดี ครูหรือผู้ปกครองก็ให้รางวัลเป็นบางครั้ง

บางคราว แต่ความจรงิผลของการเรยีนดโีดยตรง กค็อืความรูท่ี้ได้จากการเรยีนนัน่เอง 

ส่วนรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับเป็นผลโดยอ้อม หรือเป็นผลพลอยได้เท่านั้น
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คนโดยมากมกัเข้าใจผดิในผลของความดี คอื มักไปเข้าใจผลพลอยได้ว่าเป็น

ผลโดยตรง และมกัไปมุ่งผลพลอยได้เป็นส�าคญั ดงัเช่นเมือ่ไม่ได้ผลทีเ่ป็นวตัถอุะไร ๆ 

ในเมือ่ท�าความดอีย่างใดอย่างหนึง่ กม็กับ่นว่าท�าดไีม่เหน็จะได้อะไร รกัษาศลีก็ไม่เหน็

ร�่ารวยอะไร ทั้งนี้เพราะไม่เข้าใจว่าผลของความดีคืออะไร เช่น ความดีดังที่กล่าวแล้ว 

ผลของศีลก็คือความหลุดพ้นจากภัยเวรเพราะความประพฤติชั่ว เป็นต้น วิมุตติ คือ 

ความหลุดพ้นหรือความสวัสดีดังกล่าวนี้แหละเป็นผลแห่งความดีดังกล่าวทั้งปวง ผู้ที่

ท�าความดีได้อย่างมากย่อมแสดงถึงว่าเป็นผู้ท่ีมีจิตใจหลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัว  

มจิีตใจกว้างขวาง เหน็แก่ผูอ้ืน่เป็นส่วนรวมทีก่ว้างขวางออกไปโดยล�าดบั และย่อมเห็น

ว่าการให้ส�าคัญกว่าการรับ และย่อมบ�าเพ็ญความดีเพื่อความดี มิใช่เพื่อผลตอบแทน

ใด ๆ เป็นส�าคัญ ดังจะพึงเห็นได้ว่า บรรดาผู้ที่บ�าเพ็ญประโยชน์ทั้งหลาย ซึ่งเรียกว่า

เป็นผู้มีคุณทั้งสิ้น ล้วนเป็นผู้ให้ เช่น มารดา บิดา เป็นผู้ให้ทุก ๆ ส่ิงแก่บุตรธิดา  

ครูอาจารย์เป็นผู้ให้ศิลปวิทยาแก่ศิษย์ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ให้การปกครองโดย

ทศพิธราชธรรม ให้ความปรากฏด้วยเกียรติและศรีสง่า ความเป็นขวัญใจ ความอุ่นใจ  

และความรวมใจแห่งประชาชน พระพทุธเจ้าทรงเป็นผูใ้ห้แสงสว่างแห่งชวีติ ผูม้อีปุการะ

อืน่ ๆ กล้็วนเป็นผูใ้ห้อย่างใดอย่างหน่ึง ด้วยจติใจประกอบด้วยการเสียสละ ท่านผูใ้หญ่

เหล่าน้ีแหละชื่อว่าเป็นผู้มีคุณ ท่านผู้มีคุณทั้งปวงย่อมบําเพ็ญความดีเพ่ือความดี  

อันแสดงถึงจิตใจที่หลุดพ้นหรือผ่องพ้นจากความชั่วตลอดถึงความเห็นแก่ตัวมากหรือ

น้อยตามภูมิชั้น ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยอบรมปัญญาให้รู้จักเหตุผลทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ทั้งฝ่าย

ก่อทกุข์และท้ังฝ่ายดบัทุกข์ เทียบเคียงกนัให้ประจกัษ์ชดั และให้รูจ้กัคณุค่าของความด ี

ให้รู้จักตีราคาของความดีว่าสูงกว่าความชั่วและผลต่าง ๆ ที่จะพึงได้เพราะความชั่ว  

ให้รูจ้กัว่าความดที�าให้เกดิเกยีรติ การรกัษาเกยีรต ิ กคื็อรกัษาความดเีอาไว้ ทิง้ความดี

เสียเมื่อใดก็เป็นอันทิ้งเกียรติเสียเมื่อนั้น เมื่อศึกษาอบรมให้มีความประพฤติ มีจิตใจ 

มีความรู้ มีความเห็นเข้าทางแห่งเหตุผลที่ถูกต้องดังกล่าว ก็จักบรรลุถึงความเป็นคน

โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผลสรุปยอดของการศึกษาของพระพุทธเจ้า

คนที่เกิดมาท่านแสดงว่ามีหลายชนิด คือ

มนสุสฺเนรยโิก แปลว่า คนนรก หมายถงึ คนทีร้่อนรนอยูเ่สมอ เพราะมีโลภ 

โกรธ หลง ประกอบทุจรติต่าง ๆ อยูเ่ป็นอาจณิ ซึง่เหมอืนไฟเผาให้ร้อนอยู่เรือ่ย บางที
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ดูเหมือนเป็นสุขสมบูรณ์ แต่ความจริงถูกเผาอยู่เสมอ ที่แรกอาจเป็นไฟเย็น แต่เมื่อ

ความชั่วปรากฏ ก็เป็นไฟร้อนขึ้นมาทันที

มนุสฺสติรจฺฉาโน แปลว่า คนเดียรัจฉาน คือคนที่ท�าอะไรไม่มีความละอาย 

ไม่มีความกลัวเกรงต่อความชั่วอะไร ท�าชั่วได้อย่างเปิดเผยหรืออย่างหน้าตาเฉย

มนสุสฺเปโต แปลว่า คนเปรต คอื คนทีม่โีลภอยากได้อยูไ่ม่รูจ้กัอิม่ไม่รูจ้กัพอ  

มุ่งที่จะอาศัยเบียดเบียนผู้อื่นอยู่เท่านั้น

มนสุสฺมนสุโฺส แปลว่า คนมนษุย์ คอืคนท่ีรูจ้กัการควรการไม่ควร รูจ้กัละอายใจ 

รู้จักยับยั้ง และศึกษาอบรมตนให้มีศีลธรรมตามฐานะ

มนุสฺสเทโว แปลว่า คนเทวดา คือ คนที่ถึงพร้อมด้วยหิริ (ละอาย รังเกียจ

ความชั่ว) โอตตัปปะ (เกรงกลัวความชั่ว) มีความประพฤติสะอาด มีความสงบ

มนุสฺสวิสุทฺโธ แปลว่า คนผู้บริสุทธิ์แล้ว คือ ท่านผู้ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ 

หรอืในไตรสกิขาดงักล่าว จนดบัตัณหาเสยีได้ บรรลถุงึความดับทกุข์ ดังเช่นพระพทุธเจ้า 

พระอรหันตสาวกทั้งหลาย

คนนรก คนเดียรัจฉาน และคนเปรต นับว่าเป็นคนบกพร่อง มีความเป็นคน

ไม่สมบูรณ์ ส่วนคนมนุษย์ คนเทวดา และคนผู้บริสุทธิ์แล้ว เป็นคนสมบูรณ์ มีความ

เป็นคนสมบูรณ์ โดยล�าดับการศึกษาของพระพุทธเจ้ามุ่งให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ดัง 

แสดงมา

ประเทศไทยเราเรียกว่าเป็นประเทศนับถือพระพุทธศาสนา แต่ปรากฏว่ามี

บุคคลที่บกพร่องอยู่มิใช่น้อย บางประเทศที่มิได้นับถือพระพุทธศาสนาปรากฏว่าคนที่

ประพฤติดีอย่างสามัญ เช่น ไม่ลักขโมย ไม่ต้องระวังรักษาสิ่งของกันเท่าไรมีอยู่มาก 

ดูก็น่าอายเขาอยู่บ้าง แต่ท้ังนี้เป็นเพราะไม่ได้ศึกษาและตั้งใจปฏิบัติพระพุทธศาสนา

ตามสมควร ฉะนั้น แม้จะจัดการกับบุคคลอื่นไม่ได้ ก็ควรจะจัดการกับตนเอง แต่ละ

คนนี่แหละให้ศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนา ทําตนให้เป็นคนดี ให้เป็นคนสมบูรณ์ 

เท่าที่จะทําได้ ก็จะเกิดความสวัสดีสมกับที่ต้อนรับกันด้วยคําว่าสวัสดี



หลักการท�าสมาธเิบื้องต้น

สมาธนิีไ้ด้มีอยู่ในหลักธรรมทางพระพทุธศาสนาเป็นอนัมาก ในสกิขาสามกม็ี 

ศีล สมาธิ ปัญญา* ในมรรคมีองค์แปดก็มีสัมมาสมาธิเป็นข้อสุดท้าย และในหมวด

ธรรมทัง้หลายกมี็สมาธริวมอยู่ด้วยข้อหนึง่เป็นอนัมาก ทัง้ได้มพีระพทุธภาษิตตรสัสอน

ไว้ให้ท�าสมาธิในพระสูตรต่าง ๆ อีกเป็นอันมาก เช่นที่ตรัสสอนไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย 

เธอท้ังหลายจงอบรมสมาธิ เพราะว่าผู้ที่มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามเป็นจริง  

ดั่งนี้ ฉะนั้น สมาธิจึงเป็นธรรมปฏิบัติส�าคัญข้อหนึ่งในพุทธศาสนา แต่ว่าสมาธินั้น 

มิใช่เป็นข้อปฏิบัติในทางศาสนาเท่านั้น แต่เป็นข้อที่พึงปฏิบัติในทางทั่ว ๆ ไปด้วย  

เพราะสมาธิเป็นข้อจ�าเป็นจะต้องมีในการกระท�าทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านทางการ

ด�าเนนิชวีติท่ัวไป หรอืทางด้านปฏิบัตธิรรม กม็คีนไม่น้อยทีเ่ข้าใจว่าเป็นข้อทีพ่งึปฏบิตัิ

เฉพาะในด้านศาสนา คือ ส�าหรับผู้ท่ีต้องการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นภิกษุ สามเณร  

หรือเป็นผู้ท่ีเข้าวัดเท่านั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ฉะนั้น ก็จะได้กล่าวถึง 

ความหมายของสมาธิทั่วไปก่อน

* ดูอธิบายเรื่องปัญญา
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สมาธินั้น ได้แก่ ความตั้งใจมั่นอยู่ในเรื่องที่ต้องการให้ใจตั้งไว้เพียงเรื่องเดียว 

ไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านออกไป นอกจากเรื่องที่ต้องการจะให้ใจตั้งนั้น ความตั้งใจดั่งนี้  

เป็นความหมายทั่วไปของสมาธิและก็จะต้องมีในกิจการที่จะท�าทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น 

การเล่าเรียนศึกษา หรือว่าการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการเล่าเรียนศึกษา จะอ่าน

หนังสือก็ต้องมีสมาธิในการอ่าน จะเขียนหนังสือก็ต้องมีสมาธิในการเขียน จะฟัง 

ค�าสอนค�าบรรยายของครูอาจารย์ก็ต้องมีสมาธิในการฟัง ดั่งที่เรียกว่าตั้งใจอ่าน ตัง้ใจ

เขียน ตั้งใจฟัง ในความตั้งใจดังกล่าวนี้ก็จะต้องมีอาการของกายและใจประกอบกัน  

เช่นว่า ในการอ่าน ร่างกายกต้็องพร้อมทีจ่ะอ่าน เช่นว่าเปิดหนงัสือ ตากต้็องดหูนงัสือ 

ใจก็ต้องอ่านด้วย ไม่ใช่ตาอ่านแล้วใจไม่อ่าน ถ้าใจไปคิดถึงเรื่องอื่นเสียแล้ว ตาจับอยู่

ที่หนังสือก็จับอยู่ค้าง ๆ เท่านั้น เรียกว่าตาค้าง จะมองไม่เห็นหนังสือ จะไม่รู้เรื่อง  

ใจจึงต้องอ่านด้วย และเมื่อใจอ่านไปพร้อมกับตาที่อ่านจึงจะรู้เรื่องที่อ่าน ความรู้เรื่อง

ก็เรียกว่าเป็นปัญญาอย่างหนึ่ง คือ ได้ปัญญาจากการอ่านหนังสือ ถ้าหากว่าตากับใจ

อ่านหนังสือไปพร้อมกัน ก็จะอ่านได้เร็ว รู้เรื่องเร็วและจ�าได้ดี ใจอ่านนี่แหละคือใจมี

สมาธิ คือหมายความว่าใจตั้งอยู่ที่การอ่าน ในการเขียนหนังสือก็เหมือนกัน มือเขียน 

ใจก็ต้องเขียนด้วย การเขียนหนังสือจึงจะส�าเร็จด้วยดี ถ้าใจไม่เขียน หรือว่าใจคิดไป

ถึงเรื่องอื่น ฟุ้งซ่านออกไปแล้วก็เขียนหนังสือไม่ส�าเร็จ ไม่เป็นตัว ใจจึงต้องเขียนด้วย 

คือว่าตัง้ใจเขยีนไปพร้อมกบัมือทีเ่ขียน ในการฟังกเ็หมอืนกนั หฟัูงใจกต้็องฟังไปพร้อม

กับหูด้วย ถ้าใจไม่ฟัง แม้เสียงมากระทบหู ก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ ใจจึงต้องฟังด้วย  

ใจจะฟังก็ต้องมีสมาธิในการฟัง คือ ตั้งใจฟัง ดั่งนี้จะเห็นว่า ในการเรียนหนังสือ  

ในการอ่าน การเขียน การฟัง จะต้องมีสมาธิ ในการท�าการงานทุกอย่างก็เหมือนกัน 

ไม่ว่าจะเป็นการงานท่ีท�าทางกาย ทางวาจา แม้ใจทีค่ดิอ่านการงานต่าง ๆ กต้็องมสีมาธิ

อยูใ่นการงานท่ีท�าน้ัน เม่ือเป็นดัง่น้ีจึงท�าการงานส�าเรจ็ได้ ตามนยัน้ีจะเห็นว่าสมาธเิป็น

สิ่งจ�าเป็นต้องมีในการท�างานทุกอย่าง นี้เป็นความหมายของสมาธิท่ัวไป และเป็น 

การแสดงว่าจ�าเป็นต้องมีสมาธิในการเรียน ในการงานที่พึงท�าทุกอย่าง

ต่อจากนี้จะได้กล่าวถึงสมาธิในการหัด ก็เพราะว่าความต้ังใจให้เป็นสมาธ ิ

ดังกล่าวนั้น จ�าเป็นที่จะต้องมีการหัดประกอบด้วย สมาธิที่มีอยู่ตามธรรมดา เหมือน

อย่างทีท่กุคนมอียูย่งัไม่เพยีงพอ ก็เพราะว่าก�าลังใจทีต่ัง้มัน่ท่ียังอ่อนแอ ยงัดิน้รนกวดัแกว่ง 
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กระสบักระส่ายได้ง่าย โยกโคลงได้ง่าย หวัน่ไหวไปในอารมณ์ คือ เรือ่งต่าง ๆ ได้ง่าย 

และทุกคนจะต้องพบเรื่องราวต่าง ๆ ที่เข้าไปเป็นอารมณ์ คือ เรื่องของใจ ทางตา  

หู จมกู ลิน้ กาย ใจ คอื ทางอายตนะทัง้ ๖ อยู่เป็นประจ�า เม่ือเป็นดัง่นีจ้งึได้มีความ

รักใคร่บ้าง ความชังบ้าง ความหลงบ้าง เม่ือจิตใจมีอารมณ์ท่ีหว่ันไหว และมีเครื่อง

ท�าให้ใจหวั่นไหวเกิดประกอบขึ้นมาอีก อันสืบเนื่องมาจากอารมณ์ดังกล่าว ก็ยากที่จะ

มีสมาธิในการเรียนในการท�าการงานตามที่ประสงค์ได้ ดังจะพึงเห็นได้ว่าในบางคราว

หรือในหลายคราว รวมใจให้มาอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ฟังค�าสอน ไม่ค่อยจะได้ 

เพราะว่าใจพลุ่งพล่านอยู่ในเรื่องนั้นบ้างในเรื่องนี้บ้าง ที่ชอบบ้าง ที่ชังบ้าง ที่หลงบ้าง 

จนรวมใจเข้ามาไม่ติด เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ท�าให้ไม่สามารถจะอ่านจะเขียนจะฟัง ท�าให้การ

เรียนไม่ดี ในการงานก็เหมือนกัน เมื่อจิตใจกระสับกระส่ายไปด้วยอ�านาจของอารมณ์ 

และภาวะที่เกิดสืบจากอารมณ์ดังจะเรียกว่ากิเลส คือ ความรัก ความชัง ความหลง

เป็นต้นดังกล่าวนัน้ กท็�าให้ไม่สามารถทีจ่ะท�าการงานให้ดไีด้เช่นเดยีวกัน ใจทีไ่ม่ได้หัด

ท�าสมาธก็ิจะเป็นดัง่นี ้และแม้ว่าจะยงัไม่มอีารมณ์อะไรเข้ามารบกวนให้เกดิกระสบักระส่าย

ดังนั้น ความตั้งใจก็ยังไม่สู้จะแรงนัก ฉะนั้นจึงสู้หัดท�าสมาธิไม่ได้

ในการหดัท�าสมาธน้ัินมีอยู่ ๒ อย่าง คอื อย่างหนึง่หัดท�าสมาธเิพือ่แก้อารมณ์

และกิเลสของใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อย่างหนึ่งก็เพื่อฝึกใจให้มีพลังของสมาธิมากขึ้น 

อย่างแรกน้ันก็คือว่าอารมณ์และกิเลสของใจในปัจจุบันนั้น บางคราวก็เป็นอารมณ์รัก 

เป็นความรักซ่ึงจะชักใจให้กระสับกระส่าย เสียสมาธิ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ต้องหัดสงบใจ 

จากอารมณ์รกั จากความรกัชอบนัน้ ซึง่เป็นอนัตรายต่อการศึกษา ต่อการงานทีพ่งึท�า 

ตลอดจนถึงต่อกฎหมาย ต่อศีลธรรม นี่เป็นวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอน คือ  

ต้องหดัเอาชนะใจให้สงบจากอารมณ์ดัง่นัน้ให้ได้ บางคราวกเ็กดิอารมณ์โกรธ ความโกรธ

อนัท�าใจให้ร้อนรุม่ กระสับกระส่าย ก็เป็นอนัตรายอกีเหมอืนกนั เพราะท�าให้เสียสมาธิ 

ฉะนั้น ก็ต้องหัดท�าสมาธิ คือ หัดสงบใจจากอารมณ์โกรธ จากความโกรธดั่งนั้น  

ในบางคราวก็มีอารมณ์หลง ความหลงซ่ึงมีลักษณะเป็นความง่วงงุน เคลิบเคลิ้มบ้าง  

มีลักษณะเป็นความฟุ้งซ่านร�าคาญใจต่าง ๆ บ้าง มีลักษณะเป็นความเคลือบแคลง 

สงสัยบ้าง เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ต้องหัดท�าสมาธิ หัดสงบใจจากอารมณ์หลง จากความหลง

นั้น ๆ
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คราวนีห้ลกัของการสอนสมาธทิางพระพทุธศาสนา วธิทีีจ่ะท�าสมาธิสงบใจจาก

อารมณ์รัก โกรธ หลง ดังกล่าว ก็จะต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้ฝึกใจ คือว่าเป็นที่ทราบ

แล้วว่าอารมณ์รัก ท�าให้เกิดความรักชอบ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์รักนั้นมา

เป็นอารมณ์ท่ีไม่รักไม่ชอบ ความโกรธก็เหมือนกัน ก็ต้องเปล่ียนอารมณ์โกรธนั้นมา

เป็นอารมณ์ทีไ่ม่โกรธ หรอืให้เปล่ียนมาเป็นอารมณ์รกั แต่ว่าเป็นความรกัทีเ่ป็นเมตตา 

คือ เป็นความรักท่ีบริสุทธ์ิอย่างญาติมิตรสหายรักญาติมิตรสหาย มารดาบิดา  

บุตรธิดารักกัน ความหลงก็เหมือนกัน ก็เปลี่ยนอารมณ์หลงมาเป็นอารมณ์ที่ไม่หลง 

เพราะว่าภาวะของใจจะเป็นอย่างไรนั้น สุดแต่ว่าใจตั้งอยู่ในอารมณ์อะไร เมื่อใจตั้งอยู่

ในอารมณ์รกั ความรกัชอบกเ็กดิข้ึน ถ้าใจไม่ตัง้อยู่ในอารมณ์รกั แต่ว่าตัง้อยูใ่นอารมณ์

ที่ตรงกันข้าม ก็เกิดความสงบ ใจโกรธก็เหมือนกัน ก็เพราะตั้งอยู่ในอารมณ์โกรธ  

เมื่อเปลี่ยนอารมณ์ให้ใจตั้งอยู่ในอารมณ์ท่ีตรงกันข้าม โกรธก็สงบ หลงก็เหมือนกัน 

เมือ่ตัง้อยูใ่นอารมณ์ทีไ่ม่หลง ความหลงกส็งบ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรัสชีเ้อาไว้ว่า อารมณ์

เช่นไรควรจะหัดใจให้ตั้งไว้ในเวลาไหน เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว การที่หัดไว้ก็จะท�าให้รู้ลู่ทาง

ที่จะสงบใจของตนเอง อย่างนี้ก็จะท�าให้สามารถสงบใจของตนเองได้ ดั่งนี้เป็นข้อ 

มุ่งหมายของการท�าสมาธิอย่างหนึ่ง ที่จะต้องหัดเอาไว้

ประการท่ี ๒ หัดท�าสมาธิเพ่ือให้เกิดพลังใจที่ต้ังม่ันมากขึ้น คือให้มีพลังขึ้น  

ก็เหมือนอย่างการที่ออกก�าลังกายเพื่อให้กายมีก�าลังเรี่ยวแรง เมื่อหัดออกก�าลังอยู่ 

บ่อย ๆ ก�าลังร่างกายก็จะดีขึ้น จิตใจก็เหมือนกัน เมื่อหัดท�าสมาธิอยู่บ่อย ๆ แล้ว 

โดยที่ปฏิบัติอยู่ในหลักของสมาธิข้อใดข้อหนึ่งเป็นประจ�า ส�าหรับที่จะหัดใจให้มีพลัง

ของสมาธิเพิ่มขึ้นก็จะท�าให้พลังของสมาธินี้มากขึ้นได้ เช่นเดียวกับการออกก�าลังกาย

ท�าให้พลังทางกายเพิ่มมากขึ้นได้ นี้คือสมาธิในการฝึกหัด

คราวนีส้มาธใินการใช้กม็ ี๒ อย่างเหมอืนกนั อย่างหนึง่กเ็พือ่ใช้ระงบัอารมณ์ 

ระงับกิเลสท่ีเป็นปัจจุบันดังกล่าวข้างต้น ผู ้ที่ได้ฝึกหัดท�าสมาธิตามสมควรแล้ว  

จะสามารถระงับใจได้ดี จะไม่ลุอ�านาจของอารมณ์ ของกิเลสที่เป็นความรัก ความชัง 

ความหลงทัง้หลาย จะสามารถสงบใจตวัเองได้ รกัษาใจให้สวัสดไีด้ อารมณ์และกเิลส

เหล่านี้จะไม่มาเป็นอันตราย ต่อการเรียน ต่อการงาน ต่อกฎหมาย ต่อศีลธรรม 

อนัดีงาม และอีกอย่างหนึง่กต้็องการเพือ่ใช้ส�าหรบัประกอบการงานทีจ่ะพงึท�าทัง้หลาย 
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ตัง้ต้นด้วยในการเรยีน ในการอ่าน ในการเขยีน ในการฟัง จะมพีลงัสมาธใินการเรยีน  

ในการงานดีขึ้น และเม่ือเป็นดังนี้จะท�าให้เรียนดี จะท�าให้การท�าการงานดี นี้คือ 

สมาธิในการใช้

ตามที่กล่าวมานี้ เป็นการที่แสดงให้เห็นหลักของการท�าสมาธิทั่ว ๆ ไป  

และกต็ัง้ต้นแต่ความหมายทัว่ไปของสมาธ ิการหัดท�าสมาธิและการใช้สมาธจิะได้ให้วิธี

ท�าสมาธิย่อ ๆ ข้อหนึ่ง ก็คือว่า ท่านสอนให้เลือกสถานที่ท�าสมาธิที่สงบจากเสียงและ

จากบุคคลรบกวนทั้งหลาย เช่น ในป่า โคนไม้ เรือนว่าง มุ่งหมายก็คือว่า ที่ที่ม ี

ความสงบพอสมควรที่จะพึงได้และเข้าไปสู่สถานที่นั้น นั่งขัดบัลลังก์หรือที่เรียกว่า 

ขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือชนกัน หรือว่ามือขวาทับมือซ้าย ตั้งตัวตรง หรือว่า

จะนัง่พบัเพยีบกไ็ด้ สดุแต่ความพอใจ หรือตามทีจ่ะมคีวามผาสกุ ด�ารงสตจิ�าเพาะหน้า  

คือ หมายความว่ารวมสติเข้ามา ก�าหนดลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจ

ออกก็ให้รู้ หากจะถามว่ารู้ที่ไหนก็คงจะตอบได้ว่า จุดที่รู้ง่ายนั้น ก็คือว่าปลายกระพุ้ง

จมูก หรือริมฝีปากเบ้ืองบนอันเป็นที่ลมกระทบเมื่อหายใจเข้า ลมหายใจเข้าก็จะมา 

กระทบทีจ่ดุน้ี ในขณะเดยีวกนัท้องกจ็ะพองขึน้ ลมหายใจออกออกทีจ่ดุนี ้ในขณะเดยีวกนั

ท้องก็จะฟุบลงหรอืว่ายุบลงไป เพราะฉะนัน้ กท็�าความรูล้มหายใจเข้าจากปลายกระพุง้

จมกูเข้าไปถงึนาภทีีพ่อง หายใจออกกจ็ากนาภีทีย่บุถงึปลายจมกู กล็องท�าความรูใ้นการ

หายใจเข้าหายใจออกดดูงันีก่้อน หายใจเข้ากจ็ากปลายกระพุง้จมกูเข้าไปถงึนาภทีีพ่อง 

ออกก็จากนาภีท่ียุบจนถึงปลายจมูก น่ีท่านเรียกว่าเป็นทางเดินของลมในการก�าหนด

ท�าสมาธิ คราวนี้ก็ไม่ต้องดูเข้าไปจนถึงนาภีดั่งนั้น แต่ว่าก�าหนดอยู่เฉพาะที่ปลายจมูก

แห่งเดียว หายใจเข้าก็ให้รู้ว่าเราหายใจเข้า หายใจออกก็ให้รู้ว่าเราหายใจออก รวมใจ

เข้ามาให้รูด้ัง่นี ้และในการตัง้สตกิ�าหนดนี ้จะใช้นบัช่วยด้วยก็ได้ หายใจเข้า ๑ หายใจ

ออก ๑ หายใจเข้า ๒ หายใจออก ๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ แล้วก็กลับ ๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ 

๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ แล ้ วก็ก ลับ ๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ ๗-๗  

แล้วก็กลับ ๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ ๗-๗ ๘-๘ แล้วก็กลับ ๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ 

๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ ๗-๗ ๘-๘ ๙-๙ แล้วก็กลับ ๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ ๗-๗ 

๘-๘ ๙-๙ ๑๐-๑๐ แล้วก็กลับ ๑-๑  ถึง ๕-๕ ใหม่ แล้วก็ ๑-๑ ถึง ๖-๖ ใหม่  

ดังนี้หลาย ๆ หนจนจิตรวมเข้าหาได้ดีพอควร ก็ไม่ต้องนับคู่ แต่ว่านับ ๑๒๓๔๕, 
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๑๒๓๔๕๖ เป็นต้นไป เมื่อจิตรวมเข้ามาดีแล้วก็เลิกนับ ท�าความก�าหนดรู้อยู่ที่ปลาย

จมูกหรือที่ริมฝีปากเบ้ืองบนเท่าน้ัน วิธีนับดั่งนี้เป็นวิธีนับท่ีพระอาจารย์ท่านสอนมา 

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แต่ว่าจะใช้วิธีอ่ืนก็ได้ เช่น นับ ๑-๑  จนถึง ๑-๑๐ ทีเดียว  

แล้วก็กลับใหม่ หรือว่าจะเลย ๑๐-๑๐ ไปก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าที่ท่านสอนไว้แค่  

๑-๑๐ น้ัน ท่านแสดงว่าถ้ามากเกนิไปแล้วจะต้องเพิม่ภาระในการนบัมาก จะต้องแบ่ง

ใจไปในเร่ืองการนบัมากเกนิไป ฉะนัน้ จึงให้นบัอยูใ่นวงทีไ่ม่ต้องใช้ภาระในการนบัมาก

เกินไป อีกอย่างหน่ึงพระอาจารย์ท่านสอนให้ก�าหนด หายใจเข้า พุท หายใจออก  

โธ พุทโธ พุทโธ หรือ ธัมโม ธัมโม หรือว่า สังโฆ สังโฆ ก็ได้ เมื่อใจสงบดีแล้วก็เลิก

ก�าหนดอย่างน้ัน ท�าความรู้เข้ามาให้ก�าหนดอยู่แต่ลมท่ีมากระทบเท่านั้น ให้ท�าดั่งนี้ 

จนจิตรวมเข้ามาให้แน่วแน่ได้นาน ๆ นี้เป็นแบบฝึกหัดขั้นต้นที่ให้ในวันนี้ ท่านที่สนใจ

ก็ขอให้น�าไปปฏิบัติต่อไป

สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ

สุขิตา โหนฺตุ นิพฺภยา

อธบิายเรื่องปัญญา

“ปัญญาเป็นรตันะของนรชน” นีเ้ป็นพระพทุธภาษติ เพราะนรชนคอืคนเรามี

รัตนะ คือ ปัญญาติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นพิเศษกว่าสัตว์ร่วมโลกทั้งหลาย จึงได้ชื่อว่า

เป็นมนุษย์ และสามารถอบรมปัญญาให้มากขึน้ได้ด้วย ฉะนัน้ คนเราจึงมีความฉลาด

สามารถเปลีย่นภาวะจากความเป็นคนป่ามาเป็นคนเมอืง มคีวามเจรญิด้วยอารยธรรม 

วัฒนธรรม มีบ้านเมือง มีระเบียบการปกครอง มีศาสนา มีเครื่องบ�ารุงความสุขทาง

กายทางใจต่าง ๆ สิ่งทั้งปวงเหล่านี้สัตว์ดิรัจฉานทั้งหลายหามีไม่ ทั้งนี้ด้วยอ�านาจของ

ปัญญานี้เอง พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก็เกิดขึ้นด้วยอ�านาจ

ของปัญญา แต่ปัญญาท่ีเป็นรตันะของนรชนดังกล่าวมานี ้พงึทราบว่าจะต้องเป็นปัญญา

ที่ชอบ มีลักษณะเป็นความฉลาดรู้ ความจัดเจน การวินิจฉัยถูกต้อง สามัญส�านึกดี  

มีเหตุผลในสิ่งทั้งหลาย ปัญญาที่ชอบดังกล่าวเป็นผลสืบมาจากปัญญาที่มีเป็นพื้นฐาน

อันได้มาแต่ก�าเนิดของนรชน อันเรียกว่า สุชาติปัญญา และจากการศึกษาอบรมที่ 
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ถกูชอบ อนัสชุาติปัญญานัน้มพีลงัอ�านาจท่ีท�าให้ประจักษ์ เรยีนรู ้เข้าใจ และตระหนกั  

เป็นพลังใจทางปัญญาของบุคคล ถ้าอบรมศึกษาในทางที่ผิด ก็จะเพิ่มความรู้ในทาง

ฉลาดแกมโกง ในทางท�าความชัว่ร้าย ในทางเบยีดเบยีนต่าง ๆ ฉะนัน้ จงึตรสัสอนไม่

ให้ประมาทปัญญา คือ ใช้ปัญญาพิจารณาอบรมศึกษาให้เข้าถึงความจริงตามเหตุและ

ผลในสิ่งทั้งหลาย เพื่อให้บรรลุถึงความชอบถูกต้องในทุก ๆ สิ่ง รวมเข้ากันในมรรคมี

องค์ ๘ ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงปฏิบัตมิาจนได้ตรสัรูพ้ระธรรม และทรงสัง่สอนไว้นัน่เอง 

คือ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ (รวมเข้าเป็น 

ปัญญาสิกขา) สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ 

เลีย้งชวีติชอบ (รวมเข้าเป็นศลีสิกขา) สมัมาวายามะ เพยีรชอบ สัมมาสต ิระลกึชอบ 

สมัมาสมาธ ิตัง้ใจชอบ (รวมเข้าเป็นจติตสกิขา หรอืสมาธ)ิ มรรคมอีงค์ ๘ นี ้กเ็ท่ากบั

ปัญญา ศลี สมาธ ินัน่เอง อันแสดงว่า ปัญญาเป็นหวัหน้า แต่ทีแ่สดงไว้เป็นข้อปฏบิตัิ

โดยล�าดับทั่วไปว่า ศีล สมาธิ ปัญญา พระพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองไว้ด้วยว่าสัมมาทิฎฐิ

เป็นหัวหน้า เพราะเม่ือมีสัมมาทิฏฐิก็ย่อมรู้เห็นทุก ๆ อย่างว่าผิดหรือถูกอย่างไร  

และเมื่อมีความเพียรชอบ ความระลึกชอบเข้าประกอบ ก็จะท�าให้มีความเพียร มีสติ 

ละทุกสิ่งที่ผิด ท�าทุกสิ่งท่ีถูกให้เกิดข้ึน จนถึงเป็นความถูกต้องสมบูรณ์ แต่ทั้งนี ้

ก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นหลักเป็นท่ีตั้งแห่งทุก ๆ ข้อ เพราะจิตที่ไม่มีสมาธิย่อมดิ้นรน 

กระสับกระส่ายไม่อาจที่จะใช้ปัญญาอบรมปัญญาที่มีอยู่ให้เจริญขึ้นได้ เหมือนอย่าง

ไฟฉายทีแ่กว่งไปแกว่งมา ไม่อาจจะส่องอะไรให้มองเหน็ชดัเจนได้ จงึต้องท�าจติให้สงบ

ด้วยสมาธิเป็นหลัก ก็จะปฏิบัติให้มรรคทุกข้อแวดล้อมเข้ามา



ปัญญาสูงสุด

เรื่องกรรมฐานส�าหรับแก้นิวรณ์ เก็บจากค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากที่มา

ต่าง ๆ และข้อที่ตรัสก�าชับไว้ให้มีเป็นประจ�าในการปฏิบัติแก้นิวรณ์ทุกข้อ หรือในการ

ปฏิบัติกรรมฐานทุกคราว คือ โยนิโสมนสิการ แปลว่า การท�าไว้ในใจโดยแยบคาย 

ได้แก่ การใช้ปัญญาพิจารณาให้ทราบตระหนักแน่ถึงเหตุผลในการปฏิบัตินั้น ๆ  

ตามเป็นจริง เมื่อใช้ปัญญาดังนี้จึงจะไม่ปฏิบัติผิดทาง ทั้งจะไม่หลงตัว ลืมตัว การใช้

ปัญญาจึงเท่ากับเป็นการใช้เกราะป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดข้ึนจากความหลงถือ

เอาผดิดงักล่าว และการใช้ปัญญากเ็ป็นการศกึษาธรรมนัน้เอง การฝึกหดัปฏบิตัสิมาธิ

อย่างขาดโยนิโสมนสิการ หรือขาดการใช้ปัญญา ก็เท่ากับไม่เป็นการศึกษาธรรม  

อาจหลงไปผิดทาง เช่น หลงติดอยู่กับนิมิตที่พบเห็นในสมาธิ หรืออ�านาจบางอย่างที่

ได้จากสมาธิ ท�าให้กรรมฐาน (ที่ถูก) หลุด หรือหลุดจากกรรมฐานได้ง่าย 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกด้วยว่า "ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” การใช้ปัญญา

อบรมเพิม่เตมิปัญญาให้ส่องสว่างยิง่ขึน้โดยล�าดบัจงึเป็นเหตุให้มองเห็นสัจจะ คอื ให้รู้

แจ้งเห็นจริง ให้บรรลุสุขประโยชน์ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุด เพราะปัญญาขั้นสูงสุด 

คือ ปัญญาที่สมบูรณ์เต็มที่ ย่อมท�าให้จิตประภัสสร คือ ผุดผ่องสว่างเต็มที่ ท�าให้รู้

แจ้งเห็นจริงและบรรลสุขุประโยชน์สงูสดุ เหมอืนดงัพระพทุธเจ้า และพระอรหนัตสาวก

ทั้งหลาย ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเตือนไว้ว่า “อย่าประมาทปัญญา” คือ ให้ใช้

ปัญญานั่นเอง การฝึกฝนใช้ปัญญาจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว ย่อมปฏิบัติตนไปในทางที่ถูก

ที่ควรตลอดเวลา โดยปราศจากกิเลสตัณหา เป็นไปโดยอัตโนมัติ
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นวิรณ์และกรรมฐานส�าหรับแก้

จติท่ีไม่มีสมาธ ิกเ็พราะมีนวิรณ์ท�าให้ไม่ได้ความสงบ ไม่ใช้ปัญญา จงึจะแสดง

นิวรณ์ และกรรมฐาน ส�าหรับแก้เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๑.  ความพอใจใฝ่ถงึดว้ยอาํนาจกเิลสกาม เรยีกวา่ กามฉนัทะ แก้ดว้ยเจรญิ

อสุภกรรมฐานพิจารณาซากศพ หรือเจริญกายคตาสติ พิจารณาร่างกายอันยังเป็น 

ให้เป็นของน่าเกลียด

๒.  ความงุ่นง่านด้วยกําลังโทสะ เรียกรวมว่า พยาบาท แก้ด้วยเจริญเมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา หัดจิตในทางหัดคิดให้เกิดเมตตา สงสาร กรุณา ช่วยเหลือ

เมื่อมีความสามารถ เกิดความพลอยยินดี ไม่ริษยา เกิดความปล่อยวางหยุดใจที่คิด 

โกรธได้

๓.  ความท้อแท้ หรือคร้าน และความหดหู่ ง่วงงุน เรียกว่า ถีนมิทธะ  

แก้ด้วยเจริญอนุสสติกรรมฐาน พิจารณาคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บ้าง

พิจารณาความดีของตนบ้าง เพื่อให้จิตเบิกบาน และมีแก่ใจหวนอุตสาหะ หรือท�า 

อาโลกสัญญา ก�าหนดหมายแสงสว่างให้จิตสว่าง

๔.  ความฟุ้งซ่าน หรือคิดพล่าน และความจืดจางเร็วหรือความร�าคาญ  

เรียกว่า อุทธัจจกุกกุจจะ แก้ด้วยเพ่งกสิณ ก�าหนดลมหายใจเข้า ออก หัดผูกใจไว้ใน

อารมณ์เดียว หรือเจริญมรณสติ อันจะท�าให้ใจสงบ ด้วยสังเวช

๕.  ความลงัเลไม่แน่ลงได้ เรยีกว่า วจิกิจิฉา แก้ด้วยเจรญิธาตกุรรมฐาน หรอื

วิปัสสนากรรมฐาน เพื่อก�าหนดรู้สภาวธรรมที่เป็นอยู่ตามเป็นจริง

อีกอย่างหนึ่ง ท�าความก�าหนดรู้จิตที่มีนิวรณ์ และนิวรณ์ที่มีในจิต กับทั้งโทษ 

เมื่อเกิดปัญญาความรู้จักนิวรณ์และโทษของนิวรณ์ขึ้น นิวรณ์ก็จะสงบหายไป
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หลงตัว ลมืตัว

อนึ่ง ความหลงที่กล่าวข้างต้น มีลักษณะเป็นความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มเป็นต้น

นั้น เป็นความหลงท่ีเป็นนิวรณ์ของจิตท่ีพึงระงับได้ด้วยสมาธิ ยังมีความหลงที่ส�าคัญ

ยิ่งขึ้นไปกว่า คือ หลงตัว ลืมตัว มีความอวดดีว่าตนเก่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากความประมาท

ไม่ใช้ปัญญา ฉะน้ัน ผู้ท่ีเห็นโทษของความหลงตัว ลืมตัว จึงควรรู้จักใช้ปัญญากับ 

ทัง้สตริกัษาจติของตนไว้ให้ดเีป็นนจิ มิให้หลงใหลไปในลาภ ยศ สรรเสรญิ สุข ในโลก

ทั้งหลาย เพราะจะท�าให้หลงตัว ลืมตัว เป็นอันตรายต่อความดีทุกอย่าง เมื่อได้อะไร

มลีาภ เป็นต้น กใ็ห้รูว่้าได้สิง่ทีม่เีกดิ มดีบั เมือ่มกีารได้กต้็องมกีารเสีย มกีารประจวบ

ก็ต้องมีการพลัดพราก แม้ชีวิตร่างกายของคน เม่ือได้มาก็ต้องเสียไปในท่ีสุด เม่ือมี

ปัญญารู้ความจริง เมื่อได้ลาภยศเป็นต้นมา ก็จะไม่หลงใหลในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ จะไม่

หลงตัว ลืมตัว และจะใช้ลาภยศเป็นต้น ในทางที่ถูก เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเอง 

และผู้อื่น เมื่อถึงคราวจะเสียก็ไม่เสียใจ ไม่ท�าลายตัว จะสามารถรักษาความดีและ

จิตใจให้มีความสงบ มีสุข ได้อย่างสม�่าเสมอ



ของฝาก-ขวัญ “ปีใหม่” 
เทศนาพิเศษ 

ศาสนา และทศพธิราชธรรม

ความเจริญผาสุกหรือความเสื่อมทรามเลวร้าย ในประเทศเราปัจจุบันมี 

การวิจัยออกมาแล้วว่า “ข้าราชการ” เป็นองค์กรส�าคัญอย่างหนึ่ง

ข้าราชการดีมีศีลธรรมหรือมี “ทศพิธราชธรรม"เป็นหลักในการปกครองแล้ว

ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข

หากข้าราชการไร้ศลีธรรม ปกครองประชาชนนอกลูน่อกแนว “ทศพธิราชธรรม” 

ประชาชนจะเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ต้องเข้าป่าถืออาวุธรบราฆ่าฟันกัน จองล้าง 

จองผลาญไม่สิ้นสุด

สมเดจ็พระญาณสงัวร แห่งวดับวรนเิวศวิหาร ท่านกล่าวถงึหลกัในการปกครอง

ของข้าราชการ และทศพิธราชธรรม อนัหมายถึงธรรมส�าหรบัพระราชาหรอืนกัปกครอง

ได้อย่างไพเราะจับใจ ควรที่ข้าราชการ และผู้ปกครองทุกระดับจะรับไว้เป็นสติปัญญา

และสิริมงคลแห่งตนเนื่องในวันปีใหม่ ท้ังควรใช้เป็นหลักปฏิบัติสืบต่อไป เพื่อความ

ผาสุกทุกฝ่าย

สมเดจ็พระญาณสงัวรกล่าวถงึความส�าคญัของทศพธิราชธรรม และศาสนาไว้

อย่างชวนคิดว่า สิ่งไหนที่เรามีอยู่สมบูรณ์ เรามักจะไม่เห็นความส�าคัญ ตัวอย่างเช่น 

ลมหายใจเข้า ออก เราไม่รู้สึกถึงลมหายใจเลยว่าเป็นอย่างไร เช่นเดียวกับศาสนาอัน

เปรียบเหมือนเส้นชีวิตเส้นหนึ่งในการด�ารงชีวิต แต่ไม่ค่อยได้สนใจกันตามควร
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ศาสนา แปลเป็นข้อยติุกนัว่า คอืคาํสัง่สอน ทกุคนจะต้องมกีารสัง่สอนใจของ

ตนเองอยู่เสมอหรือบางครั้ง

ศาสนา แปลว่า ปกครอง ทกุคนต้องมกีารปกครองใจตนเอง ปกครองตนเอง

อยู่เสมอ

นอกจากนี ้เรายงัต้องมผีูป้กครองภายนอก ส่วนใหญ่กคื็อท่านผูใ้หญ่ท่ีปกครอง

ลงมาตามล�าดับ เช่น ที่ท�างาน ครอบครัว โรงเรียน วัด ฯลฯ

ขณะเดียวกัน เราต้องมีการปกครองใจของตัวเองด้วย เราต้องรู้จักสั่งสอนใจ

ตัวเอง อบรมตัวเอง

ตวัเราเองมใิช่มคีวามรูค้วามสามารถตามทีเ่รยีนมาแล้วจะดเีสมอไป คนเรามี

ส่วนไม่ดีอยู่ในตนหลายประการ ทางพระเรียกว่า "กิเลส" หมายถึง ความรัก โลภ 

โกรธ หลง ความดิ้นรนปรารถนาทั้งหลาย ความไม่รู้ หลงถือเอาผิด มีสิ่งต่าง ๆ  

คอยยั่วเย้าให้เกิดกิเลส

เพราะฉะน้ัน ประการแรกจงึไม่ควรทีจ่ะประมาทว่า ตวัเรามคีวามรู ้ความสามารถ

อย่างเดียวก็เพียงพอ

เมื่อมีต�าแหน่งหน้าที่ ต้องไม่ประมาท ต้องส�านึกว่ายิ่งเป็นผู้ใหญ่ เป็นคนโต

มากเท่าใด สิ่งที่จะมาชักชวนให้เป็นไปในทางที่ผิดยิ่งมีมากขึ้น

ตัวใหญ่ เงาก็ใหญ่

เงา...คือสิ่งผิดที่จะมาชักชวนให้ทําผิด

ถ้าเราไม่มีศาสนาเป็นเครื่องอบรมส่ังสอน แนะน�าปกครองตัวเองให้รู้จักเว้น

ในทางที่ควรเว้น ประพฤติในทางที่ควรประพฤติ ความที่ใหญ่จะท�าให้กล้าในทางที่ผิด

มากยิ่งขึ้น

มากกว่าคนเล็ก เพราะเขายังมีผู้ใหญ่คอยสอดส่องดูแล ส่วนผู้ใหญ่ ไม่มีใคร

ดูแลเพราะเป็นใหญ่เสียแล้ว
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แต่ถ้าเรามีศาสนา จะไม่ประพฤติผิด ถึงแม้นจะไปอยู่แห่งไหนก็จะประพฤติ

ตนดีไม่กล้าท�าผิด ทั้งคนใหญ่คนเล็กจะไม่ถล�าไปในส่ิงท่ีผิดง่าย ๆ แม้จะอยู่ผู้เดียว 

โดยไม่มีผู้ใดดูแลว่ากล่าว

เพราะมศีาสนาเป็นหลกัใหญ่คอยดแูลว่ากล่าว อบรมสัง่สอน เป็นหลกัปกครองใจ 

ทุกคนจึงต้องมีศาสนาประจ�าตัว แต่มิใช่เพียงแค่เรียนรู้บนโต๊ะหนังสือ หรือเพียงฟัง

เทศน์ฟังธรรมตามวดัวาอารามเท่าน้ัน เพราะนัน้เป็นเพยีงเสมอืนกบัฟังสนิค้าทางโฆษณา 

การทีจ่ะมศีาสนาประจ�าตวัจรงิ ๆ ต้องรบัเอาเข้ามาเป็นหลกัยดึเหนีย่วในทางประพฤติ

ปฏิบัติ เป็นสิ่งเตือนสติปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้น

ส�าหรับ “ทศพิธราชธรรม” นั้น เป็นหลักธรรมท่ีใช้ในการปกครอง ตั้งแต่ 

คนส่วนใหญ่ถึงคนส่วนน้อย

เป็นธรรมส�าหรับพระราชา หรือนักปกครอง ๑๐ ประการ ซึ่งน�ามาแจงเป็น

ข้อ ๆ โดยสังเขป

๑.  ทาน หมายถงึการให้ เป็นการช่วยผูท้ีต้่องการช่วย เพราะมีความขดัข้อง

แร้นแค้นนั้น ๆ เช่น ผู้ที่ขาดอาหารก็ให้อาหารช่วย ขาดเสื้อผ้าก็ให้เสื้อผ้าช่วย ขาดที่

อยู่อาศัยก็ให้ที่อยู่อาศัยช่วย ขาดหยูกยารักษาโรคให้หยูกยารักษาช่วย รวมความว่า

เกิดความแร้นแค้นด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่งก็ให้สิ่งที่ต้องการนั้น ๆ ช่วย ดังนี้

เรียกว่า ทาน

๒.  ศลี คอื ความประพฤต ิต้องเว้นจากความชัว่ร้ายทัง้หลาย ความประพฤติ

อันใดที่เป็นความชั่วร้ายก่อให้เกิดเวร ให้งดความประพฤติอย่างนั้น ไม่ท�าส่ิงที่เป็น 

ความชั่วร้ายนั้น ไม่พูดสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายนั้น รวมความว่าเว้นการที่ควรเว้นต่าง ๆ 

ทั้งทางกายวาจา

๓.  ปริจาคะ การสละ อันหมายความว่า สละสิ่งที่มีประโยชน์น้อยแก่สิ่งที่มี

ประโยชน์มาก ยกตัวอย่างเช่นว่า สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะร่างกาย เช่น เจ็บป่วย

ที่อวัยวะร่างกายก็ยอมสละทรัพย์รักษา สละอวัยวะร่างกายเพื่อรักษาชีวิต ในเมื่อ

ต้องการทีจ่ะรกัษาชีวติไว้ก็ยอม และสละได้ทกุ ๆ อย่างทัง้ทรพัย์ อวัยวะร่างกายตลอด
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จนถึงชีวิต ในเมื่อประพฤติธรรมคือความถูกต้องหรือหน้าท่ีอันต้องปฏิบัติเช่นทหาร 

ย่อมสละทุกอย่างเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาประเทศชาติ ดังนี้เรียกว่าบริจาคหรือสละ

๔.  อาชชวะ ความซื่อตรง คือ ความประพฤติซื่อตรง ไม่คิดทรยศต่อเพื่อน 

มิตรสหาย ต่อหน้าที่การงาน ตลอดจนถึงประชาชน

๕.  มัททวะ ความอ่อนโยน คือ ความมีอาการทางกายวาจาอ่อนโยน สุภาพ 

ไม่แสดงความแข็งกระด้าง มิใช่หมายความว่าอ่อนแอ แต่ว่าอ่อนโยนสุภาพ ไม่แสดง

ความแข็งกระด้าง แสดงการยกตนเหนือคนอื่น มีความอ่อนโยน สุภาพทางกาย  

ถึงวาจา พูดจาอะไรก็อ่อนโยน สุภาพ

๖.  ตปะ ความเพยีร เป็นผูก้ล้าหาญในการท�าสิง่ทีค่วรท�า ไม่กลวัเกรงในการ

ท�าดังกล่าว ไม่มีความเกียจคร้าน ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสม�่าเสมอไม่บกพร่อง  

มีความเป็นผู้กล้า มีความเพียร ไม่อ่อนแอย่อท้อ เข้มแข็ง ถ้าท�าดังนี้จะเป็นที่ย�าเกรง

ของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ไม่กล้าที่จะละเมิด

๗.  อโกธะ ความไม่โกรธ หมายถึงว่า ความมีจิตที่ประกอบด้วย เมตตา  

มุ่งที่จะปรารถนาดีเป็นที่ตั้ง ไม่เป็นคนใจน้อยหงุดหงิดง่าย แต่มีใจหนักแน่น ไม่คิดจะ

เอาแต่โทษใคร รู้จักให้อภัยและมีเมตตา

๘.  อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน คือ การไม่ท�าอะไรที่เป็นการเบียดเบียน 

ผู้อื่นให้เดือดร้อนท้ังทางตรงและทางอ้อม มีจิตประกอบด้วยกรุณาคือช่วยเหลือและ

ท�าการช่วยเหลืออยู่เสมอ

๙.  ขันติ ความอดทน คือ รู้จักอดทนต่อความตรากตร�าต่าง ๆ เช่น รู้จัก

อดทนต่อหนาวร้อน หวิ กระหาย ทนต่อสิง่ทีไ่ม่เป็นสขุ ไม่สนกุต่าง ๆ อดทนต่อเวลา

ที่ต้องพบความทุกข์ ตลอดจนถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมีน�้าอดน�้าทน รู้จักอดทนต่อ

ความเจบ็ใจ ต่อถ้อยค�าท่ีเขามาว่ากล่าวในบางครัง้บางคราว อนัจะท�าให้เกดิความเจบ็ใจ 

ช�้าใจ ก็ให้มีความอดทน

๑๐. อวิโรธนะ ความไม่ผิด เมื่อรู้ว่าอะไรผิดก็ไม่ท�า เพราะทุกคนย่อมต้องมี

ความผิดบ้างไม่มากก็น้อย ด้วยสิ่งที่ไม่รู้ซ่ึงมีอยู่มากหรืออาจจะพลั้งเผลอท�าให้ผิด 
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อยู่บ้าง แต่ว่าอะไรที่รู้ว่าผิดก็ไม่ควรท�า คือไม่ท�าผิดทั้งที่รู้ ควรรอบคอบในสิ่งที่จะท�า

ทั้งหลาย ระมัดระวังไม่ให้ผิดหรือจะผิดก็แต่น้อย อีกอย่างต้องรักษาความเที่ยงธรรม 

ความยุติธรรม ในเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ต้องไม่ล�าเอียงเพราะความชัง ความหลง ความกลัว

ทั้งหลาย ดังนี้คือความไม่ผิด

ทศพธิราชธรรม หรอืธรรม ๑๐ ประการ ส�าหรบัพระราชาหรอืนกัปกครองนี้ 

บัณฑิตทั้งหลายในอดีตมีพระพุทธเจ้า เป็นต้น ได้ยกขึ้นมาสั่งสอนพระราชาเพื่อให้ใช้

หลักธรรม ๑๐ ประการปกครองประเทศ เมื่อพิจารณากันให้ถ่องแท้แล้ว ธรรม ๑๐ 

ประการน้ีเป็นหลกัปกครองทัว่ไป ผูท้ีม่หีน้าทีป่กครองทัง้หลายพงึประพฤตปิฏิบตัด้ิวย

แม้แต่ผู้อยู่ใต้ปกครอง หรือใต้บังคับบัญชา ตลอดจนถึงราษฎรทั่วไป ก็ต้อง

ปฏิบัติตามธรรมทั้ง ๑๐ ประการ ต่อผู้ปกครองและผู้บังคับบัญชาด้วยเช่นกัน

เช่น เมื่อผู้ปกครองมีทานให้ ผู้อยู่ใต้ปกครองก็ต้องมีทานตอบสนอง

ยกตวัอย่างง่าย ๆ เช่น ฝ่ายปกครองหรอืรฐับาลใช้จ่ายทรัพย์ท�านบุ�ารงุประเทศ 

และอาณาประชาราษฎรทัว่ไป ฝ่ายประชาราษฎรกต้็องเสยีภาษอีากรให้แก่รัฐบาลเพือ่

น�าเงินนั้นมาใช้จ่าย เรียกได้ว่ามีทานต่อกัน

นอกจากน้ีต้องมีศีลต่อกัน มีบรจิาคต่อกนั มคีวามซือ่ตรง อ่อนโยน ความเพยีร 

ความไม่โกรธ เมตตาจิตต่อกัน มีความไม่เบียดเบียน ประกอบด้วยกรุณาต่อกัน  

มคีวามอดทนต่อกัน มีความประพฤติไม่ผดิต่อกนั เม่ือเป็นอย่างนีแ้ล้ว จะเกดิความสุข

สมบูรณ์เรียบร้อย

ธรรมท้ัง ๑o ประการน้ี กล่าวได้ว่า เป็นหลกัศาสนาซึง่เป็นหลกัใหญ่ทีผู่ป้ฏิบตัิ

หน้าที่ราชการทุกคนจะต้องพึงยึดถือปฏิบัติ อันเป็นความสุขความเจริญแก่ตนเอง  

แก่ประชาชนส่วนรวม

ขอให้ผูป้กครองและผูอ้ยูใ่ต้ปกครอง ทกุคนทกุฝ่ายทกุระดบั น�าทศพธิราชธรรม

น้ีไปพิจารณาและใช้เป็นหลกัประพฤตปิฏบิตัติามสมควร ขออ�านาจคณุพระศรีรตันตรยั

และอ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองแก่ทุก ๆ ท่านที่อยู่ในทศพิธราชธรรมให้

มีความสุขความสวัสดีตลอดปีใหม่นี้ทั่วกันเทอญ



วธิสีร้างบุญบารมี



.



ความหมายของบุญและบารมี

ค�ำว่ำ บญุ แปลตำมศพัท์ว่ำ ช�ำระ ฟอก ล้ำง ท่ำนแสดงว่ำ แบ่งเป็น ๒ ก่อน 

คือ บุญที่เป็นส่วนเหตุ ได้แก่ ควำมดีต่ำง ๆ เรียกว่ำเป็นบุญ เพรำะเป็นเครื่องช�ำระ 

ฟอกล้ำงควำมช่ัว ๑ บุญที่เป็นส่วนผล คือควำมสุข ดังที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ว่ำ  

“ท่ำนทั้งหลำยอย่ำกลัวต่อบุญเลย เพรำะค�ำว่ำบุญนี้เป็นชื่อของควำมสุข” ดั่งนี้ ๑

ค�ำว่ำ บารมี มำจำกค�ำบำลีว่ำ “ปำรมี” มีค�ำแปลที่นักภำษำศำสตร์ได้ให้ไว้

หลำยอย่ำง จะแสดงแต่บำงอย่ำง คอื แปลว่ำ อย่ำงยิง่ มำจำกค�ำว่ำ “ปรมะ” ทีภ่ำษำไทย

เรำมำใช้ว่ำ บรม และค�ำว่ำ บรม ที่แปลว่ำอย่ำงยิ่งนี้ ก็มีใช้ทั้ง ๒ ทำง ดีอย่ำงยิ่ง 

กบ็รม หรอืไมด่อีย่ำงยิ่งก็บรม เชน่ค�ำวำ่ นิพพำน เป็นบรมสุข คือสขุอย่ำงยิ่ง สงัขำร

ทั้งหลำย เป็นบรมทุกข์ คือทุกข์อย่ำงยิ่ง จึงเป็นค�ำกลำง ๆ ใช้ได้ทั้ง ๒ ทำง ดั่งนี้  

ค�ำว่ำ บำรมี มำจำกค�ำว่ำ ปรมะ แล้วมำเป็น ปำรมี ไทยเรียกว่ำ บำรมี แต่ว่ำม ี

ควำมหมำยถึงส่วนที่ดีเท่ำนั้น ไม่หมำยเป็นกลำง ๆ เหมือนอย่ำงค�ำว่ำ ปรมะ 

เพรำะฉะนั้น ค�ำว่ำ ปารมี จึงมีควำมหมำยที่แปลว่ำ เลิศอย่ำงยิ่ง ประเสริฐ 

หรือแปลอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ถึงฝั่ง อันหมำยควำมว่ำ น�ำให้ถึงฝั่ง คือจำกฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้น 

อันหมำยควำมว่ำน�ำจำกฝั่งนี้ คือ โลก ไปสู่ฝั่งโน้น คือ โลกุตตระ เหนือโลก พ้นโลก 

อันหมำยถึงนิพพำน
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บุญเป็นเหตุแห่งความสุข

พระพุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งกล่ำวไว้แปลควำมว่ำ

“ผู้ใคร่ประโยชน์ พึงศึกษำบุญน่ันแล อันมีผลเลิศต่อไป ซึ่งมีสุข เป็นก�ำไร 

คือ พึงเจริญทำน ๑ ควำมประพฤติสงบ ๑ เมตตำจิต ๑ บัณฑิตครั้นเจริญธรรม  

๓ ประกำร อนัเป็นเหตแุห่งควำมสขุเหล่ำนีแ้ล้ว ย่อมเข้ำถึงโลกอนัไม่มีควำมเบยีดเบยีน  

เป็นสุข”

พระพุทธภำษิตที่มีมำในปุญญสูตรนี้ ตรัสสอนให้ทุกท่ำน ทุกบุคคล ผู้ใคร่

ประโยชน์ศกึษำบุญอันเป็นส่วนเหตใุห้เกดิผลเลศิต่อไป มสีขุเป็นก�ำไร เป็นเหตใุห้เกดิ

ควำมสขุ คือ ให้เจรญิทำน สมจรยิำ ควำมประพฤตสิงบ และเมตตำจติ รวม ๓ ประกำร

ค�ำว่ำ “บุญ” แปลตำมศัพท์หรือพยัญชนะว่ำ ช�ำระ ฟอก ล้ำง โดยย่อหมำย

ถึงบุญส่วนเหตุ ๑ บุญส่วนผล ๑

บุญส่วนเหตุนั้น หมำยถึงศึกษำ คือ ฟัง เรียนให้รู้ และด�ำรงมั่น เสพปฏิบัติ

เจริญกุศลธรรมทั้งหลำย เช่นปฏิบัติเจริญธรรม ๓ ประกำร ดังที่กล่ำวแล้วนั้น และ

ในพระบำล ีไวยำกรณภำษติอกีแห่งหนึง่ ได้ตรัสไว้ตอนหน่ึงแปลควำมว่ำ “ดกู่อนภกิษุ

ทั้งหลำย เรำนั้นด�ำริว่ำ บัดนี้ เรำเป็นผู้มีฤทธิ์มำกอย่ำงนี้ มีอำนุภำพมำกอย่ำงนี้  

เพรำะผลวิบำกแห่งกรรม ๓ ประกำรของเรำ คือ ทำน ๑ ทมะ (ฝึกอินทรีย์ มีจักษุ

เป็นต้น และข่มกิเลส มีรำคะเป็นต้น) ๑ สัญญมะ (ส�ำรวมกำยและวำจำ) ๑”

อนึ่ง ได้ตรัสบุญส่วนเหตุไว้ในนิธิกัณฑสูตรว่ำ “นิธิ (ขุมทรัพย์คือบุญ)  

เป็นสิ่งอันสตรีหรือบุรุษฝังไว้ดีแล้ว ด้วยทำน ๑ ศีล ๑ สัญญมะ ๑ และทมะ ๑” 

บุญส่วนเหตุทั่วไปก็ได้แก่กุศลเจตนำ ดังที่ได้ตรัสไว้ว่ำ

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย บุญกิริยำวัตถุ (ที่ตั้งแห่งกำรท�ำบุญ) ๓ เหล่ำนี้ คือ 

บญุกริยิำวตัถ ุส�ำเรจ็ด้วยทำน ๑ บุญกริยิำวัตถุส�ำเรจ็ด้วยศลี ๑ บุญกริยิำวัตถุ ส�ำเรจ็

ด้วยภำวนำ ๑
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บุญส่วนผลนั้น หมำยถึงผลวิบำกของบุญส่วนเหตุนั้นเอง ดังที่ตรัสไว้ใน 

ปุญญสูตรตอนต้นว่ำ

“ดูก่อนภิกษุท้ังหลำย เธอท้ังหลำยอย่ำได้กลัวต่อบุญเลย ค�ำว่ำบุญนี้เป็นช่ือ

แห่งควำมสุข อันน่ำปรำรถนำ น่ำใคร่ น่ำรัก น่ำพอใจ”

ในธรรมบทตรัสแสดงบุญส่วนผลไว้ว่ำ

“ผู้มีบุญอันท�ำแล้ว ย่อมบันเทิงในโลกนี้ ละไปแล้วย่อมบันเทิง ในโลกทั้งสอง 

เขำเห็นควำมบริสุทธิ์แห่งกรรมของตน ย่อมบันเทิงทั่ว”

ในนิธิกัณฑสูตร ตรัสแสดงผลวิบำกแห่งบุญนิธิโดยพิสดำรไว้ว่ำ นิธิคือบุญนี้ 

อันบุคคลฝังไว้ดีแล้ว อันใครชนะไม่ได้ มีปกติไปตำม ละไป ย่อมถือเอำบุญนิธินั้นไป

ในทีพ่งึไปทัง้หลำย ไม่ทัว่ไปแก่ชนเหล่ำอืน่ บญุนธิโิจรน�ำไปไม่ได้ นธินิัน่ให้ส่ิงทีใ่คร่จะ

ได้ทั้งปวงแก่เทพและมนุษย์ทั้งหลำย เทพและมนุษย์ทั้งหลำย ปรำรถนำสิ่งใด ๆ สิ่ง

นัน้ทัง้หมดอนัผูม้บีญุนธิย่ิอมได้ด้วยบญุนธินิัน่ ควำมมีผวิพรรณงำม ควำมมีเสียงไพเรำะ 

สัณฐำนทรวดทรงงำม ควำมมีรูปงำม ย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้น ควำมเป็นใหญ่ บริวำร 

ย่อมได้ด้วยบุญนิธิน่ัน รัชสมบัติแห่งประเทศ ควำมเป็นใหญ่ จักรพรรดิสุข อันเป็น

ที่รัก แม้รัชสมบัติแห่งเทพในทิพย์ทั้งหลำย ย่อมได้ด้วยบุญนิธินั่น สมบัติอันเป็นของ

มนษุย์ ควำมยนิดใีนเทวโลก และนพิพำนสมบตั ิย่อมได้ด้วยบญุนธินิัน่ ควำมท่ีบคุคล

อำศยัสมัปทำคือมิตรแล้ว ถ้ำประกอบโดยอบุำยทีแ่ยบคำย มคีวำมช�ำนำญในวิชชำและ

วมิตุต ิย่อมได้ด้วยบญุนธินิี ้ปฏสิมัภทิำ (ปัญญำแตกฉำนเฉพำะ) วโิมกข์ (ควำมหลุดพ้น) 

และสำวกบำรมี ปัจเจกโพธ ิพุทธภูมิ ย่อมได้ด้วยบุญนธินิัน่ สัมปทำนัน่ คือบุญสัมปทำ 

(ควำมถึงพร้อมด้วยบุญ) เป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่ำงนี้ เพรำะเหตุนั้น บัณฑิต 

ทั้งหลำยผู้ทรงปัญญำ จึงสรรเสริญควำมเป็นผู้มีบุญอันท�ำแล้ว

กล่ำวโดยย่อ บุญส่วนเหตุ ได้แก่กุศลเจตนำ กุศลกรรม สุจริต กุศลธรรม 

บุญกิริยำวัตถุทั้งปวง ไตรสิกขำ คือ ศีล สมำธิ ปัญญำ

บารมี คือ พุทธบำรมี ปัจเจกโพธิบำรมี สำวกบำรมี มรรคมีองค์แปด และที่

ตรัสยกขึ้นไว้ในปุญญสูตรตอนที่เป็นไวยำกรณภำษิตว่ำ ทำน ๑ ทมะ ๑ สัญญมะ ๑ 

และในนิคมคำถำว่ำ ทำน สมจริยำ เมตตำจิต ซึ่งล้วนเป็นเครื่องช�ำระ ฟอกล้ำง 

กิเลสำสวะทั้งปวง
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ส่วนบุญส่วนผล ก็สรุปเข้ำในมนุษย์สมบัติ เทวสมบัติ นิพพำนสมบัติ สรุป

เข้ำอกีเป็นควำมสขุทีน่่ำปรำรถนำ น่ำใคร่ น่ำรกั น่ำพอใจ ตลอดถงึบรมสขุ คอืนพิพำน 

อนัเกิดจำกกรรมวสิทุธิ ์ควำมบรสิทุธิแ์ห่งกรรมของตน ท�ำให้บรสิทุธิก์ำย บรสิทุธิว์ำจำ 

บริสุทธิ์ใจ โดยเฉพำะท�ำให้จิตบริสุทธิ์จำกกิเลสำสวะไปโดยล�ำดับจนถึงทั้งหมด

ในรตนัตตยัปปภำวำภิยำจนคำถำ พระรำชนิพนธ์ในรัชกำลที่ ๔ แสดงไว้ว่ำ 

พระรตันตรยั คอืพระพทุธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ บรสิทุธิส์งูสดุ ประเสรฐิสดุในโลก 

ย่อมเป็นไปเพือ่ควำมบรสิทุธิอ์ย่ำงยิง่แก่ผูเ้ลือ่มใสแล้ว ใคร่ปรำรถนำควำมบรสุิทธิแ์ห่งตน 

ปฏิบัติอยู่โดยชอบ ควำมบริสุทธิ์จำกกิเลสทั้งปวง เป็นควำมดับจำกทุกข์ทั้งหลำย 

นิพพำนเป็นบรมสูญ คือว่ำงอย่ำงยิ่ง (จำกกิเลสำสวะทั้งหมด) เป็นบรมสุข คือสุข 

อย่ำงยิ่ง

และได้มีอีกคำถำหน่ึงแสดงอธิบำยนิพพำนว่ำ ควำมบริสุทธิ์จำกกิเลสทั้งปวง 

เป็นควำมดับจำกทุกข์ทั้งหลำย ควำมดับนั้นเป็นสันติ  คือควำมสงบแห่งใจ เรียกว่ำ

นิพพำน

ในปญุญสตูร ตรสัแสดงบญุส่วนผลก่อนคือ สุขพร้อมทัง้สุข สมบตั ิแล้วตรสั

บญุส่วนเหต ุคือ ทำน ทมะ (ฝึกอินทรย์ีมีตำเป็นต้น ข่มกเิลส) สัญญมะ (ส�ำรวมกำย 

และวำจำ) ส่วนในนิคมคำถำของพระสูตรนี้ แสดงบุญส่วนเหตุ คือ ทำน สมจริยำ 

เมตตำจิต แม้ชื่อธรรมต่ำงกันบ้ำง ส่วนใจควำมก็เป็นอันเดียวกัน

ทาน คือกำรให้ กำรบริจำคพัสดุต่ำง ๆ มีข้ำวน�้ำเป็นต้น เกื้อกูลผู้รับตำมที่

ต้องกำร ตำมทีค่วรให้ พระสคุตตรสัสรรเสรญิ กำรเลอืกให้ ได้มีแบ่งทำนเป็น ๒ คอื 

อามิสทาน ให้อำมิสสิ่งของ ธรรมทาน ให้ธรรม ส่ังสอนหรือสอนแนะน�ำ กำรตั้ง

โรงเรียนก็จัดเข้ำในข้อนี้ ทำนข้อนี้จัดเข้ำในข้อทำนมัยบุญกิริยำวัตถุ

สมจรยิา ควำมประพฤตสิงบ ควำมประพฤตสิมควร ควำมประพฤติสม�ำ่เสมอ 

กไ็ด้แก่ ศลี ควำมส�ำรวมระวังกำยวำจำ ด้วยควำมตัง้ใจ งดเว้นกรรมทีก่่อภยัเวรต่ำง ๆ 

เป็นต้นที่ควรงดเว้น เช่นงดเว้นตำมหลักศีล ๕ ข้อนี้จึงตรงกับสัญญมะ ควำมส�ำรวม

กำยวำจำด้วยควำมตั้งใจที่หมำยถึงศีล ข้อนี้จัดเข้ำในสีลมัยบุญกิริยำวัตถุ

เมตตาจิต จิตมีเมตตำ รักใคร่ผูกเยื่อใย ปรำรถนำให้เจริญสุข มีควำมรู้สึก

เป็นมติร ดังทีเ่รยีกว่ำมมีติรจติ มติรใจ เมตตำมอีนัเป็นไปในอำกำรให้ประโยชน์เกือ้กลู

เป็นลกัษณะ มกีำรท�ำสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์เก้ือกลูเป็นรส คอื เป็นกจิหน้ำทีพ่งึท�ำ มีกำร
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ปลดเปลือ้งโทสะ พยำบำท อำฆำต เป็นเครือ่งปรำกฏ มกีำรแสดงควำมพอใจของสตัว์

ทั้งหลำยเป็นปทัฏฐำน ควำมสงบพยำบำทเป็นสมบัติของเมตตำ ควำมมีเสน่หำรำคะ

เป็นวิบัติของเมตตำ เมตตำจิตนี้เป็นทมะประกำรหนึ่ง เพรำะเป็นกำรฝึกจิตให้เป็น

เมตตำจิต มิให้เป็นจิตพยำบำท เพรำะเป็นกำรข่มกิเลส มีโทสะ พยำบำท อำฆำต

เป็นต้น ทั้งเมตตำนี้เป็นเหตุให้ท�ำทำน ให้สมำทำนศีล หรือสมจริยำ หรือสัญญมะ  

ด้วยเมตตำจิตข้อนี้จัดเข้ำในภำวนำมัยบุญกิริยำวัตถุ

บุญส่วนเหตุ ๓ ข้อนี้ ให้เกิดผลเป็นบุญส่วนผลทั้งปวง คือควำมสุข ตำมที่

ตรัสไว้ในนิคมคำถำว่ำ มีผลเลิศต่อไป มีสุขเป็นก�ำไร เป็นเหตุแห่งสุข เข้ำถึงโลกอัน

ไม่มีควำมเบียดเบียนเป็นสุขทั้งโลกนี้โลกหน้ำ จึงตรัสสอนมิให้กลัวต่อบุญ เพรำะบุญ

เป็นชื่อแห่งควำมสุข

ทุกชวีติอาศัยบุญ

ทุก ๆ คนท่ีมีควำมสุขควำมเจริญอยู่ ดังเช่นที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ เพรำะได้รับ 

ควำมดีจำกท่ำนผู้มีควำมมุ่งดีท้ังหลำย เป็นต้นว่ำ ได้รับกำรบ�ำรุงเลี้ยงด้วยควำมรัก

ทะนถุนอมของมำรดำ บดิำหรอืของญำต ิหรอืของผูร้บัอปุกำระตัง้แต่เกดิมำโดยล�ำดบั 

ได้รับกำรสั่งสอนอบรมศิลปวิทยำจำกครูอำจำรย์ ได้รับกำรปกครองเป็นส่วนรวมจำก

ประเทศชำติ ท่ำนผู้เกี่ยวข้องเหล่ำนี้ ล้วนได้ประกอบควำมดีให้แก่ตัวเรำทุก ๆ คน 

ท�ำให้เรำทกุ ๆ คนสำมำรถด�ำรงชีวติเตบิโตขึน้มำมคีวำมสุขควำมเจรญิจนถึงเพียงน้ีได้ 

ถ้ำท่ำนเหล่ำนี้ล้วนก่อควำมชั่วร้ำยเสียหำยให้ หรือแม้ไม่ก่อให้เพียงแต่หยุดอยู่เฉย ๆ 

ไม่ได้ท�ำควำมดีให้ตัวเรำ ทุก ๆ คนเกิดมำแล้ว ก็คงไม่อำจด�ำรงชีวิตอยู่ได้ หรือแม้

ด�ำรงชวีติอยูไ่ด้ กค็งไม่ได้รบักำรศึกษำให้ได้ควำมรู้เป็นอนัขำด ทำงทีจ่ะให้เกิดควำมเจรญิ 

ฉะนั้น จึงกล่ำวได้อย่ำงเต็มที่ว่ำทุก ๆ คนเป็นหนี้ควำมดีของท่ำน ซึ่งได้ประกอบ 

ก่อเกื้อให้แก่ตนมำโดยล�ำดับ ควำมดีและควำมชั่วที่ตรงกันข้ำม จึงเป็นส่ิงที่มีอยู่จริง 

และควำมดีของคนดีทั้งหลำยเป็นเครื่องเกื้อกูลตัวเรำทุก ๆ คน ควำมชั่วก็เป็นเครื่อง

ตัดรอนตัวเรำทุก ๆ คน เฉพำะตัวเรำเองนี้แหละส�ำคัญนัก ถ้ำท�ำดีก็เป็นควำมดี  

เป็นศรีมงคลแก่ตัว ถ้ำท�ำชั่ว ก็เป็นควำมชั่วเป็นกำลี เป็นอัปมงคลแก่ตัว เมื่อกล่ำวให้

กว้ำงออกไป โลกต้องพ่ึงควำมดีของคนดีทั้งหลำย จึงเกิดควำมสุขควำมเจริญ ส่วน

ควำมชั่วของคนชั่วทั้งหลำย  เป็นเครื่องท�ำลำยโลก
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ควำมดีดังที่กล่ำวมำนั้น คือ บุญ ส่วนควำมชั่วที่ตรงกันข้ำม คือ บำป บุญที่

เป็นส่วนเหตคืุอ ควำมดน้ัีน เกิดจำกกำรกระท�ำ ถ้ำอยู่เฉย ๆ ไม่ท�ำก็ไม่เกดิเป็นบญุขึน้ 

กำรกระท�ำบุญ เรียกว่ำ บุญกิริยา จ�ำต้องมีวัตถุคือสิ่งเป็นที่ต้ัง หรือเรื่องของกำร 

กระท�ำซึ่งเรียกว่ำ บุญกิริยาวัตถุ แปลว่ำ สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งกำรกระท�ำบุญหรือเรื่องแห่ง

กำรกระท�ำบุญ ทำงพระพุทธศำสนำท่ำนแสดงไว้โดยย่อ ๓ อย่ำงคือ

(๑)  ทานมัย  บุญส�าเร็จด้วยการบริจาคทาน

(๒)  สีลมัย  บุญส�าเร็จด้วยการรักษาศีล

(๓)  ภาวนามัย  บุญส�าเร็จด้วยการเจริญภาวนา

บญุคือควำมดท้ัีง ๓ ข้อนี ้เรียกว่ำเป็นบญุ เพรำะเป็นเครือ่งช�ำระล้ำงควำมชัว่

ตลอดถงึรำกเหง้ำของควำมชัว่ รำกเหง้ำของควำมชัว่นัน้ เรยีกว่ำ อกศุลมลู (รำกเหง้ำ

ของอกุศล) มี ๓ อย่ำง คือ โลภะ อยำกได้ ๑ โทสะ คิดประทุษร้ำยเขำ ๑ โมหะ 

หลงไม่รู้จริง ๑ ช�ำระล้ำงได้อย่ำงไร จักแสดงต่อไปโดยย่อ

สร้างบุญด้วยการให้ทาน

ทำน แปลว่ำ เจตนำเป็นเหตุให้ก็ได้ กำรให้ก็ได้ สิ่งของที่ให้ก็ได้ กำรให้ทำน

ทำงพระพุทธศำสนำ ประสงค์ให้รู้จักเลือกให้ คือเลือกบุคคลผู้รับว่ำเป็นผู้สมควร  
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เลอืกวตัถุสิง่ของให้เหมำะสม และตัง้เจตนำให้ดว่ีำเพือ่บชูำหรอืเพือ่สงเครำะห์อนเุครำะห์ 

และให้รู้จักประมำณให้เกิดควำมสุขทั้งแก่ผู้ให้ท้ังผู้รับ มิใช่ว่ำเม่ือให้ไปแล้ว ผู้ให้เอง

กลบัขำดแคลนเป็นทุกข์ หรอืให้สิง่ท่ีมีโทษไป ผูรั้บไปใช้อำจท�ำให้เป็นทกุข์ เดีย๋วนีเ้มือ่

พดูกนัว่ำให้ทำนมกัเข้ำใจกนัว่ำ คอื ให้แก่คนขอทำนต่ำง ๆ เม่ือให้แก่พระหรอืแก่ทำง

ศำสนำหรือแก่วัด เรียกว่ำท�ำบุญ ควำมจริงก็เป็นกำรให้ทำนทั้งนั้น กำรให้ทำนม ี

ควำมหมำยอย่ำงกว้ำง ๆ ว่ำกำรสละบรจิำคสิง่อะไรแก่ใคร ๆ หรอืแก่องค์กำรอะไร ๆ 

ด้วยกำรให้เปล่ำ มิใช่เป็นกำรซ้ือขำยแลกเปลีย่นหรอืให้เช่ำ และมคีวำมหมำย ตลอดถงึ

กำรให้ก�ำลงักำย ก�ำลังวำจำ ก�ำลังใจ ก�ำลังควำมคิด ควำมรู ้ช่วยในทำงต่ำง ๆ สรปุลง

แล้วกม็ ี๒ อย่ำง คือ อามิสทาน ให้พัสดสุิง่ของ อนัเป็นก�ำลงัทรพัย์และก�ำลงัภำยนอก

ต่ำง ๆ ๑ ธรรมทาน ให้ธรรม อย่ำงบอกศิลปวิทยำให้บอกทำงของควำมดีควำมชั่ว 

ต่ำง ๆ ให้ ๑ ตำมควำมหมำยนี้ ทำนจึงมีครอบคลุมอยู่โดยทั่ว ๆ ไป มำรดำบิดำได้

ให้ชวีติ เลอืดเนือ้และกำรอุปกำระเล้ียงดบุูตรธดิำมำโดยล�ำดบั ครอูำจำรย์ได้ให้ศลิปวทิยำ

แก่ศิษย์ พระมหำกษัตริย์พร้อมท้ังรัฐบำลได้ให้กำรปกครองบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขแก่

ประชำรำษฎร์ พระพุทธเจ้ำได้ให้พระธรรมแก่โลก และในทำงตอบสนอง บุตรธิดำ 

กใ็ห้แก่มำรดำบดิำ ด้วยกำรปฏิบัติตอบแทนพระคณุท่ำนต่ำง ๆ ศษิย์ให้แก่ครูอำจำรย์

ด้วยกำรตั้งใจเรียนดีประพฤติดี และตอบแทนอย่ำงอื่น ๆ ตำมโอกำส ประชำรำษฎร์

ก็ให้ภำษีอำกรถวำยเป็นรำชพลีและประพฤติตนให้ชอบด้วยหน้ำที่ของพลเมืองดี  

มีควำมซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีในพระมหำกษัตริย์และประเทศชำติ พุทธศำสนิกชน

กบ็รจิำคอุปถมัภ์พระพุทธศำสนำ และปฏิบตัพิระพทุธศำสนำตำมสำมำรถ เมือ่ทกุฝ่ำย

ต่ำงให้แก่กันและกันในทำงที่ชอบ จึงเกิดควำมสุขควำมเจริญ กำรให้ทำนนี้ ขัดกับ 

โลภะ ควำมอยำกได้ และมัจฉรยิะ ควำมตระหนีเ่หนยีวแน่น เพรำะควำมโลภเป็นเหตุ

ให้รวบรวมเข้ำมำ ควำมตระหนี่เป็นเหตุให้หวงแหนไว้ ถ้ำทุก ๆ ฝ่ำยต่ำงรวบรวมเข้ำ

มำและหวงแหนไว้แต่อย่ำงเดียว ก็จะเกิดควำมขำดแคลนอย่ำงยิ่งแก่ผู้ที่ไม่สำมำรถ  

ซึ่งมีอยู่เป็นอันมำก แต่กำรขำดแคลนนั้นจักหำยไป ในเม่ือทุก ๆ ฝ่ำยต่ำงให้ทำน 

แก่กนัและกนัตำมฐำนะ และกำรให้ทำนนัน้ กแ็สดงว่ำเป็นกำรชนะใจ คอืชนะควำมโลภ 

ควำมตระหนี่ ให้ทำนออกไปครำวหนึ่ง ก็ช�ำระล้ำงควำมโลภ ควำมตระหนี่ในสิ่งที่ให้

นั้นได้ครำวหนึ่ง
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การให้ทานที่ได้บุญมาก

ควำมดีที่ควรท�ำมีอยู่เป็นอันมำก รวมเป็นข้อใหญ่ได้ ๓ อย่ำง คือทำน ศีล 

ภำวนำ ทำนคือกำรให้ ไม่ใช่มีควำมหมำยแคบ ๆ เพียงให้เงินทองข้ำวของแก่ภิกษุ

สำมเณรหรือคนยำกไร้ขำดแคลนเท่ำนั้น ทานที่ส�าคัญที่สุดคืออภัยทาน ทาน คือการ

ให้อภัย กำรให้ทำนไม่ว่ำจะเป็นข้ำวของเงินทอง จุดมุ่งหมำยที่แลเห็นชัด ๆ คือเพื่อ 

ช่วยเหลือผู้อื่น แต่จุดส�ำคัญที่ควรเข้ำใจก็คือเพื่อช�ำระกิเลสจำกใจ กิเลสตัวนั้นคือ 

โลภะ ผู้ที่ให้ทำนโดยมุ่งช�ำระกิเลสน่ันแหละถูก ให้ทำนโดยมุ่งผลตอบแทนเป็นลำภ 

ยศ สรรเสริญ ไม่ถูก ขอให้อย่ำลืมควำมส�ำคัญประกำรน้ี มีสติระลึกรู้ไว้ให้เสมอว่ำ 

กำรให้ทำนแต่ละครัง้ ไม่ใช่ว่ำเพือ่ช่วยทุกข์ผูอ้ืน่อย่ำงเดยีว แต่ต้องมุง่เพือ่ละกิเลสกอง

โลภะด้วย อย่ำคดิจะช่วยทกุข์ผูอ้ืน่ไปพร้อมกบัทีค่ดิว่ำจะได้รบัผลตอบแทน เป็นควำม

มลีำภ ยศ สรรเสรญิ สขุ จำกกำรให้นัน้ด้วย แล้วดใีจว่ำกำรให้ทำนของตนเป็นกำรยงิ

นกทีเดียวได้สองตัว ได้ทั้งผู้อื่นและจะได้ลำภ ยศ สรรเสริญ สุข ของตนด้วย ถ้ำจะ

ดใีจว่ำยงินกทีเดยีวได้สองตวั กใ็ห้เป็นสองตวัคนละอย่ำง คอืตวัหนึง่เป็นกำรช่วยบ�ำบดั

ทกุข์ของผูอ้ืน่ อกีตวัหนึง่เป็นกำรละกเิลสในใจตนไปพร้อมกนั ให้ดใีจเช่นนีน้บัว่ำใช้ได้ 

เป็นกำรไม่ผิด

กำรให้อภัยทำนส�ำคัญกว่ำให้ทำนด้วยทรัพย์สิ่งของ อภัยทำนนี้เป็นเครื่องละ

กิเลสกองโทสะโดยตรง เมื่อมีผู้ท�ำให้ไม่ถูกใจแทนที่จะโกรธเกลียดก็ให้อภัยเสีย นี้คือ

อภัยทำน เมื่อมีเหตุมำท�ำให้โกรธแล้วกลับไม่โกรธ อภัยให้ เช่นนี้ไม่ใช่ ผู้ใดจะได้รับ

ผลดีของอภัยทำนก่อนเจ้ำตัวผู้ให้เอง โกรธเกลียด อะไรเหล่ำนี้ท�ำให้จิตใจเร่ำร้อน 

ไม่แจ่มใสเป็นทกุข์ เลกิโกรธเกลยีดเสยีได้เป็นอภยัทำน เป็นเหตุให้ไม่เร่ำร้อน ให้แจ่มใส 

เป็นสุข ถ้ำผู้ใดไม่เคยได้รับรสแห่งควำมสุขที่เกิดจำกอภัยทำนก็ลองดูได้ เพื่อให้ได้รับ

รสนัน้ได้ลองกนัได้ในทนัทีนีแ้หละ เพรำะคงจะมทีีน่กึขัดเคอืง โกรธเกลยีดใครอยู่บ้ำง

ในขณะนี ้พจิำรณำดใูจตนว่ำ เม่ือรูส้กึเช่นนัน้ใจเป็นสุขแจ่มใส หรอืพิจำรณำให้เหน็จรงิ 

กจ็ะเหน็ว่ำใจขุน่มัวมำกหรอืน้อยเท่ำน้ัน น้อยกเ็พยีงขุน่ ๆ มำกกจ็ะถึงร้อน เมือ่พจิำรณำ

เห็นสภำพเช่นนั้นของใจที่มีควำมไม่ชอบใจ หรือควำมโกรธควำมเกลียดแล้ว เพื่อลอง

รับรสของควำมสุข จำกอภัยทำน ก็ให้คิดให้อภัยผู้ที่ก�ำลังถูกโกรธถูกเกลียดอยู่ใน 
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ขณะนัน้ ต้องคิดให้อภัยจรงิ ๆ เลิกโกรธละ อภัยให้จรงิ ๆ ละ ถ้ำอภยัได้จริง เลกิโกรธ

เกลียดได้จรงิ แล้วให้ย้อนพจิำรณำดใูจตนเอง จะรูสึ้กถึงควำมเบำสบำยแจ่มใส ผดิกบั

เมื่อครู่ก่อน อย่ำงแน่นอน อภัยทำนนี้จึงมีคุณยิ่งนักแก่จิตใจ

อย่ำคิดว่ำคนนั้นคนนี้ท�ำผิดมำก ต้องโกรธ ต้องไม่ให้อภัย เรื่องอะไรจะไปให้

อภัยในเมื่อร้ำยกับเรำถึงเพียงนั้นเพียงนี้ คิดเช่นนี้แล้วก็ไม่ยอมอภัยให้ มิหน�ำซ�้ำกลับ

หำเหตมุำท�ำให้โกรธมำกขึน้กว่ำเดมิ กำรคดิเช่นนีอ้ย่ำเข้ำใจว่ำเป็นกำรลงโทษผูท้ีม่ำว่ำ

ร้ำยกับตนมำกจนไม่ต้องกำรให้อภัย ควำมจริงเป็นกำรท�ำโทษตัวเองต่ำงหำก เมื่อใจ

ตัวเองต้องร้อนเร่ำเพรำะควำมไม่อภัย จะเรียกว่ำเป็นกำรท�ำโทษผู้อื่นจะถูกได้อย่ำงไร 

ต้องเรียกว่ำ เป็นกำรท�ำโทษตัวเองนั่นแหละถูก ผู้มีปัญญำพึงใช้ปัญญำเพียงพอ  

ให้เห็นประจักษ์แก่ใจถึงคุณของอภัยทำน และโทษของกำรไม่ยอมอภัย

รู้จักให้ท�าให้ความโกรธมลาย

กำรให้มีคุณ ผู้ให้สบำยใจกว่ำผู้รับ แม้คนโลภจะอยำกได้นั่นได้นี่ของคนน้ัน

คนนี้อยูู่่เสมอ เวลำได้ไปก็ยินดีพอใจ แล้วก็อยำกได้ต่อไป ควำมสบำยใจของคนโลภ 

หรือผู้รับย่อมไม่มีอยู่นำน ประเดี๋ยวเดียวที่สบำยใจในกำรได้ แล้วก็จะร้อนใจต่อไปอีก 

เพรำะควำมอยำกได้อย่ำงอ่ืนต่อไปอีก ควำมอยำกได้ของผู้รับที่ไม่มีเวลำหยุดนั้นเอง  

ที่ท�ำให้ผู้รับไม่เป็นสุขเหมือนผู้ให้ ผู้ให้โดยเฉพำะผู้ที่ให้ด้วยควำมเต็มใจ ยินดีที่จะ

อนุเครำะห์ สงเครำะห์ ย่อมมีควำมสบำยใจที่ได้ท�ำสิ่งที่ปรำรถนำ

ผูใ้ห้นัน้ยิง่มคีวำมสบำยใจ ย่อมมคีวำมสุขทีไ่ด้เป็นผูใ้ห้ ผูไ้ม่เคยเป็นผูใ้ห้ย่อม

ไม่เคยรูร้สของกำรเป็นผูใ้ห้ อันน้ีไม่ได้หมำยเพยีงกำรให้ทรพัย์สินเงนิทองส่ิงของเท่ำนัน้ 

กำรให้อภัยทำนก็รวมอยู่ด้วย ทั้งกำรให้อภัยทำนยังให้ควำมสุขแก่จิตใจเป็นพิเศษ 

อีกด้วย คนโกรธมีควำมร้อน คนไม่โกรธไม่มีควำมร้อน นึกดูเพียงเท่ำนี้ก็พอจะเข้ำใจ

ว่ำอภัยทำนมีคุณเพียงไร 

อภยัทำน คือ กำรท�ำใจให้หำยโกรธ ผูใ้ดท�ำให้โกรธ ถ้ำให้อภยัเสียก็หำยโกรธ 

เขำจะรู้หรือไม่รู้ เรำผู้โกรธแล้วให้อภัยจนหำยโกรธนั้นแหละ เป็นผู้รู้ว่ำจิตใจของเรำ
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ขณะเมื่อยังไม่ได้ให้อภัย กับเมื่อให้อภัยแล้วแตกต่ำงกันมำก ร้อนเย็นผิดกันมำก  

ขุ่นมัวแจ่มใสผิดกันมำก

วิธีที่จะท�ำให้หำยโกรธที่ได้ผลแน่นอนก็คือให้ท�ำใจให้สงบเป็นขั้นแรก เม่ือใจ

สงบ ซึ่งจะต้องอำศัยวิธีให้ใจถอนจำกเรื่องที่ท�ำให้โกรธอยู่กับเรื่องอื่น ผู้ปฏิบัติธรรม

ทำงพทุธศำสนำ ใช้วธีิท่องพุทโธ หรอืธัมโม สังโฆ จนใจสงบ เมือ่ใจอยูก่บัพทุโธ หรอื

ธัมโม สังโฆ ถอนจำกเรื่องที่เป็นเหตุให้โกรธ ควำมไม่คิดถึงเรื่องที่ท�ำให้โกรธก็จะเกิด

ข้ึนในขณะนัน้ แม้เพยีงชัว่ระยะเวลำหนึง่กย็งัดี เมือ่ใจสงบเช่นนัน้แล้ว ให้คดิเปรยีบเทยีบ

ดูว่ำ เวลำท่ีก�ำลังโกรธกับเวลำท่ีหยุดโกรธแม้เพียงชั่วครู่ชั่วยำม มีควำมเย็นใจใน 

เวลำไหน เวลำโกรธหรือเวลำหำยโกรธ ย่อมจะได้ค�ำตอบที่ถูกต้องแน่นอน และถ้ำไม่

ดือ้จนเกนิไป กค็งจะพยำยำมรกัษำควำมเยน็ใจไว้ อำจจะท่องพทุโธต่อไปให้นำนเท่ำที่

มเีวลำจะท�ำได้กไ็ด้ หรอือำจจะพยำยำมคดิว่ำควำมโกรธไม่เป็นคุณอย่ำงใดเลย เป็นโทษ

เท่ำนั้น และควำมโกรธจะหำยไปไม่ได้ ถ้ำไม่อภัยให้ผู้เป็นเหตุแห่งควำมโกรธเสีย

ที่ว่ำควำมโกรธจะหำยไปไม่ได้น้ันหมำยควำมว่ำ ควำมโกรธที่จะต้องดับไป

แน่นอนตำมธรรมดำของสิ่งทั้งหลำยทั้งปวง ที่เมื่อมีเกิดต้องมีดับ แต่กำรที่ควำมโกรธ

ดับไปเองตำมหลักธรรมดำจะไม่หมดไปจำกใจ จักฝังอยูู่่เป็นควำมมัวหมองของใจ  

แม้จะสังเกตเห็นไม่ได้ในขณะที่ดับ แต่เมื่อถึงเวลำเกิดข้ึนอีกจะเพิ่มมำกขึ้น คนที่ 

อะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธนั้น เป็นผู้ที่มีควำมโกรธฝังสะสมอยู่ในใจแล้วเป็นอันมำก 

ควำมโกรธนัน้เกดิขึน้ทหีนึง่ แม้ดับไปแล้วก็จะไม่หำยไปไหน แต่จะฝังอยูู่่ในใจ เป็นพืน้

แห่งควำมเศร้ำหมองไม่บริสุทธิ์ผ่องใส แต่ถ้ำหำเหตุผล ให้เกิดควำมรู้สึกไม่ถือโกรธ 

คือให้อภัยเสียได้ในทันที ไม่ปล่อยให้ดับไปเองตำมหลักธรรมดำ นั้นแหละจึงจะท�ำให้

ควำมโกรธในเรื่องนั้น ๆ ไม่ฝังลงเป็นพื้นใจต่อไป แต่จะหมดสิ้นไปได้เลย เหมือนสีที่

หยดลงพืน้ ถ้ำใช้น�ำ้มนัเชด็เสียให้สะอำดหมดจดทนัทีกจ็ะไม่ฝังลงในเนือ้ แต่ถ้ำไม่เชด็

ให้หมดจดทิ้งไว้แม้จะแห้งไม่ติดมือติดเท้ำ แต่ก็จะเป็นรอยมลทินติดอยู่อย่ำงแน่นอน 

แม้จะขูดขัดในภำยหลังก็ยำกท่ีจะสะอำดได้จริง สู้ท�ำควำมสะอำดเสียทันท่วงทีไม่ได้ 

อภัยทำนเปรียบเหมือนกำรท�ำควำมสะอำดในทันทีนั่นเอง
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องค์ประกอบของทานที่สมบูรณ์

องค์สมบัติของทำนนั้นตรัสไว้ว่ำมี ๓ อย่ำงคือ เจตนาสมบัติ ถึงพร้อมด้วย

เจตนำ หมำยควำมว่ำ มีเจตนำดีในกำลทั้ง ๓ คือ ก่อนให้ ก�ำลังให้ และให้แล้ว  

วัตถุสมบัติ ถึงพร้อมด้วยวัตถุ คือมีวัตถุที่สมควรจะให้ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ 

ปฏิคาหกสมบัติ ถึงพร้อมด้วยผู้รับ คือมีผู้รับที่สมควร

เจตนำสมบัติข้อแรก ถ้ำคิดดสูกัหน่อยก็จะเหน็ว่ำมคีวำมส�ำคญัเป็นประกำรแรก 

เพรำะถ้ำไม่มีเจตนำจะให้เกิดข้ึน กำรให้ก็เกิดข้ึนไม่ได้ หรือมีเจตนำจะให้เหมือนกัน 

แต่มิใช่ให้ในทำงเป็นบุญ ให้ในทำงเป็นสินบนเป็นต้นก็ไม่เรียกว่ำเป็นเจตนำสมบัติ  

เมือ่มเีจตนำท่ีจะสละบรจิำค เพือ่สงเครำะห์อนเุครำะห์บชูำแก่ผูท้ีม่คีวำมสมควร เช่นนัน้

จึงจะเป็นเจตนำสมบัติ

วัตถุสมบัติก็มีควำมส�ำคัญ เพรำะจะต้องมีวัตถุอันสมควร หมำยถึง วัตถุท่ี

เป็นของตน อันเกดิจำกกำรแสวงหำได้มำในทำงทีช่อบ ทัง้เป็นสิง่ทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่

ผูร้บั เช่น ถ้ำผูร้บัขำดแคลนอำหำรกใ็ห้อำหำร ผูรั้บขำดแคลนยำก็ให้ยำเป็นต้น สมบัติ

ข้อนี้จึงได้แก่ผู้ที่มีทรัพย์สิ่งของ ถ้ำไร้ทรัพย์ก็ไม่อำจจะท�ำทำนได้

ฉะนั้น พระพุทธเจ้ำจึงทรงสอนให้แสวงหำทรัพย์ก่อน ดังที่มีในหลักธรรมว่ำ

ด้วยประโยชน์ปัจจบุนั และเมือ่แสวงหำได้ทรพัย์มำแล้ว ยังทรงสอนให้แบ่งทรพัย์ออก

เป็นส่วน ๆ เช่นได้ตรัสสอนไว้ในพระสูตรหนึ่งว่ำ “พึงแบ่งโภคะออกเป็น ๔ ส่วน คือ

บริโภคใช้สอยส่วนหนึง่ ประกอบกำรงำนสองส่วน เกบ็ไว้ส่วนหนึง่ส�ำหรบัครำวอนัตรำย” 

ส่วนปฏิคำหกสมบัติ ข้อท้ำยก็มีควำมส�ำคัญ เพรำะจะต้องได้ผู้ที่สมควรจะรับ มิใช่ว่ำ

จะควรให้โดยไม่เลือก

ได้มีสุภำษิตกล่ำวว่ำ

“ทำนท่ีเลอืกให้ ไม่ใช่ให้โดยไม่เลอืก พระสคุตทรงสรรเสรญิ” ทำนทีป่ระกอบ

ด้วยองค์สมบัติทั้ง ๓ นี้ เป็นทำนที่ถูกต้องในพระพุทธศำสนำ
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สร้างบุญด้วยการรักษาศลี

ศีล แปลว่ำ ปกติ หมำยถึง ปกติกำย ปกติวำจำ ปกติใจ เพรำะมีใจคิดงด

เว้นจำกโทษทำงกำย ทำงวำจำที่ควรงดเว้น ดังเช่นที่ระบุไว้ในศีล ๕ ศีลจึงส�ำเร็จด้วย

วิรัติเจตนำ แปลว่ำ เจตนำคิดงดเว้น ค�ำว่ำ วิรัติ กับค�ำว่ำ เวรมณี แปลว่ำ งดเว้น

เหมือนกัน วิรัติโดยทั่วไปมี ๓ คือ

๑. สมัปัตตวริตั ิควำมเว้นจำกวตัถทุีจ่ะพงึล่วงได้ อนัมำถงึเฉพำะหน้ำ คอืไม่

ได้รับถือศลีมำก่อน แต่เมือ่ได้พบสตัว์มีชวีติทีจ่ะฆ่ำได้ ไปพบทรัพย์ทีจ่ะลกัได้ แต่กเ็ว้น

ได้ไม่ฆ่ำ ไม่ลัก เป็นต้น ควำมคิดงดเว้นได้อย่ำงนี้ก็เป็นศีลเหมือนกัน แต่ถ้ำงดเว้น

เพรำะไม่ได้โอกำส ไม่จัดว่ำเป็นศีล

๒. สมาทานวิรัติ ควำมงดเว้นด้วยอ�ำนำจกำรถือเป็นกิจวัตร กำรรับถือศีลที่

เรียกว่ำ สมำทำนศีล เพรำะค�ำว่ำสมำทำน แปลว่ำกำรรับถือ จะสมำทำนด้วยตนเอง

คือตั้งจิตว่ำจะงดเว้นจำกโทษข้อนั้น ๆ เองก็ได้ จะสมำทำนด้วยรับจำกผู้อื่น ซึ่งเป็นผู้

มศีลีเช่นจำกพระภกิษสุำมเณรกไ็ด้ ถงึแม้จะรบัจำกผูอ้ืน่กม็ใิช่จะรบัแต่ปำก ต้องตัง้ใจ

รับจึงจะได้ศีล ก่อนแต่รับศีลจำกผู้มีศีล มีธรรมเนียมของสรณะและศีลดังกล่ำวแล้ว

๓. สมุจเฉทวิรัติ ควำมเว้นด้วยตัดขำดมีอันไม่ท�ำอย่ำงนั้นเป็นปกติ ตำมภูมิ

ของคนผูป้ฏบิตั ิท่ำนกล่ำวว่ำเป็นวริตัขิองพระอรยิเจ้ำ แต่เมือ่จะอธบิำยให้ฟังทัว่ ๆ ไป 

ก็อำจอธิบำยได้ว่ำ คือเว้นจนเป็นปกติของตนจริง ๆ

สรุปเบญจศีล คือ

๑. เว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์มีชีวิต

๒. เว้นจำกกำรถือเอำสิ่งของที่เจ้ำของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดลัก

๓.  เว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม

๔.  เว้นจำกกำรกล่ำวเท็จ

๕.  เว้นจำกกำรดื่มน�้ำเมำคือสุรำเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งควำมประมำท
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เบญจธรรม แปลว่ำ ธรรม ๕ ประกำร ค�ำว่ำ ธรรม แปลว่ำทรงไว้หรือด�ำรง

รักษำไว้ ในที่นี้หมำยถึงส่วนที่ดี จึงมีควำมหมำยว่ำ ทรงคือรักษำไว้หรือด�ำรงรักษำไว้ 

๕ ประกำร ในที่นี้หมำยถึงธรรมที่คู่กันกับศีล ๕ เรียกว่ำ กัลยำณธรรม แปลว่ำ  

ธรรมงำม เป็นเครือ่งบ�ำรงุจติใจให้งดงำม สร้ำงอธัยำศยันสิยัทีด่ ีศลีเป็นเหตใุห้งดเว้น

ไม่ท�ำสิ่งที่เป็นโทษ ถ้ำมีเพียงศีลก็มีเพียงงดเว้นได้จำกโทษ แต่ก็ยังมิได้ท�ำคุณควำมดี 

ต่อเมือ่มธีรรมอยูด้่วยจงึจะเป็นเหตใุห้ท�ำคณุควำมด ียกตวัอย่ำง เช่น รกัษำศลี ไม่ฆ่ำ

สัตว์ตัดชีวิต เดินไปพบคนนอนหลับอยู่ในทำงรถไฟ มีรถไฟแล่นมำแต่ไกล ควรจะ 

ปลกุบอกเขำได้แต่ไม่ปลกุบอก อย่ำงนีศี้ลไม่ขำดเพรำะมไิด้ไปฆ่ำเขำ แต่ขำดธรรม คอื

เมตตำ ต่อเมื่อปลุกให้เขำรีบหลีกออกเสียจำกรำงด้วยเมตตำ จิตจึงจะชื่อว่ำมีธรรม 

ฉะนัน้ พระพทุธเจ้ำจึงตรัส ทัง้ศีลทัง้ธรรมคูก่นัไว้ในท่ีหลำยแห่งว่ำ “มีศีลมีกลัยำณธรรม” 

ดังนี้

๑. เมตตำกรุณำ  คู่กับศีลสิกขำบทที่ ๑

๒. สัมมำอำชีวะ  คู่กับศีลสิกขำบทที่ ๒

๓. ควำมส�ำรวมในกำม  คู่กับศีลสิกขำบทที่ ๓

๔. ควำมมีสัจจะ  คู่กับศีลสิกขำบทที่ ๔

๕. ควำมมีสติรอบคอบ  คู่กับศีลสิกขำบทที่ ๕

เบญจธรรมนีไ้ม่ต้องขออย่ำงขอศลี ให้ปฏบิติัอบรม บ่มเพำะปลูกให้มีขึน้ประจ�ำ

จิตใจด้วยตนเอง ได้มีพุทธภำษิตตรัสไว้ ที่แปลควำมว่ำ “พึงประพฤติสุจริตธรรม  

ไม่ประพฤตทิจุรติธรรม ผู้ประพฤตธิรรมโดยปกตย่ิอมอยู่เป็นสขุ ท้ังโลกนี ้ท้ังในโลกอืน่”

ศีล เป็นควำมดีที่สูงกว่ำทำนขึ้นมำอีกชั้นหนึ่ง มีควำมหมำยกว้ำง ๆ ว่ำ  

ควำมประพฤติงดเว้นจำกกำรเบียดเบียนกันและกันให้เดือดร้อน เรียกว่ำอภัยทำน  

แปลว่ำให้อภัย คือให้ควำมไม่มีเวรมีภัยแก่ใคร ๆ เรียกว่ำเป็นบุญ เพรำะเป็นเครื่อง

ช�ำระล้ำงโทสะ คอื ควำมคดิประทษุร้ำย เพรำะศลีคอืควำมเว้นจำกควำมประทษุร้ำยเขำ 

เมื่อรักษำศีลไว้ได้ ก็เป็นอันช�ำระใจในข้อนี้
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สร้างบุญด้วยการภาวนา 

ค�ำว่ำ ภาวนา ไม่ใช่หมำยถึงกำรท่องบ่นอะไรเบำ ๆ ในใจอย่ำงไม่รู้เรื่อง  

ดงัท่ีเข้ำใจกนัอยูู่่โดยมำก ตำมศัพท์แปลว่ำ กำรท�ำให้มขีึน้ ให้เป็นขึน้ จงึมคีวำมหมำย

ถงึกำรปฏบิติั ให้บงัเกดิผลได้อย่ำงจรงิจัง เหมอืนอย่ำงเรียนมำแล้วท�ำไม่ได้ ไม่เรยีกว่ำ 

ภำวนำ ต่อเมื่อมำปฏิบัติหรือท�ำให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น จึงเรียกว่ำ ภำวนำ ค�ำว่ำ ภำวนำ 

จึงมีควำมหมำยแข็งแรง เป็นภำคปฏิบัติโดยตรง ในที่นี้หมำยถึง กำรอบรมจิตใจให ้

ตั้งมั่น จัดเป็นจิตตสิกขำ หรือสมำธิ ๑ อบรมควำมรู้ควำมเห็น ท่ีถูกชอบให้มีขึ้น  

จัดเป็นปัญญำสกิขำ ๑ รวมควำมแล้ว อบรมใจให้บริสทุธิส์ะอำด ให้สว่ำงไสวด้วยสมำธิ

และปัญญำ เรียกว่ำเป็นบุญ คือควำมดีที่สูงกว่ำศีลขึ้นมำ เพรำะเป็นเครื่องช�ำระล้ำง

โมหะ คือควำมหลงไม่รู้จริงให้หมดไป



ผลของบุญ

บญุ คอืควำมด ีอนัได้แก่ทำน ศลี และภำวนำ ดงักล่ำวมำนีเ้ป็นบญุส่วนเหตุ 

ให้บงัเกดิผล คอืควำมสขุ ซึง่ท่ำนจดัเป็นบญุอกีเหมอืนกนั เรยีกว่ำบญุส่วนผล ซึง่เกดิ

จำกควำมบรสิทุธิใ์จ จติใจทีก่ลุม้รุมอยูด้่วยอกศุลมูลคอื โลภะ โทสะ โมหะ เป็นจติใจ

บำป เมื่อจิตใจเป็นบำปเสียแล้ว ก็เป็นเหตุให้ท�ำบำปต่ำง ๆ ส่วนจิตใจที่ช�ำระ โลภะ 

โทสะ โมหะ ออกเสียได้ หรือจะพูดว่ำเป็นจิตใจที่ประกอบด้วยอโลภะ ไม่อยำกได้  

อโทสะ ไม่คิดประทุษร้ำยเขำ อโมหะ ไม่หลง ก็ได้ เป็นจิตใจบุญ เมื่อมีจิตใจเป็นบุญ 

ก็เป็นเหตุให้ท�ำบุญต่ำง ๆ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ทั้ง ๓ นี้ ท่ำนเรียกว่ำ กุศลมูล 

แปลว่ำรำกเหง้ำของกศุล ตรงกนัข้ำมกบัอกศุลมูล โดยควำมคอืจิตใจบำปและจติใจบญุ

น้ันเอง กุศล แปลว่ำกิจของคนฉลำด หมำยถึงควำมดี เช่นเดียวกับบุญ อกุศล  

แปลว่ำ กิจของคนไม่ฉลำด หมำยถึงควำมชั่วเช่นเดียวกับบำป สรุปควำมว่ำ ผลของ

บุญคือควำมดีนั้น คือควำมสุขที่เกิดจำกควำมบริสุทธิ์ใจ เพรำะกำรท�ำบุญคือ ควำมดี

โดยตรง มุง่ช�ำระฟอกล้ำงจติใจให้บรสิทุธิส์ะอำดจำกโลภะ โทสะ โมหะ ซึง่เป็นอกศุล

ดังกล่ำวมำแล้ว นี้เรียกว่ำ ท�าบุญ เพื่อบุญ หรือท�าความดี เพื่อความดี แต่ละคน 

ถ้ำลองหัดท�ำบุญ เพื่อบุญดังกล่ำว จะได้ควำมสุขอันเกิดจำกควำมบริสุทธิ์ใจ ซึ่งเป็น

ควำมสุขอย่ำงบริสุทธิ์ในปัจจุบันท่ีท�ำนี้เอง ทำงพระพุทธศำสนำมุ่งผลดีท่ีเป็นปัจจุบัน

เช่นนี้ มิใช่มุ่งผลแก่คนที่ตำยไปแล้วคือผลในโลกหน้ำ แต่ควำมดีทั้งหลำยนั้น ย่อมให้

ผลยั่งยืน ดังเช่นควำมดีที่บรรพบุรุษบรรพสตรีของชำติได้บ�ำเพ็ญมำแล้วในอดีต ก็ยัง

อ�ำนวยผลแก่คนรุ่นเรำในปัจจุบันน้ี ถ้ำคนรุ่นเรำในปัจจุบันนี้ไม่ช่วยกันท�ำลำยควำมดี
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ที่ท่ำนสร้ำงไว้ ช่วยกันสร้ำงควำมดีสืบต่อไป ไม่เอำแต่ โลภ โกรธ หลง ซึ่งเป็น 

อกศุลมลูขึน้หน้ำ กจ็ะได้ควำมสขุแต่ละคน และจะสืบควำมสุขต่อไปถึงอนชุนภำยหน้ำ  

ไม่ต้องเสียชื่อว่ำเสื่อมสิ้นดี ยังมีควำมดีให้คนรุ่นต่อไประลึกและนับถือ

ผู้ที่ท�ำบุญท�ำกุศลท�ำคุณงำมควำมดีเพรำะรู้ว่ำเป็นสิ่งควรท�ำนั้นถูกต้อง จักไม่

เกิดผลไม่ดีอย่ำงใด แต่ผู้ท่ีท�ำบุญท�ำกุศล ท�ำคุณงำมควำมดีเพรำะรู้ว่ำจะได้รับผล

ตอบแทนที่ดีต่ำง ๆ เช่นนี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพรำะมีทำงจะก่อให้เกิดโทษได้ ไหน ๆ 

จะท�ำบุญท�ำกุศลท�ำดีกันท้ังที ก็ควรเข้ำใจและควรท�ำใจให้ถูกต้อง เพื่อจักได้เสวยผล

แห่งกำรท�ำนั้นเต็มบริบูรณ์เป็นอำนิสงส์

ถ้ำจะปล่อยนกปล่อยปลำสักทีก็ขอให้ท�ำใจให้ได้ว่ำ เพื่อให้ชีวิตแก่สัตว์ ไม่ใช่

เพื่อให้ตัวเองหำยเจ็บหำยไข้ มีอำยุมั่นขวัญยืน ถ้ำจะให้เงินให้ทองคนยำกจนเมื่อใดก็

ขอให้ท�ำใจให้ได้ว่ำ เพื่อช่วยบรรเทำควำมล�ำบำกยำกไร้ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ใช่

เพือ่ไม่ให้ตวัเองขำดแคลน หรอืถ้ำเกดิขำดแคลนขึน้เมือ่ใดขอให้มผีูม้ำช่วย ถ้ำจะสวดมนต์

ภำวนำก็ขอให้ท�ำใจให้ได้ว่ำ เพื่อให้ใจเกิดสมำธิ หรือให้ใจน้อมนึกถึงคุณพระรัตนตรัย

ไม่ใช่เพื่อให้เกิดผลอย่ำงอื่น 

ที่ยกมำเป็นตัวอย่ำงนี้เพียงส่วนน้อย ยังมีกำรท�ำบุญ ท�ำกุศลท�ำควำมดีอีก

หลำยอย่ำงทีผู่ท้�ำควรท�ำใจให้ถูกต้อง ท�ำใจเสยีให้ถูกแล้วผลท่ีเกดิขึน้จะดีเอง จะปรำศจำก

โทษเอง เพรำะผลดผีลร้ำยนัน้ไม่ได้เกดิจำกใจมุ่งมำดปรำรถนำ ผลเกดิแต่เหตเุท่ำนัน้ 

เหตสุมควรแล้วผลต้องเกดิแน่ กำรไปมุ่งผลแม้ท�ำเหตสุมควรแก่ผลทีมุ่ง่นัน้กไ็ม่ถกูต้อง

แท้จริง

กำรอิจฉำริษยำ น้อยเนื้อต�่ำใจ ทะเยอทะยำน รวมทั้งควำมโลภ โกรธ หลง

ทั้งหลำย เกิดได้จำกกำรท�ำใจไม่ถูก เมื่อท�ำบุญท�ำกุศลท�ำคุณงำมควำมดี อธิบำย 

เช่นนี้อย่ำคิดผิดหนักยิ่งขึ้นไปว่ำ ถ้ำเช่นนั้นก็อย่ำท�ำบุญกุศลเสียเลยดีกว่ำ กำรท�ำบุญ

ท�ำกุศลท�ำคุณงำมควำมดีเป็นสิ่งดีแน่ ดีแท้ ควรท�ำด้วยกันทุกคน แต่เมื่อท�ำแล้วทั้งที

ก็ควรพยำยำมทุกอย่ำงที่จะให้ได้ผลบริสุทธิ์ ปรำศจำกมลทินเครื่องเศร้ำหมอง
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ขอให้ทุกคนลองดแูต่บัดน้ี แล้วสงัเกตดจูติใจตนให้เหน็ผลชัดแจ้ง ว่ำเมือ่ท�ำบญุ

ท�ำกศุลท�ำคณุงำมควำมดด้ีวยกำรท�ำให้ถกูดงักล่ำว จะสบำยใจกว่ำหรอืไม่ จกัได้รบัผล

ดเีพ่ิมข้ึน หรอืว่ำน้อยลง ขอให้ทกุคนตัง้ใจไว้ให้ด ีท�ำใจให้ถกูทกุครัง้ทีจ่ะท�ำบญุท�ำกศุล

ท�ำคุณงำมควำมด ีซึง่ทกุคนมโีอกำสทดลองด้วยกนัทัง้นัน้ ออกจำกบ้ำนไปพบขอทำน

สักคน หยิบเงินออกส่งให้ ท�ำใจให้ถูกว่ำเพื่อช่วยให้เขำขำดแคลนน้อยลง ท�ำใจให้เกิด

ควำมรู้สึกเช่นนั้นให้ได้จริง ๆ พยำยำมท�ำให้ได้ทุกครั้ง ไม่ว่ำจะให้อะไรใครก็ตำม  

แล้วจะพบควำมรู้สกึอย่ำงใหม่ในใจ เป็นควำมรู้สึกทีม่ค่ีำเกนิกว่ำค่ำของกำรบรจิำคเป็น

อนัมำก ผูท้ีย่ิง่บรจิำคท�ำบญุท�ำกศุลมำกเพยีงไร ย่ิงจ�ำเป็นต้องท�ำใจให้ถูกมำกเพยีงนัน้ 

ไม่เช่นน้ันแล้ว บุญกศุลที่ท�ำโดยต้ังใจไว้ไม่ถูกจะพำไปให้ต้องเป็นทุกข์ในภพภูมิต่อไป 

เพรำะจะพำให้ต้องเกิดนั้นเอง บริจำคแล้วก็วำงเสีย อย่ำไปยึดมั่นเอำไว้ ว่ำได้ท�ำนั่น

บรจิำคนีม่ำกมำยจะมวีมิำนในเมอืงฟ้ำใหญ่โตมโหฬำรยิง่ขึน้ทกุท ีอย่ำท�ำไปโดยยดึมัน่

ไปเป็นอนัขำด จะได้พ้นทุกข์สิน้เชงิในวนัหนึง่ ควำมพ้นทกุข์ส้ินเชงินีเ้ป็นทีพึ่งปรำรถนำ

อย่ำงยิง่ และกอ็ย่ำเหน็ว่ำกำรปรำรถนำควำมพ้นทุกข์ส้ินเชงิเป็นโลภะ โลภนัน้ หมำยถึง

ปรำรถนำต้องกำรในสิ่งที่จะพำให้เกิดกิเลส เช่นยึดอยู่ หลงอยู่ ปรำรถนำต้องกำร 

ควำมบริสุทธิ์หลุดพ้น หำได้เป็นโลภะไม่

บุญกับกุศล

มีค�ำอยู่สองค�ำท่ีพูดถึงกันอยู่เนือง ๆ โดยเฉพำะผู้นับถือพระพุทธศำสนำจะ

พดูค�ำท้ังสองนีก้นัเป็นประจ�ำแทบทกุคน ค�ำทัง้สองนี ้กค็อืค�ำว่ำ “บญุ” กบัค�ำว่ำ “กศุล” 

และปกตกิพ็ดูคูก่นัไปว่ำบุญกศุล เช่นท�ำบญุท�ำกศุล แต่กค็งจะมีไม่น้อย ทีไ่ม่เข้ำใจค�ำ

ว่ำบุญและกุศลนี้ถูกต้องเพียงพอ ขออธิบำยให้ฟังพอสังเขป เพื่อควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง

ท�ำบุญเป็นเรื่องของกำย เช่นให้ทำน เป็นเรื่องของวัตถุ ท่ีหยิบยกให้กันได ้ 

แต่ท�ำกุศลเป็นเรื่องของใจ เป็นกำรอบรมใจให้งดงำมผ่องใสห่ำงไกลจำกกิเลสโดยควร 

บุญกุศลเป็นของคู่กัน ไม่ควรแยกจำกกัน คือไม่ควรเลือกท�ำแต่บุญ หรือไม่ควรเลือก

ท�ำแต่กุศล ควรต้องท�ำทั้งบุญและกุศลควบคู่กันไป จึงจะสมบูรณ์ เหมือนกินข้ำวแล้ว
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ก็ต้องกินน�้ำ ไม่เช่นนั้นจะไม่รู้สึกว่ำเพียงพอแล้ว กินแต่ข้ำวไม่กินน�้ำเรียกว่ำบริโภค

อำหำรอิ่มเรียบร้อย ต้องกินทั้งสองอย่ำงเรียบร้อยจึงจะเรียกว่ำ บริโภคอำหำรมื้อนั้น

เสร็จเรียบร้อย ท�ำบุญจึงต้องท�ำกุศลด้วย

ท�ำบญุจงึต้องท�ำกศุลด้วยกค็อื เมือ่ให้ทำนท้ังหลำย รวมท้ังกำรถวำยอำหำรพระ 

ให้อำหำรเป็นทำนแก่ผู้ต้องกำร หรือให้เงินทองแก่ผู้ขำดแคลนเหล่ำนี้เป็นต้น เมื่อให้

ทำนดังกล่ำวแล้วควรต้องท�ำกุศลด้วย คืออบรมใจตนเองให้มีกุศล กุศล หมำยถึง 

ควำมฉลำด อบรมใจให้มีกุศลก็คืออบรมใจให้ฉลำด ให้มีปัญญำสำมำรถพำตนให้พ้น

จำกควำมทกุข์ควำมเดอืดร้อนทำงใจให้ได้ กำรอบรมใจให้ฉลำดนีแ้หละ คอืการท�ากศุล

อย่ำงไรก็ตำม บำงทีบุญและกุศลก็เกี่ยวพันกันอยู่อย่ำงแยกกันไม่ออก เช่น

กำรท�ำทำน บำงครั้งก็เป็นเรื่องของบุญ แต่บำงครั้งก็เป็นเรื่องของกุศล เช่นอภัยทำน 

อภัยทำนนี้เป็นเรื่องของกุศลได้ เป็นเรื่องของบุญก็ได้ ถ้ำผู้ใดมีโทษต่อตน เช่น ท�ำให้

ตนโกรธแค้นขัดเคือง แม้ว่ำจะอภัยโทษให้อย่ำงเสียไม่ได้ นั่นก็เรียกว่ำเป็นบุญได้  

แต่ไม่เรียกว่ำเป็นกุศล แต่ถ้ำใจมีเหตุผล มีเมตตำ แล้วอภัยโทษให้ เป็นกำรอภัยโทษ

ด้วยควำมเตม็ใจ ด้วยใจทีป่ระกอบด้วยเหตผุลอนัใคร่ครวญแล้ว นัน่เป็นกศลุ เป็นกำร

ท�ำกศลุ ทัง้ ๆ ท่ีเป็นกำรอภัยโทษหรอืเป็นอภยัทำนด้วยกนั แต่กแ็ยกจำกกนัได้ในเรือ่ง

เป็นบญุหรอืเป็นกศุล จงึเหน็ได้ชดัว่ำเรือ่งของกศุล ถ้ำใจสว่ำงขึน้ มปัีญญำขึน้ นัน่เป็น

กุศล ถ้ำใจไม่เกิดผล เป็นควำมใส ควำมสว่ำง ควำมมีปัญญำอย่ำงใดเลย นั่นก็เป็น

เรื่องของบุญเท่ำนั้น

ทีป่ระณตียิง่กว่ำนัน้กคื็อ แม้ว่ำจะไม่สำมำรถให้อภยัทำน ทีเ่ป็นบญุได้ แต่ถ้ำ

ใจไม่ถือโทษเพรำะสว่ำงแล้วด้วยปัญญำ ด้วยเหตุผล ด้วยเมตตำ นั้นก็เป็นอภัยทำน  

นั้นก็เป็นกุศล 

บุญกับกุศล สิ่งใด ที่ไหน มีควำมส�ำคัญกว่ำกัน ยกข้อนี้ขึ้นพิจำรณำก็น่ำจะ

เห็นได้ ว่ำกุศลส�ำคัญกว่ำ กุศลเปรียบเทียบเหมือนข้ำว บุญเปรียบเหมือนน�้ำ อิ่มข้ำว

แล้วไม่ได้กินน�้ำ แม้จะรู้สึกไม่อิ่มสมบูรณ์ แต่ก็ยังดีกว่ำไม่ได้กินข้ำวเลย กินแต่น�้ำ

เท่ำนัน้ อิม่แบบกนิแต่ข้ำวกบัอิม่แบบกนิแต่น�ำ้ แตกต่ำงกนัอย่ำงไร เข้ำใจควำมนีแ้ล้ว 
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กจ็ะเข้ำใจได้ด้วยว่ำ ท�ำแต่กศุลกบัท�ำแต่บญุ แตกต่ำงกนัอย่ำงไร ดังนัน้แม้เม่ือเป็นไป

ได้แล้ว ทกุคนจงึควรท�ำทัง้บญุและกศุลไปพร้อมกนั แต่ถ้ำจะต้องเลอืกระหว่ำง ท�ำบญุ

กับท�ำกุศล คอืไม่ท�ำท้ังสองอย่ำงได้พร้อมกันกต้็องเลอืกท�ำกศุล กศุลเป็นส่ิงทีท่�ำได้เสมอ  

เพรำะเป็นเร่ืองเฉพำะตัวของทุกคน ไม่เกี่ยวกับผู้อื่น อุปสรรคอื่นไม่อำจห้ำมกำรท�ำ

กุศลของใครได้เลยโดยเด็ดขำด ตัวเองเท่ำนั้นที่จะท�ำให้ตัวเองไม่ได้ท�ำกุศล ฉะนั้น  

จึงควรพิจำรณำในเรื่องน้ีให้รอบคอบ และอย่ำปล่อยให้ตัวเองเป็นอุปสรรคกีดขวำง

ตนเองไม่ให้ท�ำกุศล คือกำรอบรมใจให้สว่ำง สะอำด ฉลำด พร้อมด้วยสติ ปัญญำ

เมตตำ กรุณำ เป็นต้น

บุญก่อสุข บาปก่อทุกข์

ใครเคยเห็นหน้ำตำของควำมดีและควำมชั่วบ้ำงว่ำเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ หญิง

หรือชำย มบ้ีำนเรอืนภมูลิ�ำเนำอยูท่ีไ่หน อนัควำมดคีวำมชัว่นัน้ไม่มีตัวตน แต่มีคนท�ำ

ดีหรือท�ำชั่ว และมีผลของกำรท�ำ เหมือนอย่ำงควำมร้อนควำมหนำวไม่มีตวัตน ควำม 

หิวกระหำย ควำมอิ่มหน�ำส�ำรำญ ไม่มีตัวตน แต่มีคนที่ร้อนหรือหนำว มีคนที่หิว

กระหำย หรืออ่ิมหน�ำส�ำรำญ คนท่ีร้อนเพรำะมีควำมร้อน คนที่หนำวเพรำะมีควำม

หนำวฉันใด คนดีจะเป็นเด็กชำยดี เด็กหญิงดี นำยดี นำงดีก็ตำม เพรำะมีควำมดี  

คนชั่วจะเป็นเด็กชำยชั่ว เด็กหญิงชั่ว นำยชั่ว นำงชั่วก็ตำม เพรำะมีควำมชั่ว ฉันนั้น 

ฉะนัน้ ผูต้้องกำรจะเหน็หน้ำตำของควำมด ีจะดหูน้ำตำของคนดีแทนก็ได้ ต้องกำรจะ

เห็นหน้ำตำของควำมชั่ว จะดูหน้ำตำของคนชั่วแทนก็ได้ 

คนดเีพรำะมคีวำมดีนัน้ คอืคนทีท่�ำดต่ีำง ๆ ทัง้แก่ตน และส่วนรวม ส่วนคน

ชัว่เพรำะมคีวำมช่ัวนัน้ คอืคนทีท่�ำชัว่ต่ำง ๆ ท้ังเกีย่วกบัตนเองและส่วนรวม ยกตวัอย่ำง

ตัวของเรำเองทุก ๆ คน เม่ือช่วยท�ำกำรในบ้ำนในโรงเรียนหรือกำรที่เป็นประโยชน์

ทั่วไปต่ำง ๆ ก็เป็นที่สรรเสริญยกย่อง เพรำะกำรท�ำนั้นก่อให้เกิดสุขประโยชน์ นี้คือ

ควำมดีที่มีอยู่ที่ตัวเรำเอง ซึ่งเป็นคนดีขึ้นเพรำะท�ำดี เมื่ออยำกจะดูหน้ำตำของควำมดี 

ก็จงส่องกระจกดูหน้ำของตัวเรำเอง จะรู้สึกถึงควำมภำคภูมิใจท่ีแฝงอยู่ในใบหน้ำใน
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สำยตำ อนัส่องเข้ำไปถงึจติใจท่ีด ีอำจมคีวำมอิม่ใจในควำมดขีองตนเป็นอย่ำงมำกกไ็ด้ 

แต่ถ้ำตัวเรำเองทุก ๆ คนท�ำไม่ดีต่ำง ๆ ในบ้ำนบ้ำง ในโรงเรียนบ้ำง ในที่ต่ำง ๆ บ้ำง 

ท�ำให้เกิดควำมทุกข์ร้อนเสียหำยแก่ใคร ๆ ก็เป็นที่ติฉินนินทำ เพรำะกำรท�ำนั้นก่อให้

เกิดโทษ น้ีคือควำมช่ัวท่ีมีอยู่ท่ีตัวเรำเองซึ่งเป็นคนชั่วขึ้นเพรำะท�ำชั่ว เมื่ออยำกจะดู

หน้ำตำของควำมชั่ว ก็จงส่องกระจกดูหน้ำของตัวเรำเอง จะรู้สึกถึงควำมอัปยศอดสู

ควำมปิดบังซ่อนเร้นที่แฝงอยู่ในใบหน้ำ ในสำยตำอันส่องเข้ำไปถึงจิตใจที่ไม่ดี อำจมี

ควำมสร้อยเศร้ำ ต�ำหนิตนเอง รังเกียจตนเองเป็นอย่ำงมำก เพรำะรู้สึกส�ำนึกขึ้นบ้ำง

ก็ได้ สรุปควำมว่ำ กำรกระท�ำทุกอย่ำงท่ีน่ำนิยมชมชอบ ก่อให้เกิดสุขประโยชน์แก่

ตนเองแก่ผู้อื่น คือควำมดี กำรกระท�ำทุกอย่ำงที่น่ำต�ำหนิติเตียน ก่อให้เกิดทุกข์โทษ

แก่ตนเองแก่ผู้อื่น  คือควำมชั่ว
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พระพุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งกล่ำวไว้แปลควำมว่ำ

“ละเหตุทุกข์ได้ เป็นสุขในท่ีท้ังปวง” ควำมหมำยโดยตรง และโดยง่ำยของ

พุทธภำษิตนี้ก็คือ ไม่ท�ำเหตุที่จะน�ำให้เกิดควำมทุกข์ ก็จะไม่มีทุกข์ ก็จะเป็นสุข ไม่ว่ำ

จะอยู่แห่งหนต�ำบลใดก็จะไม่มีทุกข์ ก็จะเป็นสุข ท่ีจริงแล้วก็ไม่มีอะไรท่ีจะท�ำให้เกิด

ปัญหำขัดแย้งได้ เป็นสจัจะท่ีเหน็ได้ถนดัชดัเจนแล้ว ไม่ท�ำเรือ่งให้เกดิทกุข์ กไ็ม่มทีกุข์ 

กม็แีต่สขุเหมอืนไม่ให้ท้องว่ำงกไ็ม่หวิ ไม่ชุบผ้ำขำวลงในน�ำ้สีด�ำ ผ้ำกไ็ม่ด�ำ กำรไม่ปล่อย

ให้ท้องว่ำง คือกำรละเหตท่ีุจะท�ำให้ท้องเป็นทกุข์คอืหวิ กำรไม่ชบุผ้ำขำว ลงในน�ำ้สดี�ำ 

คือ กำรละเหตุที่จะท�ำให้ผ้ำเป็นสีด�ำ

เหตนุีมี้ควำมส�ำคัญย่ิงนกัเพรำะเป็นส่ิงเดยีวทีจ่ะให้ผล ผลจะดจีะร้ำยกอ็ยูท่ี่เหตุ 

ไม่ได้อยู่ที่อะไรอื่น และผู้จะได้รับผล ก็ต้องเป็นผู้ท�ำเหตุ ผู้ไม่ได้ท�ำเหตุจะไม่ได้รับผล 

กำรกล่ำวเช่นน้ีว่ำท่ีจรงิแล้วมีทำงให้เกิดปัญหำโต้แย้งได้มำกมำย ดงัทีม่ปีรำกฏอยูเ่สมอ

ไม่ว่ำงเว้น เกิดมำไม่เคยท�ำบำปท�ำกรรม ท�ำไมถึงต้องมำรับทุกข์อย่ำงนั้นอย่ำงนี้  

นี้เป็นตัวอย่ำงที่ปรำรภปรำรมภ์ คร�่ำครวญกันอยู่มำกมำย ซึ่งคิดหรือมองแต่เพียง 

ผวิเผนิกน่็ำเชือ่เช่นนัน้ คนบำงคนท�ำดใีห้เหน็อยู่ไม่เคยท�ำไม่ดใีห้เห็นเลย แต่กไ็ม่ปรำกฏ

ว่ำได้รับผลดีอย่ำงไร ยำกจนแสนสำหัสก็มี ทุกข์ร้อนด้วยเรื่องร้อยแปดก็มี เหตุแห่ง

ทกุข์ทีท่่ำนให้ละ จงึไม่ใช่เหตทุีป่รำกฏให้เห็นในปัจจบุนัเท่ำนัน้ เหตทุีเ่ห็น ๆ อยู่ หรอื

เป็นเหตุในภพชำติปัจจุบัน บำงครั้งบำงครำวก็ให้ผลใหญ่ยิ่ง ไม่เสมอกับเหตุที่แล 

ไม่เห็น หรือเหตุที่พ้นไปจำกภพชำติปัจจุบัน แล้วเหตุที่ไม่ได้ละกันในอดีตที่แลไม่เห็น
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รู้ไม่ถึง ก็มีผล ไม่ใช่ว่ำไม่มี และก็มีผลมำถึงปัจจุบันได้ด้วย ไม่ใช่ว่ำไม่ได้ และผลก็ 

ตรงตำมเหตุเสมอด้วย เป็นจริงเป็นจังด้วย ไม่มีคลำดเคลื่อน แม้เล็กน้อยเพียงไร

ทกุคนอยำกเป็นสขุ ยิง่สำมำรถเป็นสุขในทีท่ัง้ปวง หรอืทกุเวลำนัน่เอง ย่ิงจะ

ยินดียิ่งนัก จึงควรต้องเข้ำใจว่ำ เมื่ออยำกเช่นนั้นเป็นผล ก็ต้องท�ำเหตุให้ตรงกับผล

เช่นนั้น

เป็นสขุในทีท่ัง้ปวงไม่หมำยเฉพำะเป็นสขุในชำตนิีภ้พนี ้หมำยถงึเป็นสขุในชำติ

หน้ำภพหน้ำด้วย บำงทีชำตินี้ภพนี้ เรำจะต้องเสวยผลของเหตุในชำติอดีตภพอดีตท่ี

ตำมมำทัน สุขในที่ทั้งปวงก็คือสุขทั้งภพหน้ำด้วย ชำตินี้เป็นสุขก็ต้องระวังอย่ำให้ชำติ

หน้ำเป็นทุกข์ ต้องละเหตุที่จะให้เป็นทุกข์ทั้งหมด

เหตุทุกข์คือควำมไม่ดีทุกประกำร อันควำมไม่ดีทุกประกำรเกิดจำกใจ เช่น

เดยีวกบัควำมดทุีกประกำรกเ็กดิจำกใจ ท่ำนจงึว่ำควำมทกุข์เกดิจำกใจ ควำมสขุกเ็กดิ

จำกใจ หรืออีกอย่ำงหนึ่งก็ว่ำควำมทุกข์เกิดจำกควำมคิด ควำมสุขก็เกิดจำกควำมคิด 

ควำมคิดหรือใจจึงเป็นควำมส�ำคัญที่สุดส�ำหรับทุกคน จะมีสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ใจ อยู่ที่

ควำมคดิของใจ ใจคดิให้ละเหตทุกุข์ กำรพดูกำรท�ำกรรมท้ังปวงกจ็ะเป็นกำรละเหตุทุกข์ 

ควำมทุกข์ ย่อมไม่มี ย่อมมีควำมสุข ย่อมเป็นสุข ละเหตุทุกข์ได้เพียงไร ย่อมมีสุข

เพียงนั้น 

ควำมคิดใคร่ในสิ่งที่น่ำปรำรถนำพอใจ ควำมอยำกมี อยำกเป็น ควำมอยำก

ไม่มีไม่เป็น นี้เป็นควำมคิดที่เป็นเหตุทุกข์ ท�ำควำมคิดนี้ให้เบำบำงเพียงไร ควำมทุกข์

จะลดน้อยลงเพียงนั้น ควำมสุขจะมีมำกเพียงนั้น แม้ปรำรถนำจะละเหตุแห่งทุกข์  

เพือ่เป็นสขุในท่ีท้ังปวง ท้ังในภพน้ีและในภพหน้ำ ต้องละควำมคิดดงักล่ำว ซึง่จะสำมำรถ

ละได้ก็ต่อเมื่อใช้สติพิจำรณำ ควำมรู้สึกในใจ ให้เห็นควำมอยำกที่เกิดขึ้นดังกล่ำว  

ทั้งอยำกได้สิ่งน่ำใคร่น่ำปรำรถนำพอใจ ทั้งอยำกมีอยำกเป็น อยำกไม่มี ไม่เป็น  

ดูให้เห็น เห็นอย่ำงรู้ ว่ำนั้นเป็นเหตุทุกข์ ต้องกำรละเหตุทุกข์ ต้องละควำมอยำก 

เหล่ำนั้นให้ได้ ละให้ได้ทุกครั้งที่แลเห็น ที่รู้ว่ำเป็นควำมอยำก พยำยำมดูใจตนเองให้

เห็นดังกล่ำว พยำยำมดับสิ่งที่เห็นเหตุทุกข์ดังกล่ำว ท�ำไปเรื่อย ๆ จะมีสุขในที่ทั้งปวง

ได้แน่นอน
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เสบยีงเพื่ออนาคต

พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่ำงหนึ่งที่เป็นคุณอย่ำงยิ่งแก่ผู้ปฏิบัติ คือทรงสอน

ให้อยูู่กับปัจจุบัน ๑ ไม่ให้อำลัยอดีต ๑ ไม่ให้เพ้อฝันถึงอนำคต ๑ ทั้ง ๓ ประกำรนี้

ไม่ได้หมำยถึงที่เป็นโทษ แต่หมำยถึงที่เป็นคุณประโยชน์เท่ำนั้น

ทีว่่ำไม่ให้อำลยัถงึอดตีกม็คีวำมหมำยตรงตัว คืออะไรท่ีเกดิขึน้แล้ว ผ่ำนไปแล้ว 

แม้เป็นควำมสุข ควำมชื่นชอบยินดี ก็อย่ำไปผูกใจอำลัยถึง อยำกให้กลับมำด�ำรงอยู่

ต่อไป ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ เม่ือเป็นไปไม่ได้ แม้ไปอำลัยอำวรณ์ปรำรถนำให้เป็นไปให้ได้  

กย่็อมจะต้องได้รบัควำมทกุข์เพรำะควำมไม่สมหวัง ถ้ำเป็นควำมทกุข์ควำมไม่ชืน่ชอบ

ยินดีพอใจ ก็อย่ำไปผูกใจอำวรณ์ถึง แต่จงปล่อยเสีย กำรน�ำใจไปผูกไว้กับเรื่องรำวที่

เป็นทุกข์เป็นควำมเศร้ำหมอง ย่อมท�ำให้ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่สิ้นสุด ควำมทุกข์

ร้อนควรจะหมดสิ้นไปพร้อมกับอดีตท่ีล่วงไปแล้ว ผู้มีปัญญำพึงปฏิบัติตำมที่พระพุทธ

องค์ทรงสอนไว้ เมื่อคิดถึงอดีตให้หยุดเสีย ให้พยำยำมลืมอดีตเสีย จะได้พ้นจำกทุกข์

โทษของอดีต อย่ำงไรก็ตำม ท่ีให้วำงอดีตเสียน้ัน ไม่ได้หมำยควำมว่ำให้ลืมอะไร ๆ  

ทั้งหมดที่เกิดแล้ว ควำมลืมกับควำมปล่อยวำงไม่เหมือนกัน พระพุทธองค์ไม่ทรงสอน

ให้ลืมทกุส่ิงทุกอย่ำง แต่ทรงสอนให้มีสตจิ�ำทีค่วรจ�ำ คอืจ�ำสิง่ทีเ่ป็นคณุประโยชน์ ทีไ่ม่

เป็นกิเลส แต่ทรงสอนให้ลืมสิ่งท่ีเป็นกิเลส ท่ีก่อให้เกิดกิเลสโทษทุกข์ทุกอย่ำง ไม่มี

ยกเว้นว่ำให้อำลัยอดีต เรื่องนี้เพรำะมีควำมส�ำคัญเป็นพิเศษ อดีตเป็นทุกข์ เป็นกิเลส 

ทุกอย่ำงต้องลืมให้หมด ปล่อยให้หมด วำงให้หมด 

อนำคตกไ็ม่ให้เพ้อฝันถงึ คอืไม่ให้คำดคะเนว่ำอนำคตจะได้ลำภได้ยศอย่ำงนัน้

อย่ำงน้ี เพรำะกำรคำดคะเนล่วงหน้ำเช่นนีท้�ำให้ใจฟุ้งซ่ำนไม่สงบสขุในปัจจบุนัด้วย และ

ในอนำคต ถ้ำไม่เป็นไปตำมคำดคิดก็จะเสียใจเพรำะผิดหวัง สู้อยู่อย่ำงไม่คำดคิดถึง

อนำคตอย่ำงมกีเิลสจะเป็นสขุสงบกว่ำ อยูก่บัปัจจบุนัได้มำกเพยีงไร กจ็ะมคีวำมสขุได้

มำกเพียงนั้น แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำ กำรท�ำอะไรไม่ต้องตระเตรียมเพื่ออนำคต
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กำรเตรียมอนำคตท่ีส�ำคัญมำกอย่ำงหนึ่งก็คือกำรเตรียมอนำคตในภพชำติ

เบื้องหน้ำ ทุกคนจะมีชีวิตอยู่ในชำตินี้อย่ำงมำก ก็ประมำณร้อยขวบปีเท่ำนั้น จะทุกข์

จะสขุในภพชำตนิีก้จ็ะชัว่ระยะเวลำทีไ่ม่นำนเท่ำไร โดยเฉพำะผูผ่้ำนพ้นวัยเดก็มำ ศึกษำ

ธรรมอยูแ่ล้วในขณะนี ้ย่อมมีเวลำในภพชำตนิีอี้กไม่นำนเลย ได้ควำมม่ังมีศรสุีข ลำภ 

ยศ สรรเสริญ ในภพชำตินี้สักเพียงไร ก็ไม่อำจรักษำไว้ได้นำน แต่ภพชำติในอนำคต

น้ันนำนนักหนำ นับปีนับชำติไม่ได้ จึงควรเตรียมภพชำติในอนำคตมำกกว่ำ ที่ท่ำน

เรียกว่ำเตรียมเสบียงเดินทำงไว้ส�ำหรับภพชำติข้ำงหน้ำ คือเตรียมบุญกุศลไว้ให้พร้อม  

ให้เพียงพอแก่ทำงท่ีไกลแสนไกล จนประมำณไม่ได้ บุญกุศลที่จะเป็นเสบียงเดินทำง

นั้นต้องประกอบด้วย ทำน ศีล ภำวนำ กำรท�ำจิตท�ำใจให้ผ่องแผ้ว บริสุทธิ์จำกโลภ

โกรธ หลง จ�ำเป็นที่สุด ส�ำคัญที่สุด และก็มีโอกำสจะท�ำได้มำกที่สุด เพรำะไม่ต้อง

ประกอบด้วยอะไรอื่นเลย ใจมีอยู่กับตัวเรำเองแล้ว กิเลสก็อยู่กับใจนั่นเอง ถอดถอน

ออกเสยีให้เสมอทกุเวลำนำท ีทกุอริยิำบถ ย่อมได้รบัผลเป็นเสบยีงทีพ่งึปรำรถนำของ

นักเดินทำงที่สุด
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บารมนี�าไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้า

ค�ำว่ำบำรมีนี้ ท่ำนแสดงว่ำพระโพธิสัตว์ได้บ�ำเพ็ญบำรมีมำโดยล�ำดับตลอด

เวลำช้ำนำน และบำรมีที่พระโพธิสัตว์ทรงบ�ำเพ็ญนั้น เมื่อบ�ำเพ็ญมำก ๆ เข้ำ ก็เป็น

บำรมีที่สูงขึ้น ๆ หรือบริบูรณ์ขึ้น เพรำะฉะนั้น จึงจัดเป็น ๓ ชั้น เรียกว่ำ บารมี  

อุปบารมี ปรมัตถบารมี ที่เรียกว่ำบำรมี ในเมื่อแบ่งเป็น ๓ ชั้น ดั่งนี้ ก็หมำยถึงเป็น

บำรมสีำมญั อุปบำรมี ก็หมำยถงึบำรมีท่ีมำกยิง่ขึน้ จนถึงใกล้ทีจ่ะตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้ำ 

ปรมัตถบำรมี บำรมีท่ีเป็นปรมัตถ์ คือ ให้เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง ก็หมำยถึงบำรมีที่

สมบูรณ์ น�ำให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำ 

บารมคีอืคุณธรรมผู้มุ่งดี

ค�ำว่ำ บารม ีทีแ่ปลว่ำอย่ำงยิง่ หรือทีม่คีวำมหมำยว่ำ เลศิ ประเสริฐ กห็มำย

ถึงธัมมะ หรือภูมิชั้นของธัมมะที่เป็นคุณธรรม ที่เป็นควำมดีในจิตใจ ซึ่งได้สั่งสมเพิ่ม

เติมให้ยิ่งขึ้น ๆ คือ ให้เป็นอย่ำงยิ่ง คือให้ยิ่งขึ้นอยู่เสมอ จนถึงบริบูรณ์เต็มที่ในที่สุด 

อย่ำงยิ่งก็คือว่ำคุณธรรมที่สั่งสมอบรมให้เป็นอย่ำงย่ิง คือย่ิงขึ้น ๆ ดังกล่ำว และท่ี 

หมำยถึงว่ำเลิศหรือประเสริฐ ก็โดยที่คุณธรรมที่เป็นอย่ำงยิ่งนั้นเป็นของเลิศ เป็นของ

ประเสริฐ เป็นของดีที่สุด และที่แปลว่ำให้ถึงฝั่งนั้น ก็หมำยถึงคุณธรรม ที่น�ำผู้ปฏิบัติ
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ให้ออกจำกฝ่ังนี ้จนพ้นจำกฝ่ังนีไ้ปถงึฝ่ังโน้น เป็นควำมหมำยทำงรปูธรรม หมำยถึงฝ่ัง 

๒ ฝั่งที่มีมหำสมุทร มีห้วงน�้ำลึก มีทะเลหลวงคั่นอยู่กลำง แล้วก็เปรียบสัตว์โลกว่ำ 

เหมอืนอย่ำงผูท่ี้ข้ำมจำกฝ่ังนีคื้อโลก หรอืว่ำควำมทกุข์ หรอืว่ำกเิลส ซึง่นบัว่ำเป็นฝ่ังนี้ 

เพรำะว่ำที่ชื่อว่ำโลก ๆ นี้ ตำมควำมหมำยในทำงธรรมก็หมำยถึงว่ำ ที่ ๆ เป็นทุกข์  

มีกิเลส มีทุกข์ สัตว์โลกอยู่ฝั่งนี้ก็ต้องประกอบด้วยกิเลส ประกอบด้วยควำมทุกข์  

จะพ้นจำกฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้น อันหมำยถึง โลกุตตระ พ้นโลกคือ นิพพาน ก็ต้องอำศัย

คุณธรรมที่ได้สั่งสมอบรมยิ่งขึ้น ๆ ท่ีเป็นอย่ำงยิ่งนั้น เหมือนอย่ำงเป็นเรือส�ำหรับ

โดยสำรข้ำมไปจำกฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้น แล้วก็คุณธรรมที่เหมือนอย่ำงเรือที่ท�ำให้ข้ำมฟำก

ได้นั้น ก็คือบำรมี ที่แปลว่ำให้ถึงฝั่งโน้น ให้ถึงฝั่ง ก็หมำยถึงคุณธรรมนั้นเอง

บารมสีร้างได้ด้วยกรรม

บำรมีนี้ก็มำจำก กรรม คือกำรงำนที่บุคคลกระท�ำทำงกำย ทำงวำจำ ทำงใจ 

ประกอบด้วยเจตนำคือควำมจงใจ กรรมที่บุคคลกระท�ำนั้น กรรมดีก็มี กรรมช่ัวก็มี 

กรรมดีก็ให้ผลดี กรรมชั่วก็ให้ผลชั่ว ดังที่มีพระพุทธภำษิตตรัสสอนไว้ที่แปลควำมว่ำ 

ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม เพราะว่าบคุคลมเีจตนาคอื

ความจงใจแล้ว จึงกระท�ากรรม ทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง ดังนี้

เพรำะฉะนั้น กรรมท่ีบุคคลกระท�ำนี้เอง ถ้ำเป็นกรรมดี ก็เป็นบุญกรรม  

กุศลกรรม ถ้ำเป็นกรรมชั่ว ก็เป็นบำปกรรม อกุศลกรรม สุจริตก็จัดเข้ำในกรรมดี 

ทจุรติกจั็ดเข้ำในกรรมช่ัว กรรมท่ีทุกคนได้กระท�ำนี ้ย่อมให้ผลในปัจจบุนักม็ ีในภำยหน้ำ

ก็มี ในเวลำท่ีถัดไปจำกภำยหน้ำนั้นไปก็มี เหมือนอย่ำงว่ำให้ผลในวันน้ี ให้ผลใน 

วนัพรุง่น้ี ให้ผลในวนัทีถั่ดจำกวนัพรุง่นีไ้ป ให้ผลในภพนี ้ให้ผลในภพหน้ำ ให้ผลในภพ

ที่ถัดไปจำกภพหน้ำ กรรมย่อมให้ผลต่ำง ๆ กันดั่งนี้ แต่ว่ำเมื่อกรรมให้ผลแล้ว ก็เป็น

อโหสกิรรม คอืว่ำกรรมทีไ่ด้ให้ผลเสรจ็ไปแล้ว เพรำะฉะนัน้ กรรมซึง่เป็นตวัเหต ุและ

ผลของกรรมซึ่งเป็นตัวผล จึงมีเวลำที่เสร็จสิ้น แต่ว่ำเมื่อท�ำกรรมดีไว้บ่อย ๆ ก็ย่อมมี

ควำมคุ้นเคยอยูู่่ในควำมดี มีควำมดียังติดอยู่ ดังที่เรียกว่ำเป็นนิสสัย เป็นอุปนิสสัย 
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เป็นวำสนำ ยังไม่หมดไป ควำมคุ้นเคยในทำงดี ควำมดีที่ยังเหลืออยู่ติดอยู่ ไม่หมด

สิ้นไปได้เหมือนอย่ำงกรรมนี่แหละ เรียกว่ำ บำรมี เป็นควำมคุ้นเคยในทำงดี อันมำ

จำกกรรมดีที่ประกอบกระท�ำ และควำมดีท่ีเหลือติดอยู่เป็นควำมคุ้นเคยในทำงดี 

ดังกล่ำวนี ้กเ็ป็นสิง่ทีส่ัง่สมเพิม่เตมิขึน้ได้อยู่เสมอ คอื ยิง่ ๆ ขึน้ไปอยูเ่สมอ เพรำะฉะนัน้ 

บำรมีจะหมำยถึงว่ำเก็บดีหรือเก็บถูกไว้ก็ได้ เก็บดี เก็บถูกไว้ในจิตใจ ไม่หมดสิ้นไป

ทุกคนควรสร้างบุญบารมี

หำกว่ำจะสรุปเข้ำใน มัชฌิมาปฏิปทา มรรคมีองค์ ๘ ก็สรุปเข้ำได้ ก็มรรคมี

องค์ ๘ นั่นเองคือ บำรมี ที่พระพุทธเจ้ำได้ทรงปฏิบัติมำจนถึงได้ตรัสรู้ ปฏิบัติทีแรก

ก็เป็นบำรมี ยิ่งขึ้น ๆ ก็เป็นอุปบำรมี จนถึงยิ่งที่สุดก็เป็นปรมัตถบำรมี ก็ได้ตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้ำ

มรรคมีองค์ ๘ ท่ีเป็นมัชฌิมำปฏิปทำนี้ ไม่ใช้ค�ำว่ำ บำรมี แต่ว่ำผู้ปฏิบัต ิ

ผูศ้กึษำธรรมกพ็งึต้องเข้ำใจเอำว่ำบำรมนีัน้เองมำเป็นมรรคมีองค์ ๘ มรรคมีองค์ ๘ นัน้ 

ก็มำจำกบำรมีต่ำง ๆ ที่ทรงบ�ำเพ็ญมำนั่นเอง มำประกอบกันเข้ำเป็นมรรคมีองค์ ๘ 

ฉะนั้น เมื่อมำเป็นมรรคมีองค์ ๘ แล้ว ทรงปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ นี้บริบูรณ์ จึงได้

ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำ นี่เป็นอันว่ำมรรคมีองค์ ๘ นั้นเอง เป็นข้อสรุปของบำรม ี

ทั้ง ๑๐ นั้น มำเป็นมรรคมีองค์ ๘ 

บำรมีทั้ง ๑๐ มี

๑. ทำน กำรให้ กำรเสียสละ

๒. ศีล กำรรักษำ กำย วำจำ ใจ ให้เรียบร้อย

๓. เนกขัมมะ กำรออกบวช ออกจำกกำม

๔. ปัญญำ ควำมรอบรู้ เหตุผล

๕. วิริยะ ควำมเพียร

๖. ขันติ ควำมอดทนมำก
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๗. สัจจะ ควำมจริง

๘. อธิษฐำน ตั้งใจมั่น

๙. เมตตำ รักใคร่

๑๐. อุเบกขำ วำงใจเป็นกลำง

เพรำะฉะนั้น เมื่อจัดตำมภูมิธรรมที่ปฏิบัติ พึงเห็นได้ดั่งนี้ ข้อสรุปนี้ก็เป็นไป

ตำมกำรวิจำรณ์ธรรม

ทุกคนพงึปฏบิัตใินบารมตีามควรแก่ฐานะ

บำรมีธรรมนี้ ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วว่ำ เป็นหลักธรรมที่ทุก ๆ คนต้องปฏิบัติ

ด้วยกันทั้งน้ัน จึงจะอยู่ด้วยกันเป็นสุข และเมื่อเป็นผู้นับถือพุทธศำสนำ แม้ไม่ตั้ง 

ควำมปรำรถนำจะเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ปรำรถนำพระโพธิญำณ ก็พึงปฏิบัติตำมหลัก

บำรมีเหล่ำนี้ ก็จะเป็นบุญบำรมี เป็นบุญนิธิ ขุมทรัพย์คือบุญ ซึ่งทุกคนปฏิบัติเท่ำไหร่

ก็ได้เท่ำน้ัน และชื่อว่ำเป็นผู้ท่ีปฏิบัติพระพุทธศำสนำ เข้ำถึงพระพุทธศำสนำด้วย  

เพรำะฉะน้ัน เม่ือว่ำตำมหลักธรรมแล้ว จึงเป็นของกลำงทั่วไป ซึ่งทุกคนควรปฏิบัติ

ตำมควรแก่ฐำนะของตน
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