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ถาม
ระยะปี สองปี มานี ้ ได้ยิ นพระบ้า ง โยมบ้าง คุ ยกัน
เรื ่องแนวการปฏิ บตั ิ ที่ม่งุ เน้นในเรื ่ องการดูจิตรักษาใจตัวเอง
โดยไม่ต้องสนใจปฏิ กิริยาของบุคคลที ่มาเกี ่ยวข้องสัมพันธ์
ด้วย คาอธิ บายของพระโยมเหล่านัน้ ฟั งแล้วเห็นว่าไม่น่าจะ
ถูกต้อง ซึ่ งหลักที ่ได้ยินมา คื อ
- การที ่บุคคลตัง้ ใจทากิ จวัตรให้ตรงต่อเวลาอยู่เป็ น
ประจ าสม่ า เสมอนั้น จัด อยู่ ใ นจ าพวกสี ลัพ พตปรามาส
อัน เป็ นกิ เ ลส จึ งไม่ ค วรกระท า ที ่ ถู ก คื อ บุคคลควรจะท า
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กิ จต่างๆ นัน้ ตามความพอใจ ไม่ใช่เพราะถูกกะเกณฑ์ หรื อ
ต้องทาเพราะเป็ นระเบี ยบกติ กาที ่ตกลงร่ วมกัน?
- เมื ่อพบเห็นคนทาผิ ดกฎระเบี ยบ เราไม่ควรแสดง
ความโกรธ หรื อพูดจาตักเตื อนว่ากล่าว แต่เราควรรักษาใจ
ตัว เองโดยการนิ่ งเฉยเสี ย เพราะถ้ าเราโกรธ แล้ว แสดง
ออกมาทางกายวาจา เท่ ากับว่ าเรากาลัง ประพฤติ ผิด ศี ล
ขณะที ่ อีก ฝ่ ายแค่ ประพฤติ ผิดวิ นยั เท่ า นัน้ ใครจะท าผิ ด ก็
ชัง่ เขา ให้รกั ษาจิ ตเราเอาไว้ก่อน?
(โดยนัยกลับกัน หากเราทาผิ ดกฎระเบี ยบ ก็ไม่ต้อง
ใส่ใจว่าจะมี คนไม่พอใจหรื อไม่ เขาจะดุด่าว่ากล่าวก็ชงั่ เขา
เพราะถื อว่ าเป็ นเรื ่ องที ่บุคคลอื ่นจะต้องดูแลจิ ตของตัวเอง
ไม่ ให้เศร้ า หมองขุ่น มัวเป็ นอกุศ ล หน้าที ่ เราคื อท าในสิ่ ง ที ่
พอใจเท่านัน้ )
หลักคิ ดข้างต้น ดูเหมื อนว่าน่าจะถูกต้อง แต่ที่จริ งยัง
ครึ่ ง ๆ กลางๆ ข้างๆ คู ๆ และแฝงนัยของการพยายามหา
แง่มุมที ่คิดว่ าชอบธรรมมากลบเกลื ่อนความผิ ดตามสมมติ
ฉะนัน้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ ตามการตี ความธรรม
วิ นยั ที ่ผิดเพี ้ยนนี ้ จึ งใคร่ กราบขอความเมตตาจากท่านเจ้า
คุณอาจารย์ ได้ให้แนวทางที ่ถูกต้องด้วย
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ตอบ

ความหมายของสีลพั พตปรามาส
คำสอนที่เล่ำมำในคำถำมนัน้ ไม่ใช่แค่ครึ่ งๆ กลำงๆ
ข้ ำงๆ คูๆ เท่ำนัน้ แต่จะพำออก นอกลู่นอกทำง ถึงกับออก
นอกพระธรรมวินัยไปเลยที เ ดี ยว จึ งขอให้ ช่วยกัน ทำควำม
เข้ ำใจให้ ชัด และ ช่วยคนที่ จะหลงผิดไปให้ ทำควำมเข้ ำใจ
และปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง หรื ออย่ำงน้ อยให้ ใกล้ หลักเข้ ำมำ
เรื่ องที่ ถำมนี ้ ไม่ใช่เรื่ องสีลพั พตปรำมำสอะไรหรอก
เป็ นเพี ย งเรื่ องของควำมเข้ ม แข็ งหรื อควำมอ่อนแออย่ ำ ง
ธรรมดำๆ เท่ำนันเอง
้
ต้ องเข้ ำใจก่อนว่ำ สี ลพั พตปรามาส แปลว่ำ ควำม
ถือมัน่ ในศีลพรตจนเลยเถิด ควรแยกศัพท์ดกู นั นิดหนึ่ง
“สีลพั พต” = ศีลและพรต; สี ล ก็คือ ศีล, พต มำจำก
วต; เอำ วต ตัวนี ้เป็ น พต เพรำะในบำลี ว เป็ น พ ได้ , วต จึง
เป็ น พต, แต่ไทยเอำเป็ นพรต โดยใช้ คำสันสกฤต คือแปล
จำกบำลีไปเขียนอย่ำงสันสกฤต กลำยเป็ น พรต,
สี ล + พต = (ซ้ อน “พ” เข้ ำไปตำมหลักภำษำของ
เขำ) ก็เป็ น สีลพั พต แล้ วก็แปลว่ำ ศีลและพรต
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กำหนดไว้ ให้ ดี ว่ำ วต นี แ้ ปลว่ำ พต แล้ วเป็ น พรต
ไม่ใช่ วัตต (วัตต ที่ แปลว่ำ วัตร) คนละคำ (กิจวัตร เป็ นต้ น
ไม่อยู่ใน วต หรื อ พรตนี ้) สีลพั พต จึงไม่ใช่ ศี ลและวัตร
(ขอเล่ำแถมแทรกไว้ นิดหนึ่งว่ำ ในเมืองไทยเรำนี่ใช้
ผิดเยอะ ผมเองตอนแรกก็พลอยเขียนตำม เช่น เรำชอบพูด
กันว่ำ “ธุดงควัตร” แต่พอตรวจสอบกันจริ งๆ ธุดงควัตรไม่มี
หรอก แล้ วแถมอรรถกถำบำลีฉบับไทยนี่ชำระกัน ก็ไม่แน่ลง
ไป เป็ น ธุ ตงฺควตฺต บ้ ำง เป็ น ธุตงฺค วต บ้ ำง ค ำนี ้ ในฉบับ
พม่ำเขำเสมอต้ นเสมอปลำยแน่นอนลงไปเลย คื อของเขำ
เป็ น ธุตงฺควต อย่ำงเดียว ไม่มี ธุตงฺควตฺต เลย แต่ฉบับของ
ไทยเรำนี่ยงั ยุ่ง มีปนๆ กันไป ควรจะต้ องค้ นตรวจสอบให้ ลง
กันทัง้ หมด เป็ นอันว่ำ เป็ นคนละคำ วต ก็คำหนึ่ง วตฺต อีก
คำหนึ่ง, วต เป็ นพรต วตฺต เป็ นวัตร)
วตฺต คื อ วัตร เป็ นพวกขนบธรรมเนียมในกำรปฏิบัติ
แต่ ล ะกิ จ แต่ ล ะเรื่ อ ง เช่ น จะปฏิ บัติ ตัว ในกำรเข้ ำส้ ว มเข้ ำ
ห้ องน ้ำ ก็มีวัจจกุฎีวัตร อำคันตุกะมำจะปฏิบัติหรื อต้ อนรั บ
อย่ำ งไร ก็ มี อ ำคัน ตุก วัต ร จะไปอยู่อ ำศัย ไปนอนไปนั่ง จะ
ปฏิบตั ิต่อที่นนั่ อย่ำงไร ก็ทำตำมเสนำสนวัตร นี่คือ วตฺต (วัตร)
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ส่วน วต คือ พรต เป็ นหลักกำรที่ถือปฏิบตั ิ ที่เรี ยกว่ำ
บำเพ็ญพรต เช่น ถืออดอำหำร ถือโหนกิ่งไม้ ถือยืนขำเดียว
มีมำกนอกพุทธศำสนำ ในพุทธศำสนำท่ำนให้ ปฏิบตั ิได้ ใน
ขอบเขตหนึ่ งโดยมี ค วำมเข้ ำ ใจที่ จ ะท ำให้ ถูก ต้ อ ง ไม่ ใ ห้
กลำยเป็ นกำรทรมำนตนของคนขำดปั ญญำ

ตัวอย่ำงที่ชดั คือธุดงค์ ซึง่ เป็ นหลักปฏิบตั ิที่ยกขึ ้นมำ
ถือ คือเป็ นพรตชุดหนึ่ง แต่อย่ำงที่ว่ำแล้ ว ของเรำไม่รุนแรง
อย่ำงเขำ แค่ใช้ ขดั เกลำกิ เลส เช่น นอกพุทธศำสนำ เขำถื อ
พรตอดอำหำร เรำถือธุดงค์แค่ฉนั มื ้อเดียว นอกพุทธศำสนำ
เขำถือไม่น่งุ ผ้ ำ หรื อนุ่งแบบคนป่ ำ ปิ ดข้ ำงหน้ ำ เปิ ดข้ ำงหลัง
หรื อปิ ดข้ ำ งหลัง เปิ ดข้ ำงหน้ ำ เรำถื อธุ ด งค์ แ ค่ นุ่ง ห่ ม จี ว ร
บังสุกลุ
เป็ นอันว่ำ พรต คือ วต เป็ นหลักใหญ่ของชีวติ ที่ถือไว้
โดยเข้ ำใจว่ำจะทำให้ หลุดพ้ น ไม่ใช่เป็ นธรรมเนียมวิธีปฏิบตั ิ
ในแต่ละกิจแต่ละเรื่ อง อย่ำงที่ ว่ำแล้ ว กิจวัตรก็อยู่ใน วตฺต
คือ วัตร ไม่ใช่ พรต แยกให้ ได้ นะ ในอรรถกถำบำลีของไทย
เรำ คำนี ้สับสนพลำดไป
เป็ นอันว่ำ ในคำว่ำ “สี ลพั พต” ได้ แก่ ศี ลและพรต
นัน้ คือ สีล และ วต (พรต ไม่ใช่วตั ร)
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ทีนี ้ “ปรามาส” แปลว่ำ กำรยึดถือมัน่ จนเลยเถิด ถือ
เลยเถิดเป็ นอย่ำงไร ที่ ว่ำยึดถือศี ลพรตเลยเถิด ก็คือ ไม่ถือ
ให้ ตรงตำมจุดมุ่งหมำย ก็เลยไม่ตรง ไม่พอดี จึงเลยเถิดไป
เสีย
ยึดถื อตำมจุดมุ่งหมำย คื อ ถื อปฏิบตั ิโดยมี ควำมรู้
เข้ ำใจด้ วยปั ญญำ ถ้ ำไม่มีปัญญำจะรู้ จุดหมำยได้ อย่ำงไร
พูด สัน้ ๆ ก็ คือว่ำ ถื อปฏิบ ัติ ด้วยปั ญ ญำที่ ร้ ู ควำมมุ่ง หมำย
เมื่ อรู้ ค วำมมุ่งหมำย ก็ ปฏิ บตั ิ ถูก ต้ องได้ เมื่ อเรำจะปฏิบ ัติ
อะไร เรำศึกษำไต่ถำมให้ ร้ ู ชัดลงไปว่ำ อันนี ม้ ี ควำมหมำย
อย่ำงนี ้ มีควำมมุ่งหมำยอย่ำงนี ้ เรำก็ปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตำม
ควำมมุ่งหมำย เวลำทำอะไร ก็มองไปที่จุดหมำย อย่ำงนี ้ไม่
เป็ นสีลพั พตปรำมำส
กำรยึ ด ถื อปฏิ บ ัติ ที่ เป็ นสี ลัพ พตปรำมำสนัน้ เป็ น
ควำมผิด พลำดเลยเถิ ด ไปเพรำะเจตนำของใจที่ ขุ่น มัว โง่
เลอะ ก็เลยยึดถือไปตำมกิเลสที่เป็ นเหตุต่ำงๆ คือ
๑. สีลพั พตปรำมำสด้ วยโมหะ คื อยึดถื อด้ วยโมหะ
ถือโดยหลงโง่งมงำย ปฏิบตั ิตำมๆ เขำไปอย่ำงนันๆ
้ โดยไม่ร้ ู
เรื่ อง โดยไม่ร้ ูควำมหมำย ไม่ร้ ูควำมมุ่งหมำย อย่ำงที่ว่ำแล้ ว
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เขำสอนมำอย่ำงนัน้ อำจำรย์ทำมำ ก็ทำตำมกันไป อย่ำงนี ้
เป็ นกันมำก เป็ นสีลพั พตปรำมำสด้ วยโมหะ
๒. สีลพั พตปรำมำสด้ วยโลภะ ข้ อนี ้ท่ำนยกตัวอย่ำง
บ่อยๆ เช่น ถื อศี ลโดยอยำกไปเป็ นเทวดำ คิดว่ำ เรำถื อศี ล
อย่ำงนี แ้ ล้ ว จะได้ เป็ นเทวดำองค์ นนั ้ องค์ นี ้ จะได้ มีอำนำจ
ฤทธิ์ เดชอย่ำงนันๆ
้ เรี ยกว่ำ ยึดถื อด้ วยโลภะ ที่จริ งนัน้ กำร
ไปเป็ นเทวดำ ไปสวรรค์อะไรๆ นัน้ เป็ นเรื่ องของผลพลอยได้
เป็ นผลพ่วง เมื่ อปฏิบตั ิถูก ก็ไปเอง เป็ นธรรมดำของมัน ไม่
ต้ องไปอยำก
๓. สีลพั พตปรำมำสด้ วยโทสะ เช่น ยึดถืออย่ำงเป็ น
ปฏิกิริยำ ได้ ยินเขำว่ำแล้ วขัดใจขึ ้นมำ ฮึดฮัดบอกว่ำ ข้ ำจะ
ถือของข้ ำอย่ำงนี ้แหละ ใครจะว่ำอย่ำงไรก็ว่ำไป โกรธ อย่ำง
นี ้ก็โทสะ
ที่ ก ล่ ำ วมำนี เ้ ป็ นกำรยกตั ว อย่ ำ ง รวมควำมว่ ำ
สีลลพตปรำมำส จะเกิดขึน้ เมื่ อไม่ปฏิบตั ิด้วยปั ญญำ พูด
สันๆ
้ เอำง่ำยๆ ก็ว่ำปฏิบตั ิด้วยกิเลสคือ โลภะ โทสะ โมหะ
แม้ จะทำด้ วยริษยำหรื อกิเลสอะไร ก็อยู่ในนี ้
เอำเป็ นอัน ว่ำ นี่ คือควำมหมำยของค ำ ยุติ ที่ว่ำ ให้
ปฏิบตั ิด้วยปั ญญำ โดยรู้ควำมหมำยและควำมมุ่งหมำย
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พอใจจึงควรทา ก็มี ไม่ ต้องพอใจ แต่ ใจเข้ มแข็ง ควรจะทา ก็มี

สาคัญที่ฝึกตน โดยรู้จักใช้ ปัญญา
ตำมคำถำมข้ ำงต้ น มีกำรสอนว่ำ กำรที่บุคคลตังใจ
้
ทำกิจวัตรให้ ตรงต่อเวลำอยู่เป็ นประจำสม่ำเสมอนัน้ จัดอยู่
ในจำพวกสีลพั พตปรำมำส อันเป็ นกิเลส จึงไม่ควรกระทำ ที่
ถูกคื อ บุคคลควรจะทำกิจต่ำงๆ นันตำมควำมพอใจ
้
ไม่ใช่
เพรำะถูกกะเกณฑ์ หรื อต้ องทำเพรำะเป็ นระเบียบกติกำที่
ตกลงร่วมกัน
อั น นี ต้ ้ องระวั ง จะกลำยเป็ นกำรสอนให้ เข้ ำใจ
ผิดพลำด เป็ นกำรสอนโดยไม่ร้ ู จักแยกแยะ แทนที่ จะเป็ น
ธรรม ก็จะพำออกไปนอกธรรม
ตำมที่ พู ด ให้ ฟั ง แล้ ว คงรู้ เข้ ำ ใจแล้ ว ว่ ำ สี ลัพ พต ปรำมำส คือกำรยึดถือหลักกำรและข้ อปฏิบตั ิ ต่ำงๆ เลยเถิด
ไป ไม่ ต รงตำมควำมหมำยและควำมมุ่ ง หมำยของมั น
เพรำะขำดปั ญญำ ไม่ร้ ู ไม่เข้ ำใจควำมหมำยและควำมมุ่ง
หมำยของกำรปฏิบตั ินนั ้ โดยเป็ นกำรปฏิบตั ิเพรำะโง่หลงงม
งำยบ้ ำง เพรำะโลภะบ้ ำง เพรำะโทสะบ้ ำง
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แต่ถ้ำรู้เข้ ำใจควำมหมำยและควำมมุ่งหมำยของกำร
ปฏิ บตั ิ นัน้ ชัดเจนดี แ ล้ ว มองเห็ นเหตุผลที่ ต นจะปฏิ บตั ิ ว่ำ
ถูกต้ องมัน่ ใจแล้ ว จะต้ องปฏิบตั ิจริ งจังเต็มที่ จึงจะถูกต้ อง
เป็ นกำรปฏิ บ ัติ ด้ ว ยฉัน ทะ ด้ ว ยวิ ริ ย ะ เป็ นต้ น โดยคนที่
เข้ มแข็งและมีปัญญำ กำรไม่ปฏิบตั ิจริ งจัง ตำมใจตัวเพรำะ
เกี ย จคร้ ำนเป็ นต้ น จึ ง จะเป็ นกิ เลส และถึ ง ขัน้ เป็ นควำม
ประมำท
ที่วำ่ บุคคลควรจะทำกิจต่ำงๆ ตำมควำมพอใจนัน้ ก็
ถูกนิดหนึ่ง แต่คำว่ำตำมควำมพอใจนัน้ มีแง่พิจำรณำหลำย
อย่ำง “ตำมควำมพอใจ” แบบที่ว่ำเอำแต่ใจของตัว ตำมที่
ชอบใจหรื อไม่ชอบใจนัน้ ก็คือทำตำมกิเลส และไม่ร้ ู จกั ฝึ ก
ตน ควำมเสื่อมจะรออยู่ข้ำงหน้ ำ
คนควรทำกำรต่ำงๆ ด้ วยควำมพอใจ ที่มำกับควำม
เข้ ำใจ หรื อเกิดจำกควำมเข้ ำใจ คื อมีปัญญำ รู้ ว่ำ กำรนี ้ทำ
แล้ วดีงำมเป็ นประโยชน์อย่ำงไร เป็ นควำมพอใจที่เป็ นฉันทะ
เรื่ อ งนี เ้ รำไม่ อ ยำกท ำ ไม่ มี ค วำมพอใจ แต่ พ อ
พิจำรณำด้ วยปั ญญำ หรื อมีผ้ ปู รำรถนำดีอธิบำยให้ ฟังว่ำทำ
แล้ วจะดี งำมเป็ นประโยชน์อย่ำงไร เดิมไม่ อยำกทำเลย แต่
พอรู้เข้ ำใจเห็นเหตุผล ก็เกิดควำมพอใจ เกิดฉันทะขึ ้นมำ นี่
คือควำมพอใจทำให้ เกิดขึ ้นได้ ควรทำด้ วยควำมพอใจอย่ำง
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นี ้ ไม่ใช่ทำตำมพอใจ ที่ เพี ยงว่ำมี ควำมรู้ สึกชอบใจหรื อไม่
ชอบใจ ต้ องแยกแยะ
ที่ ไ ม่ ใ ห้ ท ำเพรำะถูก กะเกณฑ์ นัน้ ก็ ต้ องแยกแยะ
เหมือนกัน กำรบังคับให้ ทำนันตำมปกติ
้
ก็ไม่ถูกต้ อง แต่ใน
บำงกรณี ก็ไม่ใช่กำรบีบบังคับด้ วยจิตโทสะเป็ นต้ น ต้ องใช้
ปั ญญำพิจำรณำ ถ้ ำรู้ ว่ำเป็ นเรื่ องดีมีประโยชน์ และเขำหวัง
ดี ก็ร้ ูจกั ปฏิบตั ิให้ เหมำะ ไม่ใช่ตดั สินพรวดไปทีเดียว
โดยเฉพำะกำรที่ ต้องทำเพรำะเป็ นระเบียบกติกำที่
ตกลงร่ วมกันนัน้ นอกจำกเป็ นเรื่ องของเหตุผลทำงสังคม
แล้ ว ถ้ ำเรำพิจำรณำแล้ วมองเห็นด้ วยปั ญญำ ว่ำเรื่ องนี ้ควร
ทำเพรำะดีงำมเป็ นประโยชน์ แต่ยำกสำหรับเรำ เรำอ่อนแอ
ไม่อยำกทำ ใจป้อแป้ ไม่ส้ ู ในกรณีอย่ำงนี ้ ระเบียบกฎกติกำ
วินัยก็เป็ นเครื่ องช่วยให้ เรำได้ ฝึกตน ทำให้ มีควำมเข้ มแข็ง
แล้ วเรำก็จะก้ ำวหน้ ำไปได้ สิ่งที่ไม่เคยทำได้ ก็จะทำได้ ที่ทำ
ได้ ไม่ดี ก็จะทำได้ ดี ชำนำญแคล่วคล่องง่ำยดำยขึ ้น ทีนี ้ พอ
ฝึ กดี แล้ ว ถึงไม่มี ระเบียบกฎกติกำ ก็อยำกทำ และนำคน
อื่นๆ ให้ ทำได้ ด้วย
จุดสำคัญอยู่ที่เป็ นกำรฝึ กตน มี ควำมเข้ มแข็ง และ
ตัง้ อยู่บนฐำนของปั ญญำ เมื่อทำด้ วยมีปั ญญำรู้ เข้ ำใจ เกิด
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ฉันทะขึน้ มำ หรื อด้ วยวิริยะ ก็เข้ มแข็ง ก้ ำวไป กำรฝึ กตนก็
เกิดขึ ้น และก็จะเจริญงอกงำมยิ่งขึ ้นไป
ไม่ใช่วำ่ เมื่อไรๆ ก็อยู่แค่ควำมชอบใจและไม่ชอบใจ
มีจิตใจอ่อนแอ งอก่องอขิง จมอยู่ในควำมประมำท
ควรรู้ จัก ใช้ ปั ญ ญำ ปลุก ฉัน ทะขึ น้ มำ ท ำกำรด้ ว ย
ควำมเข้ มแข็ง ฝึ กตนยิ่งๆ ขึ ้นไป

เมื่อปฏิบัติถูกชัดแน่ แล้ว ก็เข้ มแข็งจริงจังแน่ วไปเลย
ตอนนี ้ ถ้ ำ ชัด แก่ ต นแล้ ว ว่ำ เรำรู้ ควำมหมำยและ
ควำมมุ่งหมำยเข้ ำใจถูกต้ อง ทีนี ้ก็ปฏิบตั ิด้วยควำมเข้ มแข็ง
จิตใจก็ จะแช่ มชื่ นเบิก บำน มี ควำมมั่น ใจ ก็ เอำจริ ง เอำจัง
เต็มที่เลย จะเหยำะแหยะไม่ได้ พอรู้ แน่แล้ ว ก็ม่งุ แน่วไปเลย
ไม่มวั ละล้ ำละลัง
ศีลและพรตที่ขยำยออกไปนี่ ก็เป็ นข้ อปฏิบตั ิขนศี
ั้ ล
นัน่ แหละ เป็ นแค่ขนต้
ั ้ น อะไรกัน ถ้ ำแค่ข้อปฏิบตั ิขนต้
ั ้ น แค่
ขันพฤติ
้
กรรมภำยนอกนี่ยงั ทำไม่ไหวแล้ ว ถึงขันจิ
้ ตใจ จะไป
สู้อะไรได้
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ต่ อจำกศี ล ก็ คื อขัน้ สมำธิ ขัน้ จิ ต ใจ ที่ จ ะต้ อ งชนะ
จิตใจของตนได้ จนเป็ นเจโตวสี คือมีอำนำจเหนือจิตใจของ
ตนได้ จึงจะเป็ นควำมสำเร็จ จึงต้ องมีควำมเข้ มแข็ง
เมื่อมัน่ ใจว่ำถูกต้ องแน่ชดั แล้ ว ก็ทำเต็มที่เลย ตอนนี ้
ก็จะได้ ฝึกจิ ตใจไปด้ วย ข้ ำงนอกทำจริ งจัง ในใจก็มี ควำม
เข้ มแข็ ง มั่ น แน่ ว แล้ วก็ ก้ ำวต่ อ ไปในขั น้ สมำธิ ข องจิ ต
จุดสำคัญอยู่ที่นี่ ไม่ใช่มวั อ่อนแอป้อแป้ ถ้ ำถือศีลและพรตที่
ถูกต้ อง เช่นอย่ำงถือธุดงค์ แล้ วไปมัวอ่อนแอ จะทำสำเร็ จได้
อย่ำงไร ธุดงค์ทุกข้ อนันก็
้ ชดั อยู่แล้ ว ท่ำนวำงไว้ เป็ นพรตให้
เป็ นเรื่ องที่ทำได้ ยำก จะทำสำเร็จได้ ก็ต้องเข้ มแข็งอย่ำงมำก
เท่ำนัน้ ถ้ ำไม่เข้ มแข็ง จะถือธุดงค์ได้ อย่ำงไร ไม่มีทำง
อะไรจะละจะเว้ น ก็ละก็เว้ นได้ จริ ง อะไรตกลงให้ ทำ
ก็ ท ำให้ จริ ง ไม่ ใ ช่ เ หยำะแหยะเหลำะแหละไปหมด
กลำยเป็ นคนที่ล้มเหลว ไม่ได้ เรื่ องได้ รำวอะไรสักอย่ำง นี่คือ
ฝึ กในทำงตรงข้ ำมกับ ที่ ท่ ำนสอน ปล่อยตัว ให้ เ รื่ อยเปื่ อย
ต่อไปก็จะกลำยเป็ นคนอ่อนแอจนเคยชินเป็ นนิสยั
ข้ อสำคัญอยู่ที่ต้องรู้ ว่ำเรำปฏิบตั ิเพื่ ออะไร จึงจะไม่
เป็ นสีลพั พตปรำมำส ต้ องมี ปัญญำรู้ ควำมหมำยควำมมุ่ง
หมำย เช่นว่ำ ธุดงค์นี่เพื่ออะไร เพื่อขัดเกลำกิเลส เออ เรำนี่
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เป็ นคนขี ้เกียจ ควำมขี ้เกียจนี่เป็ นกิเลสตัวร้ ำย เรำจะต้ องขัด
เกลำกิเลสตัวขี เ้ กี ยจนี ้ เรำก็ ต้องเข้ มแข็ง เอำชนะไล่ควำม
ขี ้เกียจไปได้ นี่คือปฏิบตั ิตรง
ถ้ ำเรำเป็ นคนอ่อนแอ คอยตำมใจอยำกของตัวเอง
อยำกอย่ำงไร ก็จะเอำอย่ ำงนัน้ เช่ น อยำกฉันนั่นฉันนี่ อยู่
เรื่ อ ย ฉัน ตำมเวลำตำมกติ ก ำแล้ ว ไม่ พ อ ในระหว่ ำ งมื อ้
ยังอยำกฉันอีก นึกอยำกจะฉันอะไร ก็ฉันอีก อย่ำงนี ไ้ ม่ได้
นี่เป็ นควำมล้ มเหลวในธรรมวินยั
ท่ำนจึงให้ ฝึก เมื่อรู้ ตวั ว่ำเรำนี ้ชอบตำมใจตัวในเรื่ อง
กำรฉันโน่นฉันนี่ เรำก็จะฝึ กตัว เอำละ เรำจะฉันมื ้อเดียวละ
ก็เอำจริงโดยสมำทำนมันเลย สมำทำนว่ำเรำถือธุดงค์ฉนั มื ้อ
เดียว โดยมีควำมตระหนักรู้ ควำมมุ่งหมำยว่ำ เรำทำเพื่อฝึ ก
ตน เพื่อขัดเกลำกิเลส จะได้ ไม่ออ่ นแอมัวแต่ตำมใจตัว ไม่ไป
ไหนสักที
เมื่ อรู้ ควำมมุ่งหมำยแม่ น แก่ ใ จอย่ ำ งนี แ้ ล้ ว ก็ ต้ อ ง
เข้ มแข็งใจสู้เต็มที่ ไม่ยอมตำมใจกิเลส นี่แหละมันอยู่ที่นี่ มัน
เป็ นเรื่ องของควำมเข้ ม แข็ ง กับ ควำมอ่ อนแอ ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง
สีลพั พตปรำมำสอะไรเลย มันคนละขัน้ คนละตอน คนละ
เรื่ องกัน
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ธรรมวินยั นี่เป็ นของผู้มีวริ ิยำรัมภะ ที่ว่ำปรำรภควำม
เพี ยร ถูกไหม คื อ ร่ า แต่ จะเพี ยร จะเพีย รพยายามอยู่ร่ าไป
จึ ง เรี ย กว่ำ วิ ริ ย ำรั ม ภะ ซึ่ง อยู่ ที่ เ ข้ ม แข็ ง ถ้ ำ มัว ไปตำมใจ
ตัวเองอยู่ เป็ นคนอ่อนแอ ก็ไปไม่รอด มี แต่จะต้ องมี ควำม
เพี ยร จะมำขี เ้ กี ยจผัด ผ่อนอ่อนแอเหยำะแหยะได้ อย่ำงไร
ถ้ ำเป็ นอย่ำงนี ้ ขออภัยใช้ คำไม่ค่อยเพรำะหน่อย ก็เรี ยกว่ำ
“ใจหงิก”
คนที่ ร่ำงกำยเป็ นง่อย ยังดี กว่ำคนใจหงิก ทำไมเป็ น
อย่ำงนั ้น คนง่อยนั ้น ร่ำงกำยเป็ นง่อย จึงทำอะไรไม่ค่อยไหว
ใช่ ไ หม แต่ ถ้ ำเขำมี ใ จเข้ มแข็ ง ถึ ง กำยจะง่ อ ย เขำก็ ยั ง
พยำยำมสู้ก ระเสือกกระสนไป อัน ไหนทำได้ พอไปได้ แ ค่
ไหน ก็พยำยำมทำมันไปจนสุดเต็มที่แค่นนั ้ ยังมีทำงก้ ำวไป
ได้ แต่ถ้ำคนใจหงิกเสียแล้ ว มันไม่เอำเลย แย่ยิ่งกว่ำคนเป็ น
ง่อย เพรำะฉะนันจึ
้ งไปไม่รอด

ถ้ ำจะอยู่ในธรรมวินยั นี ้ ต้ องมีใจเข้ มแข็ง มีอะไรต้ อง
ทำ เมื่อมันถูกต้ อง เมื่อมันตรงจุดมุ่งหมำย แน่ใจแล้ ว ก็ทำ
เต็มที่ เลย เมื่ อพระพุทธเจ้ ำทรงบำเพ็ญเพี ยรนัน้ แม้ แต่ทงั ้
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ชีวติ ก็ทรงยอมทุ่ม ถูกไหม เมื่อทรงทรำบว่ำผิด ก็ทรงละเลิก
ได้ เลย ไม่ใช่ครึ่งๆ กลำงๆ นี่คือควำมถูกต้ องจริงจัง
จุดของเรื่ องที่เป็ นปั ญหำ อยู่ที่ทำด้ วยควำมไม่เข้ ำใจ
ทำด้ วยควำมไม่ร้ ู อันนันเป็
้ นขันที
้ ่ ๑ ทีนี ้ ขันต่
้ อไป พอรู้ แล้ ว
กลับอ่อนแอเสียอีก ก็เลยไปไม่รอด จุดสำคัญอยู่ที่นี่ จึงได้
บอกว่ำ ประเด็ น ของเรื่ องนี อ้ ยู่ที่ ค วำมเข้ ม แข็ ง กับ ควำม
อ่อนแอ ไม่เกี่ยวอะไรกับสีลพั พตปรำมำส

วินัยมาช่ วยให้ ปฏิบัติธรรมได้จริง ยา้ ให้ ยงิ่ ต้ อง
เข้ มแข็งในการฝึ ก
กิ จ วัต รเป็ นต้ น นัน้ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของวิ นัย ว่ ำ โดย
ควำมหมำยทั่ ว ไป วิ นั ย นี ม้ ุ่ง ในแง่ สัง คม มัน เป็ นเกณฑ์
มำตรฐำน เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนมี ค วำมประพฤติ เ สมอกัน เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยรักษำสำมัคคี
แต่วนิ ยั มีควำมหมำยในแง่สว่ นตัวด้ วย คือเป็ นเครื่ อง
ฝึ ก ตำมศัพท์ท่ำนแปลว่ำ “เครื ่องนาไปให้วิเศษ” ก็คือฝึ กนัน่
แหละ ฝึ กเป็ นกำรทำให้ ดีขึ ้น หรื อทำให้ วิเศษขึ ้นไป เมื่อเรำ
จะทำตัวให้ ดีขึ ้น จะทำอะไรให้ เป็ น ให้ เก่ง ให้ ชำนำญขึ ้น เรำ
ก็ฝึก คนจึงต้ องมีกำรฝึ กตัวเอง
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ในพระพุทธศำสนำ เฉพำะอย่ำงยิ่งในวัด ในสังฆะ
คือในหมู่พระนี ้ บวชเข้ ำมำก็เพรำะเห็นด้ วยอย่ำงที่ท่ำนสอน
แล้ ว จึงตัง้ ใจว่ำจะเอำจริ งกับเรื่ องที่ พระพุทธเจ้ ำสอน ท่ำน
จึงมีวินยั ไว้ ให้ วินยั นันเพื
้ ่ อช่วยคนที่จะเอำจริ ง และเพื่อให้
ทำจริงจัง
ท่ำนจัดตังวำงวิ
้
นยั ให้ มำ เพรำะว่ำ คนเรำนี่ ถึงจะมำ
บวชเป็ นพระแล้ วก็เถอะ ทังๆ
้ ที่ร้ ูตำมธรรมว่ำ อันนี ้ดี ควรจะทำ
แต่ใจมันไม่เข้ มแข็ง มันไม่ค่อยจะสู้ บำงทีบำงคนนันก็
้ ถึงกับ
เหยำะแหยะ มันอ่อนแอป้อแป้ปวกเปี ยก หรื อคอยจะท้ อ
คนอย่ ำ งนี ก้ ็ จ ะได้ ม ำเจอกับ วิ นั ย นี่ ก็ คื อ มี เ กณฑ์
มำตรฐำนวำงไว้ ให้ แล้ ว ก็เหมือนกับบังคับนัน่ แหละ พอเจอ
กับวินยั ก็บอกตัวเองได้ เลยว่ำต้ องทำ
ถ้ ำไม่เจอวินยั ทังที
้ ่ธรรมบอกไว้ แล้ วว่ำนี่ดี ควรจะทำ
เห็นด้ วย แต่ก็ยงั รี รอ คิดจะผัดไว้ ก่อน พอวินยั มำกำกับ มำ
สำทับให้ ต้องทำ กำรปฏิบตั ิธรรมก็เลยได้ มีเป็ นจริ งเป็ นจัง
ขึ ้นมำ เพรำะวินยั มำช่วยให้ เอำจริงกับกำรปฏิบตั ิธรรมนัน้ นี่
คือกำรฝึ กเข้ ำมำแล้ ว
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คนไหนไม่เอำกับวินยั ไม่เห็นประโยชน์ของวินยั ไม่
เอำกับวินยั กำรมำบวชอยู่ในสังฆะก็แทบไม่มีประโยชน์ ไม่ร้ ู
จะอยู่ใ นสงฆ์ หรื ออยู่ใ นวัดไปท ำไม ถ้ ำ จะอ้ อแอ้ ก็ ไปหำที่
นอนแช่
วินัย มำท ำให้ เ รำกวดขัน ตัว เอง ช่ ว ยให้ เ รำบัง คับ
ตัวเองให้ ทำให้ ได้ ดังนัน้ วินัยจึงเป็ นเครื่ องฝึ กตัวเอง คอย
สำทับให้ เรำต้ องฝึ กตัวเองให้ ก้ำวต่อไป เพรำะฉะนัน้ วินยั จึง
มี ป ระโยชน์ ที่ ว่ำมำเสริ ม ธรรม อย่ ำงที่ ว่ำ แล้ ว ลำพังธรรม
อย่ำงเดียวนี่ ทังที
้ ่เรำได้ เรี ยนได้ ร้ ู มำว่ำควรจะทำ ควรปฏิบตั ิ
อะไร แต่ใจมันอ่อนแอ ไม่ยอมเริ่ม ไม่ยอมลงมือ ไม่ยอมก้ ำว
ไป วินยั ก็มำเข้ ำคู่กบั ธรรม มำกำกับสำทับให้ คนปฏิบตั ิธรรม
แล้ วก็เลยปฏิบตั ิจริ งจังต่อมำ ก็จึงได้ ผลขึ ้นมำ มิฉะนันก็
้ จะ
นอนรออยู่นั่นเอง เมื่ อคนนอนรอใจ ธรรมก็นอนรอคน แต่
วินยั ไม่ยอมให้ รอ
ที นี ้ วินัย ก็มำเชื่ อมคนเข้ ำกับ สังคม เมื่ อคนมำเป็ น
ส่วนร่วมในสังคม เมื่อตัวพระมำเป็ นส่วนร่ วมในวัดในสังฆะ
วินัยก็ เป็ นมำตรฐำนที่ บอกแจ้ งไว้ ว่ำ คนอื่ นเขำทำอย่ำงนี ้
เรำก็ ต้ องท ำเหมื อ นเขำนั่น แหละ คื อ เป็ นเรื่ องของทุก คน
เพื่อให้ สงั คม ให้ หมู่คณะอยู่กนั ด้ วยดีเป็ นอันเดียว แล้ วก็อยู่
ได้ นี่คือวินยั รักษำสังคม
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แต่ที่นี่ เรำพูดแค่ในแง่ตวั เองนี่แหละ เอำแค่ส่วนตัว
ในแง่ส่ว นตัวก็ คื อ วินัยมำท ำให้ เกิด ควำมเข้ มแข็ ง และมี
เครื่ องกำกับให้ ปฏิบตั ิตำมธรรม อย่ำงที่พูดแล้ วว่ำ ธรรมอยู่
นี่แล้ ว แต่ใจเรำไม่แข็งแรงพอ วินยั จึงมำช่วยเสริ มย ้ำกำกับ
ให้ เ รำต้ องท ำ วินัย มำก ำกับ ควำมประพฤติ ก ำกับ กิ ริ ย ำ
อำกำร ขับ เคลื่ อนรู ป ธรรมให้ ต้ องท ำด้ ว ย ให้ ต้อ งท ำตำม
บังคับรูปธรรมคือร่ำงกำย ได้ แก่กำยวำจำ ให้ ประสำนกับใจ
แล้ วใจนี่ก็อำศัยทำงกำยวำจำด้ วย
เมื่อกำรประพฤติทำงกำยวำจำโน้ มไปอย่ำงใด ใจก็
จะโน้ มตำมไปด้ วย เหมือนเรำไปให้ ทำน ใจก็ต้องบอกต้ อง
สัง่ มือจึงให้ ทำนได้ และเรำรู้ หลักอยู่แล้ วว่ำให้ มีเมตตำ ถ้ ำ
คนรู้หลัก พอไปให้ ทำน มันก็ทำให้ เมตตำเพิ่มขึ ้นง่ำย ถ้ ำเรำ
มีแต่เมตตำ แผ่เมตตำแล้ วไม่ทำอะไรสักที เมตตำในใจไม่
แสดงออกไป มันก็ไม่เข้ มแข็ง มันต้ องออกไปเป็ นรู ปธรรม
ด้ วย ไปให้ เขำ ไปทำกำรสงเครำะห์ และใจรู้ หลักอยู่แล้ ว ก็
คื อมี ปัญญำมำบอกใจ ใจที่ ร้ ู ก็จะได้ เรี ย กเอำเมตตำ เรี ย ก
เอำกรุณำมำ ที่จะคิดหำทำงช่วยเหลือเกื ้อกูลให้ เขำพ้ นทุกข์
เป็ นต้ น นี่ ก็ คื อ ประสำนกัน ไป ท่ ำนจึ ง ให้ ป ฏิ บ ัติ โ ดยมี ศี ล
สมำธิ และปั ญญำ เกื ้อหนุนกันไป อย่ำงนี ้จึงจะเจริญ
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ในเรื่ องที่ พูด กัน อยู่นี ้ พอเริ่ มต้ น ก็ต้ องมี ปัญ ญำอยู่
บ้ ำง พอให้ ร้ ู ว่ำ นี่ เรำปฏิบตั ิศีลและพรตอันนี ้ เพื่ ออะไร ทำ
เพื่ออะไร เมื่อมีปัญญำพอรู้ เข้ ำใจแล้ ว ใจเอำด้ วย ใจก็บอก
ตกลงจะทำ แล้ วเรำก็ปฏิบตั ิไปตำมนัน้ และเมื่อจะให้ มนั่ ให้
แน่ ก็เอำวินัยมำช่วยกำกับให้ ทำให้ ได้ ใจก็เข้ มแข็งเพรำะ
วินยั มำกำกับกำยวำจำให้ เอำ ก็ประสำนไปด้ วยกัน ได้ ครบ
ศีล สมำธิ ปั ญญำ จึงเป็ นกระบวนกำรที่ประสำนเสริมกันไป
เอำละนะ ทวนว่ำ พวกกิจวัตรนันเป็
้ นเรื่ องของวินัย
ข้ อกิจวัตรทัง้ หลำยเป็ นส่วนหนึ่งของวินัย พรตก็พวกหนึ่ ง
ใหญ่ ๆ วัต รก็ พ วกหนึ่ ง ย่ อ ยๆ อย่ ำ งที่ ย ำ้ ว่ ำ วัต รเป็ นข้ อ
ปฏิบตั ิปลีกย่อยเล็กน้ อย ที่ท่ำนเรี ยกว่ำขนบธรรมเนียม แล้ ว
ทังหมดนั
้
นก็
้ จดั เข้ ำในศีล พูดว่ำศีลคำเดียว ก็คลุมหมด แต่
ต้ องพูดด้ วยรู้ด้วยเข้ ำใจ คือ คำว่ำพรตก็อยู่ในศีลด้ วย วัตตะ
หรื อวัตรก็อยู่ในศีล
กำรที่เรำต้ องปฏิบตั ิวตั รต่ำงๆ ก็เพรำะว่ำ วัตรเป็ นข้ อ
ปฏิบตั ิที่ทำให้ เรำต้ องทำอย่ำงนันๆ
้ เป็ นประจำ มันก็เลยเป็ น
วินยั ที่มำหนุนมำกำกับมำบังคับควบคุมตัวเองให้ เรำต้ องทำ
จริงจังจนเป็ นแบบแผนเคยชิน เพรำะต้ องทำตลอดเวลำ ทำ
สม่ำเสมอ เช่น ทุกวันลงทำวัตรสวดมนต์ เช้ ำ -ค่ ำ ทำได้ จน
ทำเป็ นธรรมดำ จึงเป็ นวินัยช่วยให้ เข้ มแข็งเป็ นจริ งเป็ นจัง
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ถ้ ำไม่มีวตั รตังไว้
้ เรำก็ไม่ร้ ู จะจับจุดที่ ไหน พอมีวตั รไว้ ก็คือ
ท่ำนบอกแล้ วว่ำให้ ทำนัน่ ๆๆ เรำก็ไปทำตำมนันปั
้ ๊ บ เรำก็มีใจ
เข้ มแข็งด้ วย เพรำะต้ องเอำจริ งเอำจังจึงทำได้ พอเรำทำได้
ตำมวัตรนัน้ วินยั ก็ได้ ผลขึ ้นมำ
เพรำะฉะนัน้ ท่ำนจึงว่ำ วัตรเป็ นส่วนย่อยของควำม
ประพฤติ ประจำตัว ติดตัว พอประพฤติได้ อย่ำงนัน้ ๆ เป็ น
คุณสมบัติของเรำ อยู่ในตัวเรำ มันก็เป็ นศีล นี่แหละมันมำ
ช่วยหนุนให้ คนมีศีล ท่ำนจึงบัญญัติวตั รไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
วินยั เรำจะได้ มีเครื่ องกำหนดหรื อจุดจับในชีวติ ควำมเป็ นอยู่
ไม่ ใช่ อยู่ๆ จะมี ศี ลขึ น้ มำได้ มัน ต้ องมี ข้ อปฏิ บตั ิ เหล่ำนี ม้ ำ
ช่วย ทำให้ มีจดุ กำหนดว่ำจะทำอะไร แล้ วทำไปตำมนัน้ พอ
ทำได้ อยู่ตวั เข้ ำในตัว เป็ นปกติของเรำ ก็คือมีศีล
เป็ นอันว่ำ ในวินยั ที่กว้ ำงใหญ่นนั ้ วัตรเป็ นข้ อปฏิบตั ิ
ปลีกย่อย แม้ กระทัง่ หยุมหยิม ในชีวิตประจำวัน หรื อประจำ
ชี วิต ซึ่ง ช่ ว ยให้ เรำฝึ กตัว ท ำให้ มี โ อกำสเกิ ดศี ลได้ ง่ ำ ยขึ น้
ช่วยให้ ไม่ต้องไปนัง่ คิดนัง่ คลำ ว่ำจะเจริญศีลตรงไหนดี กำย
วำจำอำศัยข้ อปฏิบตั ิที่กำหนดไว้ เป็ นวัตรนี่แหละ เรำทำ เรำ
พูดให้ ถูกตำมวัตรที่ท่ำนวำงไว้ เช่น จะทำอะไรในที่ประชุม
เรำบอกขอโอกำส ก็ เ ป็ นวัต รอย่ ำ งหนึ่ ง เรำปฏิ บ ั ติ ต่ อ
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อำคันตุกะ ปฏิบตั ิต่อเสนำสนะให้ เหมำะสม ก็เป็ นวัตรทังนั
้ น้
แม้ แต่หยุมๆ หยิมๆ พอเรำทำ ก็คือทำในส่วนของวินยั ก็เป็ น
วินยั พอวินยั มำ ก็นำศีลให้ เกิดขึ ้น

ดูใจ ขึน้ ไปให้ ถึงปัญญา ไม่ ใช่ ปล่ อยใจให้ จมอยู่ใต้ สิ่งที่ดู
ที นี ก้ ็ ม ำดูใ จ ดูใ จนี่ ถ้ ำว่ำถึ งหลัก เดิ ม ก็ คื อ จิ ต ตำนุปัสสนำ ในสติ ปัฏ ฐำน ๔ เมื่ อปฏิ บตั ิ ในระยะแรกๆ บำง
สำนักก็จะเน้ นกำรดูจิต มันเป็ นเทคนิคของสำนักนันๆ
้
สติ ปั ฏ ฐำนนัน้ ๔ อย่ ำ ง กำยำนุ ปั ส สนำ เวทนำนุปัสสนำ จิตตำนุปัสสนำ ธัมมำนุปัสสนำ เวลำปฏิบตั ิจริ งก็
คื อ ในชี วิ ต ที่ เ ป็ นอยู่ เ ป็ นไปตลอดเวลำ ชี วิ ต ก็ อ ยู่ ใ น
อนุปัสสนำ ๔ เมื่ อปฏิบตั ิครบ ๔ อันนี ้ ก็คือครบทังชี
้ วิต แต่
พอเริ่มต้ น จะทำให้ ครบทัง้ ๔ มันไม่ค่อยจะไหว
ที นี ้ สำนักทัง้ หลำยก็มีเทคนิคของตัว คื อ ตอนแรก
ตอนเริ่ ม เอำหมดทัง้ สี่ ยังไม่ ไหว จะเริ่ ม ที่ อัน ไหนดี ตำม
โบรำณสื บ มำ มัก เอำกำยำนุปั ส สนำเป็ นตัว เริ่ ม แต่ บ ำง
สำนัก อย่ ำ งโกเอนก้ ำ หรื อโคเองก้ ำ ท่ ำ นว่ ำ เวทนำ เรื่ อ ง
เจ็บปวด เรื่ องสุข-ทุกข์ นี่ชัด มันเด่น ก็เอำเวทนำนุปัสสนำ
เป็ นจุดเปิ ดกำรปฏิบตั ิ เอำเวทนำนุปัสสนำเป็ นที่ เ ริ่ ม บำง
สำนักก็เริ่มที่จิตตำนุปัสสนำ เน้ นกำรดูจิต
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สำหรับโบรำณนัน้ เขำมองว่ำร่ ำงกำยเป็ นของหยำบ
ดูชัดจับ ง่ำ ยหน่ อย จึงเอำกำยำนุปั สสนำเป็ นจุด เริ่ ม แล้ ว
ค่อยๆ ขยำยไปถึงอนุปัสสนำอย่ำงอื่นในสติปัฏฐำน ๔ แต่
ในที่สดุ แล้ ว ต้ องมำประสำนกันหมด คือในที่สดุ เมื่อปฏิบตั ิ
ได้ จริง ก็พรึ่บเลย หมำยควำมว่ำ ไม่ว่ำด้ ำนไหนโผล่มำ ต้ อง
ได้ หมด ต้ องทันหมด แต่ตอนเริ่มแรกมันทันไม่ไหว ก็เลยเอำ
อันไหนที่ท่ำนเห็นว่ำง่ำยหรื อได้ ผลไว
ที นี ้ เรำมำดูเรื่ องจิ ต ดูจิต ดูใ จ ก็ ดูไปตำมที่ มัน เป็ น
แล้ วในกำรดูตำมที่มนั เป็ นนัน้ จะทำอย่ำงไร กำรปฏิบตั ิใน
กำรดู ก็ก้ำวไปในหลักศีล สมำธิ ปั ญญำนัน่ แหละ แล้ วตอน
ที่ปฏิบตั ิอยู่น่ะ มันเป็ นศีล สมำธิ ปั ญญำอย่ำงไร
กำรที่เรำดูไปนัน้ ก็เหมือนอย่ำงที่พระพุทธเจ้ ำทรงดู
จิต ของพระองค์ นั่น แหละ พระองค์ ท รงเล่ ำ ในพระสูตรว่ำ
เมื่ อประทับอยู่ ทรงเกิดควำมรู้ สึกอย่ำงนี ข้ ึน้ มำ พระองค์ ก็
สืบสำว ก็ตำมดูเจ้ ำควำมรู้ สึกนี ้ที่เกิดขึ ้นนัน้ ก่อนมันจะเกิด
อะไรเกิ ด ขึ น้ มี ค วำมรู้ สึ ก อะไรก่ อ น แล้ ว ควำมรู้ สึ ก นี จ้ ึ ง
เกิ ด ขึ น้ สื บ สำวตำมดู อ้ อ อัน นัน้ เกิ ด ขึน้ แล้ ว อัน นี จ้ ึ ง เกิ ด
แล้ วอันนัน้ ล่ะ ก่อนที่ อนั นัน้ จะเกิด อะไรเกิดขึน้ อย่ำงนี ้ ก็
ตำมดู ก็ ต ำมสัง เกตนั่ น เอง อนุ ปั สสนำ ฝรั่ ง แปลกัน ว่ ำ
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observation ก็คื อสังเกตดูค วำมเป็ นไป ดูข องจริ ง นะ ดู
ตำมที่มนั เกิด ตำมที่มนั เป็ นไป
ทีนี ้ ดูจิตของเรำ ก็ดูตำมที่ มันเป็ น ถ้ ำเรำฝึ กปฏิบตั ิ
อะไรอยู่ ก็ดูไปตำมนัน้ แล้ วก็ก้ำวไปในกำรปฏิบตั ิด้วย ถ้ ำดู
จิตดูใจ ก็ดูแล้ วก็ร้ ู ตำมที่มนั เป็ นอยู่นนั่ แหละ ทีนี ้ กำรดูก็ไป
พร้ อมอยู่ในกำรปฏิบตั ิ กำรปฏิบตั ิก็คือกำรฝึ กใช่ไหม ก็คือ
กำรฝึ กตน
เรำฝึ กตนอยู่ ก็ ดูใ จในขณะแห่ ง กำรฝึ กของเรำนัน้
แหละว่ำ เรำกำลังฝึ กกำลังปฏิบตั ิในเรื่ องนี ้ แล้ วจิตในเวลำ
นัน้ เป็ นอย่ำงไรๆ นี่ร้ ู เป็ นขันหนึ
้ ่งละ
ทีนี ้ กำรดูใจนั ้น ไม่ใช่กำรปล่อยใจหรื อตำมใจ มันคนละ
เรื่ องกัน กำรดูใจ คือดูตำมที่มันเป็ น แล้ วก็ร้ ู ตำมที่มันเป็ น เป็ น
เรื่ องของควำม “รู้” เป็ นเรื่ องของปั ญญำ จบตอนของมันแล้ ว ไม่
มี เ รื่ อ งของกำรปล่ อ ยใจ หรื อ ไม่ ป ล่ อ ยใจ ไม่ มี เ รื่ อ งของกำร
ตำมใจ หรื อไม่ตำมใจ เป็ นคนละขั ้นคนละตอนกัน

กำรปล่ อ ยใจ หรื อ ไม่ ป ล่ อ ยใจ และกำรตำมใจ
หรื อไม่ตำมใจนัน้ เป็ นเรื่ องของควำม “ตังใจ”
้ คือเป็ นเจตนำ
ไม่ ใ ช่ เ ป็ นเรื่ องของปั ญ ญำ แม้ ว่ำอำจจะเป็ นเจตนำอย่ ำ ง
อ่อนจนไม่ร้ ูตวั แต่ก็คือเจตนำนัน่ แหละ
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พอเป็ นเจตนำ ก็เป็ นสังขำร ทีนี ้แหละ กุศล หรื อไม่ก็
อกุศล ย่อมแทรกย่อมปนเข้ ำมำ คือก็จะเป็ นกุศล หรื อไม่ก็
เป็ นอกุศล ก็ให้ พิจำรณำเองว่ำจะเป็ นกุศล หรื อเป็ นอกุศล
ที่จริงก็ง่ำยๆ เจตนำที่ปล่อยตัวตำมใจ ก็คือขี ้เกียจ ไปจนถึง
ประมำท ก็เป็ นอกุศลนัน่ เอง ทีนี ้ก็ซบั ซ้ อนขึ ้นละ ก็คือดูใจที่
ขี ้เกียจ หรื อดูใจที่มีกิเลสหรื อดูจิตที่ถกู กิเลสครอบงำนัน่ เอง
ทีนี ้ ถ้ ำดูจิตในกำรปฏิบตั ิ ควำมตัง้ ใจในกำรปฏิบตั ิ
หรื อ เจตนำในกำรฝึ กนั น้ ก็ ชั ด แล้ วว่ ำ เป็ นกุ ศ ล ที นี ้ ก็
กลำยเป็ นว่ำ ดูจิตแล้ ว แทนที่จะปฏิบตั ิคือฝึ กให้ ไปทำงกุศล
นี่กลับให้ เป็ นอกุศล ตรงข้ ำมกับกำรปฏิบตั ิ
ยิ่งกว่ำนัน้ พอตำมใจ ปล่อยใจไปตำมอำนำจกิเลส
ก็เสื่อมจำกกำรปฏิบตั ิ ที่จริ ง กำรดูจิตดูใจในขณะปฏิบตั ิ ก็
เพื่อรู้ แล้ วจะได้ ทำให้ ดี คือ ถ้ ำดูแล้ วรู้ ว่ำ จิตเป็ นอกุศลอยู่ มี
เจตนำอกุศลแทรกอยู่ จะได้ ละ จะได้ แก้ ไข ถ้ ำรู้ ว่ำเป็ นกุศล
จะได้ เจริญ แต่นี่ดรู ้ ู แล้ วว่ำ จิตเกียจคร้ ำน เป็ นอกุศล แทนที่
จะปฏิบตั ิ แทนที่ จะฝึ ก คื อแก้ ไข ละอกุศ ลนัน้ เสีย ก็ไม่ท ำ
กำรปฏิบตั ิก็เหลวหมด แทนที่จะลดละอกุศล และเจริ ญกุศล
ก็กลับตรงข้ ำม กำรปฏิบตั ิ หรื อกำรฝึ กก็เหลวหมด
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หนำซ ้ำ เมื่อปล่อยตัวปล่อยใจอย่ำงนี ้ ยอมให้ อกุศล
ครอบงำหรื อให้ มนั หมักหมมอยู่ โดยไม่จดั กำรแก้ ไข และไม่
พยำยำมหันไปทำให้ เป็ นกุศลขึ ้นมำ ก็คือกำรตกอยู่ในควำม
ประมำท เลยยิ่งเป็ นกำรปฏิบ ัติที่ ผิดไปไกล ไม่ ร้ ู ว่ำปฏิบ ัติ
อะไร ไปจบไปตันอยู่แค่ได้ เป็ นคนงอก่องอขิง จมอยู่ในควำม
ประมำท
ขอให้ จบั จุดว่ำ จะปล่อยใจ จะตำมใจไม่ได้ มันไม่ใช่
เป็ นกำรดู จิ ต ดู ใ จอะไรเลย มั น ผิ ด ขั น้ ผิ ด ตอนไปแล้ ว
แยกแยะให้ ถู ก ถำมตัวเองว่ ำ ดู ใ จ ให้ ร้ ู จัก ใจ แล้ ว จะได้
ตำมใจอย่ำงนันหรื
้ อ หรื อว่ำจะดูใจ ให้ ร้ ูจกั ใจ แล้ วจะได้ ก้ำว
ไปในกำรปฏิบตั ิ ด้ วยกำรละและกำรเจริญให้ ตรงเรื่ องกัน
เมื่ อ ดู จิ ต ได้ รู้ จิ ต ตำมที่ มั น เป็ นแล้ ว เวลำนั น้ เรำ
ปฏิบตั ิอะไรอยู่ ถ้ ำเรำดูใจ รู้ สภำวะของใจในขณะนันแล้
้ ว ก็
เป็ นกำรให้ โอกำสแก่กำรปฏิบตั ิหรื อแก่กำรฝึ ก
ทีนี ้ ถ้ ำฝึ กใจไปตำมปกติ มันก็เป็ นสมถะ ดูจิตนี่เป็ น
สมถะหรื อไปวิปั สสนำก็ ได้ ที นี ้ เมื่ อดูจิตดูใจ ก็ฝึกไปด้ ว ย
เช่นว่ำ จิตเรำยังมีโทสะมำก เรำก็ร้ ู ว่ำควรเจริ ญเมตตำ เรำก็
เจริ ญเมตตำดูซิ แล้ วดูค วำมเป็ นไปของจิต จิต ที่ มี เมตตำ
เปลี่ยนจำกโทสะนี ้ มันมีอำกำรอย่ำงไร ดูจิตอย่ำงนี ้ ดูตำมที่

๒๖

ตอบเรื่ อง สีลพั พตปรามาส วินยั ดูใจ

มันเป็ น แล้ วควบประสำนไปกับกำรฝึ กอย่ำงนี ้ ก็เจริ ญสมถะ
ควบไป
ส่ ว นวิ ปั สสนำก็ คื อ ว่ ำ ไม่ ใ ช่ แ ค่ ดู แล้ วฝึ กให้ จิ ต
เข้ มแข็ง ให้ มีเมตตำ หรื ออะไรอย่ำงนัน้ นัน่ สมถะ ทีนี ้ เรำก็ดู
จิ ต ดู ใ จตำมที่ มั น เป็ นอย่ ำ งนั น้ ดู ว่ ำ มั น เปลี่ ย นแปลง
เป็ นไปอย่ ำ งไร ดู แ ล้ วก็ ร้ ู ตำมที่ มัน เป็ นๆ ต่ อไปๆ อย่ ำ งที่
พระพุทธเจ้ ำตรัสเมื่อกี ้ จิตมีควำมรู้สกึ อย่ำงนี ้เกิดขึ ้น เมื่ออัน
นี เ้ กิด แล้ วอันนัน้ ก็ เกิ ดขึ น้ เมื่ ออันนัน้ เกิด แล้ ว อัน โน้ นเกิ ด
เมื่ออันนี เ้ กิดแล้ ว อันนัน้ จึงเกิด เมื่ออันนี ไ้ ม่เกิด อันนันก็
้ ไม่
เกิ ด ตำมดู ไ ปอย่ ำ งนี ้ ก็ ไ ด้ เห็ น เหตุ ปั จจั ย ที นี ก้ ำรเห็ น
ปฏิจจสมุปบำทก็จะมำ
ดูตำมที่มนั เป็ น อ๋อ จิตนี ้ดับไปแล้ ว จิตนี ้เกิดมำ จิตที่
มีอำรมณ์แบบนี ้ ที่มีควำมรู้สกึ อย่ำงนี ้แต่ก่อนไม่ มี แต่บดั นี ้มี
ขึ น้ แล้ ว แล้ วเดี๋ ย วมัน ก็ ห ำยไปอี ก ดูไปๆ รู้ ไปๆ ตำมที่ มัน
เป็ นไปอย่ ำ งนัน้ ก็ เห็ น ควำมเกิ ด ดับ กำรดูอย่ ำ งนี ้ ก็ เ ป็ น
วิปัสสนำแล้ ว
เป็ นอันว่ำ ดูจิตนี่ก็ไปได้ ๒ ทำง ดูแบบสมถะก็ได้ ฝึก
จิ ต เรำต้ องกำรให้ คุณ ธรรมควำมดี กุศ ลธรรมอะไรเกิ ด
ขึน้ มำ เรำดูไป พร้ อมกัน นัน้ เรำก็ ได้ ฝึกละอกุศ ลฝึ กเจริ ญ
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กุศ ลไปด้ ว ย ในแบบของสมถะ หรื อ ดู แ บบวิปั สสนำ ก็ ดู
ตำมที่ มัน เป็ นนั่น แหละ ดูค วำมเป็ นไปของจิ ตที่ มัน มี ก ำร
เกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่ ดับไป อันนี ้เกิด อันนันดั
้ บ อันนี ้ดับ แล้ วอันนัน้
เกิ ด อัน นี ม้ ี แ ล้ ว อัน นัน้ จึ งมี นี่ ก็ ฝึกไปด้ ว ย คื อฝึ กปั ญ ญำ
วิปัสสนำก็มำ
แต่ถ้ำเรำดูโดยปล่อยเรื่ อยเปื่ อย เรำปล่อยใจ ใจมันก็
เป็ นไปอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือเมื่ อมันไม่ดำเนินไปในกำรฝึ ก
มัน ก็ เ ป็ นไปตำมกิ เ ลส เมื่ อมัน ไม่ ไปในทำงที่ ปั ญ ญำเป็ น
ใหญ่ มันก็ไปตำมทำงของเจตนำ
ในขัน้ หนึ่ง กำรดูเป็ นกำรปฏิ บตั ิ คื อดูก็ได้ ร้ ู แต่ที นี ้
รู้นนเกี
ั ้ ่ยวอะไรกับกำรปฏิบตั ิที่ดำเนินไป มันจะเสริ มกำรฝึ ก
ละอกุ ศ ลเจริ ญ กุศ ลไหม หรื อ จะได้ เสริ ม กำรดู ร้ ู เห็ น ตำม
ควำมเป็ นจริงของวิปัสสนำไหม
ทีนี ้ ถ้ ำเรำดูโดยไม่มีกำรปฏิบตั ิต่อไป จิตมีกิเลสอะไร
เกิดขึ ้น ก็เห็นกิเลสนัน้ ถ้ ำเป็ นคนปั ญญำไว ก็แล้ วไป ก็จะไป
ต่อได้ อย่ำงที่ว่ำ คนที่แม้ แต่ว่ำกำลังจะตำย ก็ยงั ตรัสรู้ เป็ น
พระอรหันต์ ได้ อันนี ้หมำยควำมว่ำ ตัวเองปฏิบตั ิมำไม่ถูก
ใจเกิดมี กิเลส ก็เห็นกิเลสอะไรต่ออะไร ใจก็เศร้ ำหมอง แต่
พอดี เ กิ ด จิ ต ส ำนึ ก วำบขึ น้ มำ เกิ ด ควำมรู้ ทัน กิ เ ลสขึ น้ ก็
อำจจะพลิกที เดียวเลย คือเกิดควำมรู้ เข้ ำใจเห็นโพลงสว่ำง
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ตำมควำมเป็ นจริง มองเห็นสภำวะ ก็ไปวิปัสสนำได้ โดยเกิด
โยนิโสมนสิกำรมำช่วย แต่นนั่ ไม่ใช่กำรปฏิบตั ิตำมปกติ
กำรปฏิบตั ิตำมปกติก็คือว่ำ จะเอำสมถะก็ฝึกจิตไป
ด้ วย โดยกำรดูร้ ู เห็นช่วยให้ ก้ำวไปในกำรปฏิบตั ิที่ละอกุศล
เจริ ญ กุศ ลนัน้ หรื อเอำวิปั สสนำก็ ดูต ำมที่ มันเป็ น เกิ ด ขึ น้
ตังอยู
้ ่ ดับไป จิตอะไรเป็ นอย่ำงไรๆ ก็ร้ ู ตำมที่มนั เป็ น อย่ำงที่
ท่ ำ นบรรยำยว่ ำ จิ ต มี ร ำคะ ก็ ร้ ู ว่ ำ จิ ต มี ร ำคะ จิ ต มี โ ทสะ
หรื อไม่มีโทสะ ก็ร้ ู ตำมที่มนั เป็ นอย่ำงนัน้ จิตมีโมหะ จิตไม่มี
โมหะ จิตเศร้ ำหมอง จิตผ่องใส ก็ร้ ู ตำมที่ มันเป็ น แต่ไม่ใ ช่
ปล่อยเรื่ อยเปื่ อย คือมันมำในกำรฝึ ก มีกำรฝึ กไปด้ วย โดย
ละอกุศลเจริ ญ กุศ ล หรื อก้ ำวไปในกำรรู้ เห็ นตำมเป็ นจริ ง
ไม่ ใ ช่ป ล่อยใจไปตำมกิ เลสเรื่ อยเปื่ อย รวมควำมว่ำ หลัก
ใหญ่คือ ศีล สมำธิ ปั ญญำ ไปด้ วยกัน มำหนุนกัน
ในกระบวนนี ้ ถ้ ำปฏิบตั ิถูก ก็ตรวจสอบได้ เอ นี่เรำมี
ศี ลหรื อเปล่ำ ถ้ ำ ไม่ มี ศี ล ก็ ค งจะไม่ ค่ อ ยถูก แล้ ว นะ เรำมี
ควำมรู้เข้ ำใจปั ญญำเจริ ญขึ ้นไหม ถ้ ำปั ญญำก็มืดๆ มัวๆ มี
แต่ ใ จที่ ป ล่ อ ยไปตำมกิ เ ลส อย่ ำ งนี จ้ ะไปรอดอะไร ต้ อ ง
ตรวจสอบได้ ต้ องมีทงั ้ ศี ล สมำธิ และปั ญญำ เมื่ อถูกหลัก
แล้ ว ไม่วำ่ ปฏิบตั ิอะไร มันก็คือกำรฝึ กนัน่ แหละ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๙

คำว่ำปฏิบัตนิ นั ้ แปลว่ำดำเนิน เดิน ก้ ำ ว ก็คือ กำร
ไปข้ ำงหน้ ำ เดินต่อไป เป็ นศัพท์หนึ่งที่ท่ำนใช้ ควบคู่หรื ออยู่
ในกลุ่มพวกคำว่ำฝึ ก ฝึ กไปก็ คือสิกขำนั่นเอง สิ กขา ก็ฝึก
ทมะ ก็ฝึก (ทมะ กับทันตะ ก็อนั เดียวกัน ทมะเป็ นนำม และ
เป็ นต้ น เดิ มของกิริ ย ำศัพ ท์ ทัน ตะคื อคนที่ ฝึกแล้ ว ) แล้ ว ก็
ภาวนา ก็ฝึกปรื อให้ เป็ นให้ มีให้ เจริ ญขึน้ ไป สิกขำ ภำวนำ
ทมะ เป็ นหลัก รวมกำรปฏิ บ ัติ คุมและคลุม หมด เวลำเรำ
ปฏิบตั ิ ก็คือดำเนินไปในหลักรวมที่วำ่ นี ้
ในสิกขำ ก็มีกำรปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ แปลว่ำเดิน ดำเนิน
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิอะไร ดำเนินเดินไปไหน ก็ปฏิบตั ิดำเนินไปใน
ไตรสิกขำ ทำอย่ำงไรสิกขำจะเกิดขึ ้น ก็ ปฏิบตั ิสิ ปฏิบตั ิแล้ ว
สิกขำก็เกิดขึ ้น ก็คือต้ องเดิน ไม่ใช่อยู่เฉยๆ เมื่ อคุณเดินไป
สิกขำจึงจะเดินหน้ ำไปได้ ทมะจึงไปได้ ภำวนำจึงเป็ นไปได้
และจะเดินไปได้ ก็ต้องเข้ มแข็ง ต้ องมีกำลัง มีเรี่ ยวแรง
ไม่ ว่ ำ อะไรเกิ ด ขึ น้ ปั ญญำต้ องรู้ ข้ อปฏิ บ ั ติ นี ม้ ี
จุดมุ่งหมำยเพื่ออะไร ก็ต้องรู้ ต้ องชัด เรำทำอันนี ้เพื่ออะไร ดู
จิต ดูเพื่ ออะไร ดูใจ ดูเพื่ ออะไร ต้ องตอบตัวเองได้ ดูว่ำเรำ
ฝึ กได้ ผลไหม หรื อดูให้ ร้ ู ตำมที่มันเป็ น ให้ เห็นตำมเป็ นจริ ง
เข้ ำไปถึงปฏิจจสมุปบำท เห็นไตรลักษณ์ ไปในวิปัสสนำ
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อย่ำงน้ อยก็อย่ำงที่ ว่ำแล้ ว ดูร้ ู ว่ำจิตของเรำขณะนี ม้ ี
กิเลสไหม นี่ร้ ู ทัน แล้ วเมื่ อมีกิเลส เรำตระหนักว่ำกิเลสเป็ น
ของไม่ดี มีโทษ ต้ องละ ก็จะละได้ กำรรู้ ตำมเป็ นจริ ง จึงช่วย
ในกำรละกิเลสนั ้น และเมื่อรู้ว่ำจิตมีกุศล เรำรู้ อยู่แล้ วว่ำกุศล
ต้ องเจริ ญ คื อต้ องภำวนำ เรำก็เ จริ ญกุศ ลนัน้ ได้ แต่ ถ้ำ เรำ
ไม่ได้ ดู ไม่ได้ ร้ ู ไม่ไ ด้ เห็น ก็ไม่ได้ ทำอะไร กำรดู รู้ เห็น จึงมำ
ช่วยในกำรฝึ ก ในกำรปฏิบตั ิ
กระบวนกำรเหล่ำนี ้เป็ นปั จจัยแก่กันและกัน แล้ วก็
เดิ น หน้ ำ ไปเรื่ อยๆๆๆ รวมแล้ วหลัก กำรทั่ว ไปคื อ ต้ องฝึ ก
ต้ องเดินหน้ ำ แล้ วก็ต้องมีควำมเข้ มแข็ง
พุท ธศำสนำเป็ นศำสนำแห่ ง ควำมเข้ ม แข็ ง ศัพ ท์
ธรรมะทุก ค ำบอกให้ เข้ มแข็งทัง้ นัน้ นึ กให้ ติด ใจไว้ วิริย ำรัม ภะนี่ ต รัสเรื่ อย วิ ริ ย ารัม ภะ แปลว่ำ ปรำรภควำมเพี ย ร
หมำยควำมว่ำใจปรำรภๆๆๆ จะเพียร มุ่งเอำอันนี ้ ไม่ไปไหน
คือใจมันเอำ ร่ ำแต่จะเพียร จะเพียรอยู่ร่ ำไป เพียรพยำยำม
เต็มที่เลย สู้ ไม่มีถอย ถ้ ำมีวิริยำรัมภะ ก็เดินหน้ ำอย่ ำงเดียว
นี่คือต้ องเข้ มแข็ง
พระพุ ท ธศำสนำไม่ ใ ช่ ศ ำสนำของคนอ่ อ นแอ
พระพุทธเจ้ ำเป็ นตัวอย่ำงของผู้เข้ มแข็ง มีแต่เดินหน้ ำ ตอน
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บ ำเพ็ ญ เพี ย ร ทรงสู้ ทุ ก อย่ ำ ง แม้ แต่ แ ทบจะแย่ อ ยู่ แ ล้ ว
พระพุทธเจ้ ำก็ไม่ทรงถอย แต่อนั ไหนรู้ ว่ำผิด อย่ำงกำรอด
อำหำร บ ำเพ็ ญ ทุก รกิ ริ ย ำ นั่น แหละพรต และเป็ นพรตที่
พระองค์ทรงทรำบว่ำมันผิด คือปั ญญำรู้แล้ ว ก็เลิก
ถ้ ำรู้แล้ วว่ำผิด หรื อยังไม่ร้ ู แต่ถือไปโดยงมงำย ก็เป็ น
สีลพั พตปรำมำส ถ้ ำพระองค์ไปกลันหำยใจ
้
อดอำหำร โดย
ทำไปตำมที่ เขำว่ำ อย่ ำงนี จ้ ะทำให้ ห ลุด พ้ น ได้ ท ำไปโดย
โมหะ ไม่มีปัญญำ ก็เป็ นสีลพั พตปรำมำส แต่พระองค์ ร้ ู ทัน
แล้ ว อันนี ไ้ ม่ถูกแล้ ว ไม่เอำ เลิก ไม่ยอมตกอยู่ใต้ สีลพั พตปรำมำส ข้ อปฏิ บ ัติ ใ ดถูก มี ควำมมุ่งหมำยอย่ ำ งนี ้ อยู่ใ น
ขัน้ ตอนนี ้ เช่น ธุดงค์ ก็ปฏิบตั ิไปตำมตรงตำมควำมหมำย
และควำมมุ่งหมำยของมัน แค่พอดี ตรงไปตรงมำ
ธุดงค์ไม่ได้ พำไปถึงนิพพำน แต่เป็ นขันตอนเบื
้
้องต้ น
ซึ่งเลือกได้ ด้วย เป็ นขันตอนในกำรช่
้
วยกำจัดขัดเกลำกิเลส
กำรขัดเกลำกิเลสนันช่
้ วยเรำ เพรำะว่ำใจเรำไม่เข้ มแข็ง เรำนี่
ช่ำงอ่อนแอเหลือเกิน ตำมใจตัวเองอยู่เรื่ อย ไม่ได้ เรื่ องได้ รำว
สักที เรำรู้ตวั เรำจึงสมำทำนธุดงค์
สมำทำน คื อรับหรื อจับเอำมำทำอย่ำงจริ งจัง กำรที่
จะถือธุดงค์ได้ ต้ องเข้ มแข็งจริงๆ เรำก็เลยสมำทำนธุดงค์นนั ้
เรำจะเอำข้ อไหนดี ธุดงค์ ไม่ได้ จำเป็ น ไม่ได้ บงั คับใคร แต่
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ท่ำนให้ ดวู ำ่ ข้ อนี ้ถ้ ำเรำฝึ กน่ำจะดี จะได้ แก้ ควำมขี ้เกียจ แก้
ควำมตำมใจตัว เองเสี ย ที ธุ ด งค์ ก็ จ ะมำบัง คับ เช่ น ถื อ
บิณฑบำตประจำทุกวันไม่ขำด ถือแค่ไตรจีวร ถือผ้ ำบังสุกุล
เป็ นพรต (ไม่ใช่เป็ นวัตร) เอำแต่ผ้ำบังสุกุลจี วรอย่ำงเดี ยว
ธุดงค์นี่ชดั ทุกข้ อมำช่วยเสริมกำลังจิตให้ เข้ มแข็ง ไม่ยอมให้
เรำตำมใจกิเลส ไม่ยอมให้ เรำปล่อยจิตปล่อยใจของเรำให้
อ่อนแอ ท่ำนจึงจัดหำพรตมำให้ เรำฝึ ก เพื่อจะได้ เข้ มแข็ง ให้
ก้ ำวไปได้ ไม่อย่ ำงนัน้ มันก็ จะมัวแต่ อ่อนแอ เหยำะแหยะ
ปวกเปี ยก ป้อแป้
เพรำะฉะนัน้ อย่ำให้ ใจหงิก แล้ วมัวแต่หง็อกแหง็ก
ไม่ไปไหน เดี๋ยวจะสู้คนเป็ นง่อยไม่ได้ ต้ องเข้ มแข็ง ไม่ว่ำจะ
ท ำอะไรก็ ต้ องเข้ ม แข็ งทัง้ นัน้ เมื่ อเรำฝึ กปฏิ บ ัติ ธรรมด้ ว ย
ควำมเข้ มแข็ง ต่อไปไม่วำ่ งำนอะไรก็ไม่ต้องกลัว สู้ได้ หมด
ถ้ ำแค่ในจิตใจตัวเอง จะปฏิบตั ิธรรมยังเข้ มแข็งไม่ได้
แล้ วต่อไปจะสู้งำนอะไรข้ ำงนอก ถ้ ำแพ้ ใจตัวเองเสียแล้ ว จะ
ไปเอำชนะมำรที่ ไ หน ท่ ำ นให้ เ อำชนะมำร พระพุ ท ธเจ้ ำ
สำเร็จก็ด้วยชนะมำร ท่ำนจึงบอกว่ำต้ องเอำชนะใจตัวเองให้
ได้ ผู้ที่เอำชนะใจตัวเองได้ คือมีชยั ชนะสูงสุด
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พระพุทธเจ้ ำเน้ นให้ เอำชนะใจตนเอง ไม่ใช่ให้ ยอม
แพ้ ถ้ ำ ใจปวกเปี ยกอ่อนแอ จะเอำอย่ ำงนัน้ อย่ำงนี ้ ก็ต้อง
ตรวจสอบว่ำมันถูกต้ องหรื อเปล่ำ ถ้ ำไม่ถูก ข้ ำไม่เอำกับแก
จิต ของเรำอ่อนแอ มัน จะเอำอย่ ำงนัน้ เรำมี ปัญ ญำ เรำก็
บอกว่ ำ แกไม่ ถู ก แล้ ว ข้ ำ ต้ อ งบัง คับ แก แล้ ว เรำก็ ช นะใจ
ตัวเองได้ พอชนะใจได้ เรำก็เดินหน้ ำ ถ้ ำมิฉะนันก็
้ ไม่ต้องไป
ไหนแล้ ว ได้ แต่วนเวียนจมอยู่แค่ควำมประมำทนัน่ แหละ

พูดตักเตือนว่ ากล่ าว ไม่ จาเป็ นอะไรที่จะทาด้ วยความ
โกรธ หวังดีก็เตือนได้
อีกข้ อหนึ่งบอกว่ำ เมื่ อพบเห็นคนทำผิดกฎระเบียบ
เรำไม่ควรแสดงควำมโกรธ หรื อพูดจำตักเตือนว่ำกล่ำว แต่
เรำควรรักษำใจตัวเองโดยกำรนิ่งเฉยเสีย เพรำะถ้ ำเรำโกรธ
แล้ วแสดงออกมำทำงกำยวำจำ เท่ำกับว่ำเรำกำลังประพฤติ
ผิดศีล ขณะที่อีกฝ่ ำยแค่ประพฤติผิดวินัยเท่ำนัน้ ใครจะทำ
ผิดก็ชงั่ เขำ ให้ รักษำจิตเรำเอำไว้ ก่อน
ถ้ ำสอนอย่ำงนี ้จริง ก็แสดงว่ำคนที่ สอนนันเองสั
้
บสน
เมื่อพบเห็นคนทำผิดกฎระเบียบ เรำไม่ควรแสดงควำมโกรธ
ตอนนี ถ้ ูกต้ อง แต่ที่ไม่ให้ พูดจำตักเตื อนว่ำกล่ำวนัน้ ยังไม่
ถูกต้ อง
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ควรพูดเสียใหม่ว่ำ เมื่อพบเห็นคนทำผิดกฎระเบียบ
เรำไม่ควรแสดงควำมโกรธ แต่ควรพูดจำตักเตื อนว่ำกล่ำว
ด้ ว ยเมตตำ ด้ วยกรุ ณำ คื อไม่ ต้อ งไปด่ ำ ว่ำ เขำด้ ว ยควำม
โกรธหรื อด้ วยโทสะ แต่ควรมีควำมปรำรถนำดีต่อเขำ แล้ วก็
ว่ำกล่ำวตักเตือนเพื่อให้ เขำไม่จมอยู่ในควำมผิดในควำมชัว่
ควรจะสอนว่ ำ ถ้ ำเรำเห็ น คนท ำผิด แล้ ว เรำโกรธ
อยำกจะด่ำว่ำตักเตือนเขำ นี่ คือถึงโอกำสที่ จะได้ ฝึกตัวเรำ
เองแล้ ว จะได้ ทำประโยชน์ แก่คนที่ ทำผิดนันด้
้ วย แล้ วก็จะ
ได้ ทำประโยชน์ แก่ส่วนรวมด้ วย คือ ตัวเรำเองก็จะได้ ฝึกใจ
ให้ เปลี่ยนจำกโกรธเป็ นเมตตำกรุ ณำ คื ออยำกช่วยให้ เขำ
พัฒนำเป็ นคนที่ ดีขึ ้น ให้ เป็ นคนรู้ จกั ระเบียบวินยั แล้ วเรำก็
ฝึ กวำจำของตน แทนที่ จะใช้ คำหยำบ ก็ จะได้ พยำยำมใช้
คำพูดที่ สุภำพอ่อนโยน ทำให้ พู ดเป็ น ถ้ ำพูดให้ เขำรู้ ตัวได้
โดยเขำไม่โกรธ ให้ เขำเชื่อและทำตำมได้ ทังเรำและเขำ
้
ก็จะ
เจริ ญในธรรมยิ่งขึ ้นไปด้ วยกัน ส่วนด้ ำนสังคมหรื อส่วนรวม
นันก็
้ จะดีขึ ้น ได้ ประโยชน์แน่นอนชัดอยู่แล้ ว ไม่ต้องอธิบำย
โดยเฉพำะพระสงฆ์ ที่ท่ำนให้ อยู่ร่วมกันเป็ นสงฆ์ อยู่
กัน เป็ นชุ ม ชนเป็ นวัด ก็ เพื่ อให้ ม ำช่ ว ยบอกกล่ำ วแนะน ำ
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ตักเตื อนสัง่ สอนกัน ทุกคนจะได้ เจริ ญ งอกงำมไปในธรรม
วินยั จึงมีอปุ ั ชฌำย์อำจำรย์ มีกำรปวำรณำ ฯลฯ
กำรนิ่งเฉยเสีย ไม่ใช่กำรรักษำใจ แต่เป็ นกำรดูดำย
ข้ ำงนอก เป็ นกำรไม่ฝึกตนข้ ำงใน และเป็ นควำมประมำทใน
ธรรม
ถ้ ำจะนิ่งไว้ ก่อน ยังไม่ว่ำกล่ำวตักเตือนเขำ ก็ต้องทำ
ด้ วยเหตุผลอย่ำงอื่น ไม่ใช่เรื่ องที่ จะมำรักษำใจ แต่ต้องฝึ ก
ทั ง้ ใจและใช้ ปั ญญำ คื อ พิ จ ำรณำเห็ น เหตุ ผ ล เช่ น ว่ ำ
กำลเวลำยังไม่เหมำะ หรื อตัวเรำตัวเขำยังไม่พร้ อม พูดไป
เวลำนี ้ อำจเกิดผลเสีย เรำก็คิดหำทำงแก้ ปัญหำ คือจะช่วย
เขำ ฝึ กตัวเรำ และทำประโยชน์ ของส่วนรวมให้ สำเร็ จนั่น
แหละ แต่หำวิธีอื่น เช่นเอำไปปรึ กษำหำรื อผู้สมควร หรื อรอ
เวลำที่เหมำะ เป็ นต้ น ไม่ใช่จมอยู่ในควำมประมำท แล้ วอ้ ำง
ว่ำรักษำใจ
พึ ง ตระหนัก ว่ ำ กำรท ำที่ เ รี ย กว่ ำ รั ก ษำใจก ำกวม
อย่ำงนี ้ ในระยะยำว จะเสียหำยมำก เป็ นทำงมำของควำม
เสื่อมอย่ำงเดียว

