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ถาม 

 ระยะปีสองปีมานี้ ได้ยินพระบ้าง โยมบ้าง คุยกัน
เร่ืองแนวการปฏิบติัที่มุ่งเน้นในเร่ืองการดูจิตรักษาใจตวัเอง 
โดยไม่ต้องสนใจปฏิกิริยาของบุคคลที่มาเก่ียวข้องสมัพนัธ์
ดว้ย ค าอธิบายของพระโยมเหล่านัน้ ฟังแลว้เห็นว่าไม่น่าจะ
ถูกตอ้ง ซ่ึงหลกัที่ไดยิ้นมา คือ 

 - การที่บุคคลตัง้ใจท ากิจวตัรให้ตรงต่อเวลาอยู่เป็น
ประจ าสม ่าเสมอนั้น จัดอยู่ในจ าพวกสีลัพพตปรามาส    
อนัเป็นกิเลส จึงไม่ควรกระท า ที่ถูกคือ บุคคลควรจะท า  
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กิจต่างๆ นัน้ตามความพอใจ ไม่ใช่เพราะถูกกะเกณฑ์ หรือ
ตอ้งท าเพราะเป็นระเบียบกติกาที่ตกลงร่วมกนั? 

 - เม่ือพบเห็นคนท าผิดกฎระเบียบ เราไม่ควรแสดง
ความโกรธ หรือพูดจาตกัเตือนว่ากล่าว แต่เราควรรักษาใจ
ตัวเองโดยการน่ิงเฉยเสีย เพราะถ้าเราโกรธ แล้วแสดง
ออกมาทางกายวาจา เท่ากับว่าเราก าลงัประพฤติผิดศีล 
ขณะที่อีกฝ่ายแค่ประพฤติผิดวินยัเท่านัน้  ใครจะท าผิดก็  
ชัง่เขา ใหร้กัษาจิตเราเอาไวก่้อน? 

 (โดยนยักลบักนั หากเราท าผิดกฎระเบียบ ก็ไม่ต้อง
ใส่ใจว่าจะมีคนไม่พอใจหรือไม่ เขาจะดุด่าว่ากล่าวก็ชัง่เขา 
เพราะถือว่าเป็นเร่ืองที่บุคคลอื่นจะต้องดูแลจิตของตวัเอง
ไม่ให้เศร้าหมองขุ่นมวัเป็นอกุศล หน้าที่เราคือท าในส่ิงที่
พอใจเท่านัน้) 

 หลกัคิดข้างตน้ ดูเหมือนว่าน่าจะถูกตอ้ง แต่ที่จริงยงั
คร่ึงๆ กลางๆ ข้างๆ คูๆ และแฝงนยัของการพยายามหา
แง่มุมที่คิดว่าชอบธรรมมากลบเกล่ือนความผิดตามสมมติ 
ฉะนัน้ เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการปฏิบติัตามการตีความธรรม
วินยัที่ผิดเพี้ยนนี้ จึงใคร่กราบขอความเมตตาจากท่านเจ้า
คุณอาจารย์ ไดใ้หแ้นวทางที่ถูกตอ้งดว้ย 
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ตอบ 

ความหมายของสีลพัพตปรามาส 

ค ำสอนท่ีเลำ่มำในค ำถำมนัน้ ไม่ใช่แค่คร่ึงๆ กลำงๆ 
ข้ำงๆ คูๆ เท่ำนัน้ แต่จะพำออกนอกลู่นอกทำง ถึงกับออก
นอกพระธรรมวินัยไปเลยทีเดียว จึงขอให้ช่วยกันท ำควำม
เข้ำใจให้ชัด และช่วยคนท่ีจะหลงผิดไปให้ท ำควำมเข้ำใจ
และปฏิบตัิให้ถกูต้อง หรืออย่ำงน้อยให้ใกล้หลกัเข้ำมำ 

เร่ืองท่ีถำมนี ้ไม่ใช่เร่ืองสีลพัพตปรำมำสอะไรหรอก 
เป็นเพียงเร่ืองของควำมเข้มแข็งหรือควำมอ่อนแออย่ำง
ธรรมดำๆ เท่ำนัน้เอง 

ต้องเข้ำใจก่อนว่ำ สีลพัพตปรามาส แปลว่ำ ควำม
ถือมัน่ในศีลพรตจนเลยเถิด ควรแยกศพัท์ดกูนันิดหนึ่ง 

“สีลพัพต” = ศีลและพรต; สีล ก็คือ ศีล, พต มำจำก 
วต; เอำ วต ตวันีเ้ป็น พต เพรำะในบำลี ว เป็น พ ได้, วต จึง
เป็น พต, แต่ไทยเอำเป็นพรต โดยใช้ค ำสนัสกฤต คือแปล
จำกบำลีไปเขียนอย่ำงสนัสกฤต กลำยเป็น พรต, 

สีล + พต = (ซ้อน “พ” เข้ำไปตำมหลกัภำษำของ
เขำ) ก็เป็น สีลพัพต แล้วก็แปลวำ่ ศีลและพรต 
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ก ำหนดไว้ให้ดีว่ำ วต นีแ้ปลว่ำ พต แล้วเป็น พรต 
ไม่ใช่ วตัต (วตัต ท่ีแปลว่ำ วตัร) คนละค ำ (กิจวตัร เป็นต้น 
ไม่อยู่ใน วต หรือ พรตนี)้ สีลพัพต จึงไม่ใช่ ศีลและวตัร 

(ขอเล่ำแถมแทรกไว้นิดหนึ่งว่ำ ในเมืองไทยเรำน่ีใช้
ผดิเยอะ ผมเองตอนแรกก็พลอยเขียนตำม เช่น เรำชอบพูด
กนัวำ่ “ธุดงควตัร” แต่พอตรวจสอบกนัจริงๆ ธุดงควตัรไม่มี
หรอก แล้วแถมอรรถกถำบำลีฉบบัไทยน่ีช ำระกนั ก็ไม่แน่ลง
ไป เป็น ธุตงฺควตฺต บ้ำง เป็น ธุตงฺควต บ้ำง ค ำนี ้ในฉบับ
พม่ำเขำเสมอต้นเสมอปลำยแน่นอนลงไปเลย คือของเขำ
เป็น ธุตงฺควต อย่ำงเดียว ไม่มี ธุตงฺควตฺต เลย แต่ฉบบัของ
ไทยเรำน่ียงัยุ่ง มีปนๆ กนัไป ควรจะต้องค้นตรวจสอบให้ลง
กนัทัง้หมด เป็นอนัว่ำ เป็นคนละค ำ วต ก็ค ำหนึ่ง วตฺต อีก
ค ำหนึ่ง, วต เป็นพรต วตฺต เป็นวตัร) 

วตฺต คือ วัตร เป็นพวกขนบธรรมเนียมในกำรปฏิบัติ
แต่ละกิจแต่ละเร่ือง เช่น จะปฏิบัติตัวในกำรเข้ำส้วมเข้ำ
ห้องน ำ้ ก็มีวัจจกุฎีวัตร อำคันตุกะมำจะปฏิบัติหรือต้อนรับ
อย่ำงไร ก็มีอำคันตุกวัตร จะไปอยู่อำศัยไปนอนไปนั่งจะ
ปฏิบตัิต่อท่ีนัน่อยำ่งไร ก็ท ำตำมเสนำสนวตัร น่ีคือ วตฺต (วตัร) 
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ส่วน วต คือ พรต เป็นหลกักำรท่ีถือปฏิบตัิ ท่ีเรียกว่ำ
บ ำเพ็ญพรต เช่น ถืออดอำหำร ถือโหนกิ่งไม้ ถือยืนขำเดียว 
มีมำกนอกพุทธศำสนำ ในพุทธศำสนำท่ำนให้ปฏิบตัิได้ใน
ขอบเขตหนึ่งโดยมีควำมเข้ำใจท่ีจะท ำให้ถูกต้อง ไม่ให้
กลำยเป็นกำรทรมำนตนของคนขำดปัญญำ 

ตวัอย่ำงท่ีชดั คือธุดงค์ ซึง่เป็นหลกัปฏิบตัิท่ียกขึน้มำ
ถือ คือเป็นพรตชุดหนึ่ง แต่อย่ำงท่ีว่ำแล้ว ของเรำไม่รุนแรง
อย่ำงเขำ แค่ใช้ขดัเกลำกิเลส เช่น นอกพุทธศำสนำ เขำถือ
พรตอดอำหำร เรำถือธุดงค์แค่ฉนัมือ้เดียว นอกพุทธศำสนำ
เขำถือไม่นุ่งผ้ำ หรือนุ่งแบบคนป่ำ ปิดข้ำงหน้ำ เปิดข้ำงหลงั 
หรือปิดข้ำงหลัง เปิดข้ำงหน้ำ เรำถือธุดงค์แค่นุ่งห่มจีวร
บงัสกุลุ 

เป็นอนัวำ่ พรต คือ วต เป็นหลกัใหญ่ของชีวติท่ีถือไว้ 
โดยเข้ำใจวำ่จะท ำให้หลดุพ้น ไม่ใช่เป็นธรรมเนียมวิธีปฏิบตัิ
ในแต่ละกิจแต่ละเร่ือง อย่ำงท่ีว่ำแล้ว กิจวตัรก็อยู่ใน วตฺต 
คือ วตัร ไม่ใช่ พรต แยกให้ได้นะ ในอรรถกถำบำลีของไทย
เรำ ค ำนีส้บัสนพลำดไป 

เป็นอนัว่ำ ในค ำว่ำ “สีลพัพต” ได้แก่ ศีลและพรต 
นัน้ คือ สีล และ วต (พรต ไม่ใช่วตัร) 



๖ ตอบเร่ือง สีลพัพตปรามาส วินยั ดูใจ 

 

ทีนี ้“ปรามาส” แปลว่ำ กำรยึดถือมัน่จนเลยเถิด ถือ
เลยเถิดเป็นอย่ำงไร ท่ีว่ำยึดถือศีลพรตเลยเถิด ก็คือ ไม่ถือ
ให้ตรงตำมจุดมุ่งหมำย ก็เลยไม่ตรง ไม่พอดี จึงเลยเถิดไป
เสีย 

ยึดถือตำมจุดมุ่งหมำย คือ ถือปฏิบตัิโดยมีควำมรู้
เข้ำใจด้วยปัญญำ ถ้ำไม่มีปัญญำจะรู้จุดหมำยได้อย่ำงไร 
พูดสัน้ๆ ก็คือว่ำ ถือปฏิบัติด้วยปัญญำท่ีรู้ควำมมุ่งหมำย 
เม่ือรู้ควำมมุ่งหมำย ก็ปฏิบตัิถูกต้องได้ เม่ือเรำจะปฏิบัติ
อะไร เรำศึกษำไต่ถำมให้รู้ชัดลงไปว่ำ อนันีมี้ควำมหมำย
อย่ำงนี ้มีควำมมุ่งหมำยอย่ำงนี ้เรำก็ปฏิบตัิให้ถูกต้องตำม
ควำมมุ่งหมำย เวลำท ำอะไร ก็มองไปท่ีจุดหมำย อย่ำงนีไ้ม่
เป็นสีลพัพตปรำมำส 

กำรยึดถือปฏิบัติท่ีเป็นสีลัพพตปรำมำสนัน้ เป็น
ควำมผิดพลำดเลยเถิดไปเพรำะเจตนำของใจท่ีขุ่นมัวโง่
เลอะ ก็เลยยึดถือไปตำมกิเลสท่ีเป็นเหตตุ่ำงๆ คือ 

๑. สีลพัพตปรำมำสด้วยโมหะ คือยึดถือด้วยโมหะ 
ถือโดยหลงโง่งมงำย ปฏิบตัิตำมๆ เขำไปอย่ำงนัน้ๆ โดยไม่รู้
เร่ือง โดยไม่รู้ควำมหมำย ไม่รู้ควำมมุ่งหมำย อย่ำงท่ีว่ำแล้ว 
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เขำสอนมำอย่ำงนัน้ อำจำรย์ท ำมำ ก็ท ำตำมกนัไป อย่ำงนี ้
เป็นกนัมำก เป็นสีลพัพตปรำมำสด้วยโมหะ 

๒. สีลพัพตปรำมำสด้วยโลภะ ข้อนีท้่ำนยกตวัอย่ำง
บ่อยๆ เช่น ถือศีลโดยอยำกไปเป็นเทวดำ คิดว่ำ เรำถือศีล
อย่ำงนีแ้ล้ว จะได้เป็นเทวดำองค์นัน้องค์นี ้จะได้มีอ ำนำจ
ฤทธ์ิเดชอย่ำงนัน้ๆ เรียกว่ำ ยึดถือด้วยโลภะ ท่ีจริงนัน้ กำร
ไปเป็นเทวดำ ไปสวรรค์อะไรๆ นัน้ เป็นเร่ืองของผลพลอยได้ 
เป็นผลพ่วง เม่ือปฏิบตัิถูก ก็ไปเอง เป็นธรรมดำของมัน ไม่
ต้องไปอยำก 

๓. สีลพัพตปรำมำสด้วยโทสะ เช่น ยึดถืออย่ำงเป็น
ปฏิกิริยำ ได้ยินเขำว่ำแล้วขัดใจขึน้มำ ฮึดฮัดบอกว่ำ ข้ำจะ
ถือของข้ำอย่ำงนีแ้หละ ใครจะวำ่อย่ำงไรก็ว่ำไป โกรธ อย่ำง
นีก้็โทสะ 

ท่ีกล่ำวมำนี เ้ ป็นกำรยกตัวอย่ำง รวมควำมว่ำ 
สีลลพตปรำมำส จะเกิดขึน้ เม่ือไม่ปฏิบตัิด้วยปัญญำ พูด
สัน้ๆ เอำง่ำยๆ ก็ว่ำปฏิบตัิด้วยกิเลสคือ โลภะ โทสะ โมหะ 
แม้จะท ำด้วยริษยำหรือกิเลสอะไร ก็อยู่ในนี ้

เอำเป็นอนัว่ำ น่ีคือควำมหมำยของค ำ ยุติท่ีว่ำให้
ปฏิบตัิด้วยปัญญำ โดยรู้ควำมหมำยและควำมมุ่งหมำย 
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พอใจจึงควรท า กม็ ีไม่ต้องพอใจ แต่ใจเข้มแขง็ ควรจะท า กม็ี 
ส าคญัที่ฝึกตน โดยรู้จักใช้ปัญญา 

ตำมค ำถำมข้ำงต้น มีกำรสอนว่ำ กำรท่ีบุคคลตัง้ใจ
ท ำกิจวตัรให้ตรงต่อเวลำอยู่เป็นประจ ำสม ่ำเสมอนัน้ จดัอยู่
ในจ ำพวกสีลพัพตปรำมำส อนัเป็นกิเลส จึงไม่ควรกระท ำ ท่ี
ถูกคือ บุคคลควรจะท ำกิจต่ำงๆ นัน้ตำมควำมพอใจ ไม่ใช่
เพรำะถูกกะเกณฑ์ หรือต้องท ำเพรำะเป็นระเบียบกติกำท่ี
ตกลงร่วมกนั 

อันนี ต้้องระวังจะกลำยเป็นกำรสอนให้เข้ำใจ
ผิดพลำด เป็นกำรสอนโดยไม่รู้จักแยกแยะ แทนท่ีจะเป็น
ธรรม ก็จะพำออกไปนอกธรรม 

ตำมท่ีพูดให้ฟังแล้ว คงรู้เข้ำใจแล้วว่ำ สีลัพพต -
ปรำมำส คือกำรยึดถือหลกักำรและข้อปฏิบตัิต่ำงๆ เลยเถิด
ไป ไม่ตรงตำมควำมหมำยและควำมมุ่งหมำยของมัน 
เพรำะขำดปัญญำ ไม่รู้ไม่เข้ำใจควำมหมำยและควำมมุ่ง
หมำยของกำรปฏิบตัินัน้ โดยเป็นกำรปฏิบตัิเพรำะโง่หลงงม
งำยบ้ำง เพรำะโลภะบ้ำง เพรำะโทสะบ้ำง 
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แต่ถ้ำรู้เข้ำใจควำมหมำยและควำมมุ่งหมำยของกำร
ปฏิบตัินัน้ชัดเจนดีแล้ว มองเห็นเหตุผลท่ีตนจะปฏิบตัิว่ำ
ถูกต้องมัน่ใจแล้ว จะต้องปฏิบตัิจริงจงัเต็มท่ี จึงจะถูกต้อง 
เป็นกำรปฏิบัติด้วยฉันทะ ด้วยวิริยะ เป็นต้น โดยคนท่ี
เข้มแข็งและมีปัญญำ กำรไม่ปฏิบตัิจริงจงั ตำมใจตวัเพรำะ
เกียจคร้ำนเป็นต้น จึงจะเป็นกิเลส และถึงขัน้เป็นควำม
ประมำท 

ท่ีวำ่ บคุคลควรจะท ำกิจต่ำงๆ ตำมควำมพอใจนัน้ ก็
ถกูนิดหนึ่ง แต่ค ำวำ่ตำมควำมพอใจนัน้ มีแง่พิจำรณำหลำย
อย่ำง “ตำมควำมพอใจ” แบบท่ีว่ำเอำแต่ใจของตวั ตำมท่ี
ชอบใจหรือไม่ชอบใจนัน้ ก็คือท ำตำมกิเลส และไม่รู้จกัฝึก
ตน ควำมเส่ือมจะรออยู่ข้ำงหน้ำ 

คนควรท ำกำรต่ำงๆ ด้วยควำมพอใจ ท่ีมำกบัควำม
เข้ำใจ หรือเกิดจำกควำมเข้ำใจ คือมีปัญญำ รู้ว่ำ กำรนีท้ ำ
แล้วดีงำมเป็นประโยชน์อย่ำงไร เป็นควำมพอใจท่ีเป็นฉนัทะ 

เ ร่ืองนี เ้รำไม่อยำกท ำ ไม่ มีควำมพอใจ แต่พอ
พิจำรณำด้วยปัญญำ หรือมีผู้ปรำรถนำดีอธิบำยให้ฟังว่ำท ำ
แล้วจะดีงำมเป็นประโยชน์อย่ำงไร เดิมไม่อยำกท ำเลย แต่
พอรู้เข้ำใจเห็นเหตุผล ก็เกิดควำมพอใจ เกิดฉนัทะขึน้มำ น่ี
คือควำมพอใจท ำให้เกิดขึน้ได้ ควรท ำด้วยควำมพอใจอย่ำง
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นี ้ไม่ใช่ท ำตำมพอใจ ท่ีเพียงว่ำมีควำมรู้สึกชอบใจหรือไม่
ชอบใจ ต้องแยกแยะ 

ท่ีไม่ให้ท ำเพรำะถูกกะเกณฑ์นัน้ ก็ต้องแยกแยะ
เหมือนกัน กำรบงัคบัให้ท ำนัน้ตำมปกติก็ไม่ถูกต้อง แต่ใน
บำงกรณี ก็ไม่ใช่กำรบีบบงัคับด้วยจิตโทสะเป็นต้น ต้องใช้
ปัญญำพิจำรณำ ถ้ำรู้ว่ำเป็นเร่ืองดีมีประโยชน์ และเขำหวงั
ดี ก็รู้จกัปฏิบตัิให้เหมำะ ไม่ใช่ตดัสนิพรวดไปทีเดียว 

โดยเฉพำะกำรท่ีต้องท ำเพรำะเป็นระเบียบกติกำท่ี
ตกลงร่วมกันนัน้ นอกจำกเป็นเร่ืองของเหตุผลทำงสังคม
แล้ว ถ้ำเรำพิจำรณำแล้วมองเห็นด้วยปัญญำ ว่ำเร่ืองนีค้วร
ท ำเพรำะดีงำมเป็นประโยชน์ แต่ยำกส ำหรับเรำ เรำอ่อนแอ 
ไม่อยำกท ำ ใจป้อแป้ ไม่สู้  ในกรณีอย่ำงนี ้ระเบียบกฎกติกำ
วินัยก็เป็นเคร่ืองช่วยให้เรำได้ฝึกตน ท ำให้มีควำมเข้มแข็ง 
แล้วเรำก็จะก้ำวหน้ำไปได้ สิ่งท่ีไม่เคยท ำได้ ก็จะท ำได้ ท่ีท ำ
ได้ไม่ดี ก็จะท ำได้ดี ช ำนำญแคล่วคล่องง่ำยดำยขึน้ ทีนี ้พอ
ฝึกดีแล้ว ถึงไม่มีระเบียบกฎกติกำ ก็อยำกท ำ และน ำคน
อ่ืนๆ ให้ท ำได้ด้วย 

จุดส ำคญัอยู่ท่ีเป็นกำรฝึกตน มีควำมเข้มแข็ง และ
ตัง้อยู่บนฐำนของปัญญำ เม่ือท ำด้วยมีปัญญำรู้เข้ำใจ เกิด
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ฉันทะขึน้มำ หรือด้วยวิริยะ ก็เข้มแข็งก้ำวไป กำรฝึกตนก็
เกิดขึน้ และก็จะเจริญงอกงำมยิ่งขึน้ไป 

ไม่ใช่วำ่ เม่ือไรๆ ก็อยู่แค่ควำมชอบใจและไม่ชอบใจ 
มีจิตใจออ่นแอ งอก่องอขิง จมอยู่ในควำมประมำท 

ควรรู้จักใช้ปัญญำ ปลุกฉันทะขึน้มำ ท ำกำรด้วย
ควำมเข้มแข็ง ฝึกตนยิ่งๆ ขึน้ไป 

เมื่อปฏิบัติถูกชัดแน่แล้ว กเ็ข้มแข็งจริงจังแน่วไปเลย 

ตอนนี ้ถ้ำชัดแก่ตนแล้วว่ำ เรำรู้ควำมหมำยและ
ควำมมุ่งหมำยเข้ำใจถูกต้อง ทีนีก้็ปฏิบตัิด้วยควำมเข้มแข็ง 
จิตใจก็จะแช่มช่ืนเบิกบำน มีควำมมั่นใจ ก็เอำจริงเอำจัง
เต็มท่ีเลย จะเหยำะแหยะไม่ได้ พอรู้แน่แล้ว ก็มุ่งแน่วไปเลย 
ไม่มวัละล้ำละลงั 

ศีลและพรตท่ีขยำยออกไปน่ี ก็เป็นข้อปฏิบตัิขัน้ศีล
นัน่แหละ เป็นแค่ขัน้ต้น อะไรกนั ถ้ำแค่ข้อปฏิบตัิขัน้ต้น แค่
ขัน้พฤติกรรมภำยนอกน่ียงัท ำไม่ไหวแล้ว ถึงขัน้จิตใจ จะไป
สู้อะไรได้ 
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ต่อจำกศีล ก็คือขัน้สมำธิ ขัน้จิตใจ ท่ีจะต้องชนะ
จิตใจของตนได้ จนเป็นเจโตวสี คือมีอ ำนำจเหนือจิตใจของ
ตนได้ จึงจะเป็นควำมส ำเร็จ จึงต้องมีควำมเข้มแข็ง 

เม่ือมัน่ใจวำ่ถกูต้องแน่ชดัแล้ว ก็ท ำเต็มท่ีเลย ตอนนี ้
ก็จะได้ฝึกจิตใจไปด้วย ข้ำงนอกท ำจริงจัง ในใจก็มีควำม
เข้มแข็ งมั่นแน่ว แล้วก็ ก้ำวต่อไปในขัน้สมำธิข องจิต 
จดุส ำคญัอยู่ท่ีน่ี ไม่ใช่มวัอ่อนแอป้อแป้ ถ้ำถือศีลและพรตท่ี
ถกูต้อง เช่นอย่ำงถือธุดงค์ แล้วไปมวัออ่นแอ จะท ำส ำเร็จได้
อย่ำงไร ธุดงค์ทุกข้อนัน้ก็ชดัอยู่แล้ว ท่ำนวำงไว้เป็นพรตให้
เป็นเร่ืองท่ีท ำได้ยำก จะท ำส ำเร็จได้ ก็ต้องเข้มแข็งอย่ำงมำก
เท่ำนัน้ ถ้ำไม่เข้มแข็ง จะถือธุดงค์ได้อย่ำงไร ไม่มีทำง 

อะไรจะละจะเว้น ก็ละก็เว้นได้จริง อะไรตกลงให้ท ำ 
ก็ท ำใ ห้จ ริง  ไม่ ใ ช่ เหยำะแหยะเหลำะแหละไปหมด 
กลำยเป็นคนท่ีล้มเหลว ไม่ได้เร่ืองได้รำวอะไรสกัอย่ำง น่ีคือ
ฝึกในทำงตรงข้ำมกับท่ีท่ำนสอน ปล่อยตัวให้เร่ือยเป่ือย 
ต่อไปก็จะกลำยเป็นคนอ่อนแอจนเคยชินเป็นนิสยั 

ข้อส ำคัญอยู่ท่ีต้องรู้ว่ำเรำปฏิบตัิเพ่ืออะไร จึงจะไม่
เป็นสีลพัพตปรำมำส ต้องมีปัญญำรู้ควำมหมำยควำมมุ่ง
หมำย เช่นวำ่ ธุดงค์น่ีเพ่ืออะไร เพ่ือขดัเกลำกิเลส เออ เรำน่ี
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เป็นคนขีเ้กียจ ควำมขีเ้กียจน่ีเป็นกิเลสตวัร้ำย เรำจะต้องขดั
เกลำกิเลสตัวขีเ้กียจนี ้เรำก็ต้องเข้มแข็ง เอำชนะไล่ควำม    
ขีเ้กียจไปได้ น่ีคือปฏิบตัิตรง 

ถ้ำเรำเป็นคนอ่อนแอ คอยตำมใจอยำกของตัวเอง 
อยำกอย่ำงไร ก็จะเอำอย่ำงนัน้ เช่น อยำกฉันนั่นฉันน่ีอยู่
เ ร่ือย ฉันตำมเวลำตำมกติกำแล้วไม่พอ ในระหว่ำงมือ้      
ยงัอยำกฉันอีก นึกอยำกจะฉันอะไร ก็ฉันอีก อย่ำงนีไ้ม่ได้  
น่ีเป็นควำมล้มเหลวในธรรมวนิยั 

ท่ำนจึงให้ฝึก เม่ือรู้ตวัว่ำเรำนีช้อบตำมใจตวัในเร่ือง
กำรฉนัโน่นฉนัน่ี เรำก็จะฝึกตวั เอำละ เรำจะฉนัมือ้เดียวละ 
ก็เอำจริงโดยสมำทำนมนัเลย สมำทำนวำ่เรำถือธุดงค์ฉนัมือ้
เดียว โดยมีควำมตระหนกัรู้ควำมมุ่งหมำยว่ำ เรำท ำเพ่ือฝึก
ตน เพ่ือขดัเกลำกิเลส จะได้ไม่ออ่นแอมวัแต่ตำมใจตวั ไม่ไป
ไหนสกัที 

เม่ือรู้ควำมมุ่งหมำยแม่นแก่ใจอย่ำงนีแ้ล้ว ก็ต้อง
เข้มแข็งใจสู้เต็มท่ี ไม่ยอมตำมใจกิเลส น่ีแหละมนัอยู่ท่ีน่ี มนั
เป็นเร่ืองของควำมเข้มแข็ง กับควำมอ่อนแอ ไม่ใช่เร่ือง
สีลพัพตปรำมำสอะไรเลย มันคนละขัน้คนละตอน คนละ
เร่ืองกนั 
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ธรรมวนิยัน่ีเป็นของผู้มีวริิยำรัมภะ ท่ีว่ำปรำรภควำม
เพียร ถูกไหม คือ ร ่ าแต่จะเพียร จะเพียรพยายามอยู่ร ่ าไป   
จึงเรียกว่ำ วิริยำรัมภะ ซึ่งอยู่ ท่ีเข้มแข็ง ถ้ำมัวไปตำมใจ
ตัวเองอยู่ เป็นคนอ่อนแอ ก็ไปไม่รอด มีแต่จะต้องมีควำม
เพียร จะมำขีเ้กียจผดัผ่อนอ่อนแอเหยำะแหยะได้อย่ำงไร 
ถ้ำเป็นอย่ำงนี ้ขออภยัใช้ค ำไม่ค่อยเพรำะหน่อย ก็เรียกว่ำ 
“ใจหงิก” 

คนท่ีร่ำงกำยเป็นง่อย ยงัดีกว่ำคนใจหงิก ท ำไมเป็น
อยำ่งนัน้ คนง่อยนัน้ ร่ำงกำยเป็นง่อย จึงท ำอะไรไม่ค่อยไหว
ใช่ไหม แต่ถ้ำเขำมีใจเข้มแข็ง ถึงกำยจะง่อย เขำก็ยัง
พยำยำมสู้ กระเสือกกระสนไป อนัไหนท ำได้ พอไปได้แค่
ไหน ก็พยำยำมท ำมนัไปจนสดุเต็มท่ีแค่นัน้ ยงัมีทำงก้ำวไป
ได้ แต่ถ้ำคนใจหงิกเสียแล้ว มนัไม่เอำเลย แย่ยิ่งกว่ำคนเป็น
ง่อย เพรำะฉะนัน้จึงไปไม่รอด 

ถ้ำจะอยู่ในธรรมวินยันี ้ต้องมีใจเข้มแข็ง มีอะไรต้อง
ท ำ เม่ือมนัถูกต้อง เม่ือมันตรงจุดมุ่งหมำย แน่ใจแล้ว ก็ท ำ
เต็มท่ีเลย เม่ือพระพุทธเจ้ำทรงบ ำเพ็ญเพียรนัน้ แม้แต่ทัง้



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต)  ๑๕ 

ชีวติก็ทรงยอมทุ่ม ถกูไหม เม่ือทรงทรำบว่ำผิด ก็ทรงละเลิก
ได้เลย ไม่ใช่คร่ึงๆ กลำงๆ น่ีคือควำมถกูต้องจริงจงั 

จดุของเร่ืองท่ีเป็นปัญหำ อยู่ท่ีท ำด้วยควำมไม่เข้ำใจ 
ท ำด้วยควำมไม่รู้ อนันัน้เป็นขัน้ท่ี ๑ ทีนี ้ขัน้ต่อไป พอรู้แล้ว
กลบัอ่อนแอเสียอีก ก็เลยไปไม่รอด จุดส ำคญัอยู่ท่ีน่ี จึงได้
บอกว่ำ ประเด็นของเร่ืองนีอ้ยู่ท่ีควำมเข้มแข็ง กับควำม
ออ่นแอ ไม่เก่ียวอะไรกบัสีลพัพตปรำมำส 

วนิัยมาช่วยให้ปฏิบัติธรรมได้จริง ย า้ให้ยิง่ต้อง
เข้มแข็งในการฝึก 

กิจวัตรเป็นต้นนัน้ เป็นส่วนหนึ่งของวินัย ว่ำโดย
ควำมหมำยทั่วไป วินัยนีมุ้่งในแง่สังคม มันเป็นเกณฑ์
มำตรฐำน เพ่ือให้ชุมชนมีควำมประพฤติเสมอกัน เป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกนั ช่วยรักษำสำมคัคี 

แต่วนิยัมีควำมหมำยในแง่สว่นตวัด้วย คือเป็นเคร่ือง
ฝึก ตำมศพัท์ท่ำนแปลวำ่ “เคร่ืองน าไปให้วิเศษ” ก็คือฝึกนัน่
แหละ ฝึกเป็นกำรท ำให้ดีขึน้ หรือท ำให้วิเศษขึน้ไป เม่ือเรำ
จะท ำตวัให้ดีขึน้ จะท ำอะไรให้เป็น ให้เก่ง ให้ช ำนำญขึน้ เรำ
ก็ฝึก คนจึงต้องมีกำรฝึกตวัเอง 
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ในพระพุทธศำสนำ เฉพำะอย่ำงยิ่งในวดั ในสงัฆะ 
คือในหมู่พระนี ้บวชเข้ำมำก็เพรำะเห็นด้วยอย่ำงท่ีท่ำนสอน
แล้ว จึงตัง้ใจว่ำจะเอำจริงกับเร่ืองท่ีพระพุทธเจ้ำสอน ท่ำน
จึงมีวินยัไว้ให้ วินยันัน้เพ่ือช่วยคนท่ีจะเอำจริง และเพ่ือให้
ท ำจริงจงั 

ท่ำนจดัตัง้วำงวนิยัให้มำ เพรำะวำ่ คนเรำน่ี ถึงจะมำ
บวชเป็นพระแล้วก็เถอะ ทัง้ๆ ท่ีรู้ตำมธรรมว่ำ อนันีดี้ ควรจะท ำ 
แต่ใจมนัไม่เข้มแข็ง มนัไม่ค่อยจะสู้  บำงทีบำงคนนัน้ก็ถึงกบั
เหยำะแหยะ มนัออ่นแอป้อแป้ปวกเปียก หรือคอยจะท้อ 

คนอย่ำงนีก้็จะได้มำเจอกับวินัย น่ีก็คือมีเกณฑ์
มำตรฐำนวำงไว้ให้แล้ว ก็เหมือนกบับงัคบันัน่แหละ พอเจอ
กบัวนิยั ก็บอกตวัเองได้เลยวำ่ต้องท ำ 

ถ้ำไม่เจอวนิยั ทัง้ท่ีธรรมบอกไว้แล้วว่ำน่ีดี ควรจะท ำ 
เห็นด้วย แต่ก็ยงัรีรอ คิดจะผดัไว้ก่อน พอวินยัมำก ำกบั มำ
ส ำทับให้ต้องท ำ กำรปฏิบตัิธรรมก็เลยได้มีเป็นจริงเป็นจัง
ขึน้มำ เพรำะวนิยัมำช่วยให้เอำจริงกบักำรปฏิบตัิธรรมนัน้ น่ี
คือกำรฝึกเข้ำมำแล้ว 
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คนไหนไม่เอำกับวินยั ไม่เห็นประโยชน์ของวินยั ไม่
เอำกบัวนิยั กำรมำบวชอยู่ในสงัฆะก็แทบไม่มีประโยชน์ ไม่รู้
จะอยู่ในสงฆ์หรืออยู่ในวัดไปท ำไม ถ้ำจะอ้อแอ้ ก็ไปหำท่ี
นอนแช่ 

วินัยมำท ำให้เรำกวดขันตัวเอง ช่วยให้เรำบังคับ
ตวัเองให้ท ำให้ได้ ดงันัน้ วินัยจึงเป็นเคร่ืองฝึกตัวเอง คอย
ส ำทบัให้เรำต้องฝึกตวัเองให้ก้ำวต่อไป เพรำะฉะนัน้ วินยัจึง
มีประโยชน์ท่ีว่ำมำเสริมธรรม อย่ำงท่ีว่ำแล้ว ล ำพังธรรม
อย่ำงเดียวน่ี ทัง้ท่ีเรำได้เรียนได้รู้มำว่ำควรจะท ำ ควรปฏิบตัิ
อะไร แต่ใจมนัออ่นแอ ไม่ยอมเร่ิม ไม่ยอมลงมือ ไม่ยอมก้ำว
ไป วนิยัก็มำเข้ำคู่กบัธรรม มำก ำกบัส ำทบัให้คนปฏิบตัิธรรม 
แล้วก็เลยปฏิบตัิจริงจงัต่อมำ ก็จึงได้ผลขึน้มำ มิฉะนัน้ก็จะ
นอนรออยู่นั่นเอง เม่ือคนนอนรอใจ ธรรมก็นอนรอคน แต่
วนิยัไม่ยอมให้รอ 

ทีนี ้วินัยก็มำเช่ือมคนเข้ำกับสงัคม เม่ือคนมำเป็น
สว่นร่วมในสงัคม เม่ือตวัพระมำเป็นส่วนร่วมในวดัในสงัฆะ 
วินัยก็เป็นมำตรฐำนท่ีบอกแจ้งไว้ว่ำ คนอ่ืนเขำท ำอย่ำงนี ้
เรำก็ต้องท ำเหมือนเขำนั่นแหละ คือเป็นเร่ืองของทุกคน 
เพ่ือให้สงัคม ให้หมู่คณะอยู่กนัด้วยดีเป็นอนัเดียว แล้วก็อยู่
ได้ น่ีคือวนิยัรักษำสงัคม 
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แต่ท่ีน่ี เรำพูดแค่ในแง่ตวัเองน่ีแหละ เอำแค่ส่วนตัว 
ในแง่ส่วนตัวก็คือ วินัยมำท ำให้เกิดควำมเข้มแข็ง และมี
เคร่ืองก ำกบัให้ปฏิบตัิตำมธรรม อย่ำงท่ีพูดแล้วว่ำ ธรรมอยู่
น่ีแล้ว แต่ใจเรำไม่แข็งแรงพอ วินยัจึงมำช่วยเสริมย ำ้ก ำกับ
ให้เรำต้องท ำ วินัยมำก ำกับควำมประพฤติ ก ำกับกิริยำ
อำกำร ขับเคล่ือนรูปธรรมให้ต้องท ำด้วย ให้ต้องท ำตำม 
บงัคบัรูปธรรมคือร่ำงกำย ได้แก่กำยวำจำ ให้ประสำนกบัใจ 
แล้วใจน่ีก็อำศยัทำงกำยวำจำด้วย 

เม่ือกำรประพฤติทำงกำยวำจำโน้มไปอย่ำงใด ใจก็
จะโน้มตำมไปด้วย เหมือนเรำไปให้ทำน ใจก็ต้องบอกต้อง
สัง่ มือจึงให้ทำนได้ และเรำรู้หลกัอยู่แล้วว่ำให้มีเมตตำ ถ้ำ
คนรู้หลกั พอไปให้ทำน มนัก็ท ำให้เมตตำเพิ่มขึน้ง่ำย ถ้ำเรำ
มีแต่เมตตำ แผ่เมตตำแล้วไม่ท ำอะไรสกัที เมตตำในใจไม่
แสดงออกไป มันก็ไม่เข้มแข็ง มันต้องออกไปเป็นรูปธรรม
ด้วย ไปให้เขำ ไปท ำกำรสงเครำะห์ และใจรู้หลกัอยู่แล้ว ก็
คือมีปัญญำมำบอกใจ ใจท่ีรู้ก็จะได้เรียกเอำเมตตำ เรียก
เอำกรุณำมำ ท่ีจะคิดหำทำงช่วยเหลือเกือ้กูลให้เขำพ้นทุกข์ 
เป็นต้น น่ีก็คือประสำนกันไป ท่ำนจึงให้ปฏิบัติโดยมีศีล 
สมำธิ และปัญญำ เกือ้หนนุกนัไป อย่ำงนีจึ้งจะเจริญ 
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ในเร่ืองท่ีพูดกันอยู่นี ้พอเร่ิมต้นก็ต้องมีปัญญำอยู่
บ้ำง พอให้รู้ว่ำ น่ีเรำปฏิบตัิศีลและพรตอนันี ้เพ่ืออะไร ท ำ
เพ่ืออะไร เม่ือมีปัญญำพอรู้เข้ำใจแล้ว ใจเอำด้วย ใจก็บอก
ตกลงจะท ำ แล้วเรำก็ปฏิบตัิไปตำมนัน้ และเม่ือจะให้มัน่ให้
แน่ ก็เอำวินัยมำช่วยก ำกับให้ท ำให้ได้ ใจก็เข้มแข็งเพรำะ
วนิยัมำก ำกบักำยวำจำให้เอำ ก็ประสำนไปด้วยกนั ได้ครบ
ศีล สมำธิ ปัญญำ จึงเป็นกระบวนกำรท่ีประสำนเสริมกนัไป 

เอำละนะ ทวนว่ำ พวกกิจวตัรนัน้เป็นเร่ืองของวินัย 
ข้อกิจวตัรทัง้หลำยเป็นส่วนหนึ่งของวินัย พรตก็พวกหนึ่ง 
ใหญ่ๆ วัตรก็พวกหนึ่ง ย่อยๆ อย่ำงท่ีย ำ้ว่ำ วัตรเป็นข้อ
ปฏิบตัิปลีกย่อยเลก็น้อย ท่ีท่ำนเรียกวำ่ขนบธรรมเนียม แล้ว
ทัง้หมดนัน้ก็จดัเข้ำในศีล พูดว่ำศีลค ำเดียว ก็คลมุหมด แต่
ต้องพดูด้วยรู้ด้วยเข้ำใจ คือ ค ำวำ่พรตก็อยู่ในศีลด้วย วตัตะ
หรือวตัรก็อยู่ในศีล 

กำรท่ีเรำต้องปฏิบตัิวตัรต่ำงๆ ก็เพรำะวำ่ วตัรเป็นข้อ
ปฏิบตัิท่ีท ำให้เรำต้องท ำอย่ำงนัน้ๆ เป็นประจ ำ มนัก็เลยเป็น
วนิยัท่ีมำหนนุมำก ำกบัมำบงัคบัควบคมุตวัเองให้เรำต้องท ำ
จริงจงัจนเป็นแบบแผนเคยชิน เพรำะต้องท ำตลอดเวลำ ท ำ
สม ่ำเสมอ เช่น ทุกวนัลงท ำวตัรสวดมนต์ เช้ำ-ค ่ำ ท ำได้จน
ท ำเป็นธรรมดำ จึงเป็นวินัยช่วยให้เข้มแข็งเป็นจริงเป็นจัง 
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ถ้ำไม่มีวตัรตัง้ไว้ เรำก็ไม่รู้จะจับจุดท่ีไหน พอมีวตัรไว้ ก็คือ
ท่ำนบอกแล้ววำ่ให้ท ำนัน่ๆๆ เรำก็ไปท ำตำมนัน้ป๊ับ เรำก็มีใจ
เข้มแข็งด้วย เพรำะต้องเอำจริงเอำจงัจึงท ำได้ พอเรำท ำได้
ตำมวตัรนัน้ วนิยัก็ได้ผลขึน้มำ 

เพรำะฉะนัน้ ท่ำนจึงว่ำ วตัรเป็นส่วนย่อยของควำม
ประพฤติประจ ำตัว ติดตัว พอประพฤติได้อย่ำงนัน้ๆ เป็น
คุณสมบตัิของเรำ อยู่ในตัวเรำ มนัก็เป็นศีล น่ีแหละมันมำ
ช่วยหนนุให้คนมีศีล ท่ำนจึงบญัญตัิวตัรไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
วนิยั เรำจะได้มีเคร่ืองก ำหนดหรือจดุจบัในชีวติควำมเป็นอยู่ 
ไม่ใช่อยู่ๆ จะมีศีลขึน้มำได้ มันต้องมีข้อปฏิบตัิเหล่ำนีม้ำ
ช่วย ท ำให้มีจดุก ำหนดว่ำจะท ำอะไร แล้วท ำไปตำมนัน้ พอ
ท ำได้อยู่ตวั เข้ำในตวั เป็นปกติของเรำ ก็คือมีศีล 

เป็นอนัวำ่ ในวนิยัท่ีกว้ำงใหญ่นัน้ วตัรเป็นข้อปฏิบตัิ
ปลีกย่อย แม้กระทัง่หยมุหยิม ในชีวิตประจ ำวนั หรือประจ ำ
ชีวิต ซึ่งช่วยให้เรำฝึกตัว ท ำให้มีโอกำสเกิดศีลได้ง่ำยขึน้ 
ช่วยให้ไม่ต้องไปนัง่คิดนัง่คล ำ วำ่จะเจริญศีลตรงไหนดี กำย
วำจำอำศยัข้อปฏิบตัิท่ีก ำหนดไว้เป็นวตัรน่ีแหละ เรำท ำ เรำ
พูดให้ถูกตำมวตัรท่ีท่ำนวำงไว้ เช่น จะท ำอะไรในท่ีประชุม 
เรำบอกขอโอกำส ก็ เป็นวัตรอย่ำงหนึ่ง เรำปฏิบัติต่อ
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อำคนัตกุะ ปฏิบตัิต่อเสนำสนะให้เหมำะสม ก็เป็นวตัรทัง้นัน้ 
แม้แต่หยมุๆ หยิมๆ พอเรำท ำ ก็คือท ำในสว่นของวนิยั ก็เป็น
วนิยั พอวนิยัมำ ก็น ำศีลให้เกิดขึน้ 

ดูใจ ขึน้ไปให้ถึงปัญญา ไม่ใช่ปล่อยใจให้จมอยู่ใต้ส่ิงที่ดู 

ทีนีก้็มำดูใจ ดูใจน่ี ถ้ำว่ำถึงหลักเดิมก็คือ จิตตำ -
นุปัสสนำ ในสติปัฏฐำน ๔ เม่ือปฏิบตัิในระยะแรกๆ บำง
ส ำนกัก็จะเน้นกำรดจิูต มนัเป็นเทคนิคของส ำนกันัน้ๆ 

สติปัฏฐำนนัน้ ๔ อย่ำง กำยำนุปัสสนำ เวทนำ -
นปัุสสนำ จิตตำนปัุสสนำ ธัมมำนุปัสสนำ เวลำปฏิบตัิจริงก็
คือ  ใน ชีวิต ท่ี เ ป็นอยู่ เ ป็นไปตลอดเวลำ ชีวิตก็อยู่ ใน
อนุปัสสนำ ๔ เม่ือปฏิบตัิครบ ๔ อนันี ้ก็คือครบทัง้ชีวิต แต่
พอเร่ิมต้น จะท ำให้ครบทัง้ ๔ มนัไม่ค่อยจะไหว 

ทีนี ้ส ำนักทัง้หลำยก็มีเทคนิคของตัว คือ ตอนแรก 
ตอนเร่ิม เอำหมดทัง้ส่ี ยังไม่ไหว จะเร่ิมท่ีอันไหนดี ตำม
โบรำณสืบมำ มักเอำกำยำนุปัสสนำเป็นตัวเร่ิม แต่บำง
ส ำนักอย่ำงโกเอนก้ำหรือโคเองก้ำ ท่ำนว่ำเวทนำ เร่ือง
เจ็บปวด เร่ืองสุข-ทุกข์ น่ีชัด มนัเด่น ก็เอำเวทนำนุปัสสนำ
เป็นจุดเปิดกำรปฏิบตัิ เอำเวทนำนุปัสสนำเป็นท่ีเร่ิม บำง
ส ำนกัก็เร่ิมท่ีจิตตำนปัุสสนำ เน้นกำรดจิูต 
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ส ำหรับโบรำณนัน้ เขำมองว่ำร่ำงกำยเป็นของหยำบ 
ดูชัดจับง่ำยหน่อย จึงเอำกำยำนุปัสสนำเป็นจุดเร่ิม แล้ว
ค่อยๆ ขยำยไปถึงอนุปัสสนำอย่ำงอ่ืนในสติปัฏฐำน ๔ แต่
ในท่ีสดุแล้ว ต้องมำประสำนกนัหมด คือในท่ีสดุ เม่ือปฏิบตัิ
ได้จริง ก็พร่ึบเลย หมำยควำมว่ำ ไม่ว่ำด้ำนไหนโผล่มำ ต้อง
ได้หมด ต้องทนัหมด แต่ตอนเร่ิมแรกมนัทนัไม่ไหว ก็เลยเอำ
อนัไหนท่ีท่ำนเห็นวำ่ง่ำยหรือได้ผลไว   

ทีนี ้เรำมำดูเร่ืองจิต ดูจิตดูใจ ก็ดูไปตำมท่ีมันเป็น 
แล้วในกำรดูตำมท่ีมนัเป็นนัน้ จะท ำอย่ำงไร กำรปฏิบตัิใน
กำรด ูก็ก้ำวไปในหลกัศีล สมำธิ ปัญญำนัน่แหละ แล้วตอน
ท่ีปฏิบตัิอยู่น่ะ มนัเป็นศีล สมำธิ ปัญญำอย่ำงไร 

กำรท่ีเรำดูไปนัน้ ก็เหมือนอย่ำงท่ีพระพุทธเจ้ำทรงดู
จิตของพระองค์นั่นแหละ พระองค์ทรงเล่ำในพระสูตรว่ำ 
เม่ือประทับอยู่ ทรงเกิดควำมรู้สึกอย่ำงนีข้ึน้มำ พระองค์ก็
สืบสำว ก็ตำมดูเจ้ำควำมรู้สึกนีท่ี้เกิดขึน้นัน้ ก่อนมนัจะเกิด 
อะไรเกิดขึน้ มีควำมรู้สึกอะไรก่อน แล้วควำมรู้สึกนีจึ้ง
เกิดขึน้ สืบสำวตำมดู อ้อ อันนัน้เกิดขึน้แล้ว อันนีจึ้งเกิด 
แล้วอนันัน้ล่ะ ก่อนท่ีอนันัน้จะเกิด อะไรเกิดขึน้ อย่ำงนี ้ก็
ตำมดู ก็ตำมสังเกตนั่นเอง อนุปัสสนำ ฝรั่งแปลกันว่ำ 
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observation ก็คือสังเกตดูควำมเป็นไป ดูของจริงนะ ดู
ตำมท่ีมนัเกิด ตำมท่ีมนัเป็นไป 

ทีนี ้ดูจิตของเรำ ก็ดูตำมท่ีมันเป็น ถ้ำเรำฝึกปฏิบตัิ
อะไรอยู่ ก็ดูไปตำมนัน้ แล้วก็ก้ำวไปในกำรปฏิบตัิด้วย ถ้ำดู
จิตดูใจ ก็ดูแล้วก็รู้ตำมท่ีมนัเป็นอยู่นัน่แหละ ทีนี ้กำรดูก็ไป
พร้อมอยู่ในกำรปฏิบตัิ กำรปฏิบตัิก็คือกำรฝึกใช่ไหม ก็คือ
กำรฝึกตน 

เรำฝึกตนอยู่ ก็ดูใจในขณะแห่งกำรฝึกของเรำนัน้
แหละว่ำ เรำก ำลงัฝึกก ำลงัปฏิบตัิในเร่ืองนี ้แล้วจิตในเวลำ
นัน้ เป็นอย่ำงไรๆ น่ีรู้ เป็นขัน้หนึ่งละ 

ทีนี ้กำรดใูจนัน้ ไม่ใช่กำรปล่อยใจหรือตำมใจ มนัคนละ
เร่ืองกนั กำรดใูจ คือดูตำมท่ีมันเป็น แล้วก็รู้ตำมท่ีมันเป็น เป็น
เร่ืองของควำม “รู้” เป็นเร่ืองของปัญญำ จบตอนของมนัแล้ว ไม่
มีเร่ืองของกำรปล่อยใจ หรือไม่ปล่อยใจ ไม่ มีเร่ืองของกำร
ตำมใจ หรือไม่ตำมใจ เป็นคนละขัน้คนละตอนกนั  

กำรปล่อยใจ หรือไม่ปล่อยใจ และกำรตำมใจ 
หรือไม่ตำมใจนัน้ เป็นเร่ืองของควำม “ตัง้ใจ” คือเป็นเจตนำ 
ไม่ใช่เป็นเร่ืองของปัญญำ แม้ว่ำอำจจะเป็นเจตนำอย่ำง
ออ่นจนไม่รู้ตวั แต่ก็คือเจตนำนัน่แหละ 
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พอเป็นเจตนำ ก็เป็นสงัขำร ทีนีแ้หละ กุศล หรือไม่ก็
อกุศล ย่อมแทรกย่อมปนเข้ำมำ คือก็จะเป็นกุศล หรือไม่ก็
เป็นอกุศล ก็ให้พิจำรณำเองว่ำจะเป็นกุศล หรือเป็นอกุศล  
ท่ีจริงก็ง่ำยๆ เจตนำท่ีปล่อยตวัตำมใจ ก็คือขีเ้กียจ ไปจนถึง
ประมำท ก็เป็นอกุศลนัน่เอง ทีนีก้็ซบัซ้อนขึน้ละ ก็คือดูใจท่ี  
ขีเ้กียจ หรือดใูจท่ีมีกิเลสหรือดจิูตท่ีถกูกิเลสครอบง ำนัน่เอง 

ทีนี ้ถ้ำดูจิตในกำรปฏิบตัิ ควำมตัง้ใจในกำรปฏิบตัิ 
หรือเจตนำในกำรฝึกนัน้  ก็ชัดแล้วว่ำเป็นกุศล ที นี  ้ก็
กลำยเป็นวำ่ ดจิูตแล้ว แทนท่ีจะปฏิบตัิคือฝึกให้ไปทำงกุศล 
น่ีกลบัให้เป็นอกศุล ตรงข้ำมกบักำรปฏิบตัิ 

ยิ่งกว่ำนัน้ พอตำมใจ ปล่อยใจไปตำมอ ำนำจกิเลส 
ก็เส่ือมจำกกำรปฏิบตัิ ท่ีจริง กำรดูจิตดูใจในขณะปฏิบตัิ ก็
เพ่ือรู้แล้วจะได้ท ำให้ดี คือ ถ้ำดูแล้วรู้ว่ำ จิตเป็นอกุศลอยู่ มี
เจตนำอกุศลแทรกอยู่ จะได้ละ จะได้แก้ไข ถ้ำรู้ว่ำเป็นกุศล 
จะได้เจริญ แต่น่ีดรูู้แล้วว่ำ จิตเกียจคร้ำน เป็นอกุศล แทนท่ี
จะปฏิบตัิ แทนท่ีจะฝึก คือแก้ไข ละอกุศลนัน้เสีย ก็ไม่ท ำ 
กำรปฏิบตัิก็เหลวหมด แทนท่ีจะลดละอกศุล และเจริญกุศล 
ก็กลบัตรงข้ำม กำรปฏิบตัิ หรือกำรฝึกก็เหลวหมด 
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หน ำซ ำ้ เม่ือปล่อยตวัปล่อยใจอย่ำงนี ้ยอมให้อกุศล
ครอบง ำหรือให้มนัหมกัหมมอยู่ โดยไม่จดักำรแก้ไข และไม่
พยำยำมหนัไปท ำให้เป็นกศุลขึน้มำ ก็คือกำรตกอยู่ในควำม
ประมำท เลยยิ่งเป็นกำรปฏิบัติท่ีผิดไปไกล ไม่รู้ว่ำปฏิบัติ
อะไร ไปจบไปตนัอยู่แค่ได้เป็นคนงอก่องอขิง จมอยู่ในควำม
ประมำท 

ขอให้จบัจดุวำ่ จะปล่อยใจ จะตำมใจไม่ได้ มนัไม่ใช่
เป็นกำรดูจิตดูใจอะไรเลย มันผิดขัน้ผิดตอนไปแล้ว 
แยกแยะให้ถูก ถำมตัวเองว่ำ ดูใจ ให้รู้จักใจ แล้วจะได้
ตำมใจอย่ำงนัน้หรือ  หรือวำ่จะดใูจ ให้รู้จกัใจ แล้วจะได้ก้ำว
ไปในกำรปฏิบตัิ ด้วยกำรละและกำรเจริญให้ตรงเร่ืองกนั 

เม่ือดูจิต ได้ รู้จิตตำมท่ีมันเป็นแล้ว เวลำนัน้เรำ
ปฏิบตัิอะไรอยู่ ถ้ำเรำดูใจ รู้สภำวะของใจในขณะนัน้แล้ว ก็
เป็นกำรให้โอกำสแก่กำรปฏิบตัิหรือแก่กำรฝึก 

ทีนี ้ถ้ำฝึกใจไปตำมปกติ มนัก็เป็นสมถะ ดูจิตน่ีเป็น
สมถะหรือไปวิปัสสนำก็ได้ ทีนี ้เม่ือดูจิตดูใจ ก็ฝึกไปด้วย 
เช่นวำ่ จิตเรำยงัมีโทสะมำก เรำก็รู้ว่ำควรเจริญเมตตำ เรำก็
เจริญเมตตำดูซิ แล้วดูควำมเป็นไปของจิต จิตท่ีมีเมตตำ 
เปล่ียนจำกโทสะนี ้มนัมีอำกำรอย่ำงไร ดจิูตอย่ำงนี ้ดูตำมท่ี



๒๖ ตอบเร่ือง สีลพัพตปรามาส วินยั ดูใจ 

 

มนัเป็น แล้วควบประสำนไปกบักำรฝึกอย่ำงนี ้ก็เจริญสมถะ
ควบไป 

ส่วนวิปัสสนำก็ คือว่ำ ไม่ใช่แค่ดู  แล้วฝึกให้ จิต
เข้มแข็ง ให้มีเมตตำ หรืออะไรอย่ำงนัน้ นัน่สมถะ ทีนี ้เรำก็ดู
จิตดูใจตำมท่ีมันเป็นอย่ำงนัน้  ดูว่ำมันเปล่ียนแปลง    
เป็นไปอย่ำงไร ดูแล้วก็รู้ตำมท่ีมันเป็นๆ ต่อไปๆ อย่ำงท่ี
พระพทุธเจ้ำตรัสเม่ือกี ้จิตมีควำมรู้สกึอย่ำงนีเ้กิดขึน้ เม่ืออนั
นีเ้กิดแล้วอันนัน้ก็เกิดขึน้ เม่ืออันนัน้เกิดแล้ว อนัโน้นเกิด 
เม่ืออนันีเ้กิดแล้ว อนันัน้จึงเกิด เม่ืออนันีไ้ม่เกิด อนันัน้ก็ไม่
เกิด  ตำมดูไปอย่ำงนี  ้ก็ได้เห็นเหตุปัจจัย ทีนีก้ำรเห็น  
ปฏิจจสมปุบำทก็จะมำ 

ดตูำมท่ีมนัเป็น ออ๋ จิตนีด้บัไปแล้ว จิตนีเ้กิดมำ จิตท่ี
มีอำรมณ์แบบนี ้ท่ีมีควำมรู้สกึอย่ำงนีแ้ต่ก่อนไม่มี แต่บดันีมี้
ขึน้แล้ว แล้วเด๋ียวมันก็หำยไปอีก ดูไปๆ รู้ไปๆ ตำมท่ีมัน
เป็นไปอย่ำงนัน้ ก็เห็นควำมเกิดดับ กำรดูอย่ำงนี ้ก็เป็น
วปัิสสนำแล้ว 

เป็นอนัวำ่ ดูจิตน่ีก็ไปได้ ๒ ทำง ดูแบบสมถะก็ได้ฝึก
จิต เรำต้องกำรให้คุณธรรมควำมดี กุศลธรรมอะไรเกิด
ขึน้มำ เรำดูไป พร้อมกันนัน้เรำก็ได้ฝึกละอกุศลฝึกเจริญ
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กุศลไปด้วย ในแบบของสมถะ หรือดูแบบวิปัสสนำ ก็ดู
ตำมท่ีมันเป็นนั่นแหละ ดูควำมเป็นไปของจิตท่ีมันมีกำร
เกิดขึน้ ตัง้อยู่ ดบัไป อนันีเ้กิด อนันัน้ดบั อนันีด้บั แล้วอนันัน้
เกิด อันนีมี้แล้ว อันนัน้จึงมี น่ีก็ฝึกไปด้วย คือฝึกปัญญำ 
วปัิสสนำก็มำ 

แต่ถ้ำเรำดโูดยปลอ่ยเร่ือยเป่ือย เรำปล่อยใจ ใจมนัก็
เป็นไปอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือเม่ือมนัไม่ด ำเนินไปในกำรฝึก 
มันก็เป็นไปตำมกิเลส เม่ือมันไม่ไปในทำงท่ีปัญญำเป็น
ใหญ่ มนัก็ไปตำมทำงของเจตนำ 

ในขัน้หนึ่ง กำรดูเป็นกำรปฏิบตัิ คือดูก็ได้รู้ แต่ทีนี ้   
รู้นัน้เก่ียวอะไรกบักำรปฏิบตัิท่ีด ำเนินไป มนัจะเสริมกำรฝึก
ละอกุศลเจริญกุศลไหม หรือจะได้เสริมกำรดูรู้เห็นตำม
ควำมเป็นจริงของวปัิสสนำไหม 

ทีนี ้ถ้ำเรำดโูดยไม่มีกำรปฏิบตัิต่อไป จิตมีกิเลสอะไร
เกิดขึน้ ก็เห็นกิเลสนัน้ ถ้ำเป็นคนปัญญำไว ก็แล้วไป ก็จะไป
ต่อได้ อย่ำงท่ีว่ำ คนท่ีแม้แต่ว่ำก ำลงัจะตำย ก็ยงัตรัสรู้เป็น
พระอรหันต์ได้ อนันีห้มำยควำมว่ำ ตัวเองปฏิบตัิมำไม่ถูก 
ใจเกิดมีกิเลส ก็เห็นกิเลสอะไรต่ออะไร ใจก็เศร้ำหมอง แต่
พอดีเกิดจิตส ำนึกวำบขึน้มำ เกิดควำมรู้ทันกิเลสขึน้ ก็
อำจจะพลิกทีเดียวเลย คือเกิดควำมรู้เข้ำใจเห็นโพลงสว่ำง
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ตำมควำมเป็นจริง มองเห็นสภำวะ ก็ไปวปัิสสนำได้ โดยเกิด
โยนิโสมนสกิำรมำช่วย แต่นัน่ไม่ใช่กำรปฏิบตัิตำมปกติ 

กำรปฏิบตัิตำมปกติก็คือว่ำ จะเอำสมถะก็ฝึกจิตไป
ด้วย โดยกำรดูรู้เห็นช่วยให้ก้ำวไปในกำรปฏิบตัิท่ีละอกุศล
เจริญกุศลนัน้ หรือเอำวิปัสสนำก็ดูตำมท่ีมันเป็น เกิดขึน้ 
ตัง้อยู่ ดบัไป จิตอะไรเป็นอย่ำงไรๆ ก็รู้ตำมท่ีมนัเป็น อย่ำงท่ี
ท่ำนบรรยำยว่ำ จิตมีรำคะ ก็ รู้ว่ำจิตมีรำคะ จิตมีโทสะ
หรือไม่มีโทสะ ก็รู้ตำมท่ีมนัเป็นอย่ำงนัน้ จิตมีโมหะ จิตไม่มี
โมหะ จิตเศร้ำหมอง จิตผ่องใส ก็รู้ตำมท่ีมันเป็น แต่ไม่ใช่
ปล่อยเร่ือยเป่ือย คือมนัมำในกำรฝึก มีกำรฝึกไปด้วย โดย
ละอกุศลเจริญกุศล หรือก้ำวไปในกำรรู้เห็นตำมเป็นจริง 
ไม่ใช่ปล่อยใจไปตำมกิเลสเร่ือยเป่ือย รวมควำมว่ำ หลัก
ใหญ่คือ ศีล สมำธิ ปัญญำ ไปด้วยกนั มำหนนุกนั 

ในกระบวนนี ้ถ้ำปฏิบตัิถูก ก็ตรวจสอบได้ เอ น่ีเรำมี
ศีลหรือเปล่ำ ถ้ำไม่มีศีล ก็คงจะไม่ค่อยถูกแล้วนะ เรำมี
ควำมรู้เข้ำใจปัญญำเจริญขึน้ไหม ถ้ำปัญญำก็มืดๆ มวัๆ มี
แต่ใจท่ีปล่อยไปตำมกิเลส อย่ำงนีจ้ะไปรอดอะไร ต้อง
ตรวจสอบได้ ต้องมีทัง้ศีล สมำธิ และปัญญำ เม่ือถูกหลกั
แล้ว ไม่วำ่ปฏิบตัิอะไร มนัก็คือกำรฝึกนัน่แหละ 
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ค ำวำ่ปฏบิัตนิัน้ แปลว่ำด ำเนิน เดิน ก้ำว  ก็คือ กำร
ไปข้ำงหน้ำ เดินต่อไป เป็นศพัท์หนึ่งท่ีท่ำนใช้ควบคู่หรืออยู่
ในกลุ่มพวกค ำว่ำฝึก ฝึกไปก็คือสิกขำนั่นเอง สิกขา ก็ฝึก 
ทมะ ก็ฝึก (ทมะ กบัทนัตะ ก็อนัเดียวกนั ทมะเป็นนำม และ
เป็นต้นเดิมของกิริยำศัพท์ ทันตะคือคนท่ีฝึกแล้ว) แล้วก็
ภาวนา ก็ฝึกปรือให้เป็นให้มีให้เจริญขึน้ไป สิกขำ ภำวนำ 
ทมะ เป็นหลกัรวมกำรปฏิบัติ คุมและคลุมหมด เวลำเรำ
ปฏิบตัิ ก็คือด ำเนินไปในหลกัรวมท่ีวำ่นี ้

ในสิกขำ ก็มีกำรปฏิบตัิ ปฏิบตัิ แปลว่ำเดิน ด ำเนิน 
ปฏิบตัิ ปฏิบตัิอะไร ด ำเนินเดินไปไหน ก็ปฏิบตัิด ำเนินไปใน
ไตรสกิขำ ท ำอย่ำงไรสิกขำจะเกิดขึน้ ก็ปฏิบตัิสิ ปฏิบตัิแล้ว
สิกขำก็เกิดขึน้ ก็คือต้องเดิน ไม่ใช่อยู่เฉยๆ เม่ือคุณเดินไป 
สิกขำจึงจะเดินหน้ำไปได้ ทมะจึงไปได้ ภำวนำจึงเป็นไปได้ 
และจะเดินไปได้ ก็ต้องเข้มแข็ง ต้องมีก ำลงั มีเร่ียวแรง 

ไม่ว่ำอะไรเกิดขึ น้  ปัญญำต้องรู้  ข้อปฏิบัติ นี มี้
จดุมุ่งหมำยเพ่ืออะไร ก็ต้องรู้ ต้องชดั เรำท ำอนันีเ้พ่ืออะไร ดู
จิต ดูเพ่ืออะไร ดูใจ ดูเพ่ืออะไร ต้องตอบตัวเองได้ ดูว่ำเรำ
ฝึกได้ผลไหม หรือดูให้รู้ตำมท่ีมันเป็น ให้เห็นตำมเป็นจริง 
เข้ำไปถึงปฏิจจสมปุบำท เห็นไตรลกัษณ์ ไปในวปัิสสนำ 
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อย่ำงน้อยก็อย่ำงท่ีว่ำแล้ว ดูรู้ว่ำจิตของเรำขณะนีมี้
กิเลสไหม น่ีรู้ทัน แล้วเม่ือมีกิเลส เรำตระหนักว่ำกิเลสเป็น
ของไม่ดี มีโทษ ต้องละ ก็จะละได้ กำรรู้ตำมเป็นจริง จึงช่วย
ในกำรละกิเลสนัน้ และเมื่อรู้ว่ำจิตมีกุศล เรำรู้อยู่แล้วว่ำกุศล
ต้องเจริญ คือต้องภำวนำ เรำก็เจริญกุศลนัน้ได้ แต่ถ้ำเรำ
ไม่ได้ดู ไม่ได้รู้ ไม่ได้เห็น ก็ไม่ได้ท ำอะไร กำรดู รู้ เห็น จึงมำ
ช่วยในกำรฝึก ในกำรปฏิบตัิ 

กระบวนกำรเหล่ำนีเ้ป็นปัจจัยแก่กันและกัน แล้วก็
เดินหน้ำไปเร่ือยๆๆๆ รวมแล้วหลักกำรทั่วไปคือ ต้องฝึก 
ต้องเดินหน้ำ แล้วก็ต้องมีควำมเข้มแข็ง 

พุทธศำสนำเป็นศำสนำแห่งควำมเข้มแข็ง ศัพท์
ธรรมะทุกค ำบอกให้เข้มแข็งทัง้นัน้ นึกให้ติดใจไว้ วิริยำ -
รัมภะน่ีตรัสเร่ือย วิริยารัมภะ แปลว่ำ ปรำรภควำมเพียร 
หมำยควำมวำ่ใจปรำรภๆๆๆ จะเพียร มุ่งเอำอนันี ้ไม่ไปไหน 
คือใจมนัเอำ ร ่ำแต่จะเพียร จะเพียรอยู่ร ่ำไป เพียรพยำยำม
เต็มท่ีเลย สู้  ไม่มีถอย ถ้ำมีวิริยำรัมภะ ก็เดินหน้ำอย่ำงเดียว 
น่ีคือต้องเข้มแข็ง 

พระพุทธศำสนำไม่ ใ ช่ศำสนำของคนอ่อนแอ 
พระพุทธเจ้ำเป็นตวัอย่ำงของผู้ เข้มแข็ง มีแต่เดินหน้ำ ตอน
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บ ำเพ็ญเพียร ทรงสู้ ทุกอย่ำง แม้แต่แทบจะแย่อยู่แล้ว 
พระพุทธเจ้ำก็ไม่ทรงถอย แต่อนัไหนรู้ว่ำผิด อย่ำงกำรอด
อำหำร บ ำเพ็ญทุกรกิริยำ นั่นแหละพรต และเป็นพรตท่ี
พระองค์ทรงทรำบวำ่มนัผดิ คือปัญญำรู้แล้ว ก็เลกิ 

ถ้ำรู้แล้ววำ่ผดิ หรือยงัไม่รู้ แต่ถือไปโดยงมงำย ก็เป็น
สีลพัพตปรำมำส ถ้ำพระองค์ไปกลัน้หำยใจ อดอำหำร โดย
ท ำไปตำมท่ีเขำว่ำ อย่ำงนีจ้ะท ำให้หลุดพ้นได้ ท ำไปโดย
โมหะ ไม่มีปัญญำ ก็เป็นสีลพัพตปรำมำส แต่พระองค์ รู้ทัน
แล้ว อนันีไ้ม่ถูกแล้ว ไม่เอำ เลิก ไม่ยอมตกอยู่ใต้สีลพัพต -
ปรำมำส ข้อปฏิบัติใดถูก มีควำมมุ่งหมำยอย่ำงนี ้อยู่ใน
ขัน้ตอนนี ้เช่น ธุดงค์ ก็ปฏิบตัิไปตำมตรงตำมควำมหมำย
และควำมมุ่งหมำยของมนั แค่พอดี ตรงไปตรงมำ 

ธุดงค์ไม่ได้พำไปถึงนิพพำน แต่เป็นขัน้ตอนเบือ้งต้น 
ซึ่งเลือกได้ด้วย เป็นขัน้ตอนในกำรช่วยก ำจดัขดัเกลำกิเลส 
กำรขดัเกลำกิเลสนัน้ช่วยเรำ เพรำะวำ่ใจเรำไม่เข้มแข็ง เรำน่ี
ช่ำงออ่นแอเหลือเกิน ตำมใจตวัเองอยู่เร่ือย ไม่ได้เร่ืองได้รำว
สกัที เรำรู้ตวั เรำจึงสมำทำนธุดงค์ 

สมำทำน คือรับหรือจับเอำมำท ำอย่ำงจริงจงั กำรท่ี
จะถือธุดงค์ได้ ต้องเข้มแข็งจริงๆ เรำก็เลยสมำทำนธุดงค์นัน้ 
เรำจะเอำข้อไหนดี ธุดงค์ไม่ได้จ ำเป็น ไม่ได้บงัคับใคร แต่
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ท่ำนให้ดวูำ่ ข้อนีถ้้ำเรำฝึกน่ำจะดี จะได้แก้ควำมขีเ้กียจ แก้
ควำมตำมใจตัวเองเสียที ธุดงค์ก็จะมำบังคับ เช่น ถือ
บณิฑบำตประจ ำทกุวนัไม่ขำด ถือแค่ไตรจีวร ถือผ้ำบงัสกุุล
เป็นพรต (ไม่ใช่เป็นวตัร) เอำแต่ผ้ำบงัสุกุลจีวรอย่ำงเดียว 
ธุดงค์น่ีชดั ทกุข้อมำช่วยเสริมก ำลงัจิตให้เข้มแข็ง ไม่ยอมให้
เรำตำมใจกิเลส ไม่ยอมให้เรำปล่อยจิตปล่อยใจของเรำให้
ออ่นแอ ท่ำนจึงจดัหำพรตมำให้เรำฝึก เพ่ือจะได้เข้มแข็ง ให้
ก้ำวไปได้ ไม่อย่ำงนัน้มันก็จะมัวแต่อ่อนแอ เหยำะแหยะ 
ปวกเปียก ป้อแป้ 

เพรำะฉะนัน้ อย่ำให้ใจหงิก แล้วมัวแต่หง็อกแหง็ก 
ไม่ไปไหน เด๋ียวจะสู้คนเป็นง่อยไม่ได้ ต้องเข้มแข็ง ไม่ว่ำจะ
ท ำอะไรก็ต้องเข้มแข็งทัง้นัน้ เม่ือเรำฝึกปฏิบัติธรรมด้วย
ควำมเข้มแข็ง ต่อไปไม่วำ่งำนอะไรก็ไม่ต้องกลวั สู้ได้หมด 

ถ้ำแค่ในจิตใจตวัเอง จะปฏิบตัิธรรมยงัเข้มแข็งไม่ได้ 
แล้วต่อไปจะสู้งำนอะไรข้ำงนอก ถ้ำแพ้ใจตวัเองเสียแล้ว จะ
ไปเอำชนะมำรท่ีไหน ท่ำนให้เอำชนะมำร พระพุทธเจ้ำ
ส ำเร็จก็ด้วยชนะมำร ท่ำนจึงบอกวำ่ต้องเอำชนะใจตวัเองให้
ได้ ผู้ ท่ีเอำชนะใจตวัเองได้ คือมีชยัชนะสงูสดุ 
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พระพุทธเจ้ำเน้นให้เอำชนะใจตนเอง ไม่ใช่ให้ยอม
แพ้ ถ้ำใจปวกเปียกอ่อนแอ จะเอำอย่ำงนัน้อย่ำงนี ้ก็ต้อง
ตรวจสอบว่ำมนัถูกต้องหรือเปล่ำ ถ้ำไม่ถูก ข้ำไม่เอำกบัแก 
จิตของเรำอ่อนแอ มันจะเอำอย่ำงนัน้ เรำมีปัญญำ เรำก็
บอกว่ำแกไม่ถูกแล้ว ข้ำต้องบังคับแก แล้วเรำก็ชนะใจ
ตวัเองได้ พอชนะใจได้ เรำก็เดินหน้ำ ถ้ำมิฉะนัน้ก็ไม่ต้องไป
ไหนแล้ว ได้แต่วนเวียนจมอยู่แค่ควำมประมำทนัน่แหละ 

พูดตักเตอืนว่ากล่าว ไม่จ าเป็นอะไรที่จะท าด้วยความ
โกรธ หวงัดกี็เตือนได้ 

อีกข้อหนึ่งบอกว่ำ เม่ือพบเห็นคนท ำผิดกฎระเบียบ 
เรำไม่ควรแสดงควำมโกรธ หรือพูดจำตกัเตือนว่ำกล่ำว แต่
เรำควรรักษำใจตวัเองโดยกำรนิ่งเฉยเสีย เพรำะถ้ำเรำโกรธ 
แล้วแสดงออกมำทำงกำยวำจำ เท่ำกบัวำ่เรำก ำลงัประพฤติ
ผิดศีล ขณะท่ีอีกฝ่ำยแค่ประพฤติผิดวินัยเท่ำนัน้ ใครจะท ำ
ผดิก็ชัง่เขำ ให้รักษำจิตเรำเอำไว้ก่อน 

ถ้ำสอนอย่ำงนีจ้ริง ก็แสดงว่ำคนท่ีสอนนัน้เองสบัสน 
เม่ือพบเห็นคนท ำผดิกฎระเบียบ เรำไม่ควรแสดงควำมโกรธ 
ตอนนีถู้กต้อง แต่ท่ีไม่ให้พูดจำตักเตือนว่ำกล่ำวนัน้ ยังไม่
ถกูต้อง 



๓๔ ตอบเร่ือง สีลพัพตปรามาส วินยั ดูใจ 

 

ควรพูดเสียใหม่ว่ำ เม่ือพบเห็นคนท ำผิดกฎระเบียบ 
เรำไม่ควรแสดงควำมโกรธ แต่ควรพูดจำตกัเตือนว่ำกล่ำว
ด้วยเมตตำ ด้วยกรุณำ คือไม่ต้องไปด่ำว่ำเขำด้วยควำม
โกรธหรือด้วยโทสะ แต่ควรมีควำมปรำรถนำดีต่อเขำ แล้วก็
วำ่กลำ่วตกัเตือนเพ่ือให้เขำไม่จมอยู่ในควำมผดิในควำมชัว่ 

ควรจะสอนว่ำ ถ้ำเรำเห็นคนท ำผิด แล้วเรำโกรธ 
อยำกจะด่ำว่ำตักเตือนเขำ น่ีคือถึงโอกำสท่ีจะได้ฝึกตวัเรำ
เองแล้ว จะได้ท ำประโยชน์แก่คนท่ีท ำผิดนัน้ด้วย แล้วก็จะ
ได้ท ำประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วย คือ ตวัเรำเองก็จะได้ฝึกใจ
ให้เปล่ียนจำกโกรธเป็นเมตตำกรุณำ คืออยำกช่วยให้เขำ
พฒันำเป็นคนท่ีดีขึน้ ให้เป็นคนรู้จกัระเบียบวินยั แล้วเรำก็
ฝึกวำจำของตน แทนท่ีจะใช้ค ำหยำบ ก็จะได้พยำยำมใช้
ค ำพูดท่ีสุภำพอ่อนโยน ท ำให้พูดเป็น ถ้ำพูดให้เขำรู้ตัวได้
โดยเขำไม่โกรธ ให้เขำเช่ือและท ำตำมได้ ทัง้เรำและเขำ ก็จะ
เจริญในธรรมยิ่งขึน้ไปด้วยกนั ส่วนด้ำนสงัคมหรือส่วนรวม
นัน้ก็จะดีขึน้ ได้ประโยชน์แน่นอนชดัอยู่แล้ว ไม่ต้องอธิบำย 

โดยเฉพำะพระสงฆ์ ท่ีท่ำนให้อยู่ร่วมกนัเป็นสงฆ์ อยู่
กันเป็นชุมชนเป็นวัด ก็เพ่ือให้มำช่วยบอกกล่ำวแนะน ำ
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ตักเตือนสัง่สอนกัน ทุกคนจะได้เจริญงอกงำมไปในธรรม
วนิยั จึงมีอปัุชฌำย์อำจำรย์ มีกำรปวำรณำ ฯลฯ   

กำรนิ่งเฉยเสีย ไม่ใช่กำรรักษำใจ แต่เป็นกำรดูดำย
ข้ำงนอก เป็นกำรไม่ฝึกตนข้ำงใน และเป็นควำมประมำทใน
ธรรม 

ถ้ำจะนิ่งไว้ก่อน ยงัไม่ว่ำกล่ำวตกัเตือนเขำ ก็ต้องท ำ
ด้วยเหตุผลอย่ำงอ่ืน ไม่ใช่เร่ืองท่ีจะมำรักษำใจ แต่ต้องฝึก
ทัง้ใจและใช้ปัญญำ คือ พิจำรณำเห็นเหตุผล เช่นว่ำ 
กำลเวลำยงัไม่เหมำะ หรือตัวเรำตัวเขำยังไม่พร้อม พูดไป
เวลำนี ้อำจเกิดผลเสีย เรำก็คิดหำทำงแก้ปัญหำ คือจะช่วย
เขำ ฝึกตัวเรำ และท ำประโยชน์ของส่วนรวมให้ส ำเร็จนั่น
แหละ แต่หำวธีิอ่ืน เช่นเอำไปปรึกษำหำรือผู้สมควร หรือรอ
เวลำท่ีเหมำะ เป็นต้น ไม่ใช่จมอยู่ในควำมประมำท แล้วอ้ำง
วำ่รักษำใจ 

พึงตระหนักว่ำ กำรท ำท่ีเรียกว่ำรักษำใจก ำกวม
อย่ำงนี ้ในระยะยำว จะเสียหำยมำก เป็นทำงมำของควำม
เส่ือมอย่ำงเดียว 




