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ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน

∗

ที นี้ ก็ ย อ นกลั บ มาเรื่ อ งที่ พู ด ค า งไว คื อ เรื่ อ งฉั น ทะกั บ
ตัณหา เรื่องอนิจจัง เรื่องเหตุปจจัย เรื่องปจจยาการ พูดแลว
พูดอีกหลายรอบ หวังวาโยมคงไมเบื่อ
เรื่องฉันทะนั้น บอกแลววาเวลานี้ตองย้ําบอยที่สุด เพราะ
เปนธรรมขอยิ่งใหญที่ถูกคนไทยลืมจนแทบจะหายไปเลย
กอนจะขยายความตอไป ก็ขอทบทวนหลักใหแมนกอน
และจะใหแมน ก็ตองเทียบกับตัณหา ที่เปนคูตรงขามกัน
ฉั น ทะ คื อ ความอยากให สิ่ ง นั้ น ๆ อยู ใ นภาวะที่ ดี ง าม
สมบู ร ณ ข องมั น แล ว ก็ อ ยากรู อ ยากทํ า ให มั น ดี
งามสมบูรณอยางนั้น แปลงายๆ วา ใจรัก อยากทํา
ตัณหา คือ ความอยากไดอยากเอาสิ่งนั้นๆ มาเสริมขยาย
ปรนเปรออัตตาของเรา จึงอยากเสพ อยากอวด
อยากโอ อยากโก อยากบํารุงบําเรอ
∗

เกร็ดความรูธรรม ตอนวาดวย “ฉันทะ” ครั้งที่ ๖ [ธรรมกถา ของสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) หลังปาติโมกข ค่ําวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๑]

อยาก ๒ อย่าง
อยากใหสิ่งนั้นๆ อยูในภาวะที่ดีงามสมบูรณของมัน
อยากรูอยากทําอะไรๆ ใหดีงามสมบูรณ = ฉันทะ
อยากใหตัวไดเสพ ไดบํารุงบําเรอ
อยากใหตัวโกเก อยากอวด อยากโอ

∗

= ตัณหา

∗

อยากใหญโตอวดโอโกเกนั้น ชื่อตรงคือเปน “มานะ” แตในที่นี้ เพื่อไมใหซับซอน
และยากแกผูเริ่มศึกษา จึงรวมมานะไวในตัณหากอน เปนคําเดียว โดยใหเขาใจ
ตามหลักวา ภวตัณหาเปนแดนเกิดของทิฏฐิและมานะเปนตน (เถร.อ.๒/๓๑๘)
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๓

ไดยกตัวอยางใหฟงแลววา คนมีฉันทะไปนั่งไปเดินไปดู
ไปอยูที่ไหน ก็อยากใหที่นั่นสะอาดเรียบรอย ถาที่นั่นสกปรกรก
รุงรัง ก็จะเก็บกวาดใหสะอาดเรียบรอย เชนหาไมกวาดหาผา
หาน้ํามาปดกวาดเช็ดถูจัดการจนสะอาดเรียบรอย
แตคนที่ไมมีฉันทะ จะถูกตัณหาถวงไวดึงไวไมอยากไป
ทําอะไรใหเหน็ดเหนื่อย (ขี้เกียจ) ไดแตรอวาเมื่อไรจะไดกินได
เสพอะไรๆ ใหอรอย แลวก็จะไดนอนใหอุตุสุโข
ถาจะใหคนที่เปนลูกนองตัณหามากวาดบาน ก็ตองลอ
ดวยรางวัลวาเธอกวาดบานตรงนี้นะ เสร็จแลวจะใหขนมหรือ
ใหของนั่นของนี่ เขาจึงจะฉวยไมกวาดมากวาดบาน
แตคนที่กวาดบานเพื่อเอารางวัลนี่ เราตองคุมใหดี เพราะ
เขาจะเอารางวัล เขาจะไมตั้งใจกวาด จะสะอาดหรือไม เขาไม
สนใจ จึงตองคอยตรวจคอยคุมใหดี ไมเหมือนคนที่กวาดดวย
ฉันทะ เขาอยากใหสะอาด ถึงไมมีใครคุม เขาก็กวาดเต็มที่
ไดพูดไวอีกตัวอยางหนึ่งซึ่งงายๆ ใกลตัว คือ คนมีฉันทะ
นั้น ไมวาจะไปประสบพบเห็นเกี่ยวของกับอะไร ก็อยากใหสิ่ง
นั้นอยูในภาวะที่ดีงามสมบูรณหรือดีเต็มที่ของมัน
เชนจะกินอาหาร เขาก็นึกถึงรางกายวา จะกินใหรางกาย
นี้แข็งแรงมีสุขภาพดี ไมมีโรค แลวรางกายนี้จะไดอยูดีและชวย
ใหเลาเรียนศึกษาทํางานตางๆ ไดผลดีไปหมด เขาก็จึงเลือกกิน
อาหารที่ มี คุ ณ ค า เป น ประโยชน จ ริ ง ๆ ไม กิ น ของที่ บั่ น ทอน
สุขภาพ และกินในปริมาณที่พอดีกับความตองการของรางกาย
นี่คือกินดวยฉันทะ ทีนี้ก็มาดูคนที่กินดวยตัณหา

๓

๔

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน

คนที่เปนลูกนองตัณหา กินอยางไร ก็กินเอาอรอยอยาง
เดียว บางทีก็กินอวดโก ดูแตวาใหเปนของชอบมีรสชาติ จะ
เป น ประโยชน ห รื อ เป น โทษอย า งไรก็ ช า งมั น และไม ส งสาร
รางกายนี้เลย กินจนทองแนนทองอืด บางทีแทบลุกไมขึ้น กิน
ไปกินมา สุขภาพไมดี บางทีมีโรคตามมาดวย
จะเห็นวา คนมีฉันทะจะกินอาหาร โดยมองเห็นเหตุปจจัย
เปนสายสืบทอดตอๆ กัน วากินอาหารอยางนี้ ใหพอดีแคนี้แลว
รางกายจะแข็งแรงมีสุขภาพดีไมมีโรคภัย แลวรางกายที่ดีนี้ก็
จะชวยใหไปเลาเรียนศึกษาทํางานทําการไดผลเต็มที่ เรียกเปน
ทางการวา รูจักประมาณในการบริโภค นี่คือฉันทะมากับปญญา
แตคนที่กินดวยตัณหา ไมมองอะไรยาวไกลออกไป นึก
แควาจะไดอรอยปากเต็มทองเทานั้น นี่คือตัณหามากับอวิชชา
เ อ า ล ะ ท บ ท ว น กั น แ ค ไ ด ห ลั ก ไ ว แ ล ว ก็ ไ ด บ อ ก
รายละเอียดอะไรๆ มามากแลว ทีนี้ก็มาวากันตอไป
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ออ... ฉันทะที่พูดมาเรื่อยๆ นั้น เดี๋ยวก็ขามจุดนั้น เดี๋ยวก็
ขามแงนี้ คือตกหลนไปนั่นเอง คราวที่แลวก็ลืมบอกไปแงหนึ่ง
คือฉันทะนี้ เปนพุทธธรรมอยางหนึ่งในพุทธธรรม ๑๘ ประการ∗
ก็มาเติมเรื่องที่ตกหลนไปนี้เสียกอน คือพระพุทธเจาทรง
มีพระคุณอีกชุดหนึ่งที่เราไมคอยรูกัน เรียกวา พุทธธรรม ๑๘
พุทธธรรม คืออะไร? “พุทธธรรม” แปลได ๓ อยาง คือ

∗

พุทธธรรม ๑๘ (อฏฺฐารส พุทธฺ ธมฺมา) ผูตองการทราบ ดูทายเลม
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๕

๑) แปลวา ธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดง นี่ก็คือคําสอน
ของพระพุทธเจา
๒) แปลวา ธรรมที่ทําใหเปนพระพุทธเจา ไดแก บารมี ๑๐
๓) แปลวา ธรรมคือคุณสมบัติของพระพุทธเจา มี ๑๘ ขอ
ฉันทะนี้เปนพุทธธรรมอยางหนึ่งในคําแปลที่ ๓) คือเปน
คุณสมบัติประจําพระองคอยางหนึ่งของพระพุทธเจา ไดแกทรง
มีฉันทะไมลดถอยเลย (คําบาลีวา นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ)
มีฉันทะไมลดถอยอยางไร คือ พระพุทธเจาทรงมีฉันทะ
ทรงปรารถนาทรงตองการทําใหคนมีความสุขหลุดพนไปจาก
ความทุกข ใหเขาเปนคนดี มีจิตใจดี มีปญญารูเขาใจธรรม ให
เขาเป น คนที่ ส มบู ร ณ ฉั น ทะนี้ พ ระพุ ท ธเจ า ทรงมี เ ต็ ม เป ย ม
ตลอดเวลาไมลดถอยเลย ในพระหฤทัยนั้นพระพุทธเจาทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณทรงปรารถนาจะชวยสรรพสัตวใหพนทุกข
แลวพระมหากรุณาธิคุณนั้นแสดงออกมาในการปฏิบัติดวย
ฉันทะนี้ คือเสด็จไปเพียรพยายามทําใหสําเร็จตามนั้น
ฉะนั้นจึงมีพุทธกิจประจําวันวา พอใกลสวาง กอนเสด็จ
ออกไปบิณฑบาต พระพุทธเจาทรงตรวจดูคนสัตวที่สามารถ
และที่ยังไมสามารถบรรลุธรรม ทรงพิจารณาวาบุคคลใดมีพื้น
มีอุปนิสัยที่จะไปโปรดได หรือใครมีปญหาที่จะไปทรงแกไขให
ธรรมแกเขา ควรจะไปโปรดผูใด เสร็จแลวก็เสด็จไปบิณฑบาต
เรียกกันวาไปโปรดสัตว คือเสด็จไปทรงทํางานชวยแกปญหา
ดับทุกขใหแกคนทั้งหลาย ก็ทรงถือบาตรไปดวยเพื่อจะไดรับ
อาหารฉันระหวางทาง
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อยางวันหนึ่งทรงพิจารณาเห็นวาเด็กวัยรุนคนหนึ่ง ชื่อ
วามัฏฐกุณฑลี เปนลูกเศรษฐีใหญ ปวยหนักจะตองสิ้นใจวันนี้
แลวเขามีอุปนิสัยพื้นจิตใจที่พระองคจะไปชวยเขาได จะใหเขา
ไดธรรมกอนที่จะสิ้นใจก็ยังดี แคนี้พระพุทธเจาก็เสด็จไป นี่คือ
ฉันทะเปนธรรมที่พาใหพระองคเสด็จไปโปรดเขา
ทํ า ไมเด็ ก วั ย รุ น คนนี้ ป ว ยจะตายอย า งนี้ มี เ รื่ อ งเล า ว า
ทานเศรษฐีพอของเขาเปนคนขี้เหนียวขนาดหนัก ลูกปวยหนัก
ทั้งๆ ที่รักลูก แตก็ขี้เหนียวเงินเหลือเกิน จึงไมยอมไปหาหมอที่
เกงเพราะกลัวเสียเงินมาก ก็ไปหาหมอที่ดอยฝมือ รักษาไปๆ ก็
ไม ห าย ไปหาหมอโน น หมอนั้ น ก็ ไ ม ห าย จนกระทั่ ง ถึ ง ขั้ น
สุดทาย หมอเกงก็รักษาไมไหว จะตองตาย เศรษฐีก็เสียใจ แต
ก็ชวยลูกไมได หมดทางแลว เปนเรื่องที่แสนเศรา
พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นวาพระองคจะตองเสด็จไป
ชวยมัฏฐกุณฑลีใหทันกอนที่เขาจะตาย ชวยใหเขาตายไปดวย
จิตใจที่สะอาดผองใส จึงเสด็จไปใหเขาไดพบเห็นพระองค ทรง
มีวิธีการที่ทําใหเขาเกิดความปลาบปลื้มยินดี แลวเขาก็ตายไป
พรอมดวยใจที่เอิบอิ่มผองใส และตอนนั้นก็เลยเปนโอกาสให
พระองคไดโปรดเศรษฐีพอดวย ทรงแกความขี้เหนียวของเขา
ทํ า ให เ ศรษฐี เ ปลี่ ย นไปกลายเป น คนมี ใ จกว า งรู จั ก ทํ า บุ ญ
บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือคนทุกขยากทั้งหลายตอไป
คราวหนึ่ง พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นชาวนาคนหนึ่ง
ซึ่งอยูไกลออกไป วาเขามีพื้นจิตใจ มีปญญาพรอมเปนทุนดี
พระองคก็เสด็จไปพระองคเดียว ดวยพระบาทเปลาจากเมือง
หนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง เพื่อจะไปโปรดชาวนาคนเดียวนี้
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ที่วามานี้เปนตัวอยางของการทรงมีธรรมที่เรียกวาฉันทะ
ไมลดถอย คือเสด็จไปทําสิ่งที่ดีงามถูกตอง ทําใหคนไดธรรม
ไดปญญา รูจักแกปญหา และเจริญกาวหนาตอไปได พระองค
ทรงทําเต็มที่อยางนี้ จึงเรียกวา “นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ” คือมีฉันทะ
ไมลดถอย เปนคุณสมบัติของพระพุทธเจาที่เราควรจํากันไว ถา
พวกเรามีคุณสมบัตินี้ จะดีอยางไร ก็ลองคิดกันดู

ฝรั่งยังนัวเนียเรื่อง Ambition
ใครแยกฉันทะกับตัณหาได้ ก็เดินหน้าไปเลย
คิดวาโยมที่มาฟงนี้ คงแยกไดชัดแลวระหวางฉันทะกับ
ตัณหา อยาใหมีปญหาในเรื่องนี้กันอีกเลย คนไทยเราสับสน
เรื่องนี้มาเหลือเกินแลว มันทําใหประเทศชาติและพระศาสนา
แยไปหมด ก็จะเลาตอเรื่องฉันทะอีกหนอย
ไมใชเฉพาะคนไทยนะ ฝรั่งก็แยกไมออกเรื่องความอยาก
ความปรารถนา ชนิดที่เ ป น ฉั น ทะ กั บชนิดที่เ ป น ตัณหา เขา
มองเห็นความอยากอยางเดียว ไมรูจักแยก แตของฝรั่งนั้น พอ
ไมรูจักแลว ของเขาออกผลไปแบบหนึ่ง สวนของไทยนี่ไมรูจัก
แลวออกผลไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งตรงกันขาม ทําไมเปนอยางนั้น
ก็มาพิจารณากันดู ฝรั่งมีคําวาอยากที่เดนมากคําหนึ่งคือ
ambition แปลกันวา ความทะเยอทะยาน บางทีก็วาความใฝสูง
ทีนี้ฝรั่งแยกไมออก ฝรั่งบางพวกบอกมาและไทยบางทีก็ตามไป
วา คนตองมี ambition จึงจะสรางความสําเร็จที่สูงเลิศได แต
บางทีก็ไมดี อยางเด็กที่แสดง ambition มากนัก เพื่อนๆ ก็จะชัง

๗

๘

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน

เรื่องนี้รวมแลวฝรั่งยังพรามัวนัวเนีย ก็ลองมาดู ambition
ของฝรั่งวาเปนอยางไร ขอใหดูตัวอยางแลวลองวินิจฉัยดวย
หลักฉันทะ กับ ตัณหา
รู จั ก เจงกิ ส ข า นไหม? ทุ ก คนรู เจงกิ ส ข า น (Genghis
Khan) นี้ เมื่อราว ค.ศ. 1200 คือถอยไป ๘๐๐ กวาป นับอยาง
เราก็ราว พ.ศ. ๑๗๐๐ ไดยกทัพมองโกล (Mongol) ลงมาจาก
เอเชียกลาง เขาชองเขาหิมาลัย ผานมาทางอัฟกานิสถาน ขาง
ประเทศอินเดีย เมื่อถึงชองวางที่เหมาะ ถาเจงกิสขานเลี้ยวซาย
ก็เขาอินเดีย แตเจงกิสขานเลี้ยวขวา คือเขาตะวันออกกลาง
อินเดียแดนชมพูทวีปก็เลยรอดไป
เจงกิสขานเลี้ยวขวาเขาเอเซียกลางแลว ก็บุกทะลวงฆา
ฟนทําลายลางทุกอยางหมดไป ยึดครองไดจนถึงรัสเซียตอนใต
แตพวกมองโกลนี้ขาดวัฒนธรรมที่จะยึดเหนี่ยวประชาชน ผล
ที่สุด เวลาผานไปไมนาน ทั้งที่ตนเปนผูพิชิต ก็เปนฝายที่ถูกกลืน
หายสลายไป ถิ่นดินแดนนั้นๆ ก็กลับไปเปนคลายอยางเดิม
ทีนี้ หลังยุคของเจงกิสขาน ลวงไปไดราว ๒๐๐ ป มาถึง
รุ น หลาน มี น ายทั พ คนหนึ่ ง ชื่ อ ว า ตี มู ร (Timur) อ า งตั ว ว า
สืบสายวงศของเจงกิสขาน เปนผูมีฝมือการรบฉกาจนัก ฝรั่งวา
เปนผูพิชิต (conqueror) เขาตั้งกองทัพขึ้นมา เมื่อสรางความ
เปนใหญขึ้นไดแลว ก็ตั้งเมืองหลวงที่สามารกันท (Samarkand,
บัดนี้อยูในอุซเบกิสถาน/Uzbekistan) แลวตีมูร ผูพิชิต ก็ยกทัพ
มองโกลจากเอเชียกลางลงมาพิชิตไดตั้งแตเปอรเซีย (Persia,
บัดนี้คืออิหราน) ไปจนถึงรัสเซีย เขายึดมอสโก (Moscow)
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ขณะครองมอสโกอยู ที่เปอรเซียไดเกิดจลาจลทั่วประเทศ
ตีมูรปราบจลาจลอยางเหี้ยมโหด ทําลายเมืองใหญๆ หมดสิ้น
และสังหารประชาชนอยางอํามหิต เอาหัวกะโหลกคนมาสราง
เปนหอรบ
ตี มู ร ผู พิ ชิ ต ได เ กิ ด ambition ใฝ ท ะยานขึ้ น มาว า เขา
จะตองเปนผูพิชิตอินเดียแดนชมพูทวีป ที่บอกเมื่อกี้วาเจงกิส
ขานเวนไว ดังนั้น ในป 1398/๑๙๔๑ (สิ้นยุคสุโขทัย ตนสมัย
อยุธยา) ตีมูรก็ยกทัพไปตีอินเดีย ทําลายลางเดลีพินาศหมดสิ้น
ฆาคนไปเหยียบแสนแทบหมดทั้งเมือง เสร็จสมใจแลว ก็ยกทัพ
กลับสามารกันท ทิ้งอินเดียที่วอดวายไวขางหลัง เหลือแตซาก
ซึ่งอีกกวาศตวรรษจึงฟนขึ้นไดใหม
เอาละนะ ตีมูร ผูพิชิตนี่ ดวย ambition ใฝทะยานที่จะ
เปนผูพิชิตอินเดีย ก็ไดยกทัพไปทําสําเร็จตาม ambition ของ
เขา แต แ ค นั้ น ยั ง ไม พ อ ต อ มาเขาก็ มี ambition ขึ้ น มาอี ก ว า
จะตองไปพิชิตเมืองจีน แลวก็นั่งนอนคิดวางแผนไปตีเมืองจีน
แตพอเริ่มยกทัพออกไปก็ปวยและสิ้นชีพเสียกอนในตนป 1405
เปนอันวาความใฝทะยาน ambition ครั้งหลังนี้ไมสําเร็จ
ชัดแลวนะ นี่คือ ambition ความใฝทะยานแบบหนึ่ง ทีนี้
ก็ จ ะให ดู ambition อี ก แบบหนึ่ ง ซึ่ ง ฝรั่ ง แยกกั น ไม อ อก เขา
เรียกไดแควาเปน ambition ปนๆ กันไป
Ambition แบบเมื่อกี้นี้มีเยอะแยะ อยางนะโปเลียน ก็ถูก
ตํารามากหลายบอกวาเขามี ambition ใฝทะยานอํานาจความ
ยิ่งใหญ จะตั้งราชวงศฝรั่งเศสที่แข็งแกรงยืนยง แลวสถาปนา
จักรวรรดิที่ฝรั่งเศสเปนใหญขึ้นในยุโรป อยางนี้เปนตน

๙

Ambition 2 แบบ
ตี มู ร ผู พิ ชิ ต รุ น หลานของเจงกิ ส ข า น มี ambition ใฝ
ทะยานไปพิชิตอินเดีย ทําใหไดฆาคนนับแสน ทําลาย
ลางเมืองเดลีวอดวาย เหลือไวแตซาก
= ตัณหา
ของตีมูรนี้ เป็น Ambition แบบไหน?
∗

Abraham Flexner มี ambition ใฝปรารถนาจะตั้ง
ศูนยการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปนแบบอยางขึ้น และ
ก็ตั้งไดสําเร็จที่ Princeton รวบรวมนักวิทยาศาสตรที่
เกงที่สุดของโลกมาสอน รวมทั้ง ไอนสไตน/Einstein
ของ Flexner นี้ เป็น Ambition แบบไหน? = ฉันทะ

∗

ความอยากยิ่งใหญใฝอํานาจขมขี่อยูเหนือคนอื่นนั้น ชื่อตรงคือ “มานะ” แตในที่นี้ เพื่อ
ไมใหซับซอนและยากแกผูเริ่มศึกษา จึงรวมมานะไวในตัณหา ใหเปนคําเดียวกอน โดย
ใหเขาใจตามหลักวา ภวตัณหาเปนแดนเกิดของทิฏฐิและมานะเปนตน (เถร.อ.๒/๓๑๘)
กรณีของ ตีมูร ผูพิชิตนี้ ชัดวา เปนมานะที่ปรารถนาความยิ่งใหญใฝอํานาจอยางรุนแรง
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เห็น Ambition ของตีมูร์แล้ว
ก็มาดู Ambition ของ Flexner
ทีนี้ก็มาดู ambition อีกแบบหนึ่งวาเปนอยางไร
ที่ อ เมริ ก า นายอั บ ราฮั ม เฟลกซเนอร (Abraham
Flexner) มีชื่อวาเปนนักการศึกษาสําคัญที่มีบทบาทใหญใน
การนําการศึกษาแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรเขาสูวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยทั้งหลายในอเมริกา
นอกจากได เ ป น แรงกระตุ น ให ม หาวิ ท ยาลั ย อเมริ กั น
ตื่ น ตั ว กั น ขึ้ น มาในการศึ ก ษาสายนี้ แ ล ว เมื่ อ เป น เลขาธิ ก าร
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาทั่วไป ของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร
(Rockefeller Foundation) ในชวงป 1913-28/๒๔๕๖-๗๑ ทาน
ไดหาทางจัดสรรเงินมากมายกวา ๕๐๐ ลานดอลลาร ใหแก
การปฏิ รูป และพัฒนาการศึก ษาวิชาการแพทยของอเมริกัน
ขอใหนึกวาสมัยนั้น คาเงินเหรียญอเมริกันสูงกวาเดี๋ยวนี้มาก
Flexner มี ambition ว า จะต อ งตั้ ง ศู น ย ก ารอุ ด มศึ ก ษา
ชนิดตนแบบหรือที่เปนแบบอยางขึ้นใหได และประมาณ ค.ศ.
1930 ทานก็ตั้งศูนยกลางอุดมศึกษาที่วานี้ไดสําเร็จที่ปรินซตัน
(Institute for Advanced Study, Princeton) โดยตัวทานเอง
เปนผูอํานวยการ แลวก็รวบรวมนักวิทยาศาสตรที่เกงที่สุดของ
โลกมาสอนที่ นี่ ห ลายคน และในป 1933 ไอน ส ไตน (Albert
Einstein) ซึ่งหนีภัยฮิตเลอรจากเยอรมนี ก็มารับตําแหนงสอน
ประจําที่นี่ อันเปนเหตุการณสําคัญที่เดนดังทีเดียว

๑๑
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นี่ก็เปนความใฝสูงที่เรียกวา ambition ถาแปลใหเบาๆ ก็
คือความมีใจรักอยากทํา ขอใหนึกหาตัวอยางมาเทียบดู
ที่ เ มื อ งไทยนี้ การที่ มี โ รงพยาบาล และเกิ ด คณะ
แพทยศาสตร ที่ศิริราชขึ้นได ก็เพราะมีทานผูใหญที่มี ambition
ปรารถนาจะใหประชาชนคนไทยเปนอยูดีมีความสุข ในยาม
ทุ ก ข ย ากเจ็ บ ไข ก็ ใ ห มี โ รงพยาบาลที่ จ ะรั บ เข า มาดู แ ล
รักษาพยาบาล มีโรงเรียนแพทย มีมหาวิทยาลัยแพทย ที่จะได
มีคุณหมอ มีพยาบาล มากขึ้น เกงขึ้น ที่จะชวยเหลือประชาชน
อย า งได ผ ลดี และกว า งขวางทั่ ว ถึ ง ดั ง ที่ ก ารแพทย ไ ทยได
พัฒนามาจนถึง ปจจุบันนี้ เปน ที่พึ่งของประชาราษฎร ทั่วทั้ ง
แผนดิน โดยมีเกียรติภูมิสูงมากในระดับโลก นี่คือทานก็ตองมี
ambition ก็ขอใหไปศึกษาประวัติดู วาทานคือใคร
ทีนี้ ก็ใหเทียบดู ระหวาง Timur ที่มี ambition จะสราง
ผลสํ า เร็ จ ในการไปพิ ชิ ต อิ น เดี ย กั บ Abraham Flexner ที่ มี
ambition จะทําความสําเร็จในการตั้งศูนยกลางอุดมศึกษาที่
เปนแบบอยางขึ้นมา ขอถามวา แยกไดไหม? วาของใครเปน
ตัณหา ของใครเปนฉันทะ
ถามว่า: ของใครเปนตัณหา? ตอบมาว่า: Timur
ถามว่า: แลวของใครเปนฉันทะ? ตอบมาว่า: Flexner
อันนี้ ถาถามฝรั่ง แกแยกไมเปน จะถามอันไหนๆ แกก็วา
ambition ทั้งนั้น
ทีนี้ เมื่อไทยลืมไป ก็แยกไมได ฝรั่งไมเคยรูวิธีแยก ก็แยก
ไมเปน แลวผลออกมาอยางไร?
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คนไทย อย่าแค่เอาศรีธนญชัยมาช่วย
ต้องไปให้สวยด้วยปญญา ที่เอาฉันทะมาใช้ด้วย
ผลปรากฏวา ฝรั่งนั้น ไมมีอะไรมายั้ง แกก็เลยวาเต็มที่ทั้ง
๒ แบบ ไม ว า จะเป น ambition แบบฉั น ทะ หรื อ ambition
แบบตัณหา ฝรั่งแยกไมถูกดวย และไมมีอะไรมายั้งดวย ไมวา
จะไปทางฉันทะ หรือไปทางตัณหา ฝรั่งเอาเต็มที่ทั้งนั้น
ทีนี้คนไทยละ ก็อยางที่วามาแลว คนไทยนี้ลืมไปแลว ถึง
ขั้นไมรูจักฉันทะ รูจักแตตัณหา ไมวาอยากอะไร เอาเปนตัณหา
หมด แลวพระก็บอกวาใหละตัณหา จึงอยากอะไรไมไดทั้งนั้น
ตกลงวาอยากอะไรไมไดนะ เปนตัณหา ก็อยากไมได เพราะ
กลัวจะเปนตัณหา นี่ก็แยกไมออกเหมือนกัน ก็ไมเอาทั้งฉันทะ
ทั้งตัณหาซิ นี่ไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งตรงขามกับฝรั่ง
เอาละสิ คนเรานี้ ถ า ไม มี ค วามอยาก จะเป น อยู ไ ด
อยางไร จะทําอะไรใหเกิด ใหมี ใหเจริญ ใหพัฒนาไดอยางไร
อยางนี้ก็แยแลวสิ ทีนี้จะทําอยางไรดี? ก็อยูกันไปพราๆ มัวๆ
ตอมาก็มีคนหัวดี คือ คนไทยนี่เกงนะเรื่องเลี่ยงเรื่องหลบ
อย า งที่ ว า คนไทยนี่ นิ ย มศรี ธ นญชั ย ก็ มี ค นที่ ว า จะโดยรู ตั ว
หรือไม ก็ไมทราบ ไดหันไปใชวิธีศรีธนญชัย ทําอยางไรรูไหม?
ก็ปรากฏวา ไปๆ มาๆ ในเมืองไทยนี้ ไดมีการแยกเรื่องออกไป
เปนทางโลก-ทางธรรม โยมทั้งหลายคงไดยินกันมาแลว
พอแยกอยางนี้แลว ก็บอกวา ความอยากนี้เปนตัณหา
ทางธรรมก็ลดไปละไป พวกพระพวกไปวัดตองลดตองละตัณหา
สวนชาวบานคนทั่วไปอยูทางโลก ไมเกี่ยว ก็วากันไปตามสบาย

๑๓

IT เพื่อเสพ
vs.
IT เพื่อศึกษา-สรางสรรค
เวลานี้มีมือถือ มีสมาร์ทโฟนกันทั่ว
หลายคนใชมันเพื่อเสพ เอาแตเลน หาความสนุกสนาน
บันเทิง หยุดเสพเลิกสนุก ก็นอน พรุงนี้ๆ กี่วันๆ ก็
ไดแตเลนสนุกอยูอยางนี้ ไมกาวไปไหน ใหเขาลอ
ไดวา วายวนอยูในวัฏสงสาร
ถาใชมันเพื่อศึกษา แลวทําการสรางสรรค ก็จะมีการ
พัฒนา ไดกาวหนาไปทุกวัน
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นี่ก็หมายความวา เมื่อแยกทางโลกทางธรรมแลว คนไทย
ก็เลยบอกวา พวกเราชาวบานนี่อยูทางโลก ไมใชทางธรรมที่
ต อ งลดต อ งละตั ณ หา ไม ต อ งคิ ด อะไรหรอก พวกเราต อ งมี
ความอยาก มีตัณหาไปเถอะ ชาวบานก็ปลอยตัณหาวากันเต็มที่
เลย แลว ในวัดเอง พระก็ พ ราๆ มั วๆ ไม ชั ด เจน แยกออกมา
ไมไดวาฉันทะเปนอยางไร ก็ทําอะไรๆ กันไปเรื่อยๆ เฉื่อยๆ
ไปๆ มาๆ ในเมืองไทยนี้ ฉันทะหายไป อยางนอยก็เลือน
ราง คนไทยอยูกับความอยากแบบเดียว ปลอยตัวใหแกตัณหา
ดานตัณหาวากันเต็มที่ สวนฉันทะจะมาเองบาง ก็ไดแคพราๆ
มัวๆ ไมคอยมีกําลัง หรือไมก็ก้ําๆ กึ่งๆ ครึ่งๆ กลางๆ ทั้งสอง
อยาก สวนฝรั่งนั้นเอาเต็มที่ทั้ง ๒ อยาก ทั้งฉันทะ ทั้งตัณหา
แลวผลเปนอยางไร ก็ดูก็เห็นกันไดเอง
อยา งเวลานี้ โลกเขายุ ค ไอที ม าชั ก จะนานแล ว ฝรั่ ง ได
พัฒนาไอทีเจริญไปไกล มีมือถือ มี smartphone/สมารทโฟน
แลวตอนนี้คนไทยก็มีปญหาหนักกับสมารทโฟน ฝรั่งและบาง
ชาติอื่นเขาเปนผูผลิต คนไทยเปนผูบริโภค หรือเปนนักบริโภค
ขอใหคิดดู ฝรั่งที่พัฒนาสมารทโฟนขึ้นมาไดนี้ ตองเปน
คนที่มีฉันทะ เขานึกถึงจุดหมายมองเห็นภาพมนุษยหรือชาวโลก
ที่เปนอยูดําเนินชีวิตกันไดดีสะดวกสบายขึ้น เชนติดตอสื่อสาร
กั น ง า ย รั บ ส ง ข า วสารข อ มู ล ได พ รั่ ง พร อ มฉั บ ไว ช ว ยให
แกปญหา และดําเนินกิจการทั้งหลายเพื่อประโยชนแกชีวิต
และสังคมไดสมดังใจ เฉพาะอย างยิ่ งชวยพัฒนาการศึกษา
เกื้อหนุนกระตุนเราความคิดสรางสรรคตางๆ แตมันก็อาจถูก
นํามาใชสนองความตองการของตัณหาไดมากดวย ตั้งแตการ
เสพบํารุงบําเรอ ไปจนถึงหลอกลวง ทํารายกัน และทําการราย
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ทีนี้ ฝรั่งก็มี ๒ พวก พวกหนักฉันทะ กับพวกหนักตัณหา
ถาใชสนองตัณหา ก็ เสพ ถ าใช สนองฉัน ทะ ก็ ศึก ษา จึ งเป น
สมารทโฟนเพื่อเสพ กับสมารทโฟนเพื่อศึกษา เพื่อเสพก็เปน
แบบตัณหา เพื่อศึกษาก็เปนแบบฉันทะ ทีนี้ฝรั่งก็มี ๒ พวกอยู
แลว แม วา ตอนนี้ ฝ รั่ ง จะหลงมาทางบริ โ ภคนิย ม หั น มาเป น
ลูกนองตัณหากันเยอะขึ้น แตฉันทะที่สืบตอกันมานานก็ยังแรง
ฝรั่งทําสมารทโฟนขึ้นมา เกาหลี จีน กาวตามแลวแขงกัน
ผลิตออกมาเปนการใหญ เมืองไทยนี่รับเขามาเต็มที่ ทีนี้คนไทย
รับดวยอะไร ถารับดวยตัณหา ก็ใชเพื่อเสพ ถารับดวยฉันทะ ก็ใช
เพื่อศึกษา ตามมาดวยสรางสรรค มีเสียงบนกันนักวาคนไทย
เด็กไทยรับดวยตัณหา เอามาใชเพื่อเสพแทบทั้งนั้น เสพกัน
นักหนาจนมันจะกลายเปนสิ่งเสพติดชนิดใหม เขาขั้นเสียศีล
ขอ ๕ ที่วาทําใหเกิดความประมาท พลาดๆ พลั้งๆ ใจไมอยูกับ
กิจ จิตไมอยูกับงาน ไดสติแคแวบๆ สมาธิก็วูบวาบ ไปไมถึง
ตองรีบเตือนกันวา ถาคนไทยรับมือไอทีอยางนี้ ไปไมรอด
ตองใหคนของเรา โดยเฉพาะเด็กๆ นี่เรงฉันทะขึ้นมา ชาไมได
สมารทโฟนตองใชเพื่อศึกษา ไมอยูแคเสพ ตองใชเสพให
นอยลง ใชศึกษาใหมากขึ้น ถาใชเพื่อศึกษา ก็ตอไปถึงสรางสรรค
แลวก็หวังไดวาเมืองไทยจะเจริญทันเขาได นําเขาก็ไหว แตถา
เอาแคเพื่อเสพสนองตัณหา ก็จบ ไดแคเปนเหยื่อเขาเทานั้น
ที่วานี้เปนตัวอยางหนึ่ง เอามาเลาใหฟง ถาเรามีความรู
เข า ใจเฉี ย บคม แยกฉั น ทะ-ตั ณ หาได เราก็ ล้ํ า หน า ฝรั่ ง ด ว ย
เพราะฝรั่งแกแยกไมออก ไดแตพูดรวมคลุกไปวา ambition วา
desire วากันไปนัวเนีย
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สว นพวกไทยเรานี้ ทั้ ง ที่ มีห ลัก บอกไว แต ไ ม รูไ มเ ขาใจ
แลวก็ไมศึกษา ไดแตเกๆ กังๆ ไปไมถึงไหน เพราะฉะนั้น ตัวมี
อะไร ตองศึกษาใหรูชัด

ฉันทะมา พาให้รักษาวินัย ด้วยใจที่เข้มแข็ง

เรื่องฉันทะ วันนี้วาจะเอาแคนี้ แตเมื่อพูดถึงสมารทโฟน
ก็เ ห็ น ว า คนไทยที่ถู ก นิ น ทาว า ไม ค อ ยจะมี วิ นั ย กั น อยู แ ล ว นี้
มาถึงยุคไอที ยิ่งขาดวินัยกันใหญ ปกครองตัวเองแทบไมไดเลย
ในดานชีวิตกิจสวนตัว ก็คุมตัวไมได ไมเปนตัวของตัวเอง
ทั้งที่รูอยูแกใจวาไมควร ชักจะมากไป จะเกินไปแลว ก็หยุด
ไมได อยากดูนั่นอยากดูนี่ ยั้งใจไมอยู เพราะเสพติดมือถือเสีย
แล ว คื น วั น ผ า นไป ชี วิ ต วุ น วายกั บ การหาช อ งสนองตั ณ หา
แทนที่มีไอทีจะทวีปญญา กลับถอยหลังไปใหคําโบราณแคะไค
ไดวา หมดเวลาไปกับเรื่องขี้หมูราขี้หมาแหง ถาไมหมกมุนเสพ
เรื่องบั น เทิง ก็ เ รื่อ ยเป อ ยปล อยตั ว ปล อ ยใจ วิ นั ย หายไป จะ
รักษาเวลาจะจัดวาระอะไรก็ไ มได เมื่อบังคับใจตั วเองไมไ ด
จิตใจก็ออนแอลงไปๆ
ในดานสังคม เมื่อคนกมหนา ตาเห็นแคตัวเอง อยูกับโลก
ของตัวในมือถือ ก็แทบมองไมเห็นใครอื่น แมแตคนที่อยูดวยกัน
ใกลชิดกัน ถาหนักนักก็ตั้งแตในครอบครัว ไมตองพูดถึงวาจะ
ดูแลกัน แมแตจะเหลียวแล ก็ยาก ทั้งที่อยูกันมากมาย ฝูงชน
พลุกพลานจอแจ แตละคนก็โดดเดี่ยว ไมเอาใจใสใครอื่น ไมมี
วินัย ไมมีใจเอื้อเฟอในการอยูรวมกัน แมแตขึ้นไปบนรถโดยสาร
สาธารณะ ตัวจะกีดจะกั้นจะขวางใครอื่น ก็ไมคํานึงที่จะใสใจ
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สภาพขาดวินัย ที่คนปลอยตัวปลอยใจแลวแตตัณหาจะ
พาไปอยางนี้ ฟองถึงความออนแอในจิตใจของคน และก็จะ
เปนความออนแอของสังคมพรอมไปดวย แลวถาขืนปลอยไว
ทั้งคนและสังคมก็จะยิ่งออนแอเสื่อมคุณภาพลงไป
นี่คือ ถาไปตามตัณหา ก็ไมเอาเหตุเอาผลอะไร เอาแคให
ตัวไดเสพสมอยาก แลวลงนอน คนก็หมดวินัย จิตใจก็ออนแอ
แตในทางตรงขาม ถาไดฉันทะมานํา คนจะตองการวินัย
และใจจะมีกําลังเขมแข็ง
ดังว าแล ว คนมีฉันทะนั้นพอใจจะไดเ ห็นทุ กสิ่งทุกอยาง
หมดจดสดใส อยากทําใหอะไรๆ เรียบรอยงดงาม ใหทุกหนวย
ทุกสวนเขาที่เขาลําดับเขารูปสมดุลลงตัวเปนองครวมที่สมบูรณ
เชนใหชีวิต ใหชุมชน ใหสังคม เปนอยูและดําเนินไปอยางถูกตอง
ถูกทางที่จะเปนหนวยรวมอันดีที่เจริญงอกงามสุขสันตมั่นคง
ยั่งยืนอยูอยางดีที่สุดของมัน นี่ก็คือวินัย ที่เปนการจัดทําใหเขา
ระเบียบเปนระบบที่มีความสัมพันธสอดคลองสมบูรณของมัน
ความอยากความปรารถนาที่จะทําใหเปนดังที่วาอยาง
นั้น ทําใหเกิดมีกําลังความเขมแข็ง เพราะฉันทะเปนตัวนําหนา
พาใหเพียรพยายามเต็มที่ (พุทธพจน์: ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ วีริยํ อารภติ)
โดยที่ฉันทะนั้นจะเปนแรงขับดันใหทําใหปฏิบัติไปจนกวาจะ
สําเร็จ พรอมทั้งมีความสุขสมใจในการที่ไดทําไดปฏิบัติอยางนั้น
ตัณหานั้นจะเอาแคใหตัวได ใหตัวงาย วินัยนั้นขัดขืนฝน
ใจอยากของตัณหา วินัยจึงตองบังคับ แลวก็ไดแคจับปูใสกระดง
แตถาคนมีฉันทะ วินัยเปนภาวะที่เขาใฝปรารถนา ความ
ยากไมทําใหเขาระยอ แตคือความสําเร็จที่นําความสุขมาให
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ไม่อยู่แค่ “อนิจจัง...ไม่เทีย่ ง”
ต้องไปให้ถึง “มันเป็นไปตามเหตุปัจจัย”
ทีนี้ หันไปเรื่องอนิจจัง กับเหตุปจจัยตออีก บอกแลววา
หลักอนิจจังนี้สําคัญมาก “อนิจจัง” ที่วาไมเที่ยง เกิดแลวดับ
ไปๆ มีอาการคงตัวอยูไมได เมื่อคงอยูไมได ก็เปลี่ยนแปลงไป
การที่มันเกิดดับๆ เปลี่ยนแปลงไปอยางนี้ มันมีความสัมพันธกัน
มั น ก็ เ ป น ป จ จั ย แก กั น ดั ง นั้ น ที่ ว า สิ่ ง ทั้ ง หลายไม เ ที่ ย ง
เปลี่ยนแปลงไปนี้ จึงเปนการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย
เมื่อรูความจริงของธรรมชาติอยางนี้แลว คนที่มีปญญาก็
จึงศึกษาเหตุปจจัย เมื่อหวังผลดี ก็คิดวาอะไรเปนเหตุปจจัยที่
จะทําใหเกิดผลดี แลวก็มนสิการพิจารณาสืบสาวเหตุปจจัย
เมื่อมองเห็นเหตุปจจัยทั้งหลายแลว ก็เลือกทําเหตุปจจัยที่จะ
ทําใหเจริญงอกงามเกิดผลดี สวนอันไหนเปนเหตุปจจัยที่จะทํา
ใหเกิดความเสื่อม มนสิการรูเขาใจ ใชปญญาตรวจดูรูชัดแลว
ก็เลิกละกําจัดแกไขเหตุปจจัยนั้น นี่คือมีชีวิตเปนอยูดวยปญญา
นี่คือจุดสําคัญที่ตองชี้ ชัดไว มิ ใชวา พอสิ่ งทั้ งหลายไม
เที่ยงแลว ก็ไมรูจะทําอยางไรได สิ่งทั้งหลายไมเที่ยงนะ มันเกิด
มาแล ว ก็ ต อ งเปลี่ ย นแปลงดั บ หายหมดไป เราก็ ไ ดแ ต น อน
อยางเดียว อยางที่วาในคราวที่แลว การที่คิดแคนี้ ก็เพราะไมรู
ไมเขาใจธรรมคือหลักความจริงที่วา การที่สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง
เปลี่ยนแปลงไปนั้น มันเปลี่ยนแปลงเปนไปตามเหตุปจจัย
ฉะนั้น อยาหยุดแคไมเที่ยง ตองไปใหถึงเหตุปจจัย แลว
กระบวนการของเหตุปจจัยก็จะเปนตัวบอกวาเราควรจะทําอะไร

๑๙

จริงไหม?
คนไทยไมรูจกั ใชอนิจจัง!
คนไทยชอบพูดวา อนิจจัง – ไม่เที่ยง!
แลวก็คิดแควา อะไรๆ ก็จะตองดับตองเสื่อมสลาย
หายสิ้นหมดไป เราทําอะไรไมได ก็ตองปลอยมันไป
(แลวก็ไดแตนอนรอ)
ที่คิดอยางนั้น คือผิดแลว ต้องศึกษากันใหม่!
- ตองพูดใหถูกวา อนิจจัง! สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง มัน
เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย ถาเรารูเขาใจแลวทํา
เหตุปจจัยถูกตอง มันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี
- ถาทําเหตุปจจัยถูกตองดี ก็มีแตจะเจริญงอกงามตอๆ
ไป ทําอยางนี้ไดจนถึงเหตุปจจัยที่สุดวิสัยของเรา
- และถามีปญญาพอ ก็จะไมตองสุดวิสัย

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑

จึงตองย้ํากับโยมเรื่องที่มีพุทธพจนบอกวา ถาทานปฏิบัติ
อย า งนี้ ๆ วุ ฑฺ ฒิ เ ยว ปาฏิ ก งฺ ข า โน ปริ ห านิ จะหวั ง ได แ ต ค วาม
เจริญอยางเดียว ไมตองหวังความเสื่อมเลย คราวกอนโนน ได
บอกแลววา ในพระไตรปฎก หลักธรรมตั้งกี่หมวดกี่ครั้งนะ ที่มี
พุทธพจนนี้ นับไว ๘๓ ครั้ง ประมาณนี้นะ
พอพูดวา สิ่งทั้งหลายเปนอนิจจัง - ไมเที่ยง คนไทยก็มักจะ
คิดแควา ไมเที่ยง ก็คือมันจะดับมันจะสลายมันจะเสื่อมจะหาย
สิ้นไป เมื่อคิดแคนี้ก็เหมือนกับบอกวาก็ตองปลอยมันไป เราทํา
อะไรไมได วาแลวก็ลงนอน จึงตองยกพุทธพจนนี้มาใหดู จะได
แกความรูเขาใจใหถูกตอง และใหเปลี่ยนความคิดเสียใหม
ตามพุทธพจนที่วานั้นคือ พระพุทธเจาตรัสบอกวา ถาเรา
ปฏิบัติอยางนี้ๆ จะมีแตเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม บางคนอาจ
สงสัยวา เอะ... นี่พระพุทธเจาตรัสขัดกันหรือเปลา ไหนวาไม
เที่ยง ก็ตองหมดสิ้นไปสิ
ตอบวา ไมขัดกันเลย ก็นี่แหละพระองคตรัสบอกไวแลว
ว า สิ่ ง ทั้ ง หลายไม เ ที่ ย ง คื อ เกิ ด แล ว ก็ ดั บ คงอยู ไ ม ไ ด จึ ง
เปลี่ยนแปลงเปนไปตามเหตุปจจัย การที่เราปฏิบัติธรรมนั้น ก็
คือเราทําเหตุปจจัยที่ดี เมื่อเราทําเหตุปจจัยที่ดี มันก็เกิดความ
เปลี่ยนแปลงที่เปนวุฒิ คือความเจริญ มันก็ไมเสื่อม เราอยาไป
เลิกปฏิบัติการในการใชธรรมซึ่งเปนเหตุปจจัยที่ดี ก็แลวกัน
นี่แหละเห็นไหม คนไทยใชอนิจจังก็ไมเปน ก็เลยไปมัวรอ
แตเสื่อม ที่จริงนั้น ไมวาเจริญแลวเสื่อม หรือเสื่อมแลวเจริญ
หรือเสื่อมแลวเสื่อมลงไปอีก หรือเจริญแลวเจริญยิ่งขึ้นไป ก็คือ
เปลี่ยนแปลงทั้งนั้น แลวแตจะมีเหตุปจจัยใหเปนไดหรือไม
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เมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัยที่เรียกวา
ปจจยาการ คืออาการที่เปนไปตามปจจัยนี้ มนุษยก็ตองมีตอง
ใชปญญา เมื่อเกิดมีปัญญารูเขาใจมองเห็นวาการกระทําอันนี้
เปนเหตุปจจัยที่จะใหเกิดผลดีที่นาปรารถนาอยางนั้นๆ ก็จะเกิด
ฉันทะขึ้นมา โดยมีใจรักอยากทํากรรมทําการอันนั้น ดังนั้น การ
ใชธรรมปฏิบัติธรรมโดยรูเขาใจระบบเหตุปจจัยที่พระพุทธเจา
ตรัสไว แลวนํามาใชประโยชน จึงเปนเรื่องที่จะตองย้ํากันใหมาก
ที่วาพระพุทธเจาตรัสรูนั้น ก็คือทรงรูแจงปฏิจจสมุปบาท
หรือปจจยาการ และปจจยักขัย (ภาวะสิ้นปจจัย) ดังที่พระองค
หลังตรัสรูแลว ไดตรัสเมื่อเสวยวิมุตติสุขวา เราไดรู “อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขารา” เปนตน และรูความดับแหงปจจัย เมื่อตรัสรูกระบวนการ
ทั้ง ๒ สายนี้แหละ จึงไดเปนพระพุทธเจา แตเวลานี้เราไมสนใจ
กันเลยในเรื่องปฏิจจสมุปบาท เรื่องปจจยาการ เรื่องกระบวน
เหตุปจจัยนี้ ที่เปนหลักสําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา
วันนี้พูดตออีกหนอย เรื่องปจจัยยังมีแงมุมซับซอนอีกมาก
ที่วาสิ่งทั้งหลายเปนขบวนของปจจัย ดังที่วา “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา,
สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ...ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
อุปฺปชฺชนฺติ” นั่นขบวนแรกเปนสายเกิด แลวก็ “อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราค
นิโรธา สงฺขารนิโรโธ...ชรามรณํ...นิรุชฺฌนฺติ” นี่ขบวนหลังเปนสาย
ดับ เทาที่พูดกันมานั้น เปนตัวปจจัยในปจจยาการนี้ ซึ่งมี ๑๒
เราดูปจจัยในปจจยาการนี้วามี ๑๒ ขอแลว ก็ไปดูปจจัย
ในปฏฐานบาง ที่นั่นวามีปจจัย ๒๔ อาว... อะไรกันนี่ มีปจจัย
๒ ชุ ด คื อ ชุ ด ๑๒ กับ ชุ ด ๒๔ อย า งนั้ น หรื อ ? นี่แ หละที่ ตอ ง
เขาใจ ถาไมรูจักแยกปจจัย ๒ ชุดนี้ ก็ไปไมไหว
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พูดสั้นๆ วา ในปฏิจจสมุปบาท หรือปจจยาการ ปจจัย
๑๒ ขอนั้น เปนเพียงบอกกวางๆ หรือบอกในขั้นตน ใหรูวาอันนี้
เปนปจจัยแกอันนั้นๆ เปนปจจัยแกอันโนนๆ เปนปจจัยแกอัน
นูน ฯลฯ ยังไมไดบอกวาที่วาอันนั้นเปนปจจัย อันนี้เปนปจจัย
นั้น เปนปจจัยแบบไหน
สวนในปฏฐาน ที่วาปจจัย ๒๔ นั้นเปนแบบของปจจัย
คือบอกใหรูแงมุมละเอียดลงไปวาเปนปจจัยแบบไหนๆ เชน
ที่วาสังขารเปนปจจัยแกวิญญาณนั้น ไปดูในแงของปฏฐานซิ
วามันเปนปจจัยแบบไหน เปนปจจัยแบบเหตุปจจัย หรือเปน
ปจจัยแบบนิสสยปจจัย หรือเปนปจจัยแบบอัตถิปจจัย ฯลฯ คือ
ใน ๒๔ แบบนั้น มันเปนแบบไหน เมื่อตรวจสอบแลวก็ตอบวา
สั ง ขารเป น ป จ จั ย แก วิ ญ ญาณ โดยกรรมป จ จั ย และโดย
อุปนิสสยปจจัย ดังนี้เปนตน
ตั ว อย า งอื่ น ๆ ก็ เ ช น ว า นามขั น ธ ทั้ ง ๔ (เวทนา สั ญ ญา
สังขาร วิญญาณ) เปนปจจัยแกกัน โดยสหชาตปจจัย (จะพูดสั้นก็
ไดวา เปนสหชาตปจจัยแกกัน) และโดยอัญญมัญญปจจัย (พูด
สั้นๆ วา เปนอัญญมัญญปจจัย), ในรูปขันธ ธาตุ ๔ เปนปจจัยแก
กัน โดยสหชาตปจจัย (พูดสั้นๆ วา เปนสหชาตปจจัยแกกัน) และ
โดยอัญญมัญญปจจัย (พูดสั้นๆ วา เปนอัญญมัญญปจจัย)
ปจจัยบางอยางหลายคนอาจไมเคยนึกถึง ยกตัวอยางใน
ภาษาไทย เชน อาคารหลังใหญในความคิดที่จะเกิดขึ้น ๓ ป
ขางหนา เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย (ปจจัยซึ่งเกิดทีหลัง,
พูดสั้นๆ วา เปนปจฉาชาตปจจัย) แกรางราน/นั่งรานที่มีอยูตอ
หนาในบัดนี้
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จากปจจัยอเนก ไดผลอันหนึ่ง
จากปจจัยหนึ่งๆ เกิดผลหลากหลาย
ทีนี้มาดูลึกลงไปอีกในหลักเหตุปจจัยนี้ ที่จริง ลัทธิอื่นที่
ถือหลักเหตุปจจัย ก็มี แตมิใชเปนหลักการที่พระพุทธศาสนา
ยอมรับ คือ คนจํานวนมาก หรือสวนมาก เมื่อมองเหตุปจจัย ก็
มักมองแควา เออ... อันนี้เกิดจากเหตุอะไรนะ เกิดจากปจจัย
อะไรนะ แลวก็คนหาเหตุปจจัยอันนั้น อยางนี้เรียกวาลัทธิเหตุ
เดียวผลเดียว ภาษาพระเรียกวา “เอกการณวาท” ซึ่งยังเปน
มิจฉาทิฏฐิ
ทําไมละ ก็ถือหลักเหตุปจจัยแลวนี่ จะเปนมิจฉาทิฏฐิได
อยางไร ก็ตอบวา พระพุทธศาสนาไมไดสอนอยางนั้น คราวที่
แลวก็ได ยกตั วอยางงายๆ เชนว า จะปลูก ต นไม เราเอาเม็ ด
มะม ว งไปใส ล งในดิ น เท า นั้ น ต น ไม จ ะขึ้ น มาไหม? ก็ ไ ม ขึ้ น
ตนไมจะขึ้นมาได ตองมีปจจัยตางๆ หลายอยางพรั่งพรอมดวย
เชน น้ํา ปุย ออกซิเจน อุณหภูมิที่เหมาะ ฯลฯ เยอะแยะหมด
กวาตนมะมวงจะงอกขึ้นมาได นี่คือ ผลอันหนึ่ง เกิดจากปจจัย
หลากหลาย มิใชวาผลอันหนึ่งจะเกิดขึ้นไดดวยเหตุอันเดียว
อยางหลักกรรมนี่ คนจํานวนมากก็ไมเขาใจ มองผลกรรม
กันไมถูกตอง เพราะไปคิดตามหลัก เหตุเ ดียวผลเดียวที่เปน
มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ ที่ เ รี ย กว า เอกการณวาทนั้ น จึ ง ขอบอกหลั ก ไว
ในตอนนี้กอนวา ผลอันหนึ่งเกิดจากปจจัยหลากหลาย การที่
จะใหเกิดผลอยางหนึ่งขึ้นมาไดนั้น มีปจจัยที่จะตองประกอบ
พรั่งพรอมมากหลายเปนอเนกทีเดียว
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ที่ ว า มานี้ เรามองดู ผ ลอั น เดี ย วว า เกิ ด จากป จ จั ย มาก
หลายพรั่งพรอมกัน แตนั่นยังไมพอ ตอนนี้เรามองดูผลอันเดียว
โดยจองอยูที่ผลที่เราตองการ เราก็จะเอาจะนึกถึงแตผลที่ตัว
ตองการนั้นอันเดียว ที่วามาจากปจจัยหลากหลายนั้น แตเราลืม
ไปวา ในบรรดาปจจัยทั้งหลายที่ประกอบกันใหเกิดผลอันเดียว
ที่เราตองการและจองจะเอาอยูนี้ เราไมไดมองดูปจจัยแตละ
ตัวๆ แตละอยางๆ ที่สงผลออกมา พอเราหันไปตั้งใจดู ก็เห็นวา
ปจจัยแตละอยางแตละตัวๆ ก็ทําใหเกิดผลตัวละหลายอยาง
นี่ละ ในขณะที่ผลอันหนึ่งเกิดจากปจจัยหลากหลายนั้น
ปจจัยหนึ่งๆ ก็ สงผลมากมายเปนอเนกด วย อยางเรื่ องปลู ก
ตนไมเมื่อกี้ เราวามีปจจัยมากหลายสงผลใหเรามีตนไม แตนี่
คื อ เรามองแค ผ ลอั น เดี ย วที่ เ ราต อ งการคื อ ต น ไม แต ที่ จ ริ ง
ในขณะที่ เ กิ ด ต น ไม นั้น ป จ จั ย ทั้ ง หลายที่ ส ง ผลให เ กิ ด ต น ไม
ขึ้นมานั้น แตละอยางๆ ของมัน ก็สงผลอะไรตออะไรออกไป
อยางอื่นที่เราไมไดไลไมไดตามดูดวย
จากการที่ไมรู ไมไดนึกถึง ไมมีไมใชปญญาที่จะไลตามดู
ใหทันใหทั่วใหถึงระบบเหตุปจจัยที่วา ผลหนึ่งๆ เกิดจากปจจัย
หลากหลาย และผลหลากหลายเกิดจากปจจัยหนึ่งๆ นี้ มนุษย
พัฒนากันไปๆ ไดความเจริญขึ้นมา แตก็ไดทําใหเกิดปญหาแก
โลกนี้ ทั้งแกชีวิตและแกสังคมมากมาย เพราะไมรูทั่วถึงความ
จริงนี้ และมัวแตมุงผลอันเดียวที่ตัวตองการ ก็ไประดมทําเหตุ
ปจจัยของผลนั้นใหพรอม เสร็จแลวพอไดผลที่ตองการ ก็หยุด
โดยไมไดดูวาบรรดาปจจัยที่สงผลใหเกิดสิ่งนี้ แตละปจจัยนั้นๆ
มันไดสงผลอยางอื่น ที่ราย ที่ดี อะไรๆ ออกไปบาง

๒๕

เหตุปจ จัย
ระวัง: อยาติดกับดัก ลัทธิเหตุเดียว-ผลเดียว!
รู้หลักเหตุปัจจัย ใหถูกตองวา:

- ผลหนึ่งๆ เกิดจากปจจัยหลากหลาย และ
- ปจจัยหนึ่งๆ ใหเกิดผลมากมาย
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ผลหลากหลาย-ปัจจัยอเนก ในระบบนิเวศ

มนุษยชาติไดประสบปญหาใหญในดานสิ่งแวดลอม ที่
เพิ่งตระหนักรู อยางเรื่องสําคัญคือปญหาในระบบนิเวศ แต
กอนนั้น มนุษยไมรูไมเขาใจมองไมเห็นปญหา จนกระทั่งได
ประสบโทษภัยที่รุนแรง จึงเริ่มตื่นตัวกันขึ้นมา
กรณีที่เดนดังมาก คือเรื่อง ดีดที ี/DDT ซึ่งเปนยาฆาแมลง
ยอดนิยมมาตั้งแตยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดผลชะงัดนัก ในที่
ประชุมนี้คงแทบไมมีใครเกิดทัน ในยุคนั้น ไมวาไปที่ไหน ก็ได
ยินพูดถึงดีดีที มีกันเรียกไดวาทุกบาน ตอมานานไมนอย จึง
คอยๆ รูวา เจาดีดีทีนี้รายนัก เขาหลักที่วาปจจัยหนึ่งเดียวสงผล
หลากหลาย เจาดีดีทีนี่ไมใชฆาแมลงเทานั้น มันสงผลกระจาย
พิษภัยกวางขวางและสืบเนื่องยาวไกลออกไปในระบบนิเวศ
ของธรรมชาติแวดลอม ทั้งในอากาศ ในดิน ในน้ํา และตอทอด
จากแมลงไปยังนก ไก ปลา ปู หมู จนถึงตัวคนเอง แถมเจ า
พวกแมลงกลั บ สร า งภู มิ ต า นทานได ดี ทํ า ให แ มลงรุ น ใหม ๆ
เกงกลา ฆาไมคอยตาย ในขณะที่คนยิ่งเสี่ยงภัยเสี่ยงตายมากขึ้น
ในพวกปลาพวกสัตวที่อยูในวงจรอาหารพากันเกิดโรค
ตายกันไป มีตัวอยางเชนตอมาพบวา นกกินปลาสําคัญชื่อวา
เพลิแกน/pelican มีจํานวนลดนอยรอยหรอ เกิดใหมไมคอยมี
เพราะไขที่ออกมา เปลือกเปราะเปลือกยุย หอหุมลูกนกไวไมได
นกพันธุนี้ทําทาจะสูญสิ้น จนถึงเหลามนุษยเอง ก็พากันเสี่ยงที่
จะเปนมะเร็ง แลวในชวงตอจากป ๒๕๐๐ คนก็ตื่นกลัวภัยดีดีที
จนหลายประเทศหามใช เชน อเมริกาหามในป 1972/๒๕๑๕

๒๗

๒๘

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน

นี้เปนตัวอยางของปจจัยหนึ่งที่สงผลหลากหลาย เกิดภัย
อันตรายเพราะมนุษยไมรูทัน ตอนนี้จึงเริ่มรูวา อยามองดูแคเหตุ
เดียวผลเดียว และก็ไดเกิดความคิดเรื่องระบบนิเวศ โดยมองเห็น
วาในระบบนิเวศนี้ ทุกอยางสัมพันธเปนปจจัยแกกัน ในวิชา
นิเวศวิทยานั้น เวลานี้ความคิดความเขาใจนี้ขยายแพรไปมาก
แลว และตื่นตัวกันขึ้นมาในการรักษาสิ่งแวดลอม ตั้งแตอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ (Conservation of Natural Resources)

ทั่วพิภพจบจักรวาล พึงผ่านพ้นเอกการณวาท

มิใชแคระบบนิเวศเทานั้น แตจะตองเขาใจทั้งโลกตลอด
ทั่วระบบจักรวาล ไมวาอะไรตออะไรตามหลักความจริงนี้ที่วา
เหตุปจจัยหนึ่งสงผลหลากหลาย และผลอันหนึ่งเกิดจากปจจัย
มากมาย นี่ก็พูดไวพอเปนความรูเขาใจใหมองอะไรๆ ไดถูกทาง
ทีนี้ก็มาดูหลักธรรมอยางปจจยาการที่วา อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขารา นี่ขอแรกบอกวาอวิชชาเปนปจจัยแกสังขาร และในขอนี้
ทานก็บอกไวดวย ไมใหเขาใจผิดเปนวา อวิชชาอยางเดียวเปน
ปจจัยแกสังขาร ถาเราเขาใจอยางนี้ ดีไมดีก็จะตกไปในลัทธิ
เอกการณวาท คือลัทธิเหตุเดียวผลเดียว
พึงเขาใจวา ที่พระพุทธเจาตรัสไว อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา,
สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ นั้น คือเปนธรรมดาที่วา เวลาจะพูดจะ
สอนอะไรในเรื่ อ งที่ มี ร ายละเอี ย ดปลี ก ย อ ยหรื อ มี ร ายการ
ซับซอนมากมาย ก็จับหรือยกเอาขอสําคัญหรือจุดเดนขึ้นมา
บอกใหจับหลักไดกอน โดยพูดใหชัดออกมาเปนอยางใดอยาง
หนึ่ง แลวจึงอธิบายขยายหรือแจกแจงรายละเอียดออกไป
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ทีนี้ ในกรณีของปจจยาการก็คือ จับเอาปจจัยที่เปนตัวเดน
ตัวประธานในกรณีนั้นๆ ขึ้นมาตั้งเปนหลัก อยางในขอ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ก็คือบอกวา ในกรณีนั้นอวิชชาเปนตัวการใหญ
หรือเปนปจจัยประธาน แตยังมีปจจัยอื่นอีกหลายอยางที่รวม
เปนปจจัยใหเกิดสังขาร ไมใชอวิชชาอยางเดียว แลวในขอตอๆ
ไป ก็เชนเดียวกัน ฉะนั้นจึงตองมีความเขาใจนี้เปนพื้นไวดวย
ตามที่ไดทําความเขาใจกันมานี้ ทีนี้เราก็แยกไดสิ เชน
ที่วา อวิชชาเปนปจจัยแกสังขารนั้น
ก) เปนปจจัยโดยปจจัยแบบไหน ก็ไปดูในปฏฐานตั้งแต
เหตุ ป จ จโย อารั ม มณป จ จโย ฯลฯ ไปจนถึ ง วิ ค ตป จ จโย
อวิคตปจจโย แลวก็ นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ นามและรูปเปน
ปจจัยแกสฬายตนะนั้น เปนปจจัยโดยปจจัยแบบไหนในบรรดา
ปจจัย ๒๔ (ในปฏฐาน)
ข) แลวนอกจากอวิชชาที่เปนปจจัยประธานนั้นแลว มี
ปจจัยตัวประกอบอะไรอื่นอีกบาง
วันนี้ก็เปนอันวาไดมาพูดเพิ่มใหเขาใจเรื่องปจจยาการ
ระบบแหงขบวนเหตุปจจัย มิใชมองอยูแคเหตุเดียวผลเดียว
หรือปจจัยเดียวผลเดียว แตเปนเรื่องของผลหลากหลายจาก
ปจจัยอเนก อะไรทํานองนี้ ก็ใหเขาใจไว และที่มองอยางนั้น ก็
ดู ทั่ ว ไปหมดมิ ใ ช แ ค ทั้ ง ระบบจบจั ก รวาลแห ง โลกของวั ต ถุ
เทานั้น แตตลอดครบจบกระบวนจิตดวย คือพรอมสิ้นนามรูป
ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เปนอันวาเรื่องปจจยาการมีความ
ซับซอนมาก แตอยางนอยเราก็เขาใจหลักกันไวกอน

๒๙

ระวังไว้ ถ้าไม่แม่นหลัก
จะติดกับดักเป็นมิจฉาทิฏฐิ

ลัทธิเดียรถีย ๓
เป็นลัทธิเหตุเดียวผลเดียวบ้าง ไม่มีเหตุปัจจัยบ้าง
๑. ปุพเพกตวาท ลัทธิกรรมเก่า
๒. อิศวรนิรมิตวาท ลัทธิเทพเจ้าบันดาล
๓. อเหตุวาท ลัทธิไม่มีเหตุปัจจัย ได้แต่รอโชค
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๓๑

บิ๊กแบงจะลงในเอกการณวาทไหม
ก็ดูกันไป
ไดบอกแลววา หลักผลหลากหลายจากปจจัยอเนก หรือ
ผลหนึ่ ง เกิ ด จากป จ จั ย หลากหลาย และป จ จั ย หนึ่ ง ส ง ผล
มากมายนี้ เปนการปฏิเสธลัทธิเหตุเดียวผลเดียว ที่เรียกวาเอก
การณวาท ซึ่งเปนมิจฉาทิฏฐิ
คราวกอนโนนไดบอกแลววา มีลัทธิเดียรถีย์ ซึ่งเปน
มิจฉาทิฏฐิ ๓ พวก (องฺ.ติก.๒๐/๕๐๑/๒๒๒) คือ
๑) ปุพเพกตวาท (ปุพเพกตเหตุวาท, บุพเพกตเหตุวาท ก็
ได) คือลัทธิกรรมเกา ซึ่งถือวา สุข ทุกข หรือมิใชสุขมิใชทุกข ไม
วาอยางใด ที่บุคคลไดประสบ ลวนมีกรรมที่ทําไวในปางกอนเปน
เหตุ การถืออยางนี้เปนลัทธินิครนถ ซึ่งเปนมิจฉาทิฏฐิ ตองแยก
หลักกรรมของพระพุทธศาสนาออกจากลัทธิกรรมเกานี้ใหได
คนไทยมากมายไมศึกษาธรรม แลวก็หลงกันไปเปนลัทธิ
นิครนถ อึก อัก ก็กรรมเกาๆ ตองแยกใหไ ด แล วปฏิ บั ติให ถู ก
อยาจมอยูแคกรรมเกา พระจะตองอธิบายหลักกรรมใหชัด
บางคนชอบตัดพอวา ฉันทํากรรมดี ทําไมไมเห็นไดผลดี
เลย ก็ขอใหนึกถึงหลักผลหลากหลายจากปจจัยอเนกวา กรรม
ดีนั้นมีผลดีของมันแน แตผลดีที่เราจะเอานั้น ตองอาศัยปจจัย
ที่เกี่ยวของอยางอื่นดวย เราไดทํามันพรอมหรือเปลา อยางนี้
เปนตน เมื่อรูหลักที่แทแลว จะไดใชปญญาแยกแยะตรวจสอบ
ปจจัยตางๆ ใหเปนไปตามความจริงของเหตุปจจัย ไมใชจะเอา
ผลที่ตนอยากไดโดยมองดูแคเหตุอันเดียว

๓๑

๓๒

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไลมาตั้งแตเจงกิสขาน

๒) อิศวรนิรมิตวาท คือลัทธิเทพผูเปนใหญบันดาล ซึ่ง
ถือวา สุข ทุกข หรือมิใชสุขมิใชทุกข ไมวาอยางใด ที่บุคคลได
ประสบ ลวนเปนเพราะการดลบันดาลของเทพเจา
ลั ท ธิ นี้ ก็ เ ป น เอกการณวาทคื อ ถื อ หลั ก เหตุ อ ย า งเดี ย ว
ได แ ก เ ทพเจา และเหตุ เ ดี ย วนั้ น ก็ เ ป น มู ล การณ คื อ เป น เหตุ
ดั้งเดิม เปนตนกําเนิดอันเดียว
พระพุทธศาสนาบอกวาสภาวธรรม สิ่งทั้งหลายบรรดามี
มิ ใ ช มี มู ล การณ แต มั น เป น ขบวนป จ จยาการ อั น เป น ระบบ
วัฏฏะแหงเหตุปจจัยที่สัมพันธกัน
๓) อเหตุวาท (เรียกเต็มวา อเหตุอปัจจยวาท) คือ ลัทธิไม
มีเหตุไมมีปจจัย หรือลัทธิโชคชะตา ซึ่งถือวา สุข ทุกข หรือมิใช
สุขมิใชทุกข ไมวาอยางใด ที่บุคคลไดประสบ ลวนหาเหตุปจจัย
มิได แลวแตมันจะเกิด ถึงคราวมันก็เปนไปเอง
ปฏิจจสมุปบาท หรือปจจยาการ เรื่องกระบวนการของ
เหตุปจจัยเหลานี้ เปนหลักที่สําคัญมาก เราควรฟนความรูเรื่อง
นี้เอาขึ้นมาพิจารณากัน
นักวิทยาศาสตรสมัยใหมก็สืบหากันนักหนาวา จักรวาล
นี้มีตนกําเนิดมาอยางไร คิดคนดนหากันจนมาถึงเรื่องบิ๊กแบง
(big bang) จนไดเปนทฤษฎีขึ้นมา แลวก็อาจจะไดเปนลัทธิมลู
การณอยางหนึ่ง และอาจจะเปนเอกการณวาท คือเปนลัทธิที่
ถือวามีตนเดิมอันเดียวของสิ่งสรรพ โดยเอาบิ๊กแบงนี้เปนจุดตั้ง
ตน แตจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไมไดคําตอบวากอนจะเกิดบึ้มใหญเปน
บิ๊กแบงขึ้นมานั้น มีอะไร เปนอยางไร
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ทีนี้ มามองดูในพระพุทธศาสนา มีคําวา “กัป” (“กัปป” ก็
ได) กัปหนึ่ง คือวงจรครบรอบที่โลกสลายแลวเริ่มตนใหม ซึ่ง
แยกเปน ๒ สวน คือ วิวัฏฏกัป เปนภาคคลี่ขยาย หมายความ
วา ตอนแรกเหมือนเปนกําอยางนี้ แลวคลี่ขยายบานออกไป
เมื่อคลี่คลายขยายบานเต็มที่จบครบวิวัฏฏกัปแลว ก็เริ่ม
สังวัฏฏกัป มวนกําหดเขามาๆ จนหดไปหมด ก็ครบจบกัป แลว
ก็คลี่คลายขยายบานออกไปใหม
อันนี้ก็นาจะเอาไปพิจารณากันสนุกๆ เอาวาตอนนี้เปน
วิวัฏฏกัป คือระยะเวลาที่บิ๊กแบงบึ้มใหญ กระจายบานออกไป
เดี๋ยวนี้ก็ยังกระจายขยายออกไปเรื่อยๆ นักวิทยาศาสตรก็ตอบ
ไมถูกวา ภาคที่มันระเบิดคลี่กระจายขยายบานออกไปนี้ จะ
สิ้ น สุ ด เมื่ อ ไร รู แ ต ว า มั น กระจายบานออกไปเรื่ อ ยๆ อย า ง
รวดเร็วมาก
ทีนี้ถามองตามวิถีของกัปที่วานี้ เปนไปไดไหมที่วาตอนนี้
เปนวิวัฏฏกัป ตอไปเมื่อวิวัฏฏกัปจบแลว ก็จะถึงชวงสังวัฏฏกัป
ที่จะมวนหดกลับเขาไปอะไรอยางนี้
ทฤษฎีบิ๊กแบงนั้นก็มีนั กวิทยาศาสตร ที่ขยายความคิ ด
ออกไปวา พอบิ๊กแบงบึ้มใหญขึ้นมาแลว ก็ขยายออกไปๆ สุด
แลวจักรวาลก็หดเขามาๆ ลงทายเขาสูภาวะบี้อัดเปนบิ๊กครั้นช
( big crunch) นี่ คื อ บิ๊ ก แ บ ง ก็ จ ะ จ บ ล ง ด ว ย บิ๊ ก ค รั้ น ช
(Friedmann universe)
อันนี้เพียงเอามาพูดใหฟง จะไดมีเรื่องเทียบกัน ไมตอง
คิดอะไรมาก

๓๓

มอง-อนิจจัง
ต้องให้ถงึ -เหตุปจจัย
คนที่รู้เข้าใจอนิจจัง ดูได้ที่น:ี่
๑. มีใจสงบผ่อนคลายใสสว่างด้วยปัญญา
รูเทาทันธรรมดาของอนิจจังและเหตุปจจัย
๒. ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
ไมมัวละเลิงหลับใหล ไมเสียโอกาส ไมพลาดเวลา
๓. ทําการตรงเหตุปัจจัย
ใชปญญาสืบคน ทําใหเกิดผลอันพึงหมาย
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รู้จักอนิจจังไหม พิสูจน์ได้ที่ไม่ประมาท
ทําการให้สําเร็จ ด้วยความรู้เหตุปัจจัย
ที่พูดมายืดยาวนั้น จุดสําคัญตองการใหทุกทานเขาใจ
หลักอนิจจังนี้ ที่สําคัญอยางมาก
ตองชัดแกใจวา อนิจจังนี้เปนหลักความจริงของธรรมชาติ
ซึ่งตองรูเขาใจดวยปญญา ที่มองเห็นวา สิ่งทั้งปวงไมเที่ยง มันจึง
เปลี่ยนแปลงไป และจะเปลี่ยนอยางไร ก็เปนไปตามเหตุปจจัย
เมื่อมีปญญารูเขาใจอนิจจัง ซึ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลง
ที่เปนไปตามเหตุปจจัยแลว ก็ออกมาสูการปฏิบัติ โดย
๑) ทําใจปรับใจได ผอนคลาย ใจสงบสวาง ดวยปญญา
ที่รูเทาทันความจริงของความเปนไปตามอนิจจังและเหตุปจจัย
๒) ทําใหไมประมาท เรงทําการทั้งหลายใหทันกาล ทัน
ความเปลี่ยนแปลง ไมปลอยเวลาใหเสียไปเปลา
๓) ทําการนั้นๆ ใหตรงตามเหตุปจจัยที่จะใหเกิดผลที่พึง
ตองการ ถาตองการสรางสรรคความเจริญ ก็ตองสืบคนเหตุ
ปจจัยที่จะทําใหเกิดความเจริญนั้น แลวพากันชวนกันทําเหตุ
ปจจัยแหงความเจริญ ถาจะแกไขปญหา ก็ไปสืบสาวคนหาเหตุ
ปจจัยแหงความเสื่อมและเหตุปจจัยแหงปญหานั้น แลวกําจัด
แกไขปองกันเหตุปจจัยเหลานั้น ก็จะสําเร็จผลที่เปนจุดหมาย
เมื่อทําการตรงตามเหตุปจจัยอยางนั้นแลว ก็จะไดผล
อยางที่พระพุทธเจาตรัสไววา วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา, โน ปริหานิ
คือหวังไดแตความเจริญอยางเดียวเทานั้น ไมมีความเสื่อมเลย
วันนี้ แคนี้กอน ถาตกหลนอะไรไป นึกได คอยไวฟงกันใหม

๓๕

- ผนวก -

วินัย ทีต่ ัณหาฝนใจ แตฉันทะใฝปรารถนา

วินัย คือ ภาวะที่คนและบรรดากิจกรรมอยูในตําแหนง

แห ง ที่ สัม พั น ธ ส อดคลอ งกั น ถูก ลํ า ดับ ขั้ น ตอน เข า
ระบบเป น หน ว ยรวมที่ จ ะเป น อยู แ ละดํ า เนิ น ไปได
อยางดีที่สุด เรียบรอยงดงาม และมีความสมบูรณ
 สําหรับ ตัณหา วินัยเปนการบังคับ ซึ่งขัดขืนฝนใจที่ออนแอ
จะเอาแคใหตัวไดใหตัวงาย จึงทําไดยากและเปนความทุกข
 สํ า หรั บ ฉั น ทะ วิ นั ย เป น ภาวะดี ง ามที่ ใ ฝ ป รารถนา ใจจึ ง
เขมแข็งมีกําลัง ที่จะปฏิบัติใหสําเร็จสมใจและไดความสุข
Í
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