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ครั้นโยมเกษียณอายุราชการแลว เวลาผานมาหลายป กิจทางบานเบาบางลง ครั้นอายุใกล
๗๐ ป ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๖ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ก็เริ่มอุทิศเวลาอุทิศชีวิตใหแกงาน
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พลาง ตั้งแตกอนสรางวัด
โยมใชเวลาและเรี่ยวแรงมากมาย นําและรวมกับหมูโยมรุนแรก ในการเสาะหาถิ่นเหมาะ ที่
เปนสัปปายะแกสุขภาพและงานหนังสือธรรมของพระ แลวสรางวัดที่ชื่อวาญาณเวศกวันนี้ขึ้นมา
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แมจะเดินไมไหวนานแลว อยูมาวันหนึ่ง ในปที่มีอายุได ๑๐๓ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดใหลูกหลานพาไปเยี่ยมวัดญาณเวศกวัน ไดนั่งรถเข็นขึ้นไป
ถึงชั้น ๒ ของหอญาณเวศกธรรมสมุจย และนั่งมองลงมาจากหนาตางหอสมุดนั้น ชมผืนน้ําในสระ
ใหญ บริเวณวัด และโบสถที่โยมเองไดเริ่มสรางขึ้นมา แมจะมีเรี่ยวแรงเหลืออยูนอย โยมไดพูด
ออกมาวาวัดยังงามเหมือนเดิม แลวลูกหลานก็นําโยมลงมานั่งบนฝงสระน้ํามองดูทัศนียภาพบริเวณ
พื้นน้ําและอุโบสถบนลานขางฝงสระน้ํานั้น ในบรรยากาศสบายๆ ที่มีสายลมสดชื่น โดยลูกหลาน
พูดจาชวนชี้ชวนชม และฟงพระปฏิสันถาร นั่นคือครั้งสุดทายที่โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะ
กนิษฐ ไดไปเยี่ยมดูวัดญาณเวศกวันดวยสายตาของโยมเอง
เวลาผานมาแสนรวดเร็ว ขึ้นสูป พ.ศ. ๒๕๖๐ ไมทันนาน โยมหมอจรูญ ผลนิวาส มิตรคูใจ
ซึ่งตามปกติเปนผูที่แข็งแรงกวาวัย แตไดออนกําลังลงอยางรวดเร็ว พอถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน คือ
กอนวันคลายวันเกิดที่ ๑๗ มิถุนายน ที่โยมจะมีอายุเต็ม ๑๐๓ ป เพียงสัปดาหเดียว คุณโยมหมอ
จรูญ ผลนิวาส ก็ถึงแกกรรมจากไป
โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ เจริญอายุเต็ม ๑๐๓ ป ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ปนั้น
แลว พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ลวงผานเลยไป แตเมื่อขึ้นสูศกใหมในปปจจุบัน คือ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไมทันนาน
โยมก็ออ นแอลงตามลําดับ แล วในที่สุด ณ วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา
๑๑.๔๐ น. โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ก็ไดถึงแกอนิจกรรมจากไป
มีพุทธพจนตรัสไววา สาวกสาวิกาของพระอริยเจา ผูประกอบดวยความเจริญ ๕ ประการ
คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ชื่อวาเปนผูประกอบดวยความเจริญอันเปนอริยะ เปนผู
ถือเอาสาระ ยึดถือเอาสิ่งที่ประเสริฐของชีวิตนี้ไวได
บุญมากมายเปนอันไดบําเพ็ญแลว เพื่อสังฆะ เพื่อวัดวาอาราม เพื่อพระพุทธศาสนา เพื่อ
ประโยชนแกมหาชน เพื่อความดีงามเพื่อความสุขของคนจํานวนมาก ชีวิตที่ยืนยาว หมายถึงบุญ
กุศลและประโยชนสุขที่ไดบําเพ็ญเพิ่มพูนแผขยายไพศาล การจากไปถือวาเปนไปตามธรรมดาของ
อายุขัย ชีวิตสิ้นไป แตคุณความดีและคุณคาสาระยังคงอยูและยืนยงตอไป
นับแตคุณยาคุณยายคุณทวดจากไป ลูกหลานลูกศิษยบรรดาผูที่เคารพนับถือไดบําเพ็ญ
กุศลอุทิศแดทานผูเปนบุพการีมาทุกวาระสําคัญโดยลําดับ บัดนี้ ไดกําหนดจัดใหมีงานพระราชทาน
เพลิงศพในวาระครบ ๑๐๐ วัน ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ในงานบําเพ็ญกุศลครั้งสําคัญนี้ เห็นควรเจริญบุญกิริยาแหงธรรมทาน เพื่อเปนการอุทิศกุศล
ดวยอัครทาน และเพื่อใหวาระสําคัญอันเนื่องดวยทานผูวายชนมนั้นเปนโอกาสแหงการเผยแพร
ธรรมเพื่อประโยชนสุขที่แทจริงและยั่งยืนแกประชาชน เปนการบําเพ็ญบุญกิริยาอันสําคัญนั้นใน
นามของทาน โดยไดตกลงจัดพิมพหนังสือธรรม ๓ เลม คือ
๑. รู้แค่เล่มนี้ ก็พอที่จะพูดว่า รู้จักพระพุทธศาสนา
๒. เล่าเรื่องให้โยมฟัง
๓. กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก

ฉ
เลมที่ ๑. รู้แค่เล่มนี้ฯ เปนที่รวมเรื่องหลักธรรมและความรูพื้นฐานของพระพุทธศาสนา
เลมที่ ๓. กาลานุกรมฯ วาดวยเรื่องนารูนาสนใจเชิงประวัติศาสตร เพื่อประกอบความเขาใจใน
การศึกษาพระพุทธศาสนาและสภาพของอารยธรรมมนุษย
สวนเลมที่ ๒. เล่าเรื่องให้โยมฟัง เปนธรรมกถาหลายเรื่องที่แสดงในโอกาสแหงบุญกิริยา
ของโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ จัดแยกเปน ๒ ตอน คือ ตอนแรก วาดวยเรื่องซึ่งเลาที่
เมืองไทย ไดแกธรรมกถารายวันหลังภัตตาหารเพล ที่ศาลากระจก บานโยมเล็ก นันทาภิวัฒน ซึ่งโยม
คุณหญิง และโยมชม นิมนตพระหนีจากอากาศเสียและฝุนธุลีในงานกอสรางใหญใกลชิดกุฏิที่วัด
โดยเดินทางรายวันไปนั่งเขียนสวนเพิ่มเติมของหนังสือ พุทธธรรมฯ เริ่มแตเขาพรรษาป ๒๕๒๘ ซึ่ง
มีมากมายหลายเรื่อง พิมพไวเปนตัวอยาง ๓ เรื่อง (ทั้งหมดมี ๖๑ ครั้ง สวนใหญยังไมไดถอดจาก
เสียงเปนตัวหนังสือ) และตอนหลัง วาดวยเรื่องที่เลาในอินเดีย คือ ตามทางพุทธกิจ ซึ่งรวม
ธรรมกถาแกคณะโยมมีคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ เปนผูนํา คราวเดินทางไปนมัสการพุทธ
สังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย เมื่อตนป ๒๕๒๘ เรื่องราวความเปนมาปรากฏในหนังสือเลมนั้น
อนึ่ง หนังสือ กาลานุกรมฯ ที่พิมพครั้งใหมนี้ พระครูวินัยธร (ชัยยศ พุทฺธิวโร) ไดจัดปรับ
รูปเลมกลับเปนหนังสือขนาดใหญคลายอยางในการพิมพครั้งแรกๆ และเมื่อการพิมพกระชั้นเขามา
ผูเขียนไดขอใหแทรกความเพิ่มเติมเล็กนอย คือในตอนตนเลม เพิ่มพุทธดํารัสกอนจะปรินิพพานให
ถือธรรมวินัยเปนพระศาสดา และในตอนกลางเลม บอกพระนามเสนาบดีกระทรวงการตางประเทศ
ในเรื่องการแกไขปญหาสิทธิสภาพนอกราชอาณาเขต ขออนุโมทนาที่ไดทําใหสําเร็จเสร็จทัน สวนใน
การจัดเตรียมหนังสืออีก ๒ เลมนอกนี้ ไดอาศัยพระครูสังฆวิจารณ (พงศธรณ เกตุาโณ) ในการ
ติดตอสื่อสารทั้งหลาย และชวยคนหาขอมูลมากมายทาง online เชนรวบรวมหนังสือประชุม
พงศาวดารเลมตางๆ ตลอดจนขอมูลประวัติของโยมคุณหญิง ขออนุโมทนาไว ณ ที่นี้ดวย
มีขาววา ทางมูลนิธิ ป.อ.ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม ปรารภวาในฐานะที่โยมคุณหญิงกระจางศรี
รักตะกนิษฐ เปนผูกอตั้งทุนอันเปนตนกําเนิดของมูลนิธินั้น มูลนิธิจึงจะขอเปนผูอุปถัมภงานพิมพ
หนังสือ ๒ เลม ซึ่งไดจัดทํา ณ ที่พกั สงฆในชนบท ความที่ตกลงนี้เปนขอที่ควรอนุโมทนา
ธรรมทานในวาระนี้ เปนเครื่องแสดงความรําลึกถึงบุพการของทานผูไดบําเพ็ญบุญมากมาย
มอบไว และเปนการปรารภวาระสําคัญอันเนื่องดวยทานผูวายชนมใหเปนโอกาสแหงการเผยแพร
ธรรมเพื่อประโยชนสุขแกประชาชนดังไดกลาวขางตน หากวาประชาชนไดรูเขาใจและนําธรรมไป
ปฏิบัติใ หเกิดผลเปน ประโยชนสุขแกชีวิตและสังคม ก็จะเปน บุญกุศ ลอันควรแกการที่ทานจะ
อนุโมทนา และจะนํามาซึ่งสุขสมบัติแกทานอยางแทจริง
ขออํานาจธรรมทานบุญกิริยาที่ไดบําเพ็ญ เปนปจจัยนํามาซึ่งสุขสมบัติแก คุณหญิงกระจางศรี
รักตะกนิษฐ สมตามมโนปณิธานของลูกหลานและบรรดาผูเคารพรัก ตามคติวิสัย ทุกประการ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
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ก

รู้แค่เล่มนี้ ก็พอที่จะพูดว่า

รูจักพระพุทธศาสนา ............๑
ถิ่นรมณีย์
คือที่ตั้งต้นของพระพุทธศาสนา................................................... ๓
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ฝรั่งวาคนพุทธทําดีแคนอนแผเมตตา
จะวาจะดาเขาก็ดูตัวเราใหดีกอน
ความเสมอภาค เสมอสมาน สําคัญอยางไร
จึงเอาไปคุมทาย
ปฏิบัติธรรม ทั้งมีในใจ และทําในสังคม
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จิตใจอย่างนี้ดี มีความสุขแน่
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ใหกาวไปในการปฏิบตั ิพัฒนา
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คนไทยก้าวหน้า หรือว่าถอย ..................................................... ๗๖
- ไหนว่า ชาวพุทธคือคนตื่นรู้ อยู่ด้วยปัญญา
ก็เห็นๆ กันอยู่ว่า รู้ไม่ถงึ ไหน คิด พูด ทําอะไร ก็ไม่ชัดเจน ไม่จริงจัง ๗๖
- บทเรียนที่ต้องรู้ เพราะอยู่กับความประมาท
ความพินาศจึงมาหา
๘๑

ง
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- สูญสิ้นย่อยยับดับสลาย กู้ชาติได้
บ้านเมืองกลับมั่นคง
- กู้พระศาสนาขึ้นมา แต่ยังต้องพากันก้าวต่อไป
- “รู้ให้ชัดเจน ทําให้จริงจัง” จับตั้งแต่ศีล ๕ เป็นต้นไป
- ถึงเวลาสังคมไทยต้องก้าวไป
บนฐานความรู้เข้าใจ ที่ทําได้จริงจัง

๘๗
๙๐
๙๗
๑๐๒

รูจัก สูรูแจม ............................................... ๑๐๗
ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ .................................................๑๐๙
วัฒนธรรมนับถือผูสูงอายุ
มาเปน “สังคมผูสูงอายุ”
ผูสูงอายุ ก็คือพอแกแมเฒา
จะเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน
สูงอายุ ไมใชงอนแงนงอแง
แตเปนหลักใหญแททมี่ ั่นคง
มีทางทําไวใหดู ที่เขาจะไดเลือกเดินตาม
ไมแกเกินเรียนไมแกเกินเรียน
ไมแกเกินเรียนแถมไดเรียนเรื่องยอดประโยชน
สูตรพระพรหม สรางโลก
สูตรพระราชา สรางรัฐ
สูตรพระมหากษัตริย ครองแผนดิน
ทําบุญทําทาน จะตักบาตร ก็ตองศึกษา
จึงจะพัฒนาในบุญ
ไมวาจะสูงอายุเทาไร
ก็ยังทํากําไรใหชีวิตนี้ไดมากมาย

๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๑
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ไมใชวาระสุดทาย แตเปนวาระที่ไดสูงสุด
อยางนอยก็ไดจตุรพิธพร: อายุ วรรณะ สุขะ พละ
สูงอายุ คือได ไมใชเสียอายุ
สังคมอยางไร คือรูเขาใจคุณคาของผูสูงอายุ
ทุกรุน ทุกวัย แตละชีวิตตางศึกษา
และ ทุกคนมารวมกันพัฒนาสรางสรรคสังคม
สงกรานต เปนมงคลวาร
ที่ผูสูงอายุปฏิบัตกิ ารสมานสังคม

จ

๑๒๓
๑๒๕
๑๒๗
๑๓๐
๑๓๒
๑๓๔

หลัก “อนัตตา”มากับปัญญา
ที่รู้เข้าใจและทําการตามเหตุปัจจัย ...................................... ๑๓๘
หลักอนัตตา ปฏิเสธอัตตา
ที่ภาษาพราหมณเรียกวา “อาตมัน”
ลัทธิอัตตา ลงทายพาคนมุงไปหาพรหมัน
ใหอาตมันไปรวมเขาในบรมอัตตา
ปญญารูเห็นกระแสธารแหงปจจัย
อัตตาหายไป ไมมีอาตมัน ไมติดตันอยูกับอัตตา
อนัตตา มากับความรูเหตุปจจัย
ที่คนจะไดประโยชนจริงแทจากการมีปญญา
สรรพสังขาร ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
นิพพานและบัญญัติ เปนอนัตตา

๑๔๘

หนังสือที่มาของบทตอนเลือกสรร

๑๕๕

๑๓๘
๑๔๐
๑๔๓
๑๔๕
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รูจักพระพุทธศาสนา

หนาวาง

ถิ่นรมณีย์
คือที่ตั้งตนของพระพุทธศาสนา
ณ ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา พระพุทธศาสนาเริ่มตน
เมื่อเจาชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา หลังจากไดทรงเรียนรูลัทธิของฤษีดาบส
และทดลองปฏิบัติจนจบความรูของสํานักนั้นๆ แลว ทรงเห็นวาไมใชทางที่แท จึงเสด็จ
ออกมา และไดตกลงพระทัยที่จะดําเนินในวิถีแหงการคนควาของพระองคเอง แลว
เสด็ จ ดํ า เนิ น ไปจนถึ ง ตํ า บลอุ รุ เ วลา เสนานิ ค ม จึ ง ทรงพบถิ่ น ดี อั น เหมาะที่ จ ะทรง
บําเพ็ญเพียรในภาวนาที่จะพัฒนาไปในไตรสิกขา ดังที่ไดตรัสเลาไวเองวา
ภูมิสถานถิ่นนี้ เป็นที่รมณีย์หนอ (“รมณีโย วต ภูมิภาโค”) มีไพรสณฑ์ร่มรื่น
น่าชื่นบาน ทั้งมีแม่น้ําไหลผ่าน น้ําใส เย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่าน้ําก็ราบเรียบ เป็น
รมณีย์ ทั้งโคจรคามก็มีอยู่โดยรอบ เป็นสถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบําเพ็ญเพียร
สําหรับกุลบุตรผู้ต้องการทําความเพียร
ภิก ษุ ทั้ง หลาย เรานั้น แล ได้ นั่ง ลงแล้ ว ณ ที่ นั้ น โดยตกลงใจว่ า ‘ที่ นี่ล ะ
เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร’
ที่อุรุเวลา ณ ถิ่นอันเปนรมณียนี้ ในที่สุด พระพุทธเจาก็ไดตรัสรู ซึ่งถือวาเปนจุด
ตั้งตนของพระพุทธศาสนา ดังความที่บันทึกไวในพระไตรปฎก เลม ๔ (วินย.๔/๑/๑) วา
โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า แรกตรัสรู้ ประทับอยู่ที่อุรุเวลา ณ โพธิ
รุกขมูล ใกล้ฝั่งแม่น้ําเนรัญชรา. ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับนั่งคู้บัลลังก์เดียว
ณ โพธิรุกขมูล เสวยวิมุตติสุข ตลอดสัปดาห์
นี่ คื อ เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ที่ พ ระโพธิ สั ต ว ป ระทั บ ในร ม โพธิ พ ฤกษา ณ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า
เนรัญชรา อันมีบรรยากาศเปนรมณีย ในถิ่นนิคมอุรุเวลา ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา และ
หลังเสวยวิมุตติสุข ณ ที่นั้นแลว การประกาศพระพุทธศาสนาก็เริ่มตน จึงไดบอกวาถิ่น
รมณียเปนที่กําเนิดของพระพุทธศาสนา

๔
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จากวาระแหงการตรัสรูที่เริ่มตนพระพุทธศาสนา ขอผานรวดเดียวไปถึงกอนเสด็จ
ดับขันธปรินิพพานเพียง ๓ เดือน คือคราวที่ทรงปลงพระชนมายุสังขาร ที่พระพุทธเจา
แมจะประชวรหนักแลวก็ไดตรัสใหโอกาสแกพระอานนทที่จะทูลอาราธนาใหดํารงพระ
ชนม ต อ ไป เมื่ อ ตรั ส แล ว พระอานนท เ งี ย บอยู จึ ง ได ต รั ส ว า ทรงปลงพระทั ย แล ว ว า
จากนั้นอีก ๓ เดือน จะปรินิพพาน
พระดํ ารัสประทานโอกาสนั้น เริ่มดว ยตรัสถึง เมื อง ภู เขา ถ้ํา เงื้อ มผา ปา วัด
เจดียสถาน (นับได ๑๘ แหง) วาเปนที่รมณีย เชน เขาคิชฌกูฏ วัดที่บอน้ํารอนตโปทา
ราม เวฬุวัน วัดอัมพวันของหมอชีวก แลวตรัสวา บุคคลผูหนึ่งผูใดเจริญอิทธิบาท ๔
เปนอยางดีแลว หากประสงค จะอยูตลอดกัป (อายุกัป) หรือเกินกวานั้น ก็ได
การที่ตรัสโดยทรงยกรมณียสถานทั้งหลายเปนขอปรารภ ก็แสดงอยูในตัวถึง
ความสําคัญของความเปนรมณีย ถึงแมพระอานนทจะไมทันนึกที่จะอาราธนา ก็เปน
การย้ําเตือนพระโยม บรรดาผูดําเนินในวิถีพุทธใหคํานึงใสใจในสภาพรมณียนี้
ตอจากพระพุทธเจา ขอกลาวถึงพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร อัครสาวก เปนกรณี
อันใหเห็นวา ในชีวิตของพระสงฆสมัยพุทธกาล บรรยากาศรมณียมีความหมายและ
ความสําคัญอยางไร
เรื่องที่จะเลาเปนตัวอยางนี้มีวา สมัยหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจาประทับที่ปาไมสาละ
ชื่อวาโคสิงคะ พรอมดวยพระสาวกผูใหญที่สําคัญ ตั้งแตพระสารีบุตรเปนตนไป
วันหนึ่ง ยามสายัณห พระสาวกผูใหญ คือ พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ
และพระอนุรุทธ ออกจากที่พักแลวชวนกันไปหาพระสารีบุตรเพื่อฟงธรรม ครั้งนั้น พระ
อานนท ได เห็น พระสาวกผูใหญทั้ง สามไปหาพระสารีบุ ตร ก็ ช วนพระอีกรูป หนึ่ง ชื่อ
พระเรวัตใหไปหาพระสารีบุตรเพื่อฟงธรรมดวย
พระสารีบุตรเห็นพระอานนทมาแตไกล ไดกลาวทักทายวา
มาเถิด ท่านอานนท์...ท่านมาดีแล้ว ป่าสาละชื่อว่าโคสิงคะนี้ เป็นรมณีย์
ราตรีแจ่มกระจ่าง ต้นสาละผลิดอกบานสะพรั่งเต็มต้นทั่วทั้งป่า ส่งกลิ่นหอม
ฟุ้งไปทั่ว ดุจดังกลิ่นทิพย์ก็ปานฉะนั้น ท่านอานนท์เอย ป่าโคสิงคสาลวันจะ
พึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไร?...
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๕

ไดเปนธรรมเนียมอยางหนึ่งสืบมาแตพุทธกาล ในหมูพระสงฆเมื่อเดินทางไปมา
หาสูกัน พระเจาถิ่นจะปฏิสันถาร โดยถามถึงความเปนอยู และกลาวตอนรับโดยบอกวา
ถิ่นที่นั้นเปนรมณีย เหมาะที่ทานผูมาเยือนจะเขาพักอาศัย
คํ า ต อ นรั บ นี้ นอกจากแสดงถึ ง ความสํ า คั ญ ของสภาพรมณี ย ต อ ชี วิ ต แห ง
การศึกษาภาวนาของพระแลว ก็เหมือนเปนการเตือนตัวเองใหพระตองเอาใจใสดูแล
รักษาวัดและถิ่นอาศัยใหเปนรมณียที่จะกลาวตอนรับอาคันตุกะได
ตอจากพระสารีบุตร ขอยกเรื่องราวถอยคําของพระมหากัสสปะมาบอกเลาเปน
อีกตัวอยางหนึ่ง
พระมหากั ส สปะนี้ ก็ เ ป น ที่ รู กั นดี ว า สํ า คั ญ แค ไ หน นอกจากเป น ประธานการ
สังคายนาครั้งที่ ๑ แลว ทานเปนแบบอยางของพระผูเครงครัดถือธุดงคอยูปาเปนตน
ตลอดชีวิต
พระมหากัสสปะอยูในปา บนภูเขา ยามเชาเดินลงไปบิณฑบาต ครั้นกลับมา
เดินขึ้นเขา ก็ชื่นชมรมณียทั้งบนทั้งขางริมทางไปตลอด ดังมีบันทึกคาถาของทานไวใน
พระไตรปฎก เชนวา
พระมหากัสสปะ ผู้บําราศอุปาทาน ไร้อาสวกิเลส ทํากิจเสร็จแล้ว กลับจาก
บิณฑบาต ขึ้นสู่ภูเขา เอาจิตพินิจธรรม
ภาคพื้นภูผา เป็นที่ร่าเริงใจ ต้นกุ่มมากมายเรียงรายเป็นทิวแถว มีเสียงช้าง
ร้องก้องกังวาน เป็นรมยสถาน ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์
ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งามเด่น มีธารน้ําเย็นใสสะอาด ดารดาษด้วยผืนหญ้า
แผ่คลุม มีสีเหมือนแมลงค่อมทอง ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์
ยอดภูผาสูงตระหง่านเทียมเมฆ เขียวทะมึน มองเห็นเหมือนเป็นปราสาท
กัมปนาทด้วยเสียงช้างคํารนร้อง เป็นที่ร่าเริง ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์…
แดนดอยถิ่นไพร ไม่พลุกพล่านด้วยผู้คน มีแต่หมู่เนื้อเสพอาศัย ดื่นดาไป
ด้วยหมู่นกนานาหลากหลาย ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์…
คําวา “รมณีย์” (รื่นรมย) “รมฺม” (นิยมใชในคาถา, =รมย) และ “อาราม” มีทั่วไป
มากมายในพระไตรปฎก และคัมภีรทั้งหลาย
คิดวายกมาบอกเลาเปนตัวอยางเทานี้ นาจะพอสมควร
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วัด ชื่อเดิมวาอาราม คืองามตาชื่นใจ เปนที่รมณีย
หลังตรัสรูไมนาน พระพุทธเจาไดเสด็จไปประกาศพระศาสนาที่เมืองราชคฤห
นครหลวงของแควนมคธ ซึ่งถือกันวาเปนที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนา ณ ที่นั้น พระ
เจาพิมพิสารทรงเลื่อมใส ไดถวายราชอุทยานเวฬุวันใหเปนที่ประทับของพระองค และ
เปนที่อยูอาศัยบําเพ็ญสมณธรรมของภิกษุสงฆ
พระพุทธเจาตรัสวา “อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามํ” (ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม,
วินย.๔/๖๓/๗๑) พระสงฆจึงเริ่มมีวัดอยู
คําวา “วัด” ที่ทรงอนุญาตก็คือ “อาราม” ตรงกับคําวาสวน (โดยทั่วไปมี บุปผาราม –
สวนดอกไม กับ ผลาราม – สวนผลไม) ซึ่งเปนที่ “รมณีย์” (อาราม เปนคํานาม รมณีย์ เปนคุณศัพท

มาจากรากศัพทเดียวกัน)

ในคราวนั้น เวฬุวันอุทยาน คือสวนไผที่พระเจาพิมพิสารทรงถวาย ไดเปนอาราม
คือวัดแรกในพระพุทธศาสนา ดังที่เรียกวา เวฬุวนาราม
ตอจากนั้นก็มีผูสรางวัดถวาย หรือถวายวนะ เปนอาราม คือเปนวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
มากมาย ทุกวัดมีลักษณะสําคัญวาเปนรมณีย ที่สดชื่นรื่นรมย
(“รมณีย์” เปนคําที่ใชบอยมาก เมื่อใชในบทรอยกรอง กลายเปนคําที่ยาว ไม
สะดวก ดังนั้นในคํารอยกรอง จึงมักใช “รมฺม” แทน ลดจาก ๔ เหลือ ๒ พยางค, รัมม ก็
คือ รมย เทากับรมณียนั่นเอง)
พระพุทธเจาก็ตรัสไวเ อง เชนในคราวที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีถวายเชตวันเปน
อาราม วา “วิหาเร การเย รมฺเม” (วินย.๗/๒๗๑/๑๒๑; พึงสรางที่พระอยูอาศัย อันเปนรมณีย)
ที่จริงก็ถือกันมาแตโบราณ จะวาเปนหลักก็ไดวา ตองเลือกหา สรรคสราง และ
จัดสรรที่อยูอาศัยใหเปนรมณีย เชนพวกฤๅษี พวกดาบส อยางพระเวสสันดร ก็สรรก็
สร า งอาศรม และแมแ ต บ รรณศาลา ซึ่ ง เป นที่ อ าศั ย ง า ยๆ อยูกับ ธรรมชาติ ใหเ ป น
รมยสถาน เปนที่รมณีย
ความเปนที่รมณียนี้ขยายความหมายออกไป จนถึงขั้นเทวดา พระราชา มหา
เศรษฐี ความเปนรมณียที่รื่นรมยกลายเปนวา มีการตกแตงดวยวัตถุประดับประดา
โออาอลังการ
แตแมถึงจะเปนวิมานที่มีวัตถุอลังการมากมาย ก็ตองใหมีลักษณะสําคัญดาน
ธรรมชาติที่เปนแกนของความเปนรมณีย
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แตไหนแตไร ก็ไดดูแลรักษาวัดกันมา ใหเปนที่รมณีย
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวไมนาน วันหนึ่ง วัสสการพราหมณ
มหาอํามาตยแหงมคธ เดินตรวจงานในนครราชคฤห และโดยบังเอิญ ไดพบกับพระ
อานนท เมื่อสนทนาไถถามกัน ตอนหนึ่ง วัสสการพราหมณถามวา (ม.อุ.๑๔/๑๑๕/๙๗)
วัสสการ: เวลานี้ ท่านพระอานนท์พํานักอยู่ที่ไหน?
อานนท: ดูกรพราหมณ์ เวลานี้ อาตมาอยู่ที่เวฬุวัน
วัสสการ: ท่านพระอานนท์ผู้เจริญ ก็เวฬุวัน ยังเป็นรมณีย์ สงัดเสียง ไม่อึกทึก ไม่พลุกพล่าน เป็น
ที่ควรแก่คนที่จะทําการส่วนตัว เหมาะแก่การหลีกเร้นอยู่หรือ?
อานนท: ดูกรพราหมณ์ แน่ละ เวฬุวัน จะเป็นรมณีย์ สงัดเสียง ไม่อึกทึก ไม่พลุกพล่าน เป็นที่ควร
แก่คนที่จะทําการส่วนตัว เหมาะแก่การหลีกเร้นอยู่ ก็ด้วยมีผู้รักษาคุ้มครองเช่นท่าน.
มหาเวสสันดรชาดก ที่เรียกสั้นๆ วา “มหาชาติ” มี ๑๓ กัณฑ ยกเนื้อที่ ๒ กัณฑ
ใหเปนคําพรรณนาความงดงามนารื่นรมยของปาเขาลําเนาไพร คือ จุลพน และ มหาพน
ในวินัยของพระสงฆ มีพุทธบัญญัติใหเปนหนาที่ของพระที่จะดูแลรักษาที่อยู
อาศัยใหสะอาด เรียบรอย งดงาม คือใหเปนที่รมณีย เรียกวา “เสนาสนวัตร”
จึ ง เป น ธรรมดาที่ ว า ในวั ด พระซึ่ ง มีชี วิ ต ใกล ชิด ธรรมชาติ อยู กั บ หมูไ ม ร มไม
จะตองหมั่นกวาดใบไมที่รวงหลน โดยถือสําคัญ จนกระทั่งเปนธรรมเนียมในวัฒนธรรม
ประเพณีไทย ดังเห็นไดในหนังสือสวดมนต ซึ่งระบุการ “กวาดลานวัด” ไวในรายการ
กิจวัตรของพระ (การดูแลรักษาความสะอาดในวัดกวาดบริเวณวัด ถือวาเปนการดูแล
อุปชฌายอาจารยไปดวยในตัว)
หนาที่หรือกิจของพระสงฆที่ตองดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยรมรื่นใหวัดเปน
ที่รมณีย ตั้งแตปดถูแผวกวาดลานวัดเปนตนไปนี้ นาจะไดเปนประเพณีปฏิบัติที่ชัดเจน
จริงจังสืบกันมาอยางยั่งยืนในประเพณีไทย จนทําใหภาพวัดที่เปนรมณียนั้น ประทับ
ตาประทับใจ และไดประทับอยูในกวีนิพนธตามกาลสมัย
ดัง เช น ในนิ ร าศนริน ทร์ ที่ นริน ทรธิ เบศร เขีย นโคลงชื่ นชมบรรยากาศอั นเป น
รมณียของวัดวาอาราม ในยุคทายของกรุงศรีอยุธยา ตอมายังรัตนโกสินทร ดังนี้วา
โบสถ์ระเบียงมรฑปพื้น ไพหาร
ธรรมาสน์ศาลาลาน
พระแผ้ว
หอไตรระฆังขาน
ภายค่ํา
ไขประทีปโคมแก้ว
ก่ําฟ้าเฟือนจันทร์

๘

รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา

เกณฑต่ําสุดของถิ่นรมณีย คือมีน้ําอุดม รมรื่นดวยพฤกษา
เปนอันวา ถิ่นอาศัยตองใหมีคุณลักษณะสําคัญเปนรมณีย โดยเฉพาะวัด ดานหนึ่ง
มีองคประกอบของธรรมชาติ เปนฐานเปนแกน และอีกดานหนึ่ง อยูในขอบเขตพระวินัย
พระสงฆดูแลวัดใหสะอาด เรียบรอย รมรื่น ปลอดภัย ไดปัสสัทธิสุข (ความสุขแบบสงบ
เบาสบายผอนคลาย) มิใชอยางชาวบานที่มักประดับตกแตง ใหเปนเครื่องแสดงฐานะแหงยศหรือ
ทรัพยดวย และอาจเลยรื่นรมยไปเปนเริงรมย ไดแคอุตุสุข หรือไมก็เอียงไปขางกีฬาหรรษาสุข
คุณลักษณะสําคัญของความเปนรมณีย ที่ถือไดวาเปนแกนยืนพื้น ซึ่งทานพูดถึง
กอนอยางอื่น อาจจะพูดวาเปนคุณสมบัติอยางนอย หรือเปนเกณฑจําเปนต่ําสุดของ
ความเปนรมณีย คือ ความพรอมดวยน้ํา และรมเงา (“ฉายา = รมเงา + อุทก = น้ํา”
คําของทานวา ฉายูทกสมบัติ) พูดกันงายๆ วา ตนไม และสายน้ํา
อยางที่อุรุเวลาฯ ที่พระพุทธเจาตกลงพระทัยใชเปนที่ทรงบําเพ็ญเพียร พระองคทรง
บรรยายไวเองวา “มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่าชื่นบาน ทั้งมีแม่น้ําไหลผ่าน น้ําใส เย็นชื่นใจ”

สถานรมณียที่ทานบรรยายไว มีความพรั่งพรอมงดงามดวยน้ําและรมเงานี้ ตางกันไป
หลากหลาย เชนบางแหงวา “สระโบกขรณี มีน้ําใส น้ํามีรสอร่อย เย็นชื่น สะอาด สะท้อนแสง
ระยิบระยับตา มีท่าน้ําเรียบงาม นําความรื่นรมย์ ดกดื่นด้วยรุกขชาตินานาชนิดแผ่คลุมให้ร่มเงา”
แตไมวาจะวิจิตรงดงามอยางไร ก็ตอง มีน้ําอุดม มีร่มไม้ให้พักพิง
ต อ จากน้ํ า และรม เงาตน ไม ที่เ ป นหลั ก เป น แกน ก็เ พิ่ม ขึ้น ไปอี ก คือ ภู มิภ าค
สมบั ติ ได แ ก ทํ า เล พื้ น ที่ บริ เ วณ ผื น แผ น ดิ น ที่ ส ะอาด สดใส ไร ข ยะ ไม ร กรุ ง รั ง
เรียบรอย ราบรื่น เดินงาย ปลอดภัย สบายตา ควรทอดทัศนา นาชื่นชม อยางอุรุเวลา
ที่วามีชายน้ําราบเรียบ
บางแหงทานบรรยายไววา มีหาดหรือผืนทรายแผไปเปนลานกวางไกล เหมือนปู
ดวยแผนเงินหรือลาดดวยแผนทอง ขอนี้ขยายโยงตอไปถึงสายลม แสงแดด ทองฟา
รวมถึงวา ยามราตรี มีดวงจันทรกระจางฟา นภาแจมใส ไรธุลีและหมอกควัน วามาถึง
นี่แลว ก็ใหเปนเรื่องของกวีที่จะเอื้อนบรรยายกันไป
ตอจากนั้นอีก ก็ ควรมี คมนาคมนสมบัติ เช นวา ไม ใกลเ กินไป ไมไกลเกิ นไป
เดินทางไปถึงไดสะดวก
จากนั้นก็โยงตอไปที่ บุคคลสมบัติ ปลอดคนราย มีคนดี มีคนที่พึ่งพาอาศัยได ที่
จะใหความรูความเขาใจ เฉพาะอยางยิ่ง สําหรับพระสงฆ ก็ตองเปนที่สงบสงัด ไม
แออัด ไมพลุกพลานจอแจ ควรแกการแสวงวิเวก
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เพื่อใหจับเปนหลักไว และใหจํางาย สรุปอีกทีวา ความเปนรมณียมีคุณสมบัติ ๔ อยาง คือ
๑. ฉายูทกสมบัติ คือ พรอมดวยรมไม และสายน้ํา เปนคุณสมบัติขอแกนยืนพื้น
หรือเปนเกณฑจําเปนต่ําสุด รมไม ก็คือ ตนไม หมูไม ไพรสณฑ สายน้ํา ก็คือ แมน้ํา
ลําธาร คลอง สระ บึง ทะเลสาบ
๒. ภู มิ ภ าคสมบั ติ พรอ มด ว ยภู มิ ป ระเทศ คื อ พื้น ที่ พื้น ดิ น พื้ นถนน บริ เ วณ
สะอาด เรียบรื่น นาเดิน ปลอดภัย สบายตา ควรทอดทัศนา นาชื่นชม ชวนเดินชวนดู
๓. คมนาคมนสมบัติ พรอมดวยคมนาคม คือ เหมาะแกการไปมา เชนวา ไม
ใกลเกินไป ไมไกลเกินไป เดินทางสะดวก ปลอดภัย
๔. บุ ค คลสมบั ติ พร อ มด า นบุ ค คล คื อ ไม มี บุค คลที่ เ ป น ภั ย อั น ตราย ปลอด
คนราย คนในถิ่นในที่และผูเกี่ยวของ เปนคนดี มีบุคคลที่สบายใจ ที่เกื้อกูลหนุนกัน
พรอมที่จะชวยเหลือ ชื่นจิตชูใจ เอื้อธรรมเอื้อปญญา สําหรับพระสงฆ ก็ควรเปนที่สงบ
สงัด ไมพลุกพลานจอแจ ควรแกการแสวงวิเวก
ไดแคนี้ก็คงไมมีปญหาสิ่งแวดลอมใหตองแก และในที่สุดเรื่องก็มาลงที่คน ถึงถิ่น
จะมีคุณสมบัติอื่นพรอม แตถามีคนราย ความเปนรมณียก็เสื่อมเสีย และก็เปนงานของ
การศึกษา ทั้งที่จะใหคนรูจักสรรคสรางสภาพรมณีย และใหคนพัฒนาตนจนคนนั้นเปน
สภาพรมณียในตัวเอง อยางที่วาในคาถาที่จะบอกตอไป

คนศึกษา มีภาวนา ก็มั่นใจวายังไดพบรมณีย
เหตุใดการมาอยูในที่สงบสงัดอันเปนรมณียจึงเกื้อหนุนการศึกษาภาวนาพัฒนา
คน ดูตามนัยที่ทานอธิบายไว เมื่ออยูในที่ทั่วๆ ไป สิ่งแวดลอมหรือบรรยากาศ ถาไมพา
ใหใจฟุงซานวุนวาย ก็เลือนราง ไมมีกําลังที่จะดึงความสนใจ คนก็คิดเรื่องโนนเรื่องนี้ ใจ
วุ น หรื อ พร า ไปกั บ อารมณ ต า งๆ แต พ อมาอยู ใ นที่ ส งบสงั ด ที่ มี สิ่ ง แวดล อ มหรื อ
บรรยากาศเปนรมณีย ชวนใจใหชื่นชมยินดี ก็ดึงหรือชักพาจิตใหละใหผละหรือถอน
กลับออกมาจากอารมณโนนนี่นานา มาอยูกับสภาพที่ปลอดโปรงโลงเบาสบาย ซึ่งเปน
อารมณที่ไมมีพิษภัย แตเกื้อกูลแกจิตใจ ทําใหสดชื่นเบิกบานแจมใส มีกําลังที่จะตั้งจะ
อยูตัวเปนสมาธิ เหมาะแกงานเชนการศึกษาภาวนา
คนทั่วไปก็ชอบบรรยากาศรมณียกันมาแตไหนแตไรนานนักหนา ชาวบานพากัน
ไปเที่ยวในอุทยาน และที่หยอนใจตางๆ ใหใจไดพักไดพนไปจากอารมณที่สับสนวุนวาย
กวนใจ ดังที่แมในพุทธกาลก็กลาวถึงที่รมณียของชาวบานชาวเมือง แตสภาพรมณีย
แบบชาวบานและคนเมืองนั้น มักตางไปจากสภาพรมณียของพระ
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ที่สําคัญคือ ชาวบานชาวเมือง เมื่อไดถิ่นรมณียดีแลว ก็มักนําเอาเรื่องสนุกสนาน
บันเทิงที่ตัวชอบ บางทีแมแตเรื่องอกุศล ไปแทรกเสริมเติมใสหรือปนเปกับสภาพรมณีย
ที่บริสุทธิ์ของธรรมชาติ บางทีทําให ที่รื่นรมย์ กลายเปน ที่เริงรมย์ และเมื่อเขาไปที่นั้น
แลว ใจพนไปจากอารมณรบกวนเกากอนจริง แตแทนที่ใจนั้นจะไดชื่นชมยินดีกับสภาพ
รมณียจริงๆ กลับไปหมกมุนวุนวายกับอารมณอยางอื่นที่เอาไปแทรกไปปนนั้นเสีย
อีกอยางหนึ่งที่สําคัญ ในที่รมณียของชาวบาน มักมีการจัดแตงตางๆ โดยบางที
ไมระวัง กลายเปนการรุกรานเบียดเบียนธรรมชาติ และบางทีผลที่ไดกลายเปนปฏิปกษ
ตอจุดหมายของการมีรมณีย
หันไปดูรมณียของพระ ที่นับไดวาบริสุทธิ์หรือคอนขางบริสุทธิ์ ประการแรก ทาง
พระตองการผลที่ตรงตามความมุงหมายของการมีรมณีย ที่วาจะใหมีใจชื่นชมยินดี แลว
ใจนั้นก็ปลอดโปรงโลงเบาสงบสดชื่นผองใสหางไกลอกุศล และเกื้อหนุนกุศลเชนสมาธิ
จึงตองระวังที่จะไมเอาอะไรๆ ที่เปนปฏิปกษตอจุดหมายนั้น เขาไปเติมใสแทรกแซง
ปะปน ถาจะนําเขาไป ก็ตองใหเปนของเปนเรื่องที่กลมกลืนเขากันหรือเกื้อกูลหนุนกัน
แลวในขอสําคัญ พระมีวินัยตามพุทธบัญญัติ ที่ทําใหพระอยูกับธรรมชาติ โดย
ไมรุกรานเบียดเบียนธรรมชาติ แตใหเอื้อใหเกื้อกูลกัน จะจัดสรรดูแล ก็ใหเปนไปโดย
ชอบธรรม ไมใหผิดวินัย โดยเฉพาะการทําใหสะอาดเรียบรอยรมรื่น เชนที่มีการกวาด
ลานวัดเปนกิจวัตรสืบกันมา และรูจักพึ่งพาอาศัยรวมมือกับชาวบานญาติโยมในการ
จัดการตางๆ ใหไดเรียนรูศึกษาไปดวยกัน
รมณียเ ปนศั พท สําคั ญมาก แต เราทําไมลื ม ไป วั ดตองเปน ตัวอยางของถิ่ น
รมณีย มีน้ําอุดม มีรมไมงาม แลวก็มีพื้นถิ่นบริเวณที่สะอาด เรียบรอย ชวนใจใหสด
ชื่น แจมใส โนมใจสูความสงบ ความเบิกบานชื่นใจ พาใหเกิดปติปราโมทยไดงาย
ที่ เ ป น รมณี ย นี้ ไ ม ใ ช เ ฉพาะสํ า หรั บ ที่ อ ยู พ ระ แต สํ า หรั บ ประชาชนด ว ย
ประชาชนตองมาวัดอยูแลว เขาก็จะไดสัมผัสธรรมชาติที่สะอาดงามสดใส มีจิตใจ
โนมไปสูกุศล สงบราเริงเบิกบาน แลวฟงธรรม ก็รูเรื่อง เขาใจงายขึ้น
รวมความวา พระพุทธศาสนาเนนความสําคัญของถิ่นและที่อยูอาศัยมาก การ
สรร (เลือกสรร-จัดสรร) และสรรค (สรางสรรค ) ถิ่น-ที่อ าศัยใหเ ปนรมณีย ที่สดชื่ น
รื่นรมย ชุบชูชีวิต ชื่นกายชูใจ เปนหลักพื้นฐานรวมอยูในหลักการใหญขอแรก ของ
ระบบการพัฒนามนุษย คือในขอ กายภาวนา (การพัฒนาดานกายภาพ)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ถิ่นอาศัย ไดแก ที่อยู สถานที่ทํากิจกรรมการงาน ภาวะสิ่งแวดลอม เปนฐาน
เปนที่ตั้ง เปนที่รองรับความเปนอยู การพัฒนาชีวิต การเลี้ยงชีพ การประกอบกิจหนาที่
การงาน ตลอดจนการเสวยสุขผจญทุกขของมนุษย รวมทั้งการที่ชีวิตจะเริ่มตนและ
สิ้นสุด คือเกิดจนถึงตาย
ถิ่นอาศัยเปนจุดเชื่อมตอโลกของมนุษย เขากับโลกของธรรมชาติที่รองรับโลก
มนุษยนั้น จึงเปนความสําคัญอยางยิ่ง ที่มนุษยจะตองอนุรักษสภาพรมณียนี้ไว
จะเห็นไดในตํานานและในประวัติศาสตร แคขาดสวนพื้นฐานหรือแกนของสภาพ
รมณีย ไมมี “ฉายูทก” หรือ “ฉาโยทก” น้ําแลงๆ ตนไมลมๆ ไมนานนักเลย เหลามนุษยก็
ตองยายถิ่นฐาน ยายบานยายเมือง ดินแดนที่เคยรุงเรือง ก็กลายเปนที่รกราง ถาหนัก
หนา ก็สูญสิ้นความเปนรัฐเปนชาติ แมกระทั่งอารยธรรมก็ลม
ตัวมนุษยเอง ด้านที่เป็นบุคคล ซึ่งเปนสวนของสังคม แมไดความสุขจากลาภ ยศ
สรรเสริญ ความสนุกสนานบันเทิง ก็เปนของหอหุมอยูเปลือกผิว เปนของประกอบ
ประดับไว ไมแทจริงยั่งยืน
แตตัวมนุษย ด้านที่เป็นชีวิต ซึ่งเปนสวนของธรรมชาติ เปนเนื้อตัวที่แท เปนที่
พิสูจนความสุขที่เปนของจริงอยูในตัว มนุษยจึงตองมีความสุขที่เปนของชีวิต ซึ่งอยูใน
ธรรมชาติ และถึงกันกับธรรมชาติ ใหความสุขของชีวิตที่ลึกเขาไปถึงในจิตในใจจริงๆ นี้
มีอยูเปนพื้นเปนแกน
ตามที่วา นี้ ในขั้ นพื้นฐาน จึง ควรใหม นุษยมีความสุข อยูที่ธรรมชาติในสภาพ
รมณีย โดยมีดิน ที่ปรากฏตัวของปา ภูเขา ตนไม เขียวขจี มีดอกหลากสี นานาพันธุ มี
น้ํา ในแมน้ํา และบรรดาชลาลัย ที่ใส สะอาด งดงาม ชื่นกายชื่นใจ และมีแสงแดด สาย
ลม อากาศ สดชื่น แจมใส ใตทองฟาที่เจิดจาอําไพ
อีกอยางหนึ่งที่ควรสังเกตและรูเขาใจ คือลักษณะอาการและภาวะจิตใจในการ
ชื่นชมรมณีย ซึ่งเปนเรื่องลึกซึ้งลงไปขางใน ควรบอกไว เพื่อประโยชนทางการศึกษา ใน
การพัฒนาของคน
ขอใหนึกถึงคํากลาวชื่นชมรมณียของพระมหากัสสปะ ที่ยกมาใหดูเมื่อกี้ ขอให
สังเกตวา พระอรหันตชื่นชมความงามของตนไมดอกไม เปนตน โดยมีใจยินดีดวยกับ
สภาวะที่ดีงามเต็มอิ่มสมบูรณของมัน โดยไมไดคิดอยากจะเด็ดจะตัดเอาไป หรือจะ
เอามาเปนของตน แตปรารถนาดีที่จะใหมันงดงามสมบูรณอยูอยางดีของมัน
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พู ด ในภาษาธรรมตามสภาวะว า ในใจของพระอรหั น ต มี ฉั น ทะ คื อ ความ
ปรารถนาดี ที่ อ ยากให ดอกไม ต นไม นั้ น อยู ใ นภาวะหรื อ เข า ถึ ง ภาวะที่ดี ง ามเต็ มอิ่ ม
สมบูรณของมัน เมื่อเห็นมันงดงามอยูในภาวะที่ดีที่เต็มอิ่มสมบูรณอยางนั้น ก็ชื่นชม
ยินดีดวย อยางที่พูดกันวาอนุโมทนา เปนภาวะจิตแบบมุทิตา คือเมื่อเห็นเขาเจริญงอก
งาม ก็พลอยชื่นชมยินดีดวย และในกรณีนี้ ก็อยากใหดอกไมตนไมนั้นงดงามสมบูรณ
ตอไป หรือยิ่งขึ้นไป
แตจะเห็นวา คนชาวบานบางคน เมื่อเห็นดอกไมสวยตนไมงามอยางนั้น ก็ดีใจ
ชอบใจแลวก็อยากจะเด็ดอยากจะตัดอยากเอามาเปนของตัว และเพื่อจะใหไดดอกไม
งามนั้น อาจจะตองหักกิ่งไม หรือถึงกับตัดตนไมนั้น ทําลายตนไมทั้งตนไปเลย
มองดูสภาวะในใจของชาวบานคนนี้ ก็คือเขามีตัณหา ความอยากไดอยากเอา
เพื่อตัวตน ไมใชมีฉันทะที่ปรารถนาเพื่อความดีงามเต็มอิ่มสมบูรณของดอกไมตนไม
นั้นเอง
คนทั่วไป แมยังไมเปนพระอรหันต แตก็เดินตามรอยพระอรหันตได ในกรณีนี้ก็
คือฝกใจใหมีฉันทะที่ปรารถนาดีชื่นชมยินดีกับสิ่งทั้งหลายที่ดีงาม อยากใหคนและสิ่ง
และของทั้งหลายเจริญงอกงามอยูในภาวะที่เต็มอิ่มสมบูรณ
ถึงจะยังมีตัณหาอยากไดอยากเอาใหแกตัว แตก็ควรฝกใหมีฉันทะขึ้นมาดุลมา
คานไว เมื่อตัณหาใหเอาดอกเอาผลเอาอะไรบนตนไม ฉันทะก็จะไดใหรักษาตนไมไว
ไมตองตัดตนทิ้งทําลายตนไมตามดอกตามผลไปดวย
หลักมีอยูวา ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูล การศึกษาเอาฉันทะพัฒนาคนขึ้นไปให
มีชีวิตแหงฉันทะ ตัวบุคคลนั้นก็จะเปนสภาพรมณียอยูในตัวเอง ซึ่งทําใหที่นั้นถิ่นนั้น
เปนรมณียไปดวย
นี่คือจะไดผลตามคาถาที่วา (ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๘)
ไม่ว่าบ้าน ไม่ว่าป่า ไม่ว่าที่ลุ่ม หรือที่ดอน ผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหน ที่นั้น
ไซร้เป็นถิ่นสถานอันรื่นรมย์

……………
หมายเหตุ: กายภาวนา = การพัฒนาผัสสทวารกาย คือ พัฒนารางกาย ซึ่งเปนที่ประชุมแหงชองทาง
รับรูติดตอสื่อสารกับโลกหรือสิ่งแวดลอม อันไดแกระบบแหงอินทรียทั้งหลาย คือ ตา หู จมูก ลิ้น
และกายสัมผัส ดวยอินทรียสังวร โดยรับรูติดตอสื่อสารอยางมีสติ ใหไดผลดี มีการเรียนรู ไดปญญา

ทําบุญขัน้ พื้นฐาน
คือชาวบ้านช่วยกันทําชุมชนให้อยู่กนั ดี
ในตํานาน ในประเพณี
มีสาระที่ควรเขาถึงและอนุรักษไวใหตรงใหดี
มีความเกาติดอยูในความระลึกอยางหนึ่งวา เมื่อผูเขียนยังเปนสามเณรเล็กๆ อยูใน
ชนบท พอจะเห็นวามีความนิยมหรือเปนประเพณีอยางหนึ่งที่พระเทศนเรื่องเกี่ยวกับพระ
อินทร พูดถึงวัตรบท ๗ ของพระอินทร เลาเรื่องการทําบุญของมฆมาณพกับพวก ที่ชวนกัน
รวมตัวกัน ตั้งกลุมทําบุญ ดวยการทํางานสรางสรรคบําเพ็ญประโยชน พัฒนาทองถิ่นและ
ชุมชน ใหเขมแข็งมั่นคงอยูดีมีศีลธรรมมีความสุข ซึ่งควรถือเปนแบบอยาง
แตกาลลวงมาๆ เรื่องวัตรบท ๗ ของพระอินทรนั้นก็เหมือนวาเงียบหายหรือถูกลืม
ไป คนยังไดยินนามของพระอินทร และคนมากมายก็ยังทําบุญกัน แตคนไมรูจักการ
ทําบุญขั้นพื้นฐาน คือการรวมแรงรวมใจกันดูแลรักษาพัฒนาทองถิ่นและชุมชนของตน
การที่ติดใจนึกถึงเรื่องนี้ เพราะอยากไดความรูในเรื่องนั้นใหมีหลักฐานที่ชัดเจนมั่นใจ
ถาเมื่อ ๖๐-๗๐ ปกอนนั้น มีประเพณีเทศนเรื่องวัตรบท ๗ ของพระอินทร อยาง
ที่วา ก็พูดไดวา คนไทยสมัยกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ มีความรูเขาใจเรื่องบุญและการทําบุญ
ชัดตรงกวาคนไทยทั่วไปในปจจุบันนี้มาก
พรอมกันนั้นก็เปนตัวอยางใหเห็นวา ในเวลายาวนานที่ผานมา ซึ่งคนไทยหาง
เหินจากความรูจักพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีไทยไดหดเหี่ยวลง ความ
ประพฤติปฏิบัติที่เรียกวาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีไทย หลายอยาง
อาจจะเหลืออยูเพียงแครูปแบบที่ทําตามๆ กันไป
ในสภาพเชนนี้ หลั กคําสอนของพระพุ ทธศาสนาที่คนไทยเวลานี้รูเ ขาใจและ
ปฏิบัติกัน หลายอยางจึงคงไดพรองไดเพี้ยนไปแลว หรือถึงกับเลื่อนลอย อยางนอยก็
คับแคบลง

๑๔

รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา

เมื่อพรองหรือเพี้ยนไป ความรูความประพฤตินั้น นอกจากขาดประโยชนที่พึงได
ตามความหมายและวัตถุประสงคที่แทจริงแลว ก็อาจกอโทษเสียหายไปทุกดาน ทั้งแก
พระพุทธศาสนา แกวัฒนธรรมประเพณีไทย แกตัวคน ตลอดจนแกสังคมประเทศชาติ
ไมวาจะอยางไร ในที่นี้ก็ควรเลาตํานานพระอินทรที่วานั้นไว เพื่อฟนความรูความ
เขาใจในเรื่องบุญ และคติการทําบุญ ใหใกลเคียงหลักพระพุทธศาสนา และกูประโยชน
ใหแกสังคมไทย
สําหรับประเทศไทยในอดีตอันยาวนาน พระอินทรมีความสําคัญมาก เปนที่นับ
ถืออยางสูงในสังคมไทย ตั้งแตองคพระมหากษัตริยลงมา จึงไดเปนที่สืบสานคตินิยม
ต า งๆ เช น พระอิ น ทร มี ส วนสวรรค ๔ แห ง คื อ จิ ต รลดาวั น ปารุ ส กวั น มิ ส สกวั น
และนันทวัน (นันทนวัน ก็วา) ซึ่งไดมาเปนนามของพระราชวัง วังเจานาย และสถานที่
สําคัญของราชการ
ชื่อตางๆ ที่เกี่ยวกับองคอินทร เปนที่รูจักคุนชินแกคนไทยในทางที่รูสึกวาสูงสง
ยิ่ ง ใหญ อย า งพระวชิ ร าวุ ธ เวชยัน ตปราสาท เวชยั น ตราชรถ ช า งเอราวั ณ นั น ทา
โบกขรณี และตนไมสวรรคประจําดาวดึงสเทวโลก ชื่อวาปาริฉัตร หรือปาริชาต
พระอินทรเปนเทพเจายิ่งใหญตั้งแตยุคพระเวท เมื่อพวกอารยันอพยพรบรุกมายัง
ชมพูทวีป พระอินทรเปนเทพสูงสุดยอดนักรบ จนกระทั่งเมื่ออารยันตั้งถิ่นฐานมั่นใน
ชมพูทวีปแลว การยุทธลดความเดน พระอินทรก็ดอยความสําคัญลงไป พระพรหม
ยิ่งใหญขึ้นมา โดยพวกพราหมณอางพระพรหมจัดแบง มนุษยเ ปน ๔ วรรณะ และ
จัดระบบพิธีบูชายัญใหเปนเรื่องจําเปน และใหญโตโอฬาร
เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น พระพุทธเจาทรงสอนวาธรรมที่เปนความจริงมีอยู
เปนธรรมดานั่นแหละที่มนุษยจะตองเคารพถือเปนสําคัญ ใหเลิกถือวรรณะ ไมตอง
บูชายัญ มนุษยและเทพเปนอิสระตอกัน ทั้งคนและเทวดาจะลุถึงจุดหมายแหงธรรมได
โดยตางก็ดําเนินวิถีปฏิบัติจนลวงตลอดดวยตนเอง
ดังนั้น ผูที่สมัครเขามาในมรรคาเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแลว ก็ไมมี
อะไรติดพันหวงพะวงเกี่ยวโยงถึงเทวดา นอกจากวาเทวดาที่หวังความกาวหนาในธรรม
จะมาขอฟงธรรมจากพระดีๆ หรือเทวดามีศรัทธาอาจมาถวายบริการ หรือมีพระคิด
เฉไฉประพฤติ ไ ม ดี เทวดาดี ๆ ก็ อ าจจะมาช ว ยให ส ติ (เทวดาไม ดี ก็ มี บ า ง ที่ จ ะมา
พยายามแกลง ก็ใหชวนอยูกันดวยเมตตา)
อยางไรก็ดี คฤหัสถชาวบานมากมายยังไมรูเขาใจชัดเพียงพอในพุทธมรรคา
และยังหวงพะวงพรั่นใจตอเทวอํานาจ
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ตอนนี้ ท า นให พ ระพรหมอยู เ งี ย บๆ ดี ๆ ไม ต อ งมายุ ง กั บ คน แต พ ระอิ น ทร ที่
ยิ่งใหญมาแตเดิม ยังมีบทบาทในโลกมนุษยมาก ถึงตอนนี้ พระอินทรที่ยิ่งใหญของ
ศาสนาเกา ก็เปลี่ยนมาเปนพระอินทรในพระพุทธศาสนา โดยมีบทบาทสัมพันธกับ
มนุษยอยางใหม เปลี่ยนพฤติกรรมจากการสําแดงเดชขมเหงครอบงําผูอื่น มาเปนการ
ปกปองคนดีชวยเหลือคนมีธรรม
ในคัมภีรพุทธศาสนา พระอินทรจึงเปนบุคลิก ๒ แบบ คือ แบบแรก ที่เปนมาแต
เดิมในศาสนาเกา ซึ่งมีอาการหวงแหนความยิ่งใหญ ระแวงกลัววาใครจะมาแขงแยง
อํานาจ เชน ถามีฤๅษีดาบสบําเพ็ญตบะแกกลา อาสนของพระอินทรก็จะรอน ทําให
ทรงสอดสองวาใครมีฤทธิ์ขมแขงที่จะทําใหพระอินทรหลุดหลนจากฐานะ แลวก็ไป
แกลงไปหาทางทําลายตบะ
ใน แบบหลัง พระอินทรที่มานับถือพระพุทธเจา ถาคนดีถูกขมเหงรังแก คนมุงมั่น
ทําความดีแลวติดขัดหรือถูกขัดขวาง เกิดความไมเปนธรรม อาสนของพระอินทรก็จะ
รอน เมื่อสอดสองทราบเหตุแลว ก็ทรงมาชวยเหลือแกไข ดังที่คนไทยไมนานนักนี้คุนดี
กับความในพระราชนิพนธเรื่อง สังขทอง วา “ทิพอาสน์เคยอ่อนแต่ก่อนมา กระด้างดั่งศิลา
ประหลาดใจ...สอดส่องทิพเนตรดูเหตุภัย ก็แจ้งใจในนางรจนา แม้นมิไปช่วยจะม้วยมอด...”
พระอินทรในคติพุทธ เอาใจใสดูแลสงเสริมใหคนในโลกมนุษยประพฤติธรรม ถึง
ขั้นถือเปนงานเปนการของดาวดึงสเทวโลก โดยพิจารณาในสุธรรมสภา
ยกตัวอยาง เชน ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ทาวจาตุมหาราชไปเที่ยวตรวจดูโลกวา
มนุษยที่เกื้อกูลแกมารดา-บิดา เกื้อกูลแกสมณะ-พราหมณ ออนโยนนอมนบผูใหญใน
สกุลหมูเหลา อยูถืออุโบสถ ทําบุญทั้งหลาย มีมากหรือนอย ในวัน ๑๔ ค่ํา สงโอรสไป
เที่ยวดู และ ๘ ค่ํา สงเทวดาบริวารไปดู แลวรายงานแกประดาเทพชั้นดาวดึงสที่มา
ประชุมในสุธรรมสภาตามนั้น

ชาวพุทธผูนํา ทําบุญแรก คือทําถิ่นใหเปนรมณีย
บุญใหญอันสําคัญ คือชวยกันทําชุมชนใหอยูกันดี
ไดพูดขางตนวา คนในวัฒนธรรมไทยสมัยครึ่งศตวรรษกอนนี้ พอจะคุนกับคําวา
“วัตรบท ๗ ของพระอินทร์” คือขอปฏิบัติประจําตัวของพระอินทร และบุคคลที่ถือวัตร
บท ๗ นี้แหละ พวกเทวดาชั้นพระอินทรเรียกวาเปนคนดี (สัตบุรุษ) คนดีควรถือวัตรบท
๗ นี้ประจําตัว และใสใจรักษาพัฒนาทองถิ่นชุมชนดวยการทําบุญอยางพวกมฆมาณพ
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วัตรบท ๗ (พระไตรปฎกฉบับอักษรพมา และฉบับอักษรโรมัน เรียกวา วตบท หรือ พรต
บท) ไดแก ถือวา: ตลอดชีวิตนี้
๑. เราจะเลี้ยงดูมารดาบิดา
๒. เราจะมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลหมู่เหล่า
๓. เราจะพูดจาสุภาพนุ่มนวล
๔. เราจะไม่พูดจาส่อเสียดยุยง พูดแต่คําสมานสามัคคี
๕. เราจะครองเรือนโดยมีใจไร้ความตระหนี่ ยินดีในการสละ ชอบแจกจ่ายให้ปัน
๖. เราจะมีวาจาสัตย์
๗. เราจะไม่โกรธ ถ้าแม้ความโกรธเกิดขึ้น ก็จะกําจัดมันได้ฉับพลัน
พอถึงตรงนี้ คัมภีรตางๆ (ราว ๔ คัมภีร บอกรายละเอียดตางกันบาง) ก็เลาประวัติของ
หนุมมฆมาณพ ผูไดทํา “บุญ” ทั้งหลาย ซึ่งทําใหถิ่นอาศัยเปน “รมณีย์” ใหชุมชนอยูกันดี
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีศีลมีธรรม เปนเรื่องราวการทําบุญที่นาจะไดสืบมาในวัฒนธรรม
ไทยที่เคยคุนกันมาในสังคมไทย
ในที่ นี้ เห็ น ว า เป น เรื่ อ งดี ง ามที่ เ หมื อ นถู ก ลื ม ไป และที่ สํ า คั ญ จะช ว ยให เ ข า ใจ
ความหมายของคําวา “บุญ” ไดชัดตรง จึงยกมาเลายาวสักหนอย (ขอใหสังเกต คําวา บุญ และ
บุญกรรม กับคําวา รมณีย์)

ในอดีตกาล ที่มจลคามในแควนมคธ ขณะที่ชาวหมูบานทํางานกันอยูที่บริเวณ
กลางหมูบาน มาณพชื่อวามฆะ ไปทํางานที่นั่น เขากําจัดขยะมูลฝอยชําระจัดสถานที่
ในสวนของตัวใหสะอาดเรียบรอย เปนรมณีย ทํางานแลวพักอยู
แตแลวมีคนอื่นชอบใจที่นั้น มาเอาแขนผลักเขาใหพนไปแลว เขาไปพักที่นั่นเสีย
เอง มฆมาณพตองออกไป ก็ไมโกรธ แตไปชําระทําความสะอาดที่จุดอื่น ทําที่ใหมให
เปนรมณีย แลวยายไปอยูตรงนั้น แลวก็มีคนอื่นอีกมาเอาแขนผลักเขาออกมาจากที่นั้น
แลวเขาไปใชที่นั่นแทน มฆมาณพก็ไมโกรธ แตยายไปจัดทําที่อื่นใหเปนรมณีย
มฆะยังถูกคนอื่นแยงเอาที่นั้นไปอีก เขาไมโกรธ ก็ยายไปทําที่อื่นตอๆ ไป ขยายไป
เรื่อยๆ พรอมกับคิดวา คนเหลานี้ไดรับความสุขก็ดีแลว เขามีความสุขดวยการกระทําของ
เรา การกระทําของเรานั้นก็ตองเปนกรรมที่เปน “บุญ” ซึ่งจะใหความสุขแกเราดวย
วันรุงขึ้น มฆะถือจอบไปขุดแตงบริเวณที่เปนลานใหเปนรมณีย์ ชาวบานทั้งผูเด็ก
ผูใหญก็ไดไปนั่งพัก ที่ไหนคนมาชุมนุมกัน อยางกลางหมูบาน มฆะก็กวาดชําระทํา
สถานที่นั้นใหสะอาดเปนรมณีย์ จัดที่ทางบริเวณใหสะดวกสบายแกบรรดาผูคน ถือวา
เปนการใหความสุขแกมหาชน เมื่อถึงฤดูหนาว เขาก็กอไฟให ในฤดูรอน ก็จัดน้ําให
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ตอมา มฆะคิดวา ที่รมณีย์ ยอมเปนที่รักที่ชอบใจของทุกคน ไมมีใครไมชอบที่
รมณีย์ แตนี้ไป เราควรทําหนทางใหราบเรียบ แลวก็แบกถือมีดขวานจอบเสียม ออก
จากบานแตเชาตรู เที่ยวไปจัดแตงถนนหนทาง ตัดรานกิ่งไมที่เกะกะกีดขวาง
เมื่องานที่ตองทํามากขึ้น ก็ตองทําทั้งวันๆ เปนเหตุใหกลับบานค่ํามืด วันหนึ่ง
หนุมบานใกลเจอเขา ถามวาไปทําอะไรมา ก็ตอบวา ไปทําบุญ ชําระทางสวรรค หนุม
คนนั้นบอกวาขอเปนเพื่อนรวมทําบุญดวย ตั้งแตนั้นก็กลายเปนคณะที่มี ๒ คน
แลวก็มีหนุมอื่นอีกเห็นเขาทั้งสอง สอบถามทราบแลว ก็ขอเปนสหายรวมทําบุญ
ดวย ตอมาคนหนุมในหมูบานซึ่งเห็นดวยก็เขารวมงานทําบุญเพิ่มขึ้นทีละคนสองคน
จนกลายกลุมใหญถึง ๓๓ คน เปนนักทําบุญ โดยตั้งอยูในเบญจศีล แลวเที่ยวดูแลทํา
ประโยชนแกทองถิ่นชุมชน เชน พัฒนาทางเขาหมูบาน ทําทางสัญจรของชุมชนใหไป
มาสะดวก ขุดสระน้ํา ทําสะพาน สรางศาลาที่สี่แยก ศาลาที่คนมาพักมาพบกัน
ตัวหนุมมฆะเอง ซึ่งเปนหัวหนากลุมทําบุญ (บําเพ็ญประโยชน์) อยางนี้ เมื่อไดรับ
ความนับถือเชื่อฟงมากขึ้น ก็ไดแนะนําชักชวนชาวบานใหอวยทานเผื่อแผแบงปนกัน
เจริญเมตตา และรักษาศีล ๕ ละเวนสิ่งชั่วรายทั้งหลาย เชนสุรายาเสพติด และการ
พนัน จนชาวบานอวยทานรักษาศีลกันทั้งหมูบาน ทําใหทองถิ่นชุมชนอยูกันดีมีศีลมีธรรม
กลุมหนุมนักทําบุญ มีจอบเปนตนประจํามือ ไดทําหนทางใหราบเรียบกวางไกล
ออกไปเปนโยชนๆ
ฝายนายบานไดเห็นหนุมคณะนี้เที่ยวทํางานอยางนั้น ก็ไมพอใจ
นายบานนั้นมองวา กอนนั้น เมื่อพวกชาวบานยังดื่มสุรา ยิงนกตกปลาลาสัตว
เปนตน ตนก็มีรายไดจากคาตุมสุรา และเก็บสวย เปนตน แตพอชาวบานหันมาทําบุญ
ตามหนุมมฆะกัน รายไดนั้นก็หายไป จึงคิดวาจะตองขัดขวาง
แลวก็ใหเรียกหนุมพวกนั้นมาถามวา “พวกแกเที่ยวทําอะไรกัน?”
หนุมคณะนักทําบุญตอบวา “ทําทางสวรรค ขอรับ”
นายบานบอกวา “พวกแกนี่อยูบานอยูเรือน ไมควรทําอยางนั้น ควรออกปาไปยิงนก
ตกปลาลาเนื้อเอามากินกัน และทําสุราดื่มใหสบายใจแลวจะทําการงานโนนนี่อะไร ก็ทํากันไป”
มฆะกับพวกคัดคาน ไมทําตามคําของนายบาน ถึงจะถูกวากลาวซ้ําๆ อีก ก็ไม
ยอมทําตาม ในที่สุด นายบานขัดใจมาก คิดวาจะตองกําจัดคนพวกนี้ ก็เลยไปฟอง
ทางการ ถึงขั้นกราบทูลพระราชาวา “ขาพระองคเห็นโจรยกพวกพากันไป พระเจาขา” เมื่อ
พระราชาตรัสวา “เธอจงไปจับพวกมันมา” ก็ทําตามรับสั่ง นําตัวมฆะกับพวกมา
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พระราชาไมทันไดทรงพิจารณา ก็รับสั่งลงโทษใหชางเหยียบ แตดวยอํานาจ
เมตตาของพวกนักทําบุญ ชางไมยอมเหยียบ พระราชาทรงดําริวาชางคงเห็นคนมากไม
กลาเหยียบ จึงทรงใหพวกนั้นนอนลง เอาเสื่อลําแพนมาปูคลุม ชางก็ไมเหยียบ
พระราชาทรงเอะพระทัย ทรงสอบสวนทราบวา คนเหลานี้รวมกลุมกันทําบุญ
เชน เที่ยวดูแลถนนหนทาง สรางศาลาพักตามทางแยก ขุดสระน้ํา สรางสะพานใหแก
ประชาชน ก็ทรงชื่นชมสนับสนุน
แทนที่จะถูกลงโทษ ก็กลับเปนวาพระราชาไดพระราชทานนายบานนั่นแหละให
เปนคนรับใชของนักทําบุญ พระราชทานชางตัวนั้นใหเปนพาหนะของพวกเขา และทรง
มอบหมูบานนั้นใหพวกเขาจัดการใชประโยชนตามแตจะสะดวกเปนสุข
นักทําบุญกลุมนี้ ไดเห็นอานิสงสของบุญแลว แถมไดชางมาชวยงานดวย ก็ผอง
ใสยิ่งนัก คิดจะทําบุญกันยิ่งขึ้นไป ก็ปรึกษางานกัน ตกลงจะสรางศาลาพักแบบถาวรที่
สี่แยก ซึ่งเปนงานใหญ ตองหาชางมาทําดวย แตที่ทําบุญกันมานี้ ยังไมไดใหสวนรวม
ทําบุญ (คือ “ปัตติ” ใน “ปัตติทาน” ที่แปลกันสั้นๆ วาใหสวนบุญ) แกเหลาสตรี
ถึงตอนนี้เปนงานบุญใหญมาก พวกสตรีแมบานก็เขามารวมทําบุญดวย เชน
สุธรรมา (ภรรยาหนึ่งของมฆะ) เขามาเปนเจางานสรางศาลา ใหชางสลักที่ชอฟาเปนชื่อ
ศาลาวา “สุธรรมา” (หอประชุมเทพในดาวดึงสไดชื่อวา “สุธรรมสภา/สุธรรมาสภา”)
สุนันทาใหขุดสระโบกขรณี สุจิตราสรางสวนดอกไม (บุปผาราม) ที่เปนรมณีย์
มฆมาณพถือวัตรบท ๗ ตลอดชีวิตดังที่วาแลว ตัวเขาและเพื่อนนักทําบุญไดทํา
กรรมอันเปนบุญ (บุญกรรม/งานบุญ) อยางที่วามา
เห็นไดชัดวา การทําบุญ หรืองานบุญ (บุญกรรม) ในเรื่องนี้ เนนการทําความดี
ดวยการบําเพ็ญประโยชน ชวยกันจัดสรรถิ่นอาศัยใหเปนรมณีย์ รวมกันสรางสรรค
ชุมชนใหสงบรมเย็น ใหทุกคนอยูรวมกันดวยดี โดยที่แตละคนก็ทําชีวิตของตนใหดีงาม
เราตองการผูนําชาวพุทธที่เปนผูนําในการทําบุญทําประโยชนอยางมฆมาณพนี้
นี่คือเขาหลักในพุทธพจน (สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖) วา

ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน (รวมทั้งจัดเรือข้ามฟาก) จัดที่บริการน้ํา
ดื่ม และบึงบ่อสระน้ํา ให้ที่พักอาศัย บุญของชนเหล่านั้น ย่อมเจริญงอกงาม ทั้งคืนทั้ง
วัน ตลอดทุกเวลา, ชนเหล่านั้น ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้เดินทางสวรรค์
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วัฒนธรรมประเพณีไทย ที่สืบจากหลักพระพุทธศาสนา
ควรเปนเครื่องรักษาหลักพระพุทธศาสนา-รักษาประโยชนของสังคมไทย
เท า ที่ ไ ด เ ล า เรื่ อ งการทํ า บุ ญ มายื ด ยาว ก็ เ พราะเป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ทั้ ง ต อ
พระพุทธศาสนา และตอสังคมไทย
ดังที่ทราบกันดี วัฒนธรรมประเพณีไทยมากหลายสวน เกิดขึ้นจากการนําหลัก
พระพุ ท ธศาสนามาประพฤติ ป ฏิ บั ติ สื บ ต อ กั น มาในสั ง คมไทย เพื่ อ ประโยชน แ ก
สังคมไทย การที่จะอนุรักษ รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทยในสวนเหลานี้ จึงหมายถึง
การรูเขาใจหลักพระพุทธศาสนาที่นํามาใชประโยชน และประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง
ถาความรูเขาใจเลือนรางไป แลวประพฤติปฏิบัติผิดเพี้ยนหรือกลายรูปกลายราง
ไป นอกจากอาจทําลายพระพุทธศาสนาแลว แทนที่สังคมไทยจะไดประโยชน ก็จะ
กลายเป นเกิดโทษ แตถา รูเข าใจและปฏิบัติถูกต อง นอกจากสังคมไทยจะสืบ สาน
ประโยชนของตนไดแลว ก็จะเปนการรักษาพระพุทธศาสนาไวดวย
ถาถือวาวัฒนธรรมเปนองคประกอบสําคัญของสังคม เปนเอกลักษณของชาติ
เปนคุณคาสาระที่แสดงตัวของประเทศ ถาถือวาการอนุรักษวัฒนธรรมไทยเปนหนาที่
อยางหนึ่งของคนไทย การอนุรักษวัฒนธรรมไทยอยางเขาถึงทั้งทางพฤติกรรม ทาง
จิตใจ และทางความรูเขาใจจริงดวยปญญา ก็จะเปนทั้งการรักษาพระพุทธศาสนาไว
ใหแกสังคมไทย และชวยใหสังคมไทยยังไดประโยชนที่พึงไดจากพระพุทธศาสนา
ทั้งนี้ รวมทั้งจะไดไมเกิดโทษจากความเขาใจคับแคบ เลือนราง หรือผิดเพี้ยนไป
ที่พูดตรงนี้ หมายความวา การทําหนาที่ของรัฐไทยก็ตาม ของคนไทยก็ตาม ตอ
พระพุทธศาสนา และตอวัฒนธรรมไทย ในความหมายนี้ เนื่องอยูดวยกัน โดยโยงไป
รวมกับการรักษาประโยชนของคนไทยและสังคมไทย
พอจะเห็นไดไมยากวา พระพุทธศาสนาที่สืบมาในวัฒนธรรมไทยนี้ จัดแบงสังคม
ชาวพุทธไทยเปน ๒ ชุมชนใหญ คือ บรรพชิต กับ คฤหัสถ หรือพระสงฆ กับสังคม
ใหญของชาวบานหรือประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา
นั่นเอง
ชาวพุทธ ๒ ชุมชนใหญนี้ แมจะมีวิถีชีวิตและระบบกิจการแยกตางหากกันชัดเจน
ก็มีฐานรวมกันเปนที่ตั้งของจุดแยก และมีปลายยอดบรรจบกัน โดยประสานกันตลอด
ในระหวาง
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บรรพบุ รุ ษ ไทยถื อ กั น มาในรู ป แบบง า ยๆ ว า พระสงฆ ห รื อ ชุ ม ชนวั ดมุ ง ตรงสู
นิพพานเปนจุดหมาย สวนคฤหัสถหรือประชาชาวบานมุงนิพพานเปนสุดทาย โดย
หมายสวรรคเปนประกันไวกอน
ภาวะจิตและความเขาใจอันเปนสภาพนามธรรมนี้ เมื่อปรากฏออกมาในวิถีชีวิต
ก็สืบตอมาเปนวัฒนธรรม เกิดเปนรูปแบบที่แยกกันคอนขางชัดเจน
- ในฝายของพระสงฆ มุ่งแน่วไปในวิถีแห่งนิพพาน (โมกขมรรค)
- สวนในฝายคฤหัสถคือสังคมของชาวบาน เน้นไปในวิถีแห่งสวรรค์ (สัคคมรรค)
โดยที่พวกชาวบานถือการดําเนินในทางแหงนิพพานเปนเรื่องสวนตัวของบุคคลที่
จะยกยองเชิดชูเปนแตละกรณี
(ตรงนี้ วัฒนธรรมไทยนาจะพัฒนาวิถีชาวบานขึ้นไปอยูในระดับประถมมรรคแหง
โมกขมรรค ไมควรติดอยูแคสัคคมรรค)
วัฒนธรรมประเพณีไทย ที่สืบมาถึงปจจุบัน ถามองใหดี ก็จะเห็นระบบที่แยกเปน
สองดานสองสวนนี้ ซึ่งเห็นไดในประเพณีการทําบุญตางๆ ดวย แตที่จะพูดที่นี่คือ เรื่อง
การทําบุญของมฆมาณพ หรือในประวัติของพระอินทรที่เลามานั้น แตเนื่องจากเปน
เรื่องที่เลือนรางจางหาย และผูเขียนเองก็แทบไมทันเห็นความเปนไป จึงพูดเรื่องราวได
ในเชิงสันนิษฐาน โดยมีหลักการเปนฐานอางอิง
ขอพูดรวบรัดยนยอวา ตามนัยที่กลาวมา ซึ่งสอดคลองกับประเพณีไทยอื่นๆ
นาจะเปนวา ในวัฒนธรรมประเพณีไทย ที่เรามีการเทศนมหาชาตินั้น เดิมที คงมี หรือ
นาจะไดมีการเทศนอีกอยางหนึ่งเปนประเพณีคูเคียงกันมา กลาวคือ
การเทศน์ ม หาชาติ ว่ า ด้ ว ยการบํ า เพ็ ญ บารมี ข องพระโพธิ สั ต ว์ ซึ่ ง เป็ น วิ ถี แ ห่ ง
โพธิ ญ าณที่ จ ะลุ ถึ ง นิ พ พาน ยกเป็ น เรื่ อ งของอุ ด มคติ ซึ่ ง พึ ง พยายามรั ก ษาไว้ ใ ห้ เ ห็ น
ความสําคัญอย่างสูง
การเทศน์เรื่องวัตรบท ๗ ของพระอินทร์ โดยจับสาระที่การทําบุญกรรมของมฆ
มาณพกับพวก เป็นวิถีแห่งบุญกิริยาของชาว บ้านหรือประชาชนทั่วไป ผู้อยู่ท่ามกลางโลก
ธรรมและเรื่องเทวฤทธิ์ พหิทธานุภาพ และยังมุ่งหวังความสุขความเจริญระดับสวรรค์
ที่พูดเชิงสันนิษฐานไว้นี้ เป็นข้อที่ผู้มีฉันทะน่าจะสืบค้นกันต่อไป

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑

แตไมวาจะเปนอยางที่สันนิษฐานนั้นหรือไม ก็มีประโยชนใหญที่ไดแน คือ
ดั ง ที่ รู กั น ชั ด อยู แ ล ว ว า การทํ า บุ ญ เป น หลั ก การใหญ อ ย า งหนึ่ ง ของ
พระพุทธศาสนา และการทําบุญก็ไดเขามาเปนทั้งเนื้อหาสาระสวนสําคัญ และเปนแรง
ขับเคลื่อนอยูในวัฒนธรรมไทยตลอดมา พรอมทั้งเปนหลักการที่ผูกโยงชีวิตไวใหถึงกัน
กับธรรมชาติ ไมแปลกแยกไมทํารายกัน
ดั ง นั้ น จึ ง น า จะชวนกั น ฟ น ความรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ งการทํ า บุ ญ ให ป ระชา
ชาวบานปฏิบัติไดถูกตองตามหลักการของพระพุทธศาสนา อันจะชวยใหวัฒนธรรม
ประเพณีเกี่ยวกับการทําบุญปรับตัวเขาในวิถีที่เต็มสาระตามหลักธรรม และเกิดเปน
ประโยชนแกชีวิตและสังคมไทยตามที่ควรจะมุงหมาย

พระอวยธรรม ชาวบานอวยทาน สองชุมชนเชื่อมประสานกันดวยธรรม
เมื่อคนมีธรรม ชีวิตก็งาม สังคมก็ดี ธรรมชาติที่รอบลอมก็เปนรมณีย
อยางไรก็ดี แมจะมีน้ําใจงามทําบุญบําเพ็ญประโยชนมากมายอยางพวกมฆ
มาณพ ความหมายต อชีวิ ต ก็ ยั ง เป นการพัฒนาที่ เ น นในระดั บ กายภาวนา และศีล
ภาวนา ซึ่งยังไมพอ
ควรกาวตอไปในการพัฒนาระดับจิตตภาวนา และปญญาภาวนา ซึ่งในระบบ
บุญกิริยาของคฤหัสถ เรียกรวมวา “ภาวนา” แตก็คือ จิตตภาวนา (พัฒนาจิตใจ) กับ
ปญญาภาวนา (พัฒนาปัญญา) นั่นเอง
ตามปกติหรือโดยทั่วไปนั้น การศึกษาพัฒนาควรไดอาศัยครูอาจารย ผูมีความรูมี
ประสบการณ ที่จะแนะนําใหความรูความเขาใจ ที่จะไดสดับฟง เปนกัลยาณมิตรที่มี
โอกาสใกลชิดไดปรึกษา พระสงฆเปนผูมีวิถีชีวิตที่มุงไปในการพัฒนาจิตปญญา และ
เปนที่หวังเปนที่นับถือของสังคมวา เปนผูที่พรอม และเปนผูทําหนาที่เปนครูอาจารย
เปนกัลยาณมิตรอยางนี้
พรอมกันนั้น พระสงฆซึ่งมีวิถีชีวิตที่อุทิศใหแกการพัฒนาจิตปญญา ดํารงรักษา
สืบทอดธรรม สงตอประทีปธรรม แสดงธรรมใหธรรมแกชาวโลก โดยชวยนําชวยแนะ
ผูอื่นในการพัฒนาทุกดานของภาวนา ก็เวนการแสวงหาสะสมวัตถุ ไมหวังสุขที่พึ่งพา
เสพอามิส

๒๒

รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา

เมื่อพระสงฆอาศัยวัตถุเพียงเล็กนอยจากชาวบานเทาที่จําเปนตอชีวิต แตมีธรรม
มีปญญาที่จะแนะนําสั่งสอน ก็ทําใหเกิดความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกันกับชาวบาน
โดยทําใหเกิดเปนประเพณีที่พระสงฆ ซึ่งไมสะสมเสพสามิสสุขนั้น จะอาศัยปจจัยสี่
พอที่จําเปนตอชีวิต จากการจัดถวายโดยคฤหัสถชาวบาน ดวยการเดินไปบิณฑบาต
เปนตน พรอมกับที่เหลาชาวบานก็หวังจะไดสดับฟงธรรมเกื้อหนุนปญญาจากพระสงฆ
โดยนัยนี้ ในพระพุทธศาสนา ตามหลักแหงพุทธพจน “อญฺโญญฺญนิสฺสิตา” จึงไดมี
ประเพณี ค วามสั ม พั นธ แ บบอาศั ยกั น ที่ คฤหั ส ถ จั ด ถวายอามิ ส ทาน และพระสงฆ
อํานวยธรรมทาน (ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๗/๓๑๔) ดังนี้

ภิกษุทั้งหลาย เหล่าพวกพราหมณ์คหบดี (ชาวบ้าน) เป็นผู้มีอุปการะมาก
แก่พวกเธอ บํารุงเธอทั้งหลายด้วย จีว ร บิณ ฑบาต เสนาสนะ และหยูกยา
เครื่องรักษาผู้เจ็บไข้;
แม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เหล่าพราหมณ์คหบดีชาวบ้าน
โดยแสดงธรรม อันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามถึงสุดท้าย ประกาศ
การดําเนินชีวิตประเสริฐ พร้อมอรรถ พร้อมพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง
แก่พราหมณ์คหบดีชาวบ้านเหล่านั้น;
ภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถ์ และบรรพชิต อาศัยซึ่งกันและกัน (ด้วยอามิสทาน
และธรรมทาน) อยู่ประพฤติชีวิตประเสริฐนี้ เพื่อไถ่ถอนห้วงกิเลส ที่จะกําจัด
ทุกข์ให้สิ้นไปโดยชอบ ดังว่าฉะนี้
ผู้ครองเรือน (ชาวบ้าน) และผู้ไร้เรือน (พระสงฆ์) ทั้งสองฝ่าย “อญฺโญญฺญ
นิสฺสิตา” (อาศัยกันและกัน) ย่อมสัมฤทธิ์สัทธรรมที่ปลอดจากกิเลสผูกรัด อย่าง
ยอดเยี่ยม
บรรพชิตปรารถนาจากคฤหัสถ์ แค่จีวร บิณฑบาต หยูกยา ที่นั่งที่นอน พอ
เป็นเครื่องบรรเทาความข้องขัด
ส่วนเหล่าผู้อยู่ครองเรือน เป็นคฤหัสถ์ อาศัยพระที่ปฏิบัติดีมีธรรม ศรัทธา
มุ่งต่อพระอรหันต์ เพ่งพินิจด้วยอริยปัญญา ประพฤติธรรมในพระศาสนานี้ ที่
เป็นทางไปสุคติ เมื่อยังใคร่กาม มีความเพลิดเพลิน ก็บันเทิงในโลกของเทพ
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เมื่อพระพุทธเจาทรงเริ่มประกาศพระศาสนานั้น พระองคและพระสงฆ มิไดมี
วิหาร คือ กุฎีที่อยู่อาศัย แตพักตามรุกขมูล คือโคนไม ตลอดจนที่โลงแจง และลอมฟาง
เมื่อมีผูเลื่อมใสดวยศรัทธาซาบซึ้งใจในอากัปกิริยา และสมณกิจแหงธรรมทาน
อันแสดงถึงความเปน “ภาวิต” (ผูที่พัฒนาแลว) ทั้ง ๔ ดาน คือ ทั้งภาวิตกาย (มีกายที่
พัฒนาแลว) ภาวิตศีล (มีศีลที่พัฒนาแลว) ภาวิตจิต (มีจิตใจที่พัฒนาแลว) และภาวิต
ปญญา (มีปญญาที่พัฒนาแลว) เขามาขอสรางวิหารคือกุฎีถวาย พระพุทธเจาจึงได
ทรงอนุญาตใหพระสงฆรับวิหารทาน มีกุฎีที่พักอาศัย จนไดกลายเปนวัดวาอาราม
และมีพุทธพจนตรัสอนุโมทนาเปนหลักไว (วินย.๗/๒๗๑/๑๒๑) ดังนี้
อันที่อยู่อาศัย ย่อมป้องกัน หนาว ร้อน และสัตว์ร้าย นอกจากนั้นยังป้องกัน
งู เหลือบยุง และฝนยามยะเยือก อนึ่ง ลมแรง และแดดกล้า เกิดมีมา ก็กันได้
การสร้างที่อยู่อาศัยถวาย (วิหารทาน/สรางกุฎีสรางวัด) แก่สงฆ์ เพื่อเป็นที่
พํานัก เพื่อความสุข เพื่อฌาน และเพื่อวิปัสสนา พระพุทธะทั้งหลายสรรเสริญ
ว่า เป็นทานอันเลิศ
เพราะเหตุฉะนั้น บัณฑิตชน เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ที่แท้แก่ตน จึงควร
สร้างที่พักอาศัยอันรื่นรมย์ และให้ภิกษุทั้งหลาย ผู้เป็นพหูสูต เข้าอยู่อาศัย
อนึ่ ง พึ ง จั ด ถวาย ข้ า ว น้ํ า ผ้ า และเสนาสนะ ด้ ว ยจิ ต อั น เลื่ อ มใสใน
พระภิกษุทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัย
พระภิกษุเหล่านั้น ย่อมแสดงธรรมเครื่องบรรเทาสรรพทุกข์ ซึ่งเมื่อเขาเข้าใจ
ชัดแล้ว หมดสิ้นกิเลสที่หมักหมมใจ ก็หายทุกข์ร้อน สงบเย็นได้ ตั้งแต่ในโลกนี้
เรื่องราวที่เลามา ชวยใหเห็นบรรยากาศของ ชีวิตและสังคมแบบพุทธิกะ ซึ่งมีฐาน
อยูในสภาพแวดลอมที่เปนรมณีย์ อันเอื้อใหคนพัฒนาชีวิตดวย กายภาวนา และพากัน
ทําบุญกิริยาที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน ที่คนพัฒนาการอยูรวมกันดวย ศีลภาวนา
ครั้นมีชุมชนดี มีสังคมมั่นคง ก็พัฒนาชีวิตยิ่งขึ้นไป ในทางจิตใจ และปญญา
ดวย จิตตภาวนา และ ปัญญาภาวนา
เมื่อมีพระสงฆรูธรรมเปนกัลยาณมิตร แนะนําใหความกระจาง ตนเองรู้จักมนสิการ
ก็กาวหนาไปในการพัฒนาชีวิตดวย ภาวนา ทั้ง ๔ ลุถึงความจริง ความดี ความงาม
ความสุขที่แทจริง

จะทําชั่ว หรือทําดี ก็เริ่มที่อยาก
รูจักอยากใหชัด จะไดพูดใหเต็มปาก ทําใหเต็มมือ
จะบอกวาอยาก ปากก็พูดออกมา ไมตองวาออมแอม
คนไทยไมนอยรูผิดๆ เชื่อผิดๆ ติดกันมาวาพระพุทธศาสนาสอนไมใหอยาก พระ
บอกวาไมใหมีความอยาก พอพูดขึ้นมาถึงความอยาก คนถือพุทธบอกวา อยากไมไดนะ
ผิด เอาความอยากเปนผิดหมด เพราะเขาใจวาความอยากเปนตัณหา คนมากมายเขาใจ
อยางนี้ ใชไหม บอกกันวา อยากไมไดนะ เปนตัณหา ตองไมอยากอะไรทั้งนั้น
เลยกลายเปนวา ถาเปนชาวพุทธละก็ ตองทําเปนไมอยากไดอยากดีอะไร นี่คือ
พลาดแลว พลาดอย่างสาหัส อยู่กันในความมืดมัวสลัวคลุมเครือ เมื่อนับถือธรรมกัน
มัวๆ สลัวๆ ออมแอมๆ เลือนราง ไมมีความชัดเจน ก็งอนแงนโซเซแนนอน
เรื่องนี้สําคัญมาก จึงตั้งเปนขอสังเกตย้ําไวในหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
(พ.ศ. ๒๕๕๕, หนา ๑๐๗๔) ขอคัดมาสําทับไวที่นี่

มีข้อสังเกตว่า คนไทยทั่วไป โดยเฉพาะชาวพุทธไทยนี้เอง พอพูดถึงความ
อยาก ก็มักจะบอกว่าไม่ดี ไม่ถูก ใช้ไม่ได้ แล้วก็ชอบบอกกัน สอนกัน ไม่ให้อยาก
ซึ่งนับว่าเป็นอันตราย อาจกลายเป็นการทําร้าย ทั้งตัดรอนการพัฒนาคน และ
ขัดขวางการพัฒนาสังคมประเทศชาติ
ส่วนคนอีกพวกหนึ่งก็เลยเถิดไปในทางตรงข้าม ชอบพูดชอบสอนว่าให้
อยากได้อยากเอา อยากมั่งอยากมี บางทีถึงกับสอนให้โลภ ให้อยากเด่นอยาก
ดัง อยากเป็นใหญ่เป็นโต บอกว่าต้องอย่างนี้ ประเทศชาติสังคมจึงจะพัฒนา
แต่ไม่ได้พัฒนาจริงเลย มีแต่พัฒนาไปสู่ความพินาศ อย่างน้อยก็ทําให้เกิดการ
พัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ พาคนพาโลกออกไปจากสันติภาพ
ที่เปนกันอยางนี้ก็เพราะขาดความรูเขาใจจริง ซึ่งเปนอันตราย เพราะเมื่อรูไ ม
ชัดเจน ก็ทําอะไรไมจริงจัง เดี๋ยวไปเจอคําอธิบายธรรมวา เมตตา แปลวา อยากใหเขามี
ความสุข (อยากทําใหเขาเปนสุข) กรุณา แปลวา อยากชวยใหเขาพนทุกข เปนตน ก็งง ไม
รูวาจะเอาอยางไรดี นี่คือที่วาขาดความรู แลวก็เลยไมมีหลัก ถาหลักลอย ก็ไปไดไมเทาไร
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หลายคนคิดวา จะปฏิบัติธรรมก็ตองไมอยาก เลยกลายเปนวา คนปฏิบัติธรรม
ตองไปเปนมนุษยอีกพวกหนึ่ง ตองไปมีชีวิตอีกแบบหนึ่ง อยามายุงกับชาวบาน จะมาอยู
กับชาวโลกไมได ทีนี้ พอจะใหคนศึกษา ใหเด็กเลาเรียนวิชาหาความรู จะใหไปทําการ
ทํางานอะไรตางๆ ก็บอกวาใหอยากร่ํารวยมั่งมี อยากเปนใหญเปนโต บอกวานี่เปนเรื่อง
ทางโลก ทางธรรมไมเกี่ยว พวกปฏิบัติธรรมก็ไมเอาดวยกับโลก พวกทางโลกก็ไมตองยุง
เกี่ยวกับธรรม แทนที่จะเปนพวกเดียวกัน ที่พัฒนาอยูหนาอยูหลังตามกันไป กาวหนาไป
ดวยกัน ก็กลายเปนแยกเปนคนละพวก อยูตางหากกัน แลวก็เลยหมดไปดวยกัน
ที่เปนอยางนี้ก็เพราะวา ชาวพุทธไทยมากมายพากันเขาใจไปวาความอยากมีอยู
อย า งเดี ย ว คื อ “ตั ณ หา” ไม ว า จะอยากอะไร จะร า ยหรือ ดี ก็ ม องเปน ตั ณ หาไปหมด
เพราะฉะนั้นมีความอยากไมได ตองลด ตองละ ตองเลิกอยางเดียว ใหดับ ใหละหมด
อยางนอยก็ตองแสดงตัววาเปนคนไมมีตัณหา ไมมีความอยาก อยางนี้ก็จบกัน
เพื่ อ รวบรั ด ขอให ดู หลั กที่ ทา นแสดงไว ท า นว า ไว แ ล ว ขอให รู ว า ความอยาก
ความปรารถนามี ๒ อยาง (ม.อ.๑/๔๕) คือ
๑. ความปรารถนาที่เปนตัณหา อยากเสพ อยากเอา (ตณฺหาปตฺถนา)
๒. ความปรารถนาที่เปนฉันทะ อยากรูเขาใจ อยากทําใหดี (ฉนฺทปตฺถนา)
ความปรารถนาหรืออยากแบบตัณหานั้น ไมตองพูดถึงละ รูกันอยูวาทานไมหนุน
แตปรารถนาหรืออยากแบบฉันทะ ทานสอนใหเราเอาจริงเอาจัง ใหอยากทําอะไรๆ ให
มันดี อยากทําดีงาม จนกระทั่งปรารถนานิพพาน ดูพุทธพจนสักแหง (ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๑) วา

ปามุชฺชพหุลา โหถ

เขมํ ปตฺเถถ ภิกฺขโว

แปลว่า: เธอทั้งหลายจงเปนผูมากดวยปราโมทย พึงปรารถนาความเกษมเถิด
ภิกษุทั้งหลาย
ตัณหาเกิดที่ไหน ควรละเสียที่นั่น สวนฉันทะ ทานก็ใหละ แตละดวยการทําให
สําเร็จตามฉันทะนั้น คือ ละดวยการทําตามฉันทะนั้นจนสําเร็จผล ทําใหฉันทะนั้นหมดไป
เอง หรือไมตองมีฉันทะนั้นอีกตอไป
พูดอีกอยางหนึ่งวา ตัณหา เปนความตองการชนิดที่วา เมื่อมันเกิดขึ้นมา เราก็ละ
ดวยการสลัดทิ้งไปเสียเลย ไมตองเก็บเอาไวใช สวนฉันทะ เปนความตองการชนิดที่ควร
ทําตาม จนสําเร็จ ใหความตองการนั้นหมดไปเอง ตั้งแตอยากไปวัด จนกระทั่งอยากถึง
นิพพาน อยางในเรื่องที่พระอานนทอธิบายแกพราหมณคนหนึ่งวา (สํ.ม.๑๙/๑๑๖๓-๘/๓๔๙)
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พระอานนท: นี่แนะพราหมณ ทานเขาใจวาอยางไร กอนนี้ ทานไดมีฉันทะวา เราจักไปวัด,

เมื่อทานไปถึงวัดแลว ฉันทะเพื่อการนั้น ก็สงบระงับไป ใชไหม?
พราหมณ: ใชอยางนั้น ทาน...
พระอานนท: ฉันนั้นเหมือนกันแล ทานพราหมณ ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ...ฉันทะ
เพื่อการบรรลุอรหัตต ที่ภิกษุนั้นเคยมีในกาลกอน เมื่อเธอบรรลุอรหัตตแลว
ฉันทะเพื่อการนั้น ก็สงบระงับไป
ตามที่ทานวามานี้ ฉันทะ ละดวยการทําใหสําเร็จถึงจุดหมายของมัน ฉันทะที่
เกิดขึ้นแตละครั้ง ตองทําใหสําเร็จถึงจุดหมายของมัน จึงบอกวา ละดวยการทําใหสําเร็จ
ตามนั้น เมื่อจุดหมายสําเร็จแลว มันก็ละ คือหมดหนาที่ของมันไปเอง จุดหมายของมันใน
กรณีนั้นคืออะไร ก็ทําใหสําเร็จตามนั้น พอถึงจุดหมาย ก็คือจบแลว ที่วาละ ก็คือมันหมด
หนาที่ไปเอง เปนการละเฉพาะกรณี ละในกรณีนั้นๆ ไมใชเลิกไปเลย
สวนทางฝายตัณหา ใหละดวยการที่วา มันเกิดเมื่อไร ก็ไมเอากับมัน แตสําหรับ
ปุถุชน อาจจะไดแควาคุมมัน หรือบรรเทา ทําใหเบาบางลง หรือเอาฉันทะมาดุลมาคาน

อยากดวยฉันทะ-อยากดวยตัณหา รูหลักวิชากันสักหนอย
ที่พูด มาขางตน นั้น ก็มุงเพื่อใหเ ห็นจุดแยก และความแตกตาง ระหวา งความ
อยาก ๒ แบบ คื อ ระหว า งตั ณ หา กั บ ฉั น ทะ เป น สองด า น ควรเน น ไว ว า ฉั น ทะเป น
คุณสมบัติหรือองคธรรมสําคัญในการศึกษา ในการพัฒนาชีวิตทํากิจทําการทุกอยาง ทํา
ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาขึ้ น ในเนื้ อ ตั ว ชี วิ ต ของเรา และสร า งสรรค ค วามดี ง าม
สมบูรณของสิ่งตางๆ สวนตัณหานั้นไมไดอะไรเขามาจริงจัง แคกระทบ-ผาน กระทบ-ผาน
เขามาพบมาผูกมัดรัดพันติดกัน แลวก็แยกพรากพลัดหลุดจากกันไป
ยกหลักมาดูกันอีกทีวา ความอยากมี ๒ อยาง คือ
๑. ความอยาก ที่เปนอกุศล เรียกวา ตัณหา
๒. ความอยาก ที่เปนกุศล เรียกวา ฉันทะ
ทีนี้มาดูลักษณะที่ตางกัน อย่างแรก โดยไมตองมีความรูอะไรเลย ไมตองมีการ
เรียนรูอะไรทั้งสิ้น สักแตวามีความรูสึก คือ เมื่อ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (อายตนะ)ได
ประสบสิ่งซึ่งใหเกิดความรูสึก (เวทนา) ที่เปนสุข ก็ชอบใจ แลวใครอยากจะเสพความรูสึก
นั้น เมื่อตา หู ฯลฯ (อายตนะ) กระทบสิ่งซึ่งใหเกิดความรูสึก (เวทนา) ที่เปนทุกข ก็ไมชอบ
ใจ แลวก็อยากหลีกหนีใหพนความรูสึกนั้น ความอยากเสพความรูสึกนั้น เรียกวา ตัณหา
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ถาไมมีความรูหรือไมใชความรู คนที่อยูแคความรูสึก ก็มีชีวิตอยูกับปฏิกิริยาของ
ตัณหาตอเวทนาคือความรูสึกอยางเต็มที่ ความไมรูนั้น เรียกวา อวิชชา จึงบอกวา อวิชชา
เปนปจจัยคือเปนตัวเอื้อโอกาสแกตัณหา
ทีนี้ ถามีปญญา เกิดรูขึ้นมาเมื่อไร อวิชชาลดลงไป ตัณหาก็ไมมีโอกาสเขามา
หรือจะถูกทอนกําลัง เพราะฉะนั้น ตัณหาจึงตองอาศัยอวิชชา เมื่อเกิดมีความรูขึ้นมา
ตัณหาก็ถูกบั่นรอน ถูกทําใหไมมั่นคง ไมแรง หรือบางทีถูกทําลายอํานาจไปเลย เชน รูวา
สิ่งที่จะเสพ สิ่งที่ใหสุขเวทนานี้ เปนโทษแกชีวิต พอความรูนี้เกิดขึ้น ถาความรูนั้นชัดเจน
แรงพอ ตัณหาอาจจะหายไปเลย ขึ้นตอการที่วา ปญญาเพิ่มขึ้น หรืออวิชชาลดลงไปมาก
นอยแคไหน ดังที่วาถาปญญาความรูชัดเจนแจมแจง ก็จะทําลายกําลังตัณหาหมดไปได
แตคนที่ยังไมมีปญญา อยูกับดานความรูสึก ก็ตองใหตัณหาชักนําพาชีวิตไป
ดูตอไปอีก อย่างที่สอง เมื่อไมอยูแคความรูสึก พอมีความรูความเขาใจขึ้นมา ถึง
จะประสบสิ่งที่รูสึกถูกใจชอบใจ แตเมื่อรูวาสิ่งนั้นเปนโทษ เชนของอรอยมีสารพิษ ก็ละได
ไมเสพ (ปญญาพาพนจากอํานาจของตัณหา) แตไมใชแคนั้น เมื่อเกิดความรูเขาใจวาอะไร
เปนสิ่งที่ดี เปนคุณแกชีวิต เปนตน พอรูวาอันนั้นมีคุณเปนประโยชน ก็เกิดมีความอยาก
ทําอะไรตอสิ่งนั้น ซึ่งกอนนั้นอาจจะไมเคยอยาก ความอยากอยางนี้แหละเรียกวาเปน
ฉันทะ ซึ่งเห็นไดชัดวาเปนความอยากที่มากับปญญา จึงวา ปัญญาเอื้อโอกาสแกฉันทะ
สรุปไดวา ตัณหา คือ ความอยากเสพเวทนาที่เปนสุข และเลี่ยงหนีเวทนาที่เปนทุกข

มีลักษณะเปนความชอบใจ ไมชอบใจ ไดแกความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ
ในใจ ที่นาใคร นาพอใจ แปลงายๆ ใหเขากับภาษาไทยวา ความใฝ่เสพ
ฉันทะ คือ ความอยากใหมันดี แลวก็อยากทําใหมันดี ใหมันสมบูรณ รวมไปถึงอยาก
รูเขาใจอะไรๆ เพื่อจะทําใหมันดี แปลงายๆ วา อยากรู-อยากทํา หรือ ใฝ่รู้-ใฝ่สร้างสรรค์
ขอใหสังเกตดวยวา เมื่อตัณหา-อยากเสพ เกิดขึ้นมา ก็จะเกิดมีตัวตนอัตตาที่เปน
ผูเสพขึ้นมาดวย แตเมื่อเกิดมีฉันทะ จะมองแตภาวะที่ดีที่งามที่เต็มอิ่มสมบูรณของสิ่ง
นั้นๆ ไมมีตัวตนไมมีอัตตาขึ้นมา
ทบทวนกันสั้นๆ อีกที เปนการย้ําใหชัด
๑. ตัณหา เปนความอยากเพื่อตัวตนเพื่ออัตตา คือ มีตัวตนขึ้นมาที่จะเสพ จะได
จะเอา จะเปนนั่นเปนนี่ จะไมเปนนั่นไมเปนนี่
๒. ฉั น ทะ เป น ความอยากเพื่ อ สภาวะ คื อ อยากให สิ่ งนั้น ๆ มั น ดีมั น งามเต็ ม
สภาวะของมัน แลวก็อยากทําใหมันดีใหมันงามใหมันถึงใหมันเต็มสภาวะนั้น
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เคยยกตัวอยางบอยๆ เชนเรื่องอาหาร ที่เคยพูดแลววา การกินอาหารมี ๒ อยาง
คือ หนึ่ง กินดวยตัณหา เพื่อเสพรสอรอย เปนการสนองความอยากตอความรูสึกเปนสุข
กับ สอง กินดวยปญญา เพื่อทําใหเกิดคุณภาพชีวิต หรือทําใหสุขภาพดี เปนการสนอง
ความอยากความตองการคุณคาที่จะทําใหชีวิตดีงาม หมายความวา กินดวยรูวาเพื่อให
เกิดสภาวะดีงามสมบูรณของชีวิต ที่เ รียกวาสุขภาพ แลวเกิดฉันทะความอยากทําให
สุขภาพดีดวยการกินอาหารนั้น จึงกินเพื่อสนองความอยากใหมันดี คือฉันทะนั้น
อาหารที่รูสึกอรอยแตเปนโทษ ก็สนองความตองการของตัณหา แตพอปญญา
เกิดขึ้น รูวาอาหารนั้นเปนโทษตอชีวิต ก็ทําลายกําลังตัณหา ทําใหตัณหาเบาลง หรือ
อาจจะหายไปเลย เสร็จแลวก็เ ปลี่ยน หันไปกินอาหารที่รูวามีคุณคา เพื่อสนองความ
ตองการของฉันทะ ที่อยากทําชีวิตใหเขาสูสภาวะที่ดีงามสมบูรณของมัน
ทํานองเดียวกัน ในทางตรงขาม บางทีแมวามองดูอาหารไมคอยจะรูสึกอรอย แต
พอปญญารูวาอาหารนั้นมีคุณคา ดีตอชีวิต ก็สามารถเกิดความอยากขึ้นได คืออยากทํา
ใหมีสุขภาพแข็งแรง ดวยการกินอาหารที่มีคุณคาเปนประโยชนนั้น เพราะการบอกของ
ปญญา มานําทางแกจิตใจ ทําใหมีความอยากที่เกิดจากความรูขึ้นมาวาดีวาควร ไมใช
ความอยากแคตามความรูสึก
คราวนี้ก็จะกินอาหารนั้น ไมใชดวยความอยากเสพเพื่อไดความรูสึกอรอย แตกิน
ดวยความอยากทําใหชีวิตรางกายอยูในสภาวะที่ดีงามสมบูรณของมัน เปนความอยาก
ความตองการที่เกิดจากปญญา เปนกุศล เรียกวา ฉันทะ
คิดวาแยกไดแนแลวนะ ระหวางการกินดวยตัณหา หรือสนองตัณหา ที่อยากเสพ
เวทนา ใหไดความรูสึกอรอย กับกินดวยฉันทะ หรือสนองฉันทะ ที่อยากทําใหรางกายอยู
ในสุขภาพมีชีวิตที่ดี เกิดจากปญญา สัมพันธกับความรู
การกินสนองตัณหา เพื่อเสพรสอรอย วาไปตามความรูสึก ไมเอาความรู เปนเรื่อง
ของอวิชชา ไมตองฟงปญญา เพราะฉะนั้น อะไรอรอย อะไรโก ก็กินเขาไป ไมตองพูดถึง
ประเภทอาหาร และจะกินมาก หรือกินนอย กินเทาไร ก็แลวแตวาอรอยหรือไม ถาไม
อรอย ก็ไมกิน ถายังอรอย จะมากเทาไร ก็กินเขาไป ไมตองคํานึงถึงปริมาณ
แตถากินสนองฉันทะ เพื่อทําใหชีวิตรางกายอยูในสภาวะที่ดีงามสมบูรณ ก็กิน
ดวยความรูเทาทัน โดยใหความรูสึกเปนแคตัวประกอบ แตถือความรูเปนหลัก จะกินอะไร
กินอาหารประเภทหรือจําพวกไหน จะกินมาก กินนอย กินในปริมาณเทาไร ก็วาไปเทาที่
ตระหนักรูวาจะทําใหชีวิตรางกายอยูในสุขภาวะดังที่วา
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การกินดวยปญญาสนองฉันทะนี้ ถาพูดใหจํางาย ก็คือกินแบบปฏิสังขาโย ซึ่งเปน
การกินอาหารอยางมีโยนิโสมนสิการ ที่ทรงสอนใหพระปฏิบัติเปนประจํา จนพระสงฆถือ
เปนแบบแผน มีการพิจารณาอาหาร ทํากันกระทั่งบางทีกลายเปนพิธี เอาแครูปแบบไป
แต ที่จ ริง พระควรปฏิ บัติ เ ปน ตัว อย า ง ทุ ก คน จะเป นพระหรื อโยม ไม ว าใคร ก็ ค วรใช
หลักการกินอยางนี้ทั้งนั้น
ที่ เ รี ย กว า ปฏิ สั ง ขาโย นั้ น คือ เรี ยกตามคํา ภาษาบาลี ที่ขึ้ น ต น ขอ ความสํ า หรั บ
พิจารณา ซึ่งบอกความตระหนักรูถึงเหตุผลและการปฏิบัติที่ถูกตองในการกินอาหาร ที่
จริง หลักนี้จัดเปนศีลอยางหนึ่งของพระ ใชกับปจจัยสี่ทุกอยาง และไดพูดไดอธิบายได
แปลคําพิจารณาเต็มทั้งบทไปแลวบอยๆ ในที่นี้ พูดอีกก็เอาเพียงจับสาระไปใชกัน และ
เนนเฉพาะการรับประทานอาหาร
คําพิจารณานี้ ขึ้นตนวา ปฏิสงฺขา โยนิโส... ตามดวยขอความที่จัดแยกไดเปน ๓
ทอน หรือ ๓ ชวง จับเอาแตใจความ ดังนี้
เรารับประทานอาหาร ดวยปญญารูตระหนักวา
ก) ข้อระวัง: มิใช่เพื่อสนุกเล่น เห็นแก่เอร็ดอร่อยหลงมัวเมา เอาโก้โอ่อ่า
ข) วัตถุประสงค์: แต่เพื่อดํารงร่างกาย หายหิว หายไม่สบาย เกื้อหนุนการดําเนินชีวิตที่
ประเสริฐ (พรหมจริยะ คือ การดําเนินอริยมรรค เจริญไตรสิกขา การศึกษา ชีวิตที่ดี)
ค) อานิสงส์: ระงับเวทนาเก่า (แกทุกขรอนรนกระวนกระวายเนื่องจากความหิว) กับทั้ง
ไม่ให้เกิดเวทนาใหม่ (เชน ไมอึดอัด ไมทองเสีย เนื่องจากรับประทานมากเกินไป หรือ
กินของไมดีมีพิษ) มีชีวิตดําเนินไปได้ พร้อมทั้งเป็นการบริโภคที่บริสุทธิ์ ไร้โทษ ไม่ก่อ
ความเสียหาย แล้วก็เป็นอยู่ผาสุก
แคในเรื่องจะกินอาหาร ก็เห็นไดวามีจุดแยกชัด ระหวางกินดวยตัณหา กับกิน
ดวยฉันทะ จุดสําคัญก็คือตัณหาอาศัยอวิชชา สวนฉันทะอาศัยปญญามากับปญญา เมื่อ
หมั่นใชฉันทะในชีวิตประจําวัน เชนในการกินอาหารอยางนี้ ก็ไดพัฒนาปญญา มีการ
ศึกษาไปดวย เปนชีวิตแหงการศึกษาไปเองโดยไมตองรูตัว นี่ก็เปนลักษณะหนึ่งที่สําคัญ
กอนผานตอนนี้ไป บอกหลักใหญไวหนอย พระพุทธเจาตรัสวา “ฉนฺทมูลกา สพฺเพ
ธมฺมา” (องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔) ธรรมทั้งปวงมีความอยากเปนมูล ทุกราย-ดี มีความอยากเปน
รากเหงา ฝายความดีมีฉันทะเปนตนเคา จึงขอใหพวกเราชวนกันอยากทําใหมันดี∗
∗

แถมความรูไวนดิ วา ที่จริงนั้น คําตนเดิมของความอยาก ที่เปนคํากลาง คือ “ฉันทะ” (ความพอใจ-ใคร-อยาก)
นี่แหละ แลวแยกเปน ตัณหาฉันทะ เรียกสั้นวา ตัณหา กับ ธรรมฉันทะ/กัตตุกัมยตาฉันทะ เรียกสั้นวา ฉันทะ
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คุณธรรมทั้งหลายอยางเมตตา กรุณา เปนตน ลวนมีฉันทะนี้เปนมูล เปนตนทาง
เปนที่กอกําเนิด ดังที่เมตตามีความหมายวา อยากทําใหคนอื่นมีความสุข และกรุณา คือ
อยากทําใหเขาพนทุกขพนปญหา ฯลฯ ดังจะพูดตอไปขางหนา
สวนในฝายราย ตัณหาอาศัยอวิชชา มีอวิชชาเปนปจจัยใหโอกาส จึงมาคูกับ
อวิชชา เปนตัวกอปญหา พาสูการรายทั้งหลาย เชนการแกงแยงเบียดเบียนกันในสังคม
พูดรวมสั้นๆ วา กอทุกข เขาวงจรวา อวิชชาÆตัณหาÆทุกข์ (อวิชชาÆตัณหาÆปญหา)
อยา งเรื่องกินอาหารดว ยอวิชชา-ตัณ หา จึ งพาเสีย สุขภาพเปน ปญ หา อยา งที่วาแล ว
จนถึงปญหาประดาทุกขที่เปนปมลึกในจิตใจ

อารยธรรมจะพัฒนาหรือหายนะ อยูที่ใหฉันทะหรือตัณหาพาไป
ไดพูดแตตนใหสังเกตวา ในสังคมไทยเรานี้ ในหมูชาวพุทธเอง ความอยากที่แยก
เปน ๒ ประเภทนี่ ดูเหมือนวาจะไมรูจักไมเขาใจกันเลย พอพูดถึงความอยาก ก็นึกไดแต
ตัณหา สวนฉันทะนี้คนไทยแทบไมรูจัก มันหายไปไหน เพราะฉะนั้น ตัณหาก็จึงไดโอกาส
นําทางสังคมไทยมานาน
ยอนหลังไปคงไมนอยกวา ๑ ศตวรรษ หรือตั้ งแตเ ขา สูยุค สมั ยใหม ที่มีระบบ
การศึก ษาและกิ จ การสัง คมแบบปจ จุบั น ในเวลาสอนคน จะปลุ กเร า ใจเด็ก ใหอ ยาก
เจริญกาวหนา อยากศึกษา ตั้งใจเลาเรียน พวกผูใหญมักพูดวา “เออ.. ตั้งหนาตั้งตา
มานะพากเพี ย รเรี ย นไปนะ ต อ ไปจะได เ ป น ใหญ เ ป น โต เป น เจ า คนนายคน” นี่ เ ป น
ความคิดในเชิงสนองระบบราชการบานเมืองเวลานั้น ก็กระตุนกันโดยไมรูตัว ไมไดคิด
อะไรมาก มักจะวาตามๆ กันไป
เวลานั้น การเลาเรียนเพื่อมุงไปเขารับราชการ เปนจุดหมายเดนนําหนาเปาหมาย
อยางอื่น เพื่อจะใหราชการไดคนเขาไปเปนกําลังมากๆ เขากับยุคสมัยของประเทศ การที่
จะเปนขาราชการ ก็ตองเลาเรียนศึกษา เมื่อชาวบานไมมีแรงจูงใจจะใหเรียน ก็เอาไปโยง
กับแนวคิด เกาที่สืบกันมาแบบเจานายขุนนางวา ตองใหเ ห็นวาคนเปนขาราชการนั้น
ใหญโต เพราะฉะนั้น ถาอยากใหญโตเปนเจานาย ก็ตองไปเรียน ก็เลยกลายเปนวา เอา
ความเปนใหญเปนโต เปนเจาคนนายคนนั้น เปนแรงจูงใจใหคนมาเรียนหนังสือ
นี่ก็อีกนั่นแหละ มันแสดงวาคนไทยลืมหลักฉันทะมานานแลว ในกรณีนี้ ไมเอา
ตัณหามาเรา ไมตรงไปที่ตัณหา และก็ไมใชฉันทะ แตไปเอาตัวรายอีกอยางหนึ่งมาใช
ความความอยากใหญอยากโตนี้ คําพระเรียกวา “มานะ”
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มานะ เปนตัณหาที่ซับซอนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง แปลวา ความอยากใหญ อยากโต
อยากเดน อยากมีอํานาจ ไดแกความถือตัวอยากเหนือคนอื่น (ซึ่งจะทําใหไดโอกาสมีเสพ
มากขึ้น หรือเสพไดเต็มที่) สมัยนั้น คนเอามานะ คือความอยากใหญโตนี่ มากระตุนคนให
เรียนหนังสือ ไปๆ มาๆ คําวามานะนั้น กลายเปนดีไปเลย แถมไดความหมายใหมวาเพียร
พยายาม ดังที่ในภาษาไทยเวลานี้ มานะไดเปนศัพทที่มีความหมายวา “เพียรพยายาม”
ไปแลว และในที่นี้ มันก็เปนการเราใจคนใหเขามาศึกษาเลาเรียนดวยกิเลส คือ มานะ
โดยกระตุนใหอยากใหญอยากโต เปนเจาคนนายคน
การที่มานะมีความหมายเพี้ยนมาเปนความเพียรพยายามนี้ ก็คงเกิดจากเอา
มานะ ที่อยากใหญโต มากระตุนใหพากเพียร แลวไปๆ มาๆ คนเลยเขาใจเขวเอามานะ
เปนความเพียรไปเสียเลย
ยุ ค สมั ย ผ า นมาถึ ง เวลานี้ ระบบราชการไม ค อ ยมี ค วามสํ า คั ญ แล ว เรื่ อ ง
ผลประโยชนและระบบธุรกิจสําคัญกวา ตอนนี้ คนไมใชเลาเรียนศึกษาเพราะอยากใหญ
อยากโตเปนเจาคนนายคนแลว เขาอยากมีเงินมีทองมากๆ มีรายไดดีๆ มากกวา นี่คือมา
เขาทางของตัณหา มาเขายุคของการพัฒนาที่กระตุนใหคนอยากมีทรัพยสินเงินทอง มี
วัตถุฟุมเฟอย มีสิ่งเสพมากๆ ตามแบบบริโภคนิยม ดังนั้น ในยุคนี้ ตัณหาจึงขึ้นมาเดน
เปนอันวาสังคมไทยในชวงรอยปที่ผานมานี้ ใชมานะ ตอดวยตัณหา เปนแรงจูงใจ
กระตุนเราคนแมแตในการศึกษาเลาเรียน สวนฉันทะนี้ คนไมรูจักเลย แลวก็นึกกันวา คน
ที่ไมอยากไดอยากดี ก็เขาวัดไป อยามายุงกับชาวบาน ถาเขามาทางธรรม ก็อยากอะไร
ไมได มีความอยากไมได ความอยากเปนตัณหา เปนกิเลส ผิด ตองดับตองละใหหมด
นี่คือความสับสนปนเปคลาดเคลื่อนคลุมเครือตางๆ ที่พาใหสังคมไทยแทบจะ
ฟอนเฟะ และทําใหชาวพุทธโทรมเปลี้ยไปหมด
เมื่อมาเขายุคของแรงจูงใจแบบตัณหา คนก็อยากเขามาเลาเรียนศึกษาโดยดูวา
อาชีพไหนจะใหรายไดดีที่สุด เรียนไปโดยมุงหวังไดผลตอบแทนหรือรายได มิใชเรียน
เพราะชอบวิชาการนั้น แตติดอยูใตระบบผลประโยชน เขามองไมเห็น ไมตระหนัก ไม
สํานึกวา แรงจูงใจตัวจริงในการศึกษา ที่จะทําใหเกิดการพัฒนาที่แทนั้น มันอยูที่ไหน
ดูงายๆ ในระยะที่ผานมาไมนานนี้ เมื่อคนจะเรียนวิชาชีพ ก็มองหาวาอาชีพไหนมี
รายไดดีที่สุด เมื่อไมนานกอนนี้ อาชีพแพทยเดนที่สุด ถือวาเปนแหลงรายไดที่ดีที่สุด คน
เกงๆ ก็เลือกและแขงกันเขาเรียน โดยไมคํานึงวาตัวเองชอบความเปนแพทยหรือเปลา
อยากรักษาคนหรือเปลา อยากใหคนมีสุขภาพดีหรือเปลา
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ถึงตอนนี้ ตองจับจุดใหไดวา แรงจูงใจแบบฉันทะคืออะไร ขอใหดูใหดี ตรงนี้แหละ
เจอละ หันหลังไปดูแรงจูงใจแบบมานะ คืออยากมีอํานาจ เปนใหญเปนโต เปนเจาคน
นายคน แลวก็มาตัณหา ที่วาอยากรวย อยากมีรายไดสูง อยากไดผลประโยชนตอบแทน
มากๆ ทีนี้ ดังที่วาแลว ฉันทะ เปนตัวแทที่จะสรางสรรค
ฉันทะ คือความอยากใหมันดี-อยากทําใหมันดี ดังนั้น ฉันทะจึงอยากไดผลที่ตรง
กับ เหตุข องการกระทํ า นั้ น ๆ เมื่อ เห็ นว า การกระทํ า นั้น จะทํ า ให เ กิ ด ผลดี ที่มั นต องการ
ฉันทะก็อยากทําสิ่งนั้น อาชีพแพทยเปนงานที่ดีเพราะอะไร ก็เพราะวาวิชาแพทยชวยให
คนหายจากโรคภัยไขเจ็บ ทําใหคนมีสุขภาพดี ในกรณีนี้ ฉันทะอยากใหมันดี-อยากทําให
มันดี ก็คืออยากใหคนหายจากโรคภัยไขเจ็บ อยากทําใหคนมีสุขภาพดี ฉันทะจึงบอกวา
อยากเรียนแพทย
ทีนี้ ถาใครมาเรียนแพทย เพราะอยากชวยรักษาคน อยากใหคนหายเจ็บหายปวย
อยากใหคนไทยมีสุขภาพดี อยากใหสังคมไทยมีภาวะของสุขภาพที่ดี อยางนี้เรียกวาเรียน
ดวยแรงจูงใจแบบฉันทะ
แตพอมองถึงตรงนี้ ก็ชัดวา ในสังคมไทยนานมาแลวนี้ การเรียนดวยแรงจูงใจ
ฉันทะ แทบหาไมได หรือหายไปเลย ไมเฉพาะอาชีพแพทย ไมวาจะเรียนอะไร คนก็มุงแต
เรื่องรายได ยังดีวามีคนที่เรียนดวยฉันทะติดมาบาง แมจะนอยนิด ก็ชวยพยุงสังคมไว ถา
ไมมีคนประเภทนี้เลย สังคมจะไปไมรอด
คนที่ มี ฉั น ทะ ถ า จะมาเรี ย นแพทย ก็ เ พราะเขามี ใ จรั ก เพื่ อ นมนุ ษ ย อยากจะ
ชวยเหลือเพื่อนมนุษยใหมีสุขภาพดี อยากใหสังคมปลอดพนโรคภัย ฉันทะนี่แหละที่จะทํา
ใหสังคมพัฒนาไปถูกทางที่จะมีสันติสุขได แตในเมื่อคนสวนใหญถูกครอบงําดวยตัณหา
และมานะ สังคมก็ตองเสื่อม ตองจมปลักอยูในการพัฒนาเทียม ที่ไมยั่งยืน
เวลานี้ กระแสตัณหาเหมือนจะยิ่งแรงใหญ กระแสฉันทะออนเหลือเกิน อยางที่วา
แลว แมแตคนที่รูจักฉันทะก็แทบไมมี เพราะฉะนั้น ในการทํางานประกอบการอาชีพทั่วไป
มีนอยคนที่จะใสใจในตัวงานวา มันดีงามเปนคุณประโยชนแกชีวิตและสังคมอยางไรบาง
คนที่ไปเรียนไปศึกษา ก็มองแตผลตอบแทน รายได นึกถึงผลประโยชนที่ตัวจะไดขางหนา
ไมไดนึกถึงสาระตัวแทของงานที่เปนการกระทําแทๆ วา ที่จริง การงานอาชีพที่ตัวทํานั้น
มันเพื่อผลอะไรแทๆ ที่ตรงตามธรรมชาติของมัน เชนวา งานแพทยก็เพื่อแกไขบําบัดโรค
รักษาคนใหหายเจ็บไขหายทุกข ใหแข็งแรงมีสุขภาพดี ใหสังคมอุดมพลัง งานนักกฎหมายก็
เพื่อรักษาความเปนธรรม ใหคนอยูในวินัยใตกฎกติกา ใหสังคมมีความมั่นคงปลอดภัย
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ทีนี้มองกวางยาวออกไป ลองหันไปดูพวกนักสรางสรรค ทั้งสายวิทยาศาสตร และ
สายอุตสาหกรรมที่อยูเบื้องหลังความเจริญของอารยธรรมปจจุบัน ในดินแดนตะวันตก
โนน ตรงนี้ชัดเจนมาก เพราะมีฉันทะ มีความใฝรูตองการศึกษาคนควาใหถึงความจริง มุง
ทํ า งานสร า งสรรค ใ ห สํ า เร็ จ อย า งดี ที่ สุ ด จึ ง ได เ กิ ด มี บุ ค คลสํ า คั ญ ๆ ที่ เ ป น แกนในการ
สรางสรรคอารยธรรมของโลก เปนนักวิทยาศาสตรที่เยี่ยมยอด แลวก็มีนักประดิษฐ มีนัก
ผลิต ที่นําอารยธรรมใหกาวหนาไป
เพราะอยูกับงานศึกษาคนควาหาความจริงและคิดคนทําการที่ตนเห็นวาเปน
คุณประโยชนแทจริง ดวยฉันทะเต็มที่ คนเหลานี้ซึ่งมีแตความใฝรูใฝสรางสรรค มุงมั่นทํา
ใหดียอดเยี่ยม ก็เกิดมีคุณลักษณะสําคัญอยางหนึ่งพวงติดมาดวย คือมีความสันโดษ
เปนอยูงาย มีความสุขไดดวยของที่ตนมี ไมเห็นแกการบํารุงบําเรอปรนเปรอตัวเอง ไมเอา
ใจใสกับเรื่องความสะดวกสบายและการหาเสพอะไร แตเอาเวลาและเรี่ยวแรงกําลังเทาที่
มีไปใชในการสรางปญญาสรางสรรคงาน
เอางายๆ ลองไปอานประวัติ ดูวิธีดําเนินชีวิตของไอนสไตน (Albert Einstein,
1879-1955/๒๔๒๒-๒๔๙๘) เปนสักตัวอยางหนึ่ง ก็ได และก็จะดีดวย ทานผูนี้เปนอยูแสน
จะงายๆ ไมวุนวายกับการหาของกินใชเสพบริโภค การแตงเนื้อแตงตัว อยูในจําพวกคนที่
คิ ด มุ ง เอาแต ว า จะค น หาความรู ใ ห ถึ ง ความจริ ง และทํ า การในมื อ ให สํ า เร็ จ แล ว ก็ มี
ความสุขในการหาความรูและทํางานสรางสรรคเหลานั้น
หันมาดูสังคมไทยของเรานี้ คนไทยแทบไมมีนิสัยเปนนักผลิตมาเลย แตเปนนัก
บริโภคที่เกงกาจ โดยแทบไมมีภูมิตานทานที่จะรอชาในการเสพอยางใดเลย เวลาเจอกับ
สิ่งเสพใหมๆ จากตะวันตก ก็ยิ่งไว
จําเพาะวา คนไทยมักมองหาเทคโนโลยีในเชิงเป็นของเสพสําหรับนักบริโภค ไม่
มองเห็นเทคโนโลยีในเชิงเป็นเครื่องมือทํางานสร้างสรรค์หรือทําการผลิต คือมองในแง
ที่วาจะเอามาบํารุงบําเรอปรนเปรอความสุขสะดวกสบายของตัวเอง นี่คือมีความโนม
เอียงในทางที่จะบริโภคหรือจะเสพอยูเรื่อย
ดูงายๆ ตั้งแตทีวีเขามา คนไทยมองทีวีในแงเปนเครื่องบํารุงบําเรอที่จะไดเสพ
ความสนุกสนานบันเทิง หายากที่จะมองทีวีในแงเปนชองทางแสวงหาความรูเสริมสราง
สติปญญา และชวยในการคิดงานคิดการสรางสรรค จนแมถึงบัดนี้ ที่มีอุปกรณเทคโนโลยี
พวกไอทีที่เปลี่ยนยุคสมัยของโลก ซึ่งสามารถเปดทางแกการแสวงปญญาและคิดการ
สรางสรรคอยางกาวไกล คนไทยก็ยังเพลินอยูในขางของการเสพบริโภคสนองตัณหา หา
ยากที่จะคิดใชมันเพื่อสนองฉันทะในการพัฒนาปญญาและทํางานสรางสรรคแกปญหา
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อรุณรุงแลว แสงเงินแสงทองมา ตะวันขึ้นฟา สวางมาแนนอน
เอาละ เราไดเห็นแลววาสังคมฝรั่งยังมีทุนแหงความใฝ่รู้-ใฝ่สร้างสรรค์ ติดคางตัว
มาคอนขางดี โดยมีฉันทะในลักษณะที่เรียกวา work ethic ที่จะพัฒนาสังคมของเขาได
แตเวลานี้ เขาก็บนวาพอเขาสูบริโภคนิยม คนของเขาก็เสื่อมลงๆ work ethic ทําทาจะ
หายไป แตไมตองไปหวงเขา ดูตัวเรานี่แหละ
บอกแลววา ในสังคมไทย ฉันทะหายไป คนไทยรูจักแตตัณหา จนเอาความอยาก
เปนตัณหาไปหมดอยางวาแลว คราวนี้ควรจะรูตัว แลวเอาปญญามาสองสลายอวิชชาทํา
ตัณหาใหออนแรงลงไป และฟนฉันทะขึ้นมา ชวยกันบอกคน เฉพาะอยางยิ่งในการศึกษา
ตองฝกสอนเด็กใหพัฒนาจิตใจใหมากดวยความ ใฝ่รู้-ใฝ่สร้างสรรค์ อยากทําการให้มันดี
เปนอันวาไดคูแลว ตัณหา คือความอยากที่เปนอกุศล สวนฉันทะ คือความอยากที่
เป น กุ ศ ล ต อ งย้ํา ไว ว า เป น ธรรมสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง เป น มู ล ของกุ ศ ลธรรมทั้ งหมด พาให
เจริญกาวหนาในบรรดากุศลธรรม จึงตองแมนใจวา เราจะมีฉันทะ อยากรู-อยากใหมันดีอยากทําใหมันดี หรือใฝรู-ใฝสรางสรรค แลวก็จะพัฒนาได ใหชีวิตดีงาม เปนตน
ไดพูดแลววา การใฝสรางสรรคนี้ ตามมากับความใฝรู คือ เมื่อเรียนรู ก็จะเห็นวา
คืออะไร เปนอะไร แลวก็รูวาเปนอยางไร แลวก็รูวามันควรจะเปนอยางไร แลวก็อยากให
มันเปนอยางที่มันควรจะเปน คืออยากใหมันดี แลวก็อยากทําใหมันดี ถึงตรงนี้ก็เลยใชคํา
ใหสั้นวา ใฝสรางสรรค และในทางกลับกัน เมื่ออยากทําอะไรใหมันดี แตยังไมรูวาจะทํา
อยางไร ก็ทําใหตองหาความรูในเรื่องนั้น จึงศึกษาคนควา ไดพัฒนาปญญา
วิธีงายๆ ในการกระตุนหรือพัฒนาฉันทะ เริ่มที่สภาพตามธรรมชาติของตัวเราก็ได
ตั้งแตรางกายไปเลย ที่จริง คนเรานี้มีพื้นอยูแลวที่จะพัฒนาตน คนมีฉันทะ อยากใหมันดี
เปนทุนอยูแลว อยางเด็กๆ มองดูตัวเอง ก็อยากใหอยูในสภาพที่ดี เชน มีมือ ก็อยากใหมือ
นั้นหมดจดสดใสสมสวนแข็งแรง ใชงานไดคลองแคลว ไมผอมซีดสกปรก อยากใหนิ้วทั้ง
หางามสะอาด หนาตา หู จมูก ก็อยากใหงามหมดจดเรียบรอย หมดทั้งรางกาย ก็อยาก
ใหสมสวนงามสงาเปลงปลั่งมีสุขภาพแข็งแรง อยางนี้เปนตน
เมื่อใจมีฉันทะอยูแลว ก็เรียนรูใหมีปญญาที่จะบอกวารางกายและอวัยวะนั้นๆ
ควรเปนอยางไร ควรมีรูปลักษณอยางไรจึงจะดี แลวก็ดูแลรักษาบริหารใหมันสะอาด
แข็งแรงสดใสอยูในสภาพและสุขภาพที่ ดีที่สุดของมัน นี่คือเรามี ทุน ฉั นทะ อยูแ ลว ก็
ปฏิบัติพัฒนาไดทันที โดยเริ่มจากเรื่องของตัวเองนี้แหละ แตเอาที่สภาวะ อยูกับสภาวะ
นะ อยาใหตัณหาเอาอัตตาตัวตนเขามายึดครอง บงการ บัญชา
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ตรงนี้พูดใหชัดอีกหนอย ที่วามีฉันทะ ใฝใจดูแลรักษาบริหารรางกาย ใหแขนขา
อวัยวะทั้งหลายสะอาดงามสดใสแข็งแรงนั้น เอาที่สภาวะ คือใหมันดีงามสมบูรณอยาง
อุดมของมัน ที่จะเปนสุขภาวะ โดยไมเผลอใหตัณหา แหวกแทรกเอาอัตตา ตัวตน ตัวกู ตู
ขา เขามายึดครองบงการ ใหกลายเปนคิดวา จะแตงจะเติมจะเสริมอยางนั้นอยางนี้ ใหตัว
เรานี้เ ดนกวาใครๆ สวยกวาคนนั้น ใหคนนี้ชอบเรา หลงเรา ฯลฯ จนกระทั่งไปๆ มาๆ
แทนที่จะเปนสุขภาวะ ก็กลายเปนเสียสุขภาวะไปเลย
ทีนี้ก็ขยายออกไป ไมใชติดของอยูแครางกายนี้ เราไปสัมพันธกับอะไร ไมวาจะไป
เกี่ยวของกับอะไร ก็อยากใหมันดีงาม ใหมันผองแผวสมบูรณไปทุกอยาง เครื่องเรียน
เครื่องใช อยางกระเปา สมุด ปากกา หนังสือ จนกระทั่งที่นอน หองนอน หองน้ํา ฯลฯ
ดูแลรักษาใหสะอาดเรียบรอย อยูในสภาพที่ใชงานไดอยางดี
ไปใชแกวน้ํา ก็อยากใหแกวน้ําสะอาด อยูในที่ที่มันควรจะอยู ไปนั่ง ไปยืน ไปเดิน
ที่ไหน ก็อยากใหที่นั่นเรียบรอย สะอาดตา อยูในสภาพที่สมบูรณ ขยายกวางออกไป ถึง
บริเวณบาน สนาม ถนนหนทาง กระทั่งที่โรงเรียน ที่ทํางาน ฯลฯ ไมวาไปเกี่ยวของกับ
อะไร ก็อยากใหสิ่งนั้น ที่นั้น ดีงามสมบูรณ ถาเปนคุณหมอ ก็ทํางานดวยใจรักอยากให
คนไขหายโรคเปนสุขสดใส ถาทํางานกวาดถนน ก็ตั้งใจกวาดดวยความอยากใหถนน
สะอาด ใหคนทั้งหลายสัญจรคลอง ใจโลงใจโปรงสบาย มีบานเมืองที่นาภูมิใจ ฯลฯ
เมื่อเราพัฒนาฉันทะอยางนี้ นอกจากจะเกิดความดีงามตางๆ แลว กระแสเสพ
ของตัณหาก็จะไมคอยไดโอกาส มันก็จะเบาลงไป ไดแคใหฉันทะมาชวยถวงดุลตัณหา ก็
ดีเยอะแลว
เปนอันวา ใหเด็กใชฉันทะพัฒนาตนใหกาวไปในการทําความดีงามตางๆ เริ่ม
จากตัวเอง แลวขยายไปสูสิ่งทั้งหลายที่เขาเกี่ยวของ อยางที่วามานั้น นี่แหละการศึกษาก็
เริ่ ม ที่ บ า นเกิ ด ของเรานี่ เ อง กว า จะไปโรงเรี ย น เด็ ก ก็ พั ฒ นาไปเยอะแล ว ไม ต อ งรอ
จนกระทั่งไปบวชเณรบวชพระจึงไดฝกพัฒนาฉันทะที่จะไปทํากิจวัตร ไปลางถาน ไป
กวาดลานวัด ฯลฯ (พระมีวินัยซึ่งกําหนดขอวัตรมากมาย ใหพระไดฝกใชฉันทะทําการตางๆ)
ฉันทะ ที่อยากใหมันดี-อยากทําใหมันดี ในเรื่องเล็กๆ นอยๆ บอยๆ เสมอๆ นี่
แหละ ก็จะพัฒนาเปนความใฝดีติดตัวไป เมื่อเด็กเติบโตขึ้น จะไปทํางานทําการอะไร ก็มี
ตนทุนฉันทะอยูในตัว ที่จะทํางานทําการสรางสรรคอะไรทั้งหลาย ดวยแรงใจใฝสัมฤทธิ์
สรางสรรคทุกสิ่งสรรพใหมันดีงามเต็มสภาวะของมัน จึงมีความเปนเลิศอยางเปนไปเอง
โดยไมตองไปร่ํารองโหยหาอยางที่ตองบนวากัน

๓๖

รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา

ที่สําคัญยิ่งก็คือ ความใฝ่สัมฤทธิ์ มีความเป็นเลิศ อยางนี้ เปนคุณสมบัติในตัวของ
เขา ที่เปนไปของมันเอง โดยไมตองไปคิดที่จะแขงขันกับใคร
คนมีฉันทะใฝดีแลวนี้ นอกจากในแงบวกที่วา ไมวาไปทําอะไร ก็จะทําสิ่งนั้นใหดี
ใหงาม ใหสมบูรณแลว ในทางตรงขาม เขาก็ยอมไมไดที่จะใหสิ่งนั้น เปนสิ่งที่สักวาทํา
หรือทําแคพอใหเสร็จ ผานๆ ไป เลอะเทอะ หรือไมเรียบรอย เขาไมยอมปลอย คนที่มี
ฉันทะ ไปเกี่ยวของกับอะไร จึง ไม่ใช่แค่อยากทําให้สิ่งนั้นดี แต่จะทําให้ดีที่สุด
อีกดานหนึ่งก็สําคัญ คือ ฉันทะนําความสุขมาให คนที่ทํางานทําการ ทําอะไรๆ
ดวยฉันทะนี้ อยูในระบบงานแบบธรรมดาของเหตุปจจัย คือ เขาทํางานเพื่อผลสัมฤทธิ์
ของงานนั้นเอง เชนทําสวนเพื่อใหตนไมงาม เมื่อเขาทํางานกาวไป เขาก็กาวหนาใกลเขา
ไปๆ สูจุดหมายที่เขามุงหนา เขาจึงมีความสุขไดปติเรื่อยไปในการที่ไดทํางาน พรอมกัน
นั้น เขาทํางานทําการนั้น ดวยความอยากทํา เพราะการทํางานนั้นจะทําใหสําเร็จสิ่งที่เขา
ตองการ การทํางานจึงเปนการสนองความตองการของเขา เมื่อเขาทํางานก็คือไดสนอง
ความต องการของเขา เขาก็จึ งมี ความสุ ข (ไดปติสุข) ในการทํางาน หรื อทํ างานดว ย
ความสุข พูดสั้นๆ วา “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข”
แต ตั ณ หาพ ว งเอาปมป ญ หามาให เพราะคนที่ทํ า งานทํ า การ ทํ า อะไรๆ ด ว ย
ตัณหานั้น อยูในระบบเงื่อนไข คือ เขาทํางานมิใชเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานนั้นเอง แตทํา
เพื่อเปนเงื่อนไขใหเขาไดสิ่งเสพหรือผลไดที่เปนตัวแทนของสิ่งเสพนั้น เชนรับจางทําสวน
เพื่อใหไดเงินเดือน ภาวะที่ตนไมงามซึ่งเปนผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น เขามิไดปรารถนา แตเขา
อยากไดเงินเดือนที่เปนผลตามเงื่อนไขวาตองทํางานนั้นใหครบเวลา ๑ เดือน จึงจะได พูด
สั้นๆ วา เขามิไดตองการตนไมงาม แตเขาตองการเงินเดือน เขามิไดรักงาน มิไดอยากทํา
งาน เขาจําใจทํางาน ทั้งตองทนลําบากเหน็ดเหนื่อยกับงานและทนทรมานใจรอเวลาครบ
เดือนที่จะไดผลเงินตอบแทนตามเงื่อนไข เขาทํางานดวยความทุกข เขาทํางานไมจริงจัง
เขาหาทางหลบงานเลี่ยงงาน นายงานตองตั้งกฎขอบังคับมากขึ้น มีการกําหนดโทษ จาง
คนมาคุมงานเปนชั้นๆ ฯลฯ เกิดปมและความสิ้นเปลืองหรือความสูญเปลามากมาย ลง
ทาย ผลสัมฤทธิ์ก็ไมดีเทาที่พึงปรารถนา สรุปวา “งานก็ด้อยผล คนก็เป็นทุกข์”
ระบบเงื่อนไขของตัณหานั้น ถือวาเปนความจําเปนของสังคม แตก็ตองจัดการดวยความ
รูเทาทัน พูดสั้นๆ วา ตองมีการพัฒนาดานภูมิปญญาใหคนรูเขาใจที่จะเขาไปอยูในระบบงานแบบ
ฉันทะ โดยใหคนมองเห็นวางานนั้นแหละคือเนื้อตัวแหงชีวิตของเขา เขาจึงตองรักงานและมีใจใฝ
มุงหมายผลสัมฤทธิ์ของงานนั้นเอง สวนเงินเดือนหรือผลตอบแทน เปนระบบการจัดการทาง
สังคมที่ฉลาด เพื่อสรางหลักประกันอันจะเปนฐานใหเขามีชีวิตแหงฉันทะในงานนั้นไดโดยไมตอง
หวงใยกังวลกับความเปนอยู เปนตน เรียกตามคําพระวาใหเขาไดสัปปายะ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๗

กลับมาที่หลัก ตองย้ํากันเนนหนัก ใหสมกับที่พระพุทธเจาตรัสไววา ฉันทะนี้เปนราก
เหงา เปนตนทางของสรรพธรรม ของความดีงามทั้งปวง และเมื่อแยกไดแลววา อยากที่ผิดคือ
อยากดวยตัณหา และอยากที่ถูกคืออยากดวยฉันทะ รูวาฉันทะสําคัญมาก เราก็แนวไปกับฉันทะ
ที่งอกงามไปดวยกันกับปญญา แลวขณะที่ตัณหาออนกําลังลงไป อวิชชาก็จะคอยๆ จางหาย
อยาไปหาม อยาไปตัดทางไมใหคนอยาก ตองบอกวา อยากดวยฉันทะ คืออยากรู
อยากเขาถึงความจริง เรียกวาใฝ่รู้ และอยากใหมันดี-อยากทําใหมันดี เรียกวาใฝ่ดี หรือ
ใฝ่สร้างสรรค์ นี่คือสิ่งที่เราตองการ เพื่อเปนทางดําเนินใหมนุษยมีชีวิตที่ดีงาม และสราง
สังคมที่มีสันติสุขขึ้นมาได
มีพุทธพจนวา ฉันทะ ความอยากรู-อยากใหมันดี-อยากทําใหมันดี ใฝรู-ใฝสรรคนี้ เปน
แสงเงินแสงทองของทางดําเนินชีวิตอันประเสริฐ อันเปนอริยมรรคา (สํ.ม.๑๙/๑๓๒/๓๗) ดังนี้
ภิก ษุทั้ ง หลาย เมื่ อ ดวงอาทิ ต ย์ อุ ทัย อยู่ ย่ อ มมีแ สงอรุ ณขึ้ นมาก่ อน เป็ น
บุพนิ มิต ฉั นใด ความถึง พร้ อมด้วยฉันทะ ก็เ ป็นตัว นํา เป็ นบุพ นิมิ ตแห่ง การ
เกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค แก่ภิกษุ ฉันนั้น
พอแสงเงินแสงทองสองฟา อรุณรุงมา ไมตองหาใครไหววอน อาทิตยก็จะอุทัย
ดวงตะวันจะเดินหนาทอแสงแจมจาแนนอน ถาฉันทะตั้งตนขึ้นมาเมื่อไร ก็มั่นใจไดวาคน
นั้นจะมีชีวิ ตที่ ดีงาม จะเจริ ญกาวหนา ไปในทางของอารยชน แล วก็จ ะพัฒ นายิ่ง ขึ้นๆ
ฉันทะเปนแรงนําหนามาเริ่มตนให พอมีฉันทะ อยากทําใหอะไรๆ ดีงามสมบูรณแลว ก็
เดินหนาในปฏิบัติการสูความสัมฤทธิ์จุดหมาย จนถึงผลสูงสุดของพระพุทธศาสนา
ฉันทะจึงไดชื่อวาเปน รุ่งอรุณของการศึกษา หรือ แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดี∗
∗

ธรรมที่เปน รุ่งอรุณของการศึกษา หรือ แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม (บุพนิมิตแหงมรรค หรือองค
ธรรมกอนมรรค) นั้น พระพุทธเจาตรัสไว ๗ ประการ วาตามคําแปลในหนังสือ ธรรมนูญชีวิต ดังนี้
๑. กัลยาณมิตตตา
(มีกัลยาณมิตร)
แสวงแหลงปญญาและแบบอยางที่ดี
๒. สีลสัมปทา
(ทําศีลใหถึงพรอม)
มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต
๓. ฉันทสัมปทา
(ทําฉันทะใหถึงพรอม)
มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค
๔. อัตตสัมปทา
(ทําตนใหถึงพรอม)
มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถงึ ได
๕. ทิฏฐิสัมปทา
(ทําทิฎฐิใหถึงพรอม)
ถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล
(ทําความไมประมาทใหถึงพรอม) ตั้งตนอยูใ นความไมประมาท
๖. อัปปมาทสัมปทา
๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ทําโยนิโสมนสิการใหถึงพรอม) ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง
“ฉั น ทะ” เป น แสงอรุ ณ ขอเรี ยกว า แถบสี ที่ ๓ แต เป น คุ ณ สมบั ติภ ายในข้ อ แรก (สองข อ แรก คือ ความมี
กัลยาณมิตร และความพรอมดวยศีลมีวินัย เปนองคประกอบดานสัมพันธกับภายนอก ออกทางสังคม) พอแมและ
คุณครู ผูเปนกัลยาณมิตร พึงทําหนาที่ปลุกฉันทะใหมีขึ้นในลูกตัวและลูกศิษย

เมตตากรุณา อย่าแค่คล่องปาก
ตองชัดใหถึงอุเบกขา
แปลกใจไหมวา ฉันทะออกมาอยางไร จึงไปเปนอุเบกขา
มาพูดคุยกันในเรื่องงายๆ หลักธรรมชุดหนึ่งที่ชาวพุทธรูจักกันดี คนรุนเกาหนอย
รูสึกคุนปากคุนใจ คือหลักพรหมวิหาร ๔ แมวามาถึงขณะนี้ชักจะพูดถึงนอยลงจนคนรุน
ใหมหลายคนไมเคยไดยิน แตอยางนอยก็ยังรูจักคําวาเมตตา กรุณา ที่เปน ๒ ขอแรกของ
พรหมวิหาร ๔ นั้น
พรหมวิหาร ๔ นี้ คนวงในที่นี่ไดฟงพูดกันบอย เรียกวาแทบไมจําเปนตองพูดกัน
อีกแลว แตถึงอยางนั้น ก็ควรนํามาถกเหมือนกับทบทวนกัน
ไดบอกกอนนี้แลววาพรหมวิหาร ๔ สืบเนื่องมาจาก “ฉันทะ” เรื่องก็คือวา ฉันทะ
นั้น บอกแลววาเปนความปรารถนาดี ใฝดี ตอสิ่งตางๆ ที่เราเขาไปเกี่ยวของ เราไปเจอ
อะไร ไปเกี่ยวของกับอะไร ก็อยากใหมันดี และอยากทําใหมันดีไปหมด
ทีนี้ สิ่งที่เราไปเกี่ยวของนั้น ก็มีทั้งวัตถุสิ่งของ กิจการงาน แลวก็คน ตรงนี้แหละ
คือ ในกรณีที่ความใฝดี หรืออยากใหมันดีนั้น ไปเกี่ยวของกับคน มันก็กลายเปนความหวัง
ดี ความปรารถนาดี คืออยากใหเขาอยูในภาวะที่ดี เชน อยากใหเขามีรางกายแข็งแรง
สมบูรณ อยากใหเขามีความสุข ความอยากใหมันดี ที่มีตอคนตอสัตวทั้งหลายนี้ มีชื่อ
พิเศษเรียกวา เมตตา
ย้ําวา เมตตานี้เปนอาการของฉันทะ คือความอยากใหมันดีนี่แหละ ที่แสดงออก
ตอเพื่อนมนุษย ตลอดจนสัตวทั้งหลายอื่นๆ จึงเปนเรื่องตอเนื่องจากเรื่องฉันทะที่พูดไป
แลว ก็เลยถือโอกาสทบทวนหลักที่พระพุทธเจาตรัสไววา ฉันทะเปนรากเหงาหรือตนตอ
ของสรรพธรรม ทุกความดีมีฉันทะเปนมูล (ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา, องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔)
คัมภีรบางแหงเมื่ออธิบายเรื่องพรหมวิหาร ๔ มีเมตตาเปนตนนี้ ก็บอกไวดวยวา
ฉันทะ คือความปรารถนาดี อยากทําใหมันดีนี้ เปนจุดตั้งตนของเมตตา และของพรหม
วิหารขออื่นทั้งหมด (สพฺเพสมฺปิ จ เอเตสํ กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท อาทิ, เช่น วิสุทฺธิ.๒/๑๒๕; สงฺคณี อ.๒๔๙)
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เมตตาเปนขอแรก คือมีฉันทะที่ออกมาอยากใหคนสัตวทั้งหลายอยูในภาวะที่ดี
งาม เชน อยากใหเขามีรางกายแข็งแรงมีสุขภาพดี พูดรวมๆ วาอยากใหเขามีความสุข
ทีนี้ ถาเขาไมอยูในภาวะที่ดี ที่มีความสุข ฉันทะที่อยากใหมันดี อยากทําใหมันดี
ก็กาวหรือยืดขยายออกไปอีก คือวา ถาเขาไมเปนปกติสุข เขาเดือดรอน ตกต่ํา มีความ
ทุกข ฉันทะก็แสดงออกมาเปนความอยากใหเขาหลุดพนจากความทุกขนั้น ขึ้นมาสูภาวะ
ที่เปนสุข ภาวะจิตใจที่ปรารถนาดีตอคนที่มีความทุกข อยากชวยใหเขาพนจากความทุกข
นั้น ก็มีชื่อเรียกใหตางออกไปวา กรุณา
จะเห็นวา กรุณานี่เปนตัวที่มาเสริมมาเติมตอ คือ พอเห็นคนมีทุกข ก็พลอยหวั่น
ใจหรือพลอยมีใจไหวหวั่นไปกับทุกขของเขา เรียกกันวาเกิดความสงสาร
(ที่จริง คําวา “สงสาร” นี้ เปนคําเพี้ยน เพราะวาสงสารในภาษาบาลีนั้น ถาจะเอา
กั น จริ ง ๆ ก็ มาจากคํ า ว า “สั ง สาร” แปลว า เที่ ย วร อ นไป โดยเฉพาะก็ คื อ วั ฏ สงสาร ที่
เรียกวาเวียนวายตายเกิด แตไปๆ มาๆ สงสารกลายมามีความหมายวา หวั่นใจไปดวยกับ
ทุกขของคนอื่น และอยากใหเขาพนจากทุกขนั้น อันนี้ก็เปนเรื่องที่นาศึกษาวามันเพี้ยนมา
ไดอยางไร)
จับเอาสาระวา ความหมายตามภาษาบาลี คือคําวา “กรุณา” แปลวา พลอยหวั่น
ใจในทุกขของผูอื่น อยากใหเขาพนจากทุกขนั้น ที่วาอยากใหเขาพนทุกข ก็คืออยากใหเขา
กลับคืนขึ้นมาสูสภาพปกติที่มีความสุขนั่นเอง
ทีนี้ตอไป ที่เราอยากใหเขาเปนสุข หรืออยากใหเขาพนทุกขพนภัยขึ้นมานั้น ถา
เขาเกิดพนทุกข หรือประสบความสําเร็จ มีความสุขมากขึ้น อยางนี้ก็สมใจเรา ใจของเราก็
พลอยยินดีไปกับเขาดวย นี่คือเกิดภาวะจิตขึ้นมาอีกอยางหนึ่ง เปนทาทีหรืออาการของ
จิตใจนั้น เรียกวา มุทิตา แปลวาพลอยยินดีดวยชวยเสริมสง ในการที่เขาเจริญงอกงาม
ประสบความสําเร็จ มีความสุขมากขึ้น เกิดเปนพรหมวิหารขอที่ ๓
อยางไรก็ตาม ก็ตองรูเทาทันความจริงวา ความปรารถนาดีหวังดีของคนเรานี้ ไม
อาจและไมควรเกินเลยขอบเขตของความเปนจริงที่เปนกฎธรรมชาติ และกฎกติกาที่เปน
ธรรมของสังคม คือเรื่องของความจริง ความถูกตอง ความดีความชั่ว ความเปนไปตาม
เหตุปจจัย ไมวาเราจะปรารถนาดีอยางไรก็ตาม มันก็เปนไปไดในขอบเขตของกฎแหง
ธรรม และความเปนไปตามเหตุปจจัย คนจะตองตระหนักรูและยอมรับความจริงนี้
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ถาคนทําอะไรเกินเลยหรือละเมิดความจริง ผิดกฎกติกาแหงความดีงาม ความ
ถูกตองชอบธรรม ความเปนเหตุเปนผล ความเปนไปตามเหตุปจจัย พูดสั้นๆ วา ผิดธรรม
เราก็ ตองมี ทาทีอี ก อยา งหนึ่งมาสรางดุ ลยภาพ หรือ มาคุ มไว จึงมี หลั ก ขอ ๔ เรี ย กว า
อุเบกขา มาคุมใหความปรารถนาดีตอกัน ซึ่งเริ่มตนจากเมตตาที่มีฉันทะอยากใหเขาอยู
ในภาวะที่ดีมีความสุข ตลอดจนกรุณา และมุทิตานั้น ไมละเมิดธรรม ไมเกินขอบเขตแหง
ความสมเหตุสมผล
ถาเราไมมีภาวะจิตนี้ ก็จะเกิดผลเสียแกตัวเราเองดวย โดยเฉพาะในการที่สิ่ง
เหลานั้นตองเปนไปตามเหตุปจจัย เมื่อมันไมเปนไปตามความปรารถนาของเรา ผลเสียก็
เกิดแกเราเอง เชนกลายเปนทุกข เพราะเราอยากใหเขาดีมีความสุข แตเขาเปนไปอยาง
อื่นตามเหตุปจจัยที่เปนเรื่องของกฎธรรมชาติ
เมื่อเขาปฏิบัติผิดธรรม แลวมีอันเปนไปตามเหตุปจจัยของกรรมในกฎแหงธรรม
ถาเรามีความปรารถนาดีในทางที่ขัดขืนฝนธรรม คิดจะชวยเหลือเขาอยางเดียว นอกจาก
เราเองจะเกิดทุกข จิตใจเสียหาย เปนผลเสียตอตนเองแลว ก็ทําใหเกิดผลเสียตอสังคม
แกผูอื่นดวย อยางนอยความดีงาม กฎแหงความเปนไปตามเหตุปจจัยที่จะสงผลใหเกิด
ความดีงามในหมูมนุษย ในความสัมพันธระหวางกัน อยางเชนการรักษาความเปนธรรม
ความยุติธรรม ความถูกตอง ความดีงามตางๆ ก็ถูกละเมิด ทําใหเสียความชอบธรรม
ความเปนธรรม นอกจากเรากลายเปนผูทําลายหลักแหงความถูกตองดีงามแลว สังคมก็
ฟนเฟอน เสื่อมจากธรรม เกิดผลเสียยืดยาวกวางไกล
เพราะฉะนั้นจึงตองมีขอที่ ๔ มาคุมไวดังที่วา คือขอ “อุเบกขา” ที่วางใจเปนกลาง
ไมเขาใครออกใคร โดยใชปญญาดูตามที่มันควรจะเปนของมัน ตามเหตุปจจัยนั้น หรือ
ตามความถูกตอง ตามกฎเกณฑกติกา ที่วางกันไว เปนอันวาเรามี อุเบกขา เพื่อรักษา
ธรรม และรักษากฎกติกาไวตามธรรม
ได บ อกแล ว ว า พรหมวิ ห ารทั้ ง ๔ มี ที่ ม าออกจาก “ฉั น ทะ” เป น ที่ ตั้ ง ต น ก็ ข อ
ทบทวนอีกครั้ง สําหรับ ๓ ขอแรกนั้นงาย
เมตตา ขยายออกจากฉันทะ ความอยากใหมันดี อยากทําใหมันดี ที่ปรารถนาดี
ใหเขาอยูดีเปนปกติสุข
กรุณา ขยายออกจากฉันทะ ความอยากใหมันดี อยากทําใหมันดี ที่ปรารถนาดีให
เขารอดภัยพนจากทุกข
มุทิตา ขยายออกจากฉันทะ ความอยากใหมันดี อยากทําใหมันดี ที่ปรารถนาดีให
เขาเจริญงอกงาม มีความสุขความสําเร็จยิ่งขึ้นไป
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ทีนี้ก็มาถึงขอที่ ๔ คืออุเบกขา ที่ชอบแปลกันวาวางเฉย จะมาจากฉันทะในทา
ไหน ไดอยางไร อันนี้ก็ไมยาก ขอใหดูกันหนอย
อุเบกขา ขยายออกจากฉันทะ ความอยากใหมันดี อยากทําใหมันดี ที่ปรารถนาดี
ใหเขาอยูในธรรม อยูในความจริงความถูกตองดีงาม ไมทําอะไรที่ผิดพลาดเสียหาย
เมื่อรูเขาใจหลักนี้ชัดเจนดี จะเห็นวา ขอที่ ๔ คืออุเบกขานี้แหละ เปนพัฒนาการ
ของจิตใจอยางสูงสุด สามขอแรกอยูในขอบเขตของจิตใจดีงามที่มุงดูแลรักษาคน แตขอที่
สี่พาจิตใจที่ดีงาม กาวขึ้นไปในแดนของปญญา ที่เอาธรรมมาดูแลรักษาคนไดดีที่สุด
เมื่อเจริญพรหมวิหาร ๔ ครบชุด ขอ ๑ เมตตา ขอ ๒ กรุณา และขอ ๓ มุทิตา ก็
เท า กั บถูก คุ มไว ให อ ยู ใ นขอบเขตของธรรม ไม เ กิ น เลยละเมิ ด ธรรม โดยมี ข อ ที่ ๔ คื อ
อุเบกขามารักษาดุล และคุมแดน

พระพุทธศาสนามา คนก็เปนผูสรางสรรคโลก เปนพระพรหมไดทั่วหนา
ธรรมสี่ขอ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นี้ เปนหลักธรรมชุด หรือหมวดธรรม
ที่เรียกวา พรหมวิหาร ๔ เปนเรื่องทาทีของจิตใจในการเกี่ยวของกันและปฏิบัติตอเพื่อน
มนุษย จึงเปนหลักธรรมสําหรับใชในความสัมพันธกันในสังคม ในหมูมนุษย เพื่อรักษา
สังคมใหอยูในความดีงามความสุขความมั่นคง ทั้งนี้เพราะวาความเปนสังคมก็คือการที่
บรรดามนุษยมามีความสัมพันธกัน และมนุษยจะสัมพันธกันดี ก็ตองเปนไปตามหลัก ๔
ประการนี้ ถามนุษยสัมพันธกันไมดี ก็จะทําใหเกิดโทษ สังคมก็จะไมมีความมั่นคง จะ
ตั้งอยูดีไมได เชนวาไมมีเอกภาพ เกิดความเสื่อมเสียดวยประการตางๆ เพราะฉะนั้นจึง
ตองมีธรรมสี่ประการนี้ เพื่อรักษาสังคมใหอยูในภาวะที่ดีงาม เจริญมั่นคง มีความสงบสุข
“สังคม” นี้ แตเดิมมา ในศัพททางพระพุทธศาสนา ทานใชคําวา “โลก” หมูมนุษย
ที่อยูรวมกันทั้งหมดนี้ เรียกวาโลก สวนคําวาสังคม เปนศัพทสมัยใหม ไมตรงกับคําวา
สั ง คม คื อ “สงฺ ค โม” ในภาษาบาลี เ ดิ ม ซึ่ ง มี ค วามหมายเพี ย งแค ว า คนนั้ น คนนี้ ม า
เกี่ยวของสัมพันธเจอะเจอกันในภาวะปกติธรรมดานี้ ไปเจอกัน ไปดวยกัน ไปพบปะกัน
ในที่ใดที่หนึ่ง ก็เรียกวา สังคโม ไมไดมีความหมายเปนสังคมอยางที่เราใชกันในปจจุบัน
ที่วานี้ก็ไมไดหมายความวาสมัยกอนไมมีสังคม แตทานใชคําวา “โลก” นั้นเอง
อย า งที่ พ ระพุ ท ธศาสนาสอนให เ ราประพฤติ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ประโยชน เพื่ อ เกื้ อ กู ล เพื่ อ
อนุเคราะหโลก ก็หมายความวาใหประพฤติเกื้อกูล ใหบําเพ็ญประโยชนแกโลก เพื่อใหหมู
ชน ใหสังคมมนุษยอยูกันดวยดี เจริญงอกงาม มีความสงบสุข
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โลกคือสังคมมนุษยนี้ จะอยูดีไดก็ดวยการที่บรรดามนุษยมีชีวิตจิตใจมั่นอยูใน
หลักธรรม ๔ อยาง ที่เรียกวาพรหมวิหารชุดนี้ เมื่อเราปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ ก็เทากับวา
เราไดชวยกันดํารงรักษาโลกคือสังคมนี้ ใหอยูในปกติสุข
นานมาแลวกอนพุทธกาล ศาสนาพราหมณสอนวา พระพรหมเปนเจาทรงสราง
โลกขึ้นมา และทรงดูแลรักษาอภิบาลใหโลกนี้ดํารงอยูเปนไป นี่เปนความเชื่อในเรื่องเทพ
เจา พระพุทธเจาไมทรงยอมรับตามนั้น แตทรงสอนวาคนแตละคนนี่แหละ จะชวยกัน
ดูแลรักษาใหโลกนี้เปนปกติสุข คือมนุษยนี่เองสามารถชวยกันสรางสรรคโลกนี้ใหเปนโลก
สันนิวาสที่ดี เปนสังคมของมวลมนุษยที่อยูรวมกันรมเย็นเปนสุข
ที่วานี้คือ พระพุทธศาสนาบอกวา มนุษยแตละคนนี้แหละ เมื่อปฏิบัติตามหลัก
พรหมวิหารชุดนี้ โดยมีธรรม ๔ อยางนั้นอยูประจําใจ ก็เปน “พระพรหม” จึงใชคําวา
พรหมหมายถึงคนที่ประพฤติตามหลักธรรมชุดนี้ หรือมีคุณธรรมสี่ประการนี้อยูในใจ และ
จึงเรียกธรรมสี่ประการนี้วา “พรหมวิหาร” แปลวา ธรรมเครื่องอยูของพรหม หรือธรรม
ประจําใจของพระพรหม คือคนนี่เองกลายเปนพระพรหม ผูประเสริฐ เลิศ สูงสุด
เปนอันวายายจากความเชื่อเรื่องเทพเจา หรือการรอใหเทพเจามาใชอํานาจดล
บันดาล เปลี่ยนมาใหบรรดามนุษยมีความสํานึกรับผิดชอบ ที่จะชวยกันสรางสรรคดูแล
โลกนี้ใหอยูดีมีความเจริญงอกงามดํารงในสันติสุข ดวยฝมือของมนุษยเอง
เรื่องจึงกลายเปนวา พวกเราเหลามนุษยไมอยูกันอยางเรื่อยเปอยโดยไมมีความ
รับผิดชอบ ยกภาระใหเปนเรื่องของเทพเจาที่จะมาสรางสรรคจัดการดูแลโลก เกิดปญหา
อะไร ก็ไดรอ ไดแตหวัง ไดแตไหววอนนอนคอยใหเทพเทวามาชวยจัดการดลบันดาลให
อย า งนั้ น พระพุ ท ธศาสนาไม เ อาด ว ย แต ท า นให ม นุ ษ ย ทุ ก คนมี ส ว นร ว มและร ว มกั น
รับผิดชอบ โดยปฏิบัติใน ๔ สถานการณ ตามหลักที่ไดพูดไปแลว
รวมความวา พระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยนี้ หนึ่ง เอาใจใสดูแลจัดการกับกรรม
คือการกระทําของตนเอง ใหเปนการกระทําที่ดีงาม ถูกตอง และทําการนั้นใหสําเร็จผลที่ดี
ดวยความพากเพียรของตน ดวยเรี่ยวแรงของมนุษย โดย สอง รูจักเอาใจใสในหมูมนุษย
เอง ใหมาชวยเหลือกัน รวมมือรวมแรงกัน ที่จะสรางสรรคสังคมใหอยูใหเปนไปดวยดี
เปนการยายจุดสัมพันธจากเทพเจาที่มองไมเห็น ที่เราจะตองไปขอความชวยเหลือ มา
เปนเพื่อนมนุษยที่จะรวมมือกัน มาทําการสรางสรรคดวยกัน พูดใหเขาใจงายๆ วา นําเอา
ธรรม ๔ ขอนี้มาใชกับเพื่อนมนุษยที่อยูใน ๔ สถานการณที่ตางกันไป
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สรุปทวนอีกทีหนึ่งวา
๑. ในสถานการณที่เพื่อนมนุษยอยูเปนปกติ เรามี “เมตตา” คือ เปนมิตร มีความ
ปรารถนาดี ขอย้ํ า อีกที ว า เมตตาเป นศั พ ทที่มีร ากเดี ย วกั นกั บคํา ว า มิต ตะ ที่ แ ปลว า
“มิตร” คือเพื่อน ซึ่งเมื่อแปลง อิ เปน เอ ก็เปน เมตตะ แลวทําตามหลักไวยากรณ เปน
ภาวนาม ก็เปนเมตตา มิตตะ/มิตรเปนคน เมตตาเปนคุณธรรม เปนภาวะของมิตร คือ
ความเปนมิตร หรือน้ําใจมิตร หรือคุณธรรมของมิตร ไดแกความรัก ความปรารถนาดี
อยากใหเขามีความสุข ขอนี้ใชในสถานการณที่หนึ่ง คือเมื่อเพื่อนมนุษยนั้นอยูเปนปกติ
๒. ตอไป ในสถานการณที่สอง เมื่อเพื่อนมนุษยนั้นพลาดหลนจากสถานะเดิมที่
เปนปกติ ตกลงไปสูภาวะที่เดือดรอนเปนทุกข เราก็ใชคุณธรรมขอที่สอง คือ “กรุณา” ที่
แปลวาความหวั่นใจในทุกขของผูอื่น แลวก็หาทางที่จะชวยเหลือ แกไขปญหา อยากจะ
ทําใหเขาพนไปจากทุกขภัยนั้น
๓. ทีนี้ ในสถานการณที่เขาขึ้นสูง คือเลื่อนจากปกติสูภาวะหรือสถานะที่ดีงาม
เจริญ มีความสุขยิ่งขึ้นไป หรือประสบความสําเร็จ เราก็ยายไปสูคุณธรรมขอที่สาม คือ
“มุทิตา” โดยพลอยยินดีดวยในความสุขของเขา เรียกวา พลอยโมทนา หรืออนุโมทนา
แลวก็พรอมที่จะสงเสริมสนับสนุน นี่ไดสามแลว
๔. จากนี้ก็ไปสถานการณที่สี่ อยางที่บอกแลววา มนุษยเรานี้ ถึงอยางไรก็ตองอยู
ภายใตความจริงของกฎธรรมชาติ ที่วาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนไปตามเหตุปจจัย ถึงแมวา
คนจะมีความปรารถนาดีตอกันอยางไรก็ตาม จะชวยเหลือกันแคไหน ก็มีวาระที่พนไป
ไมไดจากสถานการณนี้ ทั้ง หนึ่ง ในแงความเปนไปได ก็ตองอยูในขอบเขตของธรรม คือ
กฎธรรมชาติแหงความเปนไปตามเหตุปจจัยนั้น และ สอง ในแงความควรจะเปน ก็มี
ธรรมในอีกความหมายหนึ่ง คือหลักแหงความดีงาม ความถูกตอง ที่สังคมจะตองอาศัย
อ า งอิ ง ที่ ว า ถ า สั ง คมไม ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามความดีง ามความถู ก ต องนั้ น สัง คมก็ จ ะ
วิปลาสหรือถึงกับพินาศไปเอง
เปนอันวา มนุษยและสังคมของเขา จะตองรูเขาใจและทําการใหเปนไปตามธรรม
ทั้งในแงของความเปนไปได และในแงของความควรจะเปนที่วานั้น
โดยนัยนี้ เมื่อมนุษยชวยเหลือเกื้อหนุนกัน ดวย เมตตา กรุณา หรือมุทิตา ก็ตาม
จะตองไมใหเกินขอบเขตของธรรม ไมใหเสียธรรม ไมใหละเมิดธรรม ภาวะจิตที่วางใจให
อยูในธรรมนี้ คือทาทีอาการที่รักษาธรรมไว ดวยใจที่เปนกลางตอบุคคล เพื่อจะปฏิบัติไป
ตามธรรม อันนี้คือทาทีอาการของจิตใจขอสี่ ที่เรียกวา “อุเบกขา”
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ขยายความอีกหนอย เมื่อเรามองที่ธรรม ความจริง ความถูกตอง ความดีงามแลว
ใจจะเปนกลางตอบุคคล โดยแสดงออกมาในการปฏิบัติเปนความไมขวนขวายในทางที่
จะชวยเหลือบุคคลนั้น ดวยมุงหมายใหตองเปนไปตามธรรม โดยเปนไปตามกฎธรรมชาติ
ก็ตาม โดยเปนไปตามกฎเกณฑแหงความดีงามถูกตองชอบธรรมก็ตาม เมื่อพิจารณาเห็น
อยางนี้ ก็จะตองใหเปนไปตามธรรม จึงไมขวนขวายในการชวยเหลือ ที่จะเปนการกาว
กายแทรกแซงขัดขวางธรรม ภาวะนี้เรียกวา “อุเบกขา” ที่เรานิยมแปลวาเฉย
แตการแปลอุเบกขาวาเฉยนี้ ตองระวัง คือตองรูวาที่เฉยนั้นเพราะอะไร เฉยก็คือ
ไมขวนขวายเขาไปชวยเหลือใหเสียตอการรักษาธรรม ดวยการที่มีปญญาพิจารณาเห็น
ความจริงความถูกตองดีงามแลว จะตองใหเปนไปตามธรรม อยางนี้คือเฉยที่เปนขั้นตอน
ของการรักษาธรรม แตถาเฉยโดยมิไดมีมิไดใชปญญามองเห็นธรรมหรือมองเห็นเหตุผล
อยางนั้น ก็จะกลายเปน “เฉยโง” ที่ภาษาพระเรียกวา “อัญญาณุเบกขา” กลายเปนความ
ชั่วเสียหายไปเลย หรือในสถานการณที่พึงมีเมตตา มีกรุณา หรือมีมุทิตา กลับเฉยเสีย
กลายเปนเฉยเมย หรือเฉยเมิน ก็เสียหาย ไมใชอุเบกขาที่เปนธรรมขอนี้
อุเบกขานี้ ถาเขาใจดีแลวรูจักใชแมแตในสถานการณงายๆ ในชีวิตประจําวัน ก็จะ
เปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะเปนธรรมในระดับปญญา มาดวยกันกับปญญา ซึ่งเปนธรรม
เยี่ยมยอด เชน เมื่อเห็นวาคนอื่นควรตองชวยตัวเอง จึงจะสมเหตุสมผล ในกรณีอยางนี้
เรามองดวยปญญาโดยคํานึงเหตุผล การไมเขาไปชวยเหลือ ก็เปนการรักษาธรรม หรือ
ปฏิบัติตามธรรม ในทางตรงขาม ถาเราไมวางตัววางทาทีตามที่ควรจะเปนตามเหตุผล
เอาแตจะชวยทําใหเขา ก็ทําใหชวยเหลือกันเกินขอบเขต กลายเปนเสียหาย กอผลราย
อยาวาแตคนอื่นไกล แมแตลูก ถาพอแมชวยเหลือเกินความสมเหตุสมผล ก็เสีย ไชไหม
ตรงนี้วากันงายๆ กอน การชวยเหลือนั้น หนึ่ง ไมใหเสียความสมเหตุสมผล สอง
ไมใหเสียความถูกตองความเปนธรรมชอบธรรม เชน เรื่องที่เขาทํานั้น เปนการละเมิดหลัก
แหงความดีงาม หรือละเมิดกฎเกณฑกติกาสังคม แลวเราไปชวยเหลือ ไปสงเสริมเขา นี่
คือผิดหลักขอที่สี่ ไมรูจักที่จะมีอุเบกขา ดังนั้น อุเบกขาจึงเปนธรรมขอสําคัญที่มาคุมให
เมตตา กรุณา มุทิตา อยูในขอบเขตที่ถูกตอง ขอที่สี่คืออุเบกขานี้ จึงรักษาธรรม
รวมแลว ธรรมสี่ขอนี้ เปนระบบแหงดุลยภาพ ที่ทําใหเกิดความพอดี ถามีไมครบสี่
ก็ไมพอดี เริ่มดวยมันเปนการปฏิบัติถูกตองตามสถานการณ เมื่อถูกตองตามสถานการณ
ก็ดุลกัน เกิดความพอดีขึ้นมา หรือจะมองเปนสมดุลของสองดานก็ได คือ สามขอตน
เมตตา กรุณา มุทิตา เปนเรื่องความสัมพันธกับบุคคล เปนการรักษาคน สวนขอสี่ อุเบกขา
ความสัมพันธขยายไปถึงธรรม เปนการรักษาธรรม ที่จริงคือรักษาคนไวใหอยูในธรรม
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ดังที่วานั้น ทั้งสี่ขอก็เปนความสัมพันธกับคนนั่นแหละ โดยเฉพาะในขอที่ ๔ คือ
อุเบกขา เปนสถานการณที่คนไปกระทบกับธรรมเขา จึงตองเอาธรรมเปนหลัก โดยรักษา
คนใหอยูในธรรม ซึ่งโดยสํานวนพูด ก็เปนการรักษาธรรมที่เปนตัวหลักการเปนมาตรฐาน
ที่จะสรางภาวะสมดุลในการชวยเหลือกันระหวางมนุษย ไมใหเกินพอดี ไมใหเสียธรรม
ในเรื่องนี้ ถาเรามองดูอยางที่วานั้น ก็มองกวางออกไปไดอีก คนเราแตละคนที่มี
ชีวิตเปนอยูนี้ เราอยูในสภาพแวดลอม ชีวิตของเราดําเนินไปทุกวันทุกเวลาโดยเกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอมถึง ๒ ชั้น คือ เราเกี่ยวของกับเพื่อนมนุษย (ทางพระเรียกวาสัตวทั้งหลาย)
มีความสัมพันธกัน และเพื่อจะใหเปนอยูดวยดี ก็ตองมีความสัมพันธใหถูกตอง โดยที่วา
ในเวลาเดียวกันนี้ อีกชั้นหนึ่ง ชีวิตมนุษยนั้นตองอยูกับความเปนจริง อยูกับกฎธรรมชาติ
หรือความเปนไปตามเหตุปจจัย ซึ่งเปนตัวสัมพันธที่ใหญยิ่งขึ้นไปอีก คือความสัมพันธกับ
ความเปนจริงของกฎธรรมชาติ หรือความเปนไปตามเหตุปจจัยนี้ยิ่งใหญที่สุด ครอบคลุม
หมด โดยที่ความสัมพันธกับมนุษยก็ยังเปนรองอยูใตความสัมพันธกับกฎธรรมชาตินั้น
แมแตสังคมมนุษยก็ตองอยูภายใตกฎเกณฑแหงธรรม หรือกฎธรรมชาตินี้ ไมวา
มนุษยในสังคมจะทําอะไร สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมก็เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ถาสังคม
มนุษยดําเนินไปในทางที่ผิด เหตุปจจัยก็นําสังคมไปในทางของความเสื่อม ถาทําเหตุ
ปจจัยดี ก็นําสังคมไปในทางของความเจริญ
เปนอันวา ชีวิตของมนุษยแตละคนนี้ มีความสัมพันธออกไปสองดานหรือสองชั้น
หนึ่ง สัมพันธกับเพื่อนมนุษยและสิ่งที่แวดลอม สอง สัมพันธกับความเปนจริงของโลกและ
ชีวิต หรือพูดอีกสํานวนหนึ่งวา เราสัมพันธกับเพื่อนมนุษยและสิ่งแวดลอม ภายใตความ
จริงของกฎธรรมชาติ
ในเมื่อเราสัมพันธกับเพื่อนมนุษย เราก็สัมพันธใหดี ตามหลักการที่วา เริ่มดวยมี
เมตตาเป น พื้ น ฐานอยู โ ดยปกติ แล ว ก็ มี ก รุ ณ า มีมุ ทิ ต า ตามสถานการณ นี่ คื อ มี ก าร
ชวยเหลือกันอยางดี ก็เปนอันใชได
แตอีกดานหนึ่งหรืออีกชั้นหนึ่ง มนุษยก็ตองอยูกับความเปนจริงที่วา ชีวิตตัวเอง
ของแตละคนเปนไปตามกฎธรรมชาติ ตองรับผิดชอบตอเหตุปจจัย แมแตรางกายของตน
จะมีสุขภาพดีแข็งแรง หรือมีโรคภัยไขเจ็บ ก็ตองเปนไปตามเหตุปจจัย ซึ่งความปรารถนา
ดีของมนุษยอยางเดียวไมพอที่จะชวยใหเปนไปได มนุษยจะมีความปรารถนาดีตอกัน
อยางไร ก็ตองปฏิบัติใหเหตุปจจัยเปนไปตามกฎธรรมชาตินั้น ชีวิตที่มีความสัมพันธสอง
ดานสองชั้นนี้แหละ ตองปฏิบัติใหถูก
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สองดานสองชั้นอยางไร คือ ปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยในความสัมพันธตอกัน ให
เปนไปดวยเมตตา กรุณา มุทิตา และเมื่อปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยในความสัมพันธที่ขยายไป
ถึงความเปนจริงของโลกและชีวิต อุเบกขา จะตองมา

พอแมมีปญญา รูจักใชอุเบกขา ไดลูกที่พัฒนาเลิศล้ํา
หลักการที่วามานี้ พึงนํามาใชในการพัฒนามนุษยดวย ในขั้นงายๆ เบื้องตน เมื่อ
พูดทั่วไปในระดับพื้นฐาน เราบอกวา พรหมวิหารเปนคุณธรรมสําหรับมนุษยผูจะเปนสวน
รวม ที่มีความรับผิดชอบ ในการสรางสรรคและรักษาสังคมนี้ไว และพูดคราวๆ วาใหคนมี
พรหมวิหารตอกัน เรามี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตอทุกคน
นั่นเปนการปฏิบัติในความสัมพันธอยางพื้นๆ แตถาตั้งใจนํามาใชปฏิบัติจริงจัง ก็
จะชวยใหมนุษยมีการพัฒนาอยางดี เฉพาะอยางยิ่งไมควรขาดไปในการเลี้ยงดูลูก
หลายคนจําแมนและอางพุทธพจนที่วา “พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร” ทานเรียกพอแม วา
เปนพระพรหม โดยที่วาพอแมไมใชแคใหกําเนิด แตพอแมสรางชีวิตของลูก โดยเลี้ยงดูลูก
ใหเติบโตเจริญงอกงามเปนมนุษยที่ประเสริฐ ใหพัฒนาขึ้นไปเปนสวนรวมที่สรางสรรค
สังคม พอแมจะทําหนาที่ของพระพรหมใหสําเร็จอยางนั้นได ก็เพราะเจริญพรหมวิหาร ๔
ประการนั้นตอลูก ตั้งแตลูกเกิดมาในโลก
มองในขั้นพื้นฐาน ลูกเปนคนหนึ่งๆ ที่อยูในโลกในสังคม พอแมก็ตองมีธรรมสี่
ประการนี้ตอเขาอยูแลว ทีนี้ ในฐานะของพอแมกับลูกที่มีความสัมพันธในขั้นเขมจําเพาะ
คือการเลี้ยงดู พอแมมีความรับผิดชอบที่จะเลี้ยงดูอบรมลูกใหพัฒนาขึ้นไปเปนสวนรวมที่
สรางสรรคสังคม จนกระทั่งเขาเปนพรหมดวย พอแมจึงตองใชหลักพรหมวิหาร ๔ ได
อยางเต็มหลักเต็มความหมาย อยางนอยตองคํานึงอยางชัดเจนถึงความสัมพันธสองชั้น
สองดานที่พูดไวขางตน
ย้ําอีกทีวา ลูกในฐานะเปนมนุษย ชีวิตของเขามีความสัมพันธสองชั้นสองดาน คือ
หนึ่ง เขามีความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยดวยกัน ตั้งแตพอแมเปนตนไป และ สอง ทั้งชีวิต
ของตัวเขาเอง และความสัมพันธของเขากับเพื่อนมนุษยดวยกันตั้งแตพอแมเปนตนไปนั้น
อยูภายใตความสัมพันธกับความเปนจริงของโลกและชีวิต คือกฎธรรมชาติแหงความ
เปนไปตามเหตุปจจัยอีกชั้นหนึ่ง นี่ย้ําไว
ทีนี้ ในแงดานชั้นตนที่สัมพันธกับเพื่อนมนุษย พอแมก็เปนตัวอยางในการสราง
ความสัมพันธที่ดีดวยพรหมวิหาร ๓ ขอตน โดยสอดคลองกับสถานการณทั้ง ๓
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สามสถานการณ นั้ น คื อ ยามลู ก เป น ปรกติ ก็ เ ลี้ ย งดู ใ ห ค วามอบอุ น ร ม เย็ น มี
ความสุ ข (เมตตา) ยามลูก เจ็บไขมี ทุก ข ภัย ก็บํ าบัด แก ไ ขใหพน ป ญ หา (กรุณา) ยาม ลู ก
เจริญเติบโตสวยสงาสดใสงดงาม มีความสําเร็จกาวหนา ก็พลอยชื่นบานสงเสริม (มุทิตา)
เมื่อลูกไดรับการบมเลี้ยงดูแลอยางนี้ คุณธรรมเหลานั้นก็ถูกเสพคุนชินกลายเปน
คุณสมบัติติดตัวเขาไป เชนวา เมื่อพอแมรักเขา เขาก็รักพอแม แลวก็ขยายไปรักคนอื่นๆ
เริ่มตั้งแตพี่นองรวมครอบครัว แลวก็ขยายไปยังเพื่อนมนุษยทั่วไป ทําใหรูจักที่จะรักผูอื่น
ความรักคือเมตตาก็แผขยายออกไป กรุณาก็แผขยายออกไป มุทิตาแผก็ขยายออกไป นี้
คือพอแมเปนแบบอยางแกลูก แลวก็พัฒนาคุณธรรมเหลานี้ขึ้นมาในลูก ใหเขามีคุณธรรม
เหลานี้พรอมไวที่จะไปมีไปแสดงตอเพื่อนมนุษย
พรหมวิ ห าร ๓ ข อ ต น คื อ เมตตา กรุ ณ า มุ ทิ ต า นี้ โดยทั่ ว ไปแค เ ป น เรื่ อ งของ
ความรูสึกที่ดีงาม ในความสัมพันธของคนกับคน โดยที่เรามุงจะชวยจะทําใหเขา
สวนในขอ อุเบกขา มีความรูสึกที่ดีเทานั้นไมพอ แตความรูสึกตองขึ้นตอความรู
หรื อ สื บ ต อ จากความรู ค วามเข า ใจความจริ ง ในความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคนกั บ ธรรม
ภายใตหลักความจริงของกฎแหงธรรม ไมวาจะเปนกฎธรรมชาติ หรือกฎแหงยุติธรรมของ
สังคมมนุษย นี่คือ แคมีความรูสึกที่ดีเ ทานั้น ไมพอ และไมใชแคคนกับคน แตตองถึง
ความรู และถูกตามความจริง และนี่คือตองใหคนรูจักรับผิดชอบ โดยที่มิใชแคเราจะชวย
จะทําใหเขา แตมีเรื่องที่จะใหเขารับผิดชอบ ที่เขาตองทํา ซึ่งเราดูใหเขาทํา
ทบทวนความขางตนวา คนไมใชแคสัมพันธกับคน แตชีวิตของเขาเปนไปตาม
ความเปนจริงของกฎธรรมชาติ และเขาตองรับผิดชอบตอกฎกติกาของสังคมอีกชั้นหนึ่งดวย
ในขั้นนี้แหละที่แคมีและแสดงความรูสึกที่ดีตอกันเทานั้นไมพอ แตพอแมจะตองมี
และใชความรูดวย ทั้งรูความจริงของกฎแหงธรรมนั้น และใชปญญาปฏิบัติจัดการให
ความสัมพันธนั้นถูกตองเกิดผลดีที่สุด
พูดอยางกวางๆ “อุเบกขา” คือการมีทาทีเฉยดูอยู (“อุเบกขา” แปลวา ดูอยูใกลๆ
คอยดู เฝาดู) ไมเขาไปกาวกายแทรกแซงใหเสียธรรมหรือความสมควรจะเปนไปตามธรรม
โดยเริ่มจากฉันทะที่ปรารถนาใหเขาอยูในธรรม ในความจริงความถูกตองดีงาม
ไมทําอะไรผิดพลาดเสียหาย พอแมมีอุเบกขา วางตัวเปนกลางได ในสถานการณที่ลูก
จะตองรับผิดชอบตัวเขา หรือเขารับผิดชอบตัวเองไดแลว โดยเฉพาะเมื่อเขาโตเปนผูใหญ
มีครอบครัวของเขาเองแลว พอแมก็ดูอยู แตไมเขาไปแทรกแซงวุนวายในชีวิตครอบครัว
ของเขา ไดแตเปนที่ปรึกษา และพรอมที่จะชวยเหลือแกไขในคราวจําเปนหรือสมควร
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ขอรวบรัดวา ในการเลี้ยงลูก พอแมพึงใชอุเบกขาใหถูกตอง ใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุดตอพัฒนาการของเด็ก โดยปฏิบัติดังนี้

ก) ฝึกความรับผิดชอบทั่วไป: เชน
- ใหเขารูเขาใจวาชีวิตของเขาตองอยูกับความเปนจริงของกฎธรรมชาติ ที่ไมขึ้น
ตอความปรารถนาดีรายของคน แตเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ตั้งแตระบบการทํางาน
ของอวัยวะตางๆ ในรางกายของเขาเอง ซึ่งพอแมแมรักใครปรารถนาดีที่สุด ก็บันดาลให
ไมได เขาจึงตองรูเขาใจ และรูจักรับผิดชอบที่จะเปนอยูปฏิบัติตัวใหถูกตองไดผลดีที่สุด
ตอชีวิตรางกายและสุขภาพเปนตน จากความเปนจริงของกฎธรรมชาตินั้น
- มิใชเพียงความเปนจริงของกฎธรรมชาติเทานั้น ทุกชีวิตทุกบุคคลตองเปนอยู
เปนไปโดยขึ้นตอกฎเกณฑกติกาในสังคมมนุษยดวย ครอบครัวเปนแบบอยางตนทางของ
สังคมใหญ ก็ตองมีกฎกติกา ซึ่งไมเขาใครออกใคร พอแมก็เขาขางใครไมได ทุกคนตองฝก
ที่จะรับผิดชอบตอกฎกติกานั้น เชน พี่นองรังแก หรือทะเลาะกัน ก็ตองรับผิดชอบตอระบบ
หรือกระบวนการยุติธรรมในครอบครัว
- ภายใตกฎธรรมชาติ และกฎเกณฑกติกาในสังคมมนุษยนั้น พอแมแมจะปรารถนา
ดีตอลูกสุดหัวใจ ก็ทําใหแกลูกทุกอยางไมได ในปจจุบันตอหนานี้ พอแมก็มิใชอยูดวย
ตลอดเวลา ที่จะทําใหหรือทําแทนได ยิ่งในกาลขางหนา พอแมอยูกับลูกตลอดไปไมได
หรืออยูดวยไดไมนานนัก จึงตองใหลูกฝกลูกหัดใหทําเองได ทําใหเปนใหดีใหเกงใหพรอม
ที่จะไปรับผิดชอบชีวิตของตนเอง ใหพึ่งตัวได เปนอยูอยางดีมีความเจริญงอกงาม
ข) เพิ่มกําไรจากปัญญาที่นําอุเบกขามาใช้: ดวยความตระหนักรูตอความเปน
จริงของกฎธรรมชาติ และกฎเกณฑกติกาในสังคมมนุษย กับทั้งคํานึงถึงกาลขางหนา
ยาวนาน ที่พอแมจะไมอยูกับลูกตลอดไป ซึ่งลูกจะตองรูจักรับผิดชอบในการดําเนินชีวิต
ดวยตนเอง พอแมที่ฉลาดและมองเห็นการณไกล ก็จะจัดเตรียมดําเนินการใหลูกมีโอกาส
ฝกหัดพัฒนาตนอยางมากที่สุด และดีที่สุด
พอแมที่ฉลาดนั้น โดยใชปญญามองวา ลูกของเราควรตองทําได ทําเปน ทําเกง
ในเรื่องอะไรๆ บาง เมื่อคิดไดอยางดีแลว ก็จัดเตรียมการใหลูกฝกใหเปนใหเกงพรอมไว
โดยแทนที่จะเอาแตทําให้เขา ด้วยเมตตา-กรุณา-มุทิตา ก็ทําให้เขาดู และดูให้เขาทํา ด้วยอุเบกขา
โดยตนเองทําหนาที่แนะนําและเปนที่ปรึกษา ลูกก็จะพัฒนากาวไปอยางดียิ่ง ตอหนาพอ
แมผูปรารถนาดีตอเขาอยางจริงใจ และพัฒนาไดเต็มที่ลวงหนาอยางทันเห็นกับตาในบัดนี้
เอาละ เดี๋ยวจะละเอียดซับซอนเกินไป วากันคราวนี้ แคนี้กอน

เราทุกคนทําได้
ใหสังคมนี้มีความสุข และมั่นคงสามัคคี
ฝรั่งวาคนพุทธทําดีแคนอนแผเมตตา จะวาจะดาเขาก็ดูตัวเราใหดีกอน
ทีนี้ก็มาเขาเรื่องสังคหวัตถุ ซึ่งเปนเรื่องตอเนื่องจากพรหมวิหาร ๔ ที่พูดไปแลว
พรหมวิหาร คือธรรมประจําใจของพระพรหม หมายถึงธรรมที่เปนคุณสมบัติของคนที่จะ
สรางสรรคอภิบาลโลกคือสังคม ซึ่งมี ๔ อยาง ดังวาไปแลว ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
แตพรหมวิหาร ๔ นี้เปนธรรมฝายคุณสมบัติในใจ ยังไมไดออกมาในภาคปฏิบัติการจริง
แตเวลาเราพูดกันอธิบายกัน เราพูดเหมือนกับวาพรหมวิหาร เชนเมตตา ออกมาสู
การปฏิบัติดวย เพราะมันตอเนื่องกันอยู คือมีอยูในใจแลวก็แสดงออกมา แตที่จริงมันเปน
เพียงขั้นคุณสมบัติในใจ ที่เปนพื้นฐานของการแสดงออกอีกทีหนึ่ง การแสดงออกนี้ไมใช
ตัวพรหมวิหารแลว ถาเรามีแคพรหมวิหาร ก็ไดแคทาทีของจิตใจ ซึ่งเปนคุณธรรมภายใน
ถาธรรมไมออกสูการปฏิบัติ ก็จะมีผลนอย ไดแคมาแผเมตตากัน อยูแคปรารถนา
ดี อยากใหคนอื่นเปนสุข เหมือนเรานั่งสมาธิเสร็จ ก็แผเมตตาวา “สพฺเพ สตฺตา...” “ขอสัตว์
ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด...”
ฝรั่งบางคนมองดูพุทธศาสนาแคผิวเผิน แลวเขียนหนังสือขึ้นมา อยางอัลเบอรต
ชไวเซอร (Albert Schweitzer) เขียนไวไดความวา เขาดูคําจํากัดความของคําวา “ทําดี”
ในพุ ท ธศาสนา ก็ คื อ เว น ชั่ ว แล ว ก็ ใ ห มี เ มตตากรุ ณ า ไม เ ห็ น ออกมาเป น การปฏิ บั ติ
เพราะฉะนั้น การทําความดีของชาวพุทธไมมีผลอะไร เพราะไมมีการปฏิบัติในระดับ
สังคม เหมือนกับวานอนแผเมตตาอยูในมุง ก็เปนการทําความดีแลว
ทั ศ นะของชไวเซอร นี้ Prof. Robert L. Sutton ที่ ม าร ว มงานก อ ตั้ ง คณะรั ฐ
ประศาสนศาสตร ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งไดพัฒนาตอมา และตั้งเปนสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) ในปจจุบัน ไดนําไปอางในหนังสือชื่อวา Problems of
Politics and Administration in Thailand โดยชี้ ใ ห เ ห็ น ว า พุ ท ธศาสนานี่ ไ ม ไ ด ช ว ยให สั ง คม
พัฒนาเลย เพราะวาการทําดีในพุทธศาสนาก็แคไมทําชั่ว แลวก็มีเมตตากรุณาเทานั้นเอง
เมื่อเอาแคมีเมตตาอยูในใจ อยางที่วานอนแผเมตตาอยูในมุง ก็เปนการทําดีแลว
ชาวพุทธก็เลยไมตองทําอะไรที่เปนปฏิบัติการในสังคม แลวสังคมจะพัฒนาไดอยางไร
เพราะฉะนั้นเขาก็บอกวา พุทธศาสนาเปนเหตุปจจัยหนึ่งที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ
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ทีนี้ ถาจะใหดี ชาวพุทธเองก็ตองตรวจสอบตัวดวย การที่เขาเขียนอยางนั้น ก็เปน
โอกาสใหเราไดสํารวจตัวเอง ตองมีอะไรแปลกตาเขา อาจเปนอยางที่พระพุทธเจาตรัสให
มองวาเขาชี้ขุมทรัพยให ทีนี้ ชาวพุทธเราตอนนั้นก็มีไปโกรธตาซัตตัน ดาเขาเยอะเหมือนกัน
ที่จริง ถา เราไปมั วดาทอเขาอยู ก็ ไมได ประโยชน ถาเขาพูดผิดมา เราก็ชี้แจงให
เปนไปดวยเหตุผล ดวยปญญา แลวตัวเองก็ตองสํารวจตนดวยวาเรามีขอบกพรองอยางไร
หรือเปลา พระพุทธเจาก็ตรัสสอนไววา ถาใครมาติเตียนพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
อยาไปโกรธเขา ถาเขาติเตียนไมถูก ก็ชี้แจงไปตามเปนจริงวา ความจริงเปนอยางไร
ทีนี้ เราก็สํารวจตัวเอง ที่จริง ชาวพุทธจํานวนมากก็อยางที่วาเมื่อกี้ คือมีอาการ
ที่วา เมื่อนําเอาธรรมมาใช ก็ใชไมครบถวน อยางพรหมวิหาร ๔ ก็ใชไมครบ แลวแถมวา
เมื่อจะเชื่อมตอจากภาคคุณสมบัติในใจออกมาสูปฏิบัติการ เราก็ไมคอยชัดกัน เรียกวา
แย ทั้ง ๒ ขั้น วั นนี้ จึ งมาพู ด ในเรื่ องว า เอาพรหมวิห ารที่เ ปน ธรรมภาคคุ ณสมบั ติใ นใจ
ออกมาทําใหเกิดผลทางปฏิบัตินอกตัว โดยมีธรรมภาคปฏิบัติการในสังคมมารับช่วงอย่างไร
กอนจะพูดถึงการรับชวงจากธรรมขางในออกไปแสดงบทบาทขางนอกนั้น มา
ทบทวนหลักกันกอน ไดบอกแลว มีหลักใหญอยูวา “ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูล เปนราก
เปนตนตอ” (ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา, องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๓)
ทีนี้ก็มีหลักยอยตอออกไปวา “ฉันทะคือความอยากทําใหมันดี เปนที่มาที่ตั้งตน
ของพรหมวิหารทั้ง ๔ นั้น” (เอเตสํ [พฺรหฺมวิหารานํ] อาทิ, วิสุทฺธิ.๒/๑๒๕)
ตามหลักที่วานั้น พรหมวิหาร (ธรรมเครื่องอยูของพรหม - ธรรมประจําตัวของคนที่มี
จิตใจยิ่งใหญ) ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จึงออกมาจาก “ฉันทะ” ซึ่งเปนตนทาง
หรือเปนตนกําเนิด คือ ฉันทะ ความปรารถนาดี ความอยากใหมันดี อยากทําใหมันดีนั้น
๑. ขยายออกมาเปนความปรารถนาดีอยากใหเขาอยูดีเปนปกติสุข ก็เกิดเปน เมตตา
๒. ขยายออกมาเปนความปรารถนาดีอยากใหเขารอดพนทุกขภัย ก็เกิดเปน กรุณา
๓. ขยายออกมาเปนความปรารถนาดีอยากใหเขาเจริญงอกงาม มีความสุขความสําเร็จ
ยิ่งขึ้นไป ก็เกิดเปน มุทิตา
๔. ขยายออกมาเปนความปรารถนาดีอยากใหเขาอยูในธรรม อยูในความจริง อยูใน
ความถูกตองดีงาม อยากใหเขาไมทําอะไรผิดพลาดเสียหาย ก็เกิดเปน อุเบกขา
เมื่อมองออกมาจากจุดเริ่มที่ ฉันทะ ก็จะมองเห็นความหมายของ เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา (พรหมวิหาร ๔) ไดอยางชัดเจน ดังที่วามานี้
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ทีนี้ จากพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่เปนคุณธรรมในจิตใจ
นั้น ธรรมที่รับชวงออกไปเปนปฏิบัติการในสังคมก็มีเยอะ แตที่รับกันกับพรหมวิหาร ๔ นั้น
โดยตรงอยางเขาชุดกันเลยทีเดียว ก็คือ สังคหวัตถุ ๔ นี่แหละ (ชื่อก็บอกอยูแลว “วิหาร” =
ธรรมเปนที่อยูของใจ, ธรรมประจําใจ; “สังคห” = ธรรมรวมสังคม)
“สั ง คหวั ตถุ ” แปลว า ธรรมเป นที่ ตั้ งแห งการสงเคราะห “สัง คห” แปลวา การ
สงเคราะห “วัตถุ” แปลวา ที่ตั้ง ถาพูดเปนภาษาไทย ธรรมเปนที่ตั้ง ก็คือหลักนั่นเอง วัตถุ
ก็คือหลัก แลวสังคหะ ก็คือการสงเคราะห
ทีนี้ การสงเคราะหแปลวาอะไร ในภาษาไทย เราจะมองวา การสงเคราะหก็คือ
การชวยเหลือ แตที่จริงนั่นไมใชความหมายเดิมแทในภาษาบาลี ในภาษาบาลีนั้น คําวา
“สังคหะ” หรือ “สงเคราะห” แปลตามตัววา จับรวมเขาดวยกัน เอามารวมไวดวยกัน จับ
มารวมกัน เมื่อเอาคํานี้มาใชกับคน สังคหะ-สงเคราะห มีความหมายที่ตองมองตอเนื่อง
เปนชั้นๆ คือ จับคนมารวมกัน คือจับใจคนมารวมกัน (ยึดเหนี่ยวจิตใจ) คือทําใหเขามา
รวมกันเปนสามัคคี หรือทําใหรวมกันเปนอันหนึ่งอันเดียว (เอกีภาพ/เอกภาพ) ดวยการให
ดวยการพูดดี ดวยการชวยทําประโยชน หรือดวยการเสมอสมานตัว (๔ วิธี)
ที นี้ เมื่ อ จะแปลเป น ไทย ดู แ ล ว แปลยาก ก็ เ ลยแปลแบบเอาใจความว า
“ชวยเหลือ” ก็เปนอันวา ในภาษาไทย สังคหะ หรือสงเคราะห เรายอมใหแปลวาชวยเหลือ
แตขอใหนึกใหมองความหมายแทลึกลงไปอยางที่วามานั้น
มีเ รื่องซับซอนอีกหนอยหนึ่งวา “สังคห” นี้ ในภาษาไทย เราเอามาใชตามรูป
สันสกฤต โดยเราแยกใชเปน ๒ รูป ใหตางกันเปน ๒ ความหมาย
รูปที่ ๑ เปน “สงเคราะห” หมายถึง จับคนหรือจับใจคนมารวมกัน อยางที่วามา
รูปที่ ๒ เปน “สังเคราะห” หมายถึง จับสารจับธาตุมาจัดรวมใสกัน แลวก็จํากัด
ความไปตามคําวา synthesise โดยเปนเรื่องของการบัญญัติศัพท ในที่นี้ เราไมยุงเกี่ยวดวย
ก็เปนอันไดความแลว “สังคหวัตถุ” ก็คือ หลักการจับรวมคน หมายถึงหลักการที่
จะยึดเหนี่ยวใจคน รวมคนเขามา ประสานคนใหผนึกกัน รวมคนใหมีความสามัคคีเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน รวมมือรวมแรงรวมใจกัน เปนหลักสรางความเปนปกแผน ความ
มั่นคง ความมีเอกภาพขึ้นในสังคม
(ขอใหสังเกตวา สังคหวัตถุ ๔ คือ ให้ปัน พูดให้รักกัน ทําประโยชน์ให้เขา เอาตัวสมาน
นี้ ตามปกติ พระพุ ท ธเจ า ตรั ส สํ า หรั บ สั ง คมทั่ ว ไป คื อ สํ า หรั บ คฤหั ส ถ ชุ ม ชนชาวบ า น
ประชาชน เพื่อใหอยูกันดี มีสามัคคีอยางที่วา;
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แลวสําหรับสังฆะ พระสงฆ หรือชุมชนพระ พระองคตรัสหลัก สาราณียธรรม/
สารณียธรรม ๖ ไดแก กายกรรมมีเมตตา วจีกรรมมีเมตตา มโนกรรมมีเมตตา แบ่งปันลาภทั่ว
กัน มีสีลสามัญญตา และมีทิฏฐิสามัญญตา ซึ่งลงทายทุกขอวา อันทําใหระลึกถึงกัน ทําให
เปนที่รัก ทําใหเปนที่เคารพ สงฺคหาย-เปนไปเพื่อสังคหะ อวิวาทาย-เพื่อไมวิวาท สามคฺคิยาเพื่อความสามัคคี เอกีภาวาย-เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน, ทั้งนี้พึงเทียบกันดู)
ทีนี้ก็มาดูหลักใหชัด สังคหวัตถุ ๔ คือ หลักการสงเคราะห ๔ อยาง ไดแก
๑. ทาน การให้ แจกจ่ายแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จัดสรรให้มีกินมีใช้ทั่วถึงกัน
๒. ปยวาจา พูดจาน่ารัก พูดด้วยใจปรารถนาดี มีวาจาน่าชื่นใจชวนให้อยากทําอยาก
ปฏิบัติการนั้นๆ หรือชวนใจให้ร่วมมือ ให้มาพบปะพูดจาใช้ปัญญาร่วมกันคิดการ
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือที่จะทําการ มีอะไรก็มาพูดจากัน คือใช้วิธีการแห่งปัญญา
๓. อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน์ ทําประโยชน์ให้ ช่วยด้วยแรงงานหรือกําลังความรู้
ความสามารถ ดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่คน แก่ชุมชน แก่ประชาชน
สามข้อแรกนี้ แสดงออกมาจากใจที่มีเมตตา หรือมีกรุณา หรือมีมุทิตา เป็นหลัก
๔. สมานัตตตา มีตนเสมอสมาน เสมอกันในธรรม และสมานกันโดยธรรม ทั้งเข้าถึง
และร่วมกันทํา แยกเป็น
- สมานอัตตา คือ มีตัวเสมอกัน เท่ากัน และเข้ากัน (เสมอภาค และสมานกัน)
- สมานกิจจ์ คือ ร่วมงานร่วมการ ทําเท่ากัน (ตามกําลัง) และ ทําเข้ากัน
- สมานสุขทุกข์ คือ ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน
ข้อ ๔ นี้ ทําด้วยใจมีอุเบกขาที่ถือตามธรรม ซึ่งมาคุมและชุมนุม ๓ ข้อแรกที่มุ่งเพื่อคน

ตามนี้ ก็เห็นชัดวา สังคหวัตถุ ๔ เปนธรรมภาคปฏิบัติการ และไมใชปฏิบัติลอยๆ
เรื่อยเปอย หรือแคทําหลอกๆ แคหาเสียงหาคะแนน แตจริงใจออกมาจากใจจริงที่มีพรหม
วิหาร ๔ เปนเนื้อแท เปนประกันอยูในใจ เชื่อมโยงตอกันตลอด
แตคนไทยเวลานี้ ทั้งที่เปนพุทธิกชน ก็มีความรูแคฟงตอพูดตอกันมา จับหลัก
ไมได แยกความหมายและเอามาใชไมถูก วาไปตามคําที่ยังติดปากอยูนิด อะไรๆ เดี๋ยวๆ
ก็ เ มตตากรุ ณ า เดี๋ ย วๆ ก็ มี เ มตตา อยู แ ค นี้ แล ว คนข า งนอก อย า ง Schweitzer หรื อ
Sutton เขาไมไดศึกษาใหรูหลักไปถึงไหน (ก็คนไทยพุทธิกะเองยังไมรู) เขารูจักมาแต
ศาสนาแบบความเชื่อ (สําหรับฝรั่ง ศาสนาก็คือ faith อยางที่รูกันอยูแลว) เขามาดูมาฟง
คนไทย เอาตามที่ไดเห็นไดยิน ก็จึงไดพูดอยางที่เลาขางตน
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ที่ Schweitzer และ Sutton พูดนั้น ไดความทํานองวา ทําดีของคนพุทธคนไทย ก็
คือนอนแผเมตตาอยูในมุง∗ (Schweitzer บอกวาพุทธศาสนาเปนแค an ethic of thoughts)
คนไทยพุทธิกะ เหลาชาวพุทธนี่แหละ ตองทําตามหลักไมประมาท มีอะไรผิดสังเกต
ก็ตรวจสอบตัวเอง สํารวจจุดออนขอผิดพลาด รีบแกไขตัวใหพรอมใหเต็ม หาความรู ดูให
ชัด จับหลักใหถูก อยางสังคหวัตถุนี้ จะตองฟนขึ้นมา และเอาจริงเอาจังกัน ชุดพรหม
วิหาร เชนเมตตานั้น เนนไดสําหรับพระสงฆ เพราะทานอยูกับจิตใจมาก ไมคอยมีกิจกรรม
และสําหรับผูไปเขากรรมฐาน ทําสมถภาวนา ขอเมตตาภาวนา กรุณาภาวนา เปนตน
แตสําหรับประชาชน ญาติโยม เหลาคฤหัสถชาวบาน ซึ่งมีชีวิตอยูกับกิจกรรม
สารพัด ตองยกเอาสังคหวัตถุขึ้นมาเนน ทํากันใหจริงจัง (เดี๋ยวนี้ประดิษฐคําใหมๆ กัน
ขึ้น มา เชนจิ ตอาสา จิตสาธารณะ อะไร ก็ไ มไ ด พน ไปจากสังคหวั ตถุ เช นอั ต ถจริย า)
เหมือนอยางที่ทานเนน ในคัมภีรทั้งหลายยกขึ้นมาพูดทั่วไป ที่แยกยกมาเฉพาะขอๆ นั้น
เกลื่อนไป ที่พูดรวมชุดคลุมๆ แบบสรุป ก็มากมาย แตเราไมใสใจ
สังคหวัตถุ ๔ นี้สําคัญแคไหน ดูงายๆ ทานถือเปนหลักสําคัญในการปกครอง
ตลอดมา ตั้ ง แต ค รองบ า น จนถึ ง ครองเมื อ ง บริ ห ารประเทศชาติ จนแม เ ป น พระเจ า
จักรพรรดิ จะดีได ตองไมขาด ๔ ขอนี้ จะเปนการเมืองที่ดี ก็บริหารสังคหวัตถุ ๔ นี้แหละ
ใหเกิดผลดีที่หมายแกประชาชน โดยออกมาจากใจที่มีพรหมวิหาร ๔ ครบเมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา จึงจะประสบความสําเร็จจริง ไมอยูแคการเมืองที่เลนพอเปนฉากบังการ
หาอํานาจ และลาผลประโยชน
แมแตคําวา “ราชา” ทานก็วิเคราะหศัพทไว จะเรียกวาเปนคํานิยามก็ไดวา “จตูหิ
สงฺคหวตฺถูหิ ชนํ รญฺเชตีติ ราชา.” (ชื่อวา ‘ราชา’ เพราะทําใหประชาชนชื่นชมยินดีมีสุขเอิบ
อิ่ม ดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ, เช่น องฺ.อ.๒/๘๗; ชา.อ.๑/๒๐๖) จึงวานี่เปนหลักการปกครอง

ความเสมอภาค เสมอสมาน สําคัญอยางไร จึงเอาไปคุมทาย
ทีนี้ ที่มาพูดวันนี้ ก็ถือวารูหลักนี้แลว มาทวนกันเทานั้นก็พอ เพราะตองการเนนให
เห็นวา สังคหวัตถุ ๔ นี้เปนธรรมภาคปฏิบัติการ แลวก็มาชี้วามันโยงไปหาคุณสมบัติภาค
ในจิตใจอยางไร ในแงหลักก็เปนอันวาพูดคลุมไปแลว ทีนี้ก็พูดคุยกันแบบเรื่อยๆ สบายๆ
∗

เคยอางไวแลวในหนังสือ พุทธธรรม เอามาใหดูกนั อีก คือ
Albert Schweitzer, Indian Thought and Its Development (New York: Henry Holt and Company, 1936), p. 112

อางตอใน

Joseph L. Sutton, Problems of Politics and Administration in Thailand (Bloomington: Institute of Training for Public
Service, Department of Government, Indiana University, 1962), p. 3
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ขอ ๑ ทาน การให การแบงปน ถาพูดในแงของการชวยเหลือ ก็คือชวยเหลือกัน
ในเรื่องวัตถุสิ่งของ ทรัพยสินเงินทอง เมื่อชวยเหลือดวยสิ่งของ เราพูดสั้นๆ วาให
ขอ ๒ ปยวาจา วาจาเปนที่รัก หรือวาจามีน้ําใจ ถาจะเอาคําวาชวยเหลือมาใช ก็
คือชวยดวยถอยคํา แนะนํา บอก สอน ปลอบใจ ปลุกใจ จะแกปญหา จะทําการใดๆ ก็
รูจักพูดดีๆ ใหเขารวมมือรวมใจ วาจาเปนตัวแสดงเปนตัวแทนของปญญา น้ําใจเชนเมตตา
ออกมาเปนทาที แตวจีตองออกมาจากปญญา เพราะดวยปญญาจึงไปถึงธรรมถึงความจริง
เมื่อพูดจากัน ถาอยูแคน้ําใจ ก็ไดแคจอเอาใจกัน ตองไปถึงปญญาที่เอาธรรมเอาความจริง
ขอ ๓ อัตถจริยา การประพฤติประโยชน หรือบําเพ็ญประโยชน คือ ชวยดวย
เรี่ยวแรง ตั้งแตกําลังกาย เชนชวยพยุงพาคนแกขามถนน ชวยฝกเด็กวายน้ํา ไปชวยงานที่วัด
ชวยงานสาธารณะ ฯลฯ ชวยงานที่ใชแรงสมอง ใชความรูใชกําลังความสามารถในดานตางๆ
สามขอนี้เปนการชวยเหลือกัน ชวยเหลือดวยสิ่งของเงินทอง ชวยดวยถอยคํา
ชวยดวยเรี่ยวแรงกําลัง ทีนี้ตอไป ขอ ๔ สมานัตตตา อันนี้ไมเห็นเปนการชวยเลย สามขอ
แรกมีลักษณะสอดคลองกัน แตพอมาขอสี่นี้ ไมเหมือนแลว
นี่ก็ทํานองเดียวกับในพรหมวิหาร ๔ สามขอแรก คือ เมตตา กรุณา มุทิตา ไปใน
แนวเดียวกัน แตมาถึงขอสี่ อุเบกขามีลักษณะพิเศษออกไป อยางที่วาแลว สามขอแรก
เอื้อคน แตขอสี่เอาธรรม นี่ก็เหมือนกัน ในสังคหวัตถุ ๔ สามขอแรก เปนเรื่องชวยเหลือกัน
อยางที่วานั้น แตมาขอสี่ ไมเห็นเปนการชวยเหลืออะไรเลย สมานัตตตา มีตนเสมอ ใน
สามขอแรก เอื้ออวยแกคนนั้นคนนี้ แตมาถึงขอสี่ สมานัตตตาวาเทากันตามธรรม
ศัพทเองก็บอกอยูแลว “สมานัตตตา” มาจาก สมาน + อัตต + ตา สําหรับตัวทาย
คือ “ตา” ไมตองเอาใจใสมาก เปนคําทางไวยากรณ แคแปลวาความ หรือภาวะ ดูแค ๒
คําหลัก คือ “สมาน” ที่จะแปลกันตอไป กับ “อัตต/อัตตา” ที่แปลวาตน
“สมาน” อานแบบบาลีวาสมานะ แปลวา เสมอ แตพออานแบบไทยวา สมาน
(สะ-หมาน) คนไทยเขาใจความหมายเปนวา เชื่อม ประสาน ทําใหติดกัน ทําใหกลมกลืน
ก็เลยกลายเปนวา “สมาน” แบบบาลีวา เสมอกัน แต “สมาน” แบบไทยวา ประสานกลมกลืน
อยางไรก็ดี “สมาน” ตัวนี้ ไมวาจะอานแบบบาลี หรือแบบไทย และไมวาจะแปล
แบบบาลี หรือแบบไทย จะวาเสมอกัน เทากัน หรือวา เชื่อมกัน ประสานกัน ก็ตาม ที่จริง
ทั้งหมดนั้นแหละ คิดวาคงไมผิดหรอก ตองมาจากบาลีตัวเดียวกันนี้ คือ “สมาน” นั่นเอง
ในภาษาไทย ปจจุบันนี้เราชินกับคําแปล “สมาน” วาประสานเขาดวยกัน หรือ
สมานกลมกลืนกัน จนกระทั่งคนไทยไมเขาใจความหมายที่แทจริงของ “สมาน”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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พอบอกวา “สมาน” ของบาลีแปลวาเสมอ หรือเสมอกัน คนไทยก็จับความหมาย
เพียงในแงวาเทากัน ซึ่งเรานิยมใชคําวาเสมอภาค แลวก็ติดอยูกับความหมายในแงวา
เทากัน โดยโนมเอียงไปในทางที่จะมองความหมายในเชิงแบงแยก จนลืมไปวาคําวา
เสมอ หรือเสมอกันนี้ มองไดทั้งเสมอในเชิงประสาน และเสมอในเชิงแยงชิงหรือแตกแยก
ทีนี้ คนไทยแตเ ดิมสืบมา ไดมองความหมายของสมาน-เสมอ ในเชิงประสาน
กลมกลืน สอดคลองกับความหมายเดิมในภาษาบาลี ซึ่งสมานเปนความเสมอในเชิง
ประสาน อั นนี้ เ ปน ข อสั ง เกตให เ ห็ นว า ตา งกับ ยุ ค ป จ จุ บั นที่ ค นมั ก มองความเสมอใน
ความหมายเชิงแบงแยก ขอใชคําใหแรงวา แบงแยกและแกงแยง
คนไทยปจจุบันนี้มักมองความเสมอภาคในความหมายเชิงแบงแยกและแกงแยง
คือจะมองดวยความรูสึกแขงกัน หรือวาตางฝายก็จองจะเอา เชน เพงจองวาเขาไดเทาไร
เราไดเทาเขาไหม คําวาเสมอ ก็คือเทา ถาเขาไดหาสิบ เราก็ตองไดหาสิบ ถาเขาไดหาสิบ
เราไมไ ดหาสิบ แสดงวาไมเสมอภาค จะมีการจอง ที่วาจอง ก็คือตัวเองก็อยากจะได
อยากจะเอา ก็ตองไดเทากัน เมื่อตางคนตางจะเอาแลว จะมองความเสมอกัน จะมอง
ความเทากัน ไปในลักษณะที่แบงแยกกัน แยกพวกแยกฝาย แลวก็แกงแยงกัน
ทีนี้ ลองดูความหมายของคําวา “เสมอ” แบบเดิม ซึ่งมาจากพระพุทธศาสนา ที่
ทานใชคําวา “สมาน” แลวอานแบบไทยวา “สะ-หมาน” ที่กลายเปนประสานกลมกลืน
ถามวา ทําไมเสมอจึงมีความหมายเปนเชิงประสานกลมกลืนกันได อันนี้ไมยาก
ก็ดูความหมายเดิมสิ “สมานัตตตา” แปลวา ความเปนผูมีตนเสมอ แลวทานก็
อธิบายความหมายหนึ่งวา คือ สมานสุขทุกขตา แปลวา ความเปนผูมีสุขและทุกขเสมอ
กัน คือ เสมอกันในสุขและทุกข แลวเสมอกันในสุขและทุกข คืออยางไร ก็อธิบายตอไปสิ
คือ เขาสุขเราก็สุขดวย เขาทุกขเราก็ทุกขดวย นี่แหละ พอบอกวาเสมอในสุขและทุกข ก็มี
ลักษณะของความรวมกันทันทีเลย
เพราะฉะนั้น ในเวลาแปลเปนไทย ที่ทานวามีสุขและทุกขเสมอกัน ก็จึงแปลเปน
ไทยวา “รวมสุขรวมทุกข” พอรวมสุขรวมทุกขกัน คนก็เขาถึงกัน ประสานเขาดวยกัน เขา
รวมกันทันที หมายความวา มีสุข ก็สุขดวย มีทุกข ก็ไมทิ้งกัน นี่เปนความหมายแตเดิมมา
ซึ่งนอมใหรูสึกวา เสมอนั้นคือรวม ดังนั้น ไปๆ มาๆ “สมาน” ที่แปลวาเสมอนี้ อานเปนไทย
วา “สะ-หมาน” จึงมีความหมายเปนประสานกลมกลืนไปเลย
ครั้นมาถึงเวลานี้ คนไทยมองความเชื่อมโยงไมติด สมานก็เลยมีความหมายตาง
จากเสมอไปแลว ทั้งๆ ที่ตัวเดิมของมันก็คือเสมอ
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แตเราแยกเอาคําวา “สมาน” ในภาษาบาลี ที่อานเปนไทยวา “สะ-หมาน” ใหมี
ความหมายเปนวาประสานกลมกลืน แยกตางจาก “สมาน” ที่แปลวาวาเสมอ ไปเสียแลว
ก็เปนอันวา คําวาเสมอ คือสมานในภาษาบาลีนั้น มาในคําวาสมานัตตตา มีตน
เสมอกัน หมายถึงความเสมอภาค แตเปนความเสมอที่มีความหมายเชิงกลมกลืนเขากัน
คือเมื่อเสมอกัน ก็กลมกลืนกัน เขากันได เขาถึงกัน เขารวมเขารวมกันได เหมือนอยางที่
ทานแสดงความหมายเชิงประสานกลมกลืนนี้ไววา “ความมีตนเสมอ (สมานัตตตา) คือความ
มีสุขทุกขเสมอกัน (สมานสุขทุกขตา)” หมายความวารวมสุขรวมทุกขกัน
พอคนรวมสุขรวมทุกข มันก็ประสานกลมกลืนแลว มันไมมีการแบงแยก ไมมา
จองกันในแงที่จะแยงชิงผลประโยชนวาใครไดมากกวากัน ถาหากไปแกงแยงผลประโยชน
แลว มันก็ตองแบงแยกกัน อันนี้แนนอนใชไหม
ทีนี้ คนปจจุบันบางทีแทบนึกไมออกวา เสมอภาคจะมีความหมายเชิงประสานได
อยางไร อันนี้แสดงวาคนเลยเถิดกันไปมากแลว เหตุที่เปนอยางนั้น ก็เพราะคนปจจุบันนี้
มองหลักความเสมอภาคใตอิทธิพลของทุนนิยม หรือลัทธิเศรษฐกิจที่มุงหาผลประโยชน
ของปจเจกชน จนทําใหแตละคนมุงแตเพงจองหาผลประโยชนของตน แลวความเสมอ
ภาคก็มีความหมายมาสนองความตองการอันนี้ คือความตองการแยงชิงผลประโยชน จึง
ทําใหแบงแยกกัน แลวก็แกงแยงกัน ก็กลายเปนวา ถาแกไดหาสิบ ขาก็ตองไดหาสิบ ถา
แกไดรอย ขาก็ตองไดรอย อยางนี้ก็คือความหมายเชิงแกงแยงผลประโยชน และแบงแยก
เปนอันวา ความหมายของ “เสมอภาค” ในแบบของคนปจจุบันที่วามานั้น ตางจาก
ความหมายของเสมอภาคแบบสมานัตตตา ที่เปนความเสมอกันแบบประสานกลมกลืน
รวมกัน ดังที่วาเสมอในสุขและทุกข คือมีสุขและทุกขเสมอกัน ไดแกรวมสุขรวมทุกข
ตอจากนั้นยังมีความหมายอีกวา ที่วาเสมอกัน ก็ไมดูถูกไมดูหมิ่นกัน การไมดูถูก
ไมดูหมิ่นกัน ก็เปนความเสมอชนิดหนึ่ง ที่ทําใหประสานเขากันได ใชไหม พอไมดูถูกกัน
ไมดูหมิ่นกัน ก็ทําใหเกิดความเสมอภาคเชิงสมาน เชิงประสาน เขากันได รวมกันได
ตอไปอีก ไมเลือกที่รกั ผลักที่ชัง (หรือไมเลือกที่รักมักที่ชัง) และตอไป ไมเอารัดเอา
เปรียบกัน ก็เปนความเสมอภาคเชิงประสานอีกเชนกัน ก็ชวยใหคนรวมกันสามัคคีกันได
คนเราแม จะช วยกั นดี มีก ารให มี การพู ดดี แตล องไม มีค วามเสมอภาคในข อ
สุดทายนี้ ก็รักษาสังคมไวไมอยู มันจะทําใหคนแตกแยกกันไปหมด เชนวา ลองใหหัวหนา
เลือกที่รักสิ ทั้งๆ ที่ทานก็ให วาจาก็พูดดี แตพอเลือกที่รักผลักที่ชัง ก็จบ ไมสามารถรักษา
ความสามัคคีไวได ก็แตกแยกกัน เพราะฉะนั้น ขอสุดทายคือสมานัตตตาจึงคุมหมดเลย
และสาระของมันก็คือการรักษาความเปนธรรมนั่นเอง เปนความถูกตองตามหลักการ
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เพราะฉะนั้ น สมานั ต ตตานี้ จึ ง สอดคล อ งกั บ อุ เ บกขา เพราะรั ก ษาธรรม รัก ษา
ความถูกตอง รักษาความควรจะเปน รักษาความสมเหตุสมผล ความชอบธรรม ความ
ยุติธรรม รวมทั้งความเสมอภาคนั่นแหละไว เปนขอปดทาย วาสมานตัว มีตนเสมอ มาคัด
ทาย คุมหมดทั้งสามขอตน ใหรวมกัน เสมอภาค เปนธรรม ยุติธรรม
พึงสังเกตวาสังคหวัตถุ ๓ ขอแรกเปนการปฏิบัติต่อกัน แก่กัน เชนใหแกคนนั้น พูดดี
แกคนนี้ ชวยทําใหแกคนโนน แตขอ ๔ นี้เปนการปฏิบัติด้วยกัน ร่วมกัน สมเสมอทั่วกัน
เมื่อมีสมานัตตตามาทําใหเขาถึงกัน มารวมมารวมกันทํากิจทําการดวยกัน รวมสุข
รวมทุกขกันแลว ก็เปนสถานการณ เปนโอกาสให ๓ ขอตน ทั้งทาน ปยวาจา และอัตถจริยา
ถูกนํามาใชครบทั้งหมด ขอ ๔ จึงสรางสนามปฏิบัติการใหแก ๓ ขอตนนั้น และขอ ๔
สมานัตตตานี้ก็ดูแลคุมใหใช ๓ ขอตนนั้นอยางสมเสมอกันอีกดวย เปนความพรอมเพรียง
สามัคคีครบหมดทั้งคนทั้งธรรม
จึงไดพูดวา หลักสังคหวัตถุ ๔ นี้ สืบเนื่องสอดคลองกันกับหลักพรหมวิหาร ๔ โดย
ที่วาพรหมวิหาร ๔ เปนคุณสมบัติ เปนอาการ เปนทาทีอยูในใจ แลวแสดงออกมาเปน
ภาคปฏิบัติทางสังคหวัตถุ ๔

ปฏิบัติธรรม ทั้งมีในใจ และทําในสังคม ใหทั้งครบ ทั้งพอดี
ทีนี้ก็มาดูความสอดคลองกัน เริ่มตั้งแต
ขอ ๑ ทาน การให การชวยเหลือกันดวยวัตถุสิ่งของเงินทองทรัพยสิน
หนึ่ง ในยามเขาเปนปกติ เราใหดวยเมตตา ใหดวยความรัก เปนความเอื้อเฟอเผื่อแผ
กัน โดยที่วาเขาไมไดมีทุกขหรือเดือดรอนอะไร ยกตัวอยางบอยๆ เชนวา สมัยกอนนี้ คน
ไทยเรา เวลาทํากับขาวอรอยๆ เปนพิเศษ เราก็จะแบงจะไปแจกใหเพื่อนบาน วันนี้ บานนี้
แกงนี้ ก็แบงเอาไปใหบานโนน พอวันพรุงนี้ บานโนนทํากับขาวนี้ อรอยพิเศษ บานโนนก็
มาแบงใหบานนี้ อยางนี้เรียกวาใหดวยเมตตา ดวยไมตรี โดยที่วาเขาก็ไมไดเดือดรอน
อะไร เราก็ไปใหแกเขา เปนสถานการณที่อยูกันตามปกติธรรมดานี้ บางทีก็แบงปนกันไป
ทั้งๆ ที่ก็ไมมีใครเดือดรอน การใหแกกันอยางนี้ เรียกวาใหดวยเมตตาหรือไมตรี
สอง เขาตกทุกขไดยากเดือดรอน คนถูกน้ําทวมไฟไหม เราก็บริจาคเงินทองสิ่งของ
ไปชวย อยางนี้เรียกวาใหดวยกรุณา จะเห็นวา เปนการใหในตางสถานการณสอดคลอง
กับคุณธรรมในใจคือพรหมวิหารที่ตางขอออกไป ขอนี้เปนการใหดวยกรุณา
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สาม เขาทําความดีกาวหนาไป แตขาดเงินทอง เราก็ไปบริจาคเพื่อสนับสนุนการทําความดี
นั้น อันนี้เรียกวาเปนการใหดวยมุทิตา แตในสังคมของเรานี้ จะเห็นวา การใหดวยมุทิตา ดูทาจะ
นอยกวาใหดวยเมตตากรุณามาก การใหเพื่อสงเสริมการทําความดีนี้ เราอาจจะเบาไปหนอย
แตเดิมมานั้น การใหดวยมุทิตาเพื่อสงเสริมการทําความดีนี้ ไดเปนมาในประเพณี
จนเปนวัฒนธรรม ออกมาในรูปของการทําบุญทํากุศล การใหการบริจาคที่เรียกวาทําบุญ
สวนมากนี่ เปนการใหดวยมุทิตา
ตัวอยางสําคัญก็เชนวา วัดเปนแหลงการศึกษา เปนแหลงของการทําความดีงาม
และสร า งสรรค กิ จ กรรมในวั ด การศึ ก ษา การให ก ารอบรมแก พ ระสงฆ กิ จ กรรม
สรางสรรคมาอยูที่วัดมากมาย เพราะวัดเปนศูนยกลางการศึกษา และเปนศูนยกลางของ
สั ง คม เราต อ งการมุ ทิ ต า จะส ง เสริ ม การศึ ก ษา ส ง เสริ ม การทํ า ความดี ง ามหรื อ การ
สรางสรรคในสังคม เราก็เลยนิยมไปบริจาคใหวัด หรือไปทําทานกันที่วัด เชนไปสรางกุฏิ
ก็คือสรางที่อยูสําหรับกุลบุตรที่จะไปพักอยูอาศัยเพื่อบวชเรียนในชนบท ในชุมชน ใน
หมูบานนั้นๆ ซึ่งทุกคนมีสิทธิจะมาอยูทั้งนั้น หมุนเวียนกันมาอยูตอๆ กันไป ไมรูจบสิ้น
ในสมัยตอมา ตอนหลังๆ ในยุคปจจุบันนี้ คนมากทีเดียวไมเขาใจ มีการถามหรือ
ตั้งขอสงสัยวา ทําไมสรางวัดสรางกุฏิสวยงาม ทําไมวัดสรางที่ใหพระอยูดีกวาชาวบาน
ชาวบานรอบวัดยากจนมีที่อยูแยๆ แตที่วัดนี่สรางกุฏิสวยหรูอยูสบาย จริงอยู ปจจุบันนี้ ก็
อาจจะมีบางที่เลยเถิดไป อยางที่อาจจะกลายเปนการสรางเพื่อสวนตัว ที่พระองคนั้นๆ
อยากจะอยูอยางสุขสันต แตอยางนี้ไมใชแบบของเดิม เรื่องเดิมไมใชอยางนั้น
ในประเพณีที่เปนมาอยางเดิมนั้น กุฏิเปนสมบัติสวนรวมของชุมชนนั้น เพราะวัด
ทั้งวัดเปนสมบัติของชุมชนอยูแลว ไมเปนของผูกขาดแกใคร พระที่อยูในวัดก็ไมไดเปน
เจาของกุฏิ เวลาสรางกุฏิขึ้นมาแลว ชุมชนเปนเจาของรวมกัน แลวคนในหมูบานนั้นก็
หมุนเวียนกันมาอยู โดยเฉพาะก็มากับประเพณีบวชเรียนนั่นแหละ บวชกันมาตั้งแตปูแต
ทวด มาถึงพอก็ไปบวชที่วัดนั้น มาถึงลูกก็ไปบวช ลูกไปบวช ก็เพื่อไปเรียนหนังสือ ก็ไปอยู
ที่กุฏินั้น ไดใชกุฏินั้น เพราะกุฏินั้นเปนสมบัติรวมกันของหมูบาน เปนสมบัติสวนรวม
เพราะฉะนั้นชาวบานจึงเห็นความสําคัญของสมบัติสวนรวมนี้ สมบัติสวนตัวจะมีบางก็
ระวังเอาเถอะ แตสวนรวมที่เราใชประโยชนรวมกัน และใชเพื่อความดีงามนี้ ตองเอาใจใส
เปนอันวา การใหดวยมุทิตานะมีเรื่อยมาแลว ก็คือการทําบุญที่วัดนั่นเอง สวน
การใหดวยเมตตากรุณา ก็มีอยูเ ปนปกติของหมูชาวบานอยูแลว ในชีวิตประจําวันก็มี
น้ําใจตอกัน เวลาตกทุกขไดยาก ก็ชวยเหลือกันไป แตพอจะสรางสรรคใหทานแบงปน
ดวยมุทิตา ก็ไปสงเสริมกิจกรรมการงานของวัด เชนสรางกุฏิ สรางโบสถ สรางศาลา
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ศาลาเปนที่ประชุมของชุมชน ศาลาการเปรียญเปนที่ชาวบานมาทํากิจกรรมของ
ชุมชนรวมกัน มาฟงธรรม มารักษาศีล มาอยูคางคืน รักษาอุโบสถ เปนที่ประชุมของ
ชาวบานทั้งหมูบาน แถมเวลามีภัยอันตราย เชนถูกไฟไหม ก็มาพักพิงหลบภัยอยูอาศัย
กันที่ลานวัด ใชศาลาวัดอีก สมัยกอนนี้ ตอนมีสงคราม บานเมืองถูกขาศึกรุกราน ใน
หลวงจะยกทัพออกไป ก็ตองหาวัดใหญๆ ไปประชุมกันที่ลานวัด เปนตน เปนอันวาวัดเปน
ศูนยกลางกิจกรรมของชุมชน
ตอมา เราไมเขาใจความหมายเดิมนี้ ก็ชักจะทําอะไรๆ เพี้ยนไปหมด แมแตพระ
เอง ก็ไมรูวาที่ตัวเองมีวัดนี้ ก็เพื่อสนองความตองการของชุมชน เปนประโยชนแกสังคม
เลยนึกวาวัดนี่เปนของตัวเอง แลวก็เอาใจใสแตการที่ตัวเองจะอยูใหสบาย กุฏิกลายเปน
ของสวนตัวไปเลย อยางนั้นก็มีสวนเปนเหตุผลใหชาวบานเขาเอาไปติเตียนไดเหมือนกัน
วา เออ... พระนี่อยูสบาย สรางกุฏิอยูหรูหราดีกวาชาวบาน
เปนอันจะตองทําความเขาใจกัน คนไทยจะตองเขาใจใหถูกตองวา ที่จริงนั้น ใน
ความหมายเดิม หมดทั้งวัดนั้นแหละ ก็คือสมบัติรวมกันของชุมชนหรือสังคม แลววัดก็
เปนที่เปนชองทางที่จะทําใหสังคมมีความเจริญกาวหนา เปนแหลงของการสรางสรรคทํา
ความดี เราจึงเรียกวาไปทําบุญ เราจึงไปบริจาคใหวัด อันนี้แหละเขาหลักที่เรียกวา ให
ดวยมุทิตา เอาละ เปนอันวา ขอทาน-ให ออกมาจากพรหมวิหารไดทั้งเมตตา-กรุณา-มุทิตา
ขอ ๒ ปยวาจา พูดหรือชวยเหลือกันดวยถอยคํา ก็เ ชนเดียวกัน ยามปกติ เขา
ไมไ ดเ ดือดรอนเปนทุกขอะไร เราก็พู ดจาไพเราะออนหวาน สุ ภาพออ นโยน เจอกันก็
ทักทายปราศรัย เปนมิตรมีไมตรี พูดดีตอกัน นี่คือปยวาจา พูดดีดวยเมตตา
ตอมา เขาเดือดรอน หรือตกทุกข หรือประสบปญหา เราก็ชวยดวยวาจา เชนไป
พูดปลอบโยน ใหกําลังใจ ใหไมทอถอย หรือวาเรามีสติปญญาดี ก็พูดแนะนําใหความรูใน
การที่จะแกปญหา หรือใหคําปรึกษาบอกวิธีแกปญหา วาควรจะทําอยางนี้ๆ ปยวาจาใน
กรณีนี้ก็เปนปยวาจา พูดดีที่เปนการชวยดวยวาจา ซึ่งเกิดจากกรุณา คือพูดดีดวยกรุณา
ตอไป เขาทําความดีกาวหนาไป หรือทํางานสรางสรรคเปนประโยชนเพิ่มขึ้น เราก็
ไปพูดสงเสริมเพิ่มกําลังใจ สนับสนุนใหเขาทําไดขยายออกไป เขาประสบความสําเร็จใน
สิ่งที่ดีงาม เราก็ไปพูดจาแสดงความพลอยยินดีดวย สงเสริมสนับสนุนยิ่งขึ้นไป อยางนี้ก็
คือพูดดีดวยมุทิ ตา เปนอั นวาครบแลว ปยวาจา ออกมาจากเมตตาก็ไ ด ออกมาจาก
กรุณาก็ได ออกมาจากมุทิตาก็ได
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ขอ ๓ อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือดวยเรี่ยวแรงกําลังความสามารถ
อันนี้ก็เชนเดียวกัน เขาอยูเปนปกติ ไมไดเดือดรอนอะไร เรามีแรงดี มีกําลังมาก ก็ชวยเขา
ยกขาวยกของให ยกเกาอี้ให อะไรอยางนี้ แมแตที่งายๆ เหมือนอยางวาเพื่อนของเรานี้
เขาก็ไมไดเดือดรอนอะไร เดินไปดวยกัน เขาถือของหนักกวาเรา เขาก็ถือไหว แตเราไป
ดวย มือเราวางกวา เราก็บอกวาเดี๋ยวๆ แบงมานี่ เราชวยถือบาง ก็แบงเบาเขาไป เปนการ
สละแรงงานของเราทําประโยชนแกเขา คือชวยเหลือดวยเมตตา
ในสถานการณอื่น มีคนประสบความทุกขเดือดรอน เชนตกน้ํา เขาวายน้ําไมเปน
เราแข็งแรงและวายน้ําเปนดวย เราก็สละเรี่ยวแรงกําลังของเรา โดดน้ําลงไปชวยคนตกน้ํา
นี่ก็เปนอัตถจริยาดวยกรุณาแลว คือบําเพ็ญประโยชนโดยเอาเรี่ยวแรงชวยดวยกรุณา
ตอไป เขาทําความดีกัน มีการสรางอะไรที่เปนประโยชน เราก็เอาแรงเขาไปชวย
สนับสนุน อยางสมัยโบราณที่บอกแลววาวัดเปนศูนยกลางของชุมชน เปนแหลงที่ทุกคน
ไดใชประโยชนรวมกัน เวลามีการสรางกุฏิ ก็คือสรางที่อยูอาศัยของผูคนที่จะไดไปบวชไป
เรียน คนละสามเดือนบาง มากหรือนอยกวานั้นบาง จะไดใชกุฏินั้นกันไปอีกนาน ทีนี้พอที่
วัดสรางกุฏิ ชาวบานก็ไปสละแรงชวยกัน ในกรณีนี้ การสละแรงงาน เอาแรงงานไปชวย ก็
เปนการสนับสนุนการทําความดี เรียกวาชวยดวยมุทิตา ไมวาจะไปชวยสรางกุฏิ ไปชวย
ขุดบอ น้ํา หรืออยางประเพณีประจําป ก็ไปชวยขนทรายเข าวัด การที่ ชาวบานไปสละ
แรงงาน แมแตชวยขนทรายเขาวัด ก็เปนการปฏิบัติอัตถจริยาดวยมุทิตา ตกลงครบแลวนะ
สังคหวัตถุ ๔ เปนภาคปฏิบัติการในสังคม ออกมาจากคุณธรรมในใจคือพรหม
วิหาร ก็เอาสังคหวัตถุ ๓ ขอแรก คือ ทาน-ให ปิยวาจา-พูดดี และอัตถจริยา-ทําประโยชน
ไปคูณกับพรหมวิหาร ๓ ขอแรก คือ เมตตา กรุณา มุทิตา เปน ๙ สถานการณ เปนอันวา
ทาน ใหดวยเมตตา ก็ได ใหดวยกรุณา ก็ได ใหดวยมุทิตา ก็ได, ปิยวาจา พูดดีดวยเมตตา
ก็ได พูดดีดวยกรุณา ก็ได พูดดวยมุทิตา ก็ได, อัตถจริยา ทําประโยชนดวยเมตตา ก็ได
ดวยกรุณา ก็ได ดวยมุทิตา ก็ได ๙ สถานการณ สอดคลองกันหมด
ต อ ไป ข อ ๔ สมานั ต ตตา ความมี ต นเสมอ ข อ นี้ บ อกแล ว ว า ตรงออกมาจาก
อุเบกขา สามขอแรกนั้นเปนการปฏิบัติตอกัน แกกัน ให ก็ใหแกกัน ปยวาจา ก็พูดตอกัน
แลวอัตถจริยา ก็ชวยทําใหแกกัน แตขอสี่ คือสมานัตตตานี้ ไมใชแคแกกัน ตอกัน แตถึง
ตัว เอาตัวเขารวม เขาคลุกเลย ขอสมานัตตตานี้ จึงมีลักษณะตางออกไป ไมใชแคตอกันแลว
แตเขาถึงกัน เขารวมกันเลย โดยมีความเทาเทียมกัน เสมอภาคแบบประสาน เสมอสมาน
โดยมีอุเบกขาเปนฐาน และมีสามขอแรก เมตตา กรุณา มุทิตา เขามาพรอมอยูดวย
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สมานัตตตาไดพรอมหมด แตตัวที่เปนหลักยืนเปนฐาน คืออุเบกขา เพราะเปนตัว
รักษาธรรม รักษาความเปนธรรม ความเสมอภาคเสมอกันนี้ตองอาศัยความเปนธรรม แต
อยางที่บอกแลววาเสมอคือสมาน เสมอแบบประสาน เจอทุกขก็เจอดวยกัน มีสุขก็มีดวยกัน
แตถาเวลาเจอทุกขแลวทิ้งกัน ก็ไมเปนธรรมแลว เมื่อทุกขก็ทุกขดวยกัน สุขก็สุขดวยกัน
รวมสุขรวมทุกข ก็มีความเปนธรรม เสมอภาคแบบประสานกัน แลวก็ไมดูถูกไมดูหมิ่นกัน
ไมเลือกที่รักผลักที่ชัง ไมเอารัดเอาเปรียบกัน

เสมอภาคคุมทายสังคหวัตถุ
ใหสังคหธรรมคุมทายวินัยของชาวบาน
จะเห็นวา การปฏิบัติอยางเสมอกันหรือเสมอภาคนี้ รวมความหมายไปถึงวาไม
ลําเอียงดวย นี่แหละสมานัตตตาจึงตองมาเปนตัวคุมทายเปนดุลของชุดสังคหวัตถุ ๔ นี้
เห็ น ได ง า ยว า ใน ๓ ข อ แรกนั้ น ถ า เป น คนต อ คน หรื อ ตั ว ต อ ตั ว ทานก็ ใ ห ไ ป
ปยวาจาก็พูดดีไป อัตถจริยาก็ทําประโยชนชวยเขาไป
แตพอมีหลายคน ไปเกี่ยวของกับคนมากๆ คราวนี้สมานัตตตาก็ตองเขามาปรับ
มาคุมละ ตองใหเสมอภาคกัน ใหเสมอสมานกัน ไมใชวา ถาเปนคนโนนละก็ใหพิเศษ แต
ถาเปนคนนั้นก็ใหนิดหนอย ถาเปนคนนี้ละก็ปยวาจาหวานจอย แตถาเปนคนโนนวาจาไม
คอยเปนปยะ ถาเปนคนนั้นอัตถจริยาชวยทําใหเต็มที่ แตพอมาคนนี้ อัตถจริยาพอขอไปที
หรือเวลาตัดสินวินิจฉัยอะไร ก็เขาขางคนโนนคนนี้ ก็เสียความเสมอภาค ไมมีสมานัตตตา
(พูดสั้นๆ วา ไมมีสมานัตต) แตพอมีความเสมอภาคแบบนี้ ก็เขากันไดหมด มีสามัคคีได
ขอคุมทายคือสมานัตตตานี้มีเรื่องพูดมากมาย แตในที่นี้ก็แคใหรูเขาใจหลักไว
ขอใหสังเกตอีกนิดวา คําบาลีสําคัญที่แปลวาเสมอกัน เทากัน มี ๒ คํา คือ สมาน (อานวา
สมานะ) และ สม (อานวา สมะ)
แตตามที่ใชในภาษาไทย ๒ คํานี้ วาตามรูปศัพทมีความหมายมากหลายอยาง
จนมีการแยกวา ถาเปนคําบาลีหมายวาอยางนี้ ถาเปนคําไทยหมายวาอยางนั้น แตที่จริง

นาจะเปนความหมายแยกแงแยกนัยออกไปของคําบาลีเดิมเดียวกันนั่นเอง ถานําความหมาย
ตามแงนัยเหลานั้นมามองหลักธรรมนี้ ก็จะไดความเขาใจชัดเจนเห็นแงมุมครบถวนขึ้น
ซึ่งมีทั้งวา เสมอ สมาน เสมอภาค เทากัน เทาเทียม เชื่อม ประสาน สม สมกัน เหมาะกัน
เหมาะสม เขากัน รับกัน ตรงกัน พอดี สมดุล ดังนี้เปนตน ไมใชมองแคเทากันทื่อๆ

๖๒

รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา

วากันในขั้นพื้นฐาน บอกวา ทุกคนเสมอกันตอหนากฎธรรมชาติ เชนเกิดมาแลว
ตองแก ตองเจ็บ ตองตาย กฎธรรมชาตินี้แนนอนนัก แตบางคนเกิดแลวตายเลย ไดแคเกิด
กับตาย ไมไดแกไมไดเจ็บ แตถาเขาอยูนานไป ก็ตองแก แตก็อีกแหละ บางคนแกชา บาง
คนแกเร็ว นี่ก็ขึ้นตอเหตุปจจัยที่หลากหลาย รวมแลวก็เสมอกันตามธรรม (เชนตองดูเหตุ
ปจจัยเกี่ยวของที่ทําใหมองเห็นเปนตาง)
บอกวา ทุกคนเสมอกันตอหนากฎหมาย (คือตอหนากฎมนุษย) นี่ก็จริง แตจริง
ตามหลักการที่มนุษยตกลงกัน ถือวาจริงตามตัวบท ซึ่งออกผลไมเด็ดขาด ชักจะไมแนนัก
เชนขึ้นตอการบังคับใชกฎหมาย เปนตน คือเปนเรื่องของสังคมมนุษย ที่มนุษยจะรักษา
ธรรมตามขอแรกนั้นไดหรือไม ยังมีการบิดการเบี้ยวการพลิ้วการแฝงการบังเปนตนได
บางทีมองความเสมอภาควาเทา กันอยางเด็ก เชน เห็นชายสองคนกินขาวไม
เทากัน คนหนึ่งกินจานเดียว อีกคนหนึ่งกิน ๓ จาน ก็บอกวาไมเสมอภาค ไดอาหารไม
เทากัน แตพอดูตามจริงคือ คนที่กินจานเดียวนั้นมีโรคตัวเล็กผอม เขากินไดแคนั้น ถาขืน
กิน ๓ จาน ก็ฝน อาจจะจุกแนนถึงตาย สวนคนที่กิน ๓ จานนั้น รางกายใหญโตแข็งแรง
มาก ทํางานหนัก ถาเขากินจานเดียว ก็ไมหายหิว อาจจะออนเพลียหรือตาลายเปนลมไป
เลย นี่ก็ใหเขามีสิทธิกินไดเทากันแลว และเขาก็เสมอกันตามธรรม คือ ตามเหตุปจจัย
ตามเหตุผล บางทีก็วาตามความเหมาะควร หรือสมสวนพอดีเทานั้น
หลายคนมาสมัครเขาทํางาน เขาตั้งเกณฑวางมาตรฐานกันไวโดยพิจารณาตาม
ธรรมอยางมีเหตุผลเหมาะควรพอดีลงตัวเปนธรรมแลววา ผูที่มีคุณสมบัติเปนความรู
ความสามารถมีประสบการณเทานี้อยางนี้ ใหไดตําแหนงนี้มีเงินเดือนแคนี้ สวนผูที่มีคุณ
สมบัติเทานั้นอยางนั้น ใหไดตําแหนงนั้นมีเงินเดือนแคนั้น ทุกคนมีสิทธิเทากันเสมอกัน สอบ
คัดแลว ก็ไดตําแหนงตางกัน มีเงินเดือนไมเทากัน และนี่ก็เปนความสมเสมอตามธรรม
บางทีมีมาตรฐานตั้งเกณฑไววา ในอาชีพนี้ งานตําแหนงนี้ๆ เสี่ยงอันตรายเกินไป
สําหรับคนเพศนี้วัยนั้น ก็ไมใหรับเขาทํางาน ถาเปนจริง ก็เปนความเสมอภาค ที่เสมอกัน
สมกับคนนั้นๆ ตามธรรม ถาตอมา สถานการณและเหตุปจจัยเกี่ยวของเปลี่ยนไป ที่เคย
เสี่ยงอันตรายก็หายเสี่ยงแลว ก็แกไขกฎกติกาใหเขากันสมกันตามเหตุปจจัย ก็เปนความ
เสมอภาคสมเสมอกันตามธรรม
ในบานอันเปนชุมชนยอยของครอบครัวซึ่งเปนสังคมหนวยเล็กที่สุด ทุกคนก็ปฏิบัติ
สมานัตตตา ตั้งแตพอแมมีความเสมอภาค เอาตัวเสมอสมานกับลูก
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พอแมทํางานในการอาชีพของตัว ลูกก็ทํางานในการศึกษาที่จะเตรียมตัวใหพรอม
สําหรับการอาชีพที่เหมาะแกตน ตางคนทํางานชีวิตตามความเหมาะควรสมพอดีกับ
สภาพชีวิตของตนเสมอกัน พอแมกับลูกนอยรับประทานอาหารตางประเภทตางปริมาณ
กัน ใหเหมาะพอดีตอการที่จะมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของตนๆ นี่ก็เปนความ
เสมอภาคที่จะใหเสมอสมานกันตามธรรม
การปฏิบัติตอกัน และการแสดงออกทั้งหลาย ของคนที่ตางกันตามธรรมดา เชน
เปนเด็กเปนผูใหญ เปนความเสมอภาค เสมอสมานกันได เมื่อตางกันไปตามที่จะเปนความ
เหมาะพอดีตามธรรม ขอสําคัญอยูที่ตองรูธรรมที่เปนเกณฑของความสมเสมอพอดีนั้น
พูดรวมๆ ก็คือเปนความเสมอกันตามธรรม อยางที่พระพุทธเจาตรัสในระดับสูง
สุดวา “พระโสดาบันเป็นสมานัตต์(มีตนเสมอ)กับพระโสดาบัน พระสกทาคามีเป็นสมานัตต์กับพระ
สกทาคามี พระอนาคามีเป็นสมานัตต์กับพระอนาคามี พระอรหันต์เป็นสมานัตต์กับพระอรหันต์”
สังคหวัตถุระดับสูงสุดนี้ เรียกวา “เอตทัคคะ” พระพุทธเจาตรัสไวครบทั้ง ๔ สังคหวัตถุ
ถาชวนกันปฏิบัติ ก็จะไดอยูกันในสังคมที่อุดมศีล อุดมธรรม อุดมปญญา เจริญกาวหนา
พรอมทั้งอามิสไพบูลย และธรรมไพบูลย ดังนี้ (องฺ.นวก.๒๓/๒๐๙/๓๗๗)
เอตทัคคะแห่งทานไดแก ธรรมทาน (ใหธรรม-ความรู-ปญญา), เอตทัคคะแห่ง
ปิยวาจาไดแก แสดงธรรมบ่อยเนือง แก่ผู้ต้องการ ที่เงี่ยโสตลงสดับ (ตั้งใจฟง),
เอตทัคคะแห่งอัตถจริยาไดแก พาคนไม่มีศรัทธาให้มามั่นในความเปี่ยมศรัทธา พา
คนทุศีลให้มามั่นในความเปี่ยมศีล พาคนตระหนี่ให้มามั่นในความเปี่ยมเสียสละ พา
คนทรามปัญญาให้มามั่นในความเปี่ยมปัญญา, เอตทัคคะแห่งสมานัตตตาไดแก พระ
โสดาบันเป็นสมานัตต์กับพระโสดาบัน...พระอรหันต์เป็นสมานัตต์กับพระอรหันต์

ในที่ สุ ด ก็ ม าลงท า ยที่ ส มานั ต ตตา ความมี ต นเสมอสมาน ซึ่ ง ทํ า ให เ ข า กั น ได
กลมกลื น ความเสมอภาคจึ งเปน เรื่อ งของความประสานกลมกลื น อย า งที่ ว า มานี้ ก็
สอดคลองกันหมด เปนอันวา นี่คือสังคหวัตถุ หลักการสงเคราะห ๔ ประการ ซึ่งเปน
ภาคปฏิบัติการ ออกสูสังคม โดยสืบเนื่องรับกันกับคุณธรรมในใจ ที่เรียกวาพรหมวิหาร ๔
ถาไมมีสังคหวัตถุ ๔ นี้ พรหมวิหาร ๔ ก็อยูแคในใจ ไมมีผลชัดออกมาตอสังคม
แตถาไมมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เปนพรหมวิหารอยูในใจ สังคหวัตถุ ๔ ที่เปน
ภาคปฏิบัตินี้ก็จะ

๖๔

รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา
หนึ่ง เกิดขึ้นไดยาก เพราะการที่สังคหะจะเกิดขึ้น ตองมีแรงจูงใจ เชนวา ทาน-การ

ให ถาไมมีเมตตาความรัก หรือกรุณาความสงสารอยากชวยเหลือ มาเปนแรงจูงใจ ก็ตอง
มีแรงจูงใจอยางอื่น เชน อยากไดหนาไดตา เอาละสิ กลายเปนวาใหเพราะอยากไดหนา
ไดตา หรือมีผลประโยชนตอบแทน หวังผลประโยชนจากเขาในระยะยาว เสียนอยจาย
นอยเพื่อใหไดมาก หรือวาหวังไดผลตอบแทนเปนยศ เปนเงินตรา เปนเหรียญตรา อะไร
อย า งนี้ เ ป น ต น ใช ไ หม เป น อั น ว า ถ า ไม ม าจากพรหมวิ ห ารเป น ฐานอยู ใ นใจแล ว
ภาคปฏิบัติการทางสังคม ก็เกิดขึ้นไดยาก
สอง ถึงแมวาถาปฏิบัติการนั้นเกิดขึ้น ก็ไมจริงใจ เมื่อไมจริงใจ ก็ไมพอดี ไมตรงไม
พอไมเขากับการแกปญหา แตถาเกิดจากคุณธรรม มันก็จะพอดี เขาเจอสถานการณอยางนี้
เราก็มีกรุณาใหเขา และมีอุเบกขาไปคุมวาใหอยูในเหตุในผล แตถาใหโดยมีแรงจูงใจอื่น
อยางที่วาเมื่อกี้ เชนตองการผลตอบแทน ตองการไดหนาไดตา ก็จะไมเปนการใหที่พอดี
ไปได อันนี้ ถาไดหนาไดตา ก็ให ใหจนกระทั่งเกินกวาที่ควรจะให แลวทีนี้ถาไมไดหนา
ไมไดตา ก็เลยไมยอมให หรือสักวาใหนิดๆ หนอยๆ อยางนั้นสังคมไปไมไหว ในระยะยาว
สังคมก็พิการเลย แตถามีธรรมอยูในใจ ใหดวย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก็พอดีเลย
ก็เปนอันวา ปฏิบัติการที่ออกสูสังคม ถาไมมีคุณธรรมในใจเปนฐาน เปนแรงจูงใจ
ขับดัน จะเกิดขึ้นไดยาก ถึงแมเกิดขึ้น ก็จะไมจริงใจ และไมมั่นคง เชนวา เมื่อใดตัวไมได
ผลประโยชนตอบแทน เปนตน ก็ไมชวย ไมมีสังคหวัตถุออกมา อยางนี้ก็จะวิปริตไปหมด
คนจะไมสามารถดํารงสังคมใหอยูดวยดีได
รวมความว า ถ า มี แ ต คุ ณ ธรรมในใจ ไม อ อกสู ป ฏิ บั ติ ก ารในสั ง คม ก็ ไ ม เ พี ย ง
พอที่จะใหสังคมนี้อยูดี แตถาปฏิบัติการในสังคม ไมมีคุณธรรมอยูในใจ ก็จะไมจริงใจ ไม
มั่ น คงยั่ ง ยื น ไม พ อดี แล ว แถมก็ เ กิ ด ขึ้ น ได ย ากด ว ย นี่ เ ป น เรื่ อ งของความประสาน
สอดคลองของคุณธรรมที่วา ตองมีทั้งภาคที่อยูในใจ เปนคุณสมบัติภายใน แลวแสดง
ออกเปนภาคปฏิบัติการ ดังนั้น จึงเปนความจําเปนวาตองประสานกันระหวางคุณธรรมใน
ใจ กับปฏิบัติการในสังคม
สําหรับคฤหัสถญาติโยมชาวบาน พระพุทธเจาตรัสเนนธรรมดานเศรษฐกิจและ
สังคมไวมาก เราจํากันแมนวา ทานอนาถบิณฑิก (“ผูมีกอนขาวเพื่อคนอนาถา”) และ
วิสาขามหาอุบาสิกา ไดรับยกยองเปนทายกและทายิกาเอตทัคคะ แตควรระลึกดวยวา
พระองค ท รงยกย อ งเจ า ชายหั ต ถกาฬพก ว า เป น เอตทั ค คะในการใช สั ง คหวั ต ถุ ๔ นี้
สงเคราะหหมูชนชุมชน (บริษัท)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๖๕

สําหรับองคพระราชา หรือผูปกครองบานเมือง นอกจากตองบําเพ็ญสังคหวัตถุ ๔
ชุดนี้ ตามคําจํากัดความที่วาขางตนแลว ยังพึงปฏิบัติสังคหวัตถุ ๔ ชุดพิเศษจําเพาะ ที่
เรียกวา ราชสังคหวัตถุ ๔ แถมอีกชุดหนึ่งดวย
เอาละ ที่วามานี้ เปนตัวอยางที่รับกัน ของธรรม ๒ ชุดสําคัญ ซึ่งมีจํานวนเทากันพอดี
พรหมวิหาร - ธรรมในใจ คนไทยพูดกันอยูบาง แต สังคหวัตถุ - ธรรมออกสังคม แทบไมไดยิน
ขอใหมาเริ่มกันใหม เอาใหจริงจัง สังคหวัตถุ ๔ นี้ ทํากันใหขึ้นตา เอามาพูดจากัน
ใหติดปากขึ้นใจ
(ถาจํายากพูดยาก จะใสไมทัณฑฆาตการันตไว อยาง “ยานัตถุ” เปน สังคหวัตถุ์ ก็ได)
นาจะเตือนกันใหตื่นขึ้นบาง วาคฤหัสถชาวพุทธไทยเรานี้ ออกจะประมาทกันไป
มาก พระพุทธเจาตรัสหลักธรรมสําคัญไวใหปฏิบัติ ก็ไมปฏิบัติกัน มิใชแคไมปฏิบัติ แตไม
รูเสียดวยซ้ํา อยางสังคหวัตถุ ๔ นี้ ก็รูกันแคขอแรก คือ ทาน ซึ่งเกงมาก นาชม แตขอตอๆ
ไป ไมรูจัก แตที่เปนเรื่องใหญ พระพุทธเจาตรัสสอนหลักที่ถือเปนคิหิวินัย คือวินัยของ
คฤหัสถไว ก็ไมใสใจเลย เมื่อขาดหลักขั้นพื้นฐานนี้ ความเปนชาวพุทธก็ตองถือวาเลือน
ราง เควงควาง เปนชาวพุทธไรหลัก เสียหลัก หลักลอย หลับใหล ควรจะปลุกกัน เตือนกัน
ใหตื่นขึ้นมา ไมประมาท ชวนกันปฏิบัติใหความเปนชาวพุทธมีฐานขึ้นมา
อยางนอยก็เอาที่พรหมวิหาร เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา สี่ขอในใจนี้ ใหรับ
กับสังคหวัตถุ ๔ ที่จะทํา ที่จะปฏิบัติออกมาในสังคม ทั้ง ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และ
สมานัตตตา ใหสมกับที่พระพุทธเจาตรัสย้ําไวเปนหลักธรรมคุมท้าย ปดรายการของคิหิวินัย
คิหิวินัย คือ วินัยของคฤหัสถ์ เปนคําเรียกของพระอรรถกถาจารย ถาวาตามพุทธ
พจนก็เปนคําตรัสสอนวิธีไหวทิศในอริยวินัย คือหลักการดําเนินชีวิตและอยูรวมสังคมของ
ประชาชนในระบบแบบแผนของอารยชน ซึ่งตรัสสรุปหรือปดทายดวยสังคหวัตถุ ดังนี้
(คิหิวินัย=สิงคาลกสูตร, ที.ปา.๑๑/๑๗๒/๑๙๔-๒๐๖/๒๐๗)

ทาน ๑ ปิยวาจา ๑ อัตถจริยา ๑ ความเสมอสมานกันในธรรมทั้งหลาย
ให้ถูกควรในแต่ละกรณี (สมานัตตตา) ๑ ธรรมสี่อย่างนี้ เป็นเครื่องสงเคราะห์
รวมคน (สังคหะ) ในโลก เป็นเหมือนลิ่มสลักเพลารถที่กําลังแล่นไป
ถ้าสังคหะเหล่านี้ไม่มี ถึงเป็นมารดาบิดา ก็จะไม่ได้ความนับถือหรือบูชา
เพราะเขาเป็นบุตร แต่เพราะเหล่าบัณฑิตชนเหลียวแลสังคหธรรมเหล่านี้ จึง
ถึงความเป็นผู้มีคุณความดียิ่งใหญ่ และเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายจะพึงสรรเสริญ
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สังคหวัต ถุ ๔ ที่ ตรั สไวนี้ เปนหลั กประกั นความมั่ นคงของสั งคมให กาวหนา ไป
ดวยดี เปนตัวแทนของวินัยของคฤหัสถ์ ในระบบอริยวินัย ซึ่งย้ําเตือนชาวพุทธวา ทุกคน
มิใชจะตองดูแลรักษาพัฒนาชีวิตของตัวเทานั้น แตมีหนาที่ดูแลรักษาทําสังคมใหดีดวย
นาจะมีชาวพุทธที่ตื่นตัวขึ้นมาเปนผูนํา ปลุกกันชวนกันใหฟนหลักอริยวินัยขึ้นมา
ปฏิบัติอยางจริงจัง ใหคนไทยมีชุมชนมีสังคมของอารยชนตามที่พระพุทธเจาทรงสอนไว
เรื่องสังคหวัตถุ ก็เห็นจะพอสมควรแคนี้

จิตใจอยางนี้ดี มีความสุขแน

แม้แต่สมาธิก็ตามมาด้วย
จะปฏิบัติธรรม จะพัฒนาจิตใจ
ไมมองขามสภาพจิตที่ดีงามสดใส
เริ่มตน กอนจะพูดอะไร อยากใหอานขอความจากพระไตรปฎกซึ่งบอกคํา
สอนเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจสักหนอย (ที.ปา.๑๑/๓๐๒/๒๕๔) วาดังนี้
ท่านผู้มีอายุ ยังมีข้ออื่นอีก...ภิกษุทําการสวดสาธยายธรรมตามที่ได้ฟังได้
เรีย นไว้แล้ว โดยพิสดาร เธอรู้ เข้ าใจความหมาย รู้ เข้ าใจธรรม ในธรรมที่
สาธยายนั้น เมื่อเธอรู้เข้าใจความหมาย รู้เข้าใจธรรมนั้น ก็เกิดปราโมทย์ เมื่อ
ปราโมทย์ ก็เกิดปีติอิ่มใจ เมื่อมีใจปีติ กายของเธอก็รื่นสบายผ่อนคลาย เธอมี
กายรื่นสบายผ่อนคลายแล้ว ก็ได้เสวยความสุข จิตของเธอผู้มีความสุข ก็ตั้ง
มั่นเป็นสมาธิ นี้คือแดนวิมุตติข้อที่ ๓
ในขอความนี้ พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวถึงพระภิกษุสวดสาธยายธรรม
แลวไดผลดีแกจิตใจ เปนความเจริญในธรรมจนไดสมาธิ
ในที่นี้ทานยกเอากรณีของพระภิกษุขึ้นมาสอน แตญาติโยมคฤหัสถชาวบาน
ทั้งหลายก็สวดสาธยายธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนไวกันทั่วไป ดังที่เราเรียกงายๆ
วา “สวดมนต” ก็คือสาธยายธรรมนั่นแหละ ดังนั้น เมื่อญาติโยมคฤหัสถชาวบาน
สวดมนต ก็นาจะปฏิบัติใหไดผลดีแกจิตใจของตนๆ อยางที่ทานสอนไวนี้
ผลดี แ ก จิ ต ใจที่ จ ะได นั้ น คื อ อย า งไร ลองทวนดู ห น อ ย ก็ คื อ รู เ ข า ใจ
ความหมาย รูเขาใจธรรม แลวเกิดปราโมทย์ เกิดปีติ มีปัสสัทธิ (รื่นสบายผอนคลาย)
ไดความสุข แลวใจเปนสมาธิ นับได ๕ อยาง เรียกตามคําพระวาธรรม ๕ แตเรา
อาจจะพูดใหเขากับภาษาไทยวา ภาวะจิต หรือสภาพจิต ๕ อยาง ทุกอยางดีทั้งนั้น
ไมเฉพาะสวดมนตสาธยายธรรมเทานั้น ในเรื่องอื่นๆ แมแตในชีวิตประจําวัน
การเปนอยูทั่วไป การอยูรวมกันสัมพันธกับคนอื่นๆ ถาอยูเปน ปฏิบัติเปน เราจะ
พัฒนาภาวะจิตที่ดีเหลานี้ไดเรื่อยไป ขอใหดูพุทธพจนตรงนี้หนอย (องฺ.ติก.๒๐/๕๓๕/๓๑๓)

๖๘
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ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด เหล่าภิกษุสามัคคีกัน มีใจชื่นชมยินดี ไม่วิวาทกัน
เป็นเหมือนน้ํากับน้ํานม มองดูกันด้วยปิยจักษุ สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายย่อม
ก่อบุญเป็นอันมาก ในเวลานั้น ภิกษุทั้งหลายอยู่อย่างพรหม (พรหมวิหาร)
คือ อยู่ด้วยมุทิตาเจโตวิมุติ (ภาวะที่มีใจหลุดโล่งจากกิเลสด้วยมุทิตา) เมื่อ
มุทิตาปราโมทย์ ก็เกิดปีติ เมื่อมีใจปีติ กายก็รื่นสบายผ่อนคลาย เมื่อมีกายรื่น
สบายผ่อนคลาย ก็เสวยความสุข จิตของเธอผู้มีความสุข ก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิ
ธรรม คื อ ภาวะจิ ต หรื อ สภาพจิ ต ใจที่ ดี ๕ อย า งนี้ มั ก มาด ว ยกั น เป น ชุ ด
พระพุทธเจาตรัสสอนบอยมาก เทาที่ลองนับดู ชุดนี้มาในพระไตรปฎกราว ๖๘ ครั้ง
(นี่นับเฉพาะที่มาดวยกันครบชุด ๕ แตที่กลาวถึงขอนั้นบาง ขอนี้บาง แยกกันกระจัด
กระจายมากมายเกินจะนับ) แสดงวามากครั้งบอยจริงๆ แลวก็แสดงวาสําคัญมากดวย
ภาวะจิตหรือสภาพจิตใจที่ดี ๕ อยาง (ปราโมทย์-ปีติ-ปัสสัทธิ-สุข-สมาธิ) นี้
เปนเครื่องปรุงแตงจิตใจใหดี และชวยในการพัฒนาจิตใจ ควรสรางควรใหมีในใจอยู
เสมอ เปนการไมประมาท ไมละเลยการพัฒนาจิตใจ ทานมักยกขึ้นมากลาวใหเห็น
ความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม จึงเหมือนกับเปนเครื่องตรวจสอบหรือพิสูจนการ
พัฒนาจิตใจหรือความกาวหนาในการปฏิบัติธรรมนั้น ถาใครบอกวาปฏิบัติธรรม แต
ไมไดไมมีภาวะจิตเหลานี้ ก็แสดงวาคงยังไมไปไหน
ที่จริงนั้น ถาทําภาวะจิตเหลานี้ขึ้นมาเมื่อใด ก็เปนการปฏิบัติธรรมอยูแลวใน
ตัว และเมื่อทําอะไรๆ อื่นๆ ก็ใหมีใหอยูในภาวะจิตเหลานี้อยูเสมอเลยทีเดียว ก็จะ
เปนการปฏิบัติธรรม กาวไปในธรรม โดยพัฒนาจิตใจอยางจริงจังแททีเดียว

จะแนใจวารูจัก ก็มาดูหลักสักหนอย
ไดรูหลักกันแลววาธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูล คือฉัน ทะเปนตนทาง เปน
จุดเริ่มตนของธรรมของคุณความดีงามทั้งหลายทั้งปวง
ทวนความวา ฉันทะ คือความยินดีชื่นชมสภาวะที่ดีงามเต็มอิ่มสมบูรณของ
สิ่งทั้งหลาย ความพอใจใฝรักอยากปรารถนาใหสิ่งทั้งหลายดีงาม อยากทําใหมันดี
มันงามเต็มสมสภาวะของมัน จากฉันทะนั้นก็มีความใฝรักอยากปรารถนาใหสัตว
ทั้งหลายมีมนุษยเปนตนดีงามสมบูรณ จึงเกิดเปนคุณธรรมที่เรียกวาพรหมวิหาร ๔
คือ อยากทําใหเขาอยูดีมีความสุข เปน เมตตา อยากทําใหเขาหลุดพนจากทุกข เปน
กรุณา ชื่นชมยินดีที่เขากาวสูความดีงามสมบูรณยิ่งขึ้น เปนมุทิตา อยากใหเขาอยูใน
ความดีงามถูกตองไมทําอะไรผิดพลาดเสียหาย เปนอุเบกขา

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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คุณธรรม ๔ อยางที่วานั้น เปนภาวะจิตดีงามที่แผออกไปขางนอก ออกสูโลก
สูสังคม อาจเรียกใหเขากับภาษาปจจุบันวา “ภาวะจิตดีเพื่อสังคม”
สวนภาวะจิตหรือสภาพจิตใจที่ดี ๕ อยาง คือ ปราโมทย์-ปีติ-ปัสสัทธิ-สุขสมาธิ นี้ก็เริ่มตนจากฉันทะ แตเปนภาวะที่แสดงตัวหรือทํางานอยูขางใน เปนความ
เจริญพัฒนาอยูในตัวในจิตใจ อาจเรียกวา “ภาวะจิตดีเพื่อชีวิต”

เปนอันวา เราควรมีควรพัฒนาภาวะจิตดีงาม เปนพื้นฐานประจําตัวไว ๒ ชุด คือ
ก) ชุ ด พั ฒ นาในตั ว หรื อ ภาวะจิ ต ดี เ พื่ อ ชี วิ ต ๕ อย า ง คื อ ปราโมทย์ ปี ติ
ปัสสัทธิ สุข สมาธิ
ข) ชุดแผออกนอกตัว หรือ ภาวะจิตดีเพื่อสังคม ๔ อยาง คือ เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา
ชุด ข) ที่แผไปนอกตัวนั้น ไดพูดยืดยาวแลว ในที่นี้จึงพูดเฉพาะชุด ก) ที่จะ
พัฒนาไวในตัว ใหเปนภาวะจิตดีงามที่มีประจําอยูในตัว เพื่อความอยูดีของตนเอง
และเปนพื้นฐานของการพัฒนาชีวิตที่จะกาวไปในธรรมทั้งหลายยิ่งขึ้นตอไป
ขอใหดูตัวอยางการทํางานภายในจิตใจและการพัฒนาของธรรมที่เปนภาวะ
จิตเหลานี้ ที่ตั้งตนมาจากฉันทะ เชนในการเจริญอานาปานสติ คือสติตามทันลม
หายใจเขาออก (ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๙๐/๒๖๕) วา (แปลตัดขามแคพอตอเคาความได)
ภิกษุ เมื่อหายใจเข้ายาว...เมื่อหายใจออกยาว...เมื่อหายใจเข้าหายใจออก
ยาว...ฉันทะย่อมเกิด...เมื่อหายใจเข้ายาวละเอียดกว่านั้นด้วยอํานาจฉันทะ...
ปราโมทย์ก็เกิด...
อีกตอนหนึ่ง (ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๕๕/๓๓๗) วา (แปลตัดขามพอใหจับความได)
ฉั น ทะเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ละกิ เ ลสทั้ ง ปวง ฯลฯ ฉั น ทะเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ เจริ ญ พั ฒ นา
ปัญญินทรีย์ ฉันทะเกิดขึ้นเพื่อละอวิชชา,...ด้วยอํานาจฉันทะ ด้วยอํานาจปัญญา
ปัญญินทรีย์ก็มีประมาณยิ่ง, ด้วยอํานาจฉันทะ ปราโมทย์ก็เกิดขึ้น ด้วยอํานาจ
ปราโมทย์ ด้วยอํานาจปัญญา ปัญญินทรีย์ก็มีประมาณยิ่ง, ด้วยอํานาจปราโมทย์
ปีติก็เกิดขึ้น ด้วยอํานาจปีติ ด้วยอํานาจปัญญา ปัญญินทรีย์ก็มีประมาณยิ่ง, ด้วย
อํานาจปีติ ปัสสัทธิก็เกิดขึ้น ด้วยอํานาจปัสสัทธิ ด้วยอํานาจปัญญา ปัญญินทรีย์ก็
มีประมาณยิ่ง, ด้วยอํานาจปัสสัทธิ ความสุขก็เกิดขึ้น ด้วยอํานาจความสุข ด้วย
อํานาจปัญญา ปัญญินทรีย์ก็มีประมาณยิ่ง, ด้วยอํานาจความสุข โอภาสก็เกิดขึ้น
ด้วยอํานาจโอภาส ด้วยอํานาจปัญญา ปัญญินทรีย์ก็มีประมาณยิ่ง...
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ไดพูดมาเปนการทําความรูจักกับธรรมชุดนี้ ซึ่งถือไดวาเปนเกณฑพื้นฐานใน
การวัดความกาวหนาของการพัฒนาจิตใจ ทีนี้ก็มาเรียงลําดับดูความหมาย ดังนี้
๑. ปราโมทย คือ ความสดชื่นราเริงเบิกบานแจมใส ทุกคนควรมีภาวะจิตนี้
อยูเปนประจํา เปนพื้นใจ มีจิตใจที่ราเริงเบิกบานอยูเสมอ
๒. ปติ คือ ความอิ่มใจ ปลื้มใจ หมายความวา เวลาทํางานทําการ ถาจิตของ
เราไมตั้งไวผิด ใจของเราไมฟุงเฟอ ไมมัวหวังเพอกับกาลขางหนา เราจะไดความอิ่ม
ใจจากงานที่ทํา เราทํางานไป งานก็เดินหนาไป จิตของเราก็ปติ อิ่มใจไปกับงานที่
เดินหนา ปลื้มใจกับผลดีที่ปรากฏขึ้นมา
๓. ปสสัทธิ คือ ความรื่นสบาย ผอนคลาย สงบเย็น ไมเครียด ขอสามนี้ ตรง
ขามกับที่เราเปนปญหากันนักในปจจุบัน อยางที่บนกันวาคนมักจะเครียด แสดงวา
ดําเนิน ชีวิตผิด เราบอกวาโลกเจริญ ถ าเจริญ จริง คนก็ตองมีชีวิตที่ดีขึ้น คือตอ ง
ดําเนินชีวิตถูก ใจตองสบาย ไมเครียด ตองมีปสสัทธิ
มีแงพิเศษวา ปัสสัทธิ นี้เปนขอที่โยงระหวางกายกับใจ คือพอเกิดปสสัทธิแลว
ความผอนคลายก็จะมีทั้งทางกายและทางใจ (ความเครียด ก็เชนเดียวกัน ถาเกิด
ความเครียด ก็จะเครียดทั้งกายและใจ)
สามขอนี้ตามกันมาเองโดยธรรมชาติ เมื่อมีปราโมทยแลว ปติก็เกิดได พอมี
ปติ อิ่มใจ ปลื้มใจแลว ปสสัทธิก็ตามมาเองโดยอัตโนมัติ
๔. สุข คือ ความคลองใจ โปรงโลงฉ่ําชื่นรื่นใจ พอมีปสสัทธิผอนคลายแลว
คนก็มีความสุข แลวความสุขก็เปนตัวเอื้อเปดโอกาสใหจิตเปนสมาธิ
๕. สมาธิ คือ ภาวะจิตตั้งมั่น นิ่งแนว อยูตัว เขาที่ อะไรๆ ขางนอกก็รบกวนจิต
ไมได จิตเองก็ไมฟุงซาน ไมวอกแวกไมหวั่นไหว จะคิด จะพิจารณา จะทําอะไร ใจก็อยู
กับเรื่องนั้น อยูกับสิ่งที่ตองการไดตามตองการ
ดูงายๆ วา จิตที่เปนสมาธิ ก็คือจิตที่อยูกับสิ่งที่ตองการไดตามตองการ และ
จิตนั้นไมถูกรบกวน หรืออะไรๆ มากวนมันไมได
เปนอันวา คุณสมบัติ ๕ อยางนี้ ควรทําใหมีเปนประจําในจิตใจ เปนภาวะจิต
ที่ดี จะเรียกวาสุขภาวะทางจิตก็แลวแต คือ ปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ
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ภาวะจิตเปดทางพรอมใหกาวไปในการปฏิบัติพัฒนา
ภาวะจิต หรือสภาพจิตใจ ๕ อยาง ชุดปราโมทยนี้ ทั้งเปนคุณสมบัติที่ดีในตัว
มันเอง และเปนตัวหนุนเปนตัวเปดทางใหมีการพัฒนากาวหนาไปดวย ที่สําคัญยิ่ง
คือมันเปนเหมือนคูตรงขามกับสภาพจิตฝายรายอันขุนของหมองมัวที่เสียหายไมดี
๕ อยางซึ่งปดกั้นขัดขวางการพัฒนาของจิตใจ ที่เรียกวา นิวรณ ๕ เมื่อชุดปราโมทย
นี้เขามาอยูในใจแลว จิตใจก็จะปลอดพนจากตัวรายนิวรณ ๕ นั้น
นิวรณ ๕ คือ อกุศลธรรมที่กีดกั้นขัดขวางจิตไมใหกาวไปในธรรมในปญญา
ทั้งกดทับจิต และปดกั้นปญญา มี ๕ อยาง คือ
๑. กามฉันท์
ความอยากโนนอยากนี่ จะหาเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส
ความแคนเคืองขัดใจ
๒. พยาบาท
๓. ถีนมิทธะ
ความหดหูถดถอยทอแท และเซื่องซึมงวงงุนเหงาหงอย
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานวุนวายใจ และเดือดรอนรําคาญใจกลุมกังวล
ความลังเลสงสัยคางคาใจตกลงไมได
๕. วิจิกิจฉา
เมื่อมีนิวรณเหลานี้รบกวนครอบงําจิตใจ ก็จะพาใหเกิดความเครียด ทั้งเครียด
กายและเครียดใจ (เปนสารัทธะ-เครียด ตรงขามกับผอนคลายที่เปนปัสสัทธะ) เปน
สภาพจิตใจที่ติดขัดเสียหาย ซึ่งจะกลับกลายเปนจิตใจที่เปดโลงสุขสบายแจมใสใช
งานได เมื่อชุดปราโมทยเขามาแทน ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา (ที.สี.๙/๑๒๖/๙๗)
เมื่อเธอมองเห็นนิวรณ์ ๕ นี้ ในตน ถูกละได้แล้ว ก็เกิดปราโมทย์ เมื่อ
ปราโมทย์ ก็เกิดปีติ เมื่อมีใจปีติ กายก็รื่นสบายผ่อนคลาย เมื่อมีกายรื่นสบาย
ผ่อนคลาย ก็ได้เสวยความสุข เมื่อมีความสุข จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิ.
พอจิตเปนสมาธิแลว จิตนั้นก็เปน “กัมมนีย์” (หรือ กรรมนีย) แปลวา ควรแก
งาน คือเปนจิตที่เหมาะแกการใชงาน หรือใชงานไดดี ถาเอาไปใชงานทางปญญา ก็
จะถูกตองและดีที่สุด เปนไปตามระบบของการพัฒนาชีวิต ที่จะใชจิตเปนที่ทํางานของ
ปญญา เมื่อจิตเปนสมาธิ เปน “กัมมนีย์” เหมาะแกงานแลว ปญญาก็จะทํางานได
คลองดี แมนยํา และแจมแจงชัดเจน
ในการปฏิ บั ติ ธ รรมขั้ น จิ ต ตภาวนาและป ญ ญาภาวนา ภาวะจิ ต ๕ ชุ ด
ปราโมทยนี้ มีความสําคัญ ดังปรากฏในหลักปฏิบัติใหญๆ ทั้งสมถะ และวิปสสนา
ดังจะใหเห็นตัวอยาง
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ดานสมถะ คือจําพวกฌาน สมาธินั้นชัดอยูแลววาเปนแกนของฌาน แลวก็มี
ภาวะจิตชุดปราโมทยเปนองคสําคัญ เริ่มแตปฐมฌาน ที่วามีองค ๕ คือ วิตก วิจาร
ปติ สุข เอกัคคตา อยางที่ตรัสวา
เธอปลอดจากกาม ปลอดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน อันมีวิตักกะ มี
วิจาร มีปีติ และสุข อันเกิดแต่วิเวก...
ดานวิปสสนา ที่เปนฝายปญญา ก็ดูหลักใหญแหงโพชฌงค ๗ (ธรรมที่เปน
องคแหงการตรัสรู) เปนที่แสดง อันไดแก
๑. สติ
ความระลึกได ใจอยูกับกิจ จิตอยูกับเรื่อง
๒. ธัมมวิจยะ ความเฟนธรรม, ความสอดสองสืบคนธรรม
๓. วิริยะ
ความเพียร, ความแกลวกลาเอางานกาวหนาไป
๔. ปีติ
ความอิ่มใจปลื้มใจ
๕. ปัสสัทธิ ความรื่นสบายผอนคลายกายใจ
๖. สมาธิ
ความมีใจตั้งมั่นแนวไปในสิ่งที่จิตรับรูนั้นๆ
๗. อุเบกขา ความมีใจเปนกลางใหมองดูรูเห็นตามที่มันเปน

เกร็ดความรูในเชิงปฏิบัติ หรือใชประโยชน
เรื่องสภาพจิตใจหรือภาวะจิตดีงาม ๕ อยางนี้ ถาพูดลงรายละเอียดมาก ก็
อาจจะซับซอน ทําใหยาก ในที่นี้พูดถึงหลักทั่วไปไวก็พอสมควร แตก็นาจะพูดถึงขอ
ควรรูบางแงบางจุดไวเปนความรูประกอบ เผื่อจะเปนประโยชนในทางปฏิบัติ
ใน ๕ อยางนี้ ขอที่เปนจุดหมายก็ไปลงที่สมาธิ แตก็ควรรูตระหนักวา สมาธินั้น
แมจะเปนภาวะจิตที่ดีในชั้นยอดเยี่ยม เปนกุศล แตสิ่งที่ดี ถาใชไมถูก ก็เปนโทษได
เรียกวากุศลเปนปจจัยแกอกุศล ในทํานองเดียวกับที่อกุศลก็เปนปจจัยแกกุศลได
บางคนเอาจิตสมาธิ ที่เหมาะแกการใชงานนี้ ไปใชทางอิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริย
บาง ใชเปนที่หลบปญหาอยูสบายกับความสุขบาง ซึ่งเปนการใชไมถูกทาง เขวไป
จะทําใหเกิดปญหา อยางนอยก็ทําใหหยุดชะงัก ไมกาวไปสูจุดหมายที่แท
สมาธิ นั้นทานเตือนวาเปนโกสัชชปักข์ (โกสชฺชปกฺข) คือเขาพวกกับความขี้เกียจ
หมายความวา พอจิตสงบนิ่งอยูตัวดีแลว ก็ชวนใหอยูกับความสุข ไมอยากทําอะไร
ไมอยากขวนขวาย เพราะฉะนั้น จึงตองมีตัวดุลมา นั่นคือวิริยะ ที่แปลวาความเพียร
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วิริยะ คือความเพียร เปนความแกลวกลา จะบุกฝา จะเดินหนาเรื่อย ถาไมมี
สมาธิดุลไว ความเพียรก็จะทําใหพลาน ทานก็เลยใหดุลกันระหวางวิริยะกับสมาธิ
สมาธิ ตั้งมั่นสงบ แตถาไมมีวิริยะ มันก็ไมไป จะหยุดอยูกับที่ แลวก็ขี้เกียจ
เอาแตสบายจะเอาแตความสุข แลวทีนี้พอติดความสุขในสมาธิ ก็เกิดความประมาท
กลายเปนเสีย ดังนั้นจึงตองมีวิริยะมาดุล
เมื่อมีทั้งสองอยางมาดุลกัน วิริยะคือความเพียร จะเดินหนา เมื่อมีสมาธิดวย
ก็จะเดินหนาอยางเรียบสงบมั่นคง เปนการกาวไปดวยดี เรียกวา มี วิริยะ กับ สมาธิ
มาเขาคูดุลกัน
เชนเดียวกับเมื่อมีศรัทธา ก็ตองมีปญญา มาดึงมาดุลไว ไมใหกลายเปนเชื่อ
งาย หรืองมงาย และศรัทธา ก็มาดึงปญญา ไมใหเอาแตผานขามเลยไป ใหคิดที่จะ
ยอมรับบาง
แลวทั้งหมดนั้น ก็ใหมีสติ เปนตัวคอยดู คอยคุม คอยรั้ง คอยตรึง คอย
ตรวจสอบ และคอยปรับใหเขาที่ ใหพอดี
ทีนี้ยอนกลับขึ้นไปขอแรก คือปราโมทย์ บอกแลววาฉันทะ คือความปรารถนา
สภาวะที่ดีงามสมบูรณ เปนตัวเริ่มเรื่องขึ้นมา ปราโมทย์ก็ชื่นชมยินดีตอสภาวะดีงาม
สมบูรณที่คํานึงนึกถึงหรือมาอยูในใจนั้น
ลักษณะของภาวะจิตที่เปนปราโมทย คือใจนั้นคลองปลอดโปรงโลงสะดวก ไม
ตีบตันไมบีบอัดไมอื้อตื้อ เปดโอกาสแกปญญาที่จะทํางานไดดี และปญญาก็สองสวาง
ใหโลงดวย ยิ่งถามีโยนิโสมนสิการเปนเครื่องมือดวย ปญญาก็ยิ่งทํางานไดคลองโลง
ทะลุปรุโปรง แกปญหาไดดี ใหคนปฏิบัติจัดการสถานการณทั้งหลายอยางไดผลดี
ที นี้ เมื่ อมี ความคื บเคลื่ อนก าวหน าไปสู ความสมบู รณ หรื อความสํ าเร็ จของ
สภาวะที่ดีงามสมบูรณนั้น ใกลเขาไปๆ ก็เกิดเปนปีติ คืออิ่มใจปลื้มใจไปไดเรื่อยๆ ทาน
ถือวาปติก็คือปราโมทยที่แรงขึ้นๆ นั่นเอง
เมื่อสําเร็จหรือมองเห็นความสําเร็จ ปีติ ที่พองเต็มที่ก็จะทําใหเกิดมีปัสสัทธิ เปน
ความผอนคลายเรียบสงบลง แลวตามมาดวยความสุข
ความสุ ขก็ เป นขั้ นรั บผลที่ จบลงของ ๓ ข อแรก คื อ ปราโมทย ป ติ ปสสั ทธิ ที่
ตอเนื่องกันมา เมื่อเอิบอิ่มแลว พอกายใจผอนคลายเรียบสงบลง ก็มีความสุข
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ทานเปรียบวา เหมือนคนเดินทางไกลมากลางแดด แสนรอนแหงโหยหิวกระหาย
หาแหลงน้ําเทาไรก็ไมพบ ตอมา มองเห็นหรือไดยินบอกวามีสระน้ําใหญอยูขางหนาจะ
ไปถึงแน ก็ดีใจนัก เกิดปติ ซึ่งเมื่อใกลเขาไปๆ ก็แรงขึ้นๆ ครั้นมาถึงโบกขรณีสระน้ําใหญ
นั้น อันรื่นรมย มีน้ําใสสะอาด ก็ปติเต็มที่ แลวโดดลงไปอาบดื่ม หายรอนรุมกระหายหิว
สงบลงเปนความสุข ดังที่วา ความสุขเปนขั้นไดรับผลสนอง ถึงความสงบ จบลง
ทีนี้พอสุขแลวสงบลง ทุกอยางก็อยูตัวเขาที่หมด คือเปนสมาธิ ขอสุดทายนี่ก็เปน
ขั้นผล แตไมเหมือนสุข แตตอเนื่องจากสุข คือพอสุขแลว ไมมีอะไรรบกวน ไมมีอะไร
ติดขัดบีบคั้นใหตองดิ้นรน ก็เปนโอกาสใหจิตอยูตัวของมัน มั่นแนว เขาที่ นี่คือ สมาธิ
ถึงตรงนี้ ก็มาดูความแตกตาง
ดังที่วาแลว ความสุข เปนขั้นไดรับผลสนอง สมหมาย ถึงความสงบ จบที่นั่น
แตสมาธิที่เปนผลสุดทายของจิตเอง ที่จิตนั้นสงบ ทั้งใสกระจาง และมีพลัง กลับ
เปนภาวะที่จิตนั้นพรอมดีที่สุด ที่จะทํางาน หรือนําไปใชงานตอไป โดยเฉพาะงานของ
ปญญา ที่จะรูเขาใจมองเห็นความจริง สมาธิ จึงกลายเปนภาวะจิตที่ทานเรียกวาเปน
“กัมมนีย” แปลวา ควรแกงาน คือเหมาะที่จะใชงานตอไป
ภาวะจิตชุดประจําขางในที่เปนผลสุดทาย คือขอสมาธินี้ จึงกลายเปนจุดเริ่มตน
ของการปฏิบัติพัฒนาที่จะกาวหนาอยางมั่นใจยิ่งขึ้นตอไป
เปนอันวา ในใจก็ใหมี ๕ ขอเริ่มดวยปราโมทย ที่วามานี้แหละ เปนภาวะจิตที่ดี∗
ฝายภายใน เพื่อความอยูดีของตัวเอง และเปนพื้นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาชีวิต หรือ
การกาวไปในการปฏิบัติธรรม ตลอดจนความสัมฤทธิ์ของบรรดากิจที่พึงปฏิบัติตอไป
อยางไรก็ตาม สําหรับหลายคน เต็มชุด ๕ ขอนี้ ก็อาจมองวา ยังไมคอยงาย
ไมคอยคุน ถาอยางนั้น ก็เริ่มตนไดอยางงายที่สุด ดวยการเอาใสใจไวขอเดียว เฉพาะ
ขอแรกคือ “ปราโมทย” ซึ่งเปนคําที่คุนกันทั่วไป และงายมาก
∗

คําวา “ภาวะจิต” หรือสภาพจิตใจนี้ ถาใชตามภาษาไทยปจจุบัน ก็คือคําวา “อารมณ์” อยางไรก็ตาม อารมณ
นั้นเปนคําที่มาจากภาษาบาลี แตมีความหมายเพี้ยนไปแลว ไมตรงกับ “อารมณ์” ในภาษาบาลี ซึ่งหมายถึงสิ่ง
ที่จิตรับรู คือ sense object แตในภาษาไทยที่เพี้ยนไปนี้ ใช “อารมณ์” ในความหมายที่ตรงกับภาษาอังกฤษ
วา emotion นี่เปนเหตุใหในที่นี้ ไมเรียกปราโมทยเปนตนนี้ วาอารมณ เมื่อรูอยางนี้แลว ภาวะจิตที่ดีนั้น อาจ
เลี่ยงไปใชศัพทฝรั่งก็ได คือแปลภาวะจิตที่ดีวา “positive emotion” (ภาวะจิตกุศล หรือจิตที่มีสุขภาวะ)
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ทําใจใหมีปราโมทย์เปนประจําไวขอเดียว ก็กาวไปตลอดไดจนถึงจุดหมาย
สูงสุด ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา (ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖)
“ตโต ปาโมชฺชพหุโล ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ”
(แตนั้น เธอผูมากดวยปราโมทย จักทําความจบสิ้นทุกข)
ทําใจใหมีปราโมทย์เปนประจํา คือมีจิตใจราเริงเบิกบานสดชื่นแจมใสอยูเสมอ
ใหเปนพื้นใจเลยทีเดียว
แตการที่จะมีจิตใจราเริงเบิกบานอยูไดตลอดเวลานั้น ก็ขึ้นตอการดําเนินชีวิต
และการทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งคูเคียงไปกับกาลเวลา นอกจากไมทําการอะไรอันใดที่จะ
พาจิตใจใหขุนมัวเศราหมองแลว ก็นึกก็มองสิ่งทั้งหลายดวยใจมีฉันทะ ปรารถนาและ
ชื่นชมยินดีตอสภาวะที่ดีงามสมบูรณของคนสัตวสิ่งทั้งหลาย นึกถึงการทําสิ่งที่ดีงาม
เปนประโยชน ไมวาจะเรื่องของตน หรือที่ตนรวมเกี่ยวของแลว ก็มีใจปลอดโปรงโลง
สบายเบิกบานแจมใสจนเปนนิสัย ใหเปนภาวะจิตที่มากดวยปราโมทยอยางที่วามา
พอมีปราโมทย ใจสดชื่นเบิกบาน จะโดยอยูกับบรรยากาศหรือเรื่องราวสิ่งดี
งามหรือความนึกคิดหรือการทําสิ่งที่ดีอะไรก็ตาม ใจนั้นก็เปนใจที่เปดออกตอนรับ
ความดีงาม ตอนรับความสุข ตอนรับงาน พรอมที่จะกาวไปในการทําสิ่งที่ดีมีคุณคา
เปนประโยชน ปลอดตัณหา-ความอยากเอามาใหตัวได แตมีฉันทะ-ความอยากทําให
มันดี แลวปราโมทยนั้นก็จะเปนฐานที่จะกาวตอไปสูภาวะจิตดีงามจนตลอดครบหมด
ไดทุกอยางตอไป ตั้งแตวา พอทําอะไรกาวไป เดินหนาไป ก็เกิดความอิ่มใจ เรียกวามี
ปติ ปลาบปลื้มใจ ตามดวยปสสัทธิ สุข และสมาธิ ทําใหใจอยูในภาวะดีที่สุดของมัน ที่
ปญญาจะทํางานทําหนาที่ไดเต็มที่จนสัมฤทธิ์จุดหมาย
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จากสุโขทัย ผานอยุธยา

คนไทยก้าวหน้า หรือว่าถอย
ไหนวา ชาวพุทธคือคนตื่นรู อยูดวยปญญา
ก็เห็นๆ กันอยูวา รูไมถึงไหน คิด พูด ทําอะไร ก็ไมชัดเจน ไมจริงจัง
ขอพูดถึงเรื่องศีล ๕ กับคนพุทธไทยสักหนอย เปนความบกพรองเสียหายสําคัญ
ที่เปนปญหาใหญ ควรถือเปนเรื่องรายแรง แตก็ปลอยทิ้งไวอยางที่รูเห็นกันจนชินชาแทบ
ไมมีใครใสใจ นาจะแกไขจัดการใหไดอะไรเปนสาระขึ้นมาบาง
ขั้นหลักการ ที่วาชาวพุทธอยางนอยตองรักษาศีล ๕ ก็แทบไมมีใครนึกถึงหรือใสใจ
ขั้นปฏิบัติ ทั้งที่ไมไดใสใจ ไมไดสนใจ แตเวลาทําพิธีอะไร เริ่มตนก็ยังมีการรับศีล
๕ ซึ่งสักวาทําตามๆ กันมา วาตามๆ กันไป หรือรวมพิธีไปอยางนั้นเอง พอเสร็จพิธี ก็กิน
เหลาหรือทําอะไรๆ ไปตามเคยอยางเดิม เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น
ขั้นสารัตถะ ที่วารับศีล สมาทานศีลอะไรนั้น ทั้งที่ปากวาไป ก็ไมไดรูเขาใจศีลที่ปาก
ตัววา และไมไดสนใจที่จะรูที่จะศึกษาอะไรทั้งนั้น
สภาพที่วามานี้ เราปลอยกันมานานนักหนา จนเหมือนจะกลายเปนลักษณะของ
คนพุทธ ของสังคมชาวพุทธ ใหมองเห็นวา พวกคนพุทธนี่ไมมีหลักมีเกณฑอะไร เปนคน
จําพวกอยางไรก็ได ไมมีอะไรจริงจัง อยางนอยก็เปนคนเหยาะแหยะ แลวสังคมพุทธไทยก็
พรา ก็เลือนรางลงไปๆ จนจะไมเห็นเปนชิ้นเปนอัน ถาทําใหชัดเจนจริงจังไมได ตอไป ที่
เลือนรางก็จะกลายเปนจางหาย แลวในที่สุดก็คือหมดชัดๆ
โดยทั่วไป เขาถือกันวาศาสนาเปนเรื่องของศรัทธา แตในพระพุทธศาสนานี้ไมมี
การบั ง คั บ ศรั ท ธา ไม มี ข อ บั ง คั บ ความเชื่ อ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก พระศาสนาจึ ง ขึ้ น ต อ
การศึกษา ตองอาศัยความรู ประพฤติปฏิบัติทํากันไปเทาที่รูเขาใจ ศรัทธาชวยไดบางใน
ขั้นตนๆ และศรัทธานั้นก็ตองกาวไปกับปญญา จะไดแคไหนก็วาไปตามปญญา
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ที นี้ เมื่ อ การนั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาขึ้ น ต อ การศึ ก ษา จึ ง ต อ งมี ก ารศึ ก ษาการ
เทศนาสั่งสอนกันจริงๆ จังๆ เมื่อไรคนหางไกลการศึกษา มีความรูเขาใจนอย รูเพี้ยนๆ รู
ครึ่งๆ กลางๆ หรือรูเปอนปน บางทีรูก็กลายเปนเลอะ

ตั้งแตรับพระพุทธศาสนาเขามา ก็ไมแนวาเราไดศึกษากันไปแคไหน และในระหวาง
นั้น บางทีก็ขาดตอน บางยุคสมัยคนก็หางไกลการศึกษา จึงไดบอกวา ในเมืองไทยนี้
พระพุทธศาสนาที่เรามีอยูนับถือกันอยู ไมใชเปนเครื่องแสดงตัวจริงของพระพุทธศาสนา
แตเปนเพียงเครื่องชี้บอกวา เราไดกาวเขามาสูพระพุทธศาสนาไปไดถึงแคไหน
มองดูคราวๆ ตามยุคสมัยของประวัติศาสตร ในยุคสุโขทัย คนไทยตั้งตัวขึ้นมาได
สังคมกําลังสดชื่นกระปรี้กระเปรา พอขุนตั้งบานเมืองแลวก็ทรงฟนฟูพระพุทธศาสนาเถร
วาทเปนการใหญ เปนผูนําจริงจังในการบุญการธรรม มีพญาลิไทที่ไดทรงศึกษาพระธรรม
ลึกซึ้งถึงกับทรงนิพนธเขียนคัมภีรหรือตําราขึ้นมา ที่เรียกกันวา วา ไตรภูมิพระรวง ซึ่ง
สอนเนนย้ําทั้งหลักธรรมในการปกครองบานเมือง และหลักศีลธรรมสําหรับประชาชน
ในดานการปกครองนั้น ใน ไตรภูมิพระรวง กลาวถึงทศพิธราชธรรมมาก ดังที่วา
ครั้งนั้นพระญามหาจักรพรรดิราชนั้น ธ ก็สั่งสอนท้าวพระญาทั้งหลายให้อยู่
ในธรรม ธ จิงกล่าวดั่งนี้ว่า ท้าวพระญาทั้งหลายจงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม
ทั้งหลาย ๑๐ ประการอย่าให้ขาด จงรักลูกเจ้าเหง้าขุนทมุนทนายไพร่ฟ้าข้าไท
ทั้งหลาย อย่าได้เลือกที่รัก อย่าได้มักที่ชัง และรักเขาจงเสมอกันแล
ในดานหลักศีลธรรมทั่วไป ไตรภูมิพระรวงสอนเรื่องทาน เรื่องศีล โดยสอดคลอง
กับชื่อของไตรภูมิ คือการเวียนวายตายเกิดเสวยผลกรรมในภพภูมิทั้งหลาย ทั้งเปนเปรต
และเกิดในนรก หรือในสวรรค เชนวา
คนผู้อยู่ในแผ่นดินนี้แล มั่งคั่งเป็นดี มีเข้าของมาก ไพร่ฟ้าข้าไทมากหลาย มัก
กระทําร้ายแก่คนผู้อื่น ชิงเอาทรัพย์เข้าของของท่านผู้อื่น ด้วยตนมีกําลังกว่า ครั้น
ตายได้ไปเกิดในนรกอันชื่อเวตรณีนั้น
ในตอนวาดวยเปรตภูมิ กลาวถึงผลกรรมของเปรตบางจําพวกวา
เปรตเหล่านี้เมื่อก่อนโพ้นมันได้เป็นนายเมือง แลแต่งบังคับราษฎรทั้งหลาย
ไส้ แลมันย่อมมีกินสินจ้างของเขา ที่ผู้ชอบไส้มันว่าผิด ที่ผู้ผิดไส้มันว่าชอบ มันมิได้
กระทําโดยแพ่งธรรมหาบ่มิได้แล
...เปรตฝูงนี้เมื่อก่อนโพ้น เขาย่อมข่มเหงคนเข็ญใจด้วยอันหาความกรุณา
ปรานีบ่มิได้แล...เห็นสินท่านจะใคร่เกียดเอา ท่านหาความผิดบ่มิได้ไส้ตนว่าท่านผิด

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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...เปรตฝูงนี้ไส้ เมื่อก่อน เขาคลอกป่าเผาป่า แลสิงสัตว์อันใดที่หนีมิทันนั้น ไฟ
ก็ไหม้ลามตาย...ยังมีฝูงเปรตจําพวกหนึ่งมีตนนั้นใหญ่เท่าภูเขา แลมีเส้นขนอันรี
ยาวเสียบแหลมนักหนา...เปรตฝูงนี้ เมื่อก่อนเขาได้เป็นนายเมือง แลแต่งความ
เมืองมิชอบทางธรรม ย่อมเห็นแก่สินจ้างสอด บ่มิเป็นกลาง การย์ผู้ชอบไส้ว่าผิด
การย์ผู้ผิดไส้ว่าชอบ ด้วยบาปกรรมแต่ความบ่มิชอบธรรม ดั่งนั้นไส้...
นาสังเกตวา ใน ไตรภูมิพระรวง นี้ ทั้งที่กลาวถึงพระญามหาจักรพรรดิราช แต
สอนเนนที่ทศพิธราชธรรม ไมกลาวถึงจักรวรรดิวัตรที่เปนหลักธรรมประจําพระองคของ
พระเจาจักรพรรดิอยางใดเลย ไมทราบวาในสมัยอยุธยา ธรรมของพระราชา คือหลักการ
ปกครองบานเมืองจะถือกันอยางไร แตพอมองเห็นไดวาทศพิธราชธรรมคงเดนตลอดมา
ดังที่เวลานี้ก็เปนคําที่ชินหูชินปากทั่วไป
ตามที่พอจะไดพบไดผาน ในตนยุครัตนโกสินทรนี้ ธรรมของพระราชา ๔ หมวด
คือ ทศพิ ธราชธรรม ราชสังคหวัต ถุ ๔ จักรวรรดิวัต ร ๑๒ และขัตติยพละ ๕ นา จะยั ง
ปรากฏชัดอยูในราชประเพณี แตมาบัดนี้ ไดยินกันแตทศพิธราชธรรม ซึ่งเปนคําที่เดนชัด
มากตามประเพณี แตไมคอยมีใครรูความหมาย และเลือนรางถึงกับไมรูที่มาที่ไป หลาย
คนนึกวามาจากพราหมณ จากฮินดู จากมนูธรรมศาสตร ซึ่งไมใชเลย แตเปนคําสืบมา
เปนสามัญในคัมภีรพระพุทธศาสนา (ทุกขอทุกธรรมเปนคําบาลี มาในพระไตรปฎก)
รวมความว า ในสมั ย สุ โ ขทั ย นั้ น น า จะพู ด ได ว า สั ง คมไทยก า วไปใน
พระพุทธศาสนาไดมากจนมีความถนัดหนักแนนในหลักศีลธรรมดีทีเดียว
อยางไรก็ดี ไตรภูมินี้เปนคัมภีรของไทยเรานี่เอง อยูในชั้นหลังมาก เปนการประมวล
ความจากคัมภีรรุนหลัง ตั้งแตอรรถกถา ฎีกา ไมคอยไปถึงคัมภีรดั้งเดิมที่เปนหลักแทๆ
คือพระไตรป ฎก อาจพูดว าเปน คําสอนจากพระไตรปฎกในรูปลั กษณที่ผานคั มภีรรุ น
อธิบายมาเปนตอๆ แตไดเปนคัมภีรสําคัญที่มีอิทธิพลมากสําหรับเมืองไทย จนกระทั่งวา
คนไทยในอดีต จนถึง ยุค ที่เ พิ่งผานมานี้ คติเ กี่ ย วกับพระพุทธศาสนาที่ค นไทยเชื่ อถื อ
ปฏิบัติกัน เปนไปในแนวของคัมภีรไตรภูมิแทบทั้งนั้น ดังปรากฏเปนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในวัดทั้งหลายมากมาย ซึ่งคงสืบตอเรื่อยมาตั้งแตสมัยอยุธยา แมแตการจัดตั้งวางรูป
แบบถิ่นสถานบานเมือง ก็จัดตามคติจักรวาลแบบไตรภูมิที่มีเขาพระสุเมรุเปนศูนยกลาง
จะเห็นไดงาย เมื่อสิ้นอยุธยา กรุงเกาถูกเผาพินาศ ในป ๒๓๑๐ พระเจาตากกู
ชาติขึ้นมา จะฟนพระศาสนา นอกจากทรงรวบรวมพระไตรปฎกจากหัวเมืองแลว ก็ได
โปรดใหจัดสรางสมุดภาพไตรภูมิอันวิจิตรขนาดใหญยิ่ง

รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา
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อีกทั้งไมชาตอจากนั้น ในรัชกาลที่ ๑ แหงยุครัตนโกสินทร ก็ไดโปรดฯ ใหราชบัณฑิต
จัดทําหนังสือรวมคําอธิบายเรื่องไตรภูมิขึ้นมาเปนงานใหญ เรียกวา ไตรภูมิโลกวินิจฉัย∗
ไตรภูมิพระรวง หรือตามชื่อทางการวาเตภูมิกถานั้น ชื่อก็บอกอยูแลววาเปนคํา
สอนในเรื่องของภูมิ ๓ ซึ่งเปนโลกิยภูมิของพวกปุถุชน ตั้งแตนรกขึ้นไปจนถึงเหลามนุษย
เทวดา บรรดาพระพรหม แตทานไมไดจบแคนั้น จุดหมายที่แทอยูที่การจะพนจากโลกิย
ภูมิทั้ง ๓ นั้นขึ้นไปสูโลกุตรภูมิ ใหถึงนิพพาน
แตดังวาแลว หนังสือไตรภูมินี้เปนการประมวลความจากคัมภีรรุนหลัง ตั้งแต
อรรถกถา ฎี ก า หนั ก ไปทางความคิ ด ความเชื่ อ และคํ า สอนในชั้ น ตํ า นาน และคั ม ภี ร
อธิบายประกอบ อยางเชนชาดก และเนนหนักในเรื่องกรรมที่ทําไวในปางกอน จนเปนคติ
ที่ถือกันในทางที่โนมเอียงหรือเสี่ยงที่จะไปเขาลัทธิกรรมเกา
แนวโนมของความคิดความเขาใจในเชิงลัทธิกรรมเกานี้คงสืบมาในเมืองไทย
ตามลําดับ แตในสมัยอยุธยาแมถึงตอนปลายก็ยังมีการศึกษาเพียงพอที่ทําใหมีทานผูรูที่
แยกแยะบอกไดวาเชื่อกรรมแคไหนถูก แคไหนผิด ดังเห็นไดจากหลักฐานในอดีต
ขอใหดูพระราชปุจฉาที่ ๓ ของสมเด็จพระนารายณมหาราช (ประชุมพระราชปุจฉา
ภาคปกิรณกะ, ร.พ. ดํารงธรรม, พ.ศ. ๒๕๐๘, หน้า ๕๕) ซึ่งครองราชยใน พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑ วาดังนี้
บุทคลเชื่อกรรม เข้าไปในป่า พบช้าง พบเสือ ก็ถือเสียว่าแล้วแต่กรรม
ไม่หลบหนี เสือช้างก็ทําร้ายสิ้นชีวิต ดังนี้จะว่ามีกรรมหรือหามิได้?

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ถวายวิสัชนา (ความที่ ๑) วา
บุทคลผู้นั้นหาวิจารณปัญญามิได้ ชื่อว่ามีปุพเพกตทิฐิวิปลาส เชื่อแต่
กรรมที่กระทําแต่ก่อนสิ่งเดียว นักปราชญ์มิควรสรรเสริญ

พระธรรมไตรโลก ถวายวิสัชนา (ความที่ ๒) วา
บุทคลอันถือกรรมและมิได้พิจารณาเหตุอันผิดและชอบนั้น ได้ชื่อว่ า
ปุพพเหตุกทิฐิ เป็นถือผิดประกอบกรรมอันผิดเพราะโมหะ มีกรรมหนหลัง ใน
ที่ใดมีสัตว์ร้าย เสือร้าย พระพุทธเจ้ายังทรงอนุญาตให้ภิกษุขึ้นต้นไม้หนีได้
นี่เปนตัวอยางที่แสดงวา ความเชื่อเรื่องกรรมไดเปนปญหาเรื่อยมา เพราะคนมาก
มายเอาหลักกรรมไปปนกับลัทธิกรรมเกา คือ ปุพเพกตทิฐิ/ปุพเพกตวาท อยางพวกนิครนถ
ซึ่งถือวาอะไรๆ ก็เปนเพราะกรรมที่ทํามาในปางกอนทั้งนั้น อันเปนมิจฉาทิฐิอยางหนึ่ง
∗

เหตุการณเหลานี้เลาไวคราวๆ กอน เพราะเปนการเรงดวนขณะอยูไกลแหลงขอมูล เมื่อไดโอกาส จะบอกเอกสารที่มากํากับไว
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หลักกรรมที่ถูกที่แทมิใชอยางนั้น กรรมเปนสวนหนึ่งของความเปนไปตามเหตุ
ปจจัย กรรมอยูในปจจยาการ ในกระแสธารของปจจัย เมื่อทําเหตุปจจัยไวกอนอันทําใหมี
ผลเสียหายไมดีใ นบัด นี้อย างนี้ เราศึก ษารูชัด เหตุ ปจจั ยอะไรในบัดนี้ที่จ ะให เ กิดผลดี
ขางหนาแลว ก็ไมมัวรอผลกรรมเกา แตเราทํากรรมในบัดนี้ที่จะเปนปจจัยใหเกิดผลดี
ขางหนาตอไป เรารูอดีตใหเทาทัน และทํากับปจจุบันใหดีที่สุด กรรมเกาเมื่อเรารูทัน ก็
ชวยเราใหแกไขพัฒนา ละเลิกกรรมราย และทํากรรมใหมไดดียิ่งขึ้นๆ ไปทุกๆ วัน นั่นคือ
ไดประโยชนจากปญญาที่รูปจจยาการ
ที นี้ ในสั ง คมไทยสื บ มา นอกจากพระพุ ท ธศาสนา ก็ ยั ง มี ค วามเชื่ อ ถื อ พื้ น ถิ่ น
พื้นบาน โดยเฉพาะที่ดาษดื่นจําพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์และลัทธิผีสางเทวดา พรอมดวยการเซน
ไหวออนวอน ซึ่งยังมีอยูทั่วไปจนถึงปจจุบัน
ที่สําคัญคือ สมัยสุโขทัยไมยืนยาวมาก ผานเวลาราว ๑ ศตวรรษ นับจากกอตั้งใน
พ.ศ. ๑๘๐๐ ประวัติศาสตรไทยก็เขาสูสมัยอยุธยา (รัชกาลพระเจาอูทองเริ่มในป ๑๘๙๓)
ซึ่งยืนยาว ๔๑๗ ป ถึงกรุงแตกในป ๒๓๑๐ ในสมัยอยุธยานี้ เมืองไทยหันไปชื่นชมนิยมรับ
อารยธรรมขอมโบราณ ที่นับถือศาสนาพราหมณหรือฮินดูและพระพุทธศาสนามหายาน
คตินิยมแบบพราหมณไดเฟองฟูขึ้น เริ่มจากในราชสํานักที่เกิดมีแบบแผนซึ่งจัด
ตามระบบความคิ ด ความเชื่ อของศาสนานั้ น ถึง กับ มี ตํ า แหนง ใหญ สํา หรั บ พราหมณ
โดยเฉพาะปุโรหิต และโหราจารย ความเชื่อถือเทพเจา ความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานุภาพเขามา
เสริ ม ซ้ํ า และแทรกปนเปกั บ พระพุ ท ธศาสนา มี ก ารเซ น สรวงสั ง เวย มี พิ ธี ก รรมแบบ
พราหมณ และรับระบบกฎหมายสายฮินดูอยางมนูธรรมศาสตรเขามา ซึ่งมีบทบัญญัติ
รุนแรงในการแบงชั้นวรรณะ และการลงโทษในขั้นประหารชีวิตและทรมานรางกายมากมาย
ยกตัวอยางหนึ่งในมนูธรรมศาสตร์ วา [มนุสมฺฤติ, Viii.270-271:
คนศูทรผู้ใดกล่าวว่าพราหมณ์ด้วยคําหยาบคาย ให้ตัดลิ้นมันเสีย เพราะมัน
เป็นคนชาติต่ํา; หากมันเอ่ยนามและโคตรของพราหมณ์โดยไม่เคารพ ให้เอาแท่ง
เหล็กเผาไฟยาว ๑๐ นิ้ว ทะลวงปากมัน
แลวเทียบกับความใน ไตรภูมิพระร่วง ของพญาลิไท ในคติพุทธ วา:
...มาตราว่าคนผู้ใดกระทําร้ายด้วยประการใดๆ ก็ดี บ่มิควรข้าให้ตายเลย ควร
สั่งสอนโดยธรรมแล เพราะว่าปลงชีวิตสัตว์อันรู้ติงนั้นเป็นบาปร้ายนักหนา
ความที่วานี้ ชวนใหเขาใจวาในสมัยสุโขทัยนาจะไมมีการลงโทษประหารชีวิต
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บทเรียนที่ตองรู เพราะอยูกับความประมาท ความพินาศจึงมาหา
อยางที่วาแลว การนับถือพระพุทธศาสนาขึ้นตอการศึกษาใหมีปญญารูเขาใจ
ปฏิบัติไดตรงตามธรรมวินัย และในเมืองไทยเรานี้ ปญหาไมใชแควาเราไดมีการศึกษาที่
ทําใหกาวมาในพระพุทธศาสนาไดแคไหนเทานั้น แตยังมีปญหาแทรกซอนอีก ที่สําคัญคือ
ในบางยุคการศึกษาถึงกับขาดตอนไป และในบางสมัยคนก็เสื่อมหายไปจากการศึกษา
ทั้งนี้ไมเพียงเปนไปตามสภาพของสังคมเทานั้น แตสําหรับสังคมไทยนี้ เหตุการณรายใน
ประวัติศาสตรของบานเมืองไดเปนปจจัยอันใหญที่สําคัญยิ่ง
เราวาเมืองไทยมีประวัติศาสตรยาวไกลนับแตสมัยสุโขทัยอีกไมนานนักก็จะได
๘๐๐ ป แตเมื่อดูใหชัด การเสียกรุงครั้งอยุธยาถูกเผาใน พ.ศ. ๒๓๑๐ คือเมื่อ ๒๕๑ ป
มานี้เอง ซึ่งถึงกับตองมีการกูชาติ ทําใหเมืองไทยคนไทยตองทําอะไรๆ ขึ้นใหมมากมาย
และมิใชกูชาติเทานั้น แตตองกูพระพุทธศาสนาดวย ความพินาศของบานเมืองครั้งนั้น ไม
เพียงทําใหขาดตอนในการศึกษาเทานั้น แตคงจะไดทําใหการกาวเขาสูพระพุทธศาสนา
ของสังคมไทยนอกจากชะงักไปแลว ยังอาจจะไดพราสับสนหรือหันเหเฉไปอีกดวย การณ
อาจเปนไปวา จนบัดนี้ งานกูพระศาสนาของเมืองไทยยังกาวไปไดไมถึงจุดที่เพียงพอ
เหตุการณสุดสําคัญและสภาพสังคมบานเมืองที่สืบเนื่องแตนั้น เปนเรื่องที่ควร
เรียนรูเ ขาใจใหมากใหชัด มิใชเพื่อปลุกเราความโกรธเกลียดเคียดแคนอันใด แตเ พื่อ
ความรูจักตัวเอง รูสภาพซึ่งเปนจุดปมที่จะพึงแกไขปรับปรุง เฉพาะอยางยิ่งรูเหตุปจจัย
แห งความเสื่ อ มความเจริ ญ ที่ จ ะต องจั ดต องทํ า ด ว ยป ญ ญา เป นเรื่ อ งของความรู เ พื่ อ
ปญญา อันพึงแยกพนไปจากความรูสึกโกรธเกลียดเคียดแคน
เรื่องราวคราวกรุงแตกที่หยิบยกมาทบทวนกันในจุดซึ่งเห็นวาสําคัญนี้ สวนมากนํามาจาก
หนังสือ ประชุมพงศาวดาร เลม ๖ ภาคที่ ๖ (จัดพิมพเผยแพรโดยองคการคาของคุรุสภา ศึกษา
ภัณฑพาณิชย, พ.ศ. ๒๕๐๖), ภาคที่ ๖๕ (พิมพที่โรงพิมพเดลิเมล, พ.ศ. ๒๔๘๐), ภาคที่ ๖๖
(พิมพที่โรงพิมพเดลิเมล, พ.ศ. ๒๔๘๐), และ ภาคที่ ๓๙ (พิมพที่โรงพิมพศรีหงส, พ.ศ. ๒๔๗๐)
เฉพาะภาคที่ ๓๙ นี้ เปน “เรื่องจดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเขามา
ตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผนดินพระเจาเอกทัศ กับครั้งกรุงธนบุรีแลกรุงรัตนโกสินทร
ตอนตน ภาค ๖” เห็นวานาสนใจพิเศษในแงที่เปนคําบอกเลาและสังเกตการณของฝรั่ง ที่
บอกเลาเรื่องราวของพวกเขาเองที่มาเจอะเจอและถูกกระทบในบานเมืองอื่น เปนการมอง
ดวยความรู ความคิดความรู สึก ของคนข างนอก สว นเล มอื่นภาคอื่น นอกนั้ น เปนการ
บันทึกเหตุการณบานเมืองของคนไทยเอง ในคราววิวัฒนขึ้นมาจากวิบัติ
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ประชุมพงศาวดาร เลม ๖ ภาคที่ ๖ หนา ๑๓๖–๑๓๗ บันทึกไววา
ครั้ น ถึ ง วั น อั ง คาร เดื อ น ๕ ขึ้ น ๙ ค่ํ า ป กุ น พ.ศ. ๒๓๑๐ เป น วั น เนา
สงกรานต เพลาบาย ๓ โมง พมาก็จุดไฟสุมรากกําแพงเมืองตรงหัวรอที่ริมปอม
มหาชัย และยิงปนใหญระดมเขาไปในพระนคร จากบรรดาคายที่รายลอมทุกๆ
คาย พอเพลาพลบค่ํากําแพงเมืองตรงที่เอาไฟสุมทรุดลง เวลาค่ํา ๘ นาฬิกา แม
ทัพพมาก็ยิงปนสัญญาณใหเขาปนปลนพระนครพรอมกันทุกดาน พมาเอาบันได
พาดปนเขาไดตรงที่กําแพงทรุดนั้นกอน พวกไทยที่รักษาหนาที่เหลือกําลังจะตอสู
พมาก็เขาพระนครไดในเวลาค่ําวันนั้นทุกทาง นับเวลาแตพมายกมาตั้งลอมพระ
นครได ๑ ป กับ ๒ เดือน จึงเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมาขาศึก
เมื่อพมาเขาพระนครไดนั้นเปนเพลากลางคืน พมาไปถึงไหนก็เอาไฟจุดเผา
เยาเรือนของชาวเมืองเขาไปจนกระทั่งปราสาทราชมนเทียร ไฟไหมลุกลามแสง
สวางดังกลางวัน ครั้นพมาเห็นวาไมมีผูใดตอสูแลว ก็เที่ยวเก็บรวบรวมทรัพยจับ
ผูคนอลหมานทั่วไปทั้งพระนคร...
พระเจาเอกทัศนั้น มหาดเล็กพาลงเรือนอยหนีไปซุมซอนอยูในสุมทุมพุมไม
ที่บานจิกริมวัดสังฆาวาส แตพมายังหารูไม จับไดแตพระเจาอุทุมพรซึ่งทรงผนวช
กับเจานายโดยมาก ทั้งขาราชการผูใหญผูนอย และพระภิกษุสามเณรที่หนีไปไม
พน พมาก็จับเอารวมไปคุมไวที่คายโพธิ์สามตน สวนผูคนพลเมืองที่จับไดก็
แจกจายกันไปควบคุมไวตามคายนายทัพนายกองทั้งปวง แลวพมาเที่ยวตรวจ
เก็บบรรดาทรัพยสมบัติ ทั้งสิ่งของหลวงของราษฎร ตลอดจนเงินทองของเครื่อง
พุทธบูชาตามพระอารามใหญนอย ไมเลือกวาของที่จะหยิบยกไดหรือที่ไมพึงจะ
หยิบยกไดดังเชนทองเงินที่แผหุมพระพุทธรูป มีทองคําที่หุมพระศรีสรรเพ็ชดา
ญาณเปนตน∗ พมาก็เอาไฟสุมพระพุทธรูปใหทองละลายเก็บเอามาจนสิ้น เทานั้น
ยังไมพอ พมายังจะเอาทรัพยซึ่งราษฎรฝงซอนไวตามวัดวาบานเรือนตอไปอีก...
มองเห็นความวิบัติพินาศของอยุธยานี้แลว ยอนหลังไปดูสภาพคนไทยครั้งนั้นวาออนแอ
ปลอยตัวมัวตกอยูในความประมาทขาดสามัคคีแคไหน จึงเสียบานเสียเมืองหมดตัวถึงอยางนั้น
∗

พระศรีสรรเพ็ชดาญาณ เปนตัวอยางใหเห็นวาทองคําที่กรุงเกา ซึ่งพมาเผาพระพุทธรูปเก็บเอาไปนั้นมากเพียงใด
ตามเรื่องวา เมื่อ จ.ศ. ๗๙๖ (พ.ศ. ๑๙๗๗) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นครองราชย ไดทรงยกพระราชวัง
สรางเปนพระอาราม ใหนามวาวัดพระศรีสรรเพ็ชดาราม ตอมาถึง จ.ศ. ๘๓๕ (พ.ศ. ๒๐๑๖) สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๒ ขึ้นครองราชย ทรงปฏิสังขรณวัดพระศรีสรรเพ็ชดาราม แลวทรงหลอพระพุทธรูปยืนสูง ๘ วา
ถวายพระนามวาพระศรีสรรเพ็ชดาญาณ ใชทองหลอหนัก ๕๓,๖๐๐ ชั่ง ทองคําแผหุมหนัก ๒๘๖ ชั่ง

๘๔

รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา
ประชุมพงศาวดาร เลม ๖ ภาคที่ ๖ หนา ๗๖–๘๒ บันทึกไววา
ครั้นถึงฤดูแลง ปเถาะ พ.ศ. ๒๓๐๒ พระเจาอลองพญา...สั่งใหมังระยก
กองทัพเลยลงมาตีเมืองตะนาวศรีและเมืองมะริดทั้ง ๒ เมือง กองทัพพมายกลวง
แดนไทยเขามา ครั้งนั้นจะเปนดวยเหตุใดไทยจึงมิไดตระเตรียมตอสูหาปรากฏไม
ไดความแตวาพมาตีเมืองไดโดยงาย...จนพมาประหลาดใจวาไทยทําไมจึงออนแอ
ถึงเพียงนั้น จึงเลยเปนเหตุใหพมากําเริบคิดอยากจะลองตีหัวเมืองไทยตอเขามา
ในชั้นนี้พมายังหาไดตั้งใจจะเขามาตีกรุงศรีอยุธยาไม...
ในเวลานั้นพระเจาอลองพญาลงมาทอดพระเนตรเมืองทวาย เมืองมะริดและ
เมืองตะนาวศรีที่ตีไดใหม มาทราบวากองทัพไทยรบพุงออนแอแตกหนีงายๆ จึง
เกิดความคิดขึ้นในตอนนี้วานาจะเขามาตีกรุงศรีอยุธยาดวยความประมาทไทย
จึงใหตระเตรียมกองทัพที่เมืองตะนาวศรีนั้นใหมังระราชบุตรเปนทัพหนา พระ
เจาอลองพญาเปนทัพหลวงยกตามเขามาทางดานสิงขร...
ตามคําผูหลักผูใหญกลาวกันมา วาในครั้งนั้นไมไดคิดอานที่จะรวบรวม
กําลังต อสูข าศึ กประการใด สักแตไ ดขาวมาวา พม าจะยกมาทางไหนก็เ กณฑ
กองทัพยกไปดักทางนั้น เพียงแตจะสืบสวนใหไดหลักฐานมั่นคงเสียกอนก็ไมมี
จึงเอากําลังรี้พลไปปวยการเสียเปลาๆ มากกวาที่ไดตอสูขาศึก ดวยพมามิไดยก
มาทั้งทางดานพระเจดียสามองคและดานแมละเมา ยกมาแตทางดานสิงขรเมือง
ตะนาวศรีทางเดียว...ทางดานสิงขรที่ พมายกมา...ไมใชแต เปนทางออมคอม
หางไกลอยางเดียว ทางที่ขาศึกจะตองเดินทัพขึ้นมา ตั้งแตขามเขาบันทัดเขา
มาแลวเปนทางกันดาร เพราะเทือกภูเขาอยูขางซาย ทะเลอยูขางขวา เหมือนตอง
เดินตรงมาในตรอกถึง ๕ วัน ๖ วันจึงจะถึงเมืองเพชรบุรี ถาหากไทยเอากองทัพ
ที่มีกําลังไปตั้งสกัดอยูที่เมืองเพชรบุรีสักทัพ ๑ แลวใหกองทัพเรือยกลงไปวก
หลังทางทะเล จะเลือกลอมขาศึกที่ตรงไหนก็ไดสะดวกตลอดระยะทางกันดารนั้น
เพราะเชนนี้เมื่อครั้งพระเจาหงสาวดีมาตีเมืองไทยแตกอนถึงไมไดใหกองทัพยก
มาทางด านสิง ขรเลย ที่ พระเจา อลองพญายกมาครั้ ง นั้น ก็ ดว ยไม รูภู มิแ ผนที่
เหมื อ นหลงเข า มาในเงื้ อ มมื อ ไทย ถ า เวลานั้ น ผู บั ญ ชาการศึ ก ข า งฝ า ยไทยมี
ความสามารถอยูบาง กองทัพพมาก็คงปนป แมอยางต่ําก็จะไมสามารถลวงเลย
เมืองเพชรบุรีขึ้นมาได คิดดูจึงนาเสียดายนัก เพราะพมาหลงแลวฝายเรายังหลง
ยิ่งไปกวาพมาเลา กลายเปนพมายกกองทัพมาในทางที่ไทยมิไดตระเตรียมตอสู
จึงลวงเลยมาถึงเมืองราชบุรีไดโดยสะดวกดวยประการฉะนี้...
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ตั้งแตกองทัพไทยแตกมาจากเมืองราชบุรี ที่ในกรุงศรีอยุธยาก็เกิด
โกลาหล ดวยคนทั้งหลายเห็นกันเปนแนชัดวาเพราะผูบัญชาการศึก โง
เขลาไมรูเทาถึงการ จะพาบานเมืองพินาศฉิบหาย ก็วุนวายกันไปตางๆ ถึง
คิดกันจะไปทูลเชิญพระเจาอุทุมพรใหลาผนวชออกมาวาราชการ พระเจา
เอกทัศเกรงจะเกิดจลาจลขึ้น...
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๙ หนา ๕๒ ลงจดหมายมองซิเออรอาโตดไววา
วันที่ ๑๔ เดือนมกราคม ค.ศ. ๑๗๖๖ (พ.ศ. ๒๓๐๘)
กองทัพพมาไดไปยึดหมูบานไวไดหลายแหง จึงไดตั้งคายมั่นไวในที่แหง ๑
แลวก็ออกเที่ยวปลนสดมภทํารายตางๆ ทั่วไปหมด...เมื่อเราไดออกจากกรุงศรี
อยุธยาไดสักสองวัน พวกขาศึกก็ไปยึดบางกอกไวได แลวจึงลองกลับมาที่สัน
ดอนเผาบานซึ่งเราพักอาศรัยอยูในวันกอน พวกพมาไดฆาคนไทยตายเปนอัน
มากซึ่งผิดธรรมเนียมที่พมาเคยทํามา แตที่ฆาครั้งนี้ก็เห็นจะเปนเพราะพมาแคนที่
ไทยไดตอสูที่บางกอก แตความจริงการที่ไทยไดสูพมาที่บางกอกก็ประเดี๋ยวเดียว
เทานั้น ดูเหมือนไมถึงครึ่งชั่วโมงไทยก็หนีพมาไป ทานคงจะเห็นไดตามที่เลามานี้
วา ความกล าหาญของไทยจะมี สั ก เพี ย งใด ข า พเจ า เชื่ อ ว า ทั้ ง โลกเห็ น จะไม มี
ประเทศไหน ที่จะทําสงครามไมเปนเหมือนกับประเทศสยามนี้เลย
เมื่อไมมีกําลังความสามารถอยูในตัวเอง คนไทยเวลานั้นก็หวังลมๆ แลงๆ พวก
นักรบขาดความมั่นใจในตัวเอง ออนแอ ก็เอาไสยศาสตรคาถาอาคมเปนที่พึ่ง เมื่อแก
ความออนแอของตัวไมได ก็ยิ่งแพเขา ดังที่คราวกรุงแตกนั้น มีเรื่องการหวังพึ่งวิทยาคมซึ่ง
ทําใหยิ่งประมาท แลวก็ยิ่งแพเรื่อยๆ เชนที่ ประชุมพงศาวดาร เลม ๖ ภาคที่ ๖ ตั้งแต
หนา ๑๒๒ เลาวา
ครั้นถึงราวเดือน ๖ ปจอ พ.ศ. ๒๓๐๙...พระเจาเอกทัศจึงตรัสสั่งใหจัด
กองทัพมีจํานวนพล ๑๐,๐๐๐ ใหพระยาพระคลังถืออาญาสิทธิ์เปนแมทัพยกไปตี
คายพมาที่ตั้งอยูปากน้ําพระประสบขางฝายเหนือ กองทัพที่ยกไปคราวนี้ปรากฏ
วามีกองอาทมาต คือ ผูที่ชํานาญวิชาอาคมนําหนาไป ไทยรบพุงกลาหาญเกือบตี
ไดคายพมา แตแมทัพไมไดตระเตรียมเครื่องบังตัวคนที่จะไปตั้งประชิดคาย
ขาศึก จึงตองถอยกลับมาเสียคราว ๑ ตอมาอีกสองสามวันพอเตรียมเครื่องบัง
ตัวพรอมก็ยกไปตีคายพมาที่ปากน้ําพระประสบอีก คราวนี้วาถึงมีพวกราษฎร
ชาวเมืองตามกองทัพออกไปดวยเปนอันมาก ฝายพมาเห็นไทยรบพุงเขมแข็งกวา
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แตกอนก็ออกครั่นครามจึงคิดกลอุบาย พอกองทัพไทยยกไปถึงคราวหลัง พมา
ทําเปนหนีออกไปทางหลังคาย ใหไทยเห็น พวกกองอาทมาตไมรูเทา สําคัญวา
พม า หนี จ ริงก็ นําพลเข าคา ยไล จับพม า พวกกองทัพพม าที่ ซุ มอยูก็อ อกตี โอบ
กองทัพไทย แลวใหกองทหารมาวกมาตีกระหนาบขางหลังอีกทาง ๑ กองทัพไทย
ก็เสียทีพมาฆาฟนทั้งพวกกองทัพและพวกราษฎรที่ตามไปดวยลมตายเปนอัน
มาก กองทัพพระยาพระคลังก็แตกหนีกลับมา แตในวันนั้นกองทัพพระยาตากสิน
มิไดแตกดวย ชวยรบขาศึกปองกันมาขางหลัง กองทัพไทยจึงมิไดแตกยับเยิน...
(พระยาตากสินเปนตัวอยางที่ชัดเจนของผูที่ฝกฝนสรางตนใหสามารถอาจกลามี
ความสามารถจริงแทที่มั่นใจในสิ่งที่ตนมีจริงเปนจริง แลวก็มีแตชัยชนะทุกเมื่อตลอดมา
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๙ หนา ๔๗ พวกบาดหลวงบันทึกบอกความวา
บางกอกวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๑๗๖๙ (พ.ศ. ๒๓๑๒)
พวกพมาไดยกทัพมาตั้งอยูขางบานมหาพราหมณ และไดยกจากคายมหา
พราหมณออกโจมตีไทยอยูเสมอๆ แตพมาทําการไดตามชอบใจเพราะไมมีใคร
ออกมาตอสูเลย แตเพื่อจะกันมิใหราษฎรพลเมืองวาได พวกไทยจึงไดยกออก
ตอสูขาศึกบางเปนครั้งเปนคราว แตการตอสูนี้ก็ทํากันโดยอยางเสียไมได เพราะ
เมื่อไทยออกตอสูพมาคราวใด ก็สําหรับสงอาวุธใหแกขาศึกเทานั้น ไทยกับพมา
ไมไดรบกันประชันหนาจนครั้งเดียว ฝายพวกพมาเห็นวาไทยไมสูจึงจัดการลอม
พระนครไว และเอาวัดตางๆ ซึ่งอยูรอบพระนครเปนที่ตั้งมั่น...
ประชุมพงศาวดาร เลม ๖ ภาคที่ ๖ หนา ๑๒๘ บอกใหเห็นความออนแอของคน
ไทยเวลานั้น ที่ขลาดกลัวมัวแตหวังพึ่งวิชาอาคม และกลัวแมแตเสียงปนใหญ เชนวา
...เนเมียวสีหบดีไดเปนแมทัพใหญ บังคับบัญชากองทัพพมาทั้งหมดแตผู
เดียว ก็สั่งใหกองทัพฝายเหนือฝายใตสมทบกันเขาตั้งลอมกรุงศรีอยุธยา ตัวเน
เมียวสีหบดียายจากคายปากน้ําพระประสบมาอยูที่คายโพธิ์สามตน ใหกองหนา
เขามาตั้งคายที่วัดภูเขาทอง แลวใหรุกเขามาตั้งคายวัดทาการองอีกแหง ๑ ฝาย
ขางในกรุงฯ เห็นพมาเขามาตั้งคายถึงวัดทาการอง ทางปนใหญจะยิงไดถึงพระ
นคร ก็ใหกองทัพเรือยกออกไปตีคายพมา...แตใครจะเปนตัวนายทัพหาปรากฏ
ไม กลาวแตวามีนายฤกษคน ๑ ถือดาบสองมือรําไปขางหนาเรือ พอพมายิงปน
มาถูกนายฤกษตกน้ําลง กองทัพเรือก็ถอยกลับคืนเขากรุงฯ ทั้งหมด ความที่
กลาวมานี้พิเคราะหดูเห็นวาคงเปนดวยเรื่องเชื่อถือวิทยาคมนั้นเอง นายฤกษคน
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นั้นเห็นจะเปนตัวอาจารยรําดาบเศกเปาไปหนาทัพโดยเชื่อวาอาจจะคุมครอง
ปองกันอันตรายกองทัพไดทั้งหมด ครั้นตัวอาจารยถูกปนตายเอง พวกกองทัพก็
พากันใจฝอ ผูที่คุมทัพเห็นวาถาขืนเขาไปรบก็เห็นจะเปนเครื่องแตสําหรับไปแตก
ไปตายไมเปนการ จึงใหถอยกลับมา...แตนี้การรบพุงก็เปนแตเอาปนใหญตั้งยิง
กันทั้ง ๒ ฝาย พมาตั้งคายที่วัดภูเขาทอง วัดทาการอง แลวตั้งคายรายตอลงมาที่
วัดกระชาย วัดพลับพลาชัย วัดเตา วัดสุเรนทร วัดแดง ขางดานตะวันตกตั้งปน
ใหญยิงเขาไปในพระนคร
หนา ๑๓๐ บอกความตอไปวา
...แตปนใหญที่ยิงโตตอบกันนั้น ไทยมีปนประจําเมืองไดเปรียบพมา จึงคิด
อานเอาปนขนาดใหญๆ ขึ้นตั้งยิงบนปอม มีเรื่องเลากันมา เปนอุทาหรณของ
ความเสื่อมทรามในครั้งนั้นวา เมื่อเอาปนชื่อปราบหงสาซึ่งเปนอยางใหญที่มีอยู
ขึ้นตั้งบนปอมมหาชัยจะยิงพมา แตแรกเจาหนาที่ไมกลายัดดินดําใหเต็มขนาด
กลัวแกวหูจะแตกดวยเสียงปน ลดดินดําลงแลว ยังมีคนขอใหลดลงอีกเลา จน
ที่สุดเมื่อยิงไป กระสุนปนไปตกไมถึงคูเมือง เปนไดถึงอยางนี้ ขางฝายที่กลาก็
ตรงกันขาม ดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารวา...เอาปนชื่อมหากาลมฤตยู
ราชขึ้นบนปอม แลวเอาลูกดินยัดทวีขึ้น ๒ เทา ประสงคจะยิงใหถึงคายพมาที่
ภูเขาทอง ยิงไดนัดเดียวปนก็เลยราวรานใชไมไดตอไป...พระยาตากสินเปน
เจาหนาที่รักษาการดานตะวันออกอยูที่วัดเกาะแกว...เห็นพมายกเขามาก็เอาปน
ใหญยิงขาศึกไมมาบอกศาลาลูกขุน มีโจทกฟองเกือบจะตองถูกลงโทษ หากวาได
มีบําเหน็จความชอบมา จึงไดรับกรุณาเพียงภาคทัณฑโทษไว แตนั้นพระยาตาก
สินก็ทอใจจึงคิดหนีจากพระนคร
เรื่องราวของความเสื่อมทรามมีอีกมากมายจนหนา ๑๓๔ ก็มีความบอกวา
ฝายขางพระนครถูกพมาลอมมาชานาน เสบียงอาหารอัตคัดเขาเกิดเปนโจร
ผูรายแยงชิงกันชุกชุมขึ้นทุกที ครั้น ณ วันเสารเดือนยี่ ขึ้น ๔ ค่ํา ปจอ เวลา
กลางคืนเกิดไฟไหมในพระนคร...ไฟไหมกุฎีวิหารและบานเรือนในพระนครรวม
กวา ๑๐,๐๐๐ หลัง ผูคนพลเมืองก็ยิ่งอัตคัดคับแคนหนักขึ้น พระเจาเอกทัศให
ทูตออกไปวากลาวกับพมาขอเลิกรบจะยอมเปนเมืองขึ้นตอพระเจาอังวะ แมทัพ
พมาก็ไมยอมเลิก ดวยประสงคจะตีเอาทรัพยสมบัติผูคนไปใหสิ้นเชิง...
ในที่สุด ครั้นถึงวันอังคาร เดือน ๕ ขึ้น ๙ ค่ํา ปกุน พ.ศ. ๒๓๑๐ เปนวันเนาสงกรานต
ไทยก็เสียกรุงศรีอยุธยาแกพมาขาศึก ดังความในพงศาวดารที่ไดคัดมาใหดูแลวขางตน
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สูญสิ้นยอยยับดับสลาย กูชาติได บานเมืองกลับมั่นคง
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๙ หนา ๔๙ บาดหลวงเลาความครั้งกรุงแตกวา
พมาไดเที่ยวเอาไฟเผาบานเรือนทุบตอยเขาของและฆาฟนคนทั่วไปหมด
เมื่อพมาจับโรงเรียนสามเณร∗ไดสัก ๘ วัน ก็ตีกรุงแตก พมาไดเขาไปในพระ
นคร ไดทราบมาเปนการแนวา พระศรีสุราย (Phra Si Surai) นองภรรยาของ
พระเจาแผนดิน ไดสมรูรวมคิดกับขาศึกดวย แตการที่คิดการเชนนี้จะประสงค
อะไรก็ตาม แตก็หาไดสําเร็จตามปรารถนาไม เพราะตองถูกจําตรวนพรอมดวย
เจาพระยาพระคลังและขุนนางอื่นๆ ดวย ฝายพระเจากรุงสยามซึ่งเปนพระโรค
เรื้อนนั้นก็หนีขาศึกไป และไปสวรรคตที่โพธิ์สามตนเมื่อพมาไดยกกลับไปแลว
เมื่อพมาเขากรุงไดแลวนั้น พมาไดเอาไฟเผาบานเรือนทําลายขาวของตางๆ อยู
๑๕ วัน และไดฆาผูฟนคนไมเลอกวาคนมีเงินหรือไมมีเงินก็ฆาเสียสิ้น แตพวก
พมาพยายามฆาพวกพระสงฆมากกวา และไดฆาเสียนับจํานวนไมถวน ขาพเจา
เองไดเห็นพมาฆาพระสงฆในตอนเชาเวลาเดียวเทานั้นกวา ๒๐ องค
เมื่อพมาไดเผาบานเรือนในพระนครตลอดจนพระราชวัง และวัดวาอาราม
หมดสิ้นแลว พวกพมาจึงเตรียมการที่จะยกทัพกลับไป พวกพมาไดยกทัพออก
จากกรุงเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนเมษายน ค.ศ. ๑๗๖๗ (พ.ศ. ๒๓๑๐)
บาดหลวงแบนาดีโนไดตกน้ําตายใตบางกอก บาดหลวงเยซวิตไดตายที่บางชาง
บาดหลวงอีซีดอรไดหนีไปที่เมืองคันเคา ซาอานาซิโอกับภรรยาถูกพมาเก็บทรัพย
สมบัติจนหมดตัว ลงปลายที่สุดก็อดอาหารตาย สวนตัวขาพเจานั้นไดหนีไปยัง
บางกอกพรอมดวยพวกเขารีด ๓๐๐ คน แลวไดลงเรือจีนไปยังเมืองคันเคาตอไป
จับความจากที่เลาแลววาเมื่อกรุงใกลจะแตก พระยาตากไดออกไปรวบรวมกําลัง
ในหัวเมืองขางนอก เมื่อเขมแข็งพอแลว ก็ยกกองทัพมาสูรบตีพมาแตกหนีไป และยึดกรุง
เกากลับคืนมาได แตอยุธยาสิ้นสภาพแลวเหลือกําลังจะฟนขึ้นมาได ถูกพมามาทําลาย
แลว คนขางในยังซ้ําเติมตัวเองอีก พระยาตากไปตั้งเมืองหลวงที่กรุงธนบุรี แตก็ยังตองยุง
กับการทําศึกสงครามอยางหนักตลอดเวลา ๑๕ ป โดยเฉพาะกับพมาที่ยกมาแลวๆ เลาๆ
พรอมไปกับการบํารุงบานเมือง และฟนพระศาสนา ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๙ หนา
๗๔ ลงจดหมายมองซิเออรคอรเลาความบางอยางที่นาสนใจในชวงเวลานี้วา
∗

โรงเรียนสามเณรในที่นี้หมายถึง seminary คือโรงเรียนฝกบาทหลวงของฝรั่ง
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วันที่ ๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๗๖๙ (พ.ศ. ๒๓๑๒)
ในเวลาที่ พวกพมา ข าศึก หนีอ อกจากกรุ งศรีอ ยุ ธ ยานั้น พระยาตากก็ ไ ด
เตรียมการที่จะตั้งตัวเปนใหญตอไป โดยรวบรวมเกลี้ยกลอมผูคนที่ยังหนีกระจัด
กระจายอยู แลวจึงไดไปตั้งมั่นอยูที่เมืองจันทบุรี...แลวจึงเลยเขาไปถึงบางกอก...
เปนธรรมเนียมของพระยาตากอยาง ๑ ซึ่งตองคุมกองทัพไปดวยพระองคเองเสมอ
ในระหวางที่พระเจาตากพระเจาแผนดินใหมของกรุงสยาม ไดทรงทําให
บานเมืองใกลเคียงสทกสทานกลัวเดชานุภาพไปหมดนั้น พวกไพรฟาขาแผนดิน
ตองรับความเดือดรอนตองลมตายวันละมากๆ เพราะอาหารการกินอัตคัดกันดาร
อยางที่สุด ในปนี้ไดมีคนตายมีจํานวนมากกวาเมื่อครั้งพมาเขามาตีกรุงศรีอยุธยา
เหตุที่คนตายมากนักนั้นก็คือเพราะเงินทองซึ่งบัญจุไวตามพระเจดียหมดเสียแลว
เมื่อปกอนและในปนี้ พวกจีนและไทยไมไดหากินอยางอื่น นอกจากเที่ยว
ทําลายพระพุทธรูปและพระเจดีย พวกจีนไดทําใหเงินทองในเมืองไทยไหลไปเท
มา และการที่ประเทศสยามกลับตั้งตัวไดเร็วเชนนี้ก็เพราะความหมั่นเพียรของ
พวกจีน ถาพวกจีนไมใชเปนคนมักไดแลว ในเมืองไทยทุกวันนี้คงจะไมมีเงินใช
เปนแน เพราะพวกพมาไดขนไปจนหมดสิ้น เพราะฉนั้นการที่ไดมีการคาขายกัน
ในทุกวันนี้ ก็เปนดวยพวกจีนไดไปเที่ยวขุดเงินทองที่ฝงไวตามดินและบัญจุไว
ตามพระเจดียนั้นเอง เมื่อพวกจีนไดทําลายวัดภูไทย (Vat Phu Thai) ซึ่งเปนวัด
ใหญอยูใกลกับโรงเรียนสามเณรนั้น ขาพเจาไดกลับมาถึงเมืองไทยแลว ในวัดนี้
เมื่อทําลายลงแลว พวกจีนไดพบทองเปนอันมากพอบันทุกเรือยาวไดถึงสามลํา...
วัดตางๆ ในเวลานี้จะเปรียบก็เทากับเตาไฟ ฝาผนังก็ดําหมด และตามลาน
วัดก็เต็มไปดวยถาน และพระพุทธรูปหักพังเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย...
บางกอกวันที่ ๗ เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๗๗๐ (พ.ศ. ๒๓๑๓)
เมื่อขาพเจาไดกลับมาถึงเมืองไทยไดหลายเดือน ขาพเจาไดไปเที่ยวดูในพระ
ราชธานี ไดพบจํานวนเด็กเปนอันมาก ซึ่งอดอยากอยางที่สุดในระหวางที่ขาวยาก
หมากแพงนั้น เด็กพวกนี้ไดรับน้ํามนตเขารีดมีจํานวน ๔๐๐ คน เด็กเหลานี้โดย
มากเปนบุตรของชาวบานนอก ซึ่งพระเจาแผนดินองคใหมไดพามาจากหัวเมืองใน
เวลาที่เสด็จไปปราบปรามหัวเมืองเหลานั้น...เพื่อจะใหคนในกรุงแนนหนาขึ้น
เพราะตั้งแตครั้งรบกับพมา ในกรุงหมดผูหมดคนเหลือแตเสือและสัตวปาอยูเทานั้น

๘๙
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ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๙ หนา ๙๕ ลงจดหมายมองเซนเยอรเลอบอง ถึง
ผูอํานวยการคณะตางประเทศของเขาวา
วันที่ ๓ เดือนเมษายน ค.ศ. ๑๗๗๕ (พ.ศ. ๒๓๑๘)
จนถึงเวลาเดี๋ยวนี้ อาหารการกินในเมืองนี้ยังแพงมาก เพราะบานเมืองไมได
เปนอันทํามาหากินมา ๑๕ ปแลว เพราะเหตุวามีสงครามไมหยุดเลย และในเวลา
นี้ก็ยังหาสงบทีเดียวไม เงิน ๒๐๐ เหรียญในทุกวันนี้ มีราคาไมเทากับเงิน ๕๐
เหรียญ เมื่อ ๑๐๐ ปมาแลวซึ่งเปนเวลาที่เราไดแรกมาตั้งคณะบาดหลวงในเมืองนี้
พวกเขารีดก็ไมไดชวยเหลืออะไรเราเลย เรากลับตองเลี้ยงดูพวกเขารีดบางคน
เสียอีก
การศึกสงครามปราบปจจามิตรดําเนินมาตลอดรัชกาลพระเจาตากสิน ถึง พ.ศ.
๒๓๒๕ ตอดวยรัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทร พมาแมจะแพทุกครั้ง ก็ไมเลิกยกทัพ
มาตี จนถึง ค.ศ. ๑๗๘๕ (พ.ศ. ๒๓๒๘) พมาเตรียมการทําศึกครั้งยิ่งใหญ ที่เรียกวา
“สงครามเกาทัพ” ยกพลมามากมาย (เรียนกันมาวา แสนสี่หมื่นสี่พันคน ยกมาตี ๕ ทาง)
ไทยมีกําลังพลครึ่งหนึ่งของพมา ก็ตีพมาแตกพายไป บาทหลวงก็บันทึกไว (หนา ๑๕๖) วา
พวกพมาไดยกทัพเขามาไมหยุดเลยจนถึงเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. ๑๗๘๖
(พ.ศ. ๒๓๒๘)...อยูดีๆ โดยไมทันรูตัว พมาก็ยกทัพมามีพลประมาณ ๙๐,๐๐๐
คน...แตดวยพระเปนเจาชวย ไทยไดไปตานทานกองทัพพมาแตกหนีไปทั้ง ๔
กอง โดยเกือบจะไมตองรบกันเลยก็วาได...และในเวลาที่พมาขาศึกแตกหนีไปนั้น
ไทยก็ไดไลฆาฟนลมตายเปนอันมาก...
ในที่สุด คนไทยเมืองไทยก็เขมแข็ง มั่นคง อยูกันไดสงบสุข ดังที่ในป ๒๓๓๑ คือ
๒๑ ปหลังกรุงเกาพินาศ มองเซนเยอรการโนตไดเขียนจดหมายรายงานในสายงานของ
เขา ซึ่งนํามารวมไวใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๙ หนา ๑๕๗ บอกความแตเริ่มตนวา
เกาะหมากวันที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๗๘๘ (พ.ศ. ๒๓๓๑)
ดวยพวกไทยมีความเบื่อหนายในการที่พมายกเขามาทําศึกทุกๆ ปไมเวน
เลย และการที่พมาเขามาคราวใด ก็ตองพายแพกลับไปทุกที เพราะฉนั้นไทยเบื่อ
หนายเขาเต็มทีแลว จึงไดยกกองทัพไปตีพมาบาง ตามขาวที่ทราบมาไดความวา
กองทัพไทยไดตีเมืองทวายและเมืองมะริดกลับคืนมาไดแลว และไดทราบตอไป
วาพมาเห็นจะสูไทยไมไหวเปนแน เพราะไทยกลับแขงแรงและกลาหาญขึ้นมาก
ไมออนแอเกียจครานเหมือนแตกอนแลว

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙๑

กูพระศาสนาขึ้นมา แตยังตองพากันกาวตอไป
ในคําบอกเลาเรื่องกรุงศรีอยุธยาแตก พมาเผากรุง ที่ยกมาดูกันนั้น ชัดเจนวาไม
เฉพาะบานเมืองเทานั้นที่พินาศวอดวาย แตในดานพระพุทธศาสนา วัด และศาสนวัตถุ มี
พระพุทธรูปและพระเจดียเปนตน ก็ถูกทําลายยอยยับดวย และก็มิใชเฉพาะวัตถุและ
สถานเทานั้น พระสงฆที่จะสืบทอดพระศาสนาก็หมด เหลือแตวัดราง ทั้งรางพระพุทธรูป
และรางพระสงฆ ขอยอนกลับไปอานจดหมายของบาทหลวงมองซิเออรคอร ซึ่งนํามารวม
ไวใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๙ หนา ๗๘ ดังความที่เลาไววา
บรรดาพระพุทธรูปและพระเจดียซึ่งไดปดทองกันอยางงดงาม บัดนี้ก็ทําลาย
หักพังเปนผงธุลีไปหมดแลว ตามวัดวาอารามก็รางไปหมด เพราะพวกพระสงฆ
ไดหนีทิ้งวัดไปสิ้น ผาเหลืองเวลานี้ไมใครมีใครจะนับถือเหมือนแตกอนแลว และ
ถาใครขืนครองผาเหลืองในเวลานี้ก็ตองอด การที่เปนเชนนี้ไมฉเพาะแตในกรุง
และตําบลใกลเคียง แตพระเจาแผนดินเสด็จยกทัพไปที่แหงใดก็เปนเชนนี้ทั่วไป
เชนเมืองพิษณุโลก นครราชสีมา เพ็ชรบุรี นครศรีธรรมราช และภูเก็จเปนตน
การที่วัดวาอารามรกรางวางเปลาและพระพุทธรูปตองทําลายลงเชนนี้ เปนการ
กระทําใหเราหวังดีสําหรับสาสนาของเราในภายหนาตอไป เพราะเวลานี้บรรดา
พระเจดียและพระพุทธรูปไดทําลายลงหมดแลว ดวยพวกจีนทราบไดดีวาทอง
เงินของรูปพรรณไดบัญจุไวที่แหงใดบาง และพวกจีนก็มิไดเลือกที่เลย ของมีที่
ไหน ก็ทําลายสิ่งนั้นลงโดยไมละเวน เมื่อทําลายแหงนี้ลงแลว พวกจีนก็หยุดพอ
หายใจใหหายเหนื่อยสักหนอย ก็ไปทําลายสิ่งอื่นหาทรัพยตอไปอีก
ในการกูชาติบา นเมืองนั้น ก็รวมถึงการกูพ ระพุทธศาสนาดวย และการกูพ ระ
ศาสนาก็มิใชแคสรางวัดวาอาราม ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน เชนพระพุทธรูปและพระเจดีย
ขึ้นมาใหม แตตองสรางพระสงฆผูสืบทอดและสอนธรรมขึ้นมาเปนสําคัญ คือไมใชแคให
มีคนมาบวชเปนพระ แตตองใหพระมีการศึกษาที่จะเปนภิกษุผูทรงศีล ทรงธรรม ทรง
ปญญา สามารถเทศนานําประชาชนใหพัฒนาขึ้นไปในศีลในธรรม ซึ่งหมายถึงการพัฒนา
คุณภาพของประชาชนพลเมืองทั้งหมดเลยทีเดียว และนี่คือเปนการกูและเปนงานที่ทั้ง
ฟนฟูและพัฒนาในระยะยาว ไมอาจจบไดและไมงายอยางใดเลย
กรุงศรีอยุธยาเปนเมืองหลวง เปนที่ชุมนุมของพระสงฆผูใหญที่เปนชั้นนํา เปน
ศูนยกลางการศึกษาของพระสงฆ ตั้งแตการเลาเรียนพระปริยัติธรรมในระบบที่จัดไว รวม
ไปถึงเปนแหลงกลางที่เก็บรวบรวมพระไตรปฎก คัมภีร และตํารับตําราทุกอยาง ความ
พินาศของกรุงศรีอยุธยา จึงหมายถึงความสูญสิ้นอางวางของสรรพสมบัติที่กลาวมานั้น
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เมื่อพระเจาตากสินมหาราชทรงรวมชนกูชาติ ตั้งแตระยะเริ่มตน ก็ทรงทํางาน
กอบกูพระศาสนาไปดวย ดังที่เมื่อทรงปราบปรามจัดการหัวเมืองชั้นในสงบราบคาบแลว
ก็ทรงบํารุงพระพุทธศาสนา สมกับความใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๕ หนา ๒๓ วา
ลุศักราช (พ.ศ. ๒๓๑๑) ทรงพระราชดําริวา พระพุทธศาสนาจักรุงเรืองสมบูรณ
นั้น ดวยบริษัททั้งสี่ปรนนิบัติตามพุทธโอวาท แลพระสงฆทุกวันนี้ยังปรนนิบัติพระ
จัตุปาริสุทธศีลสังวรนั้นมิบริบูรณ จึงทรงพระกรุณาตั้งพระสังฆราชราชาคณะขึ้นไว
ใหกําชับวากลาวพระสงฆทั้งปวง แลวทรงพระราชศรัทธาจางใหหมูเสนาทหารพล
เรือน สรางพระวิหารเสนาสนะกุฏิมากกวา ๒๐๐ กุฏิ สิ้นพระราชทรัพยเปนอันมาก
แลวจึงตรัสพระราชทานโอวาทประศาสนไววา ขอพระผูเปนเจาทั้งปวงจงตั้งสติ
อารมณปรนนิบัติ ตั้งอยูในพระจัตุปาริสุทธศีลสังวรวินัยบัญญัติบริบูรณ อยาใหพระ
ศาสนาของพระองคเศราหมองเลย แมนพระผูเปนเจาจะขัดสนดวยวัตถุจัตุปจจัยทั้ง
๔ ประการนั้น เปนธุระโยมจะอุปถัมภ ถาพระผูเปนเจาทั้งปวงมีศีลคุณบริบูรณใน
พระศาสนาแลว แมนจะปรารถนามังสะรุธิระโยมๆ ก็อาจสามารถจะเชือดเนื้อแล
โลหิตออกบําเพ็ญทานได
ลุศัก ราช ทรงพระราชดํ าริ วา พระศาสนาจะวุฒิจิร ฐิติกาลนั้น เพราะปริยั ติ
กุลบุตรเลาเรียนพระไตรปฎก จึงทรงพระกรุณาใหสังฆการี ธรรมการทําสารบาญชี
พระสงฆ องคใดบอกเลาเรียนพระไตรปฎกไดเปนอันมาก จึงทรงถวายไตรผาเทศ
เนื้อละเอียด แลวพระราชทานจัตุปจจัยแกเถรเณรตามไดเลาเรียนมากแลนอย อนึ่ง
โปรยปรายพระราชทรัพยแลแจกทานแกยาจก ทุกวันปณรสีอัฏฐมีอุโบสถ แลตั้ง
นิตยภัตรไวสําหรับคนโซทั้งปวง
ในป ๒๓๑๒ ทรงยกทัพไปตีเมืองนครศรีธรรมราช ครั้นเสร็จการแลว ไดทรงนํา
พระไตรปฎกมายังเมืองหลวง ดังความใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๕ หนา ๓๒ วา
อนึ่ ง ทรงพระกรุ ณ าให ร าชบั ณ ฑิ ต ย จั ด พระไตรป ฎ กลงบรรทุ ก เรื อ เข า มา
กรุงเทพฯ แตพอจําลองไดทุกพระคัมภีรแลวจึงจะเชิญออกมาไวดังเกา แลพระ
อาจารยศรี ซึ่งแตกหนีออกไปอยู ณ เมืองนครศรีธรรมราชนั้น ใหนิมนตมากับ
สานุศิษยดวย
ลุศักราช ๑๑๓๑ ปฉลูเอกศก (พ.ศ. ๒๓๑๒) เสด็จดําเนินทัพกลับมาเมือง
ธนบุรี จึงตั้งพระอาจารยศรีเปนพระสังฆราช แลวทรงพระกรุณาจางใหชางจานๆ
พระไตรปฎกทั้งจบ สิ้นพระราชทรัพยเปนอันมาก ฝายเจานครนั้นพระราชทานโทษ
ใหรับพระราชทานน้ําพระพิพัฒสัจจา ตั้งแตนั้นมาพระศาสนาก็คอยเฟองฟูขึ้นไดดังเกา

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ตอมา ใน พ.ศ. ๒๓๑๙ ไดโปรดใหจัดสรางสมุดภาพไตรภูมิอันวิจิตรขนาดใหญ
เพื่อเผยแพรความรูเขาใจตามคติของเรื่องไตรภูมิ (ที่สืบมาจากหนังสือไตรภูมิพระรวงใน
สมัยสุโขทัย) ใหประชาชนไดรูเขาใจในเรื่องภพภูมิตางๆ มีนรกสวรรคเปนตน แลวจะได
มั่นอยูในศีลธรรม โดยละเวนกรรมชั่วและประกอบแตกรรมดี
เมื่อเขาสูยุครัตนโกสินทร ใน พ.ศ. ๒๓๒๕ ซึ่งก็ผานปกรุงแตกมาไมนานเพียง ๑๕
ป งานสรางชาติ ฟนพระศาสนาก็ดําเนินตอมา เวลานั้นคงมีพระไตรปฎกที่รวบรวมจาก
หัวเมืองตางๆ มาไดหลายฉบับ ครั้นถึง พ.ศ. ๒๓๓๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราชก็ไดทรงจัดใหมีการตรวจชําระสอบทานพระไตรปฎกขึ้นเปนครั้งใหญ
เรียกวาสังคายนา∗ ครั้งที่ ๙ ดังความใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๖ หนา ๑๑๙ วา
แลพระองคทรงอุปถัมภกพระพุทธศาสนา ใหจัดสรรพระภิกษุสงฆอันทรง
พระปริยัติธรรมได ๒๑๘ รูป มีสมเด็จพระสังฆราชาธิบดีเปนประธาน อีกราช
บัณฑิตามาตย ๓๒ คน กระทําการนวมสังคายนา ชําระพระไตรปฎกธรรมอัน
พิรุธ ใหถูกถวนดวยบทอักษรพยัญชนะบริบูรณ ในกาลศักราชลวงได ๑๑๕๐
เสร็จแลวคัดลอกสรางเปนพระไตรปฎกฉบับหลวง เรียกวา ฉบับทองใหญ (เดิม
เรียกวาฉบับทองทึบ, และตอมาทรงสรางเพิ่ม ๒ ฉบับ คือฉบับรองทอง และฉบับทองชุบ)
ประดิษฐานไวในหอพระมณเฑียรธรรม ในวัดพระแกว เพื่อเปนหลักของแผนดิน
จากนั้ น ในรั ช กาลที่ ๑ นี้ ก็ ไ ดโ ปรดฯ ให ราชบั ณ ฑิ ตชํา ระหนังสือ ไตรภู มิ โดย
รวบรวมคําชี้แจงอธิบายและคําพรรณนาเกี่ยวกับไตรภูมิ อันมีในคัมภีรทั้งหลาย คัดเลือก
แปลประมวลมาเรียบเรียงใหสมบูรณ จัดเปนหนังสือใหญ เรียกวาไตรภูมิโลกวินิจฉัย
สาระก็เหมือนกับไตรภูมิพระรวง หรือเตภูมิกถา ของพญาลิไท แหงยุคสุโขทัยนั่นเอง แต
เนื้อหาพิสดารกวา เพราะนําเอารายละเอียดของเรื่องปลีกยอยมารวมไวดวย
ขอให้สังเกตไว้เป็นสําคัญว่า ในทั้ง ๒ แผ่นดิน คือทั้งกรุงธนบุรี และกรุงเทพฯ ทรง
จัดตั้งพระไตรปิฎกขึ้นเป็นหลัก เสร็จแล้วก็จัดให้มีหนังสือไตรภูมิขึ้นด้วย พระไตรปิฎกนั้น
เป็นหลักใหญ่เป็นประธานของพระพุทธศาสนา อยู่เหนือคัมภีร์ทั้งปวง ส่วนหนังสือไตรภูมิ
เหมือนเป็นคัมภีร์ประจําเมือง เป็นหลักความเชื่อถือของสังคมไทย อาจพูดว่า พระไตรปิฎก
แสดงพระพุ ท ธศาสนาทั้ ง หมดที่ เ ราพยายามก้ า วไปจนกว่ า จะจบ ส่ ว นไตรภู มิ สํ า แดง
พระพุทธศาสนาเท่าที่สังคมไทยก้าวมาได้มาถึง ขอพูดทิ้งไว้แค่นี้ก่อน แล้วจะย้อนมาพูดอีกที
∗

สังคายนา ที่วาตรวจชําระสอบทานนั้น คือ นําคัมภีรพระไตรปฎกบาลี ฉบับซึ่งเปนหลักเปนฐาน เทาที่มีมามีอยู
เอามาเทียบเคียงกัน ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ ความถูกตองของตัวอักษรเปนตน ใหคงอยูตรงตาม
ตนแบบของเดิมแทที่รักษากันไว ไมใหผิดเพี้ยนไป และไมใหมีอะไรแทรกเขาไปปลอมปน
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ตามเรื่องในพงศาวดารที่ไดเลามา เห็นชัดแลววาหลังกรุงแตก บานเมืองพินาศ
วอดวายมีสภาพเปนอยางไร แมมิใชเรื่องที่จะมัวโกรธแคนพมา แตควรเตือนใจกันวานี่แค
พมา ถามัวประมาทเขลาขยาดขาดสามัคคีออนแอกันอยู ไปขางหนาอาจตองเจอความ
หฤโหดยอยยับยิ่งกวานี้ ในคราวกรุงแตกนั้น ผูคนพลเมืองสวนใหญเปนดั่งคนเดนตาย ใน
เมืองหลวงใหม มีคนชาวบานถิ่นเดิมบาง คนที่หนีรอดจากกรุงเกามาบาง คนจากชนบท
หางไกลและหัวเมืองใหญนอยตลอดจนประเทศขางเคียงที่เจาสยามทรงกวาดตอนมาอยู
เพื่อเพิ่มประชากรบาง ลวนมีพื้นเพภูมิหลังเชื้อชาติวัฒนธรรมแตกตางกันไป บานเมืองก็
ยังมีศึกสงคราม คนเปนอยูยากแคน มีการปลนฆาแยงชิงมาก วัดมากมายก็ราง พระเกาๆ
ที่รูธรรมรูวินัยก็ลมหายหรือไมก็อยูไมไดลาเพศไป คนที่บวชเขามา ก็ไมมีการศึกษา บางก็
บวชหาเลี้ยงชีพโดยใชความเชื่อเหลวไหลลวงลอหาลาภ ทั้งพระเณรกับชาวบานวุนวาย
กับเรื่องไสยศาสตรและการหาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
สภาพบานเมืองเปนดังนี้ ในรัชกาลที่ ๑ จะทรงจัดการบานเมืองและการพระศาสนา
ใหเจริญมั่นคง จึงไดตรัสแสดงพระบรมราโชบายวา “ฝ่ายพระพุทธจักรพระราชอาณาจักร
ย่อมพร้อมกันทังสองฝ่ายชวนกันชําระพระสาศนา” และไดทรงตรา “กฎพระสงฆ” รวม
๑๐ ฉบับ (ในหนังสือ กฎหมายตรา ๓ ดวง, สถาบันปรีดี พนมยงค, พ.ศ. ๒๕๔๘, เลม ๓, หนา ๓๔๔-๓๙๑)
เพื่อกวดขันมิใหภิกษุสามเณรประพฤติผิดเพี้ยนพระธรรมวินัย มิใหติดหลงหรือชักนําคน
ในไสยศาสตร เฉพาะอยางยิ่งใหการบวชมีการเลาเรียนศึกษาตามหลักพระธรรมวินัย
กฎพระสงฆที่ทรงตราขึ้นนั้น แสดงใหเห็นวาการนับถือพระพุทธศาสนาเวลานั้น
ผิ ด เพี้ ย น พระเณรและประชาชนขาดการศึ ก ษา ห า งไกลเนื้ อ ตั ว ของพระศาสนา ทั้ ง
หลงใหลและเหลวไหลกันไปไกลเพียงใด ขอคัดมาใหดูเล็กนอยพอเปนตัวอยาง
กฎพระสงฆ (ฉบับที่) ๒ ตอนหนึ่งวา “...ถาสามเณรรูปใดมีอายุศมควรจะ
อุประสมบทแลว ก็ใหบวดเขาร่ําเรียนคันฐธุระ วิปศนาธุระ อยาใหเที่ยวไปมาเริยน
ความรูอิทธิฤทธิใหผิดทุระทังสองไป...ถาแลสามเณรรูปใดอายุศมถึงอุประสมบท
แลว มิไดบวด เที่ยวเลนโวเวอยู จับได จะเอาตัวสามเณรแลชีตนอาจารยญาติโยม
เปนโทษจงหนัก”
บางตอนจาก กฎพระสงฆ (ฉบับที่) ๓ “แลภิกษุสงฆทุกวันนี้ละพระวิไนย
บัญญัติเสีย…ครั้นบวดเขาแลวก็มิไดใหศิษยอยูนิไสยในหมูคณะสงฆครูอุประฌา
อาจารยกอน ละใหเที่ยวไปโดยอําเพอใจ…ไปตั้งซุมซอนอยูทํามารยารักษาศีล
ภาวะนา ทํากิริยาใหคนเลื่อมใสนับถือ สําแดงความรูวิชาอวดอิทธิฤทธิเปนอุตริมนุษ
ธรรมเปนกลโกหก ตั้งตัววาผูมีบุญวาพบคนวิเสศมีวิชามาแตถ้ําแตเขา...”
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จาก กฎพระสงฆ (ฉบับที่) ๔ วา “เปนประเวณีในพระพุทธสาศนาสืบมา
แตกอน มีพระพุทธฎีกาโปรดไวใหภิกษุสามเณรอันบวดในพระสาศนารักษา
ธุระสองประการ คือคันฐธุระวิปศนาธุระ เปนที่ยุดหนวง... แตนี้สืบไปเมื่อหนา
หามอยาใหมีภิกษุโลเลละวัฏะประนิบัดแลปติญานตัววาเปนกิจวัด มิไดร่ําเรียน
ธุระทังสองฝาย อยาใหมีไดเปนอันขาดทีเดียว”
จาก กฎพระสงฆ (ฉบับที่) ๘ วา “แลทุกวันนี้เหนฝายพระพุทธจักร
วางมือเสีย…เขาใจวาสาศนาถึงเพียงนี้แลวเหนจะบํารุงใหวัฒนาขึ้นได จึ่งมิได
ระวังระไววากลาวกัน ใหเกิดมหาโจรปลนทําลายพระสาศนา ทังสมณะแล
สามเณรมิไดรักษาพระจัตุบาริยสุทธิศิลร่ําเรียนทุระทังสองประการ แลชวนกัน
เที่ยวเขารานตะหลาดดูสีกา มีอาการกิริยานุงหมเดิรเหิรกระดาง หยางฆะราวาษ
มิไดสํารวมรักษาอินทรีย หมิเปนที่เลื่อมไสยศรัทธาแกทายก แลเที่ยวดูโขน
หนังลคอนฟอนขับ แลเลนหมากรุกสกา พนันทังปวง...ผูกพันทเรียกฆะราวาษ
หญิงชายเปนพอเลี้ยงแมเลี้ยงพี่เลี้ยงนองเลี้ยง...ทรงพระกรรุณาจะใครยกโทษ
พระราชาคะณะทังปวงดวยอีก แตใหงดโทษไวครั้งหนึ่งกอน...ขางพระราช
อาณาจักรนี้เรงรอนรนนัก ใหนักปราชราชบัณดิตยสังกะรียธรรมการออกมา
ประเดียงแจกกฎหมายใหพระราชาคณะทังปวงเรงกําชับตรวจตรากัน รักษา
พระจัตุปาริยสุทธิศิลปรนิบัดิตามคันฐธุระวิปศนาธุระแลพระราชกําหนดเกาไหม
อยูเนืองๆ ฉนี้ ก็ยิ่งมีสมณสามเณรเปนมหาโจรปลนพระสาศนาขึ้นมากมาย...”
คัดตัดจาก กฎพระสงฆ (ฉบับที่) ๑๐ วา “บัดนี้พระสงฆอันนับเขาใน
พระพุทธชินโนรศมิไดมีหิริโอตับปะคบหากันทําอุลามกเปนอละชียภิกษุ คือ
เสพสุรายาเมาน้ําตานซมแลฉันโภชนาหารของกัดของเคี้ยวเพลาปฉาพัทแลใน
ราตรีก็มีบาง ลางเหลาเอาผาพาดบาตรเหลกไปขายแลกเลาเลนเบี้ยเสียมิได
ครองไตรจิวรกระทําจอมปลอมเหมือนสามเณรไมไดปลงผมโกนหนึ่งบางสอง
โกนบาง เที่ยวกลางวัน กลางคืน ดูโขน ดูหนัง ดูหุน ดูลคอน เบียดเสียด
อุบาศกสีกา พูดจาตะหลกคนองเฮฮาหยาบชาธารุณ...บัดนี้ใหพระราชาคณะ
ถานาณุกรม สังกะรียธรรมการ ราชบัณฑิตย พรอมกันชําระพระสงฆซึ่งเปน
อละชียภิกษุ พิจารณารับเปนสัจ ใหพระราชทานผาขาวสึกออกเสีย...ศักแขน
เปนไพรหลวงใชราชการที่หนัก หวังมิใหดูเยี่ยงหยางกัน...
“แตนี้สืบไปเมื่อหนา ถาผูใดเหนพระสงฆกระทําอุลามกเปนอละชียภิกษุ
เสพสุรายาเมากินน้ําตานซมแลตะหลกขนองเลนเบี้ยชนไก...ใหวากลาวตักเตือน...
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รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา

“อนึ่งถาผูใดลมตาย หามอยาใหเจาภาพนิมนพระสงฆสวดพระมาไลย ใหนิมน
สวดแตพระอะภิธรรมแลสวดใหสํารวดไปปรกติ อยาใหรองเปนลํานํา แขก จีน
ฝารัง มอญ แลใหเจาภาพปรนิบัดเปนแตอัฐบานน้ําชายาเสียง อยาใหเลี้ยงษาคู
แกงบวด เมี่ยงซม เมี่ยงไบกลวยออยของกัด ของเคี้ยว เปนอันขาด ถาฆะราวาษ
ที่มาชวยจะสวดพระมาไลยก็ตามเถิด แตอยาใหสวดเปนลํานําตะหลกขนอง...”
พรอมกับการแกปญหา งานฟนฟูอยางสําคัญก็คือการศึกษา ทรงจัดทรงสงเสริมถึงกับได
โปรดใหมีการสอนพระปริยัติธรรมในพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนวังเจานาย และบานขาราชการ
ผูใหญ และทรงสืบตอประเพณีมีพระราชปุจฉาถามคณะสงฆ
ใน ร. ๓ นอกจากทรงขยายการบอกพระปริยัติธรรมในพระบรมมหาราชวัง ใหมีการ
บอกพระปริยัติธรรมทุกพระอารามหลวง และสอนหนังสือไทยแกเด็กแลว ในคราวปฏิสังขรณวัด
พระเชตุพนฯ ในป ๒๓๗๔ โปรดใหรวบรวมสรรพวิทยาจารึกลงบนแผนหิน เรียกวา “ประชุม
จารึกวัดพระเชตุพน” (“จารึกวัดโพธิ์”) ซึ่ง UNESCO ไดขึ้นทะเบียนเปน Memory of the World
ใน ร. ๔ ไดโปรดใหจัดงานวันมาฆบูชาขึ้นเปนครั้งแรก และโปรดใหมีพระราชพิธีพืช
มงคล ซึ่งเปนพิธีพุทธ ขึ้นนําหนากอนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่เปนพิธีพราหมณ
ถึงเวลานั้น ประเทศไทยไดเขาสูสมัยใหมแลว ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๓๑ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาฯ ไดโปรดใหพิมพพระไตรปฎกบาลี ดวยอักษรไทย เปนพระไตรปฎกในรูปเลม
หนังสือสมัยใหมครั้งแรกของโลก จบละ ๓๙ เลม (ยังขาดคัมภีรปฏฐาน) ๑,๐๐๐ ชุด เสร็จและ
ฉลองในป ๒๔๓๖ พรอมกับรัชดาภิเษก แลวสงไปพระราชทานแกนานาประเทศ และใกลกันนั้น
ใน พ.ศ. ๒๔๓๕ ไดทรงตั้งกรมธรรมการขึ้นเปนกระทรวงธรรมการ (มีกรมศึกษาธิการรวมอยู
ดวย) ใหรับผิดชอบการศึกษาทั้งฝายบานเมืองและพระศาสนาเนื่องอยูในนโยบายอันเดียวกัน
ในหลวง ร. ๕ เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบท ไดทอดพระเนตรเห็นสภาพความ
เปนอยูของชาวบาน ซึ่งมีความเชื่อถือรูเขาใจไมถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา สวนพระสงฆใน
ถิ่นก็ขาดการศึกษา เทศนาสอนชาวบานแตเรื่องนิทานชาดกที่ฟงตอกันมา ไดทรงมีพระราชหัตถ
เลขาปรารภเรื่องนี้ทํานองทรงอาราธนาสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสให
ทรงนิพนธหนังสือสอนหลักธรรมเบื้องตนงายๆ ที่ชาวบานควรรูเขาใจนําไปประพฤติปฏิบัติ
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส นอกจากทรงนิพนธหนังสือหลัก
พระธรรมวินัยที่พระเณรและชาวบานจะไดเรียนรูพระพุทธศาสนาตั้งแตขั้นพื้นฐานแลว ก็ไดทรง
จัดการเลาเรียนปริยัติธรรมใหเปนระบบการศึกษาอยางสมัยใหม ทรงใหนําวิธีแปลโดยเขียนมาใช
แทนการสอบแปลปากเปลา ในการสอบบาลีสนามหลวง และทรงจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้น
ใหมอีกหลักสูตรหนึ่ง (เมื่อเริ่มแรกเรียกวา “องคของสามเณรรูธรรม”) เรียกวา “นักธรรม” สอบ
ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๔๕๔ ซึ่งตอมาขยายใหคฤหัสถทั่วไปเลาเรียนไดดวย เรียกวา “ธรรมศึกษา”
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งานฟนฟูพระพุทธศาสนาแผขยายการศึกษาไมไดนิ่งนอน ก็ไดดําเนินมา แตดัง
ที่วาไดมาถึงยุคที่เมืองไทยเขาสูสมัยใหม คนไทยตื่นตาตื่นใจกับความเจริญแบบใหมที่
เข า มาจากเมื อ งตะวั น ตก ซึ่ ง คนไทยชื่ น ชมเรี ย กว า เป น อารยประเทศ อั น เจริ ญ ด ว ย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีวัตถุสิ่งเสพ เครื่องจักรกล และวิทยาการใหมๆ แลวกาวคืบ
ไปจนเปนอยางที่เรียกวาบริโภคนิยม คนกรุงตื่นเตนรอรับรอเลียนรอเสพ คนบานนอกก็
ตื่นตาม พากันละทิ้งหลงลืมหยามเยาะความรูความคิดความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีพื้น
เดิมของชาติตัว เชนทางวัตถุ ยาไทย สมุนไพร ถูกปฏิเสธ ทางคานิยม พูดคําฝรั่งเปนโก
จนถึงวาเมื่อใกลป ๒๕๐๐ คําทางธรรมทางบาลี เชน วิปสสนา สมาธิ สื่อถึงอะไรที่คร่ําครึ
เหลวไหล พูดออกมานากลัวถูกหัวรอ เมื่อคนไมสนใจ หางไกลการศึกษา ความรูเขาใจ
หลักธรรม คําพระ ก็ยิ่งเลอะเลือน การปฏิบัติถาไมถูกปฏิเสธก็ผิดเพี้ยน เหลือแตขอยึดถือ
และประเพณีทางสังคมที่สักวาทําสืบกันมาตามรูปแบบ เรียกวาทําพอเปนพิธี

ในยุคแหงสมัยใหมนี้ มีบางทานที่เทาทันยุคสมัย ไดศึกษาคนควากาวหนาในวิถีธรรม
และดวยความกลาหาญ ก็แหวกวงออกมาสื่อสารกับคนสมัยใหม พรอมกับปลุกใจปลุกปญญา
คนหมูใหญที่เลือนรางบางเลอะเลือนหรือหลงใหลบาง พาคนใหกาวเขามาในทางของธรรม
ทานที่รูจักกันดีคือ พุทธทาสภิกขุ และปญญานันทภิกขุ ทานพุทธทาสเนนในเรื่องที่เรียกกันวา
ปรมัตถ สวนทานปญญานันทะเอาจริงเอาจังกับเรื่องของชีวิตและสังคมในทิฏฐธรรม
หลังป ๒๕๐๐ ไมนาน (ราวป ๒๕๑๐) ไดเกิดมีกระแสใหมขึ้นมาในอารยธรรม ใน
อเมริกาที่เปนประเทศผูนําเวลานั้น คนชั้นกลางฝรั่งวัยรุนและหนุมสาว อายุราว ๑๕-๒๕
ป เกิดความแปลกแยกจากวิถีชีวิตวัตถุนิยมที่คนรุนพอแมสืบกันมา แลวมีปฏิกิริยาตอ
สังคมบริโภคนิยม พากันปฏิเสธระเบียบแบบแผนของสังคม ละทิ้งความฟูฟาหรูหรา ออก
จากบานเรือนหนีพอแมออกไปตั้งชุมชนใหมของพวกตัวอยูกันเอง กลายเปนวัฒนธรรม
สวนกระแส (counterculture) เริ่มดวยพวกฮิปป (hippies) ที่สรางวิถีชีวิตแบบใหมโดย

เปนอยูงายๆ กลางธรรมชาติ ปลอยตัวตามสบายไปกับปจจุบันดวยดนตรี ขี้ยา และเสรีเพศ
สนใจลึกลงไปทางจิต เขาหาศาสนาตะวันออก เชน โยคะ และเซน เนนเดนในเรื่องสมาธิ
กระแสใหมสวนทางในเมืองฝรั่งที่วาเจริญล้ํา ทําใหคนไทยสมัยใหมหันกลับทาง
คําวาสมาธิกลับมามีความหมายดีเปนที่นิยม คนไทยในกรุงในเมืองในถิ่นเจริญหันมา
สนใจไปเรียนไปฝกสมาธิ กระแสความสนใจนี้พาคนกลับมาพบกับคุณคาดั้งเดิมที่มีอยู
จริงแตถูกเมินมองขามไป เมื่อกระแสความสนใจมาบรรจบกับคุณคาที่มีอยูจริง ก็มีกําลัง
และยืนยาว สํานักกรรมฐาน สํานักวิปสสนา ที่สมัยหนึ่งลับเลือนเงียบหาย ก็ปรากฏและ
เพิ่มขยาย มีชื่อเรียกกันใหมวาสํานักปฏิบัติธรรม ซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากมาย
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วัฒนธรรมสวนกระแสในเมืองฝรั่งที่วาขางตนนั้น แมจะเปนปรากฏการณชั่วคราว
ทางสังคม ที่กอความตื่นตระหนกวุนวายฉงนสับสนงวยงงแกสังคมคนรุนเกาอยูราว ๒๐
ป แลวก็ซาและจางหายเงียบไป แตไมไดหายไปเปลา ที่จริงมันเปนสุดโตงในทางตรงขาม
ของสังคมของเขาเอง เมื่อสอนคนใหไดเรียนรูแลวก็จบไป แตไดปลุกใหคนในสังคมที่วา
เจริญนั้นไดมองเห็นตัวเอง เชน ใหสํานึกถึงการดูแลอยูรวมกับธรรมชาติ การฝกฝนทาง
จิตใจพัฒนาดานใน และการไมหลงไปตามภาพหลอกของระบบกระบิดกระบวนทางสังคม
ในสังคมไทย ความสนใจใฝนิยมสมาธิซึ่งมาในกระแสที่วานี้ ไดแพรไปในหมูคน
สมัยใหมในเมืองในกรุงถิ่นเจริญ เปนการฟนขึ้นมาบางแลวของพระพุทธศาสนา แตยังมัก
เปนธรรมปฏิบัติชนิดที่วา ในดานหนึ่งก็ใชแคเปนชองทางหลบออกจากวิถีชีวิตและสภาพ
สังคมที่ครุนเครียดวุนวายไปพักจิตฟนฟูใจ หรือใหไดความสงบสุขภายในไปคราวหนึ่งๆ
ไมเขาไปเต็มระบบใหถึงสมาธิที่เปนองครวมในการพัฒนาคนทั้งชีวิต ใหหลุดพนเปนคนที่
ไมวาอยูที่ไหน ก็เปนอยูดําเนินชีวิตโดยมีจิตใจที่เปนอิสระเสรีทุกที่ทุกเวลา และอีกดานหนึ่งก็ไม
โยงทั่วตลอดลงมาเขากับธรรมปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและจัดการสังคมที่เปนทิฏฐธรรม
แลวอีกแดนหนึ่ง คนไทยในสังคมพื้นถิ่นชาวบาน วงนอกบานนอก หรือชั้นลางลง
ไป ที่มากมายเปนสวนใหญ ซึ่งกาวเขาสูพระพุทธศาสนามาดวยกันไดไมเทาไร แลวได
เหินหางออกไป เวลานี้โดยทั่วไปก็รูเขาใจปฏิบัติพระพุทธศาสนาแคทําตามรูปแบบที่ถือ
ตอตามกันมา สักวาเปนพิธี อางวางแทบไมเห็นสาระเนื้อหา อยางที่ไดวาขางตนแลว ตรง
นี้คือแดนกันดารที่จะตองจองทางจองถนนใหราบเรียบรื่นรมยที่จะกาวเดินหนากันตอไป

“รูใหชัดเจน ทําใหจริงจัง” จับตั้งแตศีล ๕ เปนตนไป
เมื่อกี้ได้เกริ่นไว้ให้สังเกตว่า ใน ๒ แผ่นดิน ทั้งกรุงธนบุรี และกรุงเทพฯ เมื่อทรงตั้ง
พระไตรปิฎกที่เป็นหลักของพระพุทธศาสนาทั้งหมด ที่เราจะพึงพยายามก้าวไปจนกว่าจะจบ
ขึ้นแล้ว ก็ทรงจัดให้มีหนังสือไตรภูมิที่เป็นเหมือนคัมภีร์ประจําเมือง เป็นหลักความเชื่อถือ
ของสังคมไทย อันสําแดงพระพุทธศาสนาเท่าที่สังคมไทยก้าวมาได้มาถึง ขึ้นไว้ด้วย
พระไตรป ฎ กซึ่ ง เป น หลั ก ต น เดิ ม เป น ประธานนั้ น พอจะรู กั น อยู ส ว นไตรภู มิ
หมายถึงหนังสือไตรภูมิพระรวง ที่มีชื่อทางการวาเตภูมิกถา ของพญาลิไท ในสมัยสุโขทัย
เปนคําสอนเรื่องภูมิ ๓ ที่เวียนวายตายเกิดของสรรพสัตว ทั้งมนุษย เทวดา มาร พรหม ลง
ไปดิรัจฉาน จนถึงนรก แตที่จริงทานไมไดจบแคไตรภูมิ/ภูมิ ๓ นั้น ซึ่งเปนโลกิยภูมิ แต
จุดหมายแทอยูที่การจะพนจากโลกิยภูมิทั้ง ๓ นั้นขึ้นไปสูโลกุตรภูมิ ใหถึงนิพพาน
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คําสอนคําอธิบายในหนังสือไตรภูมินี้เหมือนกับวาไดเปนหลักความรูความคิด
ความเชื่อที่เรียกวาเปนพระพุทธศาสนาของสังคมไทยเรื่อยมา ทีนี้เมื่อเปนเรื่องภพภูมิ
ตางๆ ซึ่งเกี่ยวกับการเวียนวายตายเกิด ก็เปนเรื่องของความเปนไปตามกรรม ดังนั้น หลัก
กรรมจึงเปนสาระสําคัญหรือเปนหัวใจของเรื่องไตรภูมิตามที่คนไทยเขาใจ
ทีนี้ เรื่องภพภูมิที่วานี้ นอกจากออกมาในการเทศนการบอกเลาสั่งสอนแลว ก็
นิยมเขียนเปนรูปเปนภาพ เชนในสมุดขอย และจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งดูงาย นาสนใจ และ
เมื่อจะใหเดนชัดติดใจ ก็เขียนจําพวกรูปสัตวนรก เปรต และเหลาเทวดา จนถึงพระพรหม
(บางทีทําเปนรูปปนรูปหลอใหเดนขึ้นอีก) ใหเห็นวาทํากรรมอยางโนนจึงไปเกิดอยางนั้น
ทํากรรมอยางนั้นจึงมาเกิดอยางนี้ พูดกันไปฟงกันมาอยูแคนี้ เมื่อไมไดศึกษาสั่งสอนกัน
ใหละเอียดลึกทั่วตลอด ไปๆ มาๆ นานเขาชักจะกลายเปนคติกรรมเกา โดยไมตระหนักไม
รูจักที่จะแยกออกไดจากลัทธิกรรมเกา อันเปนมิจฉาทิฏฐิ ดังที่เคยพูดขางตน
ในสมัยอยุธยา แนวโนมของการถือคติกรรมเกานี้คงจะไดเปนไปไมนอยแลว แต
เวลานั้นคงจะยังมีการศึกษาที่ทําใหรูจักแยกถูกแยกผิดได ดังที่ไดยกพระราชปุจฉาของ
สมเด็จพระนารายณมหาราชมาใหดูขางตน ขอยกพระราชปุจฉาที่ ๓ มาใหดูอีกทีดังนี้
บุทคลเชื่อกรรม เข้าไปในป่า พบช้าง พบเสือ ก็ถือเสียว่าแล้วแต่กรรม
ไม่หลบหนี เสือช้างก็ทําร้ายสิ้นชีวิต ดังนี้จะว่ามีกรรมหรือหามิได้?
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ถวายวิสัชนา (ความที่ ๑) วา
บุทคลผู้นั้นหาวิจารณปัญญามิได้ ชื่อว่ามีปุพเพกตทิฐิวิปลาส เชื่อแต่
กรรมที่กระทําแต่ก่อนสิ่งเดียว นักปราชญ์มิควรสรรเสริญ
ยกมาใหดูซ้ําแคนี้พอแลว นั่นเปนสมัยอยุธยาตอนปลาย แตมาถึงปจจุบันสมัยนี้
เหมือนจะนากลัววาจะหาคนรูจักแยกผิดแยกถูกอยางนี้แทบไมได ความเชื่อกรรมของคน
ไทยอาจจะหรือแทบจะกลายเปนลัทธิกรรมเกาปุพเพกตทิฐิ ที่พระพุทธเจาตรัสเตือนไววา
เปนมิจฉาทิฏฐิอยางพวกนิครนถไปเสียแลว
ถาการศึกษาพระพุทธศาสนายังดีอยู ชาวพุทธก็จะไมมองกรรมขาดๆ ดวนๆ ติด
อยูแคกรรมเกาอยางนั้น แตจะรูเขาใจหลักกรรมชัดเจน โดยมองเห็นกรรมนั้นในกระแส
ธารแหงปจจยาการอยางที่ไดพูดขางตน และรูจักปฏิบัติตามหลักเหตุปจจัย ที่จะทํากรรม
ไดถูกตองใหเปนประโยชนแทจริง นี่เปนตัวอยางของการศึกษาที่จะพาใหกาวตอไปไดใน
พระพุทธศาสนา
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ไตรภูมิพระรวง แหงสมัยสุโขทัย ไดเปนหลักความคิดความเชื่อของคนไทยมา
ยาวนาน และในสมัยอยุธยา ไดมีวรรณคดีเกี่ยวกับเรื่องมหาชาติ ในมหาเวสสันดรชาดก
ที่ยิ่งดวยทานบารมี ขึ้นมาหนุนการทําบุญดวยทาน พรอมดวยประเพณีเทศนมหาชาติ
และเรื่องพระมาลัยขึ้นมาเสริมวา “ฟังพระมหาชาติชาฎก...ก็จะได้พบสมเดจ์พระศรีอาริยเมตไตร”
ความรูเขาใจความคิดความเชื่อในระดับไตรภูมินี้ เรียกไดวาเปนพระพุทธศาสนาของคน
ไทยเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อสังคมไทยเขาสูสมัยใหม ตื่นใจหันออกไปรอไปรับความเจริญและคติ
นิยมใหม คนไทยก็เริดรางหางเหินจากความคิดความเชื่อที่สืบมาในวัฒนธรรมของตน
ที่วามานี้เทากับบอกวา สังคมไทยไดกาวเขาสูพระพุทธศาสนามาไดระดับหนึ่ง
แตถึงเวลานี้ มิเพียงไมกาวตอไป เรากลับหลุดลอยถอยหลนจากจุดที่ถึงนั้นเสียอีกดวย
เกาะติดอยูไดบางแครูปแบบที่เปนเปลือก ที่สักวาทําเปนพิธี กับของที่ยอยเขาไปแลวซึ่ง
ยังติดคางอยูในเนื้อตัว
พอเห็นไดวา เรากาวไปไดดีไมนอยในเรื่องศีลธรรม เรื่องคุณธรรมในจิตใจที่ดีงาม
มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ อยูรวมกันในสังคมโดยมีทาน มีเมตตาการุณย แตพอถึงธรรม
ระดับปญญา อยางเรื่องปจจยาการที่วาเมื่อกี้ เราไมคอยรูที่จะชี้ ควรตองตั้งหลักยืนขึ้น
มาแลวกาวหนาตอไปเสียที
จะกาวไปไดอยางไร ในเมื่อเลื่อนลอยถอยหางมาไกลแลว แมแตในชั้นพื้นฐาน
ที่สดุ ก็เกาะติดอยูไดแครูปแบบพิธีที่เปนเปลือก อยางเรื่องศีล ๕ ที่ไดพูดไวแตตน ที่วาเปน
ความบกพรองเสียหายสําคัญ ทั้งที่เปนปญหาใหญ ซึ่งควรถือเปนเรื่องรายแรง แตก็ปลอย
ทิ้งไวอยางที่รูเห็นกันจนชินชาแทบไมมีใครใสใจ ขอยอนไปยกมาย้ําทวนกันอีกที ดังที่วา
ขั้นหลักการ ที่วาชาวพุทธอยางนอยตองรักษาศีล ๕ ก็แทบไมมีใครนึกถึงหรือใสใจ
ขั้นปฏิบัติ ทั้งที่ไมไดใสใจ แตเวลาทําพิธีอะไร เริ่มตนก็ยังมีการรับศีล ๕ ซึ่งทําตามๆ

กันมา สักวาเปนพิธี พอเสร็จพิธี ก็กินเหลาหรือทําอะไรๆ ไปตามเคย เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น
ขั้นสารัตถะ ที่วารับศีล สมาทานศีลอะไรนั้น ทั้งที่ปากวาไป ก็ไมไดรูเขาใจศีลที่ปากตัว
วา และไมไดสนใจที่จะรูที่จะศึกษาอะไรทั้งนั้น
สภาพที่วามานี้ เราปลอยกันมานานนักหนา จนเหมือนจะกลายเปนลักษณะของ
คนพุทธ ของสังคมชาวพุทธ ใหมองเห็นวา พวกคนพุทธนี่ไมมีหลักมีเกณฑอะไร เปนคน
จําพวกอยางไรก็ได ไมมีอะไรจริงจัง แลวสังคมพุทธไทยก็พรา ก็เลือนรางลงไปๆ จนจะไม
เห็นเปนชิ้นเปนอัน ถาทําใหชัดเจนจริงจังไมได ตอไป ที่เลือนรางก็จะจางหายหมดไป
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ศีล ๕ นั้นเปนพื้นฐานของธรรมปฏิบัติ ที่เรียกกันวาการปฏิบัติธรรม คือการที่จะ
ดําเนินกาวไปในพระพุทธศาสนา ศีล ๕ เปนฐานรองรับสังคมทั้งหมดที่เรารวมอยูรวมกาว
กันไป และประเพณีการรับศีล ๕ หรือสมาทานเบญจศีลนี้คนไทยก็ปฏิบัติกันอยูรูเห็นเปน
อยางเดียวกันเหมือนกันทั่วแผนดิน ตลอดเหนือ-ใต ตะวันออก-ตะวันตก เมื่อตื่นรูขึ้นมา
จะกาวไปในพระพุทธศาสนา ก็เริ่มกันตรงนี้แหละ คือจัดตั้งฐานรูปธรรมของศีล ๕ นั้นให
มั่นคงแนนหนาเดนชัดขึ้นมา ทําประเพณีการสมาทานเบญจศีล หรือการรับศีล ๕ กอน
การทําพิธีการปฏิบัติการทุกอยางนั้น ใหเปนการเริ่มตนพิธีที่จริงจังดวยความตั้งใจที่มี
ความเขาใจในสิ่งที่ทํา โดยมองเห็นความหมายและความมุงหมายชัดเจนในใจของตน
คนจะทําอะไร ตองรูเขาใจสิ่งที่ตนจะทํานั้น มองเห็นความหมายและความมุง
หมาย ใจจึงจะจองจะจับเอาสิ่งนั้นเปนจุดเปนเปา เมื่อใจมีจุดที่จับเอาเปนเปาหมายเปน
ที่จะมุงไปแลว การทําการปฏิบัติก็จะจริงจัง และพอทําจริงจัง ก็กาวหนาหรือกาวตอไปได
ตลอดเวลายาวนานมานักหนานี้ ควรพูดวาคนถือพุทธชาวไทยทําอะไรๆ กันไป

พราๆ มัวๆ ขาดความรูความเขาใจที่ชัดเจน ในการรับศีล ๕ นี้ ก็มองไมเห็นทั้งความหมาย
และความมุงหมาย เวลารับศีลนั้น ใจไมมีที่จับ ไมเห็นเปาหมาย ไมชัดเจนวาจะปฏิบัติ
หรือจะกาวไปในการปฏิบัติอยางไร การกระทําการปฏิบัติจึงเลื่อนลอย จนกลายเปนสักวา
ทํา ในขั้นแรกนี้ จึงใหมาดูความหมายของการปฏิบัติ การรักษาหรือการมีศีล ๕ นั้น
ขอใหอานพุทธพจน คือคําตรัสของพระพุทธเจาตอไปนี้ แลวจะเริ่มเขาใจชัดขึ้น
(องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๗๘/๒๓๒, แปลรวบความ)

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร เธอทั้งหลายเคยได้เห็น หรือได้ยิน
บ้างไหมว่า บุรุษนี้ละปาณาติบาต เป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาตแล้ว ราชาทั้งหลาย
จับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําการตามปัจจัย เพราะการงดเว้นจาก
ปาณาติบาตเป็นเหตุ? อย่างนี้เธอทั้งหลายเคยเห็น หรือเคยได้ยินบ้างไหม?
“ไม่เคยเลยพระเจ้าข้า”
“ถูกแล้ว ภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน...มีแต่เขาจะประกาศ
การกระทําชั่วว่าคนผู้นี้ฆ่าหญิงหรือชายตาย ราชาทั้งหลายจึงจับเขามาประหาร จอง
จํา เนรเทศ หรือกระทําการตามปัจจัย เพราะปาณาติบาตเป็นเหตุ, อย่างนี้เธอ
ทั้งหลายเคยเห็น หรือเคยได้ยินบ้างไหม?
“เคยเห็น เคยได้ยิน และจักได้ยินต่อไปด้วย พระเจ้าข้า”

๑๐๒

รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร เธอทั้งหลายเคยได้เห็น หรือได้ยิน
บ้างไหมว่า บุรุ ษนี้ล ะอทินนาทาน เป็นผู้งดเว้น จากอทินนาทานแล้ว...เว้นจาก
กาเมสุมิจฉาจารแล้ว...เว้นจากมุสาวาทแล้ว...เว้นจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานแล้ว
ราชาทั้งหลายจับเขามาประหาร จองจําเนรเทศ หรือกระทําการตามปัจจัย เพราะการ
งดเว้นจากอทินนาทาน...จากกาเมสุมิจฉาจาร...จากมุสาวาท...จากสุราเมรยมัชช
ปมาทัฏฐานเป็นเหตุ”?
“ไม่เคยเลย พระเจ้าข้า”
“ถูกแล้วภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน..., มีแต่เขาจะประกาศ
การกระทําชั่วว่า คนผู้นี้ลักทรัพย์เขามาจากบ้านหรือจากป่า... คนผู้นี้ประพฤติละเมิด
ในสตรีหรือในบุตรีของผู้อื่น... คนผู้นี้ทําลายประโยชน์ของชาวบ้าน หรือลูกชาวบ้าน
ด้วยการกล่าวเท็จ... คนผู้นี้ร่ําสุราเมรัยฯ แล้วฆ่าหญิงหรือชายตาย... คนผู้นี้ร่ําสุรา
เมรัยฯ แล้วลักทรัพย์เขาจากบ้านหรือจากป่า...คนผู้นี้ร่ําสุราเมรัยฯ แล้วประพฤติ
ละเมิดในสตรีหรือบุตรีของผู้อื่น... คนผู้นี้ร่ําสุราเมรัยฯแล้วทําลายประโยชน์ของ
ชาวบ้านหรือลูกชาวบ้านด้วยการกล่าวเท็จ ราชาทั้งหลายจึงจับเขามาประหาร จองจํา
เนรเทศ หรือกระทําการตามปัจจัย เพราะอทินนาทาน...กาเมสุมิจฉาจาร..มุสาวาท...
สุราเมรัยฯ เป็นเหตุ, อย่างนี้เธอทั้งหลายเคยเห็น หรือเคยได้ยินบ้างไหม?”
“เคยเห็น เคยได้ยิน และจักได้ยินต่อไปด้วย พระเจ้าข้า”
พุทธพจนนี้เปนตัวอยางที่แสดงความหมายของหลักศีล ๕ อยางชัดเจน
ประการแรก ใหมองศีล ๕ ซึ่งมาดวยกันเปนชุดอยูแลวนี้วารวมกันเปนหลักการ
ใหญอันหนึ่งอันเดียว
ประการที่ ๒ ใหเห็นวา หลักศีล ๕ นี้เปนหลักการพื้นฐานที่มีความมุงหมายเพื่อ
รักษาสังคมมนุษยใหคนอยูกันดี ไมมีการเบียดเบียน ใหสังคมมีความมั่นคงปลอดภัย ที่
คนจะไดสามารถพัฒนาชีวิตและดําเนินกิจทําการทั้งหลายใหเปนไปไดดวยดี
คนไทยทั่วๆ ไป มองศีล ๕ อยางพรามัวและแตกกระจัดกระจาย จับหลักไมได
ความหมายไมชัด ไมมีลําดับขั้นตอน มองไปไมถึงจุดหมายที่รวมเปนภาพใหญอันเดียว
พอไดยินพูดถึงศีล ๕ ก็มองออกไปขอนั้นขอโนน พอเจอขอแรก งดเวนปาณาติบาต บอก
วาไมฆาสัตว ก็นึกไปถึงวาทานไมใหฆาไก หนู ปู ปลา ฯลฯ จะเปนบาป แตขอใหดูพุทธ
พจนขางบนที่วา ปาณาติบาต คือฆาคนผูหญิงหรือผูชายตาย ที่ราชาผูปกครองบานเมือง
จะเอาตัวไปลงโทษ แคขอ ๑ ปาณาติบาต ก็ฟองปญหาแหงความพรามัวไดแคสักแตวา

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๓

ถึงเวลาสังคมไทยตองกาวไป บนฐานความรูเขาใจ ที่ทําไดจริงจัง
เมื่อกี้นี้ไดพูดถึงวาคนไทย พอไดยินวางดเวนปาณาติบาต ไมฆาสัตว ก็นึกเลยไป
ที่ไก หนู ปู ปลา ฯลฯ แลวก็เตลิดไปไหนๆ ออกจากสังคมมนุษยไปเลย ตรงนี้แหละที่วา
ตองหาความรูกันใหชัด
พุทธพจนที่ยกมาดูกันเมื่อกี้นั้น ชัดอยูแลว วา ศีล ๕ ทุกขอมุงเพื่อรักษาสังคม
มนุษย เริ่มที่เวนปาณาติบาต คือคนไมฆาฟนทํารายกัน ทีนี้ จะยกพุทธพจนมาใหดูเปน
ตัวอยางเพิ่มขึ้นอีกแหงหนึ่ง ความนี้ตรัสไวในจักกวัตติสูตร (ที.ปา.๑๑/๔๕/๗๗) ดังที่วา

ภิกษุทั้งหลาย โดยนัยดังนี้แล เมื่อผู้ครองแผ่นดินไม่ตามจัดสรรปันทรัพย์ให้แก่
ชนทั้งหลายผู้ไร้ทรัพย์ (ไม่ทําธนานุประทาน) ความยากจนก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อ
ความยากจนถึงความแพร่หลาย การลักขโมย (อทินนาทาน) ก็ถึงความแพร่หลาย เมื่อ
การลักขโมยถึงความแพร่หลาย มีดพร้าศัสตราก็ถึงความแพร่หลาย เมื่อมีดพร้าศัสตรา
ถึงความแพร่หลาย การฆ่าฟันสังหารกัน (ปาณาติบาต) ก็ถึงความแพร่หลาย เมื่อการ
ฆ่าฟันสังหารกันถึงความแพร่หลาย การพูดเท็จ (มุสาวาท) ก็ถึงความแพร่หลาย...การ
พูดส่อเสียด...กาเมสุมิจฉาจาร...ธรรมสองอย่าง คือ ผรุสวาท และการพูดเพ้อเจ้อ...
อภิชฌาและพยาบาท...มิจฉาทิฏฐิ ก็ได้ถึงความแพร่หลาย...
ตรงนี้ก็ชัดเจนตามพุทธพจนวาเปนเรื่องของปญหาและการแกปญหาในสังคม
ของมนุษย เปนเรื่องของการปกครองกับเศรษฐกิจที่วา เมื่อผูปกครองไมจัดการเศรษฐกิจ
ใหดี อาชญากรรมก็แพรระบาด รวมทั้งการลักขโมยแยงชิงทรัพย ที่นําไปสูปาณาติบาต
คือการฆาฟนทํารายกันของพวกมนุษยในสังคมนั่นแหละ ไมไดตรัสถึงปาณาติบาตวาฆา
สุนัขแมวหมูหนูนกที่ไหน
ปญหาใหญในหมูคนไทยชาวพุทธเวลานี้คือเรื่องศัพทแสงที่มาจากบาลี คําพระ
ทั้งหลายถูกเขาใจเคลื่อนคลาดวิบัติเพี้ยนไปมากมายหางไกล จนแมแตตรงขามกับของ
จริงของเดิม อยางในกรณีนี้ พอพูดวา “สัตว” คนไทยก็นึกวาหมายถึงจําพวกกบ เตา
สุนัข แมว ลิง คาง ชาง เสือ หรือวา “ปาณา” ก็นึกถึงปลา ปู หนู กวาง เปนตน ดังวาแลว
เพราะฉะนั้นพอบอกวาเวนปาณาติบาต ไมฆาสัตว จึงนึกคิดไปไดแคนั้น
ในที่นี้จึงมาทําความเข้าใจในศีลข้อเว้นปาณาติบาต ไม่ฆ่าสัตว์ พอให้ชัดขึ้นสักหน่อย
๑. เรื่องความหมายของถอยคํา: พอพูดวา “สัตว” คนไทยนึกถึงพวกลิง ชาง มา
เปนตน ที่ทางบาลีเรียกวาดิรัจฉานคต นี่คือยังไมถูกตองเพียงพอ

๑๐๔

รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา

ตามความหมายเดิ ม ในภาษาบาลี -สั น สกฤต สั ต ว มี ค วามหมายครอบคลุ ม
ทั้งหมดตั้งแตคนหรือมนุษย ไปจนถึงเทวดา มาร พรหม กระทั่งเปรต ดิรัจฉาน สัตวนรก
และที่สําคัญทานมุงมาที่มนุษยกอน เอาคนเปนหลัก
ถาคําพระบอกวาสัตว ขอใหนึกถึงคนเปนจุดเริ่ม คนเปนศูนยกลาง ขอใหนึกถึง
คําวา “โพธิสัตว” คือสัตวผูมุงโพธิญาณ เราก็ไดยินกันอยู เชนวา เจาชายสิทธัตถะเปน
พระโพธิสัตว และ “มหาสัตว” ซึ่งในบาลีกลาวถึงบอยๆ ก็คือมหาบุรุษนั่นเอง และมักใช
แทนกันกับคําวา “โพธิสัตว” สวนพวกชาง มา แมว ลิง กบ เขียด ถาไมพูดรวมเขากับพวก
เทวดามนุษยเปนตน ทานก็เรียกตรงๆ วา “ติรจฺฉานคตา” คําตรงมีอยูแลววาดิรัจฉาน
อีกคําหนึ่งคือ “ปาณ” อยางใน “ปาณาติบาต” ที่พูดกันวาไมทําปาณาติบาต คือ
ไมฆาสัตว เราก็เขาใจ “ปาณา” แคบ มองผิดไปตามคําวา “สัตว” ดวย เราก็เอาปาณา
เปนหนู นก จิ้งจก ตุกแก ฯลฯ ลืมคนไปอีกเหมือนกัน จึงตองแกใหมใหปาณามาเริ่มที่คน
เหมือนในพุทธพจนที่ยกมาใหดูแลวขางตน
๒. ขอบเขตของการเว น ปาณาติ บ าต: ที่ พู ด มานั้ น มิ ใ ช ห มายความว า เว น

ปาณาติบาตคือไมฆามนุษยเทานั้น แตความหมายครอบคลุมทั้งหมดตามความกวางของศัพท
นั่นแหละ คือรวมทั้งดิรัจฉานดวย แตควรรูเขาใจใหตรงพอดี ทั้งตามคําและตามความ
เพื่อใหงายไมตองเยิ่นเยอ ขอใหเทียบกับศีลของพระ หรือเอาศีลของพระเปน
หลักในการคิด จะเห็นวาทานมีลําดับขั้นตอนในการรูเขาใจและปฏิบัติรักษาศีลขอเวน
ปาณาติบาตนี้ชัดเจน ขอใหดูคําตรัสของพระพุทธเจาโดยตรงเลยทีเดียว พระองคตรัสคํา
บอกอนุศาสนไว ซึ่งแสดงศีลของพระในการเวนปาณาติบาต ดังนี้ (วินย.๔/๑๔๔/๑๙๔)
อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา สญฺจิจฺจ ปาโณ ชีวิตา น โวโรเปตพฺโพ อนฺตมโส
กุนฺถกิปิลฺลิกํ อุปาทาย ฯ
โย ภิกฺขุ สญฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคหํ ชีวิตา โวโรเปติ อนฺตมโส คพฺภปาตนํ
อุปาทาย อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย ฯ
แปล: อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงจงใจปลิดปลงสัตวจากชีวิต โดยที่สุดจนถึงมดดํามดแดง
ภิกษุใดจงใจปลิดปลงรางมนุษยจากชีวิต โดยที่สุดจนถึงทําครรภใหตกไป ไมเปนสมณะ
ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
พุ ท ธพจน นี้แ สดงขอบเขตความหมายของปาณาติ บ าต และแยกระดั บ โทษ/
ความผิดชัดเจนวา วรรคแรก: ภิกษุไมควรฆาสัตวใดๆ ทั้งสิ้น วรรคสอง: แตจําเพาะฆา
มนุษยเทานั้นเปนความผิดรายแรง ถึงขาดจากความเปนพระภิกษุ (คือเปนปาราชิก)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๕

ทีนี้ก็ถามวา เมื่อภิกษุไมควรฆาสัตวใดๆ แตจําเพาะฆามนุษยจึงมีโทษหนักเปน
ปาราชิก แลวอยางนั้น ถาฆาสัตวอื่น มีโทษแคไหน ก็มีพุทธบัญญัติ ซึ่งมีคําจํากัดความ
บอกไวดวยวา (วินย.๒/๖๓๑/๔๑๒)
โย ปน ภิกฺขุ สญฺจิจฺจ ปาณํ ชีวิตา โวโรเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ ฯ...
ปาโณ นาม ติรจฺฉานคตปาโณ วุจฺจติ ฯ
แปล: อนึ่ง ภิกษุใดจงใจปลิดปลงสัตวจากชีวิต เปนปาจิตตีย
ที่ชื่อวาสัตว ตรัสหมายถึงสัตวดิรัจฉาน
นี่คือ ถาภิกษุฆาสัตวดิรัจฉาน ก็มีความผิด เปนปาจิตตีย อันเปนโทษเบาหนอย
เมื่อภิกษุนั้นเปดเผยบอกความผิดนี้แกภิกษุอื่น ก็พนโทษไป (บอกดวยวาจะไมทําอีก)
๓. เมตตาการุณยตอสรรพสัตว: หลักศีล ๕ นั้นเปนเรื่องของความจําเปน ทานจึง

ใหปฏิบัติโดยสมาทานถือค้ําตัวไวทีเดียว เพราะเปนหนาที่พื้นฐานที่จะตองรักษาสังคมมนุษย
ไวใหมั่นคงปลอดภัยที่คนจะอยูกันไดดวยดี
ทีนี้กวางออกไป ทานก็มีหลักธรรมจริยาใหไวอีก อันเปนเรื่องควรประพฤติเพื่อใหโลก
นี้อยูกันดีงามมีความสุข ทีนี้ก็จึงจะใหเห็นหลักความประพฤติปฏิบัติที่ขยายกวางออกไป
ในที่นี้จะยกหลักที่เ รียกไดวาเปนการพัฒนาความประพฤติเจริ ญงอกงามตอ
ออกไปจากศีล ๕ เรียกวา “ธรรมจริยา” ขอใหดูขอเวนปาณาติบาตนี้เทียบกัน
ในศีล ๕: ปาณาติปาตา เวรมณี (สิกฺขาปทํ) (เช่น ที.ปา.๑๑/๒๘๖/๒๔๗)
(สิกขาบทขอ) เจตนางดเวนจากปาณาติบาต
ในธรรมจริยา ๑๐: อิธ คหปตโย เอกจฺโจ ปาณาติปาตํ ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต
โหติ นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี วิหรติ ฯ (ม.มู.๑๒/๔๘๕/๕๒๓)
ในขอนี้ บุคคลผูใดผูหนึ่ง ละปาณาติบาต เวนจากปาณาติบาต วาง
ทัณฑะ วางศัสตรา มีความละอายใจ มีน้ําใจการุณย หวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวง
นี่ คื อ เหนื อ ศี ล ๕ ที่ จ ะต อ งไม ฆ า ฟ น ทํ า ร า ยกั น ในหมู ม นุ ษ ย แ ล ว ก็ ไ ม ฆ า ฟ น
เบียดเบียนสัตวทั่วไป โดยเจริญเมตตาการุณยซึ่งเปนการพัฒนาจิตใจ (ในการเลี้ยงดูเด็ก
นาจะโนมนําชักจูงฝกใหมีเมตตากรุณาตอสัตวดิรัจฉาน มากกวาจะมัวสั่งมัวหามไมใหทํานั่นนี)่
๔. รูเขาใจปาณาติบาตที่มีโทษนอยหรือมาก: การรักษาปฏิบัติศีล ก็เปนเรื่อง

ของการศึกษาการฝกหัดพัฒนา และเปนธรรมดาวาผูทําก็ยอมรับผิดชอบตอกรรมของตน
ดังนั้น นอกจากตั้งเจตนาดีแลว ก็ควรมีความรูเขาใจที่จะใหสามารถตัดสินใจดวยปญญา

๑๐๖

รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา

เปนอันวา ในศีลขอที่ ๑ คือ เวนปาณาติบาตนั้น แมวาทานจะมุงเอาสัตวมนุษย
เปนหลัก ดังพุทธพจนที่ยกมาแสดงแลว ซึ่งจําเปนสําหรับการดํารงรักษาสังคมของมนุษย
เอง แตสัตวจําพวกที่เรียกวาดิรัจฉาน ก็รักชีวิต รักสุขเกลียดทุกข เปนเพื่อนรวมโลก เราก็
ควรมี เ มตตาการุ ณย ไม ควรเบี ยดเบีย น ศี ลขอนี้ ทา นจึ งให แผค ลุมไปถึ งสั ตว จํ า พวก
ดิรัจฉานดวย แมวาการฆาสัตวดิรัจฉานจะมีโทษนอยกวาการฆาสัตวมนุษย
ในเรื่องนี้ อรรถกถาไดแสดงหลักสําหรับวินิจฉัยวา การฆาสัตวใดมีโทษนอยหรือ
โทษมาก (อธิบายไว้มากแห่ง เช่น ที.อ.๑/๖๘; วิภงฺค.อ.๔๐๙) โดยดูที่
๑. คุณความดี สัตวมีคุณมาก ฆาก็มีโทษมาก สัตวมีคุณนอยหรือไมมีคุณ ก็มีโทษนอย
เชน ฆาพระอริยะมีโทษมากกวาฆาปุถุชน ฆาสัตวชวยงาน มีโทษมากกวาฆาสัตวดุราย เปนตน
๒. ขนาดกาย สําหรับสัตวจําพวกดิรัจฉานที่ไมมีคุณเหมือนกัน ฆาสัตวใหญมีโทษมาก
ฆาสัตวเล็กมีโทษนอย
๓. ความพยายาม มีความพยายามมากในการฆา มีโทษมาก มีความพยายามนอย มี
โทษนอย
๔. กิเลส หรือ เจตนา กิเลสหรือเจตนาแรง มีโทษมาก กิเลสหรือเจตนาออน มีโทษนอย
เชน ฆาดวยโทสะ หรือจงใจเกลียดชัง มีโทษมากกวาฆาดวยปองกันตัว เปนตน
ที่พูดมาตอนทายนี้เปนเพียงเรื่องราวประกอบความรูเขาใจ เปนสวนเสริม ขอ
สําคัญอยูที่ตองมองถึงความจําเปนเห็นความสําคัญของศีล ๕ ที่จะเปนพื้นฐานใหสังคม
มนุษยนี้ตั้งอยูมั่นคง คนอยูกันดี ประเทศชาติกาวตอไปได
ถามวลชนมีศีล ๕ สังคมก็ปลอดอาชญากรรม ไมมีการแยงชิงปลนฆาขมขืน ไมมี
การทุจริตในเรื่องเงินทองทรัพยสิน ไมมีคนหากินดวยการหลอกลวง ไมมีอุบัติเหตุบนทอง
ถนนเพราะคนเมาแลวขับ อันเปนปญหาซึ่งบานเมืองที่เจริญดีมีอารยธรรมไมควรจะมี แต
ประเทศไทยกลับมีชื่อเสียงเดนเปนอันดับนําๆ ทั้งที่เสียงกลาวคําสมาทานรับศีลของคน
ไทยดังไปไดยินกันทั่วทุกถิ่นทุกที่ตลอดทุกเวลา หลอกกันทันตาตั้งแตปากวารับศีล
ถาคนไทยตั้งใจรับศีล ทําพิธีสมาทานศีลใหเปนเรื่องจริงจังศักดิ์สิทธิ์ ก็จะเปนคน
ที่เริ่มนับไดวามีวินัย และการรักษาศีลนั้นก็จะหลักประกันตอความอยูดีมีความมั่นคง
วางใจไดของชีวิต ทรัพยสิน ครอบครัว การติดตอสื่อสาร และการดําเนินกิจการทั้งหลาย
ถาคนไทยรูเขาใจความหมายของศีล ๕ และมองเห็นความสําคัญตอชีวิตและสังคมของ
ตน ก็นาจะพรอมใจและรวมใจในการที่จะตั้งอยูในศีล ๕ นั้น

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๗

ดังที่วาแลว สังคมไทยมีรูปแบบพิธีในการรับศีล ๕ หรือสมาทานเบญจศีล เปน
ประเพณีที่ปฏิบัติกันแทบทุกเวลาทั่วสังคมทั้งประเทศ แตเวลานี้ รูปแบบประเพณีนั้นไม
สื่อไมโยงมาประสานกับหลักการที่เปนสาระ กลับกลายเปนเครื่องฟองถึงความเสื่อม
ธรรมเสื่อมปญญาเลอะเละขาดวินัยที่แพรระบาดในสังคมไทย ถาใสสาระคืนกลับเขาไป
ได ก็จะพลิกวิกฤตเปนวิวัฒน
การที่จะทําไดจริง ก็ตองมีความรูเขาใจชัดเจน มองเห็นความหมาย และสํานึก
ตระหนักถึงความมุงหมาย แลวใจก็จะตั้งไดตามความรูเขาใจและความสํานึกตระหนักนั้น
ดังนั้น จึงขอเนนย้ําวา ในเวลามีพิธีรับศีล ๕ เมื่อจะกลาวคําสมาทาน จะวาตามพระ พึง:
- นึกเห็นชัดในใจว่า การถือศีล ๕ นี้เป็นหลักพื้นฐานอันจําเป็นที่จะรักษาสังคมมนุษย์
ให้มั่นคงปลอดภัย ให้คนอยู่กันดี ดําเนินชีวิตทํากิจการงานกันไปได้เป็นปกติสุข
- มองเห็นกว้างออกไปว่า ตัวเรากับทุกท่านทุกคนในที่ชุมนุมหรือที่ประชุมนี้ กําลัง
ร่วมกันยืนยันและเสริมกําลังความเข้มแข็งมั่นคงในปฏิบัติการเพื่อชีวิตและสังคมอันนี้
- (สําหรับผูใหญผูสูงวัยที่มีศีลดีอยูแลวและมองดูสังคมนี้อยู) ร่วมรับศีลกล่าวคําไปด้วย
โดยมีใจชื่นชมโมทนาว่าเหล่าผู้รับศีลกันอยู่นี้จะทําให้เรามีสังคมที่ดีงามมีความสงบสุข
ในเวลาสมาทานเบญจศีล ขอใหคนไทยมีใจที่สํานึกดวยปญญาอยางนี้ พิธีรับศีล
๕ ก็จะเปนการปฏิบัติวินัยที่ทํากันไดจริงจังตามความหมายและสมความมุงหมาย และ
เมื่ อ ทํ า กั น ได อ ย า งนี้ สั ง คมไทยก็ จ ะมี ฐ านที่ มั่ น คงยิ่ ง ใหญ ซึ่ ง แผ ไ ปเต็ ม ทั่ ว ทั้ ง แผ น ดิ น
รองรับสังคมที่จะกาวเดินไปขางหนา พรอมทั้งเปนเครื่องพิสูจนวาคนพุทธคนไทยพรอมที่
จะกาวตอไปในพระพุทธศาสนา
ถาคนไทยตกลงใจเอาจริงรวมกันวางฐานของการสมาทานเบญจศีลขึ้นมาใหชัด
ไดแลว ถายังมีใจสู ก็เริ่มตั้งหลักไดเลย ดวยการฟนวัฒนธรรมไทยวิถีพุทธที่ไดเลือนราง
จนจางบางหายไปแลวบาง ใหมีแรงเขมแข็งขึ้นมา ดวยการ
ทําแดนดินถิ่นอาศัยให้เป็นรมณีย์, ทําบุญพื้นฐานให้ชุมชนอยู่กันดี, จุดไฟในใจ
เด็กทุกรุ่นให้มีแสงอรุณแห่งฉันทะ, มีใจอยู่ในพรหมวิหาร มีปฏิบัติการด้วยสังคหวัตถุสี่,
ให้ความชื่นบานสดใสหนักแน่นมั่นคงของปราโมทย์และสมาธิเป็นบรรยากาศของสังคมนี้
ตั้ ง ต น กั น ที่ จุ ด เริ่ ม นี้ อย า ให ค นนอกติ เ ตี ย นได ว า สั ง คมไทยมี ทุ น ที่ ไ ด ส ะสมไว
มากมาย แตคนไทยไมเห็นไมมอง พากันทิ้งของที่มีมา ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เกลื่อน
กลาดกระจัดกระจาย ควรตื่นตัวรูทันขึ้นมา แลวชวนกันจัดชวนกันใช ทุนดีที่มีพรอมไว
แลว ก็จะพาใหกาวหนาไปไดทันที

รูจัก สูรูแจม

สูงวัย - สูงวุฒิ
สูงอายุ: สูงธรรม สูงปัญญา

ถ้าสูงอายุเป็น
ก็นาเปนผูสูงอายุ
∼ ∼

วัฒนธรรมนับถือผูสูงอายุ
มาเปน “สังคมผูสูงอายุ”
ในสังคมนั้น เปนธรรมดาสืบกันมาวา คนที่เกิดกอน มีอายุมากกวา ก็ไดเรียนรู
มากอน คนที่เกิดทีหลัง ยังไมรูอะไร ก็ไดเรียนรูจากคนรุนกอนนั้น ลูกเรียนรูจากพอแม
นองๆ ก็รับรูจากพี่ๆ โดยทั่วไป คนรุนหลังจึงรับฟง คอยฟง หรือถึงกับเชื่อฟง นับถือคน
รุนกอนกวาตน ดังที่คนไทยเรียกคนรุนกอนอยางนับถือวาผูอาวุโส
ยิ่งเปนคนมีอายุมาก สูงอายุ เปนคนรุนกอนกวาหลายรุน จนแก จนเฒา ก็ยิ่ง
ไดรับความนับถือ เชื่อถือ หรือเคารพ จนเปนวัฒนธรรมชองชาติ ของสังคม
พรอมกันนั้ น ก็ มีหลัก มีคํา สอนดานคุ ณธรรมจริยธรรมเขามาหนุน เพื่ อให ผู
อาวุ โ ส และผู สูง อายุ ทั้ง หลาย ประพฤติ ตั ว ดํ า รงตนให สมควรแก ก ารที่ จ ะได ค วาม
ยอมรับหรือเคารพนับถือวาเปนผูหลักผูใหญ
ตามที่วามานั้น ผูสูงอายุไดเปนผูหลักผูใหญมีความสําคัญขึ้นมาโดยวิถีของ
การยอมรั บ ทางวัฒนธรรม แต เ วลานี้ สั ง คมได เ จริ ญ หรื อ เกิด มี ค วามเปลี่ ย นแปลง
เปนไปจนมีสภาพที่เรียกวาเปนสังคมผูสูงอายุ เนื่องจากมีอัตราสวนประชากรผูสูงอายุ
เพิ่มสูงขึ้นจนกลายเปนประชากรกลุมกอนใหญ
เปนธรรมดาวา คนสวนมากหรือคนจํานวนใหญมีลักษณะอาการอยางไร มี
คุณภาพแคไหน ก็จะเปนสวนสําคัญที่ปรุงแตงสภาพของสังคม
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เมื่อเปนเชนนั้น ความสําคัญของผูสูงอายุที่มีมาเดิมตามวัฒนธรรมประเพณี ก็
จะกลายเปนความสําคัญตามสภาพความเปนจริง โดยที่วาความเปนไปของสังคม เชน
ความเจริญหรือความเสื่อม ความดีงามหรือความโทรมทราม ตลอดจนความสุขใสมั่นคง
หรือความออนแอบอบสลายของสังคม จะขึ้นตอสภาพของผูสูงอายุเปนปจจัยอันใหญ
เหมือนบอกวา แตนี้ตอไป ผูสูงอายุจะตองเปนหลักใหแกสังคมดวยความสํานึก
โดยรูตัว และอยางเต็มตัว มิใชเปนแคในที อยางที่เปนมา

ผูสูงอายุ ก็คือพอแกแมเฒา
จะเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน
มองในแงหนึ่ง เมื่อเปนสังคมผูสูงอายุ ก็คือเปนสังคมของคนแก ผูเฒาผูชรา ที่
เสื่อมถอยกําลังวังชา จะหมดแรง ถึงตอนนี้ เหมือนกับวาผูสูงอายุจะตองมาเจอเรื่อง
ยาก มีภาระหนักเพิ่มขึ้น จะไปไหวหรือ?
ไม ใ ช อ ย า งนั้ น ตรงข า ม เป น เรื่ อ งของธรรมชาติ ที่ เ อื้ อ อยู แ ล ว จึ ง ได เ ป น
วัฒนธรรมสืบกันมา คือโดยธรรมชาตินั้น มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐดวยการฝกการ
เรียนรูศึกษา ยิ่งเกิดอยูนานมา ก็ยิ่งมีชีวิตที่ไดพัฒนามากขึ้นๆ
ในแงที่สําคัญ ผูสูงอายุคือผูไดพัฒนามาจนมีวุฒิภาวะ ซึ่งเปนความเจริญแก
กลาเติบใหญ มากดวยกําลังจิตใจและกําลังปญญา ที่เปนแกนกลางและเปนตัวนําของ
การสรางสรรคพัฒนาอยางแทจริง
คราวนี้ ผู สู ง อายุ ซึ่ ง เป น ผู ที่ ไ ด พั ฒ นาชี วิ ต นํ า หน า มาในสั ง คม ก็ จ ะทํ า ให
วัฒนธรรมเปนของจริงแทเปนเนื้อหาของสังคมไปเลย โดยผูสูงอายุจะเปนหลักเปน
แกนนําของสังคมในการสรางสรรคความถูกตองดีงามความเจริญมั่นคงยั่งยืนอยูดีมี
ความเกษมสันติสุขที่รอกันมานาน ใหเปนจริงขึ้นมาอยางมั่นใจ ดังที่ผูสูงอายุมากคน
ไดเปนผูนําหรือเปนผูทําใหแกสังคมมาแลวมากมาย คราวนี้ก็ทําเพิ่มทํายืดขยายตอไป
ไดอีก
เปนอันวา ในสังคมมนุษยที่ไดเจริญพัฒนามาจนกลายเปนสังคมผูสูงอายุนี้
บัดนี้ถึงเวลาที่ผูสูงอายุจะตองเปนสวนรวมนํา ที่จะทําสังคมใหมีความเจริญพัฒนา
อยางดีอยางที่พึงหวังใหได – นี่เปนภาระที่สมกับภาวะ ควรจะทําได ไมเกินกําลัง
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สูงอายุ ไมใชงอนแงนงอแง
แตเปนหลักใหญแททมี่ ั่นคง
ในสังคมทั้งหลายทั่วไป มีวัฒนธรรมนับถือผูสูงอายุ เปนเรื่องธรรมดาอยางที่วา
แลว เนื่องจากเปนผูที่ไดเรียนรูมากอน มีประสบการณที่จะบอกจะสอนแกคนรุนหลัง ที่
เรียกวาอนุชน และจากการเรียนรูคือการศึกษานั้น ยิ่งมีชีวิตอยูนานไป คนสูงอายุขึ้น ก็
ยิ่งดําเนินชีวิตไดดีขึ้น มีจิตใจและปญญาที่เจริญพัฒนามากขึ้น แมจะแกเฒาชราลงไป
รางกายจะถอยกําลังออนแอลง แตจิตใจและปญญาก็เขมแข็งอยูได จิตใจและปญญา
ที่พัฒนาดีแลวนั่นแหละ คือคุณคาที่แทจริงของชีวิต
ดังนั้น ผู้สูงอายุ ที่สูงธรรม สูงปัญญา จึงเปนสมบัติสูงค่าของสังคม ที่คนจะ
เคารพและเชิดชูบูชา อันจะนําประโยชนมาใหอยางยั่งยืนหรือตลอดไป
ที่วา ใหสูงอายุ มากับสูงธรรมสูงปญญานั้น ที่จริง สูงธรรมคําเดียว ก็คลุมหมด
คือรวมทั้งปญญาดวย
แต เ ป น ธรรมดาในทางพระ ท า นถื อ ป ญ ญาเป น ยอดธรรม จึ ง นิ ย มพู ด แยก
ออกมาใหเดนชัด สวนธรรมก็คลุมคุณธรรมความดีงามอื่นทั้งหมด ตั้งแตทาน ศีล
ตั้งแตวินัย ความประพฤติดีงาม ชีวิตที่สะอาดสุจริต การอยูรวมสังคมอยางเกื้อกูลกอ
ประโยชน และคุณธรรมความดีงาม ตั้งแตเมตตา กรุณา ตลอดจน วิริยะ สติ สมาธิ
ความเขมแข็งมั่นคง และความสุขสดชื่นผองใสของจิตใจ
ธรรม เปนหลักของชีวิต และเปนหลักของสังคม มีปญญา จึงรูหลัก บอกหลัก
ได และใชหลักเปน ทําใหมีความยิ่งใหญที่แทจริง ดังนั้น ผู้สูงอายุ ที่สูงธรรมสูงปัญญา
จึงเปน ผู้หลัก ใหแกสังคม และเปนผู้ใหญ่ ที่จะบอกจะสอนจะชี้แนะจะนําทางแก
สังคม เปนผูนําได สมกับที่เรียกวาเปนผูหลักผูใหญ
เปนอันวา ผูสูงอายุ ที่สูงธรรมสูงปญญา ก็เปนผูหลักผูใหญไดแนนอน คําพระ
เรียกวาเปน “เถระ” แตชาวบานคงรูสึกวาไมถนัด ก็อาจจะเรียกวา “วุทธชน” หรือจะ
เรียกใหยิ่งใหญเปน “เชษฐบุรุษ” ก็ได
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จะเปนผูหลักผูใหญ ก็ใหมีความสูงธรรมสูงปญญาไวดังที่วา มิฉะนั้นจะถูกคํา
เตือน หรือถูกทานตําหนิไดวาเปน “โมฆชิณณ” แปลวาคนแกเปลา
นี่วาตามที่พระพุทธเจาตรัสไวเองวา “บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเถระ/ผู้หลักผู้ใหญ่ ด้วยการ
ที่ศีรษะมีผมหงอก บุคคลนั้นมีวัยแก่หง่อม ก็เรียกได้แค่ว่าเป็นคนแก่เปล่า” (ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๔๙)

มีทางทําไวใหดู
ที่เขาจะไดเลือกเดินตาม
ผู สูง อายุนั้ น ดั ง ที่ ว า แลว ได เ รี ย นรูม าก อ น มี ป ระสบการณที่ ได ผา นมาหรื อ
สะสมไว จึงเปนประโยชนอยางงายๆ แกคนผูตามมา ที่เรียกวาคนรุนหลัง หรือเรียกให
สั้นแควาอนุชน คนรุนหลังที่ฉลาด ก็รูจักเรียนรูและใชประโยชนจากประสบการณของ
คนรุนกอน เปนเหมือนการเรียนลัดอยางหนึ่ง
อยางนอยคนรุนกอน เฉพาะอยางยิ่งที่สูงอายุ ซึ่งผานประสบการณมามากมาย
ยาวนานนั้ น ก็ เ ป น คลั ง ข อ มู ล สํ า เร็ จ ให แ ก อ นุ ช น แม ว า ในป จ จุ บั น ที่ ไ อที ก า วไกล
คลังขอมูลจะหาและเขาถึงไดงายอยางรวดเร็ว ไมตองพึ่งพาอาศัยตัวบุคคลมาก แตคน
ที่ฉลาดก็ยังจะไดประโยชนพิเศษ ของขอมูลเรื่องราวจําเพาะคนจําเพาะที่และเรื่อง
นามธรรมบางอยางลึกลงไป จากตัวบุคคล
ยิ่งกวานั้น ผูสูงอายุ ที่สูงธรรมสูงปญญา ก็เปนผูหลักผูใหญโดยมิใชมีเพียง
ขอมูลและประสบการณหลากหลายเทานั้น ยังมีความคิดนึก จินตนาการ กลวิธานใน
การใชปญญาแกไขปญหาและทําการสรางสรรคตางๆ และปรีชาญาณแยกแยะแตก
แงมุมออกไป เรียกงายๆ วา เปนขุมทรัพยแหงปญญา ซึ่งอนุชนที่ฉลาด จะนํามาใชสืบ
ตอสรางสรรคอริยธรรมของชีวิต และอารยธรรมของสังคม ใหสัมฤทธิ์ผลแผไพศาล
และขยายไพบูลยยิ่งขึ้นไป
ที่สําคัญเปนคุณประโยชนเยี่ยมยอด ก็คือ ความสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์ การคนพบ
และงานสรางสรรคที่เผล็ดประโยชนเปนประจักษแลว ชีวิตที่ดีงามประเสริฐล้ําเลิศ
ตลอดจนการพัฒนาชีวิตของบุคคลที่บรรลุจุดหมายอันอุดม เขามีวิธีปฏิบัติ หรือทาง
ดําเนินสูความสําเร็จ หรือใหถึงจุดหมายนั้นๆ อยางไร ก็มีไวใหเห็น ซึ่งคนรุนหลังจะ
เลือกนําไปใชเอาไปปฏิบัติได เรียกวามี “ทิฏฐานุคติ” ที่จะเลือกดําเนิน เรียกกันงายๆ
วา เปนแบบอยาง
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ไมแกเกินเรียน
แถมไดเรียนเรื่องยอดประโยชน
คนไทยมีคําชาวบานพูดไดงายๆ สบายๆ วา “ไมแกเกินเรียน” เปนคําเตือนใจที่
ดี เขากับหลักที่พระสอนไววา คนเรานี้ตองเรียนตองศึกษา จนกวาจะเปนพระอรหันต
จึงเปนอเสขะ คือมีคุณสมบัตินั้นๆ เปนอยางนั้น ทําไดอยางนั้นเปนปกติแลว จึงไมตอง
ฝกใหเปนใหทําไดอยา งนั้นอีก แตถายัง ไมเ ปนอเสขะ ถึงจะบวชมานานเกิน ๑๐๐
พรรษา ก็ยังตองเรียนตองศึกษา
ชีวิตจึงคูกับการศึกษา ทําชีวิตใหเปนการศึกษา ที่วาศึกษา คือเรียนรูเรียนทํา
ฝกใหการเปนการทําอยางนั้นได กลายเปนชีวิตของเราเอง
ดังนั้น เมื่อยังมีชีวิตอยู ก็ตองเรียน ตองฝกตัวเรื่อยไป และถารูจักฝก รูจักเรียน
ฝกเปน เรียนเปน ก็จะมีความสุขจากการฝกจากการเรียนนั่นแหละ
คหบดี ท า นหนึ่ ง กั บ ภรรยาคู ชี วิ ต ของท า น ใกล ชิ ด พระพุ ท ธเจ า และรั ก
พระพุทธเจามาก อยูมา ทานชรามากขึ้น วันหนึ่ง เมื่อมาเฝาพระพุทธเจา ไดกราบทูล
วา ทานแกเฒาแลว รางกายก็ปวยกระเสาะกระแสะ เจ็บออดๆ แอดๆ ไมมีโอกาสที่จะ
มาเฝ าพระพุทธเจ าและเหลาพระภิก ษุผูเ ปนที่เจริ ญใจไดอย า งสม่ําเสมอ จึง ขอให
พระพุทธเจาตรัสสอนประทานพระโอวาท แกทาน
ลําพังความแกเฒาก็ทําใหรางกายออนแอ ติดขัด มีความยากลําบากอยูแลว
จึงเรียกวาเปนโรคอยางหนึ่ง คือโรคชรา แลวทีนี้ พอโรคชรามา โรคตางๆ อีกมากมาย
หลายอยาง ก็มักเขามาซ้ําเติมหนักลงไปอีก
พระพุ ท ธเจ า ประทานพระโอวาทสั้ นๆ มี ค วามตอนสํ า คั ญ ให ท า นศึ ก ษาว า
ถึงแมกายของเราจะปวย แตใจเราจะไมปวยไปดวย
ที่ทานวาใหศึกษานั้น มิใชแคใหคอยนึกไว หรือใหหมั่นเตือนสติบอกตัวเองวา
“ถึงกายจะป่วย แต่ใจไม่ป่วย” อะไรทํานองนี้เทานั้น อันนั้นเปนขั้นตน หมั่นนึกหมั่นบอก
ตัวเองไว เอาสั้นๆ วา “กายปวย แตใจไมปวย” นี่ขั้นตน แตในขั้นเอาจริง ที่วาศึกษา
นั้น หมายถึงฝกจิตพัฒนาใจของเรา จนกลายเปนจิตใจที่สบายตลอดเวลา ไมปวยเลย
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ใจที่ ส บาย หรื อจิ ตที่ ไม ป ว ย ดู ไ ด จ ากอาการหรื อ ภาวะจิต ที่ เ ปน ผลของการ
พัฒนาจิตใจ เรียกวา ธรรมสรางสมาธิ ซึ่งเกิดตามกันมา ๕ อยาง คือ
๑. ปราโมทย ความราเริง สดใส ชื่นใจ เบิกบาน
๒. ปติ
ความปลาบปลื้ม อิ่มใจ
๓. ปสสัทธิ ความผอนคลาย เรียบรื่น สงบเย็นกายใจ ไมเครียด
ขอปสสัทธินี้ เปนภาวะที่โยงระหวางกายกับใจ คือ ถาเกิดความเครียด ก็จะ
เครียดทั้งกายและใจ เปนการดําเนินชีวิตผิด ถาเครียดบอย ก็มีหวังแกเร็วแนๆ แตถา
เกิดปสสัทธิ ก็จะมีความผอนคลายทั้งกายและใจ เหมือนไดพักผอนอยูตลอดเวลา
๔. สุข ความฉ่ํ า ชื่ น รื่ น ใจ เป น ภาวะที่ ใ จคล อ งโล ง โปร ง สบาย ไม มี อ ะไร
กดดั นบี บคั้ น พอมีค วามสุข ใจไม ตอ งดิ้น ไม ก ระวนกระวาย ไมฟุ งซา น ไม ก ระวน
กระวาย ก็เปดโอกาสใหจิตเปนสมาธิ
๕. สมาธิ ภาวะที่ จิ ต มั่ น แน ว อยู ตั ว เข า ที่ ไม มี อ ะไรรบกวนได จะคิ ด จะ
พิจารณา จะทําอะไร ใจก็อยูกับเรื่องนั้น ไมฟุงซาน ไมวอกแวกหวั่นไหว ใจใส สงบ มี
กําลัง อยูกับสิ่งที่ตองการไดตามตองการ
๕ ขอนี้ ตรวจสอบตัวเองได อยางนอยขอแรกคือ ปราโมทย สดชื่น ราเริง เบิก
บานใจ ขอใหมีเปนพื้นใจไวเลย จะไดเขาหลักที่ตรัสวา “ตโต ปาโมชฺชพหุโล ทุกฺขสฺสนฺตํ
กริสฺสติ” (แต่นั้น เธอผู้มากด้วยปราโมทย์ จักทําทุกข์ให้หมดสิ้นไป, ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖)

สูตรพระพรหม สรางโลก
ในสังคมไทยถือกันมาวา เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่เรียกวาพรหมวิหาร
นั้น เปนธรรมของผูใหญ
ที่จริง “ผูใหญ” หรือ “ผูเปนใหญ” ในที่นี้ คือพระพรหม ซึ่งหมายถึงคนนี่เอง ที่
จะตอง (พัฒนาตัวเองให) มีจิตใจยิ่งใหญ ใจประเสริฐ เหมือนเปนหรือแทนพระพรหม
ที่เปนผูสรางสรรคอภิบาลโลก
“พรหมวิหาร” จึงมีความหมายที่เปนสาระวา มนุษยทุกคนนี่แหละ ตองมีธรรม
๔ ขอนี้ เพื่อทําหนาที่อยางพระพรหม ที่รับผิดชอบในการสรางสรรคและดูแลดํารง
รักษาโลกคือสังคมนี้ไวใหดี ทุกคนจึงตองมี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ดวยกัน
ทั้งนั้น และใหครบทุกขอ
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แต ใ นสั ง คมไทยนี้ เราถื อ กั น มาว า พรหมวิ ห าร เป น ธรรมของผู ใ หญ ซึ่ ง
โดยทั่วไปก็คือผูสูงอายุ
เวลานี้ เรามาเปนสั งคมผู สูง อายุ ก็มองความหมายในเชิ งความรับ ผิด ชอบ
เสียเลยวา ผูสูงอายุ เปนผูใหญ จะตองมีหรือประพฤติพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขานั้น อยางเปนผูนํา ใหเปนแบบอยางแกคนทั้งหลายในสังคมนี้ ในการที่
จะสรางสรรคโลกอภิบาลสังคม
เมื่อตกลงตามนี้ บรรดาผูสูงอายุจะตองศึกษา เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
นั้น ใหเปนคุณสมบัติประจําใจ เปนเนื้อเปนตัวแหงชีวิตของตน
เมื่อกี้ ไดพูดไปแลวถึง ธรรมสรางสมาธิ ๕ ขอ (ปราโมทย-ปติ-ปสสัทธิ-สุขสมาธิ) นั่นเปนดานของความรับผิดชอบตอชีวิตของตนเอง
แตคราวนี้ พรหมวิหาร ๔ (เมตตา-กรุณา-มุทิตา-อุเบกขา) นี่เปนคุณสมบัติที่
สร า งความพร อ มในด า นของความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ( สร้ า งความพร้ อ ม ยั ง ไม่ ใ ช่
ปฏิบัติการ)
ตองย้ําไวกอนวา พรหมวิหาร ๔ (เมตตา-กรุณา-มุทิตา-อุเบกขา) นี้ เปนธรรมใน
ระบบองครวมและดุลยภาพ ตองใชใหครบ และสมดุล มิฉะนั้นจะผิดพลาดเสียหาย

ผู้สูงอายุ ในฐานะที่น่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ พึงศึกษาในเรื่องนี้อย่างน้อยแค่ง่ายๆ ว่า
๓ ขอแรก (เมตตา-กรุณา-มุทิตา) เปนความรับผิดชอบตอเพื่อนมนุษยผูรวม
สังคม โดยมีความรูสึกที่ดีงาม ตอเขา ตอทุกคน
๑ ข อ ท า ย ( อุ เ บกขา ) เป น ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ธรรม ( กฎกติ ก าสั ง คม+กฎ
ธรรมชาติ ) ซึ่ ง ควบคุ ม รั ก ษาคนและสั ง คมอี ก ชั้ น หนึ่ ง โดยมี ค วามตรงตามความรู ปญญา ที่ถึงธรรม ถึงความจริง
ตุลา-สมดุล-เที่ยงธรรม: ในกรณีที่ถาใช ๓ ขอแรก ไมวาขอใด จะขัด-ละเมิดเสียหายตอธรรม ตองใหคนรับผิดชอบตอธรรม ตองรักษาธรรม โดย
- หยุด ๓ ขอแรก (เมตตา-กรุณา-มุทิตา) และ
- เขาอยูในขอ ๔ สุดทาย (อุเบกขา)
เมื่อรูหลักการนี้แลว ก็ดูความหมายของพรหมวิหาร ๔ นั้น ดังนี้
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๑. เมตตา ความรัก ไมตรี มีใจเปนมิตร อยากใหเขาอยูดีมีความสุข
- เกิดจากฉันทะที่อยากให้เขาดีงามมีความสุข
- ใช้ในสถานการณ์ที่เขาอยู่เป็นปกติ
๒. กรุณา ความมีใจหวั่นไหวไปกับทุกขของเขา อยากชวยใหเขาพนจากทุกข
- เกิดจากฉันทะที่อยากให้เขากลับมีความสุข
- ใช้ในสถานการณ์ที่เขาตกต่ํา เดือดร้อน
๓. มุทิตา ความพลอยยินดีในความสุขสําเร็จของเขา อยากใหเขาเจริญดียิ่งขึ้น
- เกิดจากฉันทะที่อยากให้เขาสุขดีงามสูงขึ้น
- ใช้ในสถานการณ์ที่เขาสุขดีงามเจริญขึ้น
๔. อุเบกขา ความเฉยนิ่งดูคอยทา เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามธรรม
- เกิดจากฉันทะที่อยากให้เขาอยู่ในธรรมในความจริงความถูกต้องดีงาม ไม่ทํา
อะไรชั่วร้ายเสียหายผิดธรรม
- ใช้ในสถานการณ์ที่เขาพึงรับผิดชอบต่อธรรม
เมื่อเรียนรูเขาใจหลักการนี้ชัดดีแลว ก็เอาจิตใจเขาไปอยูใน พรหมวิหาร ๔
เพื่อปฏิบัติใหตรงตามสถานการณนั้นๆ
โดยเฉพาะ ถ า เป น พระพรหมประจํ า บ า น คื อ เป น พ อ แม ผู ส ร า งลู ก ให ไ ป
สรางสรรคอภิบาลโลก ก็
- เลี้ยง ลูก โดยทําอะไรๆ ใหแกลูก ดวย เมตตา-กรุณา-มุทิตา
- ดู ให ลู ก ทํ า ด ว ย อุ เ บกขา ( โดยเป น ที่ ป รึ ก ษา เป น ต น ) เพื่ อ ฝ ก ให เ ขารู จั ก
รับผิดชอบตัวเอง รับผิดชอบการกระทําของตน ใหเขาเจริญพัฒนาในเรื่องที่ปญญาบอก
วาเขาจะ ตองผจญเผชิญตอๆ ไป ดวยการใหเขาฝกหัดจัดทําดวยตัวเขาเองอยางเต็ม
ศักยภาพ
เมื่อลูกเติบโตเปนผูใหญ รับผิดชอบตัวเองไดแลว หรือแตงงานมีครอบครัวของ
เขาเองแลว พอแมก็มีอุเบกขา ใหเขาดูแลตัวเอง ไมเขาไปวุนวายกาวกายแทรกแซงใน
บานในครอบครัวของเขา โดยแลดูอยู พรอมจะเปนที่ปรึกษา หรือชวยแกปญหาใน
คราวที่ควร
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สูตรพระราชา สรางรัฐ
เมื่อ มีจิ ตใจของพระพรหมผู สร า งสรรคอ ภิบ าลโลกพร อ มดีอ ย า งที่ ว า นี้ ด ว ย
พรหมวิหาร ๔ แลว ก็ออกสูปฏิบัติการในการสรางสรรคอภิบาลสังคมดวย สังคหวัตถุ ๔
ซึ่งเปนหลักที่สวมรับตอทอดคลองจองกับพรหมวิหารนั้น โดยสมบูรณ
สังคหวัตถุ คือหลักการสงเคราะหชุมชน ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมคนเขาดวยกัน
ประสานสังคมใหเปนอันหนึ่งอันเดียว พรหมวิหารเปนคุณธรรมและทาทีของจิตใจ แลว
ก็ออกสูปฏิบัติการทางกายและวาจา ดวยสังคหวัตถุ ๔ คือ
๑. ทาน การให แจกจายแบงปน เอื้อเฟอเผื่อแผ จัดสรรใหมีกินมีใชทั่วถึงกัน
๒. ปยวาจา พูดจานารัก ถอยคําที่พูดดวยใจปรารถนาดี วาจานาชื่นใจชวนให
อยากทําอยากปฏิบัติการนั้นๆ หรือชวนใจใหมาพบปะพูดจาใชปญญารวมกันคิดการ
แกปญหา และปรึกษาหารือที่จะทําการทั้งหลาย
๓. อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน ทําประโยชนให ชวยดวยแรงงานหรือกําลัง
ความรูความสามารถ ดําเนินกิจการเพื่อประโยชนแกคน แกชุมชน แกมวลประชา
สามข้อแรกนี้ ทําด้วยใจที่มีเมตตา หรือมีกรุณา หรือมีมุทิตา เป็นหลัก
๔. สมานัตตตา มีตนเสมอสมาน เสมอกันในธรรม และสมานกันโดยธรรม
- สมานอัตตา คือ มีตัวเสมอกัน เทากัน และเขากัน (เสมอภาค และสมานกัน)
- สมานกิจจ์ คือ รวมงานรวมการ ทําเทากัน (ตามกําลัง) และ ทําเขากัน
- สมานสุขทุกข์ คือ รวมสุขรวมทุกขกัน
ข้อที่ ๔ นี้ ทําด้วยใจที่มีอุเบกขา ซึ่งถือธรรมเป็นหลัก โดยสามข้อแรกซึ่งมอง
ที่คน เข้ามาประกอบ
ตามเรื่องราวที่บันทึกไว ซึ่งพวงมากับพระพุทธศาสนา สังคหวัตถุ ๔ นี้ เปน
หลักสําคัญในการปกครอง ตั้งแตครองบาน จนถึงครองเมือง ซึ่งใชปฏิบัติกันตลอดมา
แมแตคําวา “ราชา” ทานก็วิเคราะหศัพทไว จะเรียกวาเปนคํานิยามก็ไดวา “จตู
หิ สงฺคหวตฺถูหิ ชนํ รญฺเชตีติ ราชา.” (ชื่อวา ‘ราชา’ เพราะทําใหประชาชนชื่นชมยินดีมีสุข
เอิบอิ่ม ดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ, เช่น องฺ.อ.๒/๘๗)
เรื่องสังคหวัตถุ ๔ แสดงหลักไว และบรรยายพอเปนเคา เทานี้กอน
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สูตรพระมหากษัตริย ครองแผนดิน
การปกครองมีไวก็เพื่อจัดการบานเมืองใหรุงเรืองรมเย็นเจริญกาวหนาประชา
สุ ข สั น ต ในสมั ย ก อ นโน น พราหมณ ส อนให ก ษั ต ริ ย ทํ า พิ ธี บู ช ายั ญ อั น ใหญ โ ต เช น
อัศวเมธ (คือ อัสสเมธ=ฆามาบูชายัญ) เพื่อจะไดมีลาภฟูเฟองเรืองอํานาจยิ่งใหญ เมื่อ
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ไดสอนใหเลิกบูชายัญ และใหกษัตริยหันมาบําเพ็ญราชสังคห
วัตถุ ๔ ประการ แทนการบูชายัญ
ราชสังคหวัตถุ ๔ นี้ เลียนชื่อเดิมของมหายัญ ๕ ของพราหมณ คือ
อัสสเมธ-ฆามา
ปุริสเมธ-ฆาคน
สัมมาปาสะ-แทนบูชาลอดบวง
วาชเปยะ-ดื่มเพิ่มพลังชัย นิรัคคฬะ-ฆาทุกอยางไมเวน
แต ใ นคํ า สอนใหม ข องพระพุ ท ธศาสนา เปลี่ ย นความหมายเป น การรวมใจ
ประชาชนใหอยูดีมีสุขสามัคคี ดวยการสงเสริมการเกษตรการพาณิชยใหมีเศรษฐกิจดี
และสื่อสารพูดจามีน้ําใจใหคนเจริญปญญาที่จะมาชวนกันชวยกันทําการแกไขและ
สรางสรรค เพื่อใหเกิดความเจริญกาวหนางอกงามมีความสุขพรั่งพรอมดวยกัน
ราชสังคหวัตถุ หรือหลักราชสงเคราะห ที่พระมหากษัตริย หรือผูปกครอง จะ
พึงสงเคราะหรวมใจประชาชน ๔ ประการ มีดังนี้
๑. สัสสเมธัง ปรีชาสามารถฉลาดในการบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร สงเสริม
การเกษตร
๒. ปุริสเมธัง ปรีชาสามารถฉลาดในการบํารุงขาราชการ ทั้งทหารและพล
เรื อ น ส ง เสริ ม คนดี มี ค วามสามารถ ผู ฉ ลาดขยั น มั่ น คงซื่ อ ตรงในกิ จ หน า ที่ ให
ประชาชนมีความมั่นใจ
๓. สัมมาปาสัง ปรีชาสามารถฉลาดในการผูกผสานรวมใจประชาชน ดวย
การสงเสริมสัมมาชีพ เชน ใหกูยืมเงินทุนไปสรางตัวในพาณิชยกรรม และในการ
ประกอบการตางๆ ชวยใหคนจนตั้งตัว ใหคนลมฟนตัวได
๔. วาชไปยัง มีวาจาดูดดื่มใจ พูดจาปราศรัยเขาถึงกันกับประชาชน ดวย
น้ําใจหวงใยชาวประชา รับรูปญหารับฟงปญญา ใหมีการสื่อสารอวยธรรมอํานวย
ปญญา เราเตือนคนทุกหมูเหลาใหใสใจปฏิบัติหนาที่ของตนอยางจริงจังสุจริต ให
สัมฤทธิ์ผลดี ที่จะใหสังคมประเทศชาติเจริญพัฒนาสุขสันตมั่น คง และใหทุกตัว
บุคคลมีการพัฒนาชีวิตของตนๆ
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สวนชื่อยัญที่ ๕ “นิรัคคฬะ” (“ไมมีลิ่มกลอน” = ไมมีขีดขั้นจํากัด, ทั่วทั้งหมด)
เปลี่ ย นมาเรี ยกผลที่ มุ ง หมายว า เมื่ อ จั ดการบ า นเมือ งตามสี่ ข อแรกสํ า เร็ จ ดี แ ล ว
บานเมืองมั่งคั่งมั่นคงจนประชาชนอยูกันมีความสุขความมั่นใจถึงขั้นที่บานเรือนไม
ตองลงลิ่มกลอน ครอบครัวสุขสันต พอแมสรวลเสกับลูก ใหบุตรนอยโลดเตนฟอน
บนอก ราเริงเบิกบานใจพรั่งพรอมดวยกัน
ผูสูงอายุ ในฐานะผูห ลักผูใหญรุนกอน ควรมีความรูเขาใจหลักธรรมหลัก
ปญญาที่สําคัญของสังคม อยางเชนสูตรใหญ ทั้งสามที่เลามานี้ เพื่อบอกเลาแนะนํา
แกผูหลักผูใหญในรุนที่ตามมา ใหดํารงสืบสานภูมิธรรมภูมิปญญาที่จะปฏิบัติธรรม
ในการสรางสรรคพัฒนาสังคมกันสืบตอไป

ทําบุญทําทาน จะตักบาตร ก็ตองศึกษา
จึงจะพัฒนาในบุญ
คนไทยนี้มีชื่อนักในเรื่องความมีน้ําใจ ยิ้มแยมแจมใส ชอบทําบุญใหทาน มี
เรื่องอะไรจะให ก็บริจาคไดทันทีเร็วไว นี่ก็ดี แตก็มีขอที่ควรเตือนกันไวบาง อาจจะไม
แคบาง แตมากทีเดียว
หลักธรรมทั้งหลายมักมาเปนหมวดๆ เปนชุดๆ ถาเปนเรื่องนามธรรมหรือจิตใจ
อาจจะเริ่มตนดวยศรัทธา แลวก็คุมทายดวยปญญา
แตถาเปนเรื่องรูปธรรม ในภาคปฏิบัติหรือทําการ มักเริ่มดวยทาน คือการให
อยางในสังคหวัตถุ ๔ ที่พูดเมื่อกี้ ก็เริ่มดวยทาน เพราะมนุษยตองอาศัยวัตถุกินใชปจจัย
สี่ มีเรื่องเศรษฐกิจเปนฐาน เปน “ปจจัย” ที่ตองอาศัยเพื่อใหสามารถกาวขึ้นไปในการมี
สังคมที่มั่งคั่งมั่นคง ใหเปนสภาพเอื้ออันพรอมที่ชีวิตจะพัฒนาขึ้นไปในทางจิตใจและ
ปญญาจนถึงสันติอิสรภาพ ซึ่งจะยอนมาทําใหสังคมนั้นดีงามมีความสุขและยั่งยืนดวย
ที่วา ในการทําบุญทําทาน มีขอที่ตองเตือนกันไวบางนั้น มองงายๆ ที่วาทําบุญ
ทําทานนั้น คนไทยมักทํากันไปดุยๆ หรือเฮโลทําตามๆ กันไป โดยไมรูไมเขาใจอะไรเลย
ขอบอกสั้นๆ เปนการติงไววา สําหรับพระสงฆ พระพุทธเจาตรัสวา “สนฺติเมว โส
สิกฺเขยฺย” (ม.อุ.๑๔/๖๗๘/๔๓๖) แปลวา “พึงศึกษาสันติ”
แลวสําหรับญาติโยมคฤหัสถชาวบาน พระองคตรัสอีกที่หนึ่งวา “ปุญฺญเมว โส
สิกฺเขยฺย” (ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๑) แปลวา “พึงศึกษาบุญ”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ที่ติงไว คือที่นี่มิใชโอกาสที่จะพูดอะไรมาก เอาพอไดหลักที่จะไปขยาย
ทานใหชาวบานถือเปนหลักวาจะตอง “ศึกษาบุญ” ที่วาศึกษา คือ
๑. เรียนใหรูเขาใจและทําใหถูกตอง
๒. ฝกทําปฏิบัติใหเกิดผลที่มุงหมาย หรือตรงตามวัตถุประสงค
๓. ทําใหเขาเปนเนื้อตัวของชีวิตพัฒนาไปจนเต็มสมบูรณ
เรื่องศึกษาบุญ ก็พูดถึงหลักไวแคนี้ แตก็ควรย้ําวาเปนเรื่องหนึ่งที่นาจะถือวา
สําคัญสําหรับผูสูงอายุ และก็เปนประโยชนมากแกผูสูงอายุดวย เพราะการทําบุญทํา
ทานเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคนสูงอายุจํานวนมาก ทานผูเฒาชรามากทีเดียวมี
ชีวิตอยูกับเรื่องการทําบุญใหทานหรือถวายทาน ตั้งแตตักบาตร เปนตนไป
เรื่องศึกษาบุญนี้ ในทางปฏิบัติขอพูดนิดหนึ่งวา ในการทําบุญดวยทาน หรือ
ทําบุญดวยการใหทานถวายทาน ผูสูงอายุจะตองพัฒนาจากการใหทานหรือถวายทาน
ดวยแรงโลภะ ขึ้นมาสูการใหทานหรือถวายทานดวยแรงฉันทะ (ออกมาทางเมตตากรุณา-มุทิตา ดังที่วาแลว) ซึ่งจําเปนสําหรับชีวิตของตนเอง และเปนแบบอยางใหแก
อนุชนดวย
การใหทานหรือถวายทานดวยแรงโลภะ คือ ทํา บุญใหทานโดยหวั งหรือขอ
ผลตอบแทนวา จะไดร่ํารวย จะไดไปสวรรค ขอใหไดนั่นไดนี่ อยางนี้นอกจากไมพัฒนา
ไมเปนการศึกษาแลว ก็เสี่ยงตอบาปที่จะมีจิตใจเศราหมอง เชน เกิดหวงกังวลหรือกลัว
ขึ้นมาวา ที่เราจายไปมากมายนี้ จะไดผลที่ปรารถนาหรือเปลา นี่คือจิตตก ใจขุนมัว
เศราหมอง เปดชองแกทุกข กลายเปนเสื่อมถอยจากกุศล ไดผลราย กลายเปนตรงขาม
ดังนี้เปนตน
การใหทานหรือถวายทานที่เปนการพัฒนาบุญ เปนกุศลภาวนา ตองเปนการ
ทําดวยแรงฉันทะ ไมวาจะออกมาทางเมตตา หรือทางกรุณา หรือทางมุทิตา เชน ตัก
บาตรถวายภัตแกสามเณรองคหนึ่ง ก็มีจิตปรารถนาดี หรือมุงหมายใหเกิดผลดี มองไป
วา สามเณรไดมีภัตตาหารฉันแลว จะไดมีสุขภาพดี มีเรี่ยวแรงกําลังศึกษาเลาเรียน จะ
ไดรูธรรมวินัย ชวยรักษาพระศาสนาไว และตอไปสามเณรมีความรูพระธรรมวินัยนั้น
แตกฉานขึ้น ก็จะไดเทศนาสั่งสอนเผยแผธรรม ใหประชาชนรูเขาใจบาปบุญ พากัน
ประพฤติดีงาม เปนประโยชนแกชีวิตของเขา และพาใหสังคมเจริญมั่นคงมีสันติสุข นึก
คิดขึ้นมาเมื่อไร ก็ชื่นใจปลื้มใจ
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แมแตมองในแงงายๆ สั้นๆ ก็ไดวา เณรนี้ พระนี้ มีภัตตาหารฉันแลว มีเรี่ยวแรง
จะไดทํากิจวัตรตางๆ ไดอยางเขมแข็ง เปนตนวากวาดลานวัด ทําใหวัดสะอาดรื่นรมย
รมรื่น เปนที่เจริญจิตเจริญใจ ชวยใหประชาชนเจริญในบุญกุศลและความสุขยิ่งขึ้นไป
พอนึกไดคิดไดอยางนี้ ก็สดใสเบิกบาน อิ่มใจ
การทํา บุญ ถวายทานดวยแรงฉั นทะอยางนี้ พวงมากับ ปญ ญาดวย ชวยให
มองเห็นเหตุเห็นผลในระบบแหงเหตุปจจัยขยายกวางขวางยาวไกลออกไป เปนการ
พัฒนาปญญา และก็ยิ่งเพิ่มพูนปติปราโมทยจนถึงความสุข เปนการพัฒนาดานจิตใจ
พวงพรอมไปดวย
การทําบุญในวิถีแหงการศึกษาและพัฒนาจิตพัฒนาปญญาอยางนี้ ไมเปดชอง
ใหจิตตก เพราะจากบุญกุศลที่มาพรอมดวยปญญา ยอมไมมีความเสื่อมถอยของจิตใจ
และผลที่นาปรารถนาอยางเชนสวรรคนั้น ไมตองไปหมกใจอยูกับความหวังความอยาก
ไดผล ควรมีแตความปลื้มใจชื่นใจวา บุญงอกงาม ธรรมเจริญ แลวสวรรคก็มาเองตาม
ธรรมดาแหงเหตุปจจัยของมัน
ย้ําว่า ผู้สูงอายุ จะต้องทําบุญด้วยทานเป็นต้นนี้ ให้ถูกทาง โดยเป็นการพัฒนา
เป็นการเรียนรู้ ให้ทําบุญด้วยปัญญามากขึ้น มีเมตตากรุณาเป็นต้นแรงเข้มขึ้น เป็นการ
ศึกษาที่เป็นไปตามหลักพระศาสนา ทั้งชีวิตของตนก็เจริญกุศลพัฒนามีความสุขจริง และ
เป็นแบบอย่างแก่อนุชน โดยมีผลรวมเป็นความดีงามความร่มเย็นเป็นสุขของสังคมทั้งหมด

ไมวาจะสูงอายุเทาไร
ก็ยังทํากําไรใหชีวิตนีไ้ ดมากมาย
บางที บางทานคิดวา เราเปนผูสูงอายุ ก็คือมีอายุเหลือนอยแลว พอคิดอยางนี้
ก็เลยทําใหจิตใจสลดหดหู ไมสบายใจ ยิ่งบางคนนึกรําพึงความหลังวา ชีวิตเราที่ผาน
มา ไมไดอะไรเปนแกนสารเลย อีกไมนาน อีกประเดี๋ยว เราก็จะไปจากโลกนี้แลว หมด
กัน ไมมีโอกาสเหลือใหแลว ชีวิตของเรานี่ลมเหลว เกิดมาเสียเปลา...อะไรทํานองนี้
แตทางพระ ทานไมไดวาอยางนั้น ในธรรมอันเปนความจริงแทนั้น เมื่อยังเปน
คน ยังมีชีวิตอยู ไมมีใครหมดโอกาส ไมวาจะมองที่เวลาในระยะสั้น หรือระยะยาว
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พูดถึงระยะสั้น ถาจับเอาที่วันหนึ่งๆ ก็มีธรรมภาษิตสอนไวใหรูจักใชเวลาใหเปน
ประโยชนวา “เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า ไม่มากก็น้อย ต้องให้ได้อะไรบ้าง”
(อโมฆํ ทิวสํ กยิรา, อปฺเปน พหุเกน วา, ขุ.เถร.๒๖/๓๕๙/๓๓๕)
ที่วา “ได” นั้น อาจจะคิดตางกันไปหลายอยาง หลายคนคิดถึงไดเงินทอง บาง
คนวาไดงาน บางคนวาไดเลาเรียน ไดอานหนังสือ ไดปญญา บางคนวาไดชวยงานคุณ
พ อ ได รั บ ใช คุ ณ แม บางคนว า ได ช ว ยเหลื อ คนอื่ น ได ทํ า ประโยชน ฯลฯ เอาละ
เปนอันวาไดทั้งนั้น และก็ดีทั้งนั้น
แลวก็อยาลืมการไดทางจิตใจดวย เชนวา ไดความสดชื่นผองใส ไดความอิ่มใจ
ใจไดเบิกบาน ไดความสงบ ไดความสุข ไดคิดดีๆ ไดคิดทําความดี ไดคิดชวยเหลือคน
อื่น ไดมีใจเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา มีฉันทะที่จะทําประโยชนหรือทําการสรางสรรคโนน
นี่ ฯลฯ
ถึงเวลากลางคืน ตอนลงนอน คิดวานี่คือจะหมดวันแลว ก็มานึกทบทวนวา
วันนี้ไดอะไรบาง ถาได ก็ดีไป ดีใจได
แตบางทีบางคนบางคืน นึกทบทวนแลว วันนี้ทั้งวัน ไมไดอะไรเลย ชักจะรูสึก
เสียใจ แลวใจก็ขุนมัวหมนหมอง ถาอยางนี้ ก็จะหมดวันหลับไปโดยไมไดอะไรเลย เปน
วันที่เสียเปลา แถมยังซ้ําเติมตัวเองดวยการมีจิตใจเศราหมองขุนมัวเปนทุกขในขณะ
สิ้นวันติดไปกับใจที่หลับอีกดวย เลยเปนวันที่สูญเสียจริงๆ
ที่ จ ริ ง ไม ค วรต อ งสู ญ เสี ย อย า งนั้ น เอาละ เมื่ อ หมดวั น ในเวลาที่ ล งนอน
กลางคืน กอนหลับ ถานึกดูแลว ทั้งวันนั้นไมไดอะไรเลย นั่นก็คิดแกไขทําวันพรุงนี้ใหดี
วากันใหม แตวันนี้เอง ก็มิใชหมดโอกาส
แทจริงนั้น โอกาสยังเปนของเราจนถึงขณะสุดทายที่จะหลับ เราก็จะทําเวลา
จนถึงสุดทายที่จะหลับนั่นแหละ ใหเปนเวลาแหงการได และเปนการไดอยางประเสริฐ
อาจจะดีกวาที่ไดหรือเกินคุมกับที่เสียไปในวันนั้นทั้งหมดดวย นั่นคือสลัดละความคิด
ไมดี หยุดความไมสบายใจ ตัดความหวนละหอยทิ้งไป ทําจิตใจใหเบิกบานผองใสมี
ความสุข
ถาทําใจเองไมได ก็นึกถึงอะไรที่ดีๆ อาจเปนพุทธวจนะ คติธรรม คําสวดมนต
แมกระทั่งสติที่อยูกับลมหายใจของตัวเอง จนหลับไปกับใจที่ยิ้มดวยความสุขผองใส

๑๒๔

รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา

นี้เปนการไดอยางประเสริฐ ที่ดีเลิศ ซึ่งเราสามารถจะได และควรทําใหไดทุกวัน
ควรตั้งเปนหลักของใจไวทีเดียววาจะใหไดอยางนี้ โดยใชคําอยางที่พระพุทธเจาตรัส
สอนทานนกุลผูเฒาวา เราศึกษา คือฝกทําใจใหหลับไปพรอมดวยจิตที่ผองใสเปนสุข
ทําอยางนี้ทุกคืน ก็คือไดปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน อยางเปนประจํา ซึ่งทํา
ไดในหองนอนและทุกที่ เปนการศึกษาชั้นสูง เปนการฝกสติ เจริญสมาธิ ตอไปจิตก็จะ
ชินเปนลักษณะอาการของมันอยางนั้น เปนสวนสําคัญของชีวิตที่ดี ถึงจะเปนผูเฒาชรา
ก็ยังมีเวลาทํากําไรอยางนี้ไดอีกมากมาย

ไมใชวาระสุดทาย
แตเปนวาระที่ไดสูงสุด
วาไปวามา กลายเปนยืดยาว ชักจะเกินกวาที่ควร ถึงทีที่จะตองลัดตัดใหสั้น
บอกแลววา ในชีวิตนี้ ไมวาจะมองในชวงยาวตลอดทั้งชีวิต หรือในชวงสั้นของ
เวลาแตละวันๆ ไมมีใครหมดโอกาสแมกระทั่งถึงขณะสุดทายของวันนั้นๆ หรือของชีวิต
นั้น สําหรับชวงสั้นของแตละวัน ไดพูดไปแลว
ทีนี้ ในชวงยาวตลอดทั้งชีวิต ทางธรรมบอกใหวา แมแตในขณะสุดทายของชีวิต
นั้น ทุกคนก็ไมหมดโอกาสที่จะไดประโยชนอยางสูงสุด หรือทําใหชีวิตไดสิ่งที่ดีที่สุด
บางคนนึกเสียใจวาตลอดเวลายาวนานที่ผานมาของชีวิตนี้ เรามีชีวิตที่ไรคา
ไมไดทําอะไรที่เปนประโยชนเลย หรือตลอดชีวิตนั้น มีแตความลมเหลว
เอาละ การรูสํานึกนั้นก็เปนสิ่งที่ดี แตเมื่อสํานึกแลว ก็สลัดมันออกไป กลับใจ
เปนดี แลวก็สามารถพลิกผันเวลาสวนทาย หรือแมแตวาระสุดทาย จนถึงขณะสุดทาย
ของชีวิตใหมีการไดที่ดีที่สุด
ชีวิตนี้ วากันถึงความจริงในที่สุด ก็เปนเรื่องของเวลาแคขณะหนึ่งๆ ที่จะสืบ
ตอไป หรือจะพลิกผันก็ได การศึกษาที่ถึงปญญาซึ่งสองสวางทั่วโลงตลอด สามารถ
เปลี่ยนพลิกจิตที่เปนแกนของชีวิตจากดําเปนใส จากทุกขเปนสุข ไดฉับพลัน จึงไดบอก
วาไมมีการหมดโอกาสของชีวิต แมถึงขณะสุดทาย
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แมแตพลิกผันความผิดพลาดในขณะที่หวุดหวิดกัน ก็ยังได ดังที่ในพุทธกาล มี
พระสาวกบางทา นเกิดความทุกขมาก ถึง กับ ฆาตั วตาย เช น องค หนึ่ งเปนโรคราย
เจ็บปวดมีทุกขเวทนามาก การพัฒนาทางจิตที่ไดไวสูงๆ ก็เสื่อมหายไปเพราะความ
เจ็บปวยนั้น จึงทอแทใจยิ่งนักจนลงมือฆาตัวตาย เอามีดโกนมาเชือดคอตัวเอง ซึ่งเปน
วาระที่จิตใจฟนเฟอนหมองมัวไป ไมดี คือพลาดไปเสียแลว
แตตอนจวนมรณะนั่นเอง เพราะไดฝกไดศึกษาฝกจิตเจริญปญญามามาก สติมี
ปญญามา ถึงขั้นสวางมองเห็นสัจธรรม พลิกสถานการณทําใหจิตหลุดพนเปนอิสระใน
วาระสุดทายนั้น
บางทานเจ็บปวยมาก และก็ไมไดฆาตัวตาย แตในขณะที่จะมรณะ ปญญา
พัฒนาถึงภาวะที่พลิกผันจิตอยางที่วา กลายเปนสุขสวางสดใสไดลุถึงบรมธรรมใน
วาระสุดทายนั้น
ผูลุถึงประโยชนสุขอยางสูงสุดในวาระสุดทายนี้ เมื่อพูดเชิงเทียบขั้น กลายเปน
วาขึ้นไปเหนือกวาคนที่เรียกวาประสบความสําเร็จในชีวิต ที่ไดร่ํารวยมีทรัพยมหาศาล
หรือมียศตําแหนงมีอํานาจยิ่งใหญ อันนั้นในภาษาพระเรียกวาเปนระดับทิฏฐธัมมิกัตถ
(ประโยชนที่ตามองเห็น) และเหนือกวาแมแตการไดไปสวรรค เหนือกวาสุขของเทวดา
และแมแตพระพรหม ซึ่งเปนระดับสัมปรายิกัตถ (ประโยชนอยางล้ําเลยตาเห็น) สวน
อันนี้เปนประโยชนสูงสุด ที่เรียกวาปรมัตถ
เปนอันวาไมสิ้นโอกาส แมจนขณะสุดทายของชีวิต
ทีนี้ สําหรับผูสูงอายุนี้ สวนมากก็ยังหางไกลขณะสุดทายที่วานั้น จึงยังมีโอกาส
อีกมากมาย ก็นาจะทําชวงเวลาที่ยังมีชีวิตอยูนี้ ใหเปนเวลาที่ดีเลิศประเสริฐสุดของ
ชีวิต เฉพาะอยางยิ่งเปนเวลาของประโยชนสุขในระดับของจิตใจและปญญา ดวย
การศึกษา ฝกจิตใจ และพัฒนาปญญา
มองในแงบวก พอมาเปนผูสูงอายุนี้ กลายเปนวาพนจากความวุนวายดาน
บําเรอกาย หมดเรื่องทางสังคม และวางภาระการงานอะไรตางๆ แลว มีเวลามากขึ้น
หรือมากทีเดียว ในการที่จะศึกษาพัฒนาดานจิตและดานปญญา
ถาจัดเปนทําเปน คือจัดการกับจิตใจของตนนี่แหละใหวางโลงขึ้น เอาเวลามา
ใหแกธรรมแกปญญามากๆ ก็จะมีการพัฒนาในระดับของการเขาถึงประโยชนสุขอยาง
สูงสุดไดอยางดี
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อยางนอยก็ไดจตุรพิธพร:
อายุ วรรณะ สุขะ พละ
การศึกษาพัฒนาจิตใจพัฒนาปญญา เพื่อไดเพื่อถึงประโยชนสุขสูงสุดของชีวิต
มีโอกาสพูดทิ้งไวแคนี้ คือไดแคฝากไวใหเปนทางที่เลือกไดแลวจะดีถึงที่สุดของชีวิต แต
อยางนอยก็พูดใหสบายใจไดวา ยังมีชีวิตอยู ก็ศึกษาเรื่อยไป ถาไมหยุดพัฒนาธรรม
พัฒนาปญญา จะไมเสียอะไร แตจะไดอีกมาก
ที่วาจะไดอีกนั้น ขอยกตัวอยางที่งายๆ คือจะไดรับพรที่สรางใหแกตัวเอง อยาง
ที่ชอบพูดกันนักวาจตุรพิธพร – พร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ (อายุ วณฺโณ
สุขํ พลํ)
ขอแรก คือ อายุ คราวนี้จะไดเปนผู “สูงอายุ” ในความหมายเดิมแท ที่ถูกตอง
ในความหมายที่แทนั้น “สูงอายุ” ที่ทานใหความหมายวา มีอายุมากนั้น ไมใช
แปลวาแกเฒา หรือชราเลย เพราะอะไร เพราะวา “อายุ” นี้ เปนคําภาษาบาลี แปลวา
พลังสืบตอหลอเลี้ยงชีวิต ซึ่งเปนของดี ถาไมดี จะใหเปนพรไดอยางไร
เราบอกวา พร ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ก็ตองเปนของดีทั้งนั้น วรรณะ
สุขะ พละนั้น รูกันชัดวาดีแน อายุอยูในชุดนี้ ก็ตองดีเชนกัน แตคนไทย พอบอกวา “มี
อายุ” ก็นึกวาคือแก ชรา จะหมดแรง แตคําเดิมในภาษาบาลี อายุ คือพลังสืบตอหลอ
เลี้ยงชีวิต อยางที่วาเมื่อกี้
ดังนั้น ที่วามีอายุ คือมีพลังสืบตอชีวิต จึงเปนของดี และจึงเปนพรอยางหนึ่ง ยิ่ง
บอกวา “สูงอายุ” คือมีอายุมาก ก็หมายความวามีพลังที่วานั้นมาก ก็ยิ่งดีใหญ
ถึงตอนนี้ ตองรีบรวบรัด เพราะยืดยาวนักแลว เพื่อใหเขาใจไมยากนัก ขอเลา
เรื่องที่พอรูกันวา พระพุทธเจาตรัสวา พระองคจะดํารงพระชนมอยูตลอดกัป คือตลอด
ชั่วอายุของคนยุคนี้ หมายความวาเต็ม ๑๐๐ ป ก็ได แตเวลานั้น พุทธบริษัททั้ง ๔ มี
คุณสมบัติพรอมดีพอที่จะดํารงพระศาสนาได พระองคจึงทรงปลงพระชนมายุสังขาร คือ
ดํารงพระชนมอยูเพียง ๘๐ พรรษา
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ทีนี้ ที่ตรัสวาจะดํารงพระชนมอยูใหครบ ๑๐๐ ป ก็ไดนั้น ก็ไดทรงอธิบายไวดวย
วา จะทรงพระชนมอยูไดดวยการเจริญอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ถาพูดอยางชาวบาน ก็คือ มีใจใฝปรารถนาจะทํางานดีงามสรางสรรคที่คิด
หมายใหสําเร็จเปนประโยชน (ฉันทะ) เพียรพยายามทํางานนั้นใหกาวหนาไป (วิริยะ)
ใจอยูกับงานนั้นมุงจดจอจริงจังในการที่จะทําใหสําเร็จ (จิตตะ) ใชปญญาไตรตรอง
ตรวจตราจัดวิธีดําเนินการใหลุลวงถึงจุดหมาย (วิมังสา)
ผูสูงอายุที่ชอบทํางานที่ดีโดยมีใจรัก แมแตงานอดิเรกอยางทําสวนดอกไม นี่
คือมีฉันทะ แลวก็มีวิริยะ เพียรขยันหมั่นทํา มีจิตตะ เอาใจใสจริงจังคอยดูแลไมทิ้ง แลว
ก็มีวิมังสา ติดตามตรวจสอบผลคิดคนหาทางแกปญหาตลอดจนทดลองวิธีการตางๆ ที่
จะพัฒนาหรือทําใหไดผลดียิ่งขึ้น แคนี้ก็มีหวังวาจะไดยืดอายุใหยืนยาวอยูไปไดอีก
นาน
ทีนี้ ยิ่ง เป น งานที่ เ ปน เรื่ อ งเนื้อ ตัว ของชี วิ ต เอง คื อ การศึก ษา เพื่ อ พั ฒ นาจิ ต
พัฒนาปญญาที่วานั้น ก็ยิ่งตรงเปาหมาย
ก็เอาอิทธิบาท ๔ มาใชดําเนินการศึกษาพัฒนาจิตพัฒนาปญญาที่วานี้ ก็จะมี
“อายุ” คือมีพลังสืบตอหลอเลี้ยงชีวิต โดยมีพลังอายุนี้อยางสูง (สูงอายุ) คือมีอายุมาก
หมายความวามีพลังสืบตอหลอเลี้ยงชีวิตนี้มาก
เปนอันวา ไดพรขอที่ ๑ คือ อายุ
พอมี พ ลัง อายุ ดี พร อมด ว ยจิ ต ใจที่ ผ อ งใส สบาย อิ่ มอกอิ่ มใจ เป น ตน ก็จ ะ
สําแดงพลังนั้นออกมาใหปรากฏเปนความมีผิวพรรณเปลงปลั่ง มีสงาราศี ที่เรียกวา
วรรณะ เปนพรขอที่ ๒
เมื่อมีพรขอที่ ๑ และขอที่ ๒ คือ อายุ และวรรณะแลว ก็มองเห็นไดไมยากวา
พรขอที่ ๓ คือ สุขะ – ความสุข และขอที่ ๔ คือ พละ – ความมีเรี่ยวแรงกําลัง มีสุขภาพ
ดี ก็จะมีมาดวย เปนอันวามีพรครบ ๔ อยาง เปนจตุรพิธพร ดังที่วาขางตน
เปนอันวา ผูสูงอายุที่วานั้น มีชีวิตดีงาม พรอมดวย
จตุรพิธพร ทั้ง อายุ
วรรณะ สุขะ และพละ
แคนี้ก็นาจะพอใจไดไมนอย
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สูงอายุ คือได ไมใชเสียอายุ
อยางที่ไดรับรูกันวา สังคมทั่วหลากําลังกาวหนาพากันไปเปนสังคมผูสูงอายุ วา
เฉพาะประเทศไทยก็ไดเจริญพัฒนามาเปนสังคมผูสูงอายุแลว
เมื่อสังคมมีผูสูงอายุเปนคนจํานวนใหญ ผูสูงอายุก็มีความสําคัญตอความ
เปนไปทั้งในทางเจริญและทางเสื่อมของสังคมประเทศชาติมากขึ้น และสังคมก็ควร
ตองเอาใจใสความเปนอยูเปนไปของผูสูงอายุมากขึ้นดวย ดังที่ไดพูดมาไมนอยในที่นี้
ซึ่งอาจถือวาเปนการมองในแงดี แตที่จริงนาจะเปนการพูดในแงของการที่จะทําใหดี
ถึงจะเปนสังคมผูสูงอายุ สังคมก็มิใชเปนสังคมของคนสูงอายุ สังคมมีคนตาง
รุน ตางวัย อยูรวมกัน ทั้งคนสูงอายุ และคนวัยอื่นๆ โดยอาจจําแนกเปน ผูสูงอายุ ผู
เจริญวัย และผูออนวัย หรือ คนวัยตน คนวัยกลาง และคนสูงอายุ ทุกคนทุกรุนมา
รวมกันเปนสังคมนี้ ก็จึงตองเอาใจใสคํานึงถึงทุกคน
ตรงนี้ ขอแทรกเรื่องนอกนิดหนอย เปนขอนาแปลกใจ จะวานาขําก็ได คือเรื่อง
ความเพี้ยนของภาษา
เมื่อกี้พูดถึงคําวา “อายุ” ไดบอกวาในภาษาบาลีคําเดิม “อายุ” หมายถึงพลัง
สืบตอหลอเลี้ยงชีวิต (บางคัมภีรบอกสั้นๆ แควา อายุ แปลวา ชีวิต) อายุจึงเปนพรอยาง
หนึ่งที่สําคัญ อยูในจตุรพิธพร เราจึงขอใหคนนั้นคนนี้ มีอายุ มีวรรณะ มีสุขะ มีพละ
ดังนั้น “สูงอายุ” ที่เราแปลวามีอายุมาก จึงควรหมายความวามีพลังชีวิตมาก แต
ในภาษาไทยกลับตรงขาม ที่วาสูงอายุ มีอายุมาก กลายเปนวาแก เฒา จะหมดแรง
ชีวิตหมดกําลัง
คราวนี้มีเพิ่มอีกคําหนึ่ง คือ “วัย” เมื่อพูดวาเจริญวัย ในภาษาไทยหมายความ
วาเจริญเติบโตขึ้น แตในภาษาบาลีที่เปนคําเดิม วัย คือ “วย” หมายถึงความเสื่อม
ความโทรมที่จะไปสูความสิ้นสลาย ดังนั้น เจริญวัย เจริญโดยวัย จึงแปลวาเปนผูใหญ
แก เฒา บางครั้ง ที่วา “สูงอายุ” ก็มีบางคนพูดวา “สูงวัย”
ตามภาษาเดิม เจริญอายุ หมายถึงเพิ่มพลังสืบตอชีวิตใหอยูไดยืนยาว เวลานี้
จึงเกิดมีความนิยมเรียกการทําบุญวันเกิดวา อายุวัฒนมงคล (=มงคลเจริญอายุ,
มงคลเพิ่มอายุ)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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สวน เจริญวัย เจริญโดยวัย เปน วัยวุฒิ (ภาษาบาลีว่า วโยวุฑฺฒิ) ไดแกความ
เจริญโดยวัย ความเปนผูใหญโดยความเสื่อมสลาย เสื่อมเพิ่มขึ้น คือเปนผูแก ผูเฒา
“วัย” มีการใชในความหมายที่ซอนลงไปอีกชั้นหนึ่งดวย คือ เมื่อถือวาอายุ เปน
เวลาทั้งหมดที่มีชีวิตอยูได ก็เอาเวลาทั้งหมดของชีวิต ที่มีความเจริญเติบโตแลวเสื่อม
ลงไป ตั้งแตเกิดไปจนสิ้นสลายคือตาย มาจัดแบงเปนชวงๆ หรือเปนระยะๆ คือเปน
ขั้นตอนของการคืบเคลื่อนสูความดับสลาย และเรียกแตละชวง แตละระยะวา “วัย”
เชนเปน ปฐมวัย มัชฌิมวัย ปจฉิมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยหนุมสาว วัยชรา จึงมีวัยที่ใชใน
ความหมายดีๆ เชน วัยงาม ถึงวัย ถึงพรอมดวยวัย
เรื่องของถอยคําที่เพี้ยนเปลี่ยนความหมาย หรือใชกันผิดพลาดสับสนนี้ เมื่อรู
ผิด เขาใจผิดตามกันไปทั่ว จนกลายเปนความหมายสามัญลงตัว อยูตัวแลว แมแต
ท า นผู รู เช น ผู ทํ า พจนานุ ก รม แม จ ะรู อ ยู ว า ไม ถู ก ต อ งแท จ ริ ง บางครั้ ง ก็ ต อ งยกให
ยอมรับ เปนการถือตามโลกนิรุตติ
เมื่อรูทันความเพี้ยนของภาษาแลว ก็ไมตองไปหลงตามใคร ไมวาในขณะนั้นๆ
เขาจะใชคํานั้นในความหมายเดิมหรือในความหมายที่เพี้ยน เราก็จับไดไลทันทั้งนั้น
ทีนี้ เมื่อจะพูดเอาสาระ ก็มาพูดกันตามความหมายเดิมที่เปนหลัก คือแปล
“อายุ” วา พลังสืบตอหลอเลี้ยงชีวิต หรือใหสั้นวา พลังชีวิต ใครมีอายุมาก คือมีพลัง
ชีวติ มาก ก็จะมีชีวิตอยูไดนาน อยางที่คนไทยเรียกวามีอายุยืน
เมื่อกี้ไดบอกไปแลวถึงหลักใหญที่จะใชยืดอายุ ทําใหอายุยืน คืออิทธิบาท ๔
ซึ่งเปนพลังชีวิตขั้นลึก คือเปนพลังที่หลอเลี้ยงอยูในใจ เริ่มดวยมีอะไรดีๆ ที่ใจใฝรักโดย
มีฉันทะอยากจะทํา แคนี้ใจก็ไมแหงไมเหี่ยว แลวยังมีวิริยะ จิตตะ วิมังสา มารับมา
เสริมเติมแรงเรงใหเดินหนาตอๆ ไป พลังชีวิตจึงเขมแข็งแรงมาก นั่นคืออายุยืนยาว
ออกไป อยางที่พูดไปแลว
ทีนี้ นอกจากพลังชีวิตลงลึกเปนแกนใจชุดใหญนั้นแลว ยังมีหลักธรรมที่ชวยให
อายุยืนอีกชุดหนึ่ง ซึ่งเปนเรื่องของความเปนอยูหรือการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวัน จะ
เรียกวาขอปฏิบัติเพื่อสงเสริมสุขภาพก็ได ชื่อเดิมวา หลักอายุสส์ (การปฏิบัติที่เกื้อหนุน
อายุ, อายุวัฒนวิธี, องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๒๕/๑๖๓) มี ๕ ขอ คือ
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๑. ทําอะไรๆ ตั้งแตกินอาหาร อยูในสิ่งแวดลอม ดําเนินอิริยาบถ ยืนเดินนั่งนอน
ก็ใหเปน สัปปายะ คือใหสบายเกื้อกูลหนุนเอื้อแกชีวิต ดีตอสุขภาพ ใหผอนคลาย ไม
เครียด (สัปปายการี)
๒. ใน สัปปายะ ก็รูจักประมาณ (สัปปาเย มัตตัญญู)
๓. กินของที่ยอยไดสลายแปรหมดไป เชน กินของที่ยอยงาย หรือเคี้ยวใหแหลก
ละเอียด (ปริณตโภชี)
๔. รูจักจัดรูจักใชเวลาใหเหมาะ ทําถูกเวลา ทําเปนเวลา ทําใหพอหรือควรแก
เวลา เชน นอนเปนเวลา พอเวลา (กาลจารี)
๕. รูจักถือพรหมจรรย มีการควบคุมกามารมณเวนเมถุนตามควร เชน ถึงวัน
พระ ก็ถือหรือรักษาอุโบสถ (พรหมจารี)
(อายุวัฒนวิธี มีอีกชุดหนึ่ง เปลี่ยนขอ ๔ เปน ถือศีลรักษาวินัย (สีลวา) และขอ ๕ มีกัลยาณมิตร)

ที่วามานี้คือผูสูงอายุเพิ่มอายุใหแกตัวเอง ทีนี้ เมื่อกี้ไดพูดถึงคําวา “วัยวุฒิ” ก็มีเรื่องที่
ควรพูด ในแงที่ผูสูงอายุชวยเพิ่มอายุใหแกผูออนอายุ
“วุฒ” (“วุทฺธ” ก็ได, บาลีคําเดิม=วุฑฺฒ, วุทฺธ) แปลวา เจริญแลว แก ผูใหญ (นิยม
ใชในรูปภาวนามเปน “วุฒิ”) คํานี้ก็สําคัญ เราไดยินคําสวดใหพรของพระบอยมากหรือ
เปนประจําทีเดียววา (ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๙)
อภิวาทนสีลิสฺส
นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน
จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ.
แปลว่า: ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ยอมเจริญแกบุคคลผูมี
การอภิวาทเปนปกติ ผูเคารพนับถือวุฒชน (ผูเจริญ ผูแก ผูใหญ ผูมีวุฒิ) เปนนิตย
ทีนี้ “วุฒ” คือ ผูเจริญ ผูแก ผูใหญ นั้น ตามที่รูกันทั่วไปก็มี ๓ พวก คือ ชาติวุฒ –
ผูใหญโดยชาติตระกูล วัยวุฒ – ผูใหญโดยวัย และ คุณวุฒ - ผูใหญโดยคุณความดี
แตในคัมภีรสําคัญแหงหนึ่ง (สุตฺต.อ.๒/๑๔๗) ทานแยกละเอียดวา “วุฒ” มี ๔ คือ
ปัญญาวุฒ – แกใหญเจริญโดยปญญา คุณวุฒ – แกใหญเจริญโดยคุณสมบัติ โดยคุณความดี
ชาติวุฒ – แกใหญเจริญโดยชาติตระกูล และ วัยวุฒ – แกใหญเจริญโดยวัย
ทั้งนี้ ถือ ปัญญาวุฒ เปนอันดับ ๑
ที่ทานแนะนําบอกวา ผูเคารพนับถือวุฒ จะเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
นั้น คัมภีรที่แยก ๔ วุฒ บอกวาหมายถึงเคารพนับถือผูวุฒโดยปญญาและคุณความดี
(แก-ใหญ-เจริญ ดวยธรรมดวยปญญา หรือดวยปญญาและคุณความดี)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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สวนอีก ๓ คัมภีรที่แยก ๓ วุฒ บอกวาหมายถึงเคารพนับถือผูวัยวุฒ ที่พรอม
ดวยคุณความดี คือผูสูงอายุสูงวัยที่มีคุณความดีมาก (คุณสมฺปนฺโน วโยวุฑฺโฒ)
ทําไมการเคารพนับถือวุฒหรือวุทธชน ผูมีคุณความดีมีปญญา จึงทําใหมีพลัง
ชีวิตดี มีอายุยืนได คําตรัสนี้เปนการแนะนําบอกกลาวในวงกวาง เปนเชิงวิถีชีวิตหรือ
วัฒนธรรม
การเคารพนับถือนั้นมากับใจที่ยอมรับ หรือมองเห็นคุณคา แลวเลื่อมใส ทําให
อยากเขาใกล ไปหา ยินดีรับฟง พรอมจะศึกษา เหมือนเชิญหรือเปดโอกาสใหบอกเลา
แนะนําและใสใจกัน ทําใหไดเรียนรู และรอดภัย แมแตคนไมฉลาด เรียนรูไมเปน แคได
เลียนแบบ ไดตามอยาง ก็ชวยใหดําเนินชีวิตถูกตอง เปนอยูดีได พูดสั้นๆ ก็คือไดอยูใน
ชุมชนในสังคมในวัฒนธรรมที่มีการเกาะกุมสังสรรคเสวนาอันใหพากันพัฒนาในกุศล
จึงทําใหไดอายุ โดยมีชีวิตเจริญมั่นคงสุขสวัสดี และนี่ก็เปนคุณคาของผูสูงอายุตอสังคม
เมื่อเจริญอายุแลว วรรณะ สุขะ พละ ก็ตามตอมาได

สังคมอยางไร คือรูเขาใจคุณคาของผูสงู อายุ
ย้ําอีกทีวา การแสดงความเคารพนับถือ มีความหมายที่แสดงถึงการเหลียวแล
ใสใจ คํานึงถึงกัน โดยมองเห็นคุณคา ความสําคัญ และคุณคาความสําคัญนั้นก็ทั้ง
หมายถึงและมุงเพื่อประโยชนแกสังฆะหรือสังคม เชนเพื่อเปนแบบแผนหรือวัฒน ธรรม
ประเพณี ที่จะรักษาสังฆะหรือสังคมใหดีงามเจริญมั่นคง
เพราะมองที่และมุงเพื่อประโยชนของสังฆะหรือสังคม เปนเรื่องของสวนรวม
การแสดงความเคารพนับถือจึงไมใชเปนการมาวัดเทียบกันระหวางบุคคลวาใครสูงใคร
ต่ํา ใครดีใครเลว ฉันควรจะไหวคนนั้นคนนี้ไหม แตใหมีหลักที่ยึดถือแลวก็ตั้งกติกา
ขึ้นมา (อยางที่พระกราบไหวกันตามลําดับพรรษา หรือทหารแสดงความเคารพกัน
ตามลําดับขั้นยศ เปนตน)
ถามองในแงบุคคลวา คนผูนั้น ผูใหญคนนี้ ไมดี ไมนานับถือ ฉันไมไหว ไม
แสดงความเคารพ ก็มิใชใหเปนการวัดกันระหวางบุคคล หรือเทียบเขาเทียบเราวา คุณ
ไมดีกวาฉัน ทานเลวกวา ขาไมไหว อะไรทํานองนี้ แตทําเพื่อเปนการเตือนสติปลุก
สํานึกใหเขาไดคิดที่จะแกไขปรับปรุงตัว แตถึงแมจะทําอยางมีเหตุผลเชนนี้ ทานก็ไม
สนับสนุนใหทําเปนการสวนตัว แตใหเปนปฏิบัติการทางสังคม
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(เชน เคยมีภิกษุแสดงอาการหยาบโลนตอภิกษุณี ทานมิใชใหภิกษุณีรูปนั้นๆ แสดง
ปฏิกิริยาอะไร แตพระพุทธเจาทรงใหภิกษุณีสงฆประชุมกัน จะไดลงมติไมใหไหวภิกษุนั้น ให
รวมกันถือวาภิกษุนั้นเปนผูที่ไมพึงไหว, วินย.๗/๕๓๓-๔/๓๓๖, ในสังคมและในชุมชนทั้งหลาย ก็
นาจะถือหลักการและใชปฏิบัติการแบบนี)้
ในเมื่อความเคารพนับถือนั้น ตั้งอยูบนฐานของคุณคาความสําคัญตอสังคม
และวาโดยรวม ผูสูงอายุก็มีคุณคาความ สําคัญตอสังคม ทั้งที่ไดทําใหแลว และยังทํา
ได ต อ ไปดั ง ว า แล ว คนที่ ตอ งการรั ก ษาสั ง คมให ดี ง ามเกษมศานต มั่ น คง นอกจาก
ตระหนักรูและแสดงออกถึงการมองเห็นคุณคาความสําคัญนั้นแลว ก็พึงชวยกันเกื้อกูล
หนุ น เสริ ม ให บ รรดาผู สู ง อายุ มี โ อกาสรั ก ษาคุ ณ ค า ความสํ า คั ญ นั้ น และสามารถ
เอื้ออํานวยประโยชนแหงศักยภาพของตนใหแกเหลาอนุชนของสังคมสืบตอไป
เปนธรรมดาอยูแลววา สังคมจะอยูดีมีความมั่นคงได ก็ตอเมื่อคนทั้งมวล อยาง
นอยสวนใหญ มีชีวิตเปนอยูดีมีความมั่นคง และผูสูงอายุทั้งหลายก็เปนคนสวนหนึ่ง
ของสัง คมนี้ ดัง นั้น อย า งน อยตามธรรมดานี้ จึ ง จะต องใหผู สูง อายุ ทั้ง หลายมี ชี วิ ต
เปนอยูดีมคี วามมั่นคง
ยิ่งเมื่อมาเปนสังคมผูสูงอายุ ซึ่งมีผูสูงอายุเปนจํานวนใหญ ความมั่นคงอยูดี
ของสังคม ก็ยิ่งขึ้นตอความมั่นคงอยูดีแหงชีวิตของผูสูงวัยมากขึ้น จึงจําเปนอยูเองที่
สั ง คมส ว นรวมจะต อ งเอาใจใส ดู แ ลคํ า นึ ง เคารพต อ สวั ส ดิ ภ าพเป น ต น ของบรรดา
ผูสูงอายุเหลานั้นใหมากมายจริงจัง
ผูสูงอายุ สูงวัย คือผูแก ผูเฒานั้น ถูกภัยชราคุกคามและทําลายความมั่นคง
ของชีวิตอยูแลวตลอดเวลา พรอมทั้งโรคภัยนานาที่มักพวงพลอยมาซ้ําเติม อยางที่ได
เลาขางตนถึงเรื่องคหบดีชรา ที่มาเฝาและกราบทูลพระพุทธเจาวา ทานแกเฒาแลว
รางกายกระเสาะกระแสะ เจ็บออดๆ แอดๆ ไมมีโอกาสมาเฝาพระพุทธเจาไดสม่ําเสมอ
จึงขอใหประทานพระโอวาท และไดตรัสสอนใหฝกใจวา “ถึงกายจะป่วย แต่ใจไม่ป่วย”
ความชรา โรคภัย ความออนแอหมดเรี่ยวแรงหมดกําลังของรางกาย จนถึงขั้นที่
จะทํ า อะไรไมไ หว ช ว ยตั ว เองไม ไ ด ที่เ ป นธรรมชาติ มาเองตามธรรมดานี้ บั่น ทอน
ทําลายความรูสึกมั่นคงแหงชีวิตของผูสูงอายุอยางหลีกเลี่ยงไมได
จึ ง ได ยิ น ท า นผู สู ง อายุ พู ด ยื น ยั น ออกมาเองว า เรื่ อ งสํ า คั ญ อั น ใหญ ที่ สุ ด ที่
ครอบงําครองใจคนชรา ก็คือความหวงตัวเอง กังวล จนถึงกลัววา จะกิน จะอยูได
อยางไร ใครจะเลี้ยง ใครจะทําอันนั้นอันนี้ให ฯลฯ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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พระพุทธเจา เมื่อทรงสอนใหตัวผูเฒาชราเองศึกษฝกจิตของตนอยางที่วานั้น
แลว อีกดานหนึ่ง นอกจากเจาตัวผูสูงอายุเองจะพึงเปนอยูดูแลชีวิตฝายรูปธรรมโดยไม
ประมาท บริหารกายที่มักปวย ดวยใจที่ไมปวยแลว ขอที่ทรงสอนอยางสําคัญ ก็คือการ
ที่เหลาอนุชนหรือคนอื่นในสังคมพึงเคารพถือเปนสําคัญที่จะใสใจดูแลจัดสวัสดิการให
ผูสูงอายุมีชีวิตที่เกษมศานตมั่นคง
ที่วานี้ก็เริ่มแตในครอบครัว มีคําสอนมากมายใหเลี้ยงดูพอแม (เชนใน หลักทิศ
๖, หลักการดูแลบํารุงมารดาบิดาเป็นอุดมมงคล) และใหคนรุนหลังเคารพนับถือผูสูงวุฒิสูงวัย
(วุ ฑฒาปจายนะ ) ที่วา แลว ซึ่ ง ก็ร วมอยูใ นหลั กใหญ แ หง กตั ญญู – ยอมรับ ตระหนั ก รู
คุณคา และกตเวที – ตอบสนองใหปรากฏดวยการกระทําขึ้นมา
รวบรัดรวมความวา คนรุนหลัง หรือสังคมโดยรวม ตองจัดสรรตั้งระบบการที่
เปนประกันใหมั่นใจวาผูสูงอายุจะเปนอยูดีมีชีวิตที่มั่นคง
เมื่อบรรดาผู้สูงอายุเป็นอยู่ดีมีชีวิตที่มั่นคง ก็จะเอื้อคุณค่าที่ตนมีออกมาอวย
ประโยชน์แก่สังคมได้เต็มที่ ขณะที่มวลอนุชนเองซึ่งแน่แท้ว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุต่อไป
ก็ไ ด้ พ รข้ออายุ ใ ห้มีชี วิ ตที่มั่น ใจว่ าจะมี ความมั่ นคงอย่ างยื นยงไปจนตลอดได้ โดยที่
ผลรวมสุดท้ายก็คือทําให้ทั้งสังคมเกษมศานต์มั่นคงยั่งยืนได้อย่างมั่นใจ

ทุกรุน ทุกวัย แตละชีวิตตางศึกษา
และ ทุกคนมารวมกันพัฒนาสรางสรรคสังคม
ดังวาแลว สังคมมีคนตางรุน ตางวัย มาอยูรวมกัน ทั้งคนสูงอายุ และคนวัยอื่นๆ ทุก
คนทุกรุนที่มารวมกันเปนสังคมนี้ จะตองรวมดวยชวยกันสรางสรรคอภิบาลสังคม
ทุกคนจึงตองพัฒนาตัวเองใหมีธรรมประจําใจของพระพรหม คือ เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา
ทั้งนี้ถือวา ผูสูงอายุเปนผูนําทําตัวอยางในการมีหรือตั้งอยูในพรหมวิหาร ๔ นั้น
โดยแสดงออกในทางปฏิบัติดวยการใชสังคหวัตถุ ๔ ดังที่วาขางตน
ทุกคนรวมดวยในการสรางสรรคอภิบาลสังคม แตในทุกคนนั้น ไมมีใครเทากัน
เลย ไม ว า โดยเรี่ ย วแรงกํ า ลั ง กาย กํ า ลั ง ทรั พ ย กํ า ลั ง ใจ กํ า ลั ง ป ญ ญา กํ า ลั ง
ความสามารถ เริ่มดวยความแตกตางดานวัตถุเครื่องอาศัยเปนอยู
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ดังนั้น สังคหวัตถุจึงเริ่มที่ “ทาน” ใหปนจัดสรรเอื้ออํานวย อยางนอยใหทุกคนมี
กินมีใชเปนอยูไดพอเพียงทั่วกัน
หัน มาดู ที่ ผู สู ง อายุ คนกลุ ม นี้ ที่ ก ลายเป น จํ า นวนใหญ ที่ จ ริ ง เป นส ว นร ว มที่
เกื้อหนุนสังคมไดมาก แตถาไมจัดระบบความสัมพันธและการเปนสวนรวมใหดี เมื่อมี
จํานวนมาก ก็จะเปนจุดออนแอใหญของสังคม เพราะมีรางกายเสื่อมถอย กําลังนอย
ไมพอแกงาน แตเมื่อจัดระบบสัมพันธใหเหมาะ ก็จะเปนสวนรวมในการสรางสรรค
อภิบาลสังคมไดเปนอยางดี
นี่คือ เมื่อผูสูงอายุไมสามารถใหสวนรวมดานแรงกายไดเพียงพอ ก็ใหสังคม
ตระหนักรู โดยคนรุนรองลงมาและรุนเยาวเขามาผอนแทนดานนี้
พรอมกันนั้น บรรดาผูสูงอายุนั้น พูดอยางกวางๆ ดังที่กลาวขางตนวา เปน
คลังขอมูล เปนแหลงประสบการณ เปนขุมทรัพยทางปญญา ตลอดจนเปนที่สืบปรีชา
ญาณ และเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงแหลงใหญ
เมื่อรับรูหรือสืบความเขาใจกันไวอยางนี้ คนรุนรองที่เปนแกนกําลังหรือเปน
แรงงานหลักของสังคม พึงมองเห็นคุณคาของผูสูงอายุ และรูจักใชรูจักถือเอาประโยชน
จากขุมกําลังหรือแหลงทรัพยากรนี้ใหคุมคา โดยใฝใจที่จะฝกศึกษาเรียนรู อยางนอย
ใหการตอทอดสืบสานวัฒนธรรมและอารยธรรมดําเนินไปได
ดวยการปฏิบัติเชนนี้ การเปนสวนรวมและใหสวนรวมแกกันในสังคม ก็จะเปน
จริงขึ้นมา
วาตามหลักสังคหวัตถุ ผูสูงอายุมีบทบาทใหญในขอ “ปยวาจา” บอกเลา
เรื่องราว ถายทอดประสบการณ แนะนําสั่งสอน เปนที่ปรึกษา ตลอดจนเผล็ดปรีชา
ญาณใหแกอารยธรรม
ในขณะเดียวกัน คนรุนกลางรองลงมาที่เปนกําลังแรงงานของสังคม เปนเจา
บทบาทในขอ “อัตถจริยา” จัดดําเนินการแผขยายใหสังคมเขาถึงประโยชนทั่วทั้งหมด
ในที่สุด ทุกคนมีความเสมอสมานกันตามหลักในขอ “สมานัตตตา” (‘สมาน’
ในภาษาบาลี แปลว่า เสมอกัน เท่ากัน โดยมีนัยแง่เข้ากันร่วมกันด้วย)
ที่วาเสมอกันหรือเสมอภาค คือมีความเทากันเสมอกันตอหนาธรรม ทั้งธรรมที่
เปนกฎหมายกฎเกณฑกติกาของสังคมมนุษย (นิติธรรม) และธรรมที่เปนกฎธรรมดา
แหงความเปนไปตามเหตุปจจัยของธรรมชาติ (ธรรมนิยาม)
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พรอมกันนั้น ก็เปนความเสมอกันเทากันแบบเขากันรวมกัน ซึ่งในแงหนึ่งคลาย
กับหลักการมีสวนรวม
แตนาสังเกตวา ในสังคมของเราที่เปนมา คนสวนมากหรือมากมายใชหลักการ
มีสวนรวมนั้น ในความหมายที่มุงเอาความมีสวนรวมในการได ทําใหความเสมอภาค
และการมีสวนรวม มักเปนเหตุใหเกิดความแกงแยงและแตกแยก โดยที่วาคนเหลานั้น
ทั้งรอการที่จะได และเพงจองการที่จะไดเทากันกับเขา อยูกันแคนั้น ไมกาวไปใหถึงการ
รวมกันสรางสรรค
ดังนั้น จึงควรเนนไววา ถาถือตามหลักสมานัตตตานี้ ตองมองการมีสวนรวมใน
แงของการมีสวนรวมในการใหดวย
แทนที่จะพูดวา การ “มีส่วนร่วม” อาจเปลี่ยนพูดใหมวา การ “ใหสวนรวม”
ที่วานี้ พูดอยางรวบรัด ความเสมอภาคตามหลักสมานัตตตานี้ ตองมีทั้ง เสมอ
ภาคกัน เท ากัน และเข า รว มกั น ( สมานอัต ตา) ทํ า การทํา งานอย า งสมเสมอเข า กั น
(สมานกิจจ์) และรวมสุขรวมทุกขกัน (สมานสุขทุกข์)
เปน อัน ว าได พู ดมาพอสมควรแล ว ในเรื่อ งของการที่ ทุก คนจะต องร วมดว ย
ชวยกันสรางสรรคอภิบาลสังคม

สงกรานต เปนมงคลวาร
ที่ผูสูงอายุปฏิบตั ิการสมานสังคม
ดั ง ได พู ด แต ต น ว า โดยทั่ ว ไป สั ง คมทั้ ง หลายมี วั ฒ นธรรม นั บ ถื อ ผู สู ง อายุ
โดยเฉพาะเมืองไทยนี้เปนสังคมหนึ่ง ที่มีวัฒนธรรมในการเคารพนับถือผูสูงอายุเดนชัด
โดยไดปฏิบัติเปนประเพณีสืบทอดกันมาอยางหนักแนนจริงจัง ดังมีการแสดงออกเปน
กิจกรรมหลักในประเพณีวันสงกรานต ซึ่งเปนวันสําคัญของทุกป เปนวันเริ่มตนปของ
สังคมนี้สืบมานาน ดังที่บัดนี้เรียกกันวาปใหมไทย มีความสําคัญมากถึงกับในปจจุบัน
ไดยอมรับใหถือเปนทางการวาวันที่ ๑๓ เมษายน ซึ่งเปนวันมหาสงกรานต์ อันเปนวัน
หลักวันแกนของเทศกาลสงกรานต เปน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ”∗
∗

มติ ค.ร.ม. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๒๕ (ตอมา มติ ค.ร.ม. ๓๑ ต.ค. ๒๕๓๒ ใหวนั ที่ ๑๔ เมษายน ของทุกป เปนวันครอบครัว) – ขอ
อนุโมทนาพระพงศธรณ เกตุาโณ ที่ชวยสืบคนหลักฐานที่แสดงนี้
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เมื่อถึงวันสําคัญ คนไทยถือกันมาวาตองทําบุญ ยิ่งในวันสงกรานต ก็เปนการ
ทําบุญใหญ เรียกวา “ทําบุญรวมญาติ” คนทั้งหมูบาน ทั้งถิ่น ทั้งชุมชน มาชุมนุมทําบุญ
รวมกันที่วัด เพื่ออุทิศกุศลกรวดน้ําใหแกประดาญาติ มีบรรพบุรุษ คือผูใหญผูสูงวัยรุน
กอนที่สิ้นชีพจากไปแลว เปนหลัก เปนจุดรวมใหชุมชนทั้งหมดมาสามัคคีทําบุญรวมกัน
เชื่อมคนที่ยังอยูและผูที่สิ้นแลวใหถึงกัน
เมื่อไปวัดทําบุญดวยน้ําใจระลึกถึงใหความสุขแกผูใหญผูญาติทั้งหลายในอดีต
แลว เพื่อความสะดวกก็อาจจัดพิธีสรงน้ําพระ ซึ่งเปนผูใหญโดยคุณธรรม (คุณวุฒิ) ให
เสร็จกอนกลับบาน
ตอจากทําบุญใหแกพอแมปูยาตายายผูใหญรุนเกาตอนตนวันเสร็จแลว ทีนี้ก็
ถึงเวลาไปเคารพกราบไหวผูใหญรุนปจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู ซึ่งเปนผูสูงอายุ เปนผูใหญ
โดยวัย (วัยวุฒิ) หรือทั้งโดยวัยและโดยคุณธรรม ซึ่งอาจจะสะดวกจะพรอมในตอนบาย
ดวยวิธีปฏิบัติเปนกิจกรรมที่เรียกวารดน้ําขอพร หรือทางภาคเหนือเรียกวารดน้ําดําหัว
(นําสิ่งของไปใหดวย อาจนําเสื้อผาใหมไปใหเพื่อเปลี่ยนเมื่อรดน้ําใหเปยกไปแลว)
ตอจากรดน้ําผูใหญ ก็รดน้ํา อาบน้ํา สาดน้ํากันเองไปทั่วทั้งหมด ใหชุมฉ่ําสด
ชื่นเปนสุขกันทั่วทุกคน
“น้ํ า ” ที่ เ ป น เนื้ อ ตั ว ของกิ จ กรรมในวั น สงกรานต นั้ น ในขั้ น มองเห็ น รู สึ ก มี
ความหมายเปนสิ่งซึ่งใหความชุมชื้นสดชื่นฉ่ําเย็นสุขสบาย หายรอน และในขั้นลึก เปน
สวนประกอบสําคัญยิ่งอันจําเปนของชีวิต เปนเครื่องบํารุงหลอเลี้ยงชีวิต ทําใหดํารงอยู
และดําเนินไปได อํานวยใหเกิดมีความเจริญเติบโตงอกงาม
ยิ่งเมื่อเทศกาลสงกรานตนี้ เปนชวงเวลาของฤดูที่มีอากาศรอนจัด ความหมาย
ของน้ําดังวานั้น ก็ยิ่งสําคัญ ยิ่งเดนชัดในความรูสึกที่ชอบใจชื่นใจ การรดน้ํา อาบน้ํา
สาดน้ําให จึงสื่อความหมายวาเปนการใหความสุขความสดชื่นเกิดกําลังมีชีวิตชีวา
แตความหมายดีงามที่วานั้นจะเปนจริงได ก็ตองตั้งตนจากในใจของคนที่รด
อาบสาดน้ําใหนั้น คือเขามีเจตนาดีงาม ทําอยางนั้น รดอาบสาดน้ําใหดวยเจตนาซึ่งมา
จากน้ําใจที่ปรารถนาดีอยากใหคนที่ไดรับน้ําหรือถูกน้ํานั้น ไดมีชีวิตชีวาเปนสุขสดชื่น
ถาคนที่รดอาบสาดน้ําใหนั้นไมมีน้ําใจมุงหมายดีอยางที่วา เขาอาจรดอาบสาด
น้ําใหดวยเจตนาแกลง คุกคาม ทําราย เยยหยัน หรือเอาแตสนุกของตัว แลวแทนที่ผู
ไดรับน้ํานั้นจะเปนสุขสดชื่น ก็จะกลายเปนบาดเจ็บ เดือดรอน เจอภัย ไดทุกข

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๗

ดังนั้น สงกรานตจึงไมจบแคน้ําที่เปนวัตถุภายนอก แตสงกรานตจะตรงและ
เต็มความหมายได ตอเมื่อน้ําขางนอก ที่รดอาบสาดใหกันนั้น สื่อความ เปนคู และ
ออกมาจากน้ําขางใน คือน้ําใจปรารถนาดี ที่อยากใหผูอื่นมีกําลังเปนสุขสดชื่น และ
น้ําใจปรารถนาดีอันนี้ ก็คือที่เรียกสั้นๆ วา “เมตตา” หรือ “ไมตรี” นี่เอง
เมื่อรดอาบสาดน้ําใหกัน ในมือมีน้ําขันน้ําถังน้ําทอพรอมจะใช ในใจก็ตองมี
น้ําใจแหงไมตรีหรือเมตตาเปนฐานสงเจตนาที่ดีอยูพรอมกันดวย จึงจะเปนสงกรานต
ที่มาในวัฒนธรรมไทย
การรดน้ําอาบน้ําใหนั้น เริ่มดวยไปรดน้ําผูใหญผูสูงอายุกอน เหมือนบอกวา
โดยวัฒนธรรมประเพณี สังคมนี้มีผูใหญผูสูงอายุเปนหลักเปนประธาน คนที่ไปมิใชรด
น้ําทานเทานั้น แตขอพรจากทานดวย แสดงความมีใจเคารพยอมรับคุณคาและนอมรับ
น้ําคําน้ําวจี คือใจพรอมที่จะฟงและรอที่จะรับจะถือเอา
สงกรานตจึงเริ่มตนเหมือนเปดปใหมดวยกิจกรรมเริ่มแรก คือการที่อนุชนคนรุน
ที่ตามมาหรือรุนหลังแสดงความเคารพรักนับถือและขอรับพรคือวรสารจากผูสูงอายุซึ่ง
เปนผูหลักผูใหญ ผูทรงวัยวุฒิและคุณวุฒิ หมายความวา สงกรานตเริ่มปใหมดวย
กิจกรรมที่เปนสัญลักษณแหงการที่สังคมแสดงความพรอมใจรับคําสื่อสารอันดีงาม
ประเสริฐจากบรรดาทานผูสูงอายุ
เมื่อคนรุนนองรุนหลังเหลาอนุชนมาเคารพนบไหว นํา น้ําขันน้ําทาน้ําวารีมา
อาบมารดให แสดงน้ําใจปรารถนาดีมีไมตรีนอบนบนับถือ และรอขอรับน้ําคําน้ําวจีที่
จะอวยชั ย ให พ รอย า งนี้ แ ล ว ก็ เ ป น วาระที่ ผู สู ง อายุ ซึ่ ง เป น ผู ห ลั ก ผู ใ หญ นั้ น จะเริ่ ม
สงกรานตเปดศักราชใหม ดวยการใหน้ําคํา อวยน้ําวจีแหงเมตตา ถายทอดออกมาเปน
คําบอกเลาเรื่องราวประสบการณ ชี้แนะนําทาง และคําอวยพรสงทาย นี่คือสงกรานต
มาย้ําทวนใหคนตางรุนตางวัยไดสื่อสารสมานรวมกันสืบประสานสังคมไวใหดี
บทบาทและสวนรวมที่ผูสูงอายุ ผูหลักผูใหญ ผูสูงธรรมสูงปญญา ทั้งสูงวัยและ
สูงคุณความดี จะแสดงออกมา และมอบใหแกสังคม เริ่มตั้งแตวันมหาสงกรานตนี้ ก็
เปนไปตามสูตรพระพรหม และสูตรพระราชา ที่วาแลวขางตน
ตาม สูตรพระพรหม ในยามสงกรานตที่คนทั้งหลายอยูในสถานการณที่สบายดี
เปนปกติ ผูใหญในฐานะแหงพรหม จึงทรงไวซึ่ง “เมตตา” คือในใจมีความรักความ
ปรารถนาดีตอทุกผูทุกคน อยากใหเขาเปนอยูดี มีความสุขทั่วกัน
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จากนั้ น ตาม สู ตรพระราชา ด ว ยน้ํา ใจที่ มี เ มตตานั้ น ก็ แ สดงออกมาโดยกล า ว
ถอยคําเปนน้ําวจีที่เปน “ปิยวาจา” คือ คําที่พูดดวยใจรักปรารถนาดี ชวนใจผูฟงใหอยาก
ถืออยากทํา อยากเขามาพบปะสื่อสาร มาพูดจาดวยชวยกันชวนกันแกปญหาและทํา
การสรางสรรคทั้งหลาย
ลงท า ยด ว ยคํ า แสดงจุด หมายของเมตตา คือ คํา อวยพรให ทุก คนเจริญ พรั่ ง
พรอมดวยจตุรพิธพร และใหสังคมหมูชนเจริญงอกงามสุขสันตมั่นคงยั่งยืนตราบจิรกาล
สงกรานต ที่ ฉ ลอง-รั บ -เริ่ ม ศั ก ราชใหม ไ ด เ ต็ ม ความหมาย อย า งนี้ จะไม มี
ความหมายเปนเพียงการกาวไปของกาลเวลา ตามการกาวยาย (สงฺกฺรานฺติ; สงฺกนฺติ = สํ
+ กนฺติ) ของดวงสุริยา จากราศีมีน ไปเขาราศีเมษเทานั้น

แตจะไดความหมายดีงามสําหรับชีวิตและสังคม ตามคําแปลที่ยักเยื้องไปได
ตามรูปศัพทของสงกรานตนั้นวา จะไดมีชีวิตที่กาวไปดี ในสังคมที่กาวไปดวยกัน ให
เปนการกาวไปดวยกันทั้งสังคม ของทุกชีวิตที่กาวไปดวยดี
ลงท้าย การที่สังคมไทยได้ชื่อว่าเป็น “สังคมผูสูงอายุ” นี้ ถือได้ว่าเป็นการ
บอกกล่าวนัดหมายให้เหล่าอนุชน คือบรรดาคนรุ่นหลังที่ตามมา ต่อจากผู้สูงอายุ
เหล่านั้น ได้ร่วมใจช่วยค้ําชูผู้สูงอายุไว้ให้ดํารงอยู่ในฐานะเป็นบุคคลมีคุณค่า น่านับถือ
อย่างที่เรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้เป็นอยู่ดี งดงาม มีความสุข ที่มวลอนุชนรู้สึกอบอุ่น
ร่มเย็น พากันมารวมกําลังร่วมในการสร้างสรรค์อภิบาลสังคมนี้ให้เจริญงอกงามอยู่ใน
ความสุขสันต์มั่นคงอย่างยั่งยืน ตลอดกาลยาวนานสืบไป

หลัก “อนัตตา”
มากับปัญญาที่รู้เข้าใจและทําการตามเหตุปัจจัย
หลักอนัตตา ปฏิเสธอัตตา ที่ภาษาพราหมณเรียกวา “อาตมัน”
หลักอนัตตา คือพระพุทธเจาทรงสอนหลักธรรมความจริงวา สิ่งทั้งปวง ไมวา
อะไรๆ ทุกสิ่งทุกอยาง เปนอนัตตา คือไมเปนไมมีอัตตา ทีนี้ อัตตานั้นแปลวาตัวตน
อนัตตาจึงแปลวาไมเปนไมมีตัวตน
หลายคนพอไดยินวาไมเปนไมมีตัวตน ก็นึกเอาวาไมมีไมเปนจริง แลวก็นึกวา
พระ พุทธศาสนาสอนวา สิ่งทั้งหลายไมมีจริง อะไรๆ ก็ไมมีจริง แตนั่นเปนความ
เขาใจผิด ที่แทนั้นตรงขามเลย
ตรงขามอยางไร ที่วาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือทุกสิ่งทุกอยางไมเปนไมมีอัตตา
ไม เ ป น ไม มีตั วตนนั้น ก็ คือ สิ่ งทั้ งหลายทั้ง ปวงหรื อ ทุ กสิ่ งทุ กอย างที่ มี อยู นั้ น เป น
สภาวธรรม จะพูดสั้นๆ วาเปนสภาวะ ก็ได∗
ที่วาเปนสภาวะ คือเปนสิ่งที่มีภาวะของมันเอง หมายความวา สิ่งทั้งหลายทั้ง
ปวง ทุกสิ่งทุกอยางมีภาวะของมัน เชนสังขารทั้งหลาย ที่เปนไปตางๆ เปนอยางนั้น
อยางนี้ ก็เกิดจากองคประกอบ มีปจจัยตางๆ สืบตอสัมพันธปรุงแปลงสรรคแตง
ขึ้นมา ไมตองและไมอาจจะมีอัตตาตัวตนอะไรสิงซอนเปนเจาของครอบครองบงการ
บัญชาใหมันเปนไปอยางนั้นอยางนี้ตามอยากตามปรารถนาของตัวตนแทรกซอนเขา
ไปได
คําวาตัวตน ตัวกู ตัวขา ตัวเขา ฯลฯ เปนขอยึดถือหรือสมมติทางภาษาเพื่อ
ความสะดวกที่จะรับสมอางในการสื่อสารเปนตนเทานั้น
∗

คําที่มีความหมายกวางที่สุดคือ “ธรรม” ซึ่งไมมีคําไทยที่จะแปลใหตรงกัน (คําที่ใกลที่สุดคือ “สิ่ง”) ใชไดกับ
ทุกสิ่งทุกอยาง และคําวา “ธรรม” นั้นมีความหมายมากมายหลายนัยนัก ในภาษาไทย คนไทยมักจับเอา
ความหมายแงนั้นแงนี้มาปะปนกัน ทําใหเขาใจผิดพลาดสับสน, “ธรรม” จัดแยกจําพวกไดหลายแบบ เชนเปน
รูปธรรม กับนามธรรม ฯลฯ, ในที่นี้ก็แยกไดเปน สภาวธรรม (สิ่งที่มีภาวะของมัน) กับบัญญัติธรรม (ปญฺญตฺติ
ธมฺม, สิ่งที่เปนบัญญัติ คือสิ่งที่มนุษยบัญญัติขึ้นตามสมมติ ไมมีจริง)

๑๔๐

รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา

เพื่ อ ช ว ยให เ ข า ใจง า ยขึ้ น อี ก ขอยกคํ า อธิ บ าย “อนั ต ตา” ในพจนานุ ก รม
(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พ.ศ. ๒๕๖๑) มาใหดู ตอนหนึ่งวา
อนัตตา ไม่ใช่อัตตา, ไม่ใช่ตัวใช่ตน, ไม่เป็นไม่มีตัวตน; สิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวง ไม่เป็นไม่มีอัตตา แต่เป็นสภาวะ ซึ่งมีภาวะของมันเอง ที่เป็นอยู่
เป็นไปตามธรรมดาของมัน ไม่มีตัวตนอะไรที่จะเป็นเจ้าของ ครอบครอง
หรือสั่งการบัญชา ให้เป็นไปอย่างใดๆ ตามความปรารถนาของใครๆ...
ตัวอย่างในจําพวกสังขตธรรม เช่น คนพูดว่าแขนของตน หรือว่า
แขนของตัวเขา ดังที่เขาสั่งบังคับแขนนั้นให้หยิบ ให้ยก ให้ทําอะไรๆ ได้
ตามปรารถนา แต่แท้จริงนั้น แขนนั้นเคลื่อนไหวเป็นไปต่างๆ อย่างนั้นๆ
ได้ ตามเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กัน ถ้าเหตุปัจจัยขาดหายหรือเป็นไปอย่าง
อื่น เช่น เส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเสียหาย แม้เขาจะร่ําว่า
“แขนของฉัน แขนของข้า” เขาก็สั่งบังคับแขนนั้นไม่ได้ มันเป็นของเขา
ตามที่ถือกันหรือยึดถือเท่านั้น ไม่เป็นของเขาจริง
ใครๆ ก็ไม่ได้ตามใจปรารถนาต่อสิ่งทั้งหลายที่เขาคิดยึดถือว่าเป็น
ตั ว เขาเป็ น ของตั ว เขา ว่ า มั น จงเป็ น อย่ า งนี้ มั น จงอย่ า เป็ น อย่ า งนั้ น
เพราะมันเป็นตัวเขา เป็นของตัวเขา ตามที่ยึดถือหรือตกลงยอมรับกัน
เท่านั้น แต่เมื่อเขาต้องการให้อะไรเป็นอย่างไร เขาต้องเรียนรู้เข้าใจเหตุ
ปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้น แล้วปฏิบัติจัดทําที่เหตุปัจจัย
เมื่อรู้ความจริงว่ามันเป็นอนัตตา ว่ามันมีภาวะของมันเองแล้ว ก็จะ
ไม่ทุกข์เมื่อสิ่งนั้นๆ ไม่เป็นไปตามตัณหาที่อยากที่ปรารถนา แต่รู้ตรงไป
ที่เหตุปัจจัยว่าแก้ไขได้หรือไม่ได้ และแก้ไขจัดการที่เหตุปัจจัยนั้นๆ
เปนธรรมดาวามนุษยทั้งหลาย เมื่อยังไมมีปญญารูแจงความจริง ก็ยึดถือ
อัตตาหรือตัวตนนี้ ถาเขาเอาแตยึดถืออัตตา เอาแตความอยากความปรารถนาของ
ตัวตนนี้ไปเรียกรองสั่งการบัญชาใหสิ่งทั้งหลาย แมแตรางกายที่ถือวาเปนตัวตนเปน
ของตนนี้ ใหเปนอยางนั้นอยางนี้อยางที่ตองการ ก็จะไมไดตามที่อยากที่ปรารถนา
นั้น ก็คืออยูดวยอวิชชาตัณหา ก็จะตองผิดหวังจมอยูในความทุกข
ส ว นคนมี ป ญ ญารู ค วามจริ ง ไม ติ ด ตั น อยู กั บ ความยึ ด ตั ว ตน ย อ มศึ ก ษา
สืบคนกระบวนการสัมพันธสืบตอใหรูเทาทันเหตุปจจัย และแกไขจัดการที่เหตุปจจัย
ในระบบสัมพันธนั้น จึงพนหายไรทุกขได

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๑

ลัทธิอัตตา ลงทายพาคนมุงไปหาพรหมัน ใหอาตมันไปรวมเขาในบรมอัตตา
คํา “อัตตา” ที่วาตัวตนนี้ เราเรียกตามภาษาบาลีที่ใชในพระพุทธศาสนา แต
กอนเกิดมีพระพุทธศาสนา ศาสนาเกาพื้นเดิมในชมพูทวีป คือศาสนาพราหมณ ซึ่ง
ใชภาษาสันสกฤต เรียกอัตตานั้นวา “อาตมัน” และเขาไดพัฒนาความคิดในเรื่อง
อัตตา/อาตมันนี้อยางเอาจริงเอาจัง
เปนธรรมดาของมนุษยปุถุชน คนทั่วไปแตไหนแตไรมา เมื่อยังไมมีปญญารู
เขาใจพอที่จะแยกแยะองคประกอบอันละเอียดซับซอนและกระแสสัมพันธสืบทอด
ของเหตุปจจัย ก็ยึดถือทั้งชีวิตเปนตนเหมารวมเอาเปนกอนเปนตัวยืนยงคงที่ ตกลง
กันเรียกวาเปนตัวตน-อัตตา-อาตมาชื่อนั้นชื่อนี้ ตัวตนนั้นๆ ตองการอยางนั้น ทํา
หรือไมทําอยางนี้ ไดและเปนหรือไมไดไมเปนอยางนั้นอยางนี้ มีสุขมีทุกขอยางนั้น
อยางนี้ อยูดวยความยึดถือ โดยไมรูเทาทัน
พวกพราหมณคิดลึกละเอียดลงไปแลวสอนวา ตัวตน-อัตตา-อาตมา-อาตมัน
นั้น เปนตัวแทตัวจริง มีอยูตางหากแตสิงซอนซอนซานอยูกับชีวิตกายจิตตัวคนนี้
โดยเปนเจาของครอบครองสั่งการบัญชากายใจองคาพยพรูปรางนี้ใหเคลื่อนไหว
เปนไปตางๆ ตามปรารถนาของตัวมัน และเพื่อตัวมัน เปนตัวแทที่กระทําการ และ
เปนตัวจริงที่เสพเสวย เปนตัวยืนอันคงที่เที่ยงแทถาวรไมมีความเปลี่ยนแปลง เมื่อ
คนตาย ตัวตน-อัตตา-อาตมา-อาตมันนี้ก็ยายออกไปเขาอยูในรางใหมตอๆ เรื่อยไป
มองกวางไกลออกไปอีก ตัวตน-อาตมันนี้มาจากไหนอยางไร แตกอนนาน
มาแลว พราหมณสอนวาทุกสิ่งทุกอยางบรรดามี หมดทั้งสากลจักรวาล รวมทั้งมวล
มนุษยที่จําแนกเปนวรรณะสี่นั้น พระพรหม เทพเจาสูงสุด ไดทรงสรางและจัดสรร
บันดาล
ตอมา ลัทธิในสายพราหมณนั้นไดพัฒนาความคิดนี้ละเอียดลึกซึ้งลงไปอีก
จนในที่สุดเขาบอกวา มีตัวตน-อาตมันใหญยิ่งอันหนึ่งเดียวครอบคลุมทั่วทั้งสากล
พิภพจบสิ้นจักรวาล คือพรหมัน เปนปรมาตมัน หรือบรมอาตมัน คืออาตมันสูงสุด
อันเปนตนกําเนิดที่เกิดปรากฏออกมาของทุกสิ่งทุกอยาง เปนที่มาของชีวาตมัน คือ
ตัวตน-อาตมัน ในบุคคลหรือแตละคนนี้ และเปนจุดหมาย ซึ่งในที่สุด ชีวาตมัน คือ
ตัวตน-อาตมันหนวยยอยจะไปรวมกลืนเขาดวยเปนหนึ่งเดียว

๑๔๒

รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาปฏิเสธอัตตานี้ แตบอกวาความจริงเปนอยางที่วาแลวขางตน
คือ สิ่งทั้งหลายเปนสภาวธรรม มันมีภาวะของมันเองที่เปนธรรมดาอยางนั้น คือเปนไป
ในอาการที่เกิดขึ้นแลวดับหายๆ โดยสัมพันธเปนปจจัยแกกัน กลายเปนการตอเนื่อง
สืบทอดที่ปรากฏออกมาเปนตางๆ เปนกระแสธารแหงปจจัย หรือปจจยาการ พูด
สั้นๆ วาเปนไปตามเหตุปจจัย พูดรวมๆ วา เปนสิ่งที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง พูดตาม
คําบาลีวาเปน “สังขตธรรม” หรือพูดใหสั้นลงไปอีกวาเปน “สังขาร”
เมื่อสิ่งทั้งหลายเกิดมีและเปนไปตามปจจัยที่สัมพันธกันอยางนี้ จึงไมมีและ
ไมอาจจะมีอะไรๆ นอกเหนือสภาวธรรมเหลานั้น ที่จะมาเปนตัวเปนตนเปนอัตตาอาตมา-อาตมั น เป น แก น เป น แกนยื น ยงคงที่ เ ที่ ย งแท ต ายตั ว ที่ จ ะเป น เจ า ของ
ครอบครองสั่งการบัญชาสภาวธรรมอันเปนสังขตะ เปนสังขารนั้น ใหเปนไปหรือไม
เปนไปตามปรารถนาของมัน ซึ่งก็คือใหไมเปนไปตามเหตุปจจัยของมันได แตสรรพ
สิ่งสรรพสังขารก็เปนไปตามเหตุปจจัยตามสภาวะของมันอยางนั้นเอง ไมขึ้นตอ ไม
เปนไปตามความอยากความปรารถนาหรือการบังคับสั่งการบัญชาของใครๆ หรือ
อะไรๆ
ลักษณะหรืออาการที่เกิดแลวดับหาย มีแลวไมมีนั้น พูดสั้นๆ วา ไมเที่ยง ไม
คงที่ ไมยั่งยืน (อนิจจัง) เมื่อทุกสิ่ง แตละอยางๆ เกิดแลวดับหาย ก็คุมกันคงตัวอยู
ไม ไ ด คงอยู ใ นภาวะเดิ ม ไม ไ ด มี ค วามขั ด แย ง ถู ก บี บ คั้ น กดดั น ไม ค งทน เป น
ลักษณะที่ทนอยูไมได ไมคงตัว (ทุกขัง) จึงผันแปรเปลี่ยนแปลงไป กลายไป เปน
อยางอื่นไป ซึ่งก็เนื่องมาจากการที่มันเปนสิ่งที่เกิดมีขึ้นจากปจจัยซึ่งสัมพันธกัน ขึ้น
ตอบรรดาปจจัย ไมมีไมเปนตัวเปนตนอันเที่ยงแทที่จะเปนเจาของครอบครองบังคับสั่ง
การบัญชาตามความอยากความตองการของตัวตนนั้นได (อนัตตา-อนาตมัน)
เรื่องความไมเที่ยง-อนิจจัง และเปนทุกขนั้น คนรูจักกันมานานนักแลว อยาง
นอยในขั้นหยาบๆ ที่มองเห็นชัดๆ ซึ่งกระทบตัวกระทบใจคนอยูตลอดเวลา ตั้งแต
การเกิด แก เ จ็ บตาย การพลั ดพรากจากกั น ความกระทบกระแทกขั ด แย งบีบ คั้ น
กดดันไมคงทนและเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งทั้งหลายขางนอก ก็กระทบกระแทกบีบคั้น
เขามาที่ใจของคน ทุกขที่เปนธรรมดาตามเหตุปจจัยในธรรมชาติ ก็มาเปนทุกขปรุง
แตงของเหตุปจจัยในใจของคน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๓

ขอเลาซ้ําวา ทีนี้ พวกนักคิดนักปราชญ ซึ่งในอดีตกาลนานไกลโนน ไดแกคน
ที่เรียกกันวานักบวชนักศาสนาอยางพวกพราหมณ ก็สนใจพยายามศึกษาใหรูเขาใจ
เบื้ อ งหน า เบื้ อ งหลั ง ของสภาพที่ ไ ม เ ที่ ย ง เป น ทุ ก ข แปรผั น เปลี่ ย นแปลงเหล า นี้
พยายามหาทางพนมันไป และชวยคนอื่นใหพนดวย

บรรดานักคิดนักปราชญเหลานั้น หลายคนคิดคนกาวหนาไปบอกวา นอกเหนือ
ทุกสิ่งทุกอยางที่คนรูจัก ที่ไมเที่ยงแทไมคงทน เปนอนิจจังทุกขังเหลานี้ ที่จริงนั้นมีสิ่ง
หนึ่ง มีภาวะอันหนึ่ง ที่เที่ยงแทคงอยูตลอดไป เปนอมตะ เปนนิรันดร อันไรทุกข มีแต
ความสุข ตอนแรกสิ่งเที่ยงแทมีแตสุขนี้ คิดออกมาในเชิงรูปธรรม ก็เปนตัวตนที่เที่ยง
แทนิรันดรเปนอนันต อยูในภาวะเปนเทพเจา อยางที่เรียกวาพระพรหม ซึ่งเที่ยงแท
อมตะ ปราศจากความไมเที่ยงเปนทุกข เปนตนกําเนิดของสิ่งทั้งปวง เปนผูสรางสรรพสิ่ง
และสรรพสัตว ผูใดตองการหลุดพนจากความไมเที่ยงมีทุกข ก็ตองกลับคืนไปรวมเขา
กับพระพรหมที่เปนตนกําเนิดอันเที่ยงแทอมตะนั้น แลวนักคิดนักบวชเหลานั้นก็สอน
ขอปฏิบัติอันเปนวิธีการหรือหนทางที่จะไปรวมเขากับพระพรหม (“พรหมสหัพยตา”)
ตอมาก็มีพวกที่คิดลึกละเอียดลงไปอีก บอกวา สิ่งที่เที่ยงแทอมตะ เปน

ตนกําเนิดที่แยกออกมาของสรรพสิ่งสรรพสัตวนั้น เปนภาวะเดิมแทอันสมบูรณคงอยู
ตลอดไป เรียกวาพรหมัน เปนที่มาของทุกสิ่งทุกอยาง เปนอาตมันใหญยิ่งสูงสุด เปน
บรมอัตตา คือปรมาตมัน เปนแหลงที่มาของอัตตา/อาตมันยอยๆ หรือเฉพาะตัวๆ
คือชีวาตมัน ในทุกบุคคล อัตตาหรืออาตมันนี้เปนตัวแทตัวจริงที่เที่ยงแทยั่งยืน เปน
แกนในตัวจริงที่จัดสรรสั่งการบัญชาการเคลื่อนไหวทําการของบุคคล เหมือนกับที่
พรหมั นหรือปรมาตมัน เปน ตัวแท ตัวจริงที่จัดสรรสั่งการบั ญชาทุกสิ่งทุกอย างใน
สากลจักรวาล และที่แทนั้น อัตตา/อาตมันในบุคคลนี้ ก็ออกมาจากและก็คืออัน
เดียวกับพรหมันหรือปรมาตมันนั่นเอง
เมื่อใดบุคคลหายแปลกแยก รูถึงอัตตา/อาตมันในตัวบุคคลของเขา ที่เปน
อยางเดียวอันเดียวกับปรมาตมันที่เปนอาตมันสากลแลว อัตตา/อาตมันก็จะรวมคืน
กลืนเขาเปนหนึ่งเดียวกับพรหมัน นี่คือจุดหมายสุดทายที่จะตองทําใหสําเร็จ
การที่จะเขาถึงอัตตา/อาตมันนั้น ก็ตองอาศัยจิตที่มั่นแนวรวมจุดหลุดพนไป
จากเรื่องราวสิ่งทั้งหลายที่จะติดของพัวพันหรือทําใหสับสนซานสายเหเฉพรามัว จึง
ตองทําจิตใหเปนสมาธิ แลวก็พัฒนาวิธีปฏิบัติในการทําจิตใหเปนสมาธิ ซึ่งแนวดิ่ง
ลึกดื่มด่ํายิ่งขึ้น ๆ ในที่สุดคือพน ไปไดจากบรรดาทุกสิ่งอื่น มาเขาถึงรวมเปนหนึ่ง
เดียวกับภาวะยิ่งใหญสมบูรณสูงสุดคือพรหมันนั้น
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ปญญารูเห็นกระแสธารแหงปจจัย
อัตตาหายไป ไมมีอาตมัน ไมติดตันอยูกับอัตตา
พระพุทธเจา กอนตรัสรู คือยังเปนพระโพธิสัตว ก็ไดทรงศึกษาลัทธิอัตตาอาตมัน และลัทธิทั้งหลาย ที่มีในเวลานั้น ทรงปฏิบัติไดทําไดเจนจบหลักลัทธิของ
สํานัก ทรงมองเห็นวาเปนความสําเร็จทางสมาธิจิตอยางสูงเยี่ยมยอด แตไมทรง
ยอมรับวาเปนความจริง มิใชเปนการลุถึงจุดหมายที่แท มิใชความเปนอิสระหลุดพน
จริงแท แตกลายเปนความพนจากสิ่งเกาะเกี่ยวทั้งหลายอื่น เพื่อไปติดแนนกับสิ่ง
หนึ่ง พนไปไดในระดับหนึ่ง แลวไปติดหนับในอีกระดับหนึ่ง
ตอมา เมื่อเสด็จออกประกาศธรรม ไดตรัสสอนวาทิฏฐิหรือลัทธิเหลานี้เปน
พรหมชาละ คือเปนตาขายหรือแหชั้นสูงที่ดักเหลาสมณพราหมณนักคิดนักปราชญ
ใหติดพันตัว ไมอาจพนไปได
พระโพธิ สั ต ว เมื่ อ ทรงจบลั ท ธิ ที่ จั ด เจนทางจิ ต ได ส มาธิ สู ง สุ ด ถึ ง จบอรู ป
สมาบัติ และทรงทราบ ตระหนั กว ามิใ ชท างมิ ใช จุ ดหมายแลว จึงเสด็จออกไปทรง
คนควาในทางของพระองคเอง ที่ตางที่ใหม ทรงใชสมาธิตามประโยชนที่ถูกตองของ
มัน คือในฐานะที่สมาธิยังมิใชเปนจุดหมาย และมิใชตัวทําการใหสําเร็จลุจุดหมาย
แตบนฐานของสมาธิซึ่งเปนภาวะจิตที่ดีพรอมเต็มที่ของมัน ที่ทานเรียกวาเปนภาวะ
ที่เหมาะแกงาน หรือพรอมที่จะใชงาน (กัมมัญญ, กัมมนีย หรือกรรมนีย) ก็ทรงใช
สมาธิจิตนั้นเปนที่ทํางานของปญญา และในที่สุดดวยปญญาที่เปนโพธิ ก็ไดตรัสรู
ที่วาเปนพุทธะ
หลังตรัสรู เมื่อเสวยวิมุตติสุข ๑ สัปดาหแลว ออกจากสมาธิแลว ไดตรัสปฐม
พุทธพจน คือพระดํารัสครั้งแรกของพระพุทธเจา∗ โดยทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท
คือความจริงของการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ เกิดขึ้น ปรากฏมีเปนไปขึ้นตอปจจัย

และทรงเปลงพุทธอุทานเปนขอความ ๓ คาถา ซึ่งทรงบอกเลาวาพระองคตรัสรูอะไร คือ
∗

สามคาถา วา “ยทา หเว...” นี้ เปนจุดเริ่มของมหาขันธกะ แหงวินัยปฎก (วินย.๔/๑/๒) เปนที่ตั้งตนของการ
ประกาศพระศาสนา และการตั้งสังฆะ, และเปนอุทานเริ่มแรกของคัมภีรอุทาน (ขุ.อุ.๒๕/๓๘/๗๓); แตมีมติฝาย
ผูสืบคัมภีรธรรมบทวา ปฐมพุทธพจนไดแกคาถาวา “อเนกชาติสํสารํ...” อยางไรก็ตาม มีคําอธิบายใหไดขอยุติ
วา คาถา “อเนกชาติสํสารํ...” เปนความที่ตรัสกะพระองคเองในพระทัย และตรัสเลาแกพระอานนทภายหลัง
สวนสามคาถาวา “ยทา หเว...” นี้ ตรัสโดยเปลงออกมาเปนพระวาจา
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ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท ทั้งอนุโลมและปฏิโลมแลว ตรัสอุทานคาถาที่ ๑
วา เมื่อธรรมปรากฏ ก็หมดสิ้นความสงสัย เพราะรูชัดสเหตุธรรม (ธรรมพรอมทั้ง
เหตุปจจัย, สิ่งทั้งหลายซึ่งปรากฏมีตามเหตุปจจัย = ปัจจยาการ)
ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท ทั้งอนุโลมและปฏิโลมแลว ตรัสอุทานคาถาที่ ๒
วา เมื่อธรรมปรากฏ ก็หมดสิ้นความสงสัย เพราะทราบปจจยักขัย (สภาวะที่หมด
สิ้นปจจัย = นิพพาน)
ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท ทั้งอนุโลมและปฏิโลมแลว ตรัสอุทานคาถาที่ ๓
วา เมื่อธรรมปรากฏ ก็กําจัดมารและเสนาไดดุจดวงสุริยากําจัดมืดสองสวางกลาง
ทองฟา (ขอนี้อธิบายวา = มรรค)
ตอจากนั้น เมื่อทรงปรารภการที่จะประกาศธรรมสั่งสอนประชาชน ก็ตรัส
ชัดเจนวาธรรมที่พระองคตรัสรู (ดู วินย.๔/๗/๘) เปนเรื่องที่หมูประชายากจะรูเขาใจ คือ
ปฏิจจสมุปบาท (ปจจยาการ) และนิพพาน (ปจจยักขัย)
รวมความว า พระพุ ท ธเจ า ทรงประกาศธรรมคํ า สอนใหม ให ค นดั บ ทุ ก ข
แกปญหาดวยการใชปญญาพัฒนาปญญาใหรูเขาใจเหตุปจจัยและจัดการทําการที่
เหตุปจจัย มิใชอยูแคกับจิตใจที่จะเอาจะใหอะไรๆ เปนไปตามความอยากความ
ปรารถนาของตัวตน แมกระทั่งจะใหตัวตนไปเขาไปรวมกับพรหมันปรมาตมันหรือ
ภาวะจิตแนวนิ่งดื่มด่ําที่จะใหตัวตนไดพนไปจากสภาพที่ไมพอใจ
หลักความจริงที่วา สิ่งทั้งหลายเปนสภาวธรรม คือมีภาวะของมันเอง เกิดมี
แลวก็ดับหาย คงอยูไมได เปลี่ยนแปลงแปรผันเปนไปตามปจจัยนี้ บอกอยูเองวาไมมี
และไมอาจจะมีตัวตน/อัตตา/อาตมันที่จริงแทคงที่ที่จะเปนเจาของครอบครองบังคับ
สั่ ง การบัญ ชาให สิ่ ง ทั้ ง หลายเป น อย า งนั้ น อย างนี้ ต ามที่มั น ต อ งการปรารถนาได
เพราะสิ่ ง ทั้ ง หลายก็ มี ก็ เ ป น ไปตามเหตุ ป จ จั ย ของมั น ขั ด ต อ ความอยากความ
ปรารถนา ไมอาจเปนไปตามความตองการหรือสั่งการของอัตตาได ซึ่งที่แทก็คือ
อัตตาไมมีนั่นเอง หลักปฏิจจสมุปบาทหรือปจจยาการนี้จึงบอกอยูในตัวถึงความเปน
อนัตตา/อนาตมัน และชวยอธิบายใหรูเขาใจความเปนอนัตตา/อนาตมันนั้น
ถาใครอางวาสิ่งทั้งหลายจะเกิดมีขึ้นได ตองมีผูสราง ตองมีตนกําเนิด จึงตอง
มีพระพรหม หรือมีพรหมันมีบรมอัตตา/ปรมาตมัน ก็คิดไดงายๆ วา พระพรหม หรือ
พรหมั น/บรมอัตตา/ปรมาตมัน ที่วาเปน ผูส รา ง เป นต น กําเนิ ดนั้ น เกิ ดมี ขึ้น มาได
อยางไร ใครหรืออะไรสรางพระพรหม สรางพรหมัน/บรมอัตตา/ปรมาตมันนั้นขึ้นมา
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ถาจะวาพระพรหม หรือพรหมัน/บรมอัตตา/ปรมาตมันมีอยูเอง ไมมีใครสราง
ไม มี ต น กํ า เนิ ด ก็ ตอบได ว า สิ่ ง ทั้ ง หลายเป น สภาวธรรม มี ภ าวะของมั น เองตาม
ธรรมดาของมันอยางนั้น ยอมไมตองมีใครสราง ไมตองมีใครมาบันดาล
อีกอยางหนึ่ง แมจะพูดเปนสํานวนภาษาวาสิ่งทั้งหลายถูกสรางขึ้นมาก็ได
อยางที่พูดแลววาสิ่งทั้งหลายเปนสังขารหรือสังขตธรรม ก็คือถูกปจจัยสรางขึ้นมา
[สั ง ขาร และสั งขต ก็ ม าจาก “การ” และ “กต” ที่ แปลว า ทํ า หรื อ สร า งนั่น เอง ดั ง
วิเคราะหศัพทวา “ปจฺจเยหิ สงฺคมฺม กริยนฺตีติ สงฺขารา.” และ “ปจฺจเยหิ สงฺคมฺม กตตฺตา
สงฺขตา." (เพราะถูกปจจัยทั้งหลายประสบกันทําขึ้น จึงชื่อวาสังขาร, ...จึงชื่อวาสังขตะ)]
แตที่วาถูกปจจัยสรางขึ้น ก็คือไมมีผูสรางนั่นเอง คือมันเกิดมีเปนไปขึ้นตอปจจัย
เปนอันวา ความรูเขาใจความเปนอนัตตา มาดวยกันกับความรูเขาใจความ
เกิดมีเปนไปตามเหตุปจจัย และก็จึงเปนเรื่องของปญญาและการที่ตองใชปญญา
เปนหลักความจริงที่สอนใหเราดําเนินชีวิต ตั้งแตมองดู มีทาที และปฏิบัติ จัดการ ทํา
การ และแก ไ ขป ญ หาทั้ ง หลาย ด ว ยการศึ ก ษาให รู ทั่ ว ทั น เหตุ ป จ จั ย และทํ า การ
ทั้งหลายใหตรงใหทั่วถึงเหตุปจจัย ไมใชมัวดึงดันจะใหอะไรๆ เปนไปตามใจอยาก
ของอัตตา (ที่ยึดถือไว ซึ่งไมมีจริง)

อนัตตา มากับความรูเหตุปจจัย ที่คนจะไดประโยชนจริงแทจากการมีปญญา
ความรูเขาใจอนัตตา ซึ่งมาดวยกันกับความรูเขาใจเหตุปจจัยนี้ ตอเนื่องกัน
ตลอดตั้งแตรูอนิจจัง และทุกขัง เชนที่วาสิ่งทั้งหลายไมเที่ยงแทถาวร เกิดขึ้นแลวก็
ดั บ หายๆ เปลี่ ย นแปลงไปนั้ น มิ ใ ช ว า มั น ดั บ มั น หายไปอย า งเลื่ อ นลอย หรื อ
เปลี่ยนแปลงเรื่อยเปอยไป การเกิดมีแลวดับหายนั้นๆ แหละเปนปจจัยของการเกิดมี
แลวดับหายๆ ที่เปนการตอเนื่องสืบทอดและเปนความเปลี่ยนแปลงที่เปนไปตามเหตุ
ปจจัย เปนกระบวนธรรม เปนกระแสธาร
เมื่อมีปญญารูเขาใจความจริงนี้ รูทันกระบวนหรือกระแสเหตุปจจัยแลว คนมี
ปญญาจึงสามารถปฏิบัติจัดการ เชนเอาปญญาเขาไปเปนปจจัยรวมในกระบวน
กระแสเหตุปจจัยนั้น รูเขาใจแลวทําการที่จะใหมีผลเปนการปองกัน แกไข ตลอดจน
ใหความเปลี่ยนแปลงเปนไปในลักษณาการอันพึงประสงคได เปนตน การรูอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา แทจริง จึงทําใหไมเปนคนที่มีชีวิตเปนอยูอยางเลื่อนลอย ปลอยตัวไป
ตามน้ําตามลม หรือแคอยูไปวันๆ แตจะเปนอยูอยางไมประมาท
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หลักความจริงแหงไตรลักษณ เริ่มดวยอนิจจัง ที่วาสิ่งทั้งหลายไมเที่ยง คงอยู
เรื่อยไปไมได จะตองเปลี่ยนแปลงไปนี้ คอยเรงเรากระตุนเตือนใหเรามีชีวิตอยูดวย
สติปญญา ที่จะศึกษาสืบคนใหรูเทาทันเหตุปจจัยในกระแสธารของปจจยาการ แลว
เรงรัดทําการที่ควรทําใหทันการดวยความไมประมาท ดังที่พระพุทธเจาไดตรัสเตือน
ไวเปนพระดํารัสสุดทายกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน เรียกวาปจฉิมวาจา ซึ่งพึงถือวา
สําคัญอยางยิ่งวา “วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” (สังขารทั้งหลายมีความ
เสื่อมสลายไปเปนธรรมดา จงทํากิจทั้งปวงใหถึงพรอม ดวยความไมประมาท)
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่เรียกวาไตรลักษณ ก็คือเปนแคลักษณะเปนอาการที่
ปรากฏใหกําหนดหมาย แตตัวแสดงที่แท ไดแกสภาวธรรม อันเปนสังขารหรือสังขตะ
ซึ่งเกิดมีแลวดับหายเปนไปตามเหตุปจจัย ทําใหสืบทอดตอเนื่องเปนกระแสธารแหง
ปจจยาการที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงเปนไปตามปจจัยที่สัมพันธ
ความเปลี่ ย นแปลงตามเหตุ ป จ จั ย นี้ เมื่ อ มองในแง ข องคน ก็ เ ห็ น ความ
เปลี่ยนแปลงวาอยางนี้เปนโทษภัย วาอยางนั้นเปนคุณประโยชน ความเปนไปอยาง
นี้คือเสื่อม ความเปนไปอยางนั้นคือเจริญ คนเรานี้มีปญญาและคุณสมบัติมากมาย
ซึ่งเปนสภาวธรรมที่สามารถเปนปจจัยใหความเปลี่ยนแปลงไมเปนไปในทางที่เปน
โทษภัย หรือที่เรียกวาเสื่อม แตใหเปนความเปลี่ยนแปลงในทางที่เปนคุณประโยชน
หรือที่เรียกวาเจริญ

ถึงตอนนี้พูดดวยภาษาแบบตัวตนวา คนก็เอาปญญา เอาฉันทะ เอาสติ เอา
วิริยะคือความเพียร เปนตน เขาไปทําการเปนปจจัยใหความเปลี่ยนแปลงไมเปนไป
ในทางที่เปนโทษเปนความเสื่อม แตใหเปนไปในทางที่เปนคุณประโยชน เปนความเจริญ
ความรูเขาใจอนัตตาครอบคลุมอนิจจังทุกขัง หยั่งลงไปถึงปจจยาการ สอน
คนใหรูจักและใสใจทํ าการที่ จะหลีกพนความเสื่อมความชั่ วรา ย และสร างสรรค
ความดีงามความเจริญ ตามหลักความไมประมาท มิใชมีชีวิตเปนอยูอยางปลอยตัว
เรื่อยเปอย รอโชคชะตา
ขอใหระลึกวาพระพุทธเจาตรัสหลายครั้งหลายคราว ถึงหลักธรรมที่พระบาง
ชาวบานชาวเมืองบาง จะพึงปฏิบัติอยางจริงจังเปนประจํา เรียกวาเปนอปริหานิย
ธรรม คือธรรมที่ทําใหไมเสื่อม ตรัสไวเปนหมวดๆ ๗ ขอบาง ๖ ขอบาง พระองคตรัส
วา ถาปฏิบัติตามหลักนั้นๆ “วุฑฺฒิเยว...ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ” – จะหวังไดแตความ
เจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม (เช่น องฺ.สตฺตก.๒๓/๑๙/๑๕)

๑๔๘

รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา

ที่พระพุทธเจาตรัสนี้ไมไดขัดหลักอนิจจังอยางใดเลย แตตรัสตามความจริง
ของความเปนอนิจจัง ที่ไมเที่ยง แลวก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย จะวาใหรูจักใช
ความรูอนิจจังใหเปนประโยชน ก็ได
รวมความวา เรื่องความไมเที่ยง ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตางๆ นี้ เมื่อรูเขาใจ
ไตรลักษณ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งบงชี้ไปยังสภาวธรรมอันเปนไปตามเหตุปจจัย
แล ว การปฏิ บั ติ ข องคนก็ ทํ า ด ว ยป ญ ญาโดยมุ ง ไปที่ เ หตุ ป จ จั ย เช น เมื่ อ มี ค วาม
เปลี่ ย นแปลงในทางสู ญ เสี ย เสื่ อ มสลายซึ่ ง ไม น า ชอบใจเกิ ด ขึ้ น การปฏิ บั ติ ด ว ย
ปญญาอาจทําในเชิงเปนขั้นตอน คือ
๑. ตระหนักรูตามความเปนจริงวาสิ่งทั้งหลายเปนอนิจจัง เปนไปตามเหตุ
ปจจัยที่เปนธรรมดาของมัน มันไมเปนไปตามความอยากความตองการ
ของใคร จะมัวดึงดันเอาแตใจจะใหเปนไปตามใจอยากใจปรารถนาของ
ตัวตนของอัตตาที่ยึดไวไมได ใหวางใจตามความรูเขาใจความจริงที่เปน
ธรรมดานั้น อยางที่พูดกันสั้นๆ วา รูทันธรรมดา มีใจสงบเบาอยูกับความ
จริง พูดอีกอยางหนึ่งวาไมจับไมรับเอาเรื่องรายเขามากระทบกระแทกใจ
แตยกเรื่องนั้นใหปญญาเอาไปจัดการ
๒. ปญญามองดูวาในความเปลี่ยนแปลงที่ไมนาปรารถนานั้น เหตุปจจัยของ
มันอยูในวิสัยที่เราจะทําการอยางใดที่จะเปนเหตุปจจัยในทางแกไข ผอน
เบา หรือใหเกิดผลกลับในทางตรงขาม ไดหรือไม หรือพนวิสัย หรือไดแค
ไหนเพียงใด
๓. เมื่อรูความเปนไปไดหรือเปนไปไมได มองเห็นวิสัยของเหตุปจจัยที่จะทํา
ใหเปนไปไดแคไหนแลว ก็ศึกษาใหรูทั่วชัดเหตุปจจัย และปฏิบัติจัดการทํา
การใหตรงทั่วถึงเหตุปจจัยทั้งนั้น
การมี ชี วิ ต เป น อยู ด ว ยป ญ ญาที่ ต ระหนั ก ถึ ง ความเป น อนั ต ตา รู เ ท า ทั น
กระบวนธรรมกระแสธารของปจจยาการ และปฏิบัติจัดการทําการตรงตอเหตุปจจัย
นี้ คือความเปนอยูที่พอดีตามความเปนจริงโดยมีใจเปนสุขอยางอิสระ นอกจากหลุด
พนจากการมีชีวิตที่ขึ้นตอตัณหาซึ่งไดแควาแลวแตความอยากความปรารถนาของ
ความยึดถือตัวตนจะบัญชาหรือพาไปแลว และนอกจากขึ้นไปเหนือการติดคาความ
ลึกล้ําทางจิตที่เขาถึงภาวะดูดดื่มด่ําดิ่งรวมเขาไปกลืนหายแลว ก็จะพนไปไดจาก
การที่จะตกไปในลัทธิเดียรถีย ๓ พวก (องฺ.ติก.๒๐/๕๐๑/๒๒๒)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๙

ลัทธิอะไรบาง คือ ลัทธิกรรมเกา ที่ถือหักเหไปวาอะไรๆ จะเปนไปอยางไรๆ
คนจะไดสุขเจอทุกขอยางไร ก็เปนเพราะกรรมที่ทําไวในปางกอน (ปุพเพกตเหตุวาท)
ลัทธิเทพเจาดลบันดาล ที่ถือเลยเถิดไปวาอะไรๆ จะเปนไปอยางไรๆ คนจะไดสุขเจอ
ทุกขอยางไร ก็เ ปนเพราะเทพผู เปนใหญด ลบันดาล (อิศวรนิรมิ ตวาท) และลัท ธิ
แลวแตโ ชค ที่ถือเลื่อนลอยไปวาอะไรๆ จะเปนไปอยา งไรๆ คนจะไดสุขเจอทุกข
อยางไร ก็แลวแตคราวโชคคราวเคราะห ไมมีเหตุไมมีปจจัย (อเหตุอปัจจัยวาท)
หลักอนัตตา ซึ่งมากับปญญาที่รูและทําที่เหตุปจจัย อันเปนหลักธรรมสําคัญ
ที่จําเปนตอการเขาถึงพระพุทธศาสนานี้ คงตองยอมรับวา เปนธรรมระดับปญญาที่
คนไทยยังหางเหินไมคุนใจ จะวาคอนขางแปลกแยกก็ได
ถาจะใหส มกับ การได ชื่ อว า นั บ ถื อพระพุ ท ธศาสนา และได ป ระโยชน จ าก
พระพุทธศาสนาสมกับการเอยอางวานับถือนั้น คนไทยควรจะตองหันมาสนใจและ
เอาจริงเอาจังในการที่จะทําความคุนใจคุนปญญากับอนัตตา ใหพอที่จะพูดถึงได
อยางสะดวกปากสะดวกใจ

สรรพสังขาร ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
นิพพานและบัญญัติ เปนอนัตตา
หันกลับมาทวนความตามหลัก เริ่มตั้งแตศัพทแสงหรือถอยคํา เรามีคําใหญ
ที่สุด ซึ่งมีความหมายครอบคลุมทุกอยางสุดบรรยาย คือคําวา “ธรรม” ไดแกทุกสิ่ง
ทุกอยางที่คนจะรูจักและรูสึกนึกคิดถึงได
ที นี้ เมื่ อ ธรรมคื อ อะไรๆ ในบรรดาทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า ง เราก็ จั ด แยกธรรมเป น
ประเภทเปนจําพวกตางๆ และทานผูรูก็ไดจัดแยกไวเปน ๒ พวกบาง เปน ๓ พวก
บาง โดยเฉพาะที่แบงเปน ๒ พวกนั้น จัดแยกไดหลายแบบ ในที่นี้ ที่ตรงตามที่เราจะ
ศึกษา คือ ธรรม แยกเปน ๒ ประเภท ไดแก
๑. สังขตธรรม คือ สิ่งที่ถูกปจจัยสรางหรือปรุงแตงขึ้น เรียกสั้นก็ไดวา สังขาร
(เรียกวา ปัจจยุปบันนธรรม หรือ ปฏิจจสมุปปันนธรรม หรือ สเหตุธรรม ก็ได)
๒. อสังขตธรรม คือ สิ่งที่ไมถูกปจจัยสรางหรือปรุงแตงขึ้น เรียกสั้นก็วา วิสังขาร
(เรียก อปัจจัยธรรม ก็ได, ถาเรียก ปัจจยักขัย หมายถึง นิพพาน ตรงกับ วิสังขาร)

๑๕๐

รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา

ที่ไดพูดมาขางตนมากมายยืดยาวในเรื่องสภาวธรรมที่เกิดมีเปนไปตามเหตุ
ปจจัยนั้น ก็คือเรื่องของสังขตธรรม หรือสังขาร ในขอ ๑ และก็ไดพูดแลววาสังขต
ธรรม หรื อสัง ขารเหล า นั้น เป น อนิ จจั ง-ไม เ ที่ ยง ทุก ขั ง -คงทนอยู ไม ได และเป น
อนัตตา-ไมเปนไมมีตัวตน/อัตตา/อาตมัน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้นเรียกรวมๆ วา ไตรลักษณ คือ เปนลักษณะของ
ธรรมหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทีนี้ก็ควรดูหลักไตรลักษณ นี้ใหชัด จะไดรูวาลักษณะ
ไหนขอไหน มีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมแคไหนเพียงใด
ไตรลักษณ คือลักษณะ ๓ อยางนี้ พระพุทธเจาตรัสไววา
๑. สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา – สังขาร/สังขตธรรมทั้งปวง ไมเที่ยง
๒. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา – สังขาร/สังขตธรรมทั้งปวง คงทนอยูไมได
๓. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา – ธรรมทั้งปวง ไมเปนไมมีตัวตน/อัตตา/อาตมัน
พอดูหลักตามคําตรัสอยางนี้ ก็เห็นชัดวา ในขอ ๑ และขอ ๒ ที่วาไมเที่ยง
เปนทุกขนั้น หมายเอาเฉพาะธรรมพวกแรก คือสังขตธรรม ที่เรียกสั้นๆ วา สังขาร
แตในขอ ๓ ที่วาอนัตตา/ไมมีไมเปนอัตตานี้ ครอบคลุมธรรมหมดทุกอยาง ก็
คือ ทั้งสังขตธรรม (สังขาร) และ อสังขตธรรม (วิสังขาร)
พูดอีกอยางหนึ่งก็คือบอกวา
ก. สังขตธรรม (สังขาร/ปัจจยุปบันนธรรม) ทั้งปวง เปนทั้งอนิจจัง ทุกขัง
และอนัตตา (ทั้งไมเที่ยง คงทนอยูไมได และไมมีไมเปนอัตตา) คือมีลักษณะทั้ง ๓
ครบไตรลักษณ แต
ข. อสังขตธรรม (วิสังขาร/อปัจจัยธรรม/ปัจจยักขัย) ทั้งปวง เปนแคอนัตตา
พนจากเปนอนิจจังและทุกขัง (จึงเที่ยง คงแท แตไมมีไมเปนอัตตา)
ในขอแรก คือ ก. ที่วา สังขาร (สังขตธรรม/ปัจจยุปบันนธรรม) ทั้งปวง เปน

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ครบไตรลักษณนั้น เปนอันวาไดอธิบายมามากมายครบพอแลว
ไดบอกแลวดวยวา สังขาร/สังขตธรรมทั้งหมดนั้น เปนสภาวธรรม คือเปน
สิ่งที่มีภาวะของมันเอง ที่วาเกิดมีเปนไปตามปจจัย (จะพูดใหยาวหนอยสะดวกปาก
วาตามเหตุปจจัย ก็ได)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕๑

เมื่อมันเปนไปตามเหตุปจจัย มันก็เปนก็มีอัตตาไมได เพราะถามันมีมันเปน
อัตตา มันก็ตองเปนไปตามความตองการตามอยากตามปรารถนาตามคําสั่งการ
บัญชาของอัตตา มันก็ไมเปนไปตามเหตุปจจัย แลวที่จริงก็คือมันเปนไปตามเหตุ
ปจจัย ไมมีอัตตาที่ไหนมาสั่งการบัญชามันได (นอกจากคนไมรูความจริงมองไมถึง
แลวหลงเขาใจผิดไป)
เมื่อเขาใจเรื่องราวในขอ ก. ชัดเจนพอแลว ทีนี้ก็มาพูดกันไดงายในขอ ข.
ที่วา อสังขตธรรม (วิสังขาร/อปัจจัยธรรม/ปัจจยักขัย) ทั้งปวง พนจากเปนอนิจจัง
และทุกขัง แตก็เปนอนัตตา คือไมมีไมเปนอัตตา
พูดกัน สั้น ๆ ใหงา ยๆ วา อัตตา/อาตมัน นั้น ไม มีไมเ ปนอยูแ ลว ตั้งแตที่เ ป น
สังขารเปนสังขตธรรม หมดเรื่องแลว คือมีแตสภาวธรรมที่เกิดมีเปนไปตามปจจัย ไม
มีอะไรจะตองพูดถึงอัตตา/อาตมันแลว เปนอันวามีแตเรื่องสภาวธรรม กับปจจัย
ตอไปอีก สังขาร/สังขตธรรมเปนสภาวธรรมที่เกิดมีเปนไปตามปจจัย (ปจจัยก็
คืออาการที่สั ม พั น ธ กันของสภาวธรรมที่ เกิด มี ดับ หายเป น ไป) และเมื่ อ มั น เกิ ดมี
เปนไปตามปจจัย มันก็จึงตองเปนอนิจจัง เปนทุกขัง คือไมเที่ยง คงทนอยูไมได
ทีนี้ ถามีสภาวธรรมที่ไมเกิดมีจากปจจัย มันก็ไมเปนสังขตธรรม (คือเปน
อสังขตธรรม) ไมเปนสังขาร (คือเปนวิสังขาร) และมันก็พนจากเปนอนิจจังทุกขัง แต
ก็เปนอนัตตาตามธรรมดา
ถามวามีไหม สภาวธรรมที่ไมเกิดมีจากปจจัย ก็ตอบวามี ไดแก นิพพาน
เปนอันวา นิพพานเปนอสังขตธรรม เปนวิสังขาร ไมเกิดมีจากปจจัย ไมขึ้นตอ
ปจจัย เปนปัจจยักขัย คือภาวะหมดสิ้นปจจัย พนจากอนิจจังทุกขัง แตยอมเปนอนัตตา
คือไมมีไมเปนอัตตาตามธรรมดาแหงลักษณะสามัญของบรรดาสภาวธรรม นิพพาน
ไมใชเปนเรื่องของความมีใจอยากใจปรารถนาเปนปจจัย ไมใชเปนภาวะที่จะไปเขา
รวมเขาไปติดหรือดื่มด่ําดูดกลืนในอะไรๆ ดวยวิธีการทางจิตโดยสมาธิ แมจะอาศัย
สมาธิจิตเปนบาทฐาน แตเปนเรื่องของปญญาที่สวางรูแจมแจงชัดปจจัยในกระบวน
ปจจยาการ แลวปจจัยสิ้นหายดวยวิชชาความรูแจมแจงโลงสวางพนไปได
ในวิถีแหงนิพพาน ภาวะนี้ในทางปฏิบัติก็เห็นได เมื่อไมใหความอยากความ
ปรารถนาของอัตตาตัวตน (ตัณหา) ที่เกาะกุมจิต เปนปจจัยในการทําการทั้งหลาย
แตเปลี่ยนเปนทําการดวยปญญา

๑๕๒

รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา

ที่วาทําการดวยปญญาคือ เมื่อมีปญญารูชัดวาภาวะที่ปลอดพนปญหา ที่ดี
งามเต็มสมบูรณ คืออยางไร และจะเปนอยางนั้นดวยปจจัยใดๆ ก็ทําใหเกิดมีฉันทะ
ที่จะปฏิบัติจัดทําการนั้นๆ อันจะเปนปจจัยใหเกิดเปนผลที่พึงมีพึงเปนไป โดยไมตอง
เกิดมีอัตตาตัวตนเจาของตัณหาอุปาทาน แตเปนไปดวยปญญาที่ปลอดพนเปน
อิสระ ที่ใหทําการเพื่อความดีงามสมบูรณเต็มสภาวะของเรื่องนั้นสิ่งนั้นเอง
อัตตาตัวตนนั้นถูกยึดถือขึ้นไวดวยอุปาทาน ใหเปนเจาของความอยากความ
ปรารถนาที่เรียกวาตัณหา อยากหรือปรารถนาอะไร ก็คืออยากเสพความรูสึกสุข
เอร็ดอรอยทางตาหูจมูกลิ้นกายและในความไดเปนนั่นเปนนี่เปนตน คนไมมีปญญา
ไมมีความรู อยูในอวิชชา ทําอะไรๆ เพียงดวยความอยาก ก็ทําไมคอยสําเร็จ ตอเมื่อ
มีปญญาใชปญญามากขึ้น ก็สําเร็จไดมากขึ้น แตเมื่อไมสําเร็จไมไดตามอยากตาม
ปรารถนา อัตตาตัวตนนั้นก็ถูกบีบคั้นกดดันเปนทุกข
สวนปญญาเปนความรูจักรูความจริงของสิ่งทั้งหลาย ที่เปนอยางนั้นๆ โดยไม
ขึ้นตอความอยากความปรารถนาของตัวตนของใคร เมื่อรูวาอะไรเปนอะไร สภาวะที่
แทที่สมบูรณที่เปนไปอยางดีของมันคืออยางไร ถามันยังไมเปนอยางนั้น ก็เกิดมี
ฉันทะ (ความอยากความปรารถนาตามธรรมดาของเหตุปจจัย ไมใชความอยากของ
อัตตาตัวตน) ที่จะทําใหมันดีมันเต็มมันสมบูรณอยางนั้น
เมื่อรูทั่วถวนเหตุปจจัยที่จะใหมันเปนอยางนั้น แลวทําเหตุปจจัยใหทั่วพรอม
ผลก็สําเร็จขึ้นมาอยางนั้นเอง โดยไมตองอยากไมตองปรารถนา ไมตองมีตัวตนที่
อยากที่ปรารถนา ถาทําเหตุปจจัยไมทั่วพรอม ผลไมเกิดอยางนั้น ก็รูแลวแกไขใหทั่ว
พรอมที่เหตุปจจัย นี่คือไมตองมีตัวตนอัตตาที่ยึดที่อยากซึ่งจะทําใหเกิดเปนทุกข จึง
อยูดีพนเปนอิสระไปไมมีทุกข
เรื่องวาสังขาร/สังขตธรรมทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา/ไมเปนไมมี
อัตตา ธรรมทั้งปวงทั้งสั งขตธรรมและอสังขตธรรมไมเป นไม มีอัตตา โดยรวมทั้ ง
อสังขตธรรมหรือวิสังขารไมเปนไมมีอัตตานั้น ก็มีความหมายอยางที่ไดพูดมานี้
กอนผานเรื่องนี้ไป ขอย้ําความเพื่อใหชัดใหตรงพอดีวา ตามหลักที่ตรัสไววา
สรรพสังขาร/สังขตธรรม/เปนอนิจจังทุกขังอนัตตา และสรรพธรรมทั้งสังขตะ
และอสังขตะคือตลอดถึงนิพพานเปนอนัตตานี้ เปนเรื่องของสภาวธรรม คือตรัสถึง
สิ่งที่มีภาวะของมันอยูจริง ดังที่กลาวแลว
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๑๕๓

อยางไรก็ดี ในหมูมนุษยทั่วๆ ไปนี้ สิ่งที่เขาเรียกขานพูดจาเอามาบอกเลากัน
นั้น มีทั้งเปนของมีจริง และของที่ไมมีจริง คือเปนสภาวธรรมก็มี ไมเปนสภาวธรรมก็
มี อยางที่พระพุทธเจาตรัสไววา (สํ.ส.๑๕/๒๑๐/๕๙)
“รูปํ ชีรติ มจฺจานํ นามโคตฺตํ น ชีรติ”
“รูปกายของสัตวทั้งหลายยอมแกโทรมไป แตชื่อแซหาแกโทรมไปไม”
รูปกายของคน ยอมแกเฒาเสื่อมโทรมไป ดังที่วาเปนอนิจจังทุกขัง แตนาม
และโคตรชื่อแซของเขา หาไดแกเฒาเสื่อมโทรมไปไม คือไมเปนอนิจจังทุกขัง ทําไม
เปนอยางนั้น
ตอบวา รูปกายนั้นเปนสภาวธรรม เปนสิ่งที่มีภาวะของมัน เขาในหลักความ
จริงที่วาสังขารอันเกิดมีเปนไปตามปจจัย ไมเที่ยงเปนทุกข ดังวาขางตน แตนาม
โคตรชื่อแซมิใชเปนสภาวธรรม คือไมมีจริง ไมมีปจจัยที่จะใหเปนไป แลวจะเอาอะไร
มาเปนอนิจจังทุกขัง ชื่อแซอะไรก็เปนอยูอยางนั้น รูปกายแกแลวตายไป แตชื่อแซก็
อยูอยางนั้น ไมแกไมตายไมแตกสลาย
เพราะฉะนั้นจึงตองรูเขาใจแยกได รูปกายนั้นเปนสภาวธรรม มีจริง แตชื่อแซ
ไมเปนสภาวธรรม ไมมีจริง เพื่อใหสะดวกตอความรูเขาใจ ทานใหเรียกชื่อแซนาม
โคตรอะไรๆ เหลานี้วาเปนบัญญัติ เรียกเขาคูกับสภาวธรรม วาเปนบัญญัติธรรม
(ปญฺญตฺติธมฺม/ปณฺณตฺติธมฺม) คือไมเปนสิ่งที่มีที่เปนจริง เปนสิ่งที่มนุษยตั้งใหเพื่อใช
เรียกกันไปตามสมมติ คือตามที่ตกลงรูรวมกัน
บอกแลววา ที่พระพุทธเจาตรัสหลักทั่วไปวาสังขารทั้งปวงเปนอนิจจังทุกขัง
อนัตตา วาธรรมทั้งปวงเปนอนัตตานั้น เปนการตรัสถึงสภาวธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่มีดังวา
แลว
ทีนี้ พวกมนุษยนี้เมื่อพูดจาสื่อสารกันโดยใชชื่อเรียกตางๆ ก็อาจจะสับสน
แยกไมออกวาอะไรเปนสภาวธรรมมีจริง อะไรเปนเพียงบัญญัติธรรมไมมีจริง ในบาง
โอกาส ทานจึงกลาวหลักไตรลักษณ โดยกลาวถึงบัญญัติธรรมนี้ไวดวย
ดังที่วาแลว บัญญัติธรรมไมมี มันจึงพนจากการที่จะเปนอนิจจังทุกขัง แต
เมื่อมันไมมีจริง มันก็ไมมีปจจัยไมขึ้นตอปจจัย เปนอสังขตะ และมันก็จึงเปนอนัตตา
ไมมีไมเปนตัวตนอัตตาอาตมัน

รูแคเลมนี้ ก็...รูจักพระพุทธศาสนา

๑๕๔

ถึงตอนนี้ ก็เปนอันวา นิพพานก็พนจากไมเที่ยงเปนทุกข บัญญัติก็พนจากไม
เที่ยงเปนทุกข นิพพานเปนอนัตตา บัญญัติก็เปนอนัตตา ตางกันที่วานิพพานเปน
สภาวธรรมมี จ ริ ง ส ว นบั ญ ญั ติ ไ ม มี จ ริ ง ไม เ ป น สภาวะ ขอให ดู ค วามที่ ท า นสรุ ป
ครอบคลุมไวในพระวินัยปฎก (วินย.๘/๘๒๖/๒๒๔) ดังนี้
“อนิจฺจา สพฺพสงฺขารา
นิพฺพานญฺเจว ปณฺณตฺติ

ทุกฺขานตฺตา จ สงฺขตา
อนตฺตา อิติ นิจฺฉยา.”

“สังขารทั้งปวง อันปจจัยปรุงแตง ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
นิพพาน และบัญญัติ เปนอนัตตา วินิจฉัยมีดังนี้”
ย้ําความสรุปทายไวอีกครั้งหนึ่งวา:

นิพพาน เป็นสภาวธรรม มีจริง เป็นปัจจยักขัย คือภาวะสิ้นปัจจัย จึงเป็น
อสังขตะ ไม่เป็นไม่มีตัวตน/อัตตา/อาตมัน (เป็นอนัตตา)
ชื่อนามคําเรียกขาน เป็นบัญญัติธรรม ไม่มีจริง เป็นอปัจจัย คือไม่มีปัจจัย
จึงเป็นอสังขตะ ไม่เป็นไม่มีตัวตน/อัตตา/อาตมัน (เป็นอนัตตา)
ความจริงของสิ่งทั้งหลายเปนอยางที่วามา การรูเขาใจความจริงนี้เปนงาน
ของป ญ ญา เมื่ อมี ปญ ญารู เ ข าใจแล ว ก็พึ งมี ชีวิตเป นอยู ดวยปญ ญาที่ จ ะปฏิ บั ติ
จัดทําการทั้งหลายใหเปนไปดวยดี
ดังเชนวา เปนปญญาชาญฉลาดอยางสําคัญที่มนุษยสามารถพูดจาใช
ถอยคําสื่อสาร โดยรูจักสมมติ คือสมรูมีมติรวมกันตกลงบัญญัติวาใหถือใหทําให
เรียกขานอะไรๆ อยางนั้นอยางนี้ แลวก็ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ทานยอมรับวาเปน
สมมติสัจจะ คือจริงตามที่ตกลงยอมรับรวมกัน
พระพุทธเจาทรงสอนใหรูจักใชรูจักสื่อสารสัมพันธไปตามโลกสมัญญา โลก
นิรุติ โลกโวหาร โลกบัญญัติของสังคมถิ่นแควนอยางรูเทาทันถึงความจริง ใหสําเร็จ
ประโยชน โดยไมยึดถือเลยเถิดไป (เช่น ที.สี.๙/๓๑๒/๒๔๘; ม.ม.๑๓/๒๗๓/๒๖๗; ม.อุ.๑๔/
๖๖๒/๔๓๐) คือวาไปตามสมมติสัจจะอยางรูทัน ไมยึดเอาเปนความจริงของสภาวะ
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๑๕๕

ดังตัวอยางคนพูดวา ฉันเจ็บแขน แขนของฉันเจ็บ อยางนี้คือโลกโวหาร และ
เปนสมมติสัจจะ ผูมีปญญายอมไมมัวยึดถือวาเปนแขนของตัวตน แลวดึงดันจะเอา
ความอยากความปรารถนาของอัตตาที่ยึดถือไวไปสั่งบังคับวา แขนของขาจงอยา
เจ็บ แขนของขาจงหายเจ็บ จงเปนอยางนั้นอยางนี้ ซึ่งเปนไปไมได
แตดวยความรูเขาใจความจริงของอนัตตาที่มันเปนไปตามเหตุปจจัย ก็ใช
ปญญาตรวจสอบสืบคนปจจยาการของอาการเจ็บแขนนั้น จนรูวาแกไดหรือไม แก
อะไร ที่ตรงไหน อยางไร แลวจัดการแกไขใหตรงเหตุปจจัย
เมื่อแก้ไขจัดการทําการที่เหตุปัจจัยทั่วพร้อมแล้ว ผลก็เกิดมีเป็นไปอย่างนั้นของ
มันเอง ไม่ขึ้นต่อความอยากความปรารถนาของตัวตนอัตตาไหนๆ ไม่ว่าจะมีอัตตา
ตัวตนขึ้นมาอยากมาปรารถนา หรือไม่อยากไม่ปรารถนา ผลก็เกิดมีเป็นไปของมันอย่าง
นั้น ไม่มีตัวตนอัตตาบรมอัตตาที่ไหนจะมาขัดขืนฝืนหรือสั่งการให้เป็นไปอย่างอื่นได้ มี
แต่ว่าตัวตนอัตตาที่ยึดไว้ซึ่งถูกขัดความปรารถนาจะเกิดเป็นทุกข์ที่ทําให้แก่ตัวเอง
ไมวาจะเปนเรื่องรูปธรรมหรือนามธรรม ไมวาจะเปนการทําการทางวัตถุหรือ
การปฏิบัติทางจิตใจ เมื่อปจจัยพรั่งพรอมถึงที่ ผลก็เกิดมีตามปจจัยนั้น ดังความตาม
พุทธพจนวา ภิกษุไมเจริญโพธิปกขิยธรรม ถึงจะปรารถนาใหจิตหลุดพน จิตก็ไมหลุด
พนไปได แตเมื่อเธอเจริญโพธิปกขิยธรรม ถึงแมไมตั้งจิตปรารถนา จิตก็หลุดพนไป
เหมื อ นแม ไก ไ ม ขึ้ น กก ไมฟ ก ไข ถึ ง จะอ อ นวอนปรารถนาขอให เ กิ ดลู ก ไก
ออกมาจากไข ก็ไมมีลูกไกกะเทาะเปลือกไขออกมา แตถาแมไกขึ้นกกขึ้นฟกไขให
พร อ มได ที่ ถึ ง จะไม อ อ นวอนปรารถนาขอให เ กิ ด ลู ก ไก อ อกมาจากไข ก็ มี ลู ก ไก
กะเทาะเปลือกไขออกมา (ดู เช่น สํ.ข.๑๗/๒๖๑/๑๘๕) ดังไดวามาฉะนี้

หนังสือที่มาของบทตอนเลือกสรร

ใน

รูแคเลมนี้ ก็พอที่จะพูดวา รูจักพระพุทธศาสนา
๑. ถิน่ รมณีย์ คือที่ตั้งต้นของพระพุทธศาสนา

ก) บทนําสูพุทธธรรม, พ.ศ. ๒๕๕๙ (หนา ๑ – ๙)
ข) มีวัดรมณีย มีกุฎีเปนที่สบาย, พ.ศ. ๒๕๖๐ (หนา ๒๓ – ๓๐)

๒. ทําบุญขั้นพื้นฐาน คือชาวบ้านช่วยกันทําชุมชนให้อยูก่ ันดี
- บทนําสูพุทธธรรม, พ.ศ. ๒๕๕๙ (หนา ๑๔ – ๒๙)

๓. จะทําชั่ว หรือทําดี ก็เริ่มที่อยาก (ฉันทะ กับตัณหา)

- ตามพระใหมไปเรียนธรรม, พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (หนา ๓๘๙ – ๔๐๒, ๔๓๓ – ๔๔๔ เปนตน)

๔. เมตตากรุณา อย่าแค่คล่องปาก ต้องชัดให้ถึงอุเบกขา (พรหมวิหาร ๔)
- ตามพระใหมไปเรียนธรรม, พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (หนา ๕๒๙ – ๕๔๖)

๕. คุณธรรมในใจออกสู่ปฏิบัติการในสังคม (สังคหวัตถุ ๔)
- ตามพระใหมไปเรียนธรรม, พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (หนา ๕๒๙ – ๕๔๖)

๖. จิตใจอย่างนี้ดี มีความสุขแน่ แม้แต่สมาธิก็ตามมาด้วย
- สุขภาวะองครวมแนวพุทธ, พ.ศ. ๒๕๕๗ (หนา ๑๒๕ – ๑๓๓)
- มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่, พ.ศ. ๒๕๕๗ (หนา ๑๑ – ๑๔)

๗. จากสุโขทัย ผ่านอยุธยา สังคมไทยก้าวหน้า หรือว่าถอย

- ตามพระใหมไปเรียนธรรม, พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (หนา ๕๗๕ – ๖๐๕)

๘. ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผูส้ ูงอายุ

- ถาสูงอายุเปน ก็นาเปนผูสูงอายุ, พ.ศ. ๒๕๖๐ (หนา ๑ – ๔๔ คือทั้งเลม)

๙. หลัก “อนัตตา” มากับปัญญาทีร่ ู้เข้าใจและทําการตามเหตุปจั จัย
- (หนังสือใหม, มี.ค. ๒๕๖๑)

[รูแคเลมนี้ ก็พอที่จะพูดวา รูจักพระพุทธศาสนา เปนหนังสือรวมบทบรรยายจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนการเก็บขอความคัด
สรรจากหนังสือที่มีอยูกอนประมาณ ๗ เลม โดยจัดปรับตามควร]

