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ค�าน�า

ในบรรดางานธรรมคลาสสิคที่พระเดชพระคุณ พระพรหมคุณา- 

ภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) น้อมน�าพระธรรมค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา-

สัมพุทธเจ้ามาเรียบเรียง ไม่ว่าจะเป็น “พุทธธรรม” ที่ประมวลพระธรรมมา

ไว้อย่างเพียบพร้อม ตลอดจน “ธรรมนูญชีวิต” ที่คัดสรรส่วนที่เป็นหลักเพื่อ

การด�าเนินชีวิตที่ดี และ “กาลานุกรม” ที่ร้อยเรียงให้เห็นความเป็นมาเป็น

ไปแห่งพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลกอย่างสมบูรณ์ยิ่ง โดยมีอีกมากเล่ม

นั้น หนังสือ “ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหน” ที่พระเดชพระคุณท่าน

เจ้าคุณอาจารย์ก�าหนดชื่อให้เล่มนี้ ถือเป็นเล่มที่ไม่ควรพลาดส�าหรับผู้ใฝ่

ศึกษาปฏิบัติทั้งหลาย

ด้วยปรารภถึงการเสาะแสวงหาความสุขของผู้คนในสมัยนี้ กองทุน

เกือ้โลก (ป. อ. ปยตุโฺต) ทีก่่อตัง้ขึน้ภายในมลูนธิหิอจดหมายเหตพุทุธทาส 

อินทปัญโญ เพื่อถวายเป็นอาจารยบูชาในวาระ ๗๒ ปี พระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป. อ. ปยุตฺโต) เมื่อ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพื่อการด�ารงพระพุทธศาสนาให้

อยู่คู่สังคมและประยุกต์ธรรมให้สมสมัย พร้อมหาวิธีแก้ปัญหาตามหลักพุทธ- 

ธรรม โดยได้รบัเมตตาจากพระเดชพระคณุท่านเจ้าคณุอาจารย์ในการก�าหนด

ชือ่ จงึได้น�าธรรมบรรยาย ๔ เรือ่งทีเ่กีย่วเนือ่งกนั ว่าด้วย “บญุ” “การปฏบิตัิ

ธรรม” “สมาธิแบบพุทธ” และ “หัวใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา” มา

พิมพ์ไว้ในเล่มเดยีวกัน ในช่ือท่ีเช้ือชวนให้อ่าน เต็มไปด้วยเนือ้หาทีแ่จกแจง

อย่างละเอียดเพื่อการปรับทัศนะจนมีความเห็นที่ตรง ถูกต้อง สามารถน�า

มาปฏบิตั ิมาใช้ด�าเนนิชวีติ ก่อเกดิประโยชน์และความสขุทีแ่ท้และตรงต่อ
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พระธรรมค�าสอนในพระพุทธศาสนา

อาทิ ค�าว่า “บุญ” ที่ท่านให้ความหมายว่าแปลว่า “ช�ำระจิตใจให้

บริสุทธ์ิสะอำด และ ท�ำให้เกิดภำวะน่ำบูชำ...ควรที่จะท�ำกันให้มำกเพรำะ

กำรท�ำบุญเป็นควำมสุขที่มีผลระยะยำว ไม่เหมือนอำหำรที่รับประทำนหรือ

สิ่งภำยนอกที่บ�ำรุงบ�ำเรอกำย พอผ่ำนไปแล้วก็หมด ก็หำย ควำมสุขก็สิ้นไป 

บำงทีพอนึกใหม่กลำยเป็นทุกข์เพรำะมันไม่มีเสียแล้ว มันขำดไป ต้องหำใหม่ 

แต่บุญเป็นสุขที่เข้ำไปถึงเนื้อตัวของจิตใจ เป็นควำมสุขที่เต็มอิ่ม ท�ำให้เกิดปีติ

ในบุญ และเมื่อเรำท�ำไปแล้วมันก็ไม่หมด นึกถึงเมื่อไรก็ใจเอิบอิ่มผ่องใสเรื่อย

ไป เป็นควำมสุขที่ยั่งยืนยำวนำน”

“บุญที่แท้แผ่ควำมสุขออกไป ให้ควำมงอกงำมทั้งแก่ชีวิตของเรำ

และทั่วสังคม”

“ท�ำบุญ ท�ำที่ไหนก็ได้ ถ้ำท�ำเป็น ก็ได้บุญ”

ในขณะที ่“การปฏบิตัธิรรม” นัน้ ท่านได้ชีว่้าปัจจบุนัมคีวามหมาย

ที่จ�ากัดคับแคบจนเข้าใจไม่ตรง ไม่เท่าความจริงที่หมายถึง “กำรเอำธรรมมำ

ปฏบิตั ิเอำธรรมมำใช้ เอำมำใช้ด�ำเนนิชวีติท�ำกำรท�ำงำน คอืเอำธรรมมำใช้ให้

เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงนั่นเอง ... ถ้ำยังไม่ได้ใช้ ก็ไม่เรียกว่ำเป็นกำรปฏิบัติ”

“กำรปฏบิติัธรรมกจึ็งเป็นเรือ่งกว้ำงๆ ไม่เฉพำะกำรท่ีจะปลกีตวัออก

จำกสังคม ไปอยู่ที่วัด ไปอยู่ที่ป่ำ แล้วก็ไปนั่งบ�ำเพ็ญสมำธิอะไรอย่ำงนั้น ไม่ใช่

แค่นั้น อันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง เป็นกำรพยำยำมน�ำธรรมมำใช้ในขั้นลึก ใน

กำรที่จะฝึกฝนจิตใจอย่ำงจริงๆ จังๆ”

“ถ้ำจะเรยีกเป็นภำษำสมยัใหม่ กำรปลกีตวัไปปฏบิตัแิบบนัน้กเ็รยีก

ว่ำเป็นกำรปฏบิติัแบบ intensive เป็นกำรปฏบิตัแิบบเข้มข้น หรอืลงลกึเฉพำะ
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เรื่อง ที่จริงนั้น กำรปฏิบัติธรรมต้องมีตลอดเวลำ เรำนั่งกันอยู่ในที่นี้ ก็ต้องมี

กำรปฏิบัติธรรม คือเอำธรรมมำใช้ เมื่อปฏิบัติสิ่งนั้น ท�ำสิ่งนั้นอย่ำงถูกต้อง ก็

เป็นกำรปฏบิตัธิรรม เมือ่ท�ำงำนหรอืท�ำหน้ำทีข่องตนอย่ำงถกูต้อง ตัง้ใจท�ำให้

ด ีให้เกิดคุณประโยชน์ ให้ส�ำเรจ็ควำมมุง่หมำยท่ีดงีำม กเ็ป็นกำรปฏบิตัธิรรม...

แล้วแต่ว่ำใครจะสำมำรถเอำธรรมมำใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต หรือในกำรท�ำกิจ

หน้ำที่นั้นๆ ให้ได้ผลแค่ไหนเพียงไร ก็เรียกว่ำปฏิบัติธรรมทั้งนั้น”

“เพรำะฉะนั้น กำรปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้น ต้องมีอยู่ตลอดเวลำ 

เพรำะเรำทกุคนมหีน้ำทีต้่องด�ำเนนิชวีติให้ดงีำมถกูต้อง...ถ้ำจะพดูให้ถกู ต้อง

บอกว่ำปฏบิติัธรรมด้ำนนัน้ ด้ำนนี ้กำรทีเ่รำปลกีตวัไปท�ำกรรมฐำน ไปบ�ำเพญ็

สมำธิ ก็คงจะเรียกว่ำปฏิบัติธรรมด้ำนจิตตภำวนำ...”

ซึ่งเนื้อหาโดยตลอดนั้นท่านได้ไขข้อข้องและเข้าใจไม่แจ่มแจ้งตาม

ล�าดับ ไม่ว่าบุญกิริยาวัตถุ ๓ หรือ ๑๐ ที่มี ทาน ศีล ภาวนาเป็นหลัก อย่าง

เดียวกับ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือการฝึกฝนและพัฒนา กายวาจา จิตใจ และ 

ปัญญาในไตรสกิขาทีเ่น้นต่างกนัทีภ่ายนอกและภายใน เหมาะแก่คฤหสัถ์หรอื

บรรพชติ กล่าวคอืชดุ ทาน ศลี ภาวนา นัน้ขยายภายนอกด้านหยาบเป็น ทาน 

กับ ศีล แล้วเอาภายใน คือ สมาธิ กับ ปัญญา ยุบรวมกันเป็นภาวนา ส�าหรับ

คฤหัสถ์ ในขณะที่ชุด ศีล สมาธิ ปัญญา แยกภายในคือภาวนา เป็น สมาธิ 

และ ปัญญา แล้วรวม ทาน และ ศลี เข้าด้วยกนัในศลี เช่นเดยีวกบัเรือ่ง ปรยิตัิ 

ปฏิบัติ และ ปฏิเวธ ที่ท่านตั้งประเด็นว่า “ปฏิบัติโดยไม่มีปริยัติ จริงหรือ” 

พร้อมกับค�าเฉลยรวมความสุดท้ายว่า “ไม่ใช่ถามว่าปริยัติต้องมีหรือไม่ แต่

ควรถามว่า ปริยัติจะเอาแค่ไหนและจะรับเอามาอย่างไร” จนแม้กระทั่ง 

“ความอยากของผู้ปฏบิตัธิรรมนัน้ ควรมหีรอืไม่ให้มกีนัแน่ และมวีธิปีฏบิตัิ

อย่างไร” จนกระทัง่ “จะวดัความส�าเรจ็ของการปฏบิตัธิรรมด้วยอะไร” “ใช้

20130628_��������������� (�. �. �������).indd   7 11/20/13   6:58 AM



แรงขับเคลื่อน และ เครื่องช่วยอะไรได้บ้าง” ก่อนที่จะเข้าสู่ “หลักการและ

หลักพุทธธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรม” และ “สมาธิแบบพุทธ” ที่ถูกทางซึ่ง

จะท�าให้จติมกี�าลงั สขุสงบ ใสและขยายปัญญา มแีม้กระทัง่ “วธิป้ีองกนัและ

แก้ไขโทษของสมาธิ” 

ด้วยเหตุนี้ หนังสือ “ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหน” ที่พระเดช

พระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ก�าหนดชื่อให้เล่มนี้ จึงถือเป็นเล่มที่ไม่ควรพลาด

ส�าหรับผู้ใฝ่ศึกษาปฏิบัติทั้งหลาย ที่กองทุนเกื้อโลก (ป. อ. ปยุตฺโต) มูลนิธิ

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เลือกพิมพ์ขึ้นเป็นล�าดับต้นเนื่องใน

โอกาสแห่งการรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ท่ีจะมาถึงโดยได้รับอนุญาต

จากพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) และ วัดญาณ- 

เวศกวัน ด้วยหวังว่าจะเสริมสร้างความสุขที่ถูกต้องตรงตามธรรมแก่ท้ังชีวิต

จนทั่วทั้งสังคมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป.

กองทุนเกื้อโลก (ป. อ. ปยุตฺโต)

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
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ไหว้พระประธาน*

ญาติโยมจัดงานท�าบุญบ�าเพ็ญกุศลกันวันนี้ โดยปรารภเรื่อง

อาตมภาพ แต่ก็ได้ขอให้ขยายความหมายเป็นงานบุญส�าหรับอุโบสถ

และวัดนี้ ท้ังหมด ในโอกาสที่วัดญาณเวศกวัน ตั้งมาถึงปีท่ีจะครบ ๕  

นับแต่ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา  

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และบัดนี้ได้มีเสนาสนะส�าคัญเกิด

ขึ้น ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จ คือ อุโบสถหลังที่โยมจัดพิธีท�าบุญนี้ อันเป็นผลงาน

ร่วมกันของญาติโยม พร้อมทั้งพระประธาน ท่ีเพิ่งหล่อเสร็จเรียบร้อย 

แล้วน�ามาประดิษฐานในวันที่ ๗ มกราคม และปิดทองเสร็จเมื่อวันที่  

๑๒ มกราคม ที่ผ่านมานี้

พระประธานนี้ก็สร้างเกือบไม่ทัน เพราะที่วัดนี้ออกจะจู้จี้มาก  

ไปดูและแก้ไขเท่าไรก็ไม่พอใจสักที ช่างปั้นใหม่ให้จนในที่สุดดูเหมือนปั้นรวม

ทั้งหมด ๕ องค์ จึงได้องค์นี้ ซึ่งได้ทราบว่าโยมพอใจทั่วกัน แต่ก่อนนั้นก็ยังมี

ข้อแย้งกันอยู่อีกนิดหนึ่ง คือตอนที่หล่อเสร็จแล้วน�ามาประดิษฐาน ยังไม่ได้

ปิดทอง ก็ทาสีขาวมา โยมก็ชอบมากว่างามดีเหลือเกิน แต่พอปิดทองไปได้

บ้าง โยมก็เริม่ผดิหวงัอกี บอกว่าตอนเป็นหลวงพ่อขาวงามกว่ามาก เป็นปัญหา

* สัมโมทนียกถา ในโอกาสที่ญาติโยมจัดงานท�าบุญ ในมงคลพรรษา ที่วัดญาณเวศกวัน ตั้งมา

จะครบ ๕ ปี มีอุโบสถพร้อมพระประธาน และพระธรรมปิฎกมีอายุครบ ๕ รอบ ณ วันอาทิตย์ 

ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๒ ที่วัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
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เนื่องจากแสงสะท้อนเป็นเงาแวววาว 

อย่างไรกดี็ ตอนนีส้ถาปนกิบอกว่าจะทดลองน�าสปอตไลท์สามดวง

หรอืห้าดวงมาฉายส่องลองดวู่า จะช่วยให้แก้ไขปัญหาเรือ่งเงาสะท้อนออกไป

ได้แค่ไหนเพียงใด และจะต้องสร้างฐานเสริมถาวรอีก เพราะแท่นชุกชีข้าง

ล่างใหญ่ ตอนนี้ท�าฐานชั่วคราวซ้อนไว้ จะต้องท�าใหม่ ถ้าแก้ปัญหาโดยจัด 

สปอตไลท์ส่องได้ที่ดีแล้ว และออกแบบฐานใหม่นี้โดยฝังสปอตไลท์เข้าไป

ในฐานนั้น ก็ยังเป็นความหวังว่าจะแก้ปัญหาเรื่องเงาสะท้อนนี้ได้ และท�าให้

ดูเหมาะสมดียิ่งขึ้น

พระประธานน้ัน ข้อส�าคัญอยู่ท่ีเป็นเครื่องสื่อพุทธคุณ คือ พระ

ปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และที่เราย�้ากันมากก็คือ พระมหากรุณาคุณ 

เวลามาที่พระประธาน ได้กราบไหว้นมัสการ ก็ท�าให้จิตใจของเรา

เบกิบานผ่องใส มคีวามสขุ เราอาจมจีติใจว้าวุน่เดอืดร้อนขุ่นมวัมาจากบ้าน 

หรือจากที่อื่นๆ ภายนอก พอเข้ามาที่วัดแล้ว เห็นพระประธาน จิตใจของเรา

สบาย นั่นก็คือพุทธคุณเกิดผลแก่จิตใจของเรา คือเมตตาเกิดมีผล ท�าให้จิตใจ

ของเราสบาย มีความสุข มีปีติ คือความอิ่มใจ และมีความสงบ 

พูดโดยทั่วไป พระพุทธรูปน้ันเราสร้างให้มีลักษณะสงบ ยิ้มด้วย

เมตตา และมลีกัษณะหลดุพ้น เป็นอสิระ ไม่ยดึตดิในโลก คอื ท่านพ้นอยูเ่หนอื

โลก แต่เป็นที่พึ่งแก่เรา ถ้าพระพุทธรูปสื่อพุทธคุณอย่างนี้ได้ ก็จะเกิดผลต่อ

จิตใจของผู้นมัสการ ท�าให้เกิดบุญกุศล อย่างน้อยก็เกิดปสาทะ ซึ่งเป็นบุญข้อ
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แรกทีจ่ะมข้ึีนในจิตใจของพทุธศาสนกิชน ในเวลาสมัผสักบัพระศาสนา เริม่แต่

ได้พบเห็นพระสงฆ์ ตามหลักที่ว่า สมณานญฺจ ทสฺสน� การเห็นสมณะเป็นอุดม

มงคล เมื่อเห็นสมณะ ก็ท�าให้จิตใจผ่องใส นี้เป็นจุดหนึ่งที่บุญกุศลเริ่มตั้งต้น

ได้ เพราะถ้าจิตใจไม่ผ่องใส คือขุ่นมัวเศร้าหมอง บุญก็เกิดยาก และตัวความ

ผ่องใสของจิตใจก็เป็นบุญอยู่ในตัวแล้ว 
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ก้าวไปในบุญ

แก้ความเข้าใจ 

ความหมายของบุญ ที่แคบและเพี้ยนไป
บุญกุศลนี้ มีทางท�าให้เกิดขึ้นได้มากมาย แต่ข้อส�าคัญอยู่ที่จิตใจ

ของโยมเอง แต่เมื่อเราต้องการให้จิตใจผ่องใส อะไรจะมาช่วยท�าให้ผ่องใส

ได้ ตอนนี้เราอาศัยพระประธาน แต่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า มีวิธีปฏิบัติหลาย

อย่างที่จะท�าให้เกิดบุญกุศล วันนี้จึงขอพูดเรื่องบุญนิดๆ หน่อยๆ เพราะค�า

ว่าบุญเป็นค�าส�าคัญในพระพุทธศาสนา และเวลานี้ความเข้าใจเกี่ยวกับค�าว่า 

“บุญ” ก็แคบมาก หรือบางทีก็ถึงกับเพี้ยนไป 

แง่ที่ ๑ ยกตัวอย่าง ที่ว่าบุญมีความหมายแคบลงหรือเพี้ยนไปนี่ 

เช่น เมื่อเราพูดว่าไปท�าบุญท�าทาน โยมก็นึกว่าท�าบุญ คือถวายข้าวของแก่

พระสงฆ์ บุญก็เลยมักจะจ�ากัดอยู่แค่ทาน คือการให้ แล้วก็ต้องถวายแก่พระ

เท่านั้นจึงเรียกว่า บุญ ถ้าไปให้แก่ชาวบ้าน เช่นให้แก่คนยากจน คนตกทุกข์

ยากไร้ เราเรียกว่าให้ทาน ภาษาไทยตอนหลังนี้จึงเหมือนกับแยกกันระหว่าง

ท�าบุญกับให้ทาน ท�ำบุญ คือถวายแก่พระ ให้ทำน คือให้แก่คฤหัสถ์ชาวบ้าน 

โดยเฉพาะคนตกทุกข์ได้ยาก 

เมือ่เพีย้นไปอย่างนีน้านๆ คงต้องมาทบทวนกนัด ูเพราะความหมาย
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ที่เพี้ยนไปนี้กลายเป็นความหมายในภาษาไทยที่บางทียอมรับกันไปจนคิดว่า

ถูกต้องด้วยซ�้า แต่พอตรวจสอบด้วยหลักพระศาสนาแล้วก็ไม่จริง เพราะว่า

ทานนั้นเป็นค�ากลางๆ 

การถวายของแก่พระ ที่เราเรียกว่าท�าบุญนั้น เมื่อว่าเป็นภาษาบาลี 

จะเห็นชัดว่าท่านเรียกว่าทานทั้งนั้น แม้แต่ท�าบุญอย่างใหญ่ที่มีการถวายของ

แก่พระมากๆ เช่นถวายแก่สงฆ์ ก็เรียกว่าสังฆทาน ท�าบุญทอดกฐิน ก็เรียกว่า

กฐินทาน ท�าบุญทอดผ้าป่าก็เป็น บังสุกุลจีวรทาน ไม่ว่าถวายอะไรก็เป็นทาน

ทั้งนั้น ถวายสิ่งก่อสร้างในวัด จนถวายทั้งวัด ก็เรียกเสนาสนทาน หรือวิหาร- 

ทาน ทานทั้งนั้น

ในแง่นี ้จะต้องจ�าไว้ว่า ทานนีเ้ป็นเพยีงส่วนหนึง่ของการท�าบญุ เมือ่

เราพดูว่าท�าบญุ คือ ถวายของพระ บญุกเ็ลยแคบลงมาเหลอืแค่ทานอย่างเดยีว 

ลืมนึกไปว่ายังมีวิธีท�าบุญอื่นๆ อีกหลายอย่าง นี้ก็เป็นแง่หนึ่งละ 

แง่ที่ ๒ ก็คือความแคบในแง่ที่เมื่อคิดว่า ถ้าให้แก่คนตกทุกข์ได้ยาก

หรือแก่ชาวบ้านก็เป็นทานแล้ว ถ้าเข้าใจเลยไปว่า ไม่เป็นบุญ ก็จะยุ่งกันใหญ่ 

ที่จริงไม่ว่าให้แก่ใครก็เป็นบุญทั้งน้ัน จะต่างกันก็เพียงว่าบุญมากบุญน้อย

เท่านั้นเอง 

การวัดว่าบุญมากบุญน้อย เช่นในเรื่องทานนี้ ท่านมีเกณฑ์หรือมี

หลักส�าหรับวัดอยู่แล้วว่า 

๑. ตัวผู้ให้ คือทายกทายิกา มีเจตนาอย่างไร 
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๒. ผู้รับ คือปฏิคาหก มีคุณความดีแค่ไหน 

๓. วัตถุ หรือของที่ให้ คือไทยธรรม** บริสุทธิ์ สมควร เป็นประโยชน์

เพียงใด 

ถ้าปฏคิาหก คอืผูร้บั เป็นผูม้ศีลี มคีณุธรรมความด ีกเ็ป็นบญุมากขึน้ 

ถ้าปฏิคาหกเป็นคนไม่มีศีล เช่นเป็นโจรผู้ร้าย เราก็ได้บุญน้อย เพราะดีไม่ดีให้

ไปแล้ว เขากลบัอาศยัผลจากของทีเ่ราให้ เช่นได้อาหารไปกนิแล้วร่างกายแขง็

แรง ก็ยิ่งไปท�าการร้ายได้มากขึ้น กลับเกิดโทษ 

วัตถุสิ่งของที่ถวาย ถ้าบริสุทธิ์ ได้มาโดยสุจริต เป็นของที่เป็น

ประโยชน์ มีคุณค่าแก่ผู้ที่รับไป สมควรหรือเหมาะสมแก่ผู้รับนั้น เช่น ถวาย

จีวรแก่พระสงฆ์ แต่ให้เสื้อแก่คฤหัสถ์ เป็นต้น ก็เป็นบุญมาก

ส่วนตวัผูใ้ห้กต้็องมเีจตนาทีเ่ป็นบญุเป็นกศุล ตัง้ใจด ียิง่ถ้าเจตนานัน้

ประกอบด้วยปัญญา ก็มีคุณสมบัติดีประกอบมากขึ้น ก็ยิ่งได้บุญมาก 

เป็นอนัว่า การให้เป็นทานทัง้สิน้ ไม่ว่าจะถวายแก่พระหรอืจะให้แก่

คฤหัสถ์ชาวบ้าน จึงต้องมาทบทวนความหมายกันใหม่ว่า

๑. ได้บุญ ไม่ใช่เฉพาะถวายแก่พระ 

๒. บุญ ไม่ใช่แค่ทาน 

** ไทยธรรม มาจากภาษาบาลีว่า เทยฺยธมฺม แปลว่า สิ่งที่จะพึงให้ หรือของที่ควรให ้
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ให้ทานอย่างไร 

จึงจะได้ท�าบุญอย่างสมบูรณ์
ทีนี้ก็มาดูว่าบุญนั้นแค่ไหน การท�าบุญ ท่านเรียกว่า บุญกิริยา หรือ

เรียกยาวว่า บญุกริยิาวตัถ ุคอืเรือ่งของการท�าบุญ ญาตโิยมทีคุ่น้วดัจะนกึออก

ว่า บุญกิริยาวัตถุมี ๓ อย่าง คือ 

๑. ทาน การให้ เผื่อแผ่ แบ่งปัน

๒. ศีล การประพฤติสุจริต มีความสัมพันธ์ที่ดี ไม่เบียดเบียนกัน

๓. ภาวนา ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ เจริญปัญญา
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ทานก็เป็นบุญอย่างหนึ่ง ศีลก็เป็นบุญอย่างหนึ่ง ภาวนาก็เป็นบุญ

อย่างหนึ่ง และสูงขึ้นไปตามล�าดับด้วย ศีลเป็นบุญที่สูงกว่าทาน ภาวนาเป็น

บุญที่สูงกว่าศีล แต่เราสามารถท�าไปพร้อมกันทั้ง ๓ อย่าง 

เหตุใดจึงเรียกการถวายของแก่พระท่ีวัดว่าเป็นการท�าบุญ แต่ให้

แก่ชาวบ้านเรียกว่าเป็นทานเฉยๆ เรื่องนี้อาจจะเกิดจากการที่ว่า เวลาเราไป

ถวายพระที่วัด เราไม่ใช่ถวายทานอย่างเดียวเท่านั้นคือ ในเวลาที่เราไปถวาย

สิง่ของเครือ่งไทยธรรม หรอืท�าอะไรทีว่ดันัน้ นอกจากทานเป็นอย่างที ่๑ แล้ว 

๒. ศีลเรากไ็ด้รกัษาไปด้วย คือเราต้องส�ารวมกายวาจาอยูใ่นระเบยีบ

แบบแผนวัฒนธรรมประเพณี เรื่องมารยาทอากัปกิริยา และการส�ารวมวาจา

ต่างๆ นีเ้ป็นศีลทัง้สิน้ และเวลานัน้เรางดเว้นความไม่สจุรติทางกายวาจา ความ

ไม่เรียบร้อย การเบียดเบียนทุกอย่างทางกายวาจา เราละเว้นหมด เราอยู่ใน

กายวาจาที่ดีงาม ที่ประณีต ที่ส�ารวม ที่ควบคุม นี่คือเป็นศีล

๓. ในด้านจิตใจ จะด้วยบรรยากาศของการท�าบุญก็ตาม หรือ

ด้วยจิตใจที่เรามีความเลื่อมใสตั้งใจไปด้วยศรัทธาก็ตาม จิตใจของเราก็

ดีงามด้วย เช่น มีความสงบ มีความสดชื่น เบิกบานผ่องใส มีความอิ่มใจ 

ตอนน้ีเราก็ได้ภาวนาไปด้วย ยิ่งถ้าพระได้อธิบายให้เข้าใจในเรื่องการท�า

ทานน้ันว่าท�าเพื่ออะไร มีประโยชน์อย่างไร สัมพันธ์กับบุญหรือการปฏิบัติ 

ธรรมอื่นๆ อย่างไร ฯลฯ เรามองเห็นคุณค่าประโยชน์นั้น และมีความรู้ ความ

เข้าใจธรรม เข้าใจเหตุผลต่างๆ มากขึ้น เราก็ได้ปัญญาด้วย
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ด้วยเหตุที่ว่ามาน้ี ก็จึงกลายเป็นว่า เมื่อเราไปที่วัดนั้น แม้จะไป

ถวายทานอย่างเดยีว แต่เราได้หมดทกุอย่าง ทานเรากท็�า ศลีเรากพ็ลอยรกัษา 

ภาวนาเราก็ได้ ทั้งภาวนาด้านจิตใจ และภาวนาด้านปัญญา 

เพราะฉะนั้น เมื่อเราไปที่วัด ถ้าเราปฏิบัติถูกต้อง เราจึงไม่ได้ถวาย

ทานอย่างเดียว แต่เราได้มาครบ ตอนแรกเราตั้งใจไปถวายทานอย่างเดียว 

แต่เมื่อไปแล้วเราได้มาครบทั้งสาม ทีนี้เราจะบอกว่า เราไปถวายทานมา เรา

ก็พูดไม่ครบ ก็เลยพูดว่าเราไปท�าบุญ เพราะว่าเราได้ทั้งสามอย่าง ที่ว่ามานี้ก็

เป็นเหตุให้การถวายทานอย่างเดียวกลายเป็นมีความหมายเป็นท�าบุญ (ครบ

ทั้งสามอย่าง)

เมื่อโยมเข้าใจอย่างนี้แล้ว ต่อไป เวลาไปถวายทานที่วัด ก็ต้องท�าให้

ได้บุญครบทั้ง ๓ อย่าง คือถวายทานอย่างเดียว แต่ต้องให้ได้ทั้งศีลทั้งภาวนา

ด้วย อย่างนี้จึงจะเรียกว่า “ท�าบุญ” ที่แท้จริง 

ไปท�าบุญอย่างเดียว 

แต่ได้กลับมาสามอย่าง
คราวนี้เราก็มาตรวจสอบตัวเองว่า ทานของเราได้ผลสมบูรณ์ไหม 

เริ่มตั้งแต่ด้านจิตใจว่าเจตนาของเราดีไหม 

เจตนานั้นท่านยังแยกออกไปอีกเป็น ๓ คือ

๑. บุพเจตนา เจตนาก่อนให้ คือตั้งแต่ตอนแรก เริ่มต้นก็ตั้งใจดี มี
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ความเลื่อมใส จิตใจเบิกบาน และตั้งใจจริง แข็งแรง มีศรัทธามาก ต่อไป

๒. มุญจนเจตนา ขณะถวายก็จริงใจจริงจัง ตั้งใจท�าด้วยความเบิก

บานผ่องใส มีปัญญา รู้เข้าใจ

๓. อปราปรเจตนา ถวายไปแล้ว หลังจากนั้น ระลึกขึ้นเมื่อไรจิตใจ

ก็เอิบอิ่มผ่องใส ว่าที่เราท�าไปนี้ดีแล้ว ทานนั้นเกิดผลเป็นประโยชน์ เช่น ได้

ถวายบ�ารงุพระศาสนา พระสงฆ์จะได้มกี�าลงั แล้วท่านก็จะได้ปฏบิัตศิาสนกจิ 

ช่วยให้พระศาสนาเจริญงอกงามมั่นคงเป็นปัจจัยให้สังคมของเราอยู่ร่มเย็น

เป็นสุข นึกขึ้นมาเมื่อไรก็เอิบอิ่มปลื้มใจ ท่านใช้ค�าว่า “อนุสรณ์ด้วยโสมนัส” 

ถ้าโยมอนุสรณ์ด้วยโสมนัสทุกครั้งหลังจากที่ท�าบุญไปแล้ว โยมก็ได้

บุญทุกครั้งที่อนุสรณ์นั่นแหละ คือระลึกขึ้นมาคราวไหนก็ได้บุญเพิ่มคราวนั้น 

นี่คือเจตนา ๓ กาล ซึ่งเป็นเรื่องส�าหรับทายก

ส่วนปฏิคาหก คือผู้รับ ถ้าเป็นผู้มีศีล มีคุณธรรมต่างๆ มาก ก็ถือว่า

เป็นบุญเป็นกุศลมาก เพราะจะได้เกิดประโยชน์มาก เช่น พระสงฆ์ เป็นผู้ทรง

ศีล ทรงไตรสิกขา ท่านก็สามารถท�าให้ทานของเราเกิดผลงอกเงยออกไป

กว้างขวาง เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ช่วยให้ธรรมแผ่ขยายไปในสังคม ให้

ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข และด�ารงพระศาสนาได้จริง

ส่วนไทยธรรมคือวัตถุที่ถวาย ก็ให้เป็นของบริสุทธิ์ ได้มาโดยสุจริต 

สมควรหรือเหมาะสมแก่ผู้รับ และใช้ได้เป็นประโยชน์ 
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นี้เป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่จะใช้พิจารณาตรวจสอบ และต้อง

พยายามอย่างที่พูดไปแล้วว่า แม้ว่าเราจะไปท�าทานอย่างเดียว ก็ต้องให้ได้

ทั้งศีลทั้งภาวนามาด้วย อย่างนี้จึงจะเรียกว่าท�าบุญกันจริงๆ ชนิดพูดได้เต็ม

ปาก มฉิะนัน้โยมกจ็ะได้แค่ไปถวายทานเฉยๆ แล้วกไ็ปเรยีกอ้อมแอ้มว่าท�าบุญ 

เพราะฉะนัน้ ถ้าโยมไปวดัแล้วบอกว่า ฉนัไปท�าบญุมา กจ็ะต้องตรวจดดู้วยว่า 

เอ... ที่จริงเราได้แค่ทานหรือเปล่า หรือว่าเราได้ครบเป็นบุญเต็มจริงๆ ถ้าเป็น

บุญก็คือได้ครบทั้ง ๓ ประการ ทั้งทาน ทั้งศีล ทั้งภาวนา

ถ้าจะท�าบุญ 

ก็ควรท�าให้ครบทุกความหมาย
ถึงตอนนี้ ก็เลยถือโอกาสเล่าความหมายของ “บุญ” นิดหน่อย ค�า

ว่า “บุญ” นั้นมาจากศัพท์ภาษาบาลีว่า “ปุญฺญฺ” ปุญญะ นี้แปลว่าอะไรบ้าง 

๑. บุญ แปลว่า ช�ำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอำด ใจของเราก�าลังเศร้า

หมอง ขุ่นมัวมา พอท�าบุญอย่างเช่นถวายทาน เพียงเริ่มตั้งใจ จิตใจของเราก็

สะอาด บริสุทธิ์ผ่องใสขึ้น

การช�าระจิตใจให้บริสุทธิ์ ก็คือ ก�าจัดสิ่งเศร้าหมองท่ีเรียกว่ากิเลส

ทั้งหลายออกไป เริ่มตั้งแต่ทานก็ก�าจัดความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความมีใจ

คับแคบตระหนี่หวงแหน ความยึดติดลุ่มหลงในวัตถุสิ่งของ ท�าให้จิตใจเป็น

อิสระ พร้อมที่จะก้าวต่อขึ้นไปในคุณความดีอย่างอื่น หรือเปิดช่องให้น�าเอา
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คุณสมบัติอื่นๆ มาใส่เพิ่มแก่ชีวิตได้ ท�าให้ชีวิตจิตใจเฟื่องฟูขึ้น 

คนที่ท�าบุญคือท�าความดี จิตใจก็จะเฟื่องฟูขึ้นในคุณงามความดี 

เพิ่มพูนคุณสมบัติที่ดีๆ ให้แก่ชีวิตจิตใจของตน บุญนั้น มีมากมาย เดี๋ยวจะพูด

ต่อไป ยิ่งเราท�าบุญมาก เราก็เพิ่มคุณสมบัติที่ดีให้แก่ชีวิตของเรามาก 

ภาษาสมัยนี้มีค�าหนึ่งว่า “คุณภำพชีวิต” คนสมัยโบราณเขาไม่ต้อง

มีค�านี้ เพราะเขามีค�าว่า “บุญ” อยู่แล้ว ค�าว่าบุญนี่ครอบคลุมหมด ท�าบุญ

ทีหนึ่งก็เพิ่มคุณสมบัติให้กับชีวิตของเราทีหนึ่ง ท้ังคุณสมบัติในกาย ในวาจา 

และในใจ กายของเราก็ประณีตขึ้น วาจาของเราก็ประณีตขึ้น จิตใจของเราก็

ประณีตขึ้น ปัญญาของเราก็ประณีตขึ้น ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ 

๒. บุญ แปลว่า ท�ำให้เกิดภำวะน่ำบูชำ บุญนั้นท�าให้น่าบูชา คนที่มี

บุญก็เป็นคนที่น่าบูชา เพราะเป็นคนที่มีคุณธรรม มีความดี ถ้าไม่มีคุณความ

ดีก็ไม่น่าบูชา 

ที่ว่าบูชา ก็คือยกย่อง หรือเชิดชู คนท่ีท�าบุญท�ากุศลจิตใจดีงามมี

คุณธรรมมาก ก็เป็นคนที่น่าเชิดชู น่ายกย่อง แล้วก็ท�าให้เกิดผลที่น่าเชิดชู

บูชาด้วย 

ไปๆ มาๆ เดี๋ยวจะพูดความหมายของบุญมากไป ขอพูดเพียงเป็น

ตัวอย่าง ให้เห็นว่าที่จริงศัพท์เหล่านี้มีความหมายมากหลายประการ 

ความหมายอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือ บุญนั้นเป็นชื่อ

ของความสุข พอท�าบุญแล้วจิตใจก็สุขเอิบอิ่ม เป็นความสุขที่ประณีตลึกซึ้ง 

20130628_��������������� (�. �. �������).indd   22 11/20/13   6:58 AM



พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 23

การท�าบุญเป็นความสุขที่มีผลระยะยาว ไม่เหมือนอาหารที่รับ

ประทาน หรือสิ่งภายนอกที่บ�ารุงบ�าเรอกาย พอผ่านไปแล้วก็หมด ก็หาย 

ความสุขก็สิ้นไป บางทีพอนึกใหม่กลายเป็นทุกข์เพราะมันไม่มีเสียแล้ว มัน

ขาดไป ต้องหาใหม่ แต่บุญเป็นสุขที่เข้าไปถึงเนื้อตัวของจิตใจ เป็นความสุขที่

เต็มอิ่ม ท�าให้เกิดปีติในบุญ และเมื่อเราท�าไปแล้วมันก็ไม่หมด นึกถึงเมื่อไรก็

ใจเอิบอิ่มผ่องใสเรื่อยไป เป็นความสุขที่ยั่งยืนยาวนาน 

อีกประการหนึ่ง บุญ เป็นสิ่งที่พึงศึกษา พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้

ศึกษาบุญ ค�าว่า “ศึกษา” ก็คือให้ฝึกขึ้นมานั่นเอง หมายความว่า บุญนี้เรา

ต้องท�าให้เพิม่ขึน้และประณตีขึน้เรือ่ยๆ อย่างทีพ่ดูเมือ่กีว่้า มนัเป็นคณุสมบตัิ 

มันเป็นความดี ทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง รวมไปถึงทางปัญญา 

เราต้องเพิ่มโดยฝึกขึ้นมา เมื่อฝึกกายวาจา จิตใจ และปัญญา ชีวิตของเราก็

ประณีตงอกงามขึ้นเรื่อย เรียกว่าเป็นการพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาตนเอง 

เพราะฉะนั้น บุญนี้อย่าไปยุติหรือหยุดอยู่ เราต้องศึกษาบุญ มีบุญ

อะไร มีคุณสมบัติความดีอะไรที่เราควรจะท�าเพิ่ม เพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้น 

และท�าให้เกิดประโยชน์กว้างขวางออกไป เราก็ก้าวต่อไป มิฉะนั้นเราจะติด

อยู่ จมอยู่ หรือว่าชะงักตันอยู่กับที่เท่าเดิม คนท่ีท�าบุญไม่ควรจะติดอยู่เท่า

เดิม แต่ควรจะก้าวหน้าไปในบุญ 

นี้เป็นความหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุญ น�ามาพูดพอให้โยม

ได้เห็นแนวทาง ความจริงนั้นแต่ละอย่างยังสามารถขยายออกไปได้มาก แต่
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ให้เห็นเค้าว่าตั้งต้นอย่างนี้ 

หนทางที่จะท�าบุญ มีอยู่มากมาย
ได้บอกเมื่อกี้ว่าบุญน้ันมีมาก การท�าบุญไม่ใช่เฉพาะทานเท่านั้น 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยสรุปอย่างสั้นที่สุดว่ามี ๓ คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่ 

๑. ทำน 

๒. ศีล 

๓. ภำวนำ 

อย่างที่พูดไว้ตอนต้นแล้ว 

ทนีีต่้อมาพระอรรถกถาจารย์*** คงอยากจะให้ญาตโิยมเหน็ตวัอย่าง 

มากๆ ท่านจึงขยายความให้กว้างออกไปอีก เพื่อเห็นช่องทางในการท�าบุญ

เพิ่มขึ้น ท่านจึงเพิ่มเข้าไปอีก ๗ ข้อ รวมเป็น บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ซึ่งขอน�า

เอามาทบทวนกับญาติโยม ในฐานะที่เป็นผู้ท�าบุญอยู่เสมอ ต่อจากบุญ ๓ คือ 

ทำน ศีล ภำวนำ 

***พระอรรถกถาจารย์ คือ พระอาจารย์ผู้เรียบเรียงคัมภีร์อธิบายความหมายของพุทธพจน์ใน

พระไตรปิฎก
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๔. อปจายนมัย ท�าบุญด้วยการให้ความเคารพ มีความอ่อนโยน 

สุภาพอ่อนน้อม ให้เกียรติแก่กัน เคารพยกย่องท่านผู้มีความเป็นผู้ใหญ่ ผู้สูง

ด้วยคุณธรรมความดี เป็นต้น หรือที่นิยมกันในสังคมของเรา เคารพกันโดย

วัยวุฒิ ชาติวุฒิ และคุณวุฒิ แต่ในทางพระศาสนาถือว่า คุณวุฒิส�าคัญที่สุด 

อปจายนมัยนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการช่วยกันรักษา

สังคมนี้ ให้เราอยู่กันด้วยความสงบร่มเย็น ถ้าสังคมของเราไม่มีการให้เกียรติ 

ไม่มีความเคารพกัน ก็จะวุ่นวายมาก จิตใจก็แข็งกระด้าง ก้าวร้าว กระทบ

กระทั่งกันเรื่อย แต่พอเรามีความเคารพ ให้เกียรติแก่กัน มีความสุภาพอ่อน

โยน จิตใจของเราก็นุ่มนวล การเป็นอยู่ร่วมกันก็ดี บรรยากาศก็ดี ก็จะงดงาม 

เป็นสุข บุญก็เกิดขึ้น 
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วัด ชาวบ้านกม็าลงแรง ช่วยเหลอื รบัใช้ ท�าอะไรต่ออะไรคนละอย่างสองอย่าง 

ให้กิจกรรมส่วนรวมที่วัดนั้นส�าเร็จด้วยดี 

วันนี้ก็เป็นตัวอย่าง หลายท่านมาท�าบุญด้วยไวยาวัจจมัยกุศล ชนิด

พรรณนาได้ไม่มีที่สิ้นสุด คือมาช่วยเหลือรับใช้บริการ บ�าเพ็ญประโยชน์ ไม่

ว่าจะเป็นต�ารวจ ทหารเรือ ทหารทั้งหลาย หรือว่าเด็กๆ นักเรียน ตลอดจน

ญาติโยมก็มาท�ากันทั้งนั้น ย้อนหลังไปก่อนวันนี้ก็มาช่วยกันปลูกต้นไม้ มา

ท�าความสะอาด มาท�าถนน ฯลฯ ตลอดจนมาช่วยถ่ายรูปเก็บไว้ ทั้งหมดนี้ก็

เป็นไวยาวจัจมยักศุล พูดสัน้ๆ ว่ามาช่วยกนั คือเจตนาทีจ่ะมาบ�าเพญ็ประโยชน์ 

ช่วยเหลือ รับใช้ บริการ ท�ากิจส่วนรวมให้ส�าเร็จ เป็นบุญอีกแบบหนึ่ง 

๖. ปัตติทานมัย ท�าบุญด้วยการให้

ส่วนบุญ หมายความว่า ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมใน

บุญหรือในการท�าบุญด้วย เวลาเราท�าความดี

อะไรสักอย่างก็ไม่หวงแหนไว้ เราเปิดโอกาสให้

คนอื่นได้มีส่วนร่วมบุญด้วยการท�าความดีด้วย

๕. ไวยาวัจจมยั ท�าบุญด้วยการช่วยเหลอื 

รับใช้ บริการ คนไม่มีเงินก็ไม่ใช่ว่าท�าบุญไม่ได้ ไว- 

ยาวจัจมยักศุลนีท้�าได้ทกุคน อย่างสมยัก่อนนีก้น็ยิม

มาลงแรงช่วยกันในเวลามีงานส่วนรวม โดยเฉพาะ

สังคมไทยสมัยก่อนมีศูนย์กลางอยู่ที่วัด เวลามีงาน
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กัน ทั้งผู้มาร่วม และผู้ให้โอกาส ก็ได้บุญเพิ่มทั้งสองฝ่าย คนที่ให้เขาร่วมตัว

เองบุญก็ไม่ได้ลดลง เดี๋ยวจะนึกว่าคนอื่นมาแย่งบุญ เปล่า กลับยิ่งได้มากขึ้น 

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า คนที่ท�าบุญด้วยตน กับคนที่ท�าบุญด้วย

ตนแล้วยังชวนคนอื่นมาท�าด้วยนั้น คนหลังได้บุญมากกว่า เมื่อให้ส่วนร่วมแก่

ผู้อื่นมาท�าความดีด้วยกัน บุญกุศลก็ยิ่งเพิ่มมาก

๗. ปัตตานุโมทนามัย ท�าบุญด้วย

การอนุโมทนาส่วนบุญ คือพลอยชื่นชมยินดี 

หรือแสดงความยินดี ยอมรับ เห็นชอบในการ

ท�าความดี คือในการท�าบุญของผู้อื่น เมื่อเขา

ท�าบุญท�าความดี เราก็พลอยชื่นใจอนุโมทนา

ด้วย 

เช่นสมัยก่อนนี้ เวลาญาติโยมบางท่านไปท�าบุญที่วัด ก็อาจจะเดิน

ไปผ่านบ้านโน้นบ้านนี้ พอเดินผ่านบ้านนี้ เห็นคนท่ีรู้จักกันก็บอกว่า ฉันไป

ท�าบุญมานะ แบ่งบุญให้ด้วย บ้านที่ได้ฟังก็บอกว่า ขอโมทนาด้วยนะ นี่คือ

คติปัตตานุโมทนา ซึ่งเป็นการฝึกนิสัยจิตใจ ให้เราพลอยยินดีในการท�าความ

ดีของคนอื่น ไม่ขึ้งเคียดริษยาหรือหมั่นไส้ แต่ให้มีจิตใจชื่นบานด้วยการเห็น

คนอื่นท�าความดี เมื่อเราพลอยชื่นบาน อนุโมทนาด้วย เราก็ได้บุญด้วย นี้คือ

บุญที่เกิดจากการอนุโมทนา 
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ท�าบุญ ต้องให้สมบูรณ์ขึ้นไปถึงปัญญา
๘. ธรรมสวนมัย ท�าบุญด้วยการฟังธรรม 

ธรรมะเป็นเรื่องส�าคัญที่จะท�าให้เรามีปัญญา ท�าให้เรา

มีหลักในการประพฤติปฏิบัติและด�าเนินชีวิตที่ดี ถ้าเรา

ไม่มีการฟังธรรม ไม่มีการอ่านหนังสือธรรมะ เป็นต้น 

ความก้าวหน้าในธรรมของเราอาจจะชะงัก แล้วการที่

จะเจริญในบุญก็จะเป็นไปได้ยาก จึงต้องมีข้อนี้มาช่วย 

ท่านจึงสอนให้มีธรรมสวนมัย คือท�าบุญด้วยการฟังธรรม ซึ่งจะท�าให้รู้หลัก 

มองเห็นช่องทางแม้แต่ในการท�าบุญ เพิ่มขึ้นอีก

๙. ธรรมเทศนามัย ท�าบุญด้วยการ

แสดงธรรม การแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังก็เป็นบุญ 

แต่ในเวลาแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังต้องตั้งใจให้ถูก

ต้อง ท่านว่าถ้ามีเจตนาหาลาภ หาเสียง ถือว่า

เจตนาไม่ดี มุ่งที่ผลส่วนตัว จะไม่มีผลมาก แต่

ถ้าตั้งเจตนาว่าเราจะแสดงธรรมไปเพื่อให้โยมได้รู้เข้าใจถูกต้อง ให้มีสัมมาทิฐิ 

ให้โยมได้รับประโยชน์ ให้โยมได้พัฒนาชีวิตขึ้นไป ผู้ที่แสดงธรรมก็ได้บุญด้วย 

ถึงโยมก็เหมือนกัน ก็ท�าบุญข้อธรรมเทศนามัยนี้ได้ โดยน�าธรรมไป

บอก ไปเผื่อแผ่ ไปสอนลูกสอนหลาน ให้รู้จักสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ให้เขาเจริญ

ในทาน ศีล ภาวนาด้วย เริ่มตั้งแต่ไปแนะน�าในครอบครัวของตัวเอง ท�าบุญ
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กับลูกกับหลานก็ได้ ด้วยธรรมเทศนามัยนี้ ยิ่งเป็นเรื่องที่ยาก หรือเขาไม่เคย

สนใจ เรากไ็ด้ฝึกตวัเอง หาทางทีจ่ะสอนทีจ่ะแนะน�าอธบิายให้ได้ผล ท�าให้เขา

มีปัญญา ท�าให้เขาท�าดี เป็นคนดีได้ ก็ยิ่งได้บุญมาก 

๑๐. ทิฏฐุชุกรรม ท�าบุญด้วยการ

ท�าความเห็นให้ตรง คือให้ถูกต้อง ความเห็นถูก

ต้องนี้ต้องท�ากันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะท�าอะไร ควร

พิจารณาตรวจสอบกิจกรรมทุกอย่างว่า เราท�า

ด้วยความรู้เข้าใจถูกต้องหรือเปล่า เช่นเมื่อท�า

ทานก็พิจารณาว่าเราท�าด้วยความเข้าใจถูกต้อง

ไหม เรือ่งน้ีเป็นไปได้มากว่า โยมหลายท่านอาจจะท�าด้วยความเข้าใจผดิอยูก่ไ็ด้ 

ไม่ว่าอะไร เช่นอย่างรักษาศีล บางทีก็รักษาไปตามตัวบทพยัญชนะ 

หรือตามที่ยึดถือกันมา ไม่เข้าใจจริง เมื่อเราไปฟังธรรม เราก็มาปรับความ

เห็นของตัวให้ถูกต้อง การท�าบุญข้ออื่นๆ ก็พลอยถูกต้องไปด้วย เพราะฉะนั้น 

เรื่องทิฏฐุชุกรรม หรือการท�าความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องนี่จึงเป็นเรื่องส�าคัญ 

ต้องพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะท�าอะไร ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องประกอบอยู่ 

ทั้งหมดนี้รวมเป็น ๑๐ ข้อ แต่ใน ๑๐ ข้อนี้ ที่เป็นหลัก ก็คือ ทาน ศีล 

ภาวนา ส่วนที่เติมมา ๗ ข้อนั้นเป็นการขยายจาก ๓ ข้อต้น เพื่อให้เห็นความ

หมายและช่องทางที่จะท�าบุญเพิ่มขึ้น 
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บุญที่แท้แผ่ความสุขออกไป 

ให้ความงอกงามทั้งแก่ชีวิตของเราและทั่วสังคม
ข้อที่ขยายเพิ่มขึ้นนั้น อปจำยนมัย ก็ดี ไวยำวัจจมัย ก็ดี อยู่ในหมวด

ศีล คือ การที่มีความสุภาพ อ่อนโยน นบไหว้ ให้เกียรติแก่กัน และการช่วย

เหลือรับใช้บริการ ก็เป็นเรื่องด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม จึงเป็นเรื่อง

ของศีล จัดอยู่ในหมวดศีล ตอนนี้เรียกว่าสงเคราะห์ คือจัดประเภท 

ต่อไป ปัตติทำนมัย การให้ส่วนบุญแก่ผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นมีส่วน

ร่วมบุญนี่จัดอยู่ในทาน จะเห็นว่าทานมีความหมายกว้าง ไม่ใช่เฉพาะให้

ของเท่านั้น แต่การให้ความมีส่วนร่วมในการท�าความดี หรือให้โอกาสผู้อื่น

ท�าความดี ก็เป็นบุญ เป็นการให้ทานชนิดหน่ึงเหมือนกัน รวมทั้ง ปัตตำนุ- 

โมทนำ อนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นท�า ก็อยู่ในหมวดทานด้วย 

ต่อไป ข้อ ๘. ธรรมสวนมัย ฟังธรรม ก็ดี ข้อ ๙. ธรรมเทศนำมัย 

แสดงธรรมแก่ผู้อื่น ก็ดี รวมอยู่ในข้อ ๓ คือ ภาวนามัย เพราะเป็นการพัฒนา

จิตใจ และพัฒนาปัญญา โดยเฉพาะปัญญา ซึ่งจะไปส่งผลแก่ข้อสุดท้ายด้วย

ข้อสุดท้าย คือ ทิฏฐุชุกรรม ท่านบอกว่าเข้ากับทุกข้อ เวลาท�าบุญ

ทุกอย่างให้มีทิฏฐุชุกรรมประกอบ คือมีความเห็นที่ถูกต้องด้วย มิฉะนั้นบุญ

ของเราก็จะบกพร่อง เพราะอะไร เพราะบางทีเวลาท�าบุญนั้น ใจของเราซีก

หนึ่งได้บุญ แต่อีกซีกหนึ่งมีโลภะเป็นต้นปนอยู่ นึกถึงบุญแต่ใจประกอบด้วย

ความโลภ อยากได้ผลตอบแทนอย่างโน้นอย่างนี้ อย่างนี้บุญก็ได้แต่บาปก็ได้
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ด้วย คือมีโลภะประกอบอยู่ เพราะฉะนั้นจึงต้องระวังเหมือนกัน 

แต่ถ้าเรามี ทิฏฐุชุกรรม ประกอบอยู่ คอยท�าความเห็นให้ตรง ก็จะ

แก้ปัญหานี้ได้ คือท�าบุญด้วยความเข้าใจว่า ทานนี้ท�าเพื่ออะไร เมื่อรู้เข้าใจว่า

ทานท�าเพือ่อะไร แล้วความเหน็ของเราถกูต้อง บญุของเรากส็มบรูณ์ แล้วบญุ

นั้นจะมีความหมายที่ครบ กาย วาจา จิต ปัญญา 

กายก็ท�า ชัดอยู่แล้ว วาจาก็เปล่ง เช่นชักชวนกัน ปรึกษากัน จิตก็

สงบผ่องใส มีเจตนาประกอบด้วยศรัทธาเป็นต้น ปัญญาก็มีความรู้เข้าใจ ว่า

สิ่งที่ตนท�านี้ท�าเพื่ออะไร ยิ่งถ้ามองเห็นความหมายและประโยชน์ชัดเจนแล้ว 

ก็จะยิ่งมีจิตใจกว้างขวางและบุญกุศลก็ยิ่งเพิ่ม 

อย่างเวลาท�าทานนีเ่รารูเ้ข้าใจมองเหน็ว่า ทีเ่ราถวายภตัตาหาร และ

ถวายทนุการศกึษาแก่พระสงฆ์ พระสงฆ์ท่านมหีน้าทีอ่ะไร โยมลองถามตวัเอง 

แล้วก็มองเห็นว่า พระสงฆ์ท่านมีหน้าที่เล่าเรียนพระธรรมวินัย มีหน้าที่ที่จะ

ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยที่ได้เล่าเรียนนั้นแล้วก็มีหน้าที่ที่จะเผยแพร่ธรรม 

อ้อ...ท่านมีหน้าที่ใหญ่ ๓ อย่างนี้ 

การทีเ่ราถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์น้ี ก็เพือ่ให้ท่านมกี�าลงัไปท�าศาสนกิจ 

คือหน้าที่ ๓ อย่างนั้น เมื่อท่านท�าหน้าที่สามอย่างนั้น ตัวท่านเองก็เจริญ

งอกงามในไตรสิกขาด้วย ธรรมะที่ท่านได้รู้ได้เรียนมาก็จะเกิดประโยชน์แก่

ประชาชนกว้างขวางออกไปด้วย แล้วเป็นอย่างไร พระศาสนาของเราก็อยู่ได้ 

เราได้มส่ีวนช่วยพระศาสนา การทีเ่ราท�าบญุนี ้จงึเป็นการช่วยด�ารงพระพทุธ-
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ศาสนาให้เจริญมั่นคง 

ถงึตอนนีโ้ยมกรู้็ว่า บญุของเราไม่ได้อยูเ่ฉพาะแค่พระองค์ทีเ่ราถวาย

เท่านั้น แต่บุญไปถึงพระศาสนาทั้งหมด เมื่อพระศาสนาอยู่ได้ ธรรมก็อยู่ได้ 

แล้วธรรมก็เผยแพร่ออกไป ก็เกิดเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เมื่อประชาชน

ได้รู้เข้าใจประพฤติปฏิบัติธรรม สังคมก็ร่มเย็นเป็นสุข สังคมที่อยู่ได้นี่ก็เพราะ

ยังมีคนประพฤติปฏิบัติธรรม รู้ธรรมกันอยู่บ้าง อย่างน้อยก็ยังพอประคับ

ประคองกันไป 

เมื่อโยมนึกว่า ทานที่เราถวายนี้ ให้แก่พระองค์เดียวนี้ มีผลไปถึง

พระพทุธศาสนาและประชาชนทัว่สงัคมทัง้หมดด้วย เมือ่มองด้วยความเข้าใจ

อย่างนี้ ใจก็ยิ่งปลอดโปร่งกว้างขวาง มีปีติอิ่มใจ นึกขึ้นมาเมื่อไรก็ยิ่งมีความ

สุข นี่แหละที่เรียกว่าทิฏฐุชุกรรม เกิดจากมีปัญญาประกอบเข้ามา บุญก็ยิ่ง

กว้างขวาง 

ย่ิงกว่าน้ัน ต่อไปมันจะเป็นปัจจัยให้เราเห็นทางท�าบุญที่ถูกต้อง 

ยิ่งขึ้น ว่าท�าบุญอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์เกิดคุณค่ากว้างขวาง โยมก็ 

จะได้ วิไจยทาน คือทานที่เกิดจากการวิจัยขึ้นมาด้วย คือพิจารณาไตร่ตรอง

แล้วจึงให้ทาน ทั้งหมดนี้ก็ขอน�ามากล่าวให้โยมได้ฟัง ในเรื่องวิธีท�าบุญ ซึ่งที่

จริงไม่มีที่สิ้นสุด เพราะมีเรื่องที่ควรทราบอีกมาก แต่เราฟังกันไปทีละน้อยๆ 

ก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติในการท�าบุญมากขึ้นทุกทีๆ 
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โยมท�าบุญแล้ว พระก็อนุโมทนา 

แต่ถ้าโยมท�าบุญเพราะพระชวน 

อาจจะเสี่ยงต่ออเนสนา
เวลาโยมท�าบุญเสร็จแล้ว พระก็จะอนุโมทนา ที่ว่าอนุโมทนาก็คือ 

แสดงความพลอยยินดีด้วยกับโยมที่ได้ท�าบุญ เพราะโยมท�าดีงามถูกต้องแล้ว 

พระก็ยอมรับหรือแสดงความเห็นชอบ 

ในการอนโุมทนานัน้พระกจ็ะบอกว่า บญุทีท่�านีเ้กดิผล เกดิอานสิงส์

อย่างไร ทานมีผลอย่างไร ศีลมีผลอย่างไร ภาวนามีผลอย่างไร เราเรียกสั้นๆ 

ว่า “อนุโมทนา” แต่อนโุมทนานีพ้ระจะพดูเมือ่โยมท�าแล้ว ว่าทีโ่ยมท�าจะเกดิ

ผลอย่างนั้นอย่างนี้ มีผลดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ดังที่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัส

แสดงอานิสงส์ของบุญไว้ หมายความว่า บุญประเภททานก็ดี บุญประเภทศีล

ก็ดี บุญประเภทภาวนาก็ดี พระองค์ได้แสดงอานิสงส์ไว้ 

อานิสงส์นั้น พระพุทธเจ้าตรัสเน้นประโยชน์ที่มองเห็นก่อน แล้วจึง

ลงท้ายด้วยผลในภพหน้า ว่าตายแล้วไปสวรรค์ เช่นในเรื่องศีล พระพุทธเจ้า

ก็ได้ตรัสอำนิสงส์ของศีล ๕ ว่า 

๑. คนที่มีศีล อาศัยความไม่ประมาท จะท�าให้เกิดโภคะได้มาก คน

ไม่มศีลี อย่างคนทีเ่ต็มไปด้วยอบายมขุ ย่อมปล่อยชวีติตกต�า่ มวัหมกมุ่นวุน่วาย 

มัวเมาในเรื่องของสิ่งเหลวไหล จึงไม่เอาใจใส่ ไม่ขยันท�ามาหากิน เรียกว่าตก

อยูใ่นความประมาท กเ็สือ่มทรพัย์อบัชวีติ แต่คนทีม่ศีลี เว้นจากทจุรติ เว้นจาก
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อบายมขุและเรือ่งชัว่ช้าเสยีหายแล้ว เมือ่มคีวามไม่ประมาท กข็ยนัหมัน่เพยีร

ท�าการงาน ใจอยู่กับการประกอบอาชีพ ก็ท�าให้เกิดโภคะได้มาก 

๒. กิตติศัพท์อันดีงามก็ระบือไป คนที่ประพฤติดีมีศีล มีความสุจริต 

คนก็นิยมชมชอบ ยิ่งสังคมปัจจุบันนี้เราถือเป็นส�าคัญมากว่า ในบ้านในเมือง

น้ีท�าอย่างไรจะหาคนที่มีศีล คือคนสุจริตมาบริหารบ้านเมือง ถ้าคนไหนมี

ศีล สุจริต มีความบริสุทธิ์ มีความซื่อสัตย์ ก็ได้กิตติศัพท์ดีไปด้านหนึ่ง แต่ไม่

ได้หมายความว่าทั้งหมด อย่างน้อยด้านศีลก็ได้กิตติศัพท์เป็นเครื่องประดับ

รองรับตัวเองขึ้นมา เป็นฐานที่ส�าคัญ 

๓. ความมีศีลท�าให้มีความแกล้วกล้า ถ้าเรามีศีล เป็นคนประพฤติ

ซื่อสัตย์สุจริตแล้ว จะเข้าสมาคมไหนก็มีความแกล้วกล้าไม่ครั่นคร้าม 

๔. เวลาตายก็มีสติ ไม่หลงตาย ต่อจากนั้น

๕. ข้อสุดท้าย ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ 

อานิสงส์ ๕ ข้อของความมีศีลนี้เป็นตัวอย่าง พระพุทธเจ้าทรงแสดง

อานิสงส์แบบนี้ พระก็อาจจะเอามาเทศน์ หรือพูดขยายให้โยมฟังว่า ท�าบุญ

แล้วเกิดผลอะไร มีอานิสงส์อย่างไร ก็ท�าให้โยมมีจิตใจชื่นบานผ่องใส บุญก็

จะมากขึ้น เพราะเกิดความเข้าใจ มีปัญญาประกอบด้วย 

แต่ถ้าพระไปพดูก่อน คอืไปพดูให้โยมท�าบญุ โดยชวนว่าโยมท�าโน่น

ท�านั่นที่นี่แล้วจะได้ผลมากมายอย่างนี้ ๆ ชักเข้าหาตัว ก็กลับตรงกันข้าม คือ 

ถ้าโยมท�าบุญก่อน แล้วพระพูดถึงผลดีทีหลัง นี่เป็น อนุโมทนา แต่ถ้าพระพูด
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ก่อนเพื่อให้โยมถวาย ก็กลายเป็นเสี่ยงต่อ อเนสนา 

“อเนสนา” แปลว่าการแสวงหาลาภหรือหาเลี้ยงชีพโดยทางไม่ถูก

ต้อง ทางพระถือว่าเป็นมิจฉาชีพ ค�าว่ามิจฉาชีพนี่ใช้ได้ทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ แต่

ส�าหรับพระ มิจฉาชีพก็ได้แก่การกระท�าจ�าพวกที่เรียกว่า อเนสนา เช่น พูด

ล่อ พูดจูง หรือเลียบเคียงให้โยมมาถวายของหรือบริจาคอะไร อย่างนี้เสี่ยง

มาก เพราะฉะนั้นก็ใช้ค�าสั้นๆ ว่า ถ้ำพูดทีหลัง เป็นอนุโมทนำ แต่ถ้ำพูดก่อน 

เสี่ยงต่ออเนสนำ ตามปกตินั้น พระได้แต่อนุโมทนาเมื่อโยมท�าบุญแล้ว อันนี้

โยมควรทราบไว้

ท�าบุญ ท�าที่ไหนก็ได้ 

ไม่ว่าท�าอะไร ถ้าท�าเป็น ก็ได้บุญ
เวลาท�าบุญ เราสามารถท�าทั้ง ๓ อย่างพร้อมกันอย่างท่ีว่าแล้ว  

ซึ่งก็ควรจะเป็นอย่างนั้น ไม ่ใช ่ว ่าต ้องท�าเฉพาะทานหรือเฉพาะศีล  

หรือเฉพาะภาวนา ควรท�าทีเดียวพร้อม ๓ อย่างเลย อย่างท่ีย�้าไว้ตั้งแต่ต้น

แล้วว่า โยมมาถวายทานที่วัด อย่าให้ได้แต่ทานอย่างเดียว ต้องให้ได้ศีล 

ได้ภาวนาด้วยพร้อมกนัหมด เราจงึจะพดูได้เตม็ปากว่า “ท�าบญุ” มฉิะนัน้เรา

ก็ได้แค่ส่วนหนึ่งของบุญคือทานเท่านั้น 

ไม่ว่าท�าอะไรก็ท�าบุญ ๓ อย่างได้พร้อมกัน ไม่เฉพาะไปถวายทาน

ที่วัด แม้แต่ในการประกอบการงานท่านยังอธิบายไว้เลยว่า อาชีพการงาน
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ทั้งหลายที่ญาติโยมท�ากันน้ี ก็ท�าบุญไปด้วยกันพร้อมทั้ง ๓ อย่างได้ เช่น 

ในการท�าอาชีพการงานนั้น พอได้เงิน โยมก็คิดตั้งใจขึ้นมาว่า โอ...นี่เราได้

ทรัพย์เพิ่มขึ้นแล้ว เราจะเอาทรัพย์นี้ส่วนหน่ึง ไปให้ทาน ท�าบุญกุศล ช่วย

เหลือเผ่ือแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ ท�าให้เป็นประโยชน์ข้ึนมา พอคิดอย่างนี้จิตใจ

ดีงามผ่องใส ท่านเรียกว่า ทานเจตนาเกิดขึ้น ขณะท�าอาชีพอยู่นั้นก็ได ้

ท�ำทำนไปด้วย 

เวลาท�าการงานนั้น ท�าด้วยความตั้งใจให้เป็นไปโดยสุจริต ท�างาน

ของเราให้ตรงต่อหน้าที่ของอาชีพ ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณ ท�าด้วยความ

ตั้งใจตรงตามหน้าที่ของตนโดยสัตย์สุจริต เวลานั้นก็เรียกว่าไดร้ักษำศีล 

เวลาท�างานน้ัน ฝึกใจของตัวเองไปด้วย มคีวามเพยีรพยายาม มสีมาธิ 

ท�าจติใจของเราให้สงบ ให้มสีต ิแม้จะมอีารมณ์กระทบกระทัง่เข้ามารบกวน ก็

ฝึกใจให้สงบมั่นคงได้ รักษาเมตตาไมตรี และความมีใจผ่องใสเอาไว้ อย่างนี้ก็

เรียกว่าได้ท�าภำวนำไปในตัว ภาวนาอย่างนี้เป็นส่วนจิต 

สงูขึน้ไปอกี ยงัสามารถท�าภาวนาในส่วนปัญญาด้วย คอืท�างานด้วย

วจิารณญาณ พจิารณาไตร่ตรองเหตผุลทีจ่ะให้ได้ผลด ีว่าท�างานอย่างไรจงึจะ

เกิดประโยชน์ที่แท้จริง 

สูงขึ้นไปอีก ในภาวนาส่วนปัญญานั้น เมื่อท�างานไป มองเห็น

ความเปลี่ยนแปลงเป็นไป ของเหตุการณ์ก็ดี ของผู้คนที่พบเห็นเกี่ยวข้อง 

กด็ ีรู้จกัพิจารณา รูจ้กัมนสกิาร กเ็กดิความรูค้วามเข้าใจโลกและชวีตินีม้ากขึน้ 
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มองโลกด้วยความเข้าใจรู้เท่าทัน และวางท่าทีได้ถูกต้อง 

ยกตัวอย่าง เช่นคุณหมอต้องสัมพันธ์กับคนไข้ มองคนไข้คน

โน้นเป็นอย่างนั้น คนนี้เป็นอย่างนี้ คนนั้นหน้าบึ้งคนนี้หน้ายิ้ม คนนี้พูดไป

แล้วเข้าใจดี คนนี้พูดไปแล้วไม่เอาไหน คนนั้นก�าลังใจเข้มแข็งดี คนนี้ไม่ม ี

ก�าลังใจ เราก็ได้รู้เห็นชีวิตและอาการของผู้คนที่เป็นไปต่างๆ 

เมื่อรู้จักมอง คือมองเป็นประสบการณ์ท่ีเราได้มีโอกาสพบเห็น ไม่

มองในแง่เป็นอารมณ์ที่มากระทบตัวตน ก็เกิดความเข้าใจโลกและชีวิตตาม

ความเป็นจรงิ ว่าโลกนีเ้ป็นอย่างนี ้ชวีติเป็นอย่างนี ้ในจติใจแทนทีจ่ะเกดิความ

รู้สึกไม่ดี ก็เกิดปัญญา ท�าให้วางใจถูกต้องต่อส่ิ่งทั้งหลาย ได้ปัญญำภำวนำอีก 

อย่างเป็นผู้สื่อข่าวนี่ก็ชัด เมื่อมาที่วัดหรือไปหาข่าวที่ไหน

๑. ท�าด้วยความตั้งใจว่าเราจะเผยแพร่ข่าวสาร คือให้ข่าวสารหรือ

ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เมื่อตั้งใจดีอย่างนี้ก็เป็นทาน คือไม่ใช่

คิดแต่เพียงว่าเราจะมาท�าอาชีพของเรา วันนี้จะได้เงินเท่าไร ท�าอย่างไรจะ

ได้เงินมากๆ ถ้าคิดแบบนั้นอย่างเดียว บุญก็ไม่เกิด แต่ในเวลาท�างาน ถ้าเรา

มีจิตใจเกื้อกูล หวังดีต่อผู้อื่น โดยตั้งใจว่า เราจะหาข่าวสารให้เป็นประโยชน์

แก่ประชาชน ที่จะได้รู้ข้อมูลมีปัญญามากขึ้น เมื่อตั้งใจอย่างนี้ ข้อ ๑ คือทาน

มาแล้ว 

๒. ท�าหน้าที่ของเราโดยซื่อสัตย์สุจริต เราจะลงข่าวให้ถูกต้อง ให้

ตรงตามความเป็นจริง ไม่ให้มีการบิดเบือน ไม่ให้ผิดพลาด จะท�าโดยสุจริต 
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นีศ่ีลมาแล้ว 

๓. ต่อไป เวลาเราไปท�าข่าวนีอ่าจจะมกีารกระทบกระทัง่คนฝ่ายนัน้

ฝ่ายน้ีอาจจะไม่พอใจ แต่ไม่ว่าจะมอีะไรกระทบกระทัง่มา เราจะฝึกใจของเรา

ให้มั่นคง ไม่วู่วาม ถ้าเราฝึกจิตใจของเราให้เข้มแข็งมั่นคงได้ รับกระทบได้ทุก

อย่าง สามารถตั้งตัวอยู่ในสติที่มั่นคง ด�ารงกิริยาอาการที่ดีไว้ได้ นี่เราได้แล้ว

นะ ภำวนำด้ำนจิต 

ส่วนปัญญาภาวนานั้นแน่นอน อาชีพของเราเกี่ยวกับข้อมูล

ความรู้และการใช้ปัญญา เราจะพยายามท�าข่าวสารของเรา ให้เป็นไปด้วย

วิจารณญาณ เลือกประเด็นจับประเด็นให้ถูกต้อง สื่อออกไปให้เกิดประโยชน์

ได้อย่างแท้จริง ยิ่งใช้ปัญญาเท่าไรก็เกิดประโยชน์มากเท่านั้น นี่ก็ได้ภำวนำ

ด้ำนปัญญำ 

แต่ปัญญาภาวนาอย่างส�าคญัทีผู่ส้ือ่ข่าวมโีอกาสจะได้มาก ดเูหมอืน

จะมโีอกาสมากกว่าคนอืน่ๆ กค็อืนกัข่าวนัน้ ได้พบเหน็ผูค้นมากมาย ต่างพวก 

ต่างหมู ่ทกุชัน้ ทกุเพศ ทกุวยั ทกุอาชพี มนีสิยัใจคอต่างๆ กนั พฤตกิรรมต่างๆ 

กัน มีความดีความชั่วไม่เหมือนกัน ความคิดเห็นก็ต่างๆ กัน และเหตุการณ์

ก็แปลกๆ มากมาย ซึ่งถ้ารู้จักไตร่ตรองพิจารณามองด้วยท่าทีที่ถูกต้อง ก็จะ

ท�าให้เข้าใจผูค้น ท�าให้มองเหน็ความจรงิของโลกและชวีติ แล้วกท็�าให้สามารถ

วางใจต่อสิ่งต่างๆ ได้ดี จิตใจจะโปร่งโล่งเป็นอิสระ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่

ชีวิตของตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
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ตามที่ว่ามานี้ ผู้สื่อข่าวจึงได้ท�าทั้งทานทั้งศีลและภาวนา 

เป็นอันว่า ที่พระท่านพูดไว้ ทางที่จะให้ทานมีเยอะ เรื่องบุญก็

มากมายครอบคลุมไปหมด รวมทั้งค�าว่า “คุณภาพชีวิต” ก็อยู่ในบุญหมด คน

โบราณจงึไม่ต้องหาค�าอะไรมาพดู เขาใช้ค�าเดยีวว่า “บญุ” กจ็บเลย เพราะมนั

คลุมหมดทุกอย่าง ฉะนั้นข้อส�าคัญอยู่ที่พวกเราเองอย่าไปท�าให้มันแคบ เวลา

น้ีค�าว่าบญุมคีวามหมายแคบลงเหลอืนดิเดียว และตอนนีเ้มือ่ท�าด้วยปัญญา มี

ความเข้าใจ ความหมายของบุญก็จะเพิ่มพูนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ศึกษาบุญไป ให้ปุญญะกับปัญญามาบรรจบกัน 

ก็จะมีผลสมบูรณ์ กลายเป็นบุญอย่างสูงสุด
พูดมายืดยาวแล้ว ควรจะจบได้ ขอย�้าข้อสุดท้ายที่ว่า ทิฏฐุชุกรรม

ควรให้มีประกอบกับการท�าบุญทุกครั้ง เพราะมันเข้าได้ทุกข้อ เริ่มแต่ท�าบุญ

ข้อทานเรากม็ทีฏิฐชุกุรรม เช่นถามตวัเองว่า เรามคีวามเหน็ถกูต้องไหมในการ

ท�าบุญ เราเข้าใจถูกต้องไหม อย่างน้อยรู้ว่าการท�าทานมีความมุ่งหมายเพื่อ

อะไร พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่า ถ้าเราจะถวายสังฆทาน คุณค่าประโยชน์

จุดมุ่งหมายของมันอยู่ที่ไหน เมื่อพิจารณาอย่างนี้

๑. ใจของเราจะกว้างขึ้น และบุญก็เพิ่มขึ้น 

๒. เราจะพัฒนา จะไม่จมติดอยู่แค่เดิม 

เป็นอันว่า ทิฏฐุชุกรรมนี้ เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่ง วันนี้น�ามาพูดเป็น
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เค้าไว้ให้โยมทราบว่า ต้องพยายามให้ประกอบกับการท�าบุญทุกอย่าง ให้

เป็นการกระท�าทีม่คีวามเข้าใจรูเ้หน็ถกูต้อง แล้วกป็รบัทฐิขิองเราอยู่เสมอ การ

ที่จะปรับทิฐิได้ถูกต้องก็คือต้องเรียนรู้อยู่เสมอ ต้องฟังต้องอ่านธรรมอยู่เสมอ 

ขอพูดเพิ่มอีกนิดหนึ่งสั้นๆ ว่า บุญนี้ท่านยังแบ่งอีกว่า มี ๒ ประเภท 

คือโอปธิกบุญ กับ นิรูปธิบุญ หรืออโนปธิกบุญ 

โอปธิกบุญ แปลว่า บุญที่ยังมีอุปธิ ยังก่อให้เกิดขันธ์ หมายความว่า

เป็นบญุของคนทีอ่ยูใ่นโลก ซึง่จติใจยงัหวงัผลอย่างนัน้อย่างนีอ้ยู ่ยงัเป็นบญุที่

ระคนด้วยกิเลส ท่านยอมให้ส�าหรับญาติโยม 

แต่ท่านเตือนไว้อย่าลืมว่าเราจะต้องเดินหน้าต่อ เพื่อไปให้ถึง 

อโนปธิกบุญ คือบุญที่ไม่ประกอบด้วยอุปธิ อันเป็นบุญท่ีบริสุทธิ์ เกิดจาก

เจตนาที่ไม่มีกิเลส มีความผ่องใส ท�าด้วยจิตใจบริสุทธิ์จริงๆ ตรงตามความมุ่ง

หมาย คอืท�าเพือ่ความมุง่หมายของบญุน้ันแท้ๆ ไม่มโีลภะ ไม่มโีทสะ ไม่มโีมหะ 

แต่การทีจ่ะฝึกให้ไม่มโีมหะน้ี ต้องท�าไปเรือ่ยๆ อย่าหยดุกแ็ล้วกนั ขอ

ให้เดินหน้าไป แล้วก็จะถึงบุญที่จะท�าให้เราหมดอุปธินี้แน่นอน 

บุญตัวส�ำคญักค็อืปัญญำ บญุแปลว่าช�าระจติใจให้บรสิทุธิ ์แต่บญุจะ

ช�าระจิตใจได้จริงก็ต้องมาถึงขั้นปัญญา จึงจะช�าระด้วยวิปัสสนาให้สะอาดได้

จริง ฉะนั้น บุญจึงรวมค�าว่าปัญญาอยู่ด้วย และบุญขั้นสูงสุดก็จึงมาถึงปัญญา 

มาเป็นปัญญา ในที่สุดปุญญะกับปัญญาก็เลยมาบรรจบกัน 

ถ้าโยมท�าอะไรแล้ว ได้ทั้งปุญญะ ได้ท้ังปัญญา พระพุทธศาสนาก็
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เดนิหน้าในตวัโยม และโยมกเ็ดนิหน้าในพระพทุธศาสนา เพราะฉะนัน้เมือ่เรา

ท�าบญุไป กอ็ย่าให้ได้เฉพาะปญุญะ แต่ให้ได้ปัญญาด้วย ให้ปญุญะกบัปัญญา

มาบรรจบกัน แล้วปัญญาจะมาเป็นตัวท�าให้บุญของเรานี้มีผลสมบูรณ์อย่าง

แท้จริง จนกระทั่งกลายเป็นบุญที่สูงสุด คือเป็นอโนปธิกบุญ 

วันน้ีก็เลยพูดกับโยมมายืดยาวพอสมควรในเรื่องบุญ เพื่อให้เห็น

ตัวอย่างว่า เรื่องของถ้อยค�า และกิจกรรมที่เราท�าในพระพุทธศาสนานี้ ยังมี

อะไรที่ควรจะศึกษาอีกมาก ท่านจึงบอกให้ศึกษาบุญ ดังที่ตรัสไว้ในพระสูตร

ว่าด้วยบุญกิริยาวัตถุว่า บุญกิริยาวัตถุ มีอยู่ ๓ อย่าง คือ 

๑. ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ 

๒. ศีลมัย บุญกิริยาวัตถุ 

๓. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ 

แล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาสรุปท้ายยาวหน่อย แต่ท่อนต้นบอก

ว่า ปุญฺญฺเมว โส สิกฺเขยฺย บุคคลนั้นพึงศึกษาบุญ คือเรียนรู้ฝึกท�าให้ก้าวหน้า

ต่อไป อย่าหยุดอยู่แค่บุญที่เราท�าอยู่เป็นทุนเท่านั้น บุญจึงจะเกิดผลสมบูรณ์

อย่างที่ได้กล่าวมา 

ได้แสดงธรรมกถาเรื่องบุญมาพอสมควรแก่เวลา ขออนุโมทนาคุณ

โยมทกุท่านอกีครัง้หนึง่ ในการทีไ่ด้มาปรารภเหตกุารณ์หนึง่ซึง่จะเรยีกว่ากรณี

ตุ๊กตาแป้ง หรืออะไรก็แล้วแต่ แล้วมาร่วมกันท�าบุญขึ้น 
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ขอเจรญิพร ท่ำนอำจำรย์เจ้ำของวชิำ ท่ำนอำจำรย์ทีไ่ด้มำร่วมฟังใน

รำยกำรนี้ นิสิตทุกท่ำน พร้อมด้วยท่ำนผู้สนใจใฝ่ธรรมที่ได้มำร่วมในรำยกำร

วันนี้ ตามก�าหนดว่า มาพบกับกลุ่มเล็กๆ มีนิสิตอยู่ ๙ คน แต่ขณะ

นี้มีผู้มาร่วมฟังหลายท่าน ก็เลยกลายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น ถึงจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 

ก็มาพูดกันแบบสบายๆ อาตมาคิดว่าจะพูดเรื่องเบาๆ หรือถ้าจะหนักบ้างก็

ไม่ให้หนกันกั คอืหนกัขนาดเบา และอาจจะเป็นเรือ่งซ�้าเก่าๆ บ้าง เพราะโน้ม

ใจไปในทางทีจ่ะพดูในเรือ่งซึง่เป็นข้อสงัเกตต่างๆ ทีเ่คยพดูมาแล้ว เป็นการน�า

เอาเรื่องเก่าๆ มาพูดกันใหม่ แต่ก็เป็นการประมวล แม้จะเป็นการซ�้า ก็ถือว่า 

มาทบทวนข้อที่น่ารู้บางอย่าง 

แม้แต่ชื่อเรื่องที่ตั้งไว้ ก็เป็นถ้อยค�าท่ีน่าพิจารณาก่อนแล้ว ในค�า

ว่า “หลักพุทธธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรม”
**** นี้ จุดที่น่าสนใจ ก็คือค�าว่า 

ปฏิบัติธรรม 

****บรรยายแก่นิสิตปริญญาโท ในภาควิชาสารัตถศึกษา แห่งบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ ตั้งชื่อเรื่องใหม่

ว่า “ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง” 
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ตอน ๑

ความเข้าใจพื้นฐาน

ค�าว่า กำรปฏบิตัธิรรม ทีเ่ราใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนันี ้มคีวามหมายค่อน

ข้างจะถูกจ�ากัดคับแคบลงมาก และบางครั้งก็ท�าให้เกิดความเข้าใจท่ีไม่สู้จะ

ตรงกบัความจรงิ หรอืแม้ว่าจะตรง กไ็ม่เท่ากบัความจรงิ ไม่พอดกีบัความจรงิ 

อย่างที่บอกตอนต้นว่าออกจะคับแคบไป 

เราเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมอย่างไร เวลานี้ เมื่อพูดถึง

การปฏิบัติธรรม หลายท่านจะนึกถึงการไปนั่งท�าสมาธิ การปลีกตัวออกไป

จากสังคม ไปอยู่ในที่สงบเงียบ แล้วก็บ�าเพ็ญเพียรทางจิตใจ ฝึกท�ากรรมฐาน

อย่างที่เรียกว่าจิตตภาวนา ค�าว่า ปฏิบัติธรรมท่ีเราใช้ในปัจจุบันมักจะใช้ใน

ความหมายแคบๆ อย่างนี้ ก็จึงเป็นเรื่องที่เราควรจะมาพูดกัน ท�าความเข้าใจ

กันตั้งแต่ต้น เพื่อให้มีความแจ่มชัดเกี่ยวกับเรื่องถ้อยค�า

ปฏิบัติธรรม คืออย่างไร
ค�าว่า ปฏิบัติธรรม นั้น หมายความว่าอย่างไร ปฏิบัติธรรมก็คือ เอา

ธรรมมาปฏบิติั เอาธรรมมาใช้ เอามาใช้ด�าเนนิชวีติท�าการท�างาน คอืเอาธรรม

มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงนั่นเอง เมื่อปฏิบัติธรรมก็หมายถึงว่า เอา

ธรรมมาใช้ในชีวิตจริง หรือเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต ถ้ายังไม่ได้ใช้ ก็
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ไม่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติ 

ว่าถึงตัวค�าว่า “ปฏิบัติ” เองนี้ เดิมนั้นแปลว่า “เดินทาง” มาจาก

ภาษาบาลี ของเดิมนี้ มีค�าคล้ายๆ กันอีกค�าหนึ่งคือ “ปฏิปทา”

“ปฏปิทา” แปลว่าอะไร จะเหน็ได้ในค�าว่า “มชัฌมิาปฏปิทา” ทีเ่รา

แปลกันว่า “ทางสายกลาง” มัชฌิมา แปลว่า สายกลาง และปฏิปทา แปลว่า 

ทาง ทางคืออะไร ทางนั้นคือ ที่ที่จะเดิน ค�าว่าปฏิปทา ก็คือที่ที่จะเดิน 

ค�าว่าปฏปิทา กบัค�าว่าปฏบิติันี ้เป็นค�าเดยีวกนั รากศพัท์อนัเดยีวกนั 

ถ้าเป็นกรยิา มรีปูเป็นปฏปิชชฺติ เช่นในค�าว่า “มคคฺ� ปฏปิชชฺต”ิ แปลว่าเดนิทาง 

เพราะฉะนั้น ปฏิปชฺชติ มาเป็น ปฏิบัติ หรือเป็นปฏิปทา ก็ตาม ก็

แปลว่า การเดนิทาง หรอืแปลว่า ทางทีเ่ดนิ ถ้าเป็นการเดนิทางกน็ยิมใช้ในรปู

ว่าปฏิปตฺติ หรือไทยใช้ว่า ปฏิบัติ ถ้าเป็นทางที่เดินก็นิยมใช้ ปฏิปทา 

เพราะฉะน้ัน เราเอาถ้อยค�าส�าหรับสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมนั้นเอง มา

ประยุกต์ใช้ในทางนามธรรม

การเดินทางตามปกตินัน้ เป็นการเดนิทางภายนอก เป็นการเดนิทาง

ด้านวัตถุ เอาเท้าเดิน หรือแม้มีรถแล้ว เอารถวิ่งไป ตลอดจนไปด้วยเครื่องบิน 

ก็เรียกว่า เป็นการเดินทาง

ทนีี ้ชวีติของเรากเ็หมอืนกนั ชวีติกเ็ป็นการเดนิทาง ชนดิหนึง่ แต่เรา

มักเปลีย่นค�าพดูจากเดินมาเป็นด�าเนนิ ทีจ่รงิเดนิกบัด�าเนนินัน้ กศ็พัท์เดยีวกนั

นั่นแหละ เดินก็แผลงมาเป็นด�าเนิน แล้วเราก็มีการด�าเนินชีวิต ในการด�าเนิน
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ชีวิตนั้น ก็เหมือนกับว่า เราเอาชีวิตนี้ไปเดินทาง หรือว่าการเป็นอยู่ของเรา

นั้นเปรียบเสมือนทาง ถ้าเป็นอยู่อย่างถูกต้อง ก็เรียกว่าเดินทางชีวิตอย่างถูก

ต้อง คือด�าเนินชีวิตได้ดี ถ้าเดินทางชีวิตไม่ถูกต้อง ก็เรียกว่าด�าเนินชีวิตที่ผิด 

ในเมื่อปฏิปทา หรือปฏิบัตินี้ แปลว่า การเดินทางและทางที่เดิน 

เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมมาใช้ในการเดินทางชีวิต หรือเอา

มาช่วยให้ด�าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง หรือเอามาช่วยในการเดินทางชีวิต เพื่อ

ให้การด�าเนินชีวิตนั้นเป็นไปด้วยดี 

หมายความว่า ถ้าเราไม่เอาธรรมมาใช้ การเดนิทางชีวติของเรากอ็าจ

จะผิด อาจจะเขว อาจจะพลาด อาจจะหลง อาจจะไปในทางทีเ่กดิความเสือ่ม

ความพินาศ แทนที่จะเป็นทางแห่งความสุขความเจริญ เราก็เลยเอาธรรมมา

ช่วย เอาธรรมมาปฏิบัติ ก็คือเอาธรรมมาใช้ช่วยให้การเดินทางชีวิตนี้ถูกต้อง 

เกิดประโยชน์ขึ้น 

พูดง่ายๆ จึงว่าการปฏิบัติธรรมคือการเอาธรรมมาใช้นั้นเอง ใช้ให้

เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเรา 

เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมก็จึงเป็นเรื่องกว้างๆ ไม่เฉพาะการที่

จะปลีกตวัออกจากสงัคม ไปอยูท่ีว่ดั ไปอยูท่ีป่่า แล้วกไ็ปนัง่บ�าเพญ็สมาธอิะไร

อย่างนั้น ไม่ใช่แค่นั้น อันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง เป็นการพยายามน�าธรรมมา

ใช้ในขั้นลึก ในการที่จะฝึกฝนจิตใจอย่างจริงๆ จังๆ 

ถ้าจะเรียกเป็นภาษาสมัยใหม่ การปลีกตัวไปปฏิบัติแบบนั้นก็เรียก
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ว่าเป็นการปฏิบัติแบบ intensive เป็นการปฏิบัติแบบเข้มข้น หรือลงลึก

เฉพาะเรื่อง

ที่จริงนั้น การปฏิบัติธรรมต้องมีตลอดเวลา เรานั่งกันอยู่ในที่นี้ ก็

ต้องมีการปฏิบัติธรรม คือเอาธรรมมาใช้ เมื่อปฏิบัติสิ่งนั้น ท�าสิ่งนั้นอย่างถูก

ต้อง ก็เป็นการปฏิบัติธรรม 

เมือ่ท�างานหรือท�าหน้าทีข่องตนอย่างถกูต้อง ตัง้ใจท�าให้ด ีให้เกดิคณุ

ประโยชน์ ให้ส�าเร็จความมุ่งหมายที่ดีงาม ก็เป็นการปฏิบัติธรรม 

ดังนัน้ ถ้าตนมหีน้าทีศ่กึษาเล่าเรยีน แล้วศกึษาเล่าเรยีนอย่างถกูต้อง 

มคีวามขยนัหมัน่เพยีร ตัง้ใจเล่าเรยีน เล่าเรยีนให้ได้ผล กเ็ป็นการปฏบิตัธิรรม 

เช่น เล่าเรียนโดยมีอิทธิบาท ๔ มีฉันทะ พอใจรักในการเรียนนั้น มีวิริยะ มี

ความเพียร ใจสู้ มีจิตตะ เอาใจใส่ รับผิดชอบ มีวิมังสา คอยไตร่ตรอง ตรวจ

สอบ ทดสอบ ทดลองให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป อย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรม 

หรอืในการท�างานกเ็หมอืนกนั เมือ่มอีทิธบิาท ๔ เอาอทิธบิาท ๔ มา

ใช้ในการท�างานนั้น ก็เป็นการปฏิบัติธรรม 

แม้แต่ออกไปในท้องถนน ไปขับรถ ถ้าขับโดยรักษากฎจราจร ขับ

เรียบร้อยดีไม่ประมาท มีความสุภาพ หรือลึกเข้าไป แม้กระทั่งว่า ท�าจิตใจให้

สบาย ไม่เครยีด มคีวามผ่องใสสบายใจในเวลาทีข่บัรถนัน้ได้ กเ็ป็นการปฏบิตัิ

ธรรมในระดับต่างๆ 

แล้วแต่ว่าใครจะสามารถเอาธรรมมาใช้ในการด�าเนินชีวิต หรือใน
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การท�ากิจหน้าที่นั้นๆ ให้ได้ผลแค่ไหนเพียงไร ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมทั้งนั้น 

เพราะฉะน้ัน การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้น ต้องมีอยู่ตลอดเวลา 

เพราะเราทุกคนมีหน้าที่ต้องด�าเนินชีวิตให้ดีงามถูกต้อง

แม้แต่การนั่งฟังปาฐกถานี่ก็มีการปฏิบัติธรรม ในมงคล ๓๘ ก็มีข้อ

ปฏิบัติที่ว่า “กาเลน ธมฺมสฺสวน�” การฟังธรรมตามกาล เป็นมงคลอันอุดม นี่

กเ็ป็นธรรมข้อหนึง่ เมือ่ตัง้ใจฟัง ฟังเป็น ใช้ความคดิพจิารณาไตร่ตรองสิง่ทีร่บั

ฟังนั้น ท�าให้เกิดปัญญาขึ้น ก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้น 

เป็นอันว่า การปฏิบัติธรรมนี้ เป็นเรื่องที่กว้างมาก หมายถึง การน�า

เอาธรรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิต หรือการท�ากิจท�างานท�าหน้าที่ให้

ถูกต้อง ท�าทุกเรื่องทุกอย่างให้ถูกต้อง ให้ดี ให้เกิดผลเป็นประโยชน์นั่นเอง 

เป็นการปฏิบัติธรรม

แต่เราเอาค�าว่าปฏิบัติธรรมมาใช้ในความหมายแคบๆ เฉพาะการ

ปฏิบัติธรรมที่มุ่งเน้นจะฝึกฝนกันอย่างจริงจังในทางจิตใจ และสงวนค�าว่า

ปฏิบัติธรรมไว้ใช้ในความหมายนั้น หรือนิยมใช้กันในความหมายนั้น 

ถ้าจะพดูให้ถกู ต้องบอกว่าปฏบิติัธรรมด้านนัน้ ด้านนี ้การทีเ่ราปลกี

ตวัไปท�ากรรมฐาน ไปบ�าเพ็ญสมาธ ิกค็งจะเรยีกว่าปฏบิตัธิรรมด้านจติตภาวนา 

อย่างนี้ได้ คือเรียกให้เต็ม แต่ถ้าจะพูดสั้นๆ เพื่อให้เข้าใจกันเอง โดยใช้ค�านั้น

ต่อไป ก็ต้องใช้อย่างรูก้นั คือใช้ในความหมายท่ีถือว่าเข้าใจกนัอยูแ่ล้วหรอืละไว้

ในฐานเข้าใจ นี่เป็นข้อที่หนึ่งที่ควรจะท�าความเข้าใจกัน
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การศึกษา กับการปฏิบัติ ไม่ใช่คนละอย่าง
ต่อไป ประการทีส่อง ธรรมนัน้เมือ่เราเอามาใช้ เอามาลงมอืท�า กจ็ะ

มาเข้าคู่กับธรรมที่ยังไม่ได้เอามาใช้ ยังไม่ได้เอามาท�า 

ตอนที่ยังไม่เอามาใช้ ไม่เอามาท�า ธรรมนั้นก็เป็นเพียงธรรมที่ได้ฟัง

มา ได้เล่าเรียนมา ธรรมที่ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ลงมือท�า ยังเป็นเพียงสิ่งที่รับฟังมา 

เล่าเรียนมานี่ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง

ตอนทีเ่อามาใช้เอามาท�าเรยีกว่า“ปฏบิตั”ิ ตอนทีย่งัไม่ได้ใช้ไม่ได้ท�า 

เป็นเพียงเล่าเรียน จะเรียกว่าอะไร 

หลายท่านคงจะบอกว่า การปฏิบัตินี้คู่กับการศึกษา เมื่อเอามาใช้

เอามาท�าเป็นการปฏิบัติ ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ท�าก็เป็นเพียงการศึกษา อันนี้ก็

เป็นปัญหาอีกแล้ว 

ค�าว่า การศกึษานี ้ในเมอืงไทยน�ามาใช้เป็นค�าคู่กบัการปฏบัิต ิศกึษา

หมายความว่าเล่าเรยีน ยงัไม่ได้ท�า เข้าใจกนัว่า ถ้าศกึษา กค็อืยงัไม่ได้ท�า เพยีง

เล่าเรียนมา เมื่อปฏิบัติก็คือเอาสิ่งที่ศึกษานั้นมาลงมือท�า ความเข้าใจอย่างนี้

ก็ไม่ถูกต้องอีก

ค�าว่าศึกษานั้นเดิมไม่ได้คู่กับการปฏิบัติ อันนี้จะต้องแยกจากความ

หมายที่แท้จริง ความหมายที่เข้าใจกันในสังคมไทยปัจจุบัน ที่ให้ค�าว่า ศึกษา

คู่กับค�าว่า ปฏิบัติ นั้น เป็นเรื่องของสังคมไทย เป็นเรื่องของภาษาไทยที่กลาย

หรือเพี้ยนไปเท่านั้น
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ค�าที่คู่กับปฏิบัติ เป็นเพียงความรู้ที่เล่าเรียนรับฟังมานั้น มีศัพท์

เฉพาะของมันอยู่แล้ว เรียกว่าปริยัติ 

ค�าที่คู่กับปฏิบัติ ก็คือ ปริยัติ ปริยัติคือเล่าเรียนมา แล้วปฏิบัติก็เอา

มาลงมือท�า แต่ท�าไมการศึกษาจึงกลายความหมายมาเป็นการเล่าเรียน 

การศึกษาเดิมน้ัน มคีวามหมายกว้าง ตัง้แต่เรยีนรูไ้ปจนกระทัง่ฝึกหดั 

ลงมือปฏิบัติ ปฏิบัตินี้ในแง่หนึ่ง ก็คือ ฝึกหัดเพื่อท�าให้เป็น และทั้งหมดตลอด

กระบวนการนั้น เราเรียกว่าการศึกษา

อาจจะเป็นไปได้ว่าในสมัยหลังๆ นี้ การศึกษาได้เน้นในด้านการเล่า

เรียนหนังสอื อ่านต�าราหรอืคมัภร์ีมากไป ความหมายของการศกึษากเ็ลยแคบ

ลง เหลือเป็นเพียงเล่าเรียนต�าราไป พอเหลือเพียงเล่าเรียนต�ารา ก็ไปได้แค่

ปริยัติ แต่ที่จริงค�าว่า ศึกษานั้นมีความหมายเท่ากับปริยัติและปฏิบัติรวมกัน

เรื่องความหมายของการศึกษานี้ อาตมาเคยพูดที่นี่ครั้งหนึ่งยืดยาว

แล้ว เพราะฉะนั้น จะไม่ขอพูดซ�้า คราวนั้น ได้ยกบาลีมาอ้างด้วยซ�้าให้เห็นว่า 

ค�าว่าศกึษานัน้ทีจ่รงิมคีวามหมายคลมุ ต้ังแต่ปรยิตัมิาจนถึงปฏบิตัอิย่างไร คอื 

รวมทัง้เล่าเรยีนให้รู ้แล้วกม็าฝึกท�าให้เป็น ตลอดกระบวนการนีเ้รยีกว่า ศกึษา 

แม้แต่ในสมยัรัชกาลที ่๕ ตอนทีเ่ร่ิมมกีารศกึษาแผนปัจจบุนักนัใหม่ๆ 

ก็ปรากฏว่าได้มีการหลงเพี้ยนในความหมายของการศึกษา จนกระทั่งสมเด็จ

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ต้องทรงเขียนชี้แจงว่า การ

ศึกษานั้นไม่ใช่หมายถึงการเล่าเรียนต�าราเท่านั้น แต่หมายถึง การส�าเหนียก 
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ท�าให้เป็นในอาชีพนั้นๆ ในเรื่องนั้นๆ แม้แต่เด็กอยู่กับบ้านเรียนรู้แล้วก็หัด

ท�างานท�าไร่ไถนา ก็เรียกว่า การศึกษาทั้งสิ้น ทรงเขียนอธิบายไว้ในท�านองนี้ 

เพราะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องที่ต้องมาท�าความเข้าใจกันว่า ค�าว่าการ

ศึกษาน้ัน ที่จริงไม่ได้คู่กับค�าว่าปฏิบัติ แต่ปัจจุบันนี้เราใช้ลงตัวแล้ว ก็เลย

กลายเป็นจ�าเป็นต้องใช้แบบยอมๆ ตามกันไป แต่ส�าหรับผู้ที่ได้รับทราบแล้ว 

ก็ควรท�าความเข้าใจ และใช้อย่างรู้ทัน คือรู้ว่าใช้กันไปอย่างนั้นเองตามนิยม 

แต่ความหมายที่แท้จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น 

ความหมายที่แท้จริงนั้น ปฏิบัติคู่กับปริยัติ ถ้าเป็นเพียงความรู้จาก

การเล่าเรยีน ท่องจ�าอ่านต�ารา เป็นธรรมะทีฟั่งเขามาอย่างนัน้ กเ็ป็นขัน้ปรยิตัิ 

ถ้าเป็นการเอามาลงมอืฝึกหดัท�า กเ็ป็นขัน้ปฏบัิต ิทัง้ปรยิตัแิละปฏบัิต ิ๒ อย่าง

นี้รวมกันเรียกว่าการศึกษา

นีเ้ป็นเรือ่งที ่๒ ทีอ่ยากจะพดูในทีน่ี ้เมือ่มปีรยิตัคู่ิกบัการปฏบิตั ิรวม

เข้าเป็นการศึกษาแล้ว การเล่าเรียนก็โยงต่อมาถึงการลงมือท�า 

ทีนี้ เมื่อลงมือท�าแล้วก็จะเกิดผลข้ึนมา เป็นผลจากการศึกษา ผล

จากการศึกษาที่ถึงขั้นปฏิบัติแล้ว ก็คือสิ่งที่เรียกว่า “ปฏิเวธ” 

เราต้องแยกว่าการศึกษามี ๒ ขั้น คือ การศึกษาในขั้นปริยัติกับการ

ศึกษาขั้นปฏิบัติ เมื่อผ่านการศึกษาขั้นปริยัติมาแล้ว ก็ต่อด้วยการศึกษาขั้น

ปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วก็จะส่งผลเป็นปฏิเวธ ปฏิเวธก็เป็นอันดับที่ ๓ คือเป็น

ผลจากการปฏิบัตินั่นเอง 
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เพราะฉะนั้น ในทางพระศาสนา ท่านจึงมีค�าใช้ ๓ ค�า เรียงล�าดับ

กันว่าปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ถ้าใช้ ๒ ก็เหลือศึกษา และปฏิเวธ ในพระ

ไตรปิฎก บางแห่งท่านใช้ศึกษาคู่กบัปฏเิวธไปเลย เพราะศกึษานบัรวมทัง้ปรยิตัิ

และปฏิบัติไปแล้ว จึงก้าวไปถึงปฏิเวธได้เลย 

ในการใช้ค�าว่าการศึกษาในปัจจุบัน ถ้าจะเข้าถึงความหมายท่ีแท้

จริงจะต้องให้ค�าว่าการศึกษานี้คลุมไปถึงการฝึกหัด การลงมือท�า หรือการ

ปฏิบัติด้วย

เป็นอันว่า ตอนนี้เราได้มาถึงความหมายของศัพท์ที่มีความสัมพันธ์

กัน ๓ ค�า คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ 

ปริยัติ เป็นขั้นเล่าเรียน รับฟังผู้อื่นมา โดยเฉพาะสิ่งที่พระพุทธเจ้า

สอนไว้ ซ่ึงสบืต่อกนัมาในพระไตรปิฎก และเรามคีรอูาจารย์แนะน�าบอกกล่าว 

เอามาท่องมาบ่น มาสอบสวนทบทวนกัน ทั้งหมดนี้เรียกว่าปริยัติ 

เม่ือเอาสิง่ทีไ่ด้เล่าเรยีนนัน้มาลงมอืท�า กเ็ป็นปฏบิตั ิการปฏบิตักิค็อื

ตวัศลี สมาธ ิปัญญา หรอืถ้าขยายส�าหรบัคฤหสัถ์นยิมใช้ค�าว่า ทาน ศลี ภาวนา 

ตัวแท้ของการปฏิบัติอยู่ที่ไหน
เริ่มด้วยชุดแรกก่อน ที่เรียกว่าปฏิบัติก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา  

ค�าว่าปฏิบัติ จะต้องมีความหมายครบ ศีล สมาธิ ปัญญา แต่ปัจจุบันนี้ เรามัก

จะใช้ค�าว่าปฏิบัติโดยเน้นไปที่สมาธิกันมาก 
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ศีล สมาธิ ปัญญานี้ เราจะเห็นว่าเรียงจากข้างนอกไปหาข้างใน 

ศลี อยู่ทีต่วัของเราทีม่องเหน็ คอืตวัของเราทีแ่สดงออกมาภายนอก 

ทางกาย และทางวาจา ถ้ากระท�าทางกาย ก็เป็นกายกรรม ถ้าเป็นด้านวาจา

คอืค�าพดู กเ็ป็นวจกีรรม แม้ว่าทัง้หมดนัน้จะออกมาจากใจ คอื เจตนา แต่การ

ก�าหนดศลีนัน้ ก�าหนดทีพ่ฤตกิรรมซึง่แสดงออกมาทางกายและวาจา อยู่ทีต่วั

เราที่ต่อกับภายนอก 

ข้อต่อไปคอืสมาธ ิลกึเข้าไปข้างในมองไม่เหน็ ไม่อยู่ทีต่วัข้างนอก ไม่

มองเห็นที่กายวาจา แต่อยู่ที่จิตใจ 

แล้วสุดท้ายก็ปัญญา เป็นขั้นที่อาศัยจิตนั่นแหละท�างาน เมื่อใช้จิต

น้ันท�างานให้เกดิความรู้ความเข้าใจสิง่ทัง้หลาย กเ็กดิปัญญาขึน้ เป็นส่วนทีม่า

เสรมิ เพือ่ปรับปรงุคุณภาพของจิตใจ แล้วจิตใจทีม่คีวามรู้มปัีญญา กเ็อาความรู้

น้ันมาใช้ปรบัปรงุชวีติด้านกายวาจา อกีต่อหนึง่ อนันีก้เ็ป็นเรือ่งของการปฏบิตัิ 

ชุดที่ ๒ ที่เน้นส�าหรับคฤหัสถ์ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา ชุดทาน ศีล 

ภาวนา นี้จะเห็นว่า เน้นส่วนภายนอกมากขึ้น เริ่มจากทาน ทานนี้ไปจับที่

ของนอกตัวเลย ศีลยังอยู่ที่ตัว แต่ทานนี่ออกไปที่ของนอกตัว เป็นการเอา

สิ่งของไปให้แก่ผู้อื่น การเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเผื่อแผ่กัน พอถึงศีลก็มาอยู่ที่ตัว 

จากของนอกตัวแล้วมาอยู่ที่ตัว เสร็จแล้วถึงภาวนาก็เข้าไปในตัว 

ภาวนาที่เข้าไปในตัวก็ไปแยกเป็น ๒ ส่วน คือ ด้านจิตที่เป็นสมาธิ 

กับด้านปัญญา ได้แก่สมาธิและปัญญามารวมเข้าด้วยกันเป็นภาวนา 
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ค�าว่าภาวนานั้น หมายถึงทั้งภาวนาท่ีเป็นการฝึกอบรมด้านจิต ซ่ึง

เรียกว่าจิตตภาวนา และภาวนาที่เป็นการฝึกอบรมด้านปัญญา ที่เรียกว่า

ปัญญาภาวนา ภาวนาจึงแบ่งเป็น ๒ คือ จิตตภาวนา กับปัญญาภาวนา พูด

ง่ายๆ ก็คือ เป็นสมาธิ และปัญญานั่นเอง  

เพราะฉะนั้น ๒ ชุด คือ ทาน ศีล ภาวนา กับ ศีล สมาธิ ปัญญา นี้ 

ทีจ่รงิกเ็รือ่งเดยีวกนั แต่ชดุหนึง่เน้นด้านภายนอก เน้นด้านหยาบ จดัเป็นทาน 

ศีล และภาวนา โดยขยายด้านนอกเป็น ๒ อย่าง คือ ทาน กับ ศีล เอาข้างใน 

๒ อย่างคือ สมาธิ และปัญญาไปยุบเป็นภาวนาอย่างเดียว 

ส่วนชุดศีล สมาธิ ปัญญา นั้น เอาด้านในคือภาวนาไปแยกละเอียด

เป็นจิตใจ (สมาธิ) กับปัญญา แต่ด้านนอกคือทานกับศีลนั้นรวมเป็นอันเดียว 

เพราะว่าศีลน้ันหลักการก็คืออยู่ร่วมกันด้วยดีกับผู้อื่นในสังคม ส่วนทานก็

เป็นองค์ประกอบในการที่จะอยู่ร่วมกันด้วยดีกับผู้อื่นในสังคม ก็เลยมารวม

อยู่ในค�าว่าศีล 

เพราะฉะนั้น เมื่อท่านได้ฟังค�าว่า ทาน ศีล ภาวนา กับ ศีล สมาธิ 

ปัญญานี้ ก็ให้ทราบว่าที่จริงเป็นระบบอันเดียวกัน แต่เราแยกเพื่อให้เห็นจุด

เน้นที่ต่างกัน ส�าหรับคฤหัสถ์จะเน้นด้านนอก จัดเป็นทาน ศีล ภาวนา แต่

ส�าหรับพระสงฆ์จะเน้นด้านใน วางหลักเป็นศีล สมาธิ ปัญญา 

อนึ่ง ชื่อเรียกก็คล้ายๆ กัน ชุด ศีล สมาธิ ปัญญา ทุกท่านรู้จักกัน

ดีแล้วว่าไตรสิกขา ไตร แปลว่า ๓ สิกขา คือ การศึกษา รวมเป็นไตรสิกขา 
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แปลว่า การศึกษา ๓ อย่าง 

ส่วนชุดทาน ศีล ภาวนา เรียกชื่อต่างไปนิดหนึ่งว่าปุญญสิกขา หรือ 

บุญสิกขา ก็คือ การฝึกฝนในเรื่องความดี หรือการฝึกหัดท�าความดีนั่นเอง 

ปุญญ=ความดี สิกขา=การฝึกอบรม คือการฝึกฝนปฏิบัติอบรมในเรื่องความ

ดี การท�าให้คนเจริญงอกงามขึ้นในความดีต่างๆ ด้วยทาน ศีล ภาวนา 

รวมแล้วทั้ง ๒ ชุดก็เป็นอันเดียวกัน ต่างกันที่จุดเน้นดังกล่าว

จากที่พูดมานี้ จะเห็นได้ทันทีว่า ในเรื่องการศึกษานั้น สาระ

ส�าคัญของมันมาปรากฏเด่นที่การปฏิบัติ เพราะว่า การศึกษานั้นคือ สิกขา  

ซึ่งหมายถึง ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ ทาน ศีล ภาวนานั้น และ

สิกขา หรือการศึกษา ๓ อย่างนั่นแหละ ที่ท่านบอกว่าเป็นการปฏิบัติ

เมือ่เป็นเช่นนี ้การศกึษาอยู่ทีไ่หน กอ็ยู่ทีต่วัการปฏบิตั ิคอือยู่ทีท่าน 

ศีล ภาวนา อยู่ที่ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเรื่องของการกระท�าทั้งนั้น 

ฉะนัน้ การศกึษาต้องเน้นทีก่ารปฏบิตั ิไม่ใช่ความหมายทีว่่าเพยีงมา

เล่าเรียนต�ารับต�ารา นี้เป็นเรื่องที่ต้องท�าความเข้าใจกันในเบื้องต้น 

อย่างไรกต็าม เมือ่รู้เท่าทนัแล้ว ต่อไป เราสามารถใช้ศพัท์ตามทีน่ยิม

กนัได้ ถงึแม้จะใช้ค�าว่าปฏบิตัธิรรม โดยรู้ตามเขาว่าจะไปท�าสมาธกิเ็อา แต่เรา

รู้ว่าที่จริงนั้นความหมายมันกว้าง หมายถึงเอาธรรมมาใช้ในการด�าเนินชีวิต

ทั้งหมด ในการกระท�าทุกอย่าง หรือเมื่อพูดว่าศึกษาและปฏิบัติ ก็ต้องรู้ว่า ที่

จริง ศึกษานั้นคลุมปฏิบัติอยู่แล้ว
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ปฏิบัติโดยไม่มีปริยัติ จริงหรือ
ขอก้าวต่อไป ในการท�าความเข้าใจเบ้ืองต้น เพื่อปรับความรู้ความ

เข้าใจให้เข้ากนัดีก่อน มผู้ีถกเถยีงกนัว่า ไปปฏบิตัเิลยโดยไม่มปีรยิตักิไ็ด้ เข้าป่า

ไปอยู่กับอาจารย์ หรือไปอยู่คนเดียว ไปถึงก็ลงมือบ�าเพ็ญสมาธิเลย ไม่ต้องมี

ปริยัติ นอกจากนั้นก็ยังมีการติเตียนว่า ถ้าปริยัติอย่างเดียวโดยไม่ปฏิบัติ ก็ไม่

ท�าให้ได้ประโยชน์อะไรขึน้มา เพราะเมือ่ไม่มกีารปฏบิตักิไ็ม่เกดิผลคอืปฏเิวธ นี้

ก็เป็นเรื่องที่ควรท�าความเข้าใจ แต่ก่อนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ก็ต้องรู้ความสัมพันธ์

ระหว่างปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เล็กน้อย

อย่างทีก่ล่าวมาในเบือ้งต้นแล้วว่า ปรยิตัคิอืการเล่าเรยีนสดบัฟังจาก

ผู้อื่น แม้แต่พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นพระธรรม ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นสิ่ง

ที่ได้รับฟังมาจากผู้อื่น คือรับฟังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ 

แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้ คืออะไร ก็คือประสบการณ์ที่เป็น

ผลจากการปฏิบัติของพระองค์ใช่หรือไม่ คือพระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติมาแล้ว 

แล้วก็ได้รับผล พระองค์มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ และได้รับผลจากการ

ปฏิบัตินั้นมาเองแล้ว พระองค์ทรงน�าประสบการณ์นั้นแหละมาจัดเรียบเรียง

ขึ้น แล้วน�ามาถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น ความรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติของ

พระองค์นี้ ก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าปริยัติ เพราะฉะนั้นปริยัติที่แท้จริง จึงเกิด

จากปฏิบัติและปฏิเวธ ถ้าหากว่าปฏิบัติ และปฏิเวธไม่ถูก เราก็จะได้ปริยัติที่

ผิด อันนี้เป็นของแน่นอน 
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การที่เรายอมรับปริยัตินี้ ก็เพราะเราเชื่อพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่ เรา

ไว้ใจว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติถูกได้รับผลจริงแล้ว เพราะฉะนั้น ประสบการณ์

ที่พระองค์น�ามาเล่า ซึ่งมาเป็นปริยัติส�าหรับเรานี้ เราจึงเช่ือถือ นี้เป็นขั้นท่ี

หน่ึง คือ ปริยัติไม่ได้มาจากไหน ก็มาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติของ

พระพุทธเจ้านั่นเอง

เมื่อเป็นเช่นนี้ ปริยัติก็จะมาเป็นเครื่องช่วยให้ปฏิบัติได้ถูกต้องต่อ

ไป เพราะเป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติมาแล้ว เหมือนกับคนที่เดินทางมา

แล้ว เขาเดินทางไปจนกระทั่งส�าเร็จบรรลุความมุ่งหมายแล้ว เราจะเดินทาง

บ้าง เราไม่รู้เหนือรู้ใต้ จะเจออะไรที่ไหน มีสิ่งใดเป็นที่สังเกตบ้าง ไม่รู้ทางไป

เลย แล้วจะเป็นอย่างไร 

ปฏิบัตินี่บอกแล้วว่าคือเดินทาง เราเดินทางเองไม่ถูก เราไม่แน่ใจ

ตนเอง เราก็เลยขอความรู้จากท่านที่เคยมีประสบการณ์ได้เดินทางมาก่อน 
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เรากจ็งึมาเรยีนปรยิตั ิเหตผุลทีเ่ราเรยีนปรยิตั ิกเ็พือ่ให้ปรยิตันิัน้แหละมาช่วย 

คอืเอาประสบการณ์ของท่านทีเ่คยผ่านมาแล้ว มาช่วยให้เราเดนิได้สะดวกขึน้ 

ทีนี้ถ้าเราไม่อาศัยปริยัติจะเป็นอย่างไร เราก็สุ่มสี่สุ่มห้าเริ่มต้นใหม่ 

ลองผิดลองถูก ก็สามารถท�าได้ ปฏิบัตินั้นท่านไม่ได้ห้าม ใครจะปฏิบัติก็ได้ 

จะตั้งตัวเป็นศาสดาใหม่เสียเอง ใครจะไปห้ามได้ แต่ท่านไม่เคยเดินทางนี้ 

ก็รับรองไม่ได้นะ ท่านอาจจะไปตกหลุมตกบ่อ อาจจะหล่นเหวไปเสียก่อน

ระหว่างทาง หรืออาจจะไปทางผิด เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกนอกลู่นอกทางไป

กไ็ด้ เพราะในระหว่างทางนี ้มเีลีย้วมแียกเยอะแยะไปหมด และในทางปฏบิตัิ

ก็เป็นความจริงอย่างนั้น

ในการปฏิบัติตามหลักการที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายนั้นระหว่าง

ทางมีทางรก ทางเลี้ยว ทางหลุม ทางบ่อ ทางแยกมากมาย ถ้าเราไม่มี 

ความรู้ เราก็อาจจะไปผิดทางหรือประสบอันตราย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความฉลาด

ของเรา แต่เรามานึกว่า ถ้าเราได้ประสบการณ์ของผู้ท่ีผ่านมาแล้ว เอามาใช้

ประโยชน์ มันจะช่วยเรา เราก็เลยเรียนปริยัติ ทีนี้ถ้าเราไม่เอาปริยัติเลย เราก็

เสี่ยงต่อการที่จะปฏิบัติเดินทางผิดพลาด 

ปรยิตันิีท่้านเปรยีบเหมอืนกบัเขม็ทศิบ้าง เหมอืนกบัแสงไฟส่องทาง

บ้าง เขม็ทศิท�าให้เรารู้ทศิทางไปถกู แสงไฟส่องทางหรอืไฟฉายกท็�าให้เราเหน็

ทางที่จะเดิน ไม่ใช่เดินไปในความมืด แล้วก็คล�าหาลองผิดลองถูกไป 

อีกอย่างหนึ่ง ปริยัติเหมือนกับแผนที่ และเหมือนกับความรู้ใน
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ภมูศิาสตร์หรอืหนงัสอืแนะน�าการท่องเทีย่ว ความรู้ทางภมูศิาสตร์หรอืหนงัสอื

แนะน�าการเดนิทางกช่็วยให้เรารู้ว่า เดนิไปทางนีไ้ปไหน แล้วในระหว่างทางที่

ถูกต้องจะพบปะอะไรบ้าง ผ่านอะไร มีอะไรเป็นที่สังเกต ยิ่งกว่านั้น บางทียัง

ได้รู้ว่าควรจะพักได้ที่ไหนบ้าง มีอะไรที่ควรระวัง มีอะไรที่จะได้พบเห็นเป็น

ความรู้พิเศษ ท�าให้เราเตรียมตัวได้ถูกต้องทุกอย่าง 

แผนที่และหนังสือภูมิศาสตร์นั้น ก็เกิดจากคนที่เขาได้ส�ารวจ

ที่ส�ารวจทางมาก่อนแล้วท�าไว้ ถ้าแผนที่หรือหนังสือภูมิศาสตร์ท�าไว้ผิด  

ก็เป็นปัญหาซ้อนเข้ามา ซึ่งก็ต้องว่ากันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่รวมความแล้ว ถ้า

ไม่มีปริยัติเลย ก็เสี่ยงต่อการที่จะเดินทางผิดและเกิดอันตรายอย่างท่ีกล่าว

มาแล้ว 

บางทีเราไม่ได้เรียนปริยัติโดยตรงจากพระพุทธเจ้า เราก็เรียนผ่าน

อาจารย์ บางทีอาจารย์ไม่ได้ให้เราเรียนต�าราหรือคัมภีร์ทั้งหมด อาจารย์สอน

เรานิดๆ หน่อยๆ บางทเีราไปหาอาจารย์ปุบ๊นี ่ท่านบอกเลยว่าให้ท�าอย่างนัน้ๆ 

เช่นบอกว่าให้ก�าหนดลมหายใจอย่างนัน้ๆ อนันีค้อือะไร อนันีก้ค็อืปรยิตั ิเพยีง

แต่พบกบัอาจารย์แล้ว ท่านบอกให้ท�าอย่างนี้ๆ  นะ นีค่อืปรยิตัแิล้ว หลายท่าน

ไม่เข้าใจ นึกว่าตัวเองไม่ได้ผ่านปริยัติ ที่จริงผ่านโดยไม่รู้ตัว 

อาจารย์มีหน้าที่อย่างหนึ่งที่ส�าคัญ คือการใช้ความสามารถคัด

เลือกปริยัติให้เหมาะกับตัวผู้ปฏิบัติ แทนที่เราจะต้องไปค้นปริยัติ เรียนปริยัติ

มากมาย หรอืเรยีนพระไตรปิฎกทัง้ ๔๕ เล่ม ๒๒,๐๐๐ กว่าหน้า อาจารย์ท่านมี
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ความช�านาญ ท่านได้เคยใช้ปรยิติัในการปฏบิตั ิมปีระสบการณ์ของตนเองแล้ว 

ท่านก็รู้ว่า อันไหนจ�าเป็นจะต้องใช้เมื่อไร ท่านก็คัดเลือกปริยัตินั้นมาให้เรา 

ตอนนี้เธอจะเริ่มแรก เอาตรงนี้เท่านี้พอ แล้วท่านก็ให้ปริยัติมา 

แค่นี ้คอืท่านคัดเลอืกปรยิติัให้เรา ลดัเวลาให้เรา ประหยดัเวลาให้เรา เสรจ็แล้ว

พอเราก้าวไปอกีสกันดิ อาจารย์กม็าตรวจสอบว่า เราปฏบิตัไิปได้แค่ไหน แล้ว

ท่านกใ็ห้ปรยิตัต่ิอ กล่าวคอื ค�าแนะน�าทีว่่าต่อไปให้ท�าอย่างนัน้ๆ หรอืบอกให้

รู้ว่าประสบการณ์ทีไ่ด้มาตอนนีผ้ดิพลาด ให้แก้ไขอย่างนัน้ๆ นีค่อืปรยิตัทิัง้สิน้

ในพระพุทธศาสนานั้น ท่านใช้ค�าว่าปริยัติในความหมายเฉพาะ 

ท่านจ�ากัดความไว้ทีเดียวว่า ปริยัติ หมายถึงพุทธพจน์ หรือค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่จะพึงเล่าเรียน

เราเป็นชาวพุทธ ก็คือเป็นคนที่เชื่อถือและปฏิบัติตามค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า แต่เวลานี้ พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ไม่มีพระชนม์ชีพอยู่ เรา

จงึรู้จกัพระพทุธเจ้าได้จากค�าสอนของพระองค์ทีเ่รยีกว่าปรยิตันิี ้ปรยิตัจิงึเป็น

สือ่เชือ่มโยงเราเข้าไปหาพระพทุธเจ้า ท�าให้เรารู้จกัพระองค์ และรู้ว่าพระองค์

สอนไว้ว่าอย่างไร

ถ้าจะพูดให้ตรงทีเดียว ผู้ที่กล่าวว่าปฏิบัติได้โดยไม่มีปริยัติ ก็

เท่ากับพูดว่า ตนสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องรู้ค�าสอนของพระพุทธเจ้า  

หรือไม่ต้องรู้เลยว่าพระพทุธเจ้าทรงสอนอะไร ซึง่กม็คีวามหมายอย่างเดยีวกบั

พูดว่า ตนสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าเลยนั่นเอง
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ถ้าอย่างน้ัน คนอื่นก็ย่อมจะกล่าวกับผู้นั้นได้ว่า เขาไม่ได้ปฏิบัติ

ธรรมของพระพุทธเจ้า หรือว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติพระพุทธศาสนา แต่เขาปฏิบัติ

อะไรๆ ที่เป็นเรื่องความคิดความเห็นของตัวเขาเอง หรือของอาจารย์ท่าน

นั้นๆ โดยเฉพาะ ซึ่งก็อาจจะเก่งมาก เช่นอย่างโยคีหรือฤาษีชีไพรตั้งแต่ก่อน

พุทธกาล ที่ได้ถึงฌานสมาบัติ หรือแม้กระทั่งจบโลกียอภิญญาขั้นสูงสุด แต่ก็

ไม่ใช่พระพุทธศาสนา

รวมความว่า ปัญหาเกี่ยวกับปริยัตินั้น ไม่ใช่ถามว่าปริยัติต้องมีหรือ

ไม่ แต่ควรถามว่า ปริยัติจะเอาแค่ไหนและจะรับเอามาอย่างไร

ปริยัติ จะเอาแค่ไหนและอย่างไร
เพราะฉะนั้น คนที่ปฏิบัติโดยไม่มีปริยัตินี่หาไม่ได้ นอกจากคนที่ไม่

เกี่ยวข้องอะไรกับพระพุทธศาสนา คือ จะตั้งศาสนาใหม่ของตนเอง ทุกคน

มีปริยัติ แต่อาจจะเป็นปริยัติในรูปที่เป็นวัตถุดิบหรือข้อมูลดิบเกินไป หรือ

เรียนปริยัติแบบอาจารย์ช่วยคัดเลือกมาให้ เพราะปริยัติที่ให้ผลดีนั้น ก็อยู่ท่ี

เหมาะกับตัวเรา 

พระพทุธเจ้าทรงให้ปรยิติัไว้ แต่พระพทุธเจ้าไม่ได้มาสอนเราโดยตรง 

เราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าโดยตรง เรามาพบอาจารย์ ถ้าอาจารย์เป็นผู้มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติมาแล้ว ก็มาช่วยคัดเลือกปริยัติให้เราอีกชั้นหนึ่ง 
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ก็จะท�าให้ชัดเจนและทุ่นเวลา 

ข้อส�าคัญที่ควรพิจารณาก็คือ ปริยัตินั้นเป็นปริยัติของพระพุทธเจ้า 

หรือเป็นปรยิติัของตัวอาจารย์เอง สิง่ทีเ่ราต้องการแท้ๆ กค็อื ให้เป็นปรยิตัขิอง

พระพทุธเจ้า แต่พระอาจารย์ช่วยเลอืกคัดมาให้ ในฐานะทีท่่านมปีระสบการณ์

และมีความช�านาญ ยิ่งเป็นปริยัติของพระพุทธเจ้า ที่พระอาจารย์ท่านได้เอา

ไปปฏบิตัเิหน็ผลมาเองแล้วกย็ิง่ด ีเพราะฉะนัน้ อาจารย์จงึมปีระโยชน์มาก ใน

ทางพระพุทธศาสนาท่านจึงเน้นว่า คนที่จะเริ่มปฏิบัติ ควรหาอาจารย์ ถึงกับ

เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตร ก็เพราะเหตุนี้ 

พระอาจารย์จะช่วยเลอืกเฟ้นปรยิติัให้เราให้เหมาะ ตามความจ�าเป็น

ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติ ส�าหรับจุดหรือขั้นตอนนั้นๆ เช่นว่าตอนนี้จะตั้งต้น 
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จะใช้ปริยัติอะไร คือ ควรบอกให้รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร หรือมีอะไรที่ควรรู้บ้าง 

ซึ่งจ�าเป็นส�าหรับบุคคลนี้ เพราะปริยัติที่เหมาะส�าหรับคนนี้คนโน้นบางทีก็ไม่

เหมือนกัน เพราะในการปฏิบัตินั้นมีความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ค�าสอนของพระพุทธเจ ้าที่ เรียกว ่าปริยัตินั้น เกิดจากการท่ี

พระองค์ได้ทรงสอนคนนั้นบ้างคนนี้บ้างมากมาย ซ่ึงพระองค์ก็ได้ทรงสอน

ให้เหมาะแก่บุคคล ให้เหมาะที่จะได้ผลแก่บุคคลนั้นๆ ทีนี้ เราไปเรียนปริยัติ

ทั้งดุ้น รวมเอาที่ทรงสอนคนโน้นบ้างคนนี้บ้างมาปนเข้าด้วยกันทั้งหมด  

เป็นวัตถุดิบทั้งนั้น หลายอย่างไม่เหมาะกับตัวเราเลย ก็เลยไม่ค่อยได้ผล 

นอกจากนั้นจะเอามาใช้ก็ใช้ไม่เป็น ปรับไม่ถูก 

ตอนนี้แหละที่อาจารย์มีประโยชน์มาก คือมาท�าหน้าที่เลือกเฟ้นให้

และปรับให้เหมาะกบัตัวบคุคล เพราะฉะนัน้ การเลอืกเฟ้นปรยิตันิัน้ ให้เหมาะ

สมกับขั้นตอนอย่างหนึ่ง และให้เหมาะสมกับตัวบุคคลอย่างหนึ่ง แล้วก็ให้

เฉพาะเท่าทีใ่ช้ทีจ่�าเป็นอย่างหนึง่ จงึเป็นหน้าทีข่องอาจารย์ผู้เป็นกลัยาณมติร 

นี้คือความสัมพันธ์ระหว่างปริยัติกับปฏิบัติ 

เป็นอนัว่า เราจะใช้ปรยิติัโดยการเลอืกเฟ้นของท่านผู้ช�านาญแนะน�า

ให้เรา หรือเราจะเรียนปริยัติโดยตรงทั้งดุ้นก็แล้วแต่ อันนี้ก็สุดแต่ว่าเราจะมี

ความประสงค์อย่างไร 

ถ้าเราไม่ไว้ใจอาจารย์ เราก็อาจจะนึกว่า สติปัญญาของเราก็ดีพอ

สมควร เราจะเลือกเฟ้นปริยัติด้วยตนเอง เราก็อาจจะไปศึกษาค้นคว้าต�ารับ
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ต�าราคัมภีร์ด้วยตนเอง แล้วก็อาจจะเอาประสบการณ์ของอาจารย์ทั้งหลาย 

มาประกอบการพิจารณามาเสริมความรู้ในปริยัติของเรา ในการที่จะน�ามาใช้

ปฏิบัติต่อไป นี้ก็เป็นเรื่องของเรา 

แต่บางคนนั้นเขาเรียนปริยัติโดยมีความมุ่งหมายอีกอย่างหนึ่ง 

เช่น แม้แต่พระอรหันต์ซึ่งปฏิบัติเสร็จแล้ว บรรลุผลคือเข้าถึงปฏิเวธแล้ว 

หลายท่านก็ยังกลับมาเรียนปริยัติอีก เรียนเพื่ออะไร เรียนเพื่อว่าจะได้ 

สามารถในการสั่งสอนผู้อื่น เพราะว่าประสบการณ์เฉพาะตัวนี้ อาจจะไม่

เหมาะกับคนอื่นก็ได้ 

พระอรหันต์นั้นท่านก็แบบเดียวกับเรา บางทีท่านมาเจออาจารย์

เลย อาจารย์นั้นเลือกเฟ้นปริยัติที่เหมาะกับท่านเท่าท่ีจ�าเป็นเฉพาะตัวท่าน 

เฉพาะขั้นตอนนั้นๆ ท่านก็เรียนรู้มาเฉพาะความรู้ที่จ�าเป็นในวงแคบ แล้วก็

ปฏิบัติมาจนส�าเร็จ แต่ความรู้ที่จะไปสอนผู้อื่นนั้นควรจะกว้างขวางพอที่จะ

เลือกเฟ้นให้เหมาะกับคนทั้งหลายที่ต่างๆ กันมากมาย มีข้อปลีกย่อยแง่มุมที่

จะประยุกต์ยักเยื้องได้ ท่านก็เรียนปริยัติเพิ่มเติมอีก จึงมีปริยัติที่ท่านเรียกว่า 

ภัณฑาคาริกปริยัติ ปริยัติของผู้เป็นเหมือนขุนคลัง เพราะเป็นดุจมีคลังที่เก็บ

ของ ซึ่งเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้คนอื่นๆ ด้วย ไม่เฉพาะตัวคนเดียว 

นี้คือความมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับปริยัติ เป็นอันว่า ตอนนี้เรารู้ความสัมพันธ์

ระหว่างปริยัติและปฏิบัติ 

เมื่อปฏิบัติแล้ว ถ้าปฏิบัติถูกต้อง ก็เกิดผลเป็นปฏิเวธ ถ้าปฏิบัติไม่
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ถูก ก็ผิดพลาดเกิดความล้มเหลว ฉะนั้น ปฏิบัติที่จะถูกต้องก็อาศัยปริยัตินี่

แหละเป็นฐาน เป็นอันว่าหลัก ๓ อย่างนี้สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน คือ ปริยัติ 

ปฏิบัติ ปฏิเวธ 

แต่หลายคนอาจจะเรียนปริยัติแล้ว ไม่ได้น�ามาใช้ลงมือท�า ก็ไม่

เกิดประโยชน์ เพราะว่าปฏิบัติเป็นตัวที่ต่อระหว่างปริยัติกับปฏิเวธ ในเมื่อ 

ปริยัติไม่มาสู่การปฏิบัติ ก็ไม่มีตัวต่อที่จะน�าไปสู่ปฏิเวธ ปฏิเวธก็ไม่เกิดขึ้น ก็

ไม่ครบวงจร 

นี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่ขอยกมาพูด เพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องปริยัติและปฏิบัติ

ว่า ปริยัติโดยไม่ปฏิบัติ และปฏิบัติโดยไม่ปริยัตินั้นเป็นอย่างไร

จริงหรือที่ว่า ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องไม่มีความอยาก
ข้อสงัเกตทีค่วรมาท�าความเข้าใจกนัเรือ่งต่อไป คอื หลายคนมคีวามรู้

สึกว่า ถ้ามาปฏบิติัธรรมหรอืเป็นผู้ปฏบิติัธรรมได้ผลแล้ว กจ็ะไม่อยากได้อยาก

ดอีะไร เป็นคนไม่มคีวามอยาก ถ้าจะไปเป็นชาวพทุธมชีือ่ว่าเป็นนกัปฏบิตักิใ็ห้

รู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดถึงค�าว่า “อยาก” แล้วก็จะพยายามหลีกเลี่ยงอาการ

ของความอยาก และพยายามแสดงตัวให้คนอืน่รู้สกึว่าตวัเรานีไ้ม่มคีวามอยาก 

อนันีก้เ็ป็นเรือ่งอนัตรายอย่างหนึง่ ท�ากนัจนกระทัง่ชกัจะให้เกดิความรู้สกึหรอื

มภีาพพจน์ของผู้ปฏบิตัหิรอืแม้แต่ชาวพทุธทัว่ไปว่า เป็นคนทีไ่ม่มคีวามอยาก 

ทีนี้ ความอยากนั้นเป็นค�าที่ยังน่าสงสัยอยู่ ยังจะต้องท�าความเข้าใจ 

20130628_��������������� (�. �. �������).indd   65 11/20/13   6:58 AM



ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง66

เหตุที่เราไปจ�ากัดว่า ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องก�าจัดความอยาก ต้อง

เลิก ไม่ให้มีความอยาก ก็เพราะเราเข้าใจความอยากนั้นว่าเป็นตัณหา เป็น

อกุศลธรรม แล้วเราก็เข้าใจว่าความอยากนี้มีประเภทเดียว คือตัณหาเท่านั้น 

พระพุทธเจ้าสอนไว้ว ่า ตัณหาคือความอยากเป็นเหตุให้เกิด 

ความทุกข์ จะต้องตัดต้องละต้องเลิกให้หมด เราก็เลยต้องพยายามไม่อยาก 

พยายามละเลิกความอยาก ต้องพยายามเป็นคนท่ีไม่มีความอยาก แสดงตัว

ว่าเป็นคนปราศจากความอยาก อะไรท�านองนี้ 

จึงจะต้องมาท�าความเข้าใจกันว่า ความอยากนั้นมี ๒ อย่าง มีท้ัง

ความอยากทีถ่กูต้องและความอยากทีไ่ม่ถกูต้อง อย่ารงัเกยีจความอยากกราด

ไปหมด ต้องระวังมาก ถ้าไม่มีความอยาก บางทีความไม่อยากหรือการไม่มี

ความอยากนัน่แหละอาจจะเป็นตัวกเิลส และเป็นอปุสรรคขดัขวางการปฏบิตัิ

ก็ได้ ความอยากมี ๒ แบบ คืออะไร

ความอยาก นั้น ในภาษาพระ ใช้ค�ากลางๆ ว่า ฉันทะ ฉันทะแปลว่า

ความอยาก เรากลับไปเริ่มต้นความอยากที่ฉันทะ ไม่เริ่มต้นที่ตัณหา

ความอยากเรียกว่า ฉันทะ หลายท่านคงเคยได้ยินค�าว่าฉันทะ ทีนี้ 

ฉันทะที่แปลว่าความอยากนั้นมี ๒ แบบ

ฉันทะ ประเภทที่ ๑ เรียกว่า ตัณหาฉันทะ ตัณหาฉันทะคือความ

อยากแบบตัณหา ความอยากแบบตัณหา คือความอยากได้สิ่งปรนเปรอตน 

ปรนเปรอตา ปรนเปรอหู ปรนเปรอจมูก ปรนเปรอลิ้น ปรนเปรอกาย ปรน
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เปรอใจ คือ ได้สิ่งที่ท�าให้เกิดความสุขสบายทางประสาทสัมผัส 

ความอยากประเภทนี้ มันมีตามธรรมดาของมันเอง โดยที่มนุษย์ไม่

ต้องมีความรู้อะไรเลย พอมนุษย์เกิดมา ก็จะมีความปรารถนา ความอยากจะ

ได้สิ่งเสพมาบ�ารุงบ�าเรอตา หู จมูก ลิ้น กาย โดยไม่ต้องมีความรู้ว่าอะไรเป็น

คุณแก่ชีวิตหรือไม่ 

ในเมื่อความอยากแบบนี้เป็นไปโดยไม่ต้องมีความรู้ จึงเรียกว่า เป็น

ความอยากที่เกิดจากอวิชชา ฉะนั้น ความอยากที่เรียกว่าตัณหานี้จึงสัมพันธ์

กบัอวชิชา ไม่ต้องมคีวามรู้อะไรเลย เป็นไปตามความรู้สกึเท่านัน้ พอรู้สกึถกูตา 

ถกูห ูถกูลิน้ กอ็ยากทนัท ีแต่ถ้าไม่ถกูตา ไม่ถกูห ูไม่ถกูลิน้ กไ็ม่อยาก ไม่ชอบใจ

ทันที อยากได้แต่สิ่งที่บ�ารุงบ�าเรอปรนเปรอตนเอง เอาแค่สุขตา สุขหู สุขลิ้น 

พออยากขึ้นมาแบบนี้ ก็ไม่แน่ว่าจะเกิดคุณค่าแก่ชีวิตหรือไม่ สิ่งท่ี

บ�ารงุบ�าเรอตนเองน้ัน อาจจะท�าให้เกดิโทษเกดิภยัแก่ชีวติกไ็ด้ หรอืโดยบังเอญิ

อาจจะเกิดประโยชน์ก็ได้ พูดอย่างภาษาสมัยปัจจุบันก็ว่าอาจจะท�าให้เกิด

คณุภาพชีวติ หรอือาจจะท�าลายคณุภาพชวีติกไ็ด้ เป็นเรือ่งสุ่มๆ เสีย่งๆ เพราะ

ไม่เป็นไปด้วยความรู้ แต่เอาแค่ความรู้สกึเท่านัน้ จงึมกัจะท�าลายคณุภาพชวีติ

เสียมากกว่า 

เหมอืนตัวอย่างง่ายๆ ทีย่กมาพดูบ่อยๆ เช่นอยากในรสอาหาร ใครๆ 

พอเกิดมาไม่ต้องเรียนรู้อะไร ก็มีความรู้สึกว่าอร่อยและไม่อร่อย แล้วก็อยาก

ในสิ่งที่อร่อย เมื่ออยากในสิ่งที่อร่อย ถ้าไม่มีความรู้เลย ก็มุ่งแต่อร่อยอย่าง
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เดียว ท�าไปตามความอยาก กินจนกระทั่งเกินขนาด อาจจะกินสิ่งท่ีเป็นพิษ 

เป็นอันตราย ท�าลายคุณภาพชีวิต นี้คือความอยากด้วยตัณหา 

แต่ถ้ามีความรู้ขึ้นมา ก็จะมีความอยากอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้น เป็น

ความอยากที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต ซึ่งต้องเกิดจากความรู้หรือต้องมีความ

รู้ความเข้าใจจึงจะเกิดขึ้นได้ คือมีความรู้ว่า สิ่งนี้จะท�าให้เกิดคุณภาพชีวิต

เป็นประโยชน์แก่ชีวิตหรือไม่ ความอยากอย่างนี้เป็นความอยากหรือฉันทะ

ประเภทที่ ๒ เรียกชื่อว่า กุศลฉันทะ หรือ ธรรมฉันทะ แปลว่า ความอยาก

ที่เป็นกุศล หรือ ความอยากในธรรม ตอนนี้เราก็ได้ความอยากครบ ๒ แบบ 

ความอยากประเภทที่ ๒ เป็นความอยากในสิ่งท่ีมีคุณค่า ท�าให้

เกิดคุณภาพชีวิต สัมพันธ์กับความรู้ โดยจะต้องมีการท�าลายอวิชชา หรือ

ลดอวิชชาและต้องมีวิชชาเกิดขึ้นบ้าง พอเริ่มมีวิชชา มีความรู้ เราก็เริ่ม 

รู้จักแยกว่าอะไรจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต แล้วก็จะมี

ความอยากประเภทที่ ๒ คือ อยากในสิ่งที่ท�าให้เกิดคุณภาพชีวิต หรืออยาก

ท�าให้เกิดคุณภาพชีวิต

ความอยากประเภทที่ ๒ คือกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะนี้ เมื่อจะ

เรียกสั้นๆ ท่านเรียกแค่ว่า ฉันทะ ระวังจะสับสนตรงนี้

ส่วนความอยากประเภทที ่๑ ทีเ่รยีกว่า ตณัหาฉนัทะ เวลาเรยีกสัน้ๆ 

ก็เหลือแค่ ตัณหา 

เพราะฉะนั้น ค�าว่า ตัณหา และค�าว่า ฉันทะ ก็เลยกลายเป็นความ
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อยากคนละประเภทไปเลย แต่ที่จริงนั้น ถ้าเรียกให้เต็มตัณหาก็เป็นตัณหา

ฉันทะ และฉันทะที่เป็นความอยากฝ่ายดี ก็เป็นกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ 

ชื่อเต็มเป็นอย่างนั้น

รวมความตอนนี้เพื่อให้จ�าง่ายๆ ก็แยกเป็นความอยาก ๒ อย่าง คือ 

ตัณหา อย่างหนึ่ง ฉันทะ อย่างหนึ่ง

ตัณหา คือความอยากโดยไม่มีความรู้ เพียงแต่จะสนองความ 

รู้สึกเสพสม บ�ารุงบ�าเรอปรนเปรอประสาทสัมผัส คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ ของตนเอง

ส่วนฉันทะหรือความอยากประเภทที่ ๒ คือความอยากในคุณภาพ

ชีวิต ในสิ่งที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ เริ่มตั้งแต่รู้จักแยก

ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษแก่ชีวิตอย่างแท้จริง 

นี้เป็นเรื่องที่ต้องท�าความเข้าใจไว้ก่อน

วิธีปฏิบัติต่อความอยาก
ในทางธรรมน้ัน ท่านแยกวธิปีฏบิตัต่ิอความอยาก ๒ ประการนี ้ความ

อยากประเภทที่ ๑ คือ ตัณหา ที่เกิดจากความไม่รู้ หรือเป็นไปโดยไม่มีความ

รู้ ซึ่งเป็นไปเพื่อการบ�ารุงบ�าเรอปรนเปรอประสาทสัมผัสนั้น ท่านบอกว่ามัน

เกิดขึ้นมาแล้ว เราต้องควบคุมให้ดี หรือแม้แต่ละเลิกให้ได้ แทนที่ด้วยฉันทะ 

หรือเอาไว้แต่ฉันทะ 
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ถ้าเรายังไม่มีฉันทะ ไม่มีปัญญามาก ตัณหานี้จะต้องใช้ในลักษณะ

ของการควบคุม หรือเบนเอามาใช้ให้เป็นปัจจัยแก่ความอยากประเภทที่ ๒ 

คือจะต้องหันเหให้เข้ามาเป็นความอยากประเภทที่ ๒ ให้ได้

ส่วนความอยากประเภทที่ ๒ ที่เรียกว่า ฉันทะ นั้น เกิดขึ้นแล้ว ให้

ระงับด้วยการท�าให้ส�าเร็จ เมื่อท�าส�าเร็จแล้ว ฉันทะนี้จะระงับไปเอง อย่างที่

หนึ่งนั้นระงับทันที หรือควบคุมทันทีเมื่อมันเกิดขึ้น เป็นความอยากประเภท

ที่ว่า พอมันเกิดขึ้นปั๊บ เราก็ระงับทันที หรือว่าคุมทันที หรือว่าเบนทันที ให้

มันมาเชื่อมกับฉันทะให้ได้ ส่วนประเภทที่ ๒ คือฉันทะไม่ว่าจะเบนมาจาก

ตัณหาก็ตาม หรือเกิดจากความรู้โดยตรงก็ตาม ให้ระงับด้วยการท�าให้ส�าเร็จ 

เพราะฉะนั้น ฉันทะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าต้องระงับเหมือนกัน 

แต่ระงับด้วยการท�าให้ส�าเร็จ ไม่ใช่ปล่อยให้มันค้างอยู่ เมื่อมีฉันทะแล้วก็ต้อง

พยายามท�าให้ส�าเร็จ นี่คือหลักส�าคัญในการที่จะปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้า

คนที่จะปฏิบัติธรรม จะต้องมีฉันทะเป็นตัวเริ่มต้น ท่านถือว่า 

ฉันทะเป็นมูลแห่งธรรมทั้งปวง ในเมื่อเราจะต้องมีฉันทะเป็นตัวเริ่มต้น เป็น

แรงขับเคลื่อนเบื้องแรก จึงต้องรู้จักแยกกันให้ดี ระหว่างความอยากท่ีถูก

ต้อง หรือความอยากที่เป็นธรรม ชอบธรรมกับความอยากที่ไม่ถูกต้อง หรือ 

ความอยากทีไ่ม่ชอบธรรม แล้วกเ็ลอืกปฏบิติัในความอยากทีถู่กต้องชอบธรรม 

และกระตุ้นเร้าให้มันเกิดขึ้นด้วย เพราะฉันทะนี้เป็นแรงจูงใจที่ถูกต้อง 

ในภาษาสมัยใหม่เขาใช้ค�าว่า แรงจูงใจ เราก็แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 
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๒ ประเภท คือ แรงจูงใจประเภทตัณหา ที่ไม่สัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจ 

และไม่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต คือไม่รู้ว่า จะท�าให้เกิดคุณภาพชีวิตหรือท�าลาย

คุณภาพชีวิต กับแรงจูงใจประเภทฉันทะท่ีเป็นไปด้วยความรู้และส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

ฉันทะหรือความอยากประเภทที่ ๒ นี้ ถ้าเราใช้ภาษาชาวบ้าน 

ก็จะแยกออกจากฉันทะประเภทที่ ๑ ได้ง ่าย ความอยากประเภทที่ 

๑ หรือตัณหานั้น ถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆ ก็คือ อยากได้ อยากมี  

หรือใช้อีกค�าหนึ่งว่า อยากเสพ ส่วนฉันทะหรือความอยากฝ่ายกุศล แปลว่า  

อยากรู้ อยากท�า หรือใฝ่รู้ ใฝ่ท�า เวลาท่านแปลเป็นภาษาบาลีโดยใช้ศัพท์เต็ม 

ฉันทะท่านขยายเป็นกตฺตุกมฺยตำฉนฺท แปลว่าฉันทะคือความต้องการจะท�า 

ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นบุญเป็นกุศล

ความอยากทั้งสองนี้ เมื่อเอามาใช้ในแนวคิดสมัยใหม่ ก็สัมพันธ์กับ

ค่านิยม คือ อยากได้อยากมีนั้น เข้ากันกับค่านิยมบริโภค ส่วนอยากท�า อยาก

รู้ เข้ากนักบัค่านยิมผลติ มนัสมัพนัธ์กนัอย่างนี ้จงึไม่ใช่เป็นเรือ่งของการปฏบิตัิ

ธรรมในความหมายแคบๆ แต่ใช้ได้กับการพัฒนาประเทศทั้งหมดด้วย 

ปัจจุบันประเทศของเรามีปัญหาเรื่องค่านิยมและเรื่องแรงจูงใจ

นี้มาก คนในสังคมมีแรงจูงใจประเภทตัณหามากและท�าให้เกิดค่านิยม

บริโภค ซึ่งท�าให้ไม่เกิดการสร้างสรรค์และท�าให้พัฒนาประเทศไม่ส�าเร็จ  

คนไทยเรามักมองสิ่งทั้งหลายด้วยความรู้สึกท่ีอยากจะมีอยากจะใช้เท่านั้น 
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ไม่ได้คิดอยากจะผลิต ท�าอย่างไรจะเปลี่ยนให้คนของเรา เมื่อเห็นอะไรที่เป็น

ความเจริญแล้ว อยากจะท�าให้ได้อย่างนั้น 

แม้แต่ความเข้าใจในค�าว่าเจริญนี่ คนไทยเราก็มักเข้าใจความหมาย

แบบนกับรโิภค ถามว่าเจรญิคอือย่างไร เหน็ฝรัง่เจรญิ เรากบ็อกว่า เจรญิคอืมี

ใช้อย่างฝรัง่ เพราะฉะน้ัน เรากเ็ป็นนักบรโิภค เพราะคดิแต่หาทางให้มอีย่างเขา 

ทีนี้ ถ้าเข้าใจความหมายของความเจริญอย่างนักผลิต ก็จะมองใหม่ 

คือมองว่า เจริญคือท�าได้อย่างเขา เราเคยมองอย่างนี้ไหม เด็กหรือคนของเรา

นี่ มองภาพของความเจริญว่า คือท�าได้อย่างเขา มีบ้างไหม แม้แต่ว่าจะเล่น 

เดก็ๆ ของเรากม็กัจะเล่นเพยีงเพือ่สนกุสนาน เล่นแบบนกับรโิภค นกัเสพ เรา

ไม่ค่อยได้ฝึกเด็กของเราให้เล่นแบบนักผลิต หรือนักท�า 

ส�าหรบันักผลติน้ันแม้แต่จะเล่นกม็คีวามหมายว่า เล่นแบบนกัท�า คอื

ฝึกท�าอะไรต่ออะไรให้เป็น พยายามเล่นท�าอะไรต่างๆ ให้เป็น อันนี้เป็นเรื่อง

ส�าคัญมาก มันสัมพันธ์โยงกันไปหมด 

เพราะฉะนั้น จากอันนี้คือแรงจูงใจที่ผิดพลาด เมื่อมีแรงจูงใจแบบ

ตัณหาอยู่แล้ว ก็ยากที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้ 

ในการแก้ปัญหานั้น เราจะมัวมาลบล้างก�าจัดตัณหากันอยู่ก็ไม่ไหว 

เป็นการแก้ด้านลบอย่างเดียว แต่เรากม็กัจะเน้นกนัมากในแง่นี ้แม้แต่ในวงการ

นักปฏิบัติก็ไปเน้นที่การลดละตัณหา ลดละความอยาก ไม่เน้นในด้านบวก 

การเน้นด้านบวกกค็อืให้ส่งเสรมิฉนัทะขึน้มา ท�าอย่างนีจ้ะเป็นการดกีว่ามวัไป
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เน้นด้านลบ คือส่งเสริมให้เอาตัวบวกมาแทนตัวลบ เอาฉันทะมาแทนตัณหา 

ผู้ที่ปฏิบัติธรรมต้องมีฉันทะ แล้วก็ระงับความอยากที่เรียกว่าฉันทะ

นัน้ ด้วยการท�าให้ส�าเรจ็ ซึง่อนัน้ีกเ็ป็นหวัใจของการพฒันาประเทศด้วย เพราะ

ความอยากมี อยากใช้ อยากได้ อยากบริโภคนั้น เป็นตัวการท�าให้ประเทศ

ชาตไิม่พฒันา กจ็ะต้องแก้ไขปรบัปรงุพฒันาคนให้มคีวามอยากท�า อยากผลติ 

พร้อมทั้งความอยากรู้ จึงจะพัฒนาไปได้ 

ธรรมฉันทะ แปลว่า อยากในธรรม ธรรมแปลว่าอะไร ธรรมแปลว่า 

สิ่งที่ดีงามและความจริง หรือความจริง ความถูกต้องดีงาม 

แง่ที่ ๑ ธรรม คือความจริง ธรรมฉันทะก็คืออยากในความจริง เมื่อ

อยากในความจริง ต้องการเข้าถึงความจริง ก็ต้องอยากรู้ เพราะฉะนั้น อยาก

ในความจรงิจึงต้องมคีวามอยากรู้ จึงมคีวามหมายของฉนัทะแง่ทีห่นึง่ว่า อยาก

รู้ หรือใฝ่รู้ 

แง่ที่ ๒ ธรรม แปลว่าสิ่งที่ดีงาม ธรรมฉันทะก็คืออยากให้เกิดมีสิ่งที่

ดีงาม เมื่ออยากให้เกิดมีสิ่งที่ดีงามก็ต้องท�าให้เกิดให้มีขึ้น สิ่งที่ดีงามจะเกิดมี

ขึ้นส�าเร็จได้ก็ด้วยการท�า เพราะฉะนั้นธรรมฉันทะหรือเรียกสั้นๆว่า ฉันทะก็

จึงมีความหมายว่าอยากท�า 

รวมความว่า ต้องการเข้าถงึความจรงิ และต้องการให้สิง่ดงีามเกดิขึน้ 

เมื่อต้องการเข้าถึงความจริง และให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้น ก็ต้องอยากรู้และอยาก

ท�า อยากรู้กจ็ะได้เข้าถงึความจรงิ อยากท�ากเ็พือ่สร้างสรรค์สิง่ทีด่งีามให้เกดิมี
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เป็นจริงขึ้นมา เพราะฉะนั้น จึงแปลฉันทะว่า อยากรู้และอยากท�า 

ในเมืองไทยปัจจุบันนี้ต้องส่งเสริมเรื่องนี้ให้มาก ส่งเสริมความใฝ่รู้

และใฝ่ท�า ซึ่งเป็นสิ่งที่ก�าลังขาดแคลนมาก ในสังคมไทยปัจจุบัน 

รวมความว่า ในหลกัของพระพทุธศาสนานี ้มคีวามอยาก ๒ ประเภท 

ทีเ่ราจะต้องแยกให้ถกูต้อง อย่าไปนกึว่าการปฏบิตัธิรรมนัน้ เป็นการพยายาม

ที่มุ่งแต่เพียงลดละความอยาก แล้วก็รังเกียจกลัวความอยาก แสดงตัวว่าไม่มี

ความอยาก จะท�าให้เกิด ท่าทีที่ผิดพลาด แล้วก็เป็นภาพที่ไม่ดี ท�าให้เกิดผล

เสียทั้งแก่ตนเองและพระพุทธศาสนา

อย่างทีบ่อกแล้วว่า ความอยากทีถ่กูต้องสมัพนัธ์กบัปัญญา ตอนแรก

จะต้องรู้ การทีจ่ะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร อะไรเป็นความจรงิ และอะไรเป็นสิง่ดงีาม 

ก็คือต้องมีปัญญา คนเราก็จึงต้องมีการเรียนรู้ 

การศึกษามีความมุ่งหมายประการหนึ่งเพื่อสร้างแรงจูงใจที่ถูกต้อง 

แต่แรงจูงใจที่ถูกต้องนั้น จะเกิดมีและเดินหน้าไปไม่ได้ ในเมื่อยังไม่รู้ว่าอะไร

เป็นอะไร ไม่รู้ว่าความจริงคืออะไร ไม่รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องดีงามคืออะไร แล้วทีนี้ 

เมือ่การศกึษาด�าเนินไปถกูต้องแล้ว การศึกษานัน้กท็�าให้คนเกดิปัญญา มคีวาม

รู้ความเข้าใจ เมือ่มองเหน็คณุค่าของสิง่ใด กม็ฉีนัทะในสิง่นัน้ พร้อมทีจ่ะมชีวีติ 

อยู่ด้วยปัญญา ซึ่งเป็นลักษณะของการด�าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา 

พระพทุธศาสนาบอกว่า ชวีติทีป่ระเสรฐิ คอืชวีติทีเ่ป็นอยู่ด้วยปัญญา 

ตอนนี้ไม่ได้เป็นอยู่ด้วยตัณหา ไม่ได้เป็นอยู่ด้วยอวิชชา เปลี่ยนจากความไม่รู้
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ที่ท�าให้ดิ้นรนไปตามความอยากซึ่งมุ่งแต่จะบ�ารุงบ�าเรอตนเอง หันมามีความ

รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้ว จึงมีความต้องการในสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้อง จึงอยาก

ในสิ่งที่ควรอยาก คืออยากในสิ่งที่รู้ว่ามีคุณประโยชน์ ท�าให้เกิดคุณภาพชีวิต 

ความอยากอย่างนี้จึงต้องเริ่มต้นด้วยความรู้ก่อน หรือเป็นไปพร้อม

ด้วยความรู้ ความต้องการหรือแรงจูงใจที่ถูกต้องจึงเริ่มจากการมีความรู้ แต่

จะมีความรู้ได้ก็ต้องศึกษาคือพัฒนาคนให้มีปัญญา เมื่อมีปัญญาจึงจะรู้จักที่

จะอยากอย่างถูกต้อง แล้วก็ด�าเนินชีวิตได้ถูกต้อง เมื่อชีวิตด�าเนินไปอย่างนี้ก็

จึงเป็นชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา

เฉยไม่เอาเรื่องหรือคือปฏิบัติธรรม
คราวนี้ อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องท�าความเข้าใจกันก่อน ก็คือ ในวงการนัก

ปฏิบัติไม่น้อยเลย ได้มีความโน้มเอียงที่จะรู้สึกกันว่า ถ้าเป็นนักปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติส�าเร็จแล้ว จะเป็นคนเฉยๆ ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไร ความรู้สึกนี้กลาย

เป็นทศันคติทีช่กัจะเป็นไปมาก เป็นเรือ่งทีน่่าจะต้องรบียกขึน้มาพจิารณา และ

ถ้าผิดพลาดก็จะต้องแก้ไข 

เด๋ียวน้ีชาวพุทธจ�านวนมากมีความรู้สึกท�านองว่า เมื่อมีเรื่องราว

อะไรเกิดขึ้น ถ้าใครเฉยๆ ก็เป็นคนหมดกิเลส ความรู้สึกคลุมเครืออย่างนี้เป็น

อันตรายมาก จะต้องมาท�าความเข้าใจกันแม้แต่ค�าว่า เฉย ก่อน

ค�าว่าเฉย นี้ เรามักจะเอาไปโยงกับค�าว่าอุเบกขา อุเบกขาแปลว่า 

20130628_��������������� (�. �. �������).indd   75 11/20/13   6:58 AM



ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง76

วางเฉย ทางพระท่านว่าวางเฉยมี ๒ แบบ 

เฉยแบบที่ ๑ คือ วางเฉยแบบที่เป็นอกุศลเป็นบาป ควรก�าจัด เป็น

สิ่งที่ไม่ถูกต้อง เรียกว่า อัญญาณุเบกขา มาจากค�าว่า อัญญาณ ญาณ แปล

ว่า ความรู้ อัญญาณ ก็คือความไม่รู้ แล้วไปบวกกับ อุเบกขา ที่แปลว่าความ

วางเฉย ก็แปลว่า วางเฉยโดยไม่รู้ เรียกตามภาษาไทยง่ายๆ ก็คือ เฉยโง่ เฉย

เขลา เฉยไม่รู้เรื่อง คนจ�านวนมากเฉยเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราว เมื่อไม่รู้ก็เลยเฉย 

ทีนี้ เฉยแบบที่ ๒ เป็นกุศลธรรม เป็นสภาพจิตที่ดีงาม คือเฉยด้วย

ความรู้ โดยวางใจเป็นกลางในสิ่งต่างๆ เพราะรู้จังหวะหรือความพอดีที่จะ

ปฏิบัติต่อบุคคล สิ่งของ เรื่องราว หรือสถานการณ์นั้นๆ เรียกว่าเป็นอุเบกขา

ตรงๆ ไม่ต้องมีค�าอะไรอื่นน�าหน้า เป็นอุเบกขาแท้ๆ เป็นอุเบกขาที่บริสุทธิ์ 

เป็นเรื่องของการวางท่าทีที่ถูกต้อง

ในสถานการณ์ที่เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมา มีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เราจะเห็นคน ๓ ประเภท 

คนพวกที ่๑ เฉยเพราะไม่รู้เรือ่งรู้ราว มอีะไรเกดิขึน้กไ็ม่รู้ มเีรือ่งราว

เดือดร้อนเป็นปัญหาก็ไม่รู้ พวกนี้ก็เฉย 

ต่อไปพวกที่ ๒ คือ คนที่เอะอะโวยวาย ตื่นตูม พอมีเรื่องราวปัญหา

อะไรขึน้มากต่ื็นเต้น โว้กว้าก ตีโพยตีพายต่างๆ พวกนีก้เ็ลยเถิดไปอกีแบบหนึง่ 

เป็นพวกที่รู้ครึ่งๆ กลางๆ

สุดท้ายพวกที่ ๓ คือ พวกที่รู้จริง คือ รู้ว่าอะไรเป็นอะไร และรู้ด้วย
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ว่าจะท�าอะไรเมือ่ไร พวกนีรู้้จงัหวะ รู้ขัน้ตอน รู้ว่าจะท�าอย่างไร รู้วธิแีก้ไข พวก

นี้อยู่ตรงกลาง ที่จุดพอดี ก็เฉยเหมือนกัน 

มี ๓ พวก ท่านว่าพวกไหนปฏิบัติถูกต้อง พวกที่ ๑ แน่นอนละ ไม่

ถูกต้อง เรียกว่า อัญญาณุเบกขา คือ เฉยไม่รู้เรื่อง เพราะไม่รู้ก็เลยเฉย พวก

ที่ ๒ นั้น เอะอะโวยวาย เพราะรู้ครึ่งไม่รู้ครึ่ง ก็เลยตื่นเต้นหรือตื่นตูม พวกนี้ก็

แก้ปัญหาไม่ค่อยส�าเรจ็ บางทปีะเหมาะแก้ถูกกด็ไีป แต่มกัจะท�าให้เรือ่งสบัสน

หรือบานปลายออกไป 

พวกที ่๓ นัน่แหละ จงึจะเป็นพวกทีแ่ก้ปัญหาได้อย่างแท้จรงิ เพราะ

มคีวามรู้แล้วจงึวางใจเฉยนิง่ได้และเฉยไว้ก่อน แต่รู้จงัหวะว่าจะท�าอะไรเมือ่ไร 

พวกนี้ไม่ใช่เฉยไปเลยนะ เฉยเตรียมพร้อม เฉยพร้อมที่จะท�าทุกอย่างให้ถูก

ต้อง ให้ถูกจังหวะ เฉยดูรู้ทีคอยท่าพร้อมอยู่ อันนี้คือการวางเฉยที่ต้องการ

ในทางธรรม
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ในการปฏิบัติธรรมนั้น มีการวางเฉย คือวางใจเป็นกลาง ทั้งวางใจ

เป็นกลางต่อบุคคล วางใจเป็นกลางต่อสภาพแวดล้อม และวางใจเป็นกลาง

ต่อธรรม แม้แต่ธรรมต่างๆ ก็ต้องมีการวางใจเป็นกลาง 

ท่านยกตัวอย่างเหมือนกับสารถีขี่ม้า หรือแม้แต่ขับรถก็ตาม ตอน

แรกขบัรถ รถยงัวิง่ไม่เข้าที ่กต้็องเร่งเครือ่งบ้างต้องเลือ่นโน่นเลือ่นนีบ้่างอะไร

ต่างๆ ต้องใช้ความเพียรพยายาม เอาเรี่ยวแรงมาหันพลิกดึงรั้งอะไรมากมาย 

แต่พอรถวิ่งเข้าที่ เช่นถ้าเป็นรถม้า ม้าวิ่งเรียบสนิทดีแล้ว สารถีจะนิ่ง แกจะ

วางเฉย นั่งสงบสบาย แต่เป็นการเฉยที่มีความรู้ตัวพร้อมอยู่

ค�าว่าอเุบกขานัน้ มาจาก อปุ + อกิขฺ อกิขฺ แปลว่า เหน็ หรอืมอง อปุ 

แปลว่า คอยหรือเข้าไป จึงแปลว่า เข้าไปมอง หรือคอยมองดู แสดงว่าไม่ได้

เฉยเมยหรือเฉยเมนิ แต่เฉยคอยมองอยู่ คือรู้ตวัตืน่พร้อม ในคมัภร์ีท่านอธบิาย

ว่า มองตามเรื่องที่เกิด คือมองพอเหมาะ มองพอดี มองเสมอกันอยู่ ไม่ตกไป

ข้างใดข้างหนึ่ง หรือยังไม่ไปข้างไหน จึงว่าวางใจเป็นกลาง อาจจะเฉยรอ คือ

เฉยดูรู้ทีคอยท่าพร้อมอยู่ หรือเฉยนิ่งสบายใจเรียบสงบ ในเมื่อทุกอย่างเข้าที่

ลงตัวด�าเนินไปอย่างประสานสอดคล้องกันหมด

สารถีที่ขับรถเก่งแล้ว ขี่ม้าเก่งแล้ว จะไม่ตื่นเต้นโวยวาย ไม่เหมือน

คนมือใหม่ ซึ่งตื่นเต้นวุ่นวาย บางคนกระสับกระส่ายนั่งไม่เป็นสุข แต่คนที่

เขาขี่ม้าได้เก่งแล้ว พอม้าวิ่งเรียบเข้าที่แล้ว เขานั่งนิ่งสบาย นิ่งเงียบ แล้วก็
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พร้อมตลอดเวลาที่จะแก้ไข มีอะไรจะต้องแก้ไข ม้าวิ่งผิดพลาดอย่างไร เขา

แก้ได้ทันทีทันควัน 

คนขับรถสมัยปัจจุบันก็เหมือนกัน ถือพวงมาลัยอยู่นี่ ขับช�านาญ

แล้ว แกก็ไม่ตื่นเต้น ไม่วุ่นไม่กระวนกระวาย ไม่ทุรนทุรายอย่างคนขับใหม่ๆ 

แกจะนั่งนิ่งสบาย แต่พร้อมที่จะแก้ไขเหตุการณ์ได้ทุกเวลา นี่เรียกว่าอุเบกขา 

อุเบกขาจะอยู่ในลักษณะของคนท่ีขับรถหรือข่ีม้าได้นิ่งสนิทแล้ว

พร้อมที่จะแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันที หรือเหมือนอย่างพ่อแม่ พ่อแม่เห็นลูกอยู่

เป็นปกติสุขสบายรับผิดชอบตัวเองได้ ก็วางเฉยแต่ก็มองดูอยู่และพร้อมท่ี

จะแสดงเมตตากรุณามุทิตาได้ทันที อันนี้เรียกว่าอุเบกขา เป็นธรรมท่ีส�าคัญ 

ต้องมีปัญญาจึงท�าได้ 

เราไปเข้าใจเป็นว่า ถ้าเป็นผู้ส�าเร็จแล้ว ก็วางเฉยไม่เอาเรื่องเอา

ราว เห็นเป็นคนไม่มีกิเลสไป แต่ที่จริงนั้น คนที่หมดกิเลสแล้ว เป็นคนหมด

เหตุที่จะต้องท�าอะไรเพื่อตนเอง เพราะฉะนั้น ท่านก็จะท�าให้ผู้อื่นได้เต็ม

ที่ ท�าสิ่งที่ควรท�าตามเหตุตามผล และท�าในสิ่งที่เห็นว่าเป็นคุณประโยชน์ 

อย่างแท้จริง โดยพร้อมที่จะท�าได้ทันทีตลอดเวลา เพราะไม่มีกิเลสมาเหนี่ยว

รั้ง ให้คอยเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเอง แม้แต่ความขี้เกียจ 

ความขีเ้กยีจกเ็ป็นความเหน็แก่ตนเองอย่างหนึง่ คอืไม่อยากท�าอะไร

เพราะเห็นแก่สบาย อยากให้ตัวเองสบายคือเห็นแก่ตนจึงขี้เกียจไม่อยากท�า

โน่นท�านี่ ทีนี้คนที่หมดกิเลสนั้น ท่านไม่มีกิเลสแม้แต่ความขี้เกียจ ที่จะมา
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เหน่ียวรั้งให้ท�าเพื่อตนเอง ท่านจึงท�าเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่ เพราะฉะนั้น พระ

อรหันต์จึงเป็นตัวอย่างของคนที่บ�าเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น 

พระพุทธเจ้าเป็นผู้น�า เป็นโลกนาถ เป็นผู้บ�าเพ็ญโลกัตถจริยา เป็น

ผู้ไม่อยู่น่ิงเฉย ทรงบ�าเพ็ญพุทธกิจแต่ละวันไม่อยู่เฉยเลย ท�างานตลอดวัน 

เดินไปปฏิบัติหน้าที่ แต่ละวัน ตื่นเช้าขึ้นมาก็นึกถึงคนอื่นก่อน พอตื่นข้ึนมา 

พระพุทธเจ้าท�าอะไร พุทธกิจประการแรกคือ พิจารณาว่าวันนี้จะไปโปรด

ใคร คือใครมีความพร้อมสมควรไปแนะน�าสั่งสอน ใครเป็นผู้มีปัญหา ใครเป็น

ผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้า เราควรจะไปชุมชนไหน กลุ่มไหน คนไหน พระพุทธเจ้า

พิจารณาแล้วก็เสด็จไปหา ไปโปรดเขา

เวลามีเหตุการณ์กระทบกระเทือนประโยชน์ส่วนรวมเกิดข้ึน พระ

อรหันต์น�าก่อน ออกหน้าในการแก้ปัญหา ขอให้นึกถึงพระมหากัสสปะ จะ

ได้ระลึกไว้เป็นเครื่องเตือนใจ ให้เห็นปฏิปทาของผู้ส�าเร็จแล้วหมดกิเลส ว่า

ท่านไม่อยู่นิ่งเฉย 

พระมหากัสสปะนั้นเป็นพระประเภทอยู่ป่า ท่านอยู่ป่าตลอดชีวิต 

เป็นนักถอืธดุงค์ พระพทุธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นเอตทคัคะในทางถอืธดุงค์ ถ้า

มองในสายตาคนทั่วไป ก็เห็นว่าท่านชอบปลีกตัวจากสังคมมากที่สุด 

แต่พอมีเรื่องกระทบกระเทือนส่วนรวมขึ้นมา คือพอพระพุทธเจ้า

ปรินิพพาน มีพระองค์หนึ่งพูดขึ้นมาในทางท่ีไม่น่าไว้ใจ อาจจะกระทบ

กระเทือนต่อพระศาสนา พระมหากัสสปะเป็นองค์แรกที่ยกเรื่องขึ้นมา
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พิจารณา น�าเร่ืองเข้าที่ประชุม เสนอว่าพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว

ไม่ทันไร มีผู้กล่าวถ้อยค�าในท�านองที่ไม่น่าไว้วางใจ ถ้าเราไม่ประมวล

หลักธรรมค�าสอนให้เป็นหมวดเป็นหมู่ไว้ชัดเจน แล้ววินิจฉัยกันให้จะ 

แจ้งไว้ ไม่ช้าไม่นานธรรมจะเลอะเลอืนหมด คนกจ็ะถอืเอาความสะดวกสบาย 

ประพฤติเอาตามใจชอบ จากค�าเสนอของท่านก็เป็นเหตุให้เกิดการสังคายนา

ขึ้น 

ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในระยะหลังต่อมาก็เหมือนกัน 

เวลามเีหตุการณ์อะไรกระทบกระเทอืนประโยชน์ส่วนรวมต่อพระศาสนา พระ

อรหันต์จะเป็นบุคคลที่ริเริ่มในการยกเรื่องมาเข้าที่ประชุม แล้วพระอรหันต์ก็

จะมาพร้อมเพรียงกันในการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหา 

การประชุมกันนี้ถือเป็นกิจส�าคัญของสงฆ์ เพราะว่าสงฆ์ก็คือส่วน

รวม สังฆกรรมก็คือการกระท�าของสงฆ์ ได้แก่การประชุมกันพิจารณาแก้ไข

ปัญหา และจัดการเรื่องราวต่างๆ สังฆกรรมนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ เป็น

สิ่งส�าคัญในวินัย เพราะฉะนั้น พระอรหันต์ซึ่งเป็นตัวอย่างของพระสงฆ์ และ

เป็นตัวอย่างของบุคคลที่ดีทั้งหมด จึงเป็นผู้น�าในการที่จะกระตือรือร้นแก้ไข

ปัญหาและสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อประโยชน์ส่วนรวม ดังมีคติอยู่ว่า ให้มี

ความเคารพสงฆ์ ให้ถือวินัยเป็นส�าคัญ 

หัวใจส�าคัญของวินัย คือความเคารพสงฆ์ ต้องถือสงฆ์เป็นใหญ่ การ

เคารพสงฆ์ก็คือเห็นความส�าคัญของประโยชน์ส่วนรวมนั่นเอง 
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อนันีก้เ็ป็นเรือ่งทีต้่องน�ามากล่าวไว้ เพราะมฉิะนัน้แล้วจะท�าให้เรามี

ความไขว้เขว และมทีศันคตทิีไ่ม่ถกูต้อง อาตมามองดวู่า ในสงัคมไทยเราก�าลงั

มีภาพอย่างนี้ มีทัศนคติอย่างนี้ คือไปมีความรู้สึกกันว่า ถ้าใครไม่เอาเรื่องเอา

ราวอะไรแล้ว ก็เป็นคนหมดกิเลส ถ้าอย่างนี้แล้วอันตรายก็จะเกิดขึ้น

ปฏิบัติธรรมส�าเร็จ วัดด้วยอะไร
อีกเรื่องหนึ่งที่น่าพิจารณา คือ ในการตัดสินผลการปฏิบัติว่าใคร

ก้าวหน้าไปแค่ไหน ใครเป็นผู้ส�าเร็จ ใครบรรลุธรรมเป็นอรหันต์หรือไม่ จะ

วัดกันด้วยอะไร 

เรามกัจะต่ืนเต้นกนั บางทกีต่ื็นเต้นด้วยอทิธฤิทธิป์าฏหิารย์ิ เหน็ท่าน

ไหนมอีทิธฤิทธิ ์กฮ็อืกนัว่า โอ! ท่านคงจะส�าเรจ็แล้ว เป็นพระอรหนัต์แล้ว ใคร

ท�าน่ันท�าน่ีได้กเ็ป็นผู้วเิศษ บางทกีต็ืน่กนัว่าท่านผู้นัน้เข้าสมาธไิด้ เหน็โน่นเหน็

นี่ มองเห็นสวรรค์วิมาน แม้แต่ไปพบพระพุทธเจ้าได้ เป็นผู้ส�าเร็จ หรือบางที

เห็นผู้ที่ถือศีลเคร่งครัดมากเป็นพิเศษ ก็นึกว่านี่เป็นผู้ส�าเร็จ 

ทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่มองกันไปต่างๆ แต่การตรวจสอบผลส�าเร็จ

ที่แท้จริงนั้นต้องวัดได้ที่ประสบการณ์ตรง ที่ในใจของทุกคนนี่เอง 

พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วว่า คนเรานี่จะเขวได้ง่าย จึงตรัสหลัก

ในการตรวจสอบไว้ การตรวจสอบด้วยประสบการณ์ตรงก็คือให้ดูใจของ

ตนเองว่ามีโลภ โกรธ หลงไหม แล้วละคลายไปได้แค่ไหน มีความก้าวหน้า
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ในเรื่องนี้แค่ไหนเพียงไร มีความคิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นหรือไม่ มีความ 

เกลยีดชงัผู้อืน่หรอืไม่ มคีวามต้องการในทางทีเ่หน็แก่ตนมากมายแค่ไหนเพยีง

ไร มีความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาแค่ไหนเพียงไร ใจตัวเองรู้ 

ถึงจะปฏิบัติมีศีลเคร่งครัดแค่ไหนเพียงไร หรือได้ฌานสมาบัติ มี

อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไร หรือจะได้สมาธิดื่มด�่าอะไรก็ตาม ก็ไม่ใช่เป็นเครื่อง

วินิจฉัย 

ในพระธรรมบทก็มีคาถาซึ่งเป็นพุทธพจน์ ที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือน

ไว้ว่า น สีลพฺพตมตฺเตน เป็นต้น

คาถาน้ีมใีจความว่า ภกิษุไม่ว่าจะถือศลีวตัรเคร่งครดัแค่ไหน ไม่ว่าจะ

ได้เล่าเรียนปริยัติมีความรู้กว้างขวางลึกซึ้งเพียงใด ไม่ว่าจะได้สมาธิสักเท่าใด 

ไม่ว่าจะปลีกตัวไปอยู่ในที่สงัด ไปอยู่ป่า อยู่เขา ขนาดไหน หรือแม้แต่จะได้รู้

สึกประจกัษ์แก่ตวัเองว่า เรานีไ้ด้สมัผสักบัความสขุอนัประณตีลกึซึง้ภายใน ที่

เรียกว่าเนกขมัมสขุ ซึง่เป็นความสขุทีป่ถุชุนไม่รู้จกั แม้แต่ได้ความสขุอย่างนัน้ 

ตราบใดที่ยังไม่สิ้นอาสวะ ก็อย่าเพิ่งวางใจ 

เป็นอันว่ามีพุทธพจน์ตรัสเตือนไว้แล้ว ที่จริงท่านเตือนพระแต่ละ

องค์นัน่เอง ให้วนิิจฉยัให้ตรวจสอบตนเอง แต่เรากส็ามารถน�ามาใช้กนัในสงัคม

ได้ด้วยว่า อย่าไปหลงเพลนิวดักนัด้วยสิง่ทีป่รากฏอนัน่าทึง่น่าตืน่เต้น ด้วยการ

ทีม่ฤีทธิป์าฏหิารย์ิ ด้วยการทีไ่ด้สมาธ ิด้วยการทีม่คีวามเคร่งครดัเข้มงวดอะไร

ต่างๆ ทั้งหมดนั้น เป็นสิ่งที่ท่านไม่ให้วางใจ สิ่งที่ตรวจสอบได้แท้จริงคือความ
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จาง คลายหมดสิ้นไปของความโลภ ความโกรธ ความหลง

ทีก่ล่าวมานีเ้ป็นสิง่ทีค่วรท�าความเข้าใจกนัก่อน ซึง่เป็นเรือ่งทัว่ๆ ไป 

เกี่ยวกับการปฏิบัติ ต่อไปนี้จะค่อยๆ เข้าสู่การปฏิบัติ เมื่อจะเข้าสู่การปฏิบัติ

ก็ต้องมีจุดเริ่มต้นก่อน
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ตอน ๒

การเริ่มและก้าวหน้าในการปฏิบัติ

แรงขับเคลื่อนที่จะเริ่มปฏิบัติธรรม
ตอนแรกขอพดูถงึต้นทนุ และเครือ่งประกอบในการปฏบิตั ิคนเราจะ

ออกเดนิทาง ถ้าจะให้ดกีค็วรจะต้องมเีสบยีง หรอืมทีนุและเครือ่งมอืทีช่่วยใน

การเดินทาง อาจจะมีเข็มทิศ มีไม้เท้า มีไฟฉาย มีกระติกน�้า และมีอะไรต่างๆ 

นี่เราก็จะเดินทางชีวิตที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรม ก็ต้องมีทุน มีเสบียง มีเครื่อง

ประกอบเหมือนกัน 

อย่างหนึ่งก็คือทุนเริ่มแรกเราจะออกเดินทาง ตอนแรกก็ยัง 

ไม่รู้ว่าจุดหมายนี้มีทางที่คนเดินไปถึงได้จริงหรือไม่ แต่เราอาจจะเช่ือต�ารา 

เชื่อครูอาจารย์ เชื่อคนที่บอกว่าเคยเดินทางไปถึง แล้วเราก็มีความมั่นใจ  

อย่างน้อยก็มีความเชื่อเป็นต้นทุนว่าทางท่ีเขาบอกนี้เขารู้และเคยไปถึงจุด

หมายจริง ซึ่งเราก็จะเดินทางไปถึงได้ ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ไม่เริ่มเดินทาง

คนที่จะเดินทางชีวิตคือปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน จะต้องมีความเชื่อ

ขั้นพื้นฐาน ความเชื่อนี้ท่านเรียกว่า ศรัทธา 

ศรัทธาในที่นี้ เป็นศรัทธาในความหมายจ�าเพาะ ต้องเติมค�าว่า โพธิ 

เข้าไป เป็น โพธิสัทธา
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เติมยาวออกไปอีกหน่อยให้เต็มว่า ตถาคตโพธิสัทธา แต่จะเรียก

สั้นๆ ก็ได้ว่า โพธิสัทธา 

ตถาคตโพธิสัทธานี้ ท่านแปลกันว่า ความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้า หมายความว่าอย่างไร พระพุทธเจ้าเคยเป็นมนุษย์ธรรมดา ต่อ

มาพระองค์ได้ตรสัรู้ค้นพบสจัจธรรมกก็ลายเป็นพระพทุธเจ้า กห็มายความว่า

มปัีญญาทีท่�าให้คนกลายเป็นพระพทุธเจ้าได้ หรอืมนษุย์สามารถพฒันาปัญญา

ของตวัเองให้เป็นพทุธได้ เพราะฉะนัน้ เชือ่ในปัญญาตรสัรู้ของพระพทุธเจ้า ก็

คือ เชื่อในปัญญาที่ท�าให้มนุษย์กลายเป็นพระพุทธเจ้า 

มนุษย์จะต้องมีปัญญาตัวนี้ และมนุษย์ก็สามารถพัฒนาให้ปัญญานี้

เกดิขึน้ได้ ตรงกบัทีภ่าษาสมยัใหม่เรยีกว่า เชือ่ในศกัยภาพของมนษุย์ทีพ่ฒันา

ได้ ถ้าไม่มีความเชื่ออันนี้ ก็ไปไม่รอด หรือก้าวไปไม่ได้ 

ฉะนั้น คนที่จะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมจะต้องมีความเชื่ออันนี้ คือ มี

ตถาคตโพธสิทัธา เชือ่ปัญญาตรสัรู้ของตถาคต คอืเชือ่ในปัญญาทีท่�าให้มนษุย์

กลายเป็นพุทธ เชื่อว่ามนุษย์นี้สามารถพัฒนาตนเองจนกระทั่งมีปัญญาสูงสุด 

ตรัสรู้เป็นพุทธได้ เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ 

ในเร่ืองน้ีมพีทุธภาษติมากมายมาช่วยประกอบ เช่น พระพทุธเจ้าตรสั

ว่า ทนฺโต เสฏฺโฐฺ มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์นี้ มนุษย์ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐ ฝึก

แล้วคือพัฒนาแล้ว หรือได้รับการศึกษาแล้ว 
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ค�าว่า ทม แปลว่า ฝึก ค�าว่าภาวนา แปลว่าเจริญ หรือพัฒนา ค�าว่า 

สกิขา แปลว่า ศึกษานี ้เป็นศัพท์ทีใ่ช้แทนกนัได้ ใช้แทนกนับ่อย ฝึกแล้ว กห็มาย

ถงึมกีารศกึษาหรอืได้พฒันาแล้วนัน้เอง ในบรรดามนษุย์ทัง้หลายนัน้ มนษุย์ที่

ฝึกแล้วหรือมีการศึกษาหรือพัฒนาแล้ว เป็นผู้ที่ประเสริฐสุด 

พทุธพจน์แห่งหนึง่ ตรสัสอนให้คนมคีวามกล้าหาญเชือ่มัน่ในตนเอง 

ท่านว่า

กลฺยำณ� วต โภ สกฺขิ     อตฺตำน� อติมญฺญสิ

ท่านเอย ท่านก็สามารถท�าดีได้ ไยจึงมาหมิ่นตนเองเสีย

คนจ�านวนมาก ดูถูกตนเอง นึกว่าตนเองไม่มีความสามารถ ก็เลย

ย่อท้อ ไม่สามารถท�าสิ่งที่ดีงาม พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนด้วยพุทธพจน์นี้ 

ซึ่งก็เป็นบทหนึ่งที่เร้าใจเรา มีพุทธพจน์ประเภทนี้หลายแห่งส�าหรับเร้าใจอยู่

เสมอให้มนุษย์มีความกล้าหาญ มีความเชื่อมั่นในตนเอง แต่ไม่ใช่เชื่อมั่นอย่าง

เลื่อนลอย ให้เชื่อมั่นในการที่จะพัฒนาตนเองต่อไป เพราะฉะนั้น สิ่งเริ่มแรก

คือมีโพธิสัทธา ความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ ที่ท�าให้มนุษย์กลายเป็นพุทธได้ 

โพธสิทัธานี ้เมือ่โยงออกไปให้เต็มระบบ กค็อืศรทัธาในพระรตันตรยั

นั่นเอง

ตอนนี้จะเข้าสู่ทางแล้ว พอมีความเชื่อ ก็เริ่มต้นเดินทางได้ 

ทีน้ี ตัวทางเรียกว่าอะไร ตัวทางนี้เมื่อกี้ได้ใช้ค�าหนึ่งว่า ปฏิปทา 
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เช่น มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่าทางสายกลาง แต่ค�าที่สามัญกว่านั้น คือ 

ค�าว่า มรรคา หรือมรรค มรรค แปลว่าทาง และในพระพุทธศาสนานี้หลัก

ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติทั้งหมด ก็คือมรรค 

ตกลงมาสอดคล้องกันที่นี่ชัดเจนเลยว่า การปฏิบัติธรรมก็คือการ

เดินทาง ได้แก่การด�าเนินชีวิต เพราะว่าหลักธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมดรวมอยู่

ในมรรคทั้งสิ้น

เครื่องช่วยในการปฏิบัติธรรม
ตอนน้ีเราจะเข้าสู่มรรคแล้ว แต่ท่านว่าก่อนท่ีมรรคจะเกดิข้ึน หรอืจะ

เข้าถึงทางนั้น จะมีบุพนิมิต บุพนิมิต แปลคล้ายๆ ค�าว่าลาง แต่ค�าว่าลางก็ไม่

เหมาะ เป็นความเชื่อถือโชคลาง ก็ไม่ค่อยดี เอาเป็นว่าหมายถึงสิ่งที่ส่อแสดง 

หรอืเครือ่งหมายน�าหน้า คอืเครือ่งหมายทีแ่สดงก่อนหน้าทีเ่หตกุารณ์อย่างใด

อย่างหนึ่งจะเกิดขึ้น กล่าวคือ เมื่ออะไรบางอย่างจะเกิดขึ้น จะมีบุพนิมิตหรือ

เครื่องหมายที่ส่อแสดงก่อน 

พระพทุธเจ้าตรสัว่า เปรยีบเหมอืนว่า เมือ่พระอาทติย์จะขึน้มาจะมี

แสงอรณุขึน้มาก่อน เป็นบพุนมิติ ฉนัใด ก่อนทีเ่ราจะเข้าสู่มรรคกจ็ะมบีพุนมิติ

ของมรรคขึ้นมาก่อน ฉันนั้น 

บุพนิมิต ที่ท่านกล่าวไว้นี้มีถึง ๗ ประการด้วยกัน ซึ่งเป็นเรื่องของ

การศึกษาทั้งหมด 
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ดังที่ได้บอกแล้วว่า การปฏิบัตินั้นคือการศึกษา ปริยัติและปฏิบัติ

รวมกันคือการศึกษา มรรคของเรานั้น รวมลงในอะไร มรรคมีองค์ ๘ ตั้งแต่ 

สัมมาทิฏฐิ จนถึงสัมมาสมาธิ จัดรวมเข้าเหลือ ๓ หมวด คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

เรียกว่าอะไร เรียกชื่อว่าไตรสิกขา 

ตกลงว่ามรรคกับสิกขามาชนกันแล้ว มรรคนั้นแยกออกไป พอสรุป

อีกทีก็กลายเป็นสิกขา 

สิกขาก็คือ การท�าตัวให้เดินตามมรรค หมายความว่ามรรคเป็นตัว

ทางเดิน มันยังอยู่นิ่งๆ พอสิกขาขึ้นมา ก็คือเราท�าตัวให้เดินไปตามมรรค เมื่อ

เราท�าตัวให้เดินไป ทางที่เดินไปนั้นก็เป็นมรรค เพราะฉะนั้น มรรคก็คือสิกขา 

สิกขาก็คือมรรค แต่ไม่ใช่อันเดียวกันนะ ต้องแยกให้ถูก 

สิกขานั้น คือการที่เราท�าตัวให้เดินไปตามมรรค ส่วนมรรคก็คือทาง

ที่เราจะเดินด้วยสิกขา 

ตกลงว่า มรรคคือการด�าเนินชีวิตนี้เป็นเรื่องของการศึกษาทั้งหมด 

เพราะฉะนั้น สิ่งที่เป็นบุพนิมิตของมรรค ก็เป็นบุพภาคของการศึกษาด้วย

ในวงการศกึษานัน้ ถ้าถอืตามหลกัพระพทุธศาสนาจะมองเหน็ตรงนี้

เป็นจดุส�าคัญ เราจะเหน็ว่า พระพทุธศาสนาแสดงหลกัการอะไรบ้าง ประการที่

หนึง่ ต้องมตีถาคตโพธสิทัธา เชือ่ในปัญญาตรสัรู้ของมนษุย์ ทีว่่ามนษุย์สามารถ

พฒันาตนเป็นพทุธะได้ เชือ่ในศกัยภาพของมนษุย์ก่อน ในการศกึษากเ็หมอืน

กัน ต้องมีความเชื่อนี้ แล้วก็ต้องมีบุพนิมิต ๗ ประการเหมือนกัน ถ้าจะดูว่า
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ตรงกันไหม อย่างน้อยต้องดูว่าพระพุทธศาสนาเสนออะไร ที่จะมาน�ามรรค

และการศึกษาโดยดูที่บุพนิมิต ๗ ประการนี้ 

บุพนมิตินัน้ไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นลางหรอืเป็นเครือ่งหมายท่ีส่อแสดงว่า 

เราจะเข้าถึงมรรคเท่านั้น แต่เป็นปัจจัยส�าคัญซึ่งท่านบอกว่า จะท�าให้มรรคที่

ยงัไม่เกดิกเ็กดิขึน้ มรรคทีเ่กดิขึน้แล้วกจ็ะเจรญิเตม็บรบิรูณ์ด้วย หมายความว่า 

มนัเป็นเครือ่งช่วยในระหว่างเดินทางด้วย กล่าวคอื ตอนแรกมนัเป็นเครือ่งช่วย

น�าเข้าสู่ทาง แล้วต่อไประหว่างเดินทาง มันก็เป็นเครื่องช่วยให้เราเดินทางได้

ผลดจีนกระทัง่บรรลจุุดมุ่งหมายด้วย เพราะฉะนัน้ จงึเป็นทัง้ตวัน�าและตวัช่วย 

ตัวน�าและตัวช่วยที่เรียกว่าบุพนิมิตของมรรค หรือบุพภาคของการ

ศึกษา ๗ ประการ คืออะไรบ้าง

๑ .  กั ลยาณมิตตตา  ความมี

กัลยาณมิตร ข้อนี้ พูดกันบ่อยๆ อยู่แล้ว 

ท่านเอามายกเป็นข้อที่หนึ่งเลย 

ความมีกัลยาณมิตร ถ้าพูดอย่าง

ภาษาง่ายๆ ก็คือมีสภาพแวดล้อมทางสังคม

ที่ดี ซึ่งถ้าจ�ากัดแคบเข้ามาก็เป็นตัวบุคคล เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ โดยเฉพาะ

ครูอาจารย์ซึ่งท�าหน้าที่ส�าคัญที่สุดของกัลยาณมิตร คือการช่วยแนะน�าชี้แจง

ชักน�าเด็กเข้าสู่ทางที่ถูกต้อง ชักน�าเข้าสู่การศึกษา ครูมีหน้าที่ในแง่นี้ จึงเป็น

บุพนิมิตของการศึกษา 
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เพราะฉะนั้น พูดในความหมายหนึ่ง ครูท�าหน้าที่เป็นบุพนิมิตของ

การศึกษา ไม่ใช่เป็นตัวการศึกษา ครูไม่สามารถให้การศึกษาแก่เด็กได้ แต่ครู

เป็นผู้สามารถชกัน�าเดก็เข้าสู่กระบวนการของการศกึษา เพราะท�าหน้าทีเ่ป็น

กัลยาณมิตร ตลอดไปจนกระทั่งถึงสื่อมวลชนที่ดี 

สื่อมวลชนปัจจุบันท�าหน้าที่ส�าคัญในทางการศึกษามาก รวมทั้ง

ท�าลายการศึกษาด้วย ถ้าเป็นสื่อมวลชนท่ีไม่ดีก็ท�าลายการศึกษา ถ้าเป็น

สื่อมวลชนที่ดีก็ท�าหน้าที่ให้การศึกษา ปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าสื่อมวลชนจะท�า

บทบาททางการศึกษามากยิ่งกว่าครูอาจารย์ในโรงเรียนด้วยซ�้าไป อันนี้เป็น

เรื่องส�าคัญประการแรก คือจะต้องมีกัลยาณมิตร

อย่างไรก็ตาม การมีกัลยาณมิตรนั้น ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะมาเป็น

กัลยาณมิตรให้อย่างเดียว ตัวเองก็ต้องรู้จักเลือกคบหากัลยาณมิตรด้วย 

จรงิอยู่ เป็นหน้าทีข่องสงัคม โดยเฉพาะหวัหน้าทีร่บัผดิชอบ เช่น พ่อ

แม่ ครอูาจารย์ ผู้ปกครองจะต้องท�าตัวเป็นกลัยาณมติร สรรหา และสรรค์สร้าง

กัลยาณมิตรให้แก่คนในความรับผิดชอบของตน เช่น สรรหาและสรรค์สร้าง

รายการทางสื่อมวลชนที่ดีๆ เป็นต้น แก่เด็กและประชาชน แต่ตัวเด็กและตัว

คนนั้นๆ เอง ก็ต้องรู้จักเลือกคบหากัลยาณมิตรเองด้วย เช่น รู้จักเลือกคบคน 

รู้จักหาแหล่งความรู้ แหล่งความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเลือกบุคคลที่จะนิยมเป็น

แบบอย่างในความประพฤติหรือในการครองชีวิต เป็นต้น 

การศึกษาจะเริ่มต้นจริง เมื่อคนนั้นเองเริ่มรู้จักหากัลยาณมิตร พูด
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ง่ายๆ ว่า ถ้าเด็กเริ่มรู้จักเลือกดูรายการโทรทัศน์ รู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีมี

ประโยชน์ รู้จักคบหาหรือเลือกปรึกษาคน นั่นคือการศึกษาเริ่มต้นแล้ว ช่อง

ทางแห่งชีวิตที่ดีงามหรือมรรค ได้เปิดขึ้นแล้ว

ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมลงลึกในด้านจิตตภาวนา เช่น จะไปท�า 

กรรมฐาน ถ้าได้อาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรหรือรู้จักเลือกกัลยาณมิตร รู้จัก

สอบถามปรึกษา แม้แต่รู้จักเลือกอ่าน ค้นคว้าหนังสือคู่มือค�าอธิบาย ก็เป็น

เครื่องหมายส่อแสดงถึงความหวัง ในการที่จะก้าวหน้าต่อไปสู่ความส�าเร็จใน

การปฏิบัติธรรมนั้น

๒. สีลสัมปทา การท�าศีลให้ถึงพร้อม 

ศีลคืออะไร ศีลคือความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ราบรื่นในการด�าเนินชีวิต และการอยู่ร่วมใน

สังคม เริ่มต้นแต่ความมีวินัยและข้อปฏิบัติใน

การอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคม ความสัมพันธ์ใน

สังคมที่ดี 

เมื่อกี้ในข้อ ๑ เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีในสังคม เป็นเรื่องที่ว่าเราได้จาก

สังคมมาให้กับตัว แต่มาถึงข้อที่ ๒ นี้ เรามีส่วนร่วมที่จะต้องให้แก่สังคมบ้าง 

และเป็นการเริ่มฝึกตนเองแล้วด้วย คือฝึกตัวเองให้มีวินัยที่จะไม่ให้ตัวเองไป

เป็นเครื่องก่อกวนให้เสียความเรียบร้อยของสังคม แต่ให้เป็นส่วนร่วมท่ีช่วย

สร้างความเรียบร้อยราบรื่น
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สลีสมัปทามคีวามหมายว่าท�าศลีให้สมบูรณ์ ท�าศลีให้เตม็ขึน้มา การ

ท�าให้มศีลีขึน้มาน้ีกห็มายถงึว่า ต้องสร้างสรรค์ความมศีลี สมัปทาในท่ีนีค้อืการ

สร้างสรรค์หรือท�าให้สมบูรณ์ ท�าให้มีขึ้นมาเต็มท่ี สีลสัมปทาคือสร้างสรรค์

ความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม

ตัวเองจะต้องมคีวามสมัพนัธ์กบัผู้อืน่ดด้ีวย ต้องเกือ้กลูแก่สงัคมด้วย 

ไม่ใช่เป็นฝ่ายรบัจากกลัยาณมติรอย่างเดียว ตวัเองจะต้องแสดงออกต่อผู้อืน่ใน

ทางที่ไม่เบียดเบียน ไม่ท�าความเดือดร้อนแก่สังคม จะต้องมีความสัมพันธ์ที่

เกือ้กลูต่อสงัคม ต่อเพือ่นมนษุย์ แล้วกจ็ดัระเบยีบการด�าเนนิชวีติของตนให้ดี

ท�าไมจะต้องมีศีล ถ้าอุปมาจะเข้าใจง่าย ในบ้านหรือที่ท�างาน หรือ

ในห้องที่อยู่ของเรา ถ้าข้าวของเครื่องใช้วางสุมเกะกะสับสนไปหมด จะ

เคลื่อนไหวจะท�าอะไรจะหยิบอะไรใช้ก็ติดขัด ไม่สะดวก ไม่มีช่องที่จะลง หา

ของที่จะใช้ก็ไม่เจอ จึงต้องจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ เป็น

ที่เป็นทาง จึงจะอยู่สบาย และท�าอะไรๆ ได้คล่องสะดวก 

ชีวิตของเราและสังคมก็เหมือนกัน ถ้าสับสนวุ่นวายไม่เป็นระเบียบ 

เช่นวันหนึ่งๆ ไม่รู้เลยว่าจะท�าอะไรเวลาไหน อยู่ด้วยกันมีแต่การเบียดเบียน 

ต้องหวาดกลัวคอยระแวงระวังอันตราย ก็ไม่เป็นอันท�าอะไร ไม่มีทางจะท�า

อะไรให้ชีวิตและสังคมเจริญงอกงามขึ้นไปได้ จะท�าอะไรก็ไม่มีช่องที่จะลง จึง

ต้องมีการจัดระเบียบชีวิตและจัดระเบียบสังคม อย่างน้อยไม่ให้เป็นอยู่อย่าง

สับสนวุ่นวาย ไม่ให้สังคมเต็มไปด้วยการเบียดเบียน ละเมิดต่อกัน
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เมื่อจัดระเบียบชีวิตและการอยู่ร่วมสังคมให้เรียบร้อยดีแล้ว สภาพ

ชีวิตและความสัมพันธ์ทางสังคมนั้น ก็เอื้อโอกาสแก่การที่จะท�าความดีงาม 

ท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ หรือท�ากิจกรรมอย่างอื่นๆ ในทางที่จะพัฒนาชีวิตและ

พัฒนาสังคมนั้นให้มากและให้ได้ผลดีต่อไป

ความมีชีวิตและการอยู่ร่วมกันที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เรียกว่าศีล 

การจัดระเบียบชีวิตและการอยู่ร่วมกันให้เรียบร้อยราบรื่น เรียกว่าวินัย 

พดูอกีอย่างหนึง่ในทางกลบักนัว่า วนิยั คอื การจดัระเบยีบชวีติและ

ความสมัพนัธ์ในสงัคมให้เรียบร้อย เพ่ือเอือ้โอกาสต่อการสร้างสรรค์พฒันายิง่ๆ 

ขึ้นไป และศีล ก็คือ ความมีวินัย หรือความเป็นผู้ตั้งอยู่ในวินัยนั้น 

พดูให้สัน้อกีส�านวนหนึง่ว่า วนิยั คอืการจดัระเบยีบให้เอือ้โอกาสต่อ

การพัฒนาของชีวิตและสังคม และศีล คือความเป็นผู้ตั้งอยู่ในวินัยนั้น

การที่จะฝึกให้มีศีล ข้อส�าคัญก็คือการมีวินัย โดยเฉพาะส�าหรับ

พระจะเห็นว่า การที่จะมีศีลนั้น หลักส�าคัญก็คือการฝึกในเรื่องวินัย วินัยก็คือ

ระเบียบการด�าเนินชีวิต และการอยู่ร่วมในสังคม 

เพราะฉะนั้น หลักข้อนี้ก็คือการที่จะต้องสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่

ดใีนทางสังคม การรู้จกัอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ด้วยด ีโดยไม่เบยีดเบยีนกนั โดยเกือ้กลู

กัน และมีระเบียบในการด�าเนินชีวิต อันนี้ก็เป็นบุพนิมิตของการศึกษา
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ไปได้ยาก เราจะเดินไม่ออกหรือไม่ยอมออกเดิน เพราะฉะนั้น จะต้องมีแรง

จูงใจ แต่ต้องเป็นแรงจูงใจที่ถูกต้องคือ ฉันทะ คือความใฝ่รู้ และใฝ่ท�า หรือ

อยากรู้อยากท�า ทีไ่ด้พดูมาแล้ว ไม่ใช่เอาแต่อยากได้ อยากม ีอยากเสพ ส�าหรบั

ปัจจบุนัอย่างน้อยต้องให้เกดิค่านยิมในการผลติ โดยเลอืกผลติแต่สิง่ทีด่งีาม มี

คุณค่าส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ฉันทสัมปทา การท�าฉันทะ

ให้สมบูรณ์ ก็คือ การสร้างสรรค์แรงจูงใจ

ที่เรียกว่าฉันทะ ที่พูดไปแล้ว 

แรงจูงใจเป็นสิ่งส�าคัญมากใน

การศึกษา ถ้าไม่มีแรงจูงใจเราจะก้าวเดิน

๔. อัตตสัมปทา การท�าตนให้

สมบูรณ์ หรือพัฒนาตนให้เต็มที่ 

อัตตสัมปทานี้ขอใช้ภาษาอังกฤษ

หน่อย คือพอดีมีค�าภาษาอังกฤษที่เขาใช้

มาตรงกันเข้า เรียกว่า self-actualization 

ในจิตวิทยาการศึกษาปัจจุบัน หลักการนี้มีความส�าคัญอยู่พอสมควร self-

actualization ที่จริงอยู่ในอัตตสัมปทานี้เอง
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เรามีความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์อยู่แล้วตามหลักโพธิสัทธา 

มาถึงตอนนี้ การสร้างสรรค์ตนเองให้สมบูรณ์ ก็คือการพัฒนาศักยภาพนั้น

ให้เต็มที่

อัตตสัมปทานี้เป็นศัพท์ธรรมที่เรามองข้ามไป แปลกเหมือนกันว่า

ท�าไมเราจึงข้ามหลักนี้ไป พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับข้ออื่นๆ ในชุดเดียวกันรวม

เป็น ๗ ข้อ และเรยีงล�าดับไว้อย่างนี ้แต่ธรรมชดุนีถู้กมองข้ามไป ไม่มใีครสนใจ

พูดถึง ข้อไหนบังเอิญปรากฏในที่อื่นด้วยก็มีคนรู้จัก แต่หลายข้อในชุดนี้ เป็น

หลักธรรมที่คนไม่คุ้นเลย จึงต้องเอามาทบทวนกัน 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุพนิมิตของมรรคข้อที่ ๔ คือ อัตตสัมปทา 

การสร้างสรรค์ตนเองให้สมบูรณ์ หรือพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เต็มท่ี 

หมายความว่า ต้องท�าศักยภาพของตนให้เต็มบริบูรณ์ ผู้ที่เป็นปุถุชนก็ต้อง

พัฒนาตนให้เป็นอารยชน หรืออริยบุคคล ผู้ท่ีเป็นอริยบุคคลอยู่แล้ว ก็ต้อง

พฒันาให้สงูขึน้ไป ถ้าเป็นโสดาบนักก้็าวต่อไปให้เป็นพระสกทาคาม ีและพระ

อนาคามตีามล�าดบั จนกว่าจะส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ ถงึความเป็นพระอเสขะ 

หลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ จบกระบวนการของการศึกษา 

อย่างไรกต็าม ข้อนีจ้ะไม่อธบิายมาก เพราะในความหมายทัว่ไปสมยั

ปัจจบุนักอ็ธบิายกนัอยู่แล้ว เพยีงแต่ให้เหน็ว่าพระพทุธศาสนาได้แสดงไว้เป็น

ข้อที่ ๔ ในบุพนิมิตของการศึกษา ส่วนที่จะต่างกันก็คือ ที่ว่าเต็มบริบูรณ์นั้น

คืออย่างไร และการท�าให้เต็มนั้นคือท�าอย่างไร
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มากในการศึกษา พระพุทธเจ้าสอนว่า จะต้องมีทิฏฐิมีทัศนคติมีค่านิยมที่ถูก

ต้อง ในการศึกษานั้น สิ่งหนึ่งที่จะต้องท�าก็คือการพัฒนาในเรื่องทัศนคติและ

ค่านิยม ซึ่งเรียกว่าทิฏฐิสัมปทา 

ทศันคติและค่านิยมทีส่�าคัญซึง่พระพทุธศาสนาย�า้ก่อนอืน่ ถือว่าเป็น

สัมมาทิฏฐิเบื้องต้น ก็คือการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นไปแห่งเหตุปัจจัย 

อนันีเ้ป็นทศันคติส�าคัญในการมองโลกเพือ่จะให้เหน็สิง่ทัง้หลายตามความเป็น

จริง เด็กของเราได้ฝึกการมองโลกมองชีวิตแบบนี้บ้างไหม 

หลักการต่างๆ ในชุดนี้ ว่าที่จริงก็สัมพันธ์กันหมด แม้แต่แรงจูงใจใน

การสร้างสรรค์และในการใฝ่รู้ ถ้าเรามทีศันคตใินการมองสิง่ทัง้หลายตามความ

สัมพันธ์แห่งเหตุปัจจยั กจ็ะสนบัสนนุให้เราอยากรู้อยากเข้าถงึความจรงิ ท�าให้

เราสบืค้นเหตปัุจจยัของสิง่ทัง้หลาย เพราะการทีจ่ะเข้าถงึความจรงิของสิง่ทัง้

หลายได้นั้นจะต้องค้นหาเหตุปัจจัยของมัน 

หลักความจริงประการส�าคัญอย่างหนึ่งก็คือ ความเป็นไปตามเหตุ

ปัจจัย พระพุทธศาสนาประกาศหลักการแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัย 

๕. ทิฏฐิสัมปทา การท�าทิฏฐิให้ถึง

พร้อม หรือการสร้างสรรค์ทิฏฐิให้สมบูรณ์ 

ทิฏฐิคืออะไร ทิฏฐิคือ ทัศนคติ ค่า

นิยม ความคิดเห็น ท่าทีของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ 

เจตคติ หรือ ทัศนคต ิและค่านยิมมคีวามส�าคญั
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ทัศนคติหรือท่าทีของมนุษย์ต่อโลก ที่ควรจะต้องมีเป็นประการแรก ก็คือการ

มองสิง่ทัง้หลายตามความสมัพนัธ์ หรอืตามความเป็นไปแห่งเหตปัุจจยั จะต้อง

พยายามฝึกกนัให้มทีศันคตนิี ้ส่วนท่าทหีรอืทศันคตแิละค่านยิมทีพ่งึประสงค์

อย่างอื่น จะตามมาทีหลัง เช่นค่านิยมในการผลิตเป็นต้น

ถ้าเรารู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง มองเห็นความเป็น

ไปตามเหตุปัจจัยแล้ว มันก็ส่งเสริมการสร้างสรรค์ เพราะการมองเห็นเหตุ

ปัจจัย ก็คือการมองเห็นกระบวนการเกิดมีขึ้นของสิ่งต่างๆ และความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งทั้งหลาย

การมองในแนวทางที่จะสืบค ้นเหตุป ัจจัยย ่อมส ่งเสริมการ 

อยากรู้ความจริง และการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึน เพราะในการเรียนรู้

กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยนัน้ จะท�าให้มองเห็นอาการทีส่ิง่ใดสิง่หนึง่เกดิมข้ึีน 

และการที่สิ่งที่เกิดมีขึ้นแล้วนั้น เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผลดีหรือผลร้ายสืบทอด

ต่อไปอกีอย่างไรๆ ท�าให้อยากเหน็การเกดิขึน้ของสิง่ทีด่งีาม และอยากรู้ความ

จริงในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยนั้น

ในทางกลับกัน ความใฝ่รู้และใฝ่สร้างสรรค์ ก็ส่งเสริมการมอง

หาเหตุปัจจัยด้วย เพราะเมื่อเด็กอยากจะท�าอะไร อยากจะสร้างสรรค์

อะไร แกจะต้องเรียนรู้เหตุปัจจัยว่า สิ่งนี้ท�าขึ้นมาได้อย่างไร มีเหตุมีปัจจัย  

มีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เขาจะต้องท�าเพื่อสร้างสรรค์มันขึ้นมา

อย่างน้อย ผู้ทีด่�าเนนิชวีติอยู่ในโลกอยู่ในสงัคม ท�าการอย่างใดอย่าง
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หน่ึง หรือปฏิบัติธรรมอะไรก็ตาม เมื่อมองดูความส�าเร็จหรือความล้มเหลว 

ความเจริญหรือความเสื่อมของตนเองก็ตาม ของผู้อื่นก็ตาม ถ้ามีทัศนคติที่

มองตามเหตุปัจจัย ก็จะได้พิจารณาสืบค้นหาเพื่อจะได้แก้ไขป้องกันหรือส่ง

เสริมตามเหตุปัจจัยอย่างถูกต้อง ไม่ใช่เอาแต่โทษคนโน้นคนนี้ สิ่งโน้นสิ่งนี้

เรื่อยไปอย่างเลื่อนลอย

นอกจากนัน้ ท่าทขีองการมองตามเหตปัุจจยั ยงัไปสนบัสนนุตวัท้าย

ที่จะพูดต่อไปด้วย คือท�าให้รู้จักคิดพิจารณาสืบสาวหาเหตุปัจจัย ตามหลัก

โยนิโสมนสิการ เพราะฉะนั้น จึงให้มีการสร้างเสริมหรือสร้างสรรค์ทัศนคติ 

และค่านิยมที่ถูกต้อง คือให้มีทิฏฐิสัมปทา เป็นประการที่ ๕

๖. อัปปมาทสัมปทา การสร้างสรรค์

ความไม่ประมาทให้สมบูรณ์ 

ความไม่ประมาทนั้นคือการมีจิต 

ส�านึกในเรือ่งกาลเวลา และความเปลีย่นแปลง 

คนที่จะมีความไม่ประมาท ก็เพราะ

ส�านึกในเรื่องกาลเวลาว่า เวลาเคลื่อนไปผ่านไปตลอดเวลา เดี๋ยววันๆ เดี๋ยว

วันหมดไป เดี๋ยวคืนเวียนมา เดี๋ยวเดือนหนึ่ง เดี๋ยวปีหนึ่ง กาลเวลาและวารีไม่

รอใคร จะท�าอะไรต้องรีบท�า เพราะฉะนั้น จะต้องมีความกระตือรือร้น เร่ง

ขวนขวายท�าสิ่งต่างๆ อันนี้คือจิตส�านึกในกาลเวลา 
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ทีนี้ความส�านึกในกาลเวลาเกิดขึ้นเพราะอะไร ก็เพราะมองเห็น

การเปลี่ยนแปลง กาลเวลาเกิดขึ้นเพราะอะไร กาลเวลาก�าหนดด้วยการ

เปลี่ยนแปลง ที่มีวันมีคืนก็เกิดจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ โลกหมุนรอบตัว

เองรอบหนึ่ง ก็เป็นวันหนึ่ง หมุนรอบดวงอาทิตย์ไปได้รอบหนึ่งเต็มบริบูรณ์ก็

เป็นปีหนึ่ง 

กาลเวลาผ่านไป พร้อมด้วยการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้ง

หลาย รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราที่ไม่อยู่นิ่งตลอดเวลา ทุกส่วน

ในชีวิตของเราทั้งรูปธรรมนามธรรม มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลา ชีวิตของเรา

จะต้องแตกดับอย่างแน่นอน และชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไม่แน่นอน แล้ว

แต่เหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอก จึงต้องขวนขวายเรียนรู้และกระท�าเหตุ

ปัจจัยเท่าที่เราท�าได้ให้ดีที่สุดด้วยความไม่ประมาท 

พระพุทธศาสนาสอนนักสอนหนาในเรื่องความเปลี่ยนแปลง สอน

หลักอนิจจังว่ามีการเกิดขึ้นและการดับสลาย ก็ด้วยต้องการให้เรามีความไม่

ประมาท พระพุทธเจ้าตรัสปัจฉิมวาจา วาจาสุดท้ายที่ตรัสก่อนปรินิพพาน 

เหมือนกับวาจาสั่งเสียของพระองค์ คือ ค�าว่า

วยธมฺมำ  สงฺขำรำ,  อปฺปมำเทน  สมฺปำเทถ.

แปลว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้ง

หลายจงยงัความไม่ประมาทให้ถงึพร้อม หรอืแปลว่า จงท�ากจิให้บรบิรูณ์ด้วย

ความไม่ประมาท หรือที่นิยมแปลกันให้ได้ความเต็มที่ว่า จงยังประโยชน์ตน
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และประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท 

พุทธพจน์น้ีแสดงถงึการทีพ่ระองค์น�าเอาหลกัอนจิจงั หรอืหลกัความ

ไม่เที่ยงนี้มาสัมพันธ์กับความไม่ประมาท คือ ตรัสเรื่องความเปลี่ยนแปลง 

ความไม่เที่ยง เพื่อกระตุ้นเร้าให้ไม่ประมาท แต่เรามองข้ามพระพุทธพจน์

ส�าคัญที่เป็นปัจฉิมวาจา หรือวาจาสุดท้ายนี้ไป 

การที่พระพุทธเจ้าสั่งเสียสิ่งใด ก็แสดงว่าพระองค์ต้องถือว่าสิ่งนั้น

ส�าคัญมาก แต่ชาวพุทธไม่ค่อยเอาใจใส่ค�าสั่งเสียของพระศาสดา

พระพทุธเจ้าตรัสสอนให้ไม่ประมาท เพราะสิง่ทัง้หลายไม่เทีย่ง เราจงึ

ควรมีจติส�านกึในกาลเวลาและจิตส�านกึในความเปลีย่นแปลง และให้จติส�านกึ

ในความเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นตัวกระตุ้นเร้าให้มีความไม่ประมาท 

เพราะฉะนัน้ สิง่หนึง่ทีเ่ป็นบพุนมิติของการศกึษา หรอืเป็นเครือ่งน�า

เข้าสู่การเดนิตามมรรคหรอืการปฏบิตัธิรรม กค็อืความกระตอืรอืร้น ความเร่ง

ขวนขวายไม่ประมาท 

หลักพระพุทธศาสนาย�้าเตือนเราไม่ให้เป็นคนเฉื่อยชา ไม่ให้เป็นคน

อยู่นิ่งเฉย ให้มีสติ ระลึกระวัง ตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่า มี

อะไรเกิดขึ้น จะเป็นเหตุของความเสื่อม ก็เร่งหลีกละแก้ไขป้องกัน อะไรจะ

เป็นเหตุของความเจริญ ก็เร่งปฏิบัติจัดท�า

อปัปมาทธรรมน้ี พระพทุธเจ้าตรัสย�า้ไว้ไม่รู้กีค่รัง้ ย�า้ในฐานะบพุนมิติ

ของการศกึษา ย�า้ในฐานะปัจฉมิวาจา ย�า้ในฐานะทีเ่ป็นธรรมทีค่รอบคลมุการ
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ปฏิบัติทั้งหมดเหมือนกับรอยเท้าช้าง 

หลายท่านคงเคยได้ยิน พระพุทธเจ้าตรัสว่า รอยเท้าของสัตว์บกทั้ง

หลาย ย่อมรวมลงได้ในรอยเท้าช้าง ฉันใด ธรรมทั้งหลายก็รวมลงได้ในความ

ไม่ประมาท ฉนันัน้ ถ้ามคีวามไม่ประมาทแล้ว กส็ามารถปฏบิตัธิรรมทกุข้อ แต่

ถ้าประมาทเสยีอย่างเดียว ธรรมทัง้หลายทีเ่รยีนมากไ็ร้ประโยชน์ เพราะไม่เอา

มาปฏิบัติ ไม่เอามาใช้ เพราะฉะนั้น จึงให้มีความไม่ประมาท 

ตกลงว่า อัปปมาทสัมปทา การสร้างสรรค์ความกระตือรือร้น 

ความเร่งขวนขวาย หรอืการมจิีตส�านึกในเรือ่งกาลเวลาและความเปลีย่นแปลง

ทีท่�าให้กระตอืรอืร้นอยู่เสมอนี ้เป็นหลกัส�าคญัทีเ่รยีกว่า เป็นบพุนมิติประการ

ที่ ๖ ของการศึกษา

๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา การท�า

โยนิโสมนสกิารให้ถงึพร้อม หรอืสร้างสรรค์โยนโิส-

มนสิการให้สมบูรณ์ 

โยนิโสมนสิการ แปลว่า การท�าในใจ

โดยแยบคาย คือการรู้จักพิจารณาโดยแยบคาย 

แปลแบบภาษาสมัยใหม่ว่า รู้จักคิด หรือคิดเป็น โดยเฉพาะการพิจารณาสิ่ง

ทั้งหลายตามแนวทางของเหตุปัจจัย 

ถ้าเรามีทิฏฐิสัมปทา มีท่าทีแห่งการมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัย

แล้ว ก็หวังได้ว่าเราจะใช้โยนิโสมนสิการ และถ้าเราใช้โยนิโสมนสิการ เราก็
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จะเจริญยิ่งขึ้นในทิฏฐิสัมปทา

ความจริง หลักเหล่านี้สัมพันธ์กันหมด เมื่อตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว

กโ็น้มเอยีงทีจ่ะพาตวัอืน่ๆ เกดิตามมาด้วย ดงันัน้ เมือ่มแีรงจงูใจทีถ่กูต้องตาม

หลักฉันทสัมปทาซึ่งเป็นข้อที่ ๓ ก็จะเร้าใจให้คิดพิจารณาสืบค้นเหตุปัจจัย

เป็นต้น โยงมาถึงข้อสุดท้าย คือ โยนิโสมนสิการด้วยเช่นกัน 

แม้แต่ข้อที่ ๑ คือ ความมีกัลยาณมิตร ก็สัมพันธ์กับโยนิโสมนสิการ

นี้อย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น การรู้จักเลือกหากัลยาณมิตร ท�าให้เด็กรู้จักเลือก

ดูรายการทีวี และเลือกอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ จากนั้นโยนิโสมนสิการนี้ก็

พาลึกลงไปอีก คือท�าให้เด็กรู้จักดูรู้จักอ่านรู้จักพิจารณาให้ได้สาระประโยชน์

จากรายการที่ดู และจากหนังสือที่อ่านนั้นอย่างแท้จริง เพราะถ้าเรามีโยนิโส-

มนสกิาร เรากจ็ะมองสิง่ทัง้หลายโดยพิจารณาว่า เหตปัุจจยัของมนัเป็นอย่างไร 

แยกแยะให้เหน็ว่าองค์ประกอบของมนัเป็นอย่างไร มองสิง่ทัง้หลายตามความ

เป็นจริงว่ามีคุณมีโทษอย่างไร มีทางแก้ไขอย่างไร จะเอาอะไรไปใช้ประโยชน์

ได้บ้างอย่างไร

ผู้ที่ด�าเนินชีวิตอยู่ในโลกในสังคม หรืออยู่กับตนเอง หรือจะปฏิบัติ

ธรรมอะไรกต็าม กต้็องรู้จกัคดิพจิารณา รู้จกัท�าใจต่อสิง่ทัง้หลายอย่างถกูต้อง 

รู้จักพิจารณาประสบการณ์ที่เข้ามา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสถานการณ์ที่

เผชิญ ในทางที่จะให้เกิดกุศลธรรม เกิดความรู้สึกที่ดีงาม ไม่เกิดโทษแก่ชีวิต 

และเกิดปัญญาทีจ่ะแก้ไขโดยวธิทีีถ่กูต้อง ตลอดจนรู้เข้าใจเท่าทันโลกและชีวติ
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หรือสงัขารทัง้หลายตามเป็นจรงิว่ามอีาการแห่งไตรลกัษณ์อย่างไร จนถงึข้ันมี

จิตใจเป็นอิสระหลุดพ้นปลอดโปร่งเบิกบานผ่องใสด้วยความรู้แจ้งได้ ทั้งหมด

นี้ก็เป็นเรื่องของโยนิโสมนสิการทั้งสิ้น หลักประการที่ ๗ คือโยนิโสมนสิการนี้ 

ได้พูดในที่อื่นมากแล้ว จึงไม่จ�าเป็นต้องย�้าอีก

ตกลงว่า บพุนมิติของการปฏบิตัธิรรม หรอื รุง่อรณุของการศกึษา มี 

๗ ประการด้วยกัน ในการให้การศึกษา จะต้องเน้นองค์ ๗ ประการนี้ 

เมื่อองค์ ๗ ประการนี้เกิดขึ้นแล้ว ตัวการศึกษาก็จะเกิดขึ้นตามมา

แน่นอน เหมือนสีทั้งเจ็ดที่เป็นองค์ประกอบของรุ้งเจ็ดสี กลมกลืนกันเข้าเป็น

แสงตะวันส่องโลกให้สว่างหายมืดมนพ้นอันธการ 

ตัวการศึกษานั้นเริ่มที่สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นแสงสว่างเริ่มต้นของดวง

ปัญญา คือ ย่างเข้าสู่มรรคาหรือตัวมรรค นั่นเอง 

เมื่อเราท�าตัวให้เดินตามมรรค ก็คือศึกษา ศึกษาก็มีองค์ประกอบ ๓ 

ส่วน ศีล สมาธิ ปัญญา แล้วแยกออกไปเป็นสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิ แต่

บุพนิมิตของมรรคและของการศึกษานั้น คืออะไร เราอย่าลืม

ถึงตอนนี ้บางท่านอาจจะสงสยั กเ็ลยขอแทรกค�าถามเข้ามาว่า หลกั

ธรรมที่เป็นบุพนิมิต ๗ ข้อนี้ไม่ได้อยู่ในมรรคหรือ เช่นอย่างศีลนี้ ไม่ได้อยู่ใน

มรรคหรือ 

ตอบว่า ใช่ หลัก ๗ ข้อนี้ ที่จริงก็อยู่ในมรรคแล้ว แต่ก็มีเหตุผลที่ต้อง

ยกมาตั้งไว้ต่างหากอีก 
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จะขออุปมาให้ฟัง เหมือนกับเราพูดว่า แพทย์ พระภิกษุ ครูอาจารย์ 

น้ีเป็นผู้มอีปุการคณุ เป็นบคุคลทีม่ปีระโยชน์แก่สงัคมหรอืแก่ประชาชน กต้็อง

ถามว่า แล้วแพทย์ พระภิกษุ ครูอาจารย์นั้น ไม่ได้เป็นประชาชนหรือ ก็เป็น

ใช่ไหม แต่เป็นการแยกพูดเพื่อความประสงค์พิเศษ 

เรื่องนี้ก็เหมือนกัน หลัก ๗ ข้อนี้ ก็รวมอยู่ในมรรคนั่นแหละ แต่แยก

ออกมาตั้งไว้ส�าหรับท�าหน้าที่พิเศษอีกอย่างหนึ่ง ในความหมายแบบเดียวกับ

ที่ว่า แพทย์ พระภิกษุ ครูอาจารย์ แม้จะเป็นประชาชนเหมือนกัน แต่ในบาง

กรณเีราพดูแยกออกมาจากประชาชนว่าเป็นบคุคลต่าง ๆ  ทีบ่�าเพญ็ประโยชน์

แก่ประชาชน 

ค�าว่า ต�ารวจ ทหาร ข้าราชการ และประชาชน กเ็หมอืนกนั อาจมคีน

สงสยัได้ว่า ท�าไมไปแยกอย่างนัน้ ต�ารวจ ทหาร ข้าราชการไม่ได้เป็นประชาชน

หรือ ก็เป็นเหมือนกัน แต่พูดแยกเพื่อความหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์บาง

อย่าง นี่ก็เหมือนกัน 

ตกลงว่า ตอนนี้เราพูดถึงบุพนิมิตของการศึกษาได้ครบแล้วทั้ง ๗ 

ประการ

ผู้ที่ปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะเป็นเด็กอยู่กับพ่อแม่ที่บ้าน หรือไปเป็นนัก

เรียนอยู่กบัครอูาจารย์ในโรงเรยีน คนทีท่�างานอยู่ในองค์กรและหน่วยราชการ

ต่างๆ ตลอดจนถึงผู้ที่ไปบ�าเพ็ญจิตตภาวนา เจริญสมถกรรมฐานอยู่ในป่า อยู่

ในทีส่งดัหลกีเร้น หรอืบ�าเพญ็วปัิสสนาอยู่ในทีใ่ดกต็าม กค็วรจะต้องสร้างสรรค์
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หลักบุพนิมิต ๗ ประการนี้ ให้มีประจ�าตัว จะได้เป็นหลักประกันในการที่จะ

ก้าวหน้าต่อไปในการปฏบิติัธรรมน้ันๆ จนกว่าจะบรรลคุวามเจรญิงอกงามเตม็

บริบูรณ์แห่งศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่มีในตน

ปัจจัยตัวเอกของการศึกษา
ในบรรดาหลกับพุนมิติ ๗ ประการนี ้จะเหน็ว่ามหีวัข้อส�าคญัอยู่เป็น

ตวัต้นกบัตวัท้าย ๒ ตวั คอื ตวัควบหวักบัควบท้าย พระพทุธเจ้าทรงจบัเอามา

วางเป็นหลักส�าคัญอกีอย่างหนึง่ จัดเป็นชดุว่าม ี๒ อย่าง เป็นหลกัใหญ่ซึง่ถือว่า

เป็นตัวการที่จะน�าเข้าสู่การศึกษาที่แท้จริง คือตัวต้นกับตัวท้าย ได้แก่ ตัวท่ี 

๑ กับตัวที่ ๗ ได้ชื่อพิเศษอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ กล่าวคือ 

ข้อที่ ๑ กัลยาณมิตร ท�าหน้าที่ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูก

ต้อง เช่นครูอาจารย์เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะชักน�าเด็กเข้าสู่การศึกษา โดยชักน�า

ให้เกิดสัมมาทิฏฐิ และ

ข้อที ่๒ โยนโิสมนสกิาร การรู้จกัคดิ คดิเป็น จะท�าให้เกดิความเข้าใจ

ที่ถูกต้องพร้อมกับการพึ่งตนเองได้ เป็นปัจจัยภายในที่ท�าให้เกิดสัมมาทิฏฐิ 

ท่านแยกเป็นปัจจัย ๒ อย่าง คือ ปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายใน 

กัลยาณมิตรเป็นปัจจัยภายนอก เป็นอิทธิพลจากภายนอก ที่เรียกว่า 

ปรโตโฆสะที่ดี ส่วนโยนิโสมนสิการ เป็นปัจจัยภายใน

20130628_��������������� (�. �. �������).indd   106 11/20/13   6:58 AM



พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 107

ตกลงว่า ตัวน�าของการศึกษาจะมาเน้นที่ปัจจัยหลัก ๒ ตัวนี้ เพราะ

ฉะนั้น ครูอาจารย์จะมีบทบาทส�าคัญในการศึกษามากก็ในฐานะที่เป็น

กัลยาณมิตร แล้วบทบาทท้ายสุดและส�าคัญท่ีสุดก็อยู่ท่ีตัวเด็กเอง ท่ีจะต้อง

มีโยนิโสมนสิการ 

ตอนสุดท้าย เหลือ ๒ ปัจจัย ใน ๗ ประการ คือปัจจัยตัวนอก เช่น

ครอูาจารย์ ทีเ่ป็นกลัยาณมติรฝ่ายหนึง่ และตวัเดก็เองทีม่โียนโิสมนสกิารฝ่าย

หนึ่ง ปัจจัยส�าคัญ ๒ ตัวนี้จะเป็นตัวการเอกที่น�าเข้าสู่การศึกษา

ถ้ามองในแง่การจดัการศกึษาอบรมโดยท�าเป็นกจิกรรม และกจิการ 

กัลยาณมิตรที่ดีจะท�าหน้าที่กระตุ้นบุพนิมิตท้ัง ๗ ประการได้หมดเลย คือ 

กัลยาณมิตรกระตุ้นให้เด็กเป็นคนรู้จักเลือกหากัลยาณมิตร ให้เด็กรู้จักจัด

ระเบียบการด�าเนินชีวิตให้เป็น และมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี สร้างเสริม

แรงจูงใจที่ถูกต้อง เร้าให้เด็กพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นไปจนสมบูรณ์ น�า

ให้เด็กมีทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง ท�าให้เด็กมีจิตส�านึกในกาลเวลาและ

ความเปลี่ยนแปลง ปลุกให้มีความกระตือรือร้นขวนขวาย ตลอดจนกระตุ้น

ให้เกิดโยนิโสมนสิการก็ได้ 

ครูท�าหน้าที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ประกอบทั้ง ๖ อย่างที่เหลือ 

พร้อมทั้งช่วยให้เด็กรู้จักแสวงหาแหล่งความรู้ แหล่งการสร้างสรรค์ อันเป็น

หลักกัลยาณมิตตตาที่แท้ซึ่งเกิดขึ้นในตัวเด็กเอง รวมเป็นบุพนิมิตครบทั้ง ๗ 

ประการ 
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แต่ถ้ายังต้องอาศัยกัลยาณมิตรมาคอยช่วย เด็กนั้นคนนั้นก็ยังพึ่ง

ตนเองไม่ได้จริง ต่อเมื่อใดเด็กรู้จักใช้โยนิโสมนสิการได้ดี ก็พึ่งตนเองได้จริง

ในกระบวนการของการศึกษา 

เพราะฉะนั้น ในขั้นสุดท้าย ท่านจึงยกเอาตัวต้นกับตัวสุดท้ายมาย�้า

อีกทีหนึ่ง ว่าเป็นปัจจัยของสัมมาทิฏฐิ และเมื่อถึงที่สุดหรือถึงแก่นที่แท้จริง 

ตัวสุดท้ายคือโยนิโสมนสิการจะเป็นตัวตัดสิน 

เป็นอันว่า ในที่นี้ก็ได้เห็นบทบาทความส�าคัญของครู ในฐานะที่เป็น

กัลยาณมิตร แม้จะไปบ�าเพ็ญกรรมฐานไปท�าสมาธิ ท่านก็สอนว่าเริ่มต้นให้

เข้าไปหากัลยาณมิตร เพราะอะไร ก็เพราะว่าการเข้าไปหากัลยาณมิตรนั้น

แหละ เป็นการปฏิบัติตามหลักบุพนิมิตข้อแรก แล้วกัลยาณมิตรนั้นก็จะเป็น

ผู้ที่กระตุ้นให้ บุพนิมิตทั้ง ๖ ประการหลังเกิดขึ้น โดยในที่สุดก็ไปยุติที่ต้องรู้

จักใช้โยนิโสมนสิการด้วยตนเอง และถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรที่สามารถ เราก็

ต้องพยายามใช้โยนิโสมนสิการให้มาก

ปฏิบัติธรรม วัดผลอย่างไร
เมื่อเราได้ทุนและเครื่องประกอบในการเดินทางแล้ว ต่อไปนี้ ก็จะ

เข้าสู่การเดินตามมรรค 

ได้บอกแล้วว่า ตัวทางที่เดินก็คือ มรรค มรรคมีองค์ ๘ ประการ 

อันนี้ทราบกันแล้ว ไม่ต้องบรรยายในรายละเอียด และก็ได้บอกแล้วด้วยว่า 
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การฝึกชีวิตให้ด�าเนินตามมรรค หรือการท�าตัวให้เดินไปตามมรรคนั้น 

คือสิกขา หรือการศึกษา ดังได้อธิบายแล้วว่า การศึกษากับมรรคสัมพันธ์กัน

อย่างไร 

ทีน้ีต่อไป ก็จะพูดถึงการตรวจสอบหรือวัดผล เมื่อกี้นี้ได้บอกให้

ตรวจสอบด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเองโดยดูว่าโลภ โกรธ หลง มีน้อย 

หรือมาก ได้ลดละให้เบาบางหรือหมดไปหรือยัง แต่นั้นเป็นการตรวจสอบ 

โดยพูดเชิงลบอย่างรวบรัด

ก) ดูกุศลธรรมที่เพิ่มขึ้น 

โดยทั่วไปมีการวัดด้วยคุณธรรม

ต่างๆ ที่งอกงามขึ้นมาแทนอกุศลธรรม คือ

จะต้องดูว่า กุศลธรรมเจริญขึ้นมาแทนที่

อกุศลแค่ไหน หลักการวัดความเจริญใน

การเดินตามมรรค หมวดหนึ่งมี ๕ อย่าง 

ประการที ่ ๑  ดวู่ามคีวามมัน่ใจ มคีวามเชือ่มัน่ในสิง่ทีเ่ป็นกศุล สิง่ทีเ่ป็น

ความดงีามมากขึน้หรอืไม่ มคีวามมัน่ใจแม้แต่ในโพธสิทัธา เชือ่ในศกัยภาพของ

ตนเองที่จะพัฒนาขึ้นไปหรือไม่ เมื่อมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ก็เรียกว่า มีศรัทธา 

มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เป็นกุศลธรรมที่เจริญเพิ่มขึ้น โดยสรุป คือดูว่ามีศรัทธา 

มีความเชื่อมีความมั่นใจในกุศลธรรมในความดีงามต่างๆ มากขึ้นหรือไม่
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ประการที่ ๒ เมื่อปฏิบัติเดินตามมรรคไป มีระเบียบในการด�าเนิน

ชวีติดขีึน้ไหม มกีารประพฤติตนอยู่ในสจุรติดีข้ึนไหม อนันีเ้ป็นส่วนทีแ่สดงออก

ภายนอกในการด�าเนินชีวิต เพราะฉะนั้น ต้องเอามาวัดดูด้วยว่าเราด�าเนิน

ชีวิตดีขึ้นไหม มั่นคงในสุจริตมากขึ้นไหม มีระเบียบวินัยราบรื่นดีไหม มีความ

สัมพันธ์กับโลกกับมนุษย์กับสังคมดีขึ้นไหม เรียกสั้นๆ ว่า มีศีลดีขึ้นไหม

ประการที่ ๓ ดูว่าเรามีความรู้จากการที่ได้สดับได้ค้นคว้าอะไร

ต่างๆ มากขึ้นไหม ได้เรียนรู้มากขึ้นและกว้างขวางเพียงพอไหมในธรรมที่จะ

ปฏิบัติต่อๆ ไป หรือในสิ่งที่จะน�ามาใช้แก้ปัญหา หรือในการพัฒนาตน ได้

ประสบการณ์ต่างๆ มาเป็นข้อมูลของความรู้มากขึ้นหรือไม่ เรียกสั้นๆ ว่ามี

สุตะมากขึ้นไหม 

ประการที่ ๔ มีความลดละกิเลสได้มากขึ้นไหม กิเลสต่างๆ โดย

เฉพาะความโลภ ความโกรธ ความหลง ความเห็นแก่ตัวนี่ละได้ มีความเห็น

แก่ตัวน้อยลงบ้างไหม มีความเสียสละมากขึ้นไหม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มี

น�้าใจ เห็นแก่เพื่อนมนุษย์ เห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้นไหม มีจิตใจกว้างขวางโปร่งเบา

มากขึ้นไหม เรียกสั้นๆ ว่ามี จาคะ มากขึ้นไหม 

ประการสุดท้าย คือปัญญา ได้แก่ความรู้ความเข้าใจในความจริง

ของส่ิงทั้งหลาย ตรวจสอบว่า เรามีความเข้าใจในสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไหม เรา

รู้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงมากเพียงใด เรามองเห็นเหตุปัจจัยและ

ความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายชัดเจนดี สามารถน�าความรู้มาเชื่อมโยง 
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ใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์พัฒนาให้เป็นผลดีหรือไม่ อันนี้เป็น 

ตัวแกนแท้ที่ต้องการเป็นตัวคุมทั้งหมด

ตกลงว่า หัวข้อนี้ก็เป็นหลักหนึ่งในการตรวจสอบความเจริญ คือดู

ว่ามีศรัทธามากขึ้นไหม มีศีลมากขึ้นไหม มีสุตะมากขึ้นไหม มีจาคะมากขึ้น

ไหม และมีปัญญามากขึ้นหรือไม่ 

หลกัน้ีเรยีกว่า “อริยวฒั”ิ แปลว่า ความเจรญิของอรยิชน ความเจรญิ

แบบอารยะ ได้แก่ หลักวัดความเจริญหรือพัฒนาการของอารยชน 

ถ้ามีความเจริญเพียงว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นอย่างเดียว แต่มี

ความเห็นแก่ตัวมากขึ้น อย่างนั้นไม่ถือว่ามีความเจริญในการศึกษา หรือใน

การพัฒนาชีวิตที่แท้จริง หรือมีโทสะมีความเกลียดชังมีกิเลสต่างๆ มากขึ้น 

ก็เช่นเดียวกัน

ข) ดูการท�าหน้าที่ต่อธรรมต่าง ๆ 

ที่จริงหลักตรวจสอบมีหลายอย่าง หลักอย่างหนึ่งเป็นการด�าเนิน

ตามอริยสัจ ๔ กล่าวคือ การปฏิบัติธรรมนั้น ได้แก่การด�าเนินตามหลักการ

แก้ปัญหาด้วยวิธีการของอริยสัจ ๔ ในการปฏิบัติจึงต้องดูว่าเราปฏิบัติหน้าที่

ต่ออริยสัจ ๔ ถูกต้องหรือไม่ 

อริยสัจ ๔ มีหน้าที่ประจ�าแต่ละข้อ ถ้าปฏิบัติต่ออริยสัจ ๔ แต่ละข้อ

ผิด ก็ถือว่าเราได้เดินทางผิดแล้ว 
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อรยิสจัข้อทีห่นึง่ ทกุข์ คอืตัวปัญหา เรามหีน้าทีต่่อมนัอย่างไร หน้าที่

ต่อปัญหาหรอืความทกุข์ กคื็อหน้าทีท่ีเ่รยีกว่าท�าความรู้จกั ท่านเรยีกว่า ก�าหน

ดรู้ รู้จักว่ามันคืออะไร อยู่ตรงไหน มีขอบเขตเพียงใด เราจะแก้ปัญหา เราจะ

แก้ความทุกข์ เราต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไร ปัญหาของเราคืออะไร ขอบเขตของ 

มันอยู่ที่ไหน อะไรเป็นที่ตั้งของปัญหา ถ้าจับไม่ถูกแล้วก็เดินหน้าไปไม่ได้ จับ

ตวัปัญหาให้ได้เสยีก่อน แล้วกเ็รียนรู้สิง่ทีเ่กีย่วข้องสมัพนัธ์กบัปัญหานัน้ทัง้หมด 

เราไม่มีหน้าที่ที่จะไปสร้างปัญหา เราไม่มีหน้าท่ีไปเอาปัญหามา 

วุ่นวายใจ มาเก็บมากังวลใจมาท�าให้เกิดความทุกข์ ไม่ใช่อย่างนั้น เราไม่มี

หน้าที่ทุกข์ แต่เรามีหน้าที่รู้จักทุกข์ นี้เป็นประการที่หนึ่งคือรู้จักตัวปัญหา 

ตามที่เป็นจริง

อรยิสจัข้อทีส่อง สมทุยั คอืเหตุของทกุข์ เรามหีน้าทีอ่ย่างไร หน้าทีท่ี่

จะต้องท�าต่อสมุทัย ก็คือสืบสาวค้นหามันให้พบ ให้รู้ว่ากระบวนการที่มันเกิด

ขึ้นเป็นอย่างไร แล้วละมันให้ได้ แก้ไขกระบวนการให้ส�าเร็จ คือก�าจัดสาเหตุ

ของปัญหา หรือสาเหตุของความทุกข์ ไม่ใช่ก�าจัดปัญหา ปัญหานั้นเราก�าจัด

ไม่ได้ เราแก้ปัญหาด้วยการก�าจัดเหตุของมัน

อริยสัจข้อที่สาม นิโรธ คือความดับทุกข์ การแก้ปัญหาส�าเร็จหรือ

ภาวะปราศจากปัญหา เป็นความมุ่งหมาย การแก้ปัญหาส�าเร็จคืออะไร จุด

หมายทีต้่องการคืออะไร เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได้หรอืไม่ กระบวนการแก้เป็นอย่างไร 

เมือ่รู้ว่ามนัคอือะไรและเป็นไปได้แล้ว เรากม็หีน้าทีต่่อมนัคอื บรรลถุงึ หรอื เข้า
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ถึง แต่การที่จะเข้าถึงมัน คือจะเข้าถึงจุดหมายก็ดี จะก�าจัดสาเหตุของปัญหา

ก็ดี แก้ปัญหาได้ก็ดี จะต้องไปสู่ข้อสุดท้าย คือ มรรค 

อริยสัจข้อที่สี่ มรรค มรรคเป็นทางเดินก็คือข้อปฏิบัติ ซึ่งเรามีหน้า

ที่คือ ลงมือท�า เป็นข้อสุดท้าย ต้องลงมือท�าตั้งแต่บุพนิมิตของมรรคเป็นต้น

ไปทีเดียว 

ธรรมทั้งหมด จัดเข้าในอริยสัจ ๔ ได้ทั้งสิ้น 

- สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ตามที่สัมพันธ์กับมนุษย์ หรือท่ีมนุษย์ต้อง

เกีย่วข้องประเภทหน่ึงน้ัน จัดเข้าในจ�าพวกทีเ่รยีกว่าทกุข์ ซึง่เป็นปัญหา

และสิ่งที่ต้องเผชิญ 

- สิง่ทัง้หลายในโลกนีป้ระเภททีส่อง จดัเข้าในจ�าพวกสิง่ทีเ่ป็นโทษ ก่อ

ทุกข์ภัย หรือเป็นสาเหตุของปัญหา 

- สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ประเภทที่สาม จัดเข้าในจ�าพวกสิ่งที่พึงประสงค์ 

หรือเป็นจุดหมาย และ

- สิ่งทั้งหลายประเภทที่สี่ จัดเข้าในจ�าพวกสิ่งที่จะต้องท�า หรือเป็น

วิธีปฏิบัติ 
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และเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้อง อย่างที่หนึ่งท�าความรู้จัก 

ก�าหนดให้ถูก อย่างที่สองก�าจัดสาเหตุ อย่างท่ีสามคือเข้าถึงจุดหมาย และ

อย่างที่สี่ คือลงมือท�าหรือลงมือเดินทาง

หลักการนี้ก็ใช้ในการปฏิบัติธรรมเหมือนกัน คือ ในเวลาที่ไป

เกี่ยวข้องกับธรรม ก็ควรจะจัดให้ถูกด้วยว่า ธรรมนั้นอยู่ในประเภทไหนใน ๔ 

ข้อนี้ เมื่อจัดเข้าถูกต้องแล้ว เราก็จะปฏิบัติถูกหน้าที่ว่าหน้าที่ต่อข้อนั้นคือเรา

จะต้องท�าอะไรอย่างไร

ธรรม ๔ ประเภทนั้น หรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้น มีชื่อเรียกเฉพาะ

ตามหน้าที่ที่เราพึงปฏิบัติต่อมัน คือ

๑. สิ่งทั้งหลายที่เป็นทุกข์ เป็นปัญหา 

เป็นที่ต้ังของปัญหาหรือเป็นจุดเกิดปัญหาเมื่อ

มนุษย์ปฏบิติัต่อมนัไม่ถกูต้อง เรยีกว่า ปรญิไญย-

ธรรม คือ สิง่ทีจ่ะต้องก�าหนดรู้ หรอืท�าความรู้จกั

ตัวอย่าง เช่น ร่างกาย จิตใจ ชีวิต โลก 

ความผันผวนปรวนแปร วิปโยค โศกเศร้า ผิด

หวัง ความรู้สึกสุขหรือทุกข์ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ความคิด ความจ�า ความ

เปลี่ยนแปลง ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ฯลฯ (ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ 

ไตรลักษณ์ และธรรมอื่นท�านองนี้)

20130628_��������������� (�. �. �������).indd   114 11/20/13   6:58 AM



พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 115

เย่อหยิ่ง ความเกียจคร้าน ความเกลียดชัง ความริษยา ความเบื่อหน่าย ความ

ท้อแท้ ความเฉื่อยชา ความฟุ้งซ่าน ความระแวง ความประมาท ความโง่เขลา 

ฯลฯ (อกุศลมูล กิเลส ตัณหา มานะ ทิฏฐิ อวิชชา อุปาทาน สังโยชน์ นิวรณ์ 

และธรรมอื่นท�านองนี้) 

๒. สิ่งทั้งหลายที่เป็นจ�าพวกเหตุก่อ

ทกุข์ หรือสาเหตุของปัญหา เรยีกว่า ปหาตัพพ-

ธรรม คือ สิ่งที่จะต้องละเลิก แก้ไข ก�าจัด

ตัวอย่าง เช่น ความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ความเห็นแก่ตัว ความถือตัว ความ

๓. สิ่งท้ังหลายท่ีพึงประสงค์ เป็น

จุดหมายที่ควรท�าให้ส�าเร็จ หรือควรได้ควรถึง 

เรียกว่า สัจฉิกาตัพพธรรม คือ สิ่งที่จะต้องเข้า

ถึงหรือประจักษ์แจ้ง

ตวัอย่าง เช่น ความสงบ ความร่มเยน็ 

ความบริสุทธิ์ ความปลอดโปร่งโล่งเบา ความ

ผ่องใส ความเบิกบาน ความไร้ทุกข์ ความสุขที่แท้ สุขภาพ ภาวะปลอดพ้น

ปัญหา ความเป็นอิสระ หรืออิสรภาพ ฯลฯ (วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน 

และธรรมอื่นท�านองนี้)
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๔. สิ่งทั้งหลายที่เป็นข้อปฏิบัติ 

เป็นวธิกีาร เป็นสิง่ท่ีต้องท�าต้องบ�าเพญ็เพือ่

ก้าวไปให้ถึงจุดหมาย เรียกว่าภาเวตัพพ-

ธรรม คือ สิ่งที่จะต้องท�าให้มีให้เป็นขึ้น ให้

เจรญิงอกงามเพิม่พนูขึน้ หรอืต้องลงมอืท�า 

ลงมือปฏิบัติ

ตัวอย่าง เช่น เมตตา ไมตรี หรือมิตรภาพ กรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อ

แผ่ ความเสียสละ ความขยันหมั่นเพียร ความมีก�าลังใจ ฉันทะ ศรัทธา สติ 

สมาธิ ปัญญา สัมปชัญญะ ฯลฯ (มรรค ไตรสิกขา สมถะ วิปัสสนา และธรรม

อื่นท�านองนี้)

รายละเอยีดของธรรม ๔ ประเภท หรอืการจดัประเภทสิง่ทัง้หลายใน

โลกมีอย่างไร จะไม่กล่าวในที่นี้ แต่พูดง่ายๆ ว่า หลักนี้ท่านให้ใช้ในการตรวจ

สอบวัดผลส�าเร็จในการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมว่า

- สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ เราได้ก�าหนดรู้หรือรู้จักแล้วหรือไม่ 

- สิ่งที่ควรแก้ไขก�าจัด เราได้แก้ไขก�าจัดแล้วหรือยัง 

- สิ่งที่ควรประจักษ์แจ้ง เราได้ประจักษ์แจ้งแล้วแค่ไหน และ

- สิ่งที่ควรปฏิบัติจัดท�าให้เกิดให้มีขึ้นจนบริบูรณ์ เราได้ปฏิบัติจัด

ท�าแล้วเพียงใด
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ค) ดูสภาพจิตที่เดินถูกระหว่างทาง

ในการปฏิบัติธรรม คือ ด�าเนินชีวิตที่ถูกต้อง หรือฝึกฝนพัฒนาตน

ไปนั้น ระหว่างการปฏิบัติ พัฒนาหรือศึกษาก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ควรจะสังเกต

ดูสภาพจิตใจของตนไปด้วยว่าเป็นอย่างไร

ในกรณีทั่วไป ถ้าไม่มีเหตุพิเศษ เมื่อปฏิบัติถูกต้องจิตเดินถูกทาง

ก้าวหน้าดี ก็จะเกิดมีสภาพจิตที่ดีงามสอดคล้องกัน ซึ่งเป็นทั้งคุณสมบัติของ

จิตนั้น และเป็นลักษณะของการปฏิบัติที่ได้ผล

ลกัษณะของจิตทีเ่ดินถกูทางน้ัน ทีค่วรสงัเกตม ี๕ อย่าง ซึง่เป็นปัจจยั

ส่งทอดต่อกันตามล�าดับ คือ

๑. ปรำโมทย์ ได้แก่ ความแช่มชื่น ร่าเริง 

เบิกบานใจ

๒. ปีติ ได้แก่ ความอิ่มใจ ความปลาบปล้ืมใจ 

ใจฟูขึ้น 
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๓. ปัสสัทธ ิได้แก่ ความรู้สึกผ่อนคลายกายใจ 

ใจเรียบรื่น ระงับลง เย็นสบาย 

๔. สุข ได้แก่ ความสุข ความคล่องใจ โปร่งใจ 

ไม่มีความติดขัด บีบคั้น

๕. สมำธ ิได้แก่ ความมใีจต้ังมัน่ สงบ อยู่ตัว อยู่กบังานทีท่�าหรอืเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง 

ไม่วอกแวก ไม่ฟุ้งซ่าน

สมาธิ
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พอสมาธิเกิดขึ้น จิตใจก็มีสภาพเหมาะแก่งาน ที่ท่านเรียกว่าเป็น 

กัมมนีย์ พร้อมที่จะเอาไปใช้สร้างสรรค์พัฒนา คิดการ และเป็นที่ท�างานของ

ปัญญาอย่างได้ผลดี และสมาธิก็อาศัยองค์ธรรม ๔ อย่างแรกนั่นแหละช่วย

เกื้อหนุนและท�าให้เกิดขึ้น

สภาพจติ ๕ อย่างนี ้เป็นทัง้คณุสมบตัทิีด่งีามโดยตวัของมนัเอง และ

เป็นเครื่องหมายของความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม จึงควรพยายามท�าให้

เกิดขึ้น และการท�าสภาพจิตเหล่านี้ให้เกิดขึ้น ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัว

เพียงแค่ข้อที่ ๑ มีปราโมทย์ ท�าใจให้แช่มชื่นเบิกบานไว้มากๆ เมื่อ

ปราโมทย์นั้นเกิดจากการปฏิบัติที่ถูกต้อง จิตเดินดีแล้ว ท่านให้ความมั่นใจ

ว่าจะลุถึงสันติบรมธรรมที่เป็นจุดหมาย ดังคาถาธรรมบท ที่ ๓๗๖, ๓๘๑ ว่า

 ตโต ปาโมชฺชพหุโล  ทุกฺขสฺสนฺต� กริสฺสติ

. . . ล�าดับนั้น เธอผู้มากด้วยปราโมทย์ จักท�าทุกข์ให้หมดสิ้น

 ปาโมชฺชพหุโล ภิกฺขุ  ปสนฺโน พุทฺธสาสเน

 อธิคจฺเฉ ปท� สนฺต�  สงฺขารูปสม� สุข�

ภกิษุผู้เลือ่มใสในค�าสอนของพระพทุธเจ้า มากด้วยปราโมทย์ จะพงึ

บรรลุสันติบท ที่สงบระงับสังขาร เป็นสุข
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ตอน ๓

เนื้อตัวของการปฏิบัติ

หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม
ต่อไปนี้จะเข้าถึงเนื้อตัวของการปฏิบัติแล้ว เนื้อตัวของการปฏิบัติ

ที่เป็นหลักธรรมหัวข้อต่างๆ ได้บอกไปแล้วว่า ได้แก่สิกขาซึ่งแยกออกไปเป็น 

ศีล สมาธิ ปัญญา เรียกว่า ไตรสิกขา หรือแยกแบบง่ายๆ ที่เน้นด้านภายนอก

ส�าหรับคฤหัสถ์เป็นทาน ศีล ภาวนา ซึ่งเรียกว่าบุญสิกขา

หลักการศึกษา ๓ อย่าง จะเป็นไตรสิกขา หรือบุญสิกขาก็ตาม ควร

จะทบทวนความหมายกันไว้เล็กน้อยพอได้สาระ

๑. ศีล ได้แก่ การมสีภาพชวีติและการอยู่ร่วมในสงัคมทีจ่ดัระเบยีบไว้

เป็นอย่างด ีไม่สบัสนวุ่นวายด้วยความหวาดระแวงเวรภยัและความไร้ก�าหนด

กฎเกณฑ์ปราศจากกติกา เริม่ต้ังแต่การไม่เบยีดเบยีน ไม่ละเมดิท�าร้ายต่อชวีติ

ร่างกายและทรัพย์สินของกันและกันเป็นต้น ตามหลักศีล ๕ ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์

ความสมัพนัธ์พืน้ฐานในสงัคม ตลอดจนข้อปฏบิตัต่ิางๆ ในการฝึกหดัขดัเกลา

พฤติกรรมของบุคคล เพื่อสร้างเสริมสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการอยู่ร่วม

กันในสังคม ให้สอดคล้อง และเอื้อโอกาสแก่การที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงภาวะ

สูงสุดที่เป็นจุดหมายของบุคคลหรือสังคมนั้น
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ศีลมีหลายระดับ หรือจัดไว้หลายประเภท ให้เหมาะกับสภาพชีวิต

และสังคมหรือชุมชนนั้นๆ ในการที่จะปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายของตน เช่น

ศีล ๕ เริ่มด้วยการไม่เบียดเบียนชีวิตหรือการไม่ละเมิดต่อชีวิตและ

ร่างกาย เป็นมาตรฐานอย่างต�่าส�าหรับการจัดระเบียบชีวิตและสังคมของ

มนุษย์ ให้อยู่ในสภาพที่เอื้อโอกาสขั้นพื้นฐาน ในการท่ีจะสร้างสรรค์สิ่งท่ีดี

งาม หรอืท�าการพฒันาไม่ว่าอย่างหนึง่อย่างใด ทางจติใจกต็าม ทางวตัถกุต็าม 

ศีล ๘ เพิ่มการรับประทานอาหารจ�ากัดเวลา และการหัดลดละการ

หาความสุขจากสิ่งบันเทิง หรือเครื่องปรนเปรอความสุขทางประสาทสัมผัส 

ตลอดจนงดการใช้เครื่องนั่งนอนฟูกฟูหรูหรา เป็นการฝึกฝนตนให้รู้จักที่จะ

มีชีวิตที่เป็นอิสระได้มากขึ้น สามารถอยู่ดีมีสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาหรือขึ้นต่อ

วัตถุภายนอกมากเกินไป 

ศีล ๘ นั้น เป็นเครื่องเสริมและเอื้อโอกาสยิ่งขึ้นไป ทั้งด้านเวลาและ

แรงงาน ในการทีจ่ะพฒันาชวีติทางด้านจิตใจและปัญญา พดูอกีส�านวนหนึง่ว่า 

เป็นเครื่องเสริมและเอื้อโอกาสในการบ�าเพ็ญจิตตภาวนา และปัญญาภาวนา

การมสีภาพชวีติและการอยู่ร่วมกนัทีจ่ดัระเบียบไว้ด้วยด ีเรยีกว่าศลี 

การจัดระเบียบชีวิตและการอยู่ร่วมกันให้เรียบร้อย รวมทั้งตัว

ระเบียบนั้นเอง เรียกว่าวินัย 

ข้อปฏิบัติต่างๆ ในการจัดสภาพชีวิตและการอยู่ร่วมในสังคมให้มี

ระเบียบ เรียกว่าสิกขาบท 
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ข้อปฏบิติัต่างๆ ในการฝึกฝนขดัเกลาพฤตกิรรมเพือ่สร้างเสรมิสภาพ

ชีวิตให้สอดคล้องเกื้อกูลต่อการปฏิบัติในแนวทางท่ีจะเข้าถึงจุดหมายท่ีต้อง

การยิ่งๆ ขึ้นไป เรียกว่า วัตร 

ทั้งหมดนี้เมื่อเรียกคลุมๆ รวมๆ ก็พูดว่า ศีล

๒. สมาธิ หมายถึง การฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบแน่วแน่มั่นคงเพื่อ

ให้เป็นจิตใจที่สามารถท�างานหรือใช้การได้ดี โดยเฉพาะในการคิดพิจารณา

ให้เกิดปัญญา หรือใช้ปัญญาอย่างได้ผล และเป็นจิตใจที่เอื้อเหมาะต่อการ

พัฒนาของคุณสมบัติต่างๆ เช่น คุณธรรมทั้งหลายที่จะเจริญเพิ่มพูนพ่วง

มาด้วยในจิตน้ัน รวมทั้งการที่จิตใจที่สงบมั่นคงแน่วแน่นั้น อยู่ในภาวะท่ี

ปลอดพ้นจากการรบกวนของความเศร้าหมองขุ่นมัวความเร่าร้อนสับสน 

วุ่นวายต่างๆ แล้วจึงเป็นจิตที่ปลอดโปร่งเบาสบายเบิกบานสดชื่นผ่องใส

เป็นสุข พูดสั้นๆ ว่าเป็นการฝึกฝนพัฒนาจิตใจ ท�าให้บุคคลมีสมรรถภาพจิต 

คุณภาพจิต และสุขภาพจิต

๓. ปัญญา ได้แก่ การมีความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็น

จริง และการฝึกฝนอบรมหรือพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเช่นนั้น เริ่ม

แต่การรู้เข้าใจสิ่งที่เล่าเรียนสดับตรับฟัง หรือข่าวสารข้อมูลต่างๆ และ

ประสบการณ์ที่เข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และท่ีปรากฏหรือสั่งสม 

อยู่ในใจ การรบัรู้ประสบการณ์น้ันๆ อย่างบรสิทุธิ ์ไม่ถกูปรงุแต่งด้วยความชอบ

ชัง ยินดียินร้าย ไม่เอนเอียงด้วยอคติต่างๆ การพิจารณาวินิจฉัยและคิดการ
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ต่างๆ ได้ถูกต้องชัดเจน โดยไม่ถูกกิเลสเช่นความเห็นแก่ได้ และความเกลียด

โกรธเคียดแค้นชิงชังเป็นตัวครอบง�าชักจูง การมองเห็นสิ่งทั้งหลายล่วงทะลุ

ถึงเหตุปัจจัยต่างๆ สามารถเชื่อมโยงความรู้ในสิ่งต่างๆ มาใช้แก้ไขปัญหาและ

ท�าการสร้างสรรค์ จัดด�าเนินการต่างๆ จนถึงรู้เท่าทันความเป็นจริงของโลก

และชีวิต หายติดข้องหมดความถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย ซึ่งส่งผลย้อนกลับไปยัง

จิตใจ ท�าให้เกิดความเป็นอิสระหลุดพ้น เป็นอยู่ด้วยความปลอดโปร่งโล่งเบา 

เบิกบานผ่องใสอย่างแท้จริง

ส่วนทาน ศีล ภาวนา ที่เรียกว่าบุญสิกขา ก็มีสาระส�าคัญอย่างเดียว

กับไตรสิกขานี้เอง ดังได้อธิบายแล้วข้างต้น

ทาน เป็นเครื่องเสริมการอยู่ร่วมในสังคมให้เป็นไปด้วยดี มีระเบียบ

มั่นคงยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้นก็เป็นเครื่องฝึกหัดขัดเกลาทั้งพฤติกรรมภายนอก

ทางกาย วาจา และฝึกฝนอบรมจิตใจให้เจริญยิ่งข้ึนไปในคุณธรรม และ 

ความเบิกบานผ่องใส

ศีล ก็มีสาระอย่างศีลในไตรสิกขานี้ 

ส่วน ภาวนา กแ็ยกเป็นภาวนาในด้านสมาธ ิและในด้านปัญญา ตรง

กับที่ได้บรรยายมาแล้ว

การปฏิบัติธรรมในความหมายที่เราพูดกันมาก ตามที่นิยมกันใน

ปัจจุบันนี้ เป็นการจ�ากัดแคบในระดับภาวนา คือเป็นการปฏิบัติในระดับ

ภาวนาและเน้นที่รูปแบบ เช่นไปนั่งสมาธิ เข้าไปในวัดที่วิเวก เข้าไปในป่า ก็
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เลยจะขอพูดเจาะจงเฉพาะระดับนี้เสียทีหนึ่งก่อน ว่าในแง่ที่เรานิยมปฏิบัติ

ธรรมคือไปบ�าเพ็ญสมาธิเป็นต้นนี้ เราจะต้องรู้จักตัวภาวนาเสียก่อนว่ามัน

เป็นอย่างไร

ภาวนา นั้น จะต้องแยกจากภาวนาในภาษาไทยก่อน คือ ไม่ใช่เป็น

เพียงว่ามามุบมิบๆ แต่ปาก แล้วบอกว่าเป็นภาวนา หรือเอาถ้อยค�าในภาษา

พระ เอามนต์เอาคาถามาท่องมาบ่นแล้วว่าเป็นภาวนา ไม่ใช่อย่างนั้น 

ภาวนาแปลว่า ท�าให้เกดิให้มขีึน้ ท�าให้เป็นขึน้ สิง่ทีย่งัไม่เป็นกท็�าให้

มันเป็น สิ่งที่ยังไม่มีก็ท�าให้มันมีขึ้น เรียกว่าภาวนา เพราะฉะนั้น จึงเป็นการ

ปฏบิตั ิฝึกหัด หรอืลงมอืท�า ภาวนาจึงแปลอกีความหมายหนึง่ว่า การฝึกอบรม 

ฝึกนั้น เมื่อยังไม่เป็นก็ท�าให้มันเป็น อบรมนั้น เมื่อยังไม่มีก็ท�าให้มีขึ้น ยิ่งกว่า

นั้น เมื่อท�าให้เกิด ให้มี ให้เป็นขึ้นมาแล้ว ก็ต้องท�าให้เจริญงอกงามเพิ่มพูน

พรั่งพร้อมขึ้นไปด้วยจนเต็มที่ 

ภาวนาจึงมีความหมายตรงกับค�าว่า พัฒนา ด้วย และจึงแปลง่ายๆ 

ว่า เจริญ

ในภาษาไทยแต่โบราณมาก็นิยมแปล ภาวนา ว่าเจริญ เช่น เจริญ

สมาธ ิเรยีกว่าสมาธภิาวนา เจรญิเมตตา เรยีกว่าเมตตาภาวนา เจรญิวปัิสสนา 

เรียกว่าวิปัสสนาภาวนา 

ตกลงว่า ภาวนา แปลว่าการฝึกอบรมหรือการเจริญ หรือการท�าให้

เป็นให้มีขึ้นมา และพัฒนาให้งอกงามบริบูรณ์ 
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การภาวนาในระดับที่เราต้องการในที่นี้แยกเป็น ๒ อย่างคือ

จิตตภาวนา การฝึกอบรมจิตใจ อย่างหนึ่ง และปัญญาภาวนา การฝึกอบรม

ปัญญา อีกอย่างหนึ่ง

ถ้าใช้ตามนยิมของภาษาสมยัใหม่ เจรญิ แปลว่า พฒันา เพราะฉะนัน้ 

จิตตภาวนา ก็แปลว่า การพัฒนาจิต หรือพัฒนาจิตใจ ส่วนปัญญาภาวนา ก็

แปลว่า การพัฒนาปัญญา 

จิตตภาวนานั้น เรียกง่ายๆ ว่า สมถะ บางทีก็เรียกว่าสมถภาวนา 

สมถะนี้ตัวแก่นของมันแท้ๆ คือสมาธิ เพราะสมถะนั้นแปลว่า ความสงบ ตัว

แก่นของความสงบก็คือสมาธิ ความมีใจแน่วแน่ สมถะนั้นมุ่งที่ตัวสมาธิ จะว่า

สมาธิเป็นสาระของสมถะก็ได้ ฉะนั้นก็เลยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สมาธิภาวนา 

ค�าว่าจิตตภาวนาก็ดี สมถภาวนาก็ดี สมาธิภาวนาก็ดี จึงใช้แทนกัน

ได้หมด

ต่อไปอย่างทีส่อง ปัญญาภาวนาน้ันเรยีกชือ่อกีอย่างหนึง่ว่า วปัิสสนา

ภาวนา การเจริญวิปัสสนา มุ่งให้เกิดปัญญา คือ ปัญญาที่เข้าใจความจริง

ของสิ่งทั้งหลาย ปัญญาในขั้นที่รู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง เรียกว่า

วิปัสสนา แปลว่ารู้แจ้ง ไม่ใช่รู้แค่ท�ามาหาเลี้ยงชีพได้เท่านั้น แต่รู้สภาวะ รู้

สภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลาย จึงเรียกว่า วิปัสสนา ซึ่งก็เป็นปัญญา

ระดับหนึ่งนั่นแหละ

เพราะฉะน้ัน วปัิสสนาภาวนา ถ้าจะเรยีกให้กว้างกเ็ป็นปัญญาภาวนา
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ตกลงก็แยกภาวนาเป็น ๒ อย่าง 

อย่างที่หนึ่ง เรียกว่า จิตตภาวนาบ้าง สมถภาวนาบ้าง สมาธิภาวนา

บ้าง 

อย่างที่สอง เรียกว่า ปัญญาภาวนา หรือเรียกให้แคบจ�ากัดลงไปว่า 

วิปัสสนาภาวนา 

เอาละ เรื่องภาวนาก็ท�าความเข้าใจกันง่ายๆ อย่างนี้

หลักการ/ผลส�าเร็จของการปฏิบัติธรรมขั้นภาวนา
ทีนี้ต่อไป ตัวหลักการของสมาธิอยู่ที่ไหน การบ�าเพ็ญเพียรทางจิต 

การบ�าเพ็ญสมถะ การบ�าเพ็ญสมาธินั้น ตัวหลักการที่แท้อยู่ที่ไหน บางท่าน 

งง การท�าสมาธินี้เดี๋ยวก�าหนดลมหายใจ เดี๋ยวไปเพ่งกสิณ เดี๋ยวไปภาวนา

พุทโธ เดี๋ยวไปเจริญ เมตตา เดี๋ยวเจริญพรหมวิหาร อะไรกันแน่ เป็นสมาธิ 

ถ้าจับหลักได้แล้ว ก็นิดเดียวเท่านั้นเอง สมาธิ ไม่มีอะไร คือการที่

สามารถท�าให้จิตก�าหนดแน่วอยู่กับสิ่งเดียวได้ตามที่ต้องการเท่านั้นเอง 

การที่เราก�าหนดลมหายใจเพื่ออะไร ก็เพราะว่าใจของเรามันยัง

ไม่แน่วแน่ ยังก�าหนดสิ่งเดียวไม่ได้ มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเรื่อยไป เราก็เลย

พยายามหาเทคนิค หากลวิธีมาช่วยให้มันก�าหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งเดียวให้

ได้ สิ่งที่เอามาช่วยนั้นเราเรียกว่ากรรมฐาน เป็นเครื่องมือ เป็นที่ท�างานหรือ

ที่ฝึกงานของจิตใจ 
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กรรมฐาน แปลว่าทีท่�างาน คอืทีท่�างานหรอืทีฝึ่กงานของจติ เพือ่ให้

จิตได้รับการฝึกจนสามารถอยู่กับสิ่งเดียวได้ ฝึกให้จิตท�างานเป็น เพราะจิต

ท�างานไม่ได้ดี จิตยุ่งวุ่นวาย คอยจะเล่น เดี๋ยวก็ไปเที่ยวซุกซน ฟุ้งซ่าน จึงให้

มันท�างาน ให้มันอยู่กับสิ่งเดียวให้ได้ เอาลมหายใจมาให้มันก�าหนดบ้าง เอา

เมตตามาให้มันก�าหนดบ้าง เอาอสุภะมาให้มันก�าหนดบ้าง เอากสิณมาให้มัน

เพ่งบ้าง เอามือมาเคลื่อนไหวให้มันตามให้ทันบ้าง เดินจงกรมบ้าง เอามาเป็น

อบุายเป็นเทคนคิต่างๆ แต่สิง่ทีต้่องการเมือ่เกดิผลส�าเรจ็แล้วมอีนัเดยีวคอื จติ

ก�าหนดจับอยู่กับสิ่งเดียวได้ 

ถ้าเมือ่ใดจติก�าหนดแน่วอยู่กบัสิง่เดยีวได้ นัน้คอืสมาธ ิไม่ว่าท่านจะ

ใช้วิธีการอย่างไรก็ตาม ขอให้ได้ผลส�าเร็จนี้ก็ใช้ได้ ไม่จ�าเป็นต้องเอาวิธีที่ท่าน

บอกไว้ก็ได้ แต่วิธีที่ท่านบอกไว้นั้นท่านเคยได้ทดลองกันมาแล้วว่าได้ผล เป็น

ประสบการณ์ที่ได้บอกเล่ากันมาบันทึกกันไว้เป็นปริยัติ เราก็เชื่อปริยัติ ในแง่

ที่ว่าเป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติมาแล้ว ได้ผลมาแล้ว เราจะได้ไม่ต้องมา

ลองผิดลองถูกกันอีก

เป็นอันว่าหลักการของ สมถะ มีอันเดียว คือท�าให้จิตแน่วแน่อยู่กับ

สิ่งเดียวที่ต้องการได้ แล้วก็ตามต้องการได้ด้วย 

อยู่กับสิง่เดยีวที่ต้องการ บางทที�าส�าเรจ็แลว้แตไ่ม่ตามตอ้งการ เช่น

มันอยู่ได้สักพักเดียวก็ไปเสียอีกแล้ว อย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ตามต้องการ ถ้าจะ

ส�าเร็จจริงก็ต้องให้ได้ตามต้องการ จะเอาชั่วโมงก็ได้ชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงก็ได้
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ครึ่งชั่วโมง สองชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมง ถ้าอย่างนั้นเรียกว่าสมาธิจริง แน่วแน่ 

ต้องการให้อยู่กับอะไรนานเท่าไร ก็อยู่กับอันนั้นนานเท่านั้น ใจไม่วอกแวก

ไปอื่นเลย

ต่อไป วปัิสสนา จะมวีธิปีฏบิตัมิเีทคนคิอย่างไรกต็าม สาระหรอืหลกั

การของมนัมอีนัเดยีว คอืการรู้เหน็ตามเป็นจรงิ หรอืรู้เหน็ตามทีม่นัเป็น ไม่ใช่

รู้เห็นตามที่เราคิดให้มันเป็น ไม่ใช่รู้เห็นตามที่อยากให้มันเป็น 

คนเรานี้มักจะเป็นอย่างนั้น คือรู้เห็นตามที่คิดให้มันเป็น เรียกว่าคิด

ปรุงแต่งไป แล้วมันก็เหมือนจะเป็นตามที่คิดอย่างนั้น เมื่อใดรู้เห็นตามท่ีมัน

เป็นของมันจริงๆ ก็เรียกว่า นี่ละเกิดวิปัสสนา ความรู้แจ้งแล้ว วัตถุประสงค์

ของวิปัสสนา ตัวหลักการที่แท้ก็เท่านี้เอง คือ รู้เห็นตามที่มันเป็น แต่ว่าเพียง

เท่าน้ีแหละมนัยากนกัหนา เพราะว่าคนเรารู้เหน็ตามทีใ่จอยากให้มนัเป็น หรอื

รู้เห็นตามที่คิดปรุงแต่งให้มันเป็นเสียมาก

ทีนี้ พอได้หลักการแล้ว ต่อไป เมื่อปฏิบัติได้ผลดีแล้ว สมถะก็จะน�า

ไปสู่ผลส�าเร็จที่เรียกว่า ฌาน กล่าวคือ พอได้สมาธิลึกๆ แล้ว แน่วแน่ขึ้น ดีขึ้น

ตามต้องการ ต่อไปก็ได้ฌาน 

ฌาน คอืสภาพจติทีม่สีมาธเิป็นแกน ประกอบด้วยคณุสมบตัอิืน่ๆ ที่

ดีงามอีก ๒-๓-๔-๕ อย่าง แล้วแต่ฌานขั้นไหน ฌานเป็นผลที่ประสงค์ส�าคัญ

ของสมถะ หรือจิตตภาวนา

ฝ่ายวปัิสสนา ทีว่่ามหีลกัการคอืรู้เหน็ตามความเป็นจรงินัน้ ผลทีเ่กดิ
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ขึ้นของมันคือ ญาณ ชื่อใกล้กันมาก ระวังสับสน ผลที่มุ่งหมายของวิปัสสนา

คือ ญาณ 

เมือ่กีผ้ลทีป่ระสงค์ของสมถะ คอื ฌาน พอถงึผลส�าเรจ็ของวปัิสสนา

เป็น ญาณ

ฌาน ของสมถะนั้น แปลว่าการเพ่งพินิจ แน่วแน่อยู่ จิตอยู่กับสิ่งที่

ต้องการได้ แต่วิปัสสนาท�าให้เกิด ญาณ คือตัวความรู้ หรือความหยั่งรู้ ญาณ

จึงเป็นผลที่มุ่งหมายของวิปัสสนา

ที่พูดมาแล้วนี้เป็นผลส�าเร็จทั่วไป ต่อไป ผลส�าเร็จขั้นสุดท้าย 

ผลส�าเรจ็ขัน้สดุท้ายของสมถะ เมือ่ท�าให้จติแน่วแน่เป็นอารมณ์เดยีว
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เกดิฌาน พอได้ฌานแล้ว จะเกดิความส�าเรจ็ขัน้สดุท้ายขึน้ คอืจติจะปลอดพ้น

หลุดไป หมายถึงหลุดพ้นไปจากสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ต้องการทั้งหมด 

จิตใจของคนเรานี้มีความขุ่นมัว มีความเศร้าหมอง มีกิเลส มีเรื่อง

ทุกข์ร้อนต่างๆ มากมาย พอเราท�าสมาธิ ได้ฌานแล้ว จิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการ

ได้ สงบ มันก็พ้นไปจากสิ่งที่ไม่ต้องการ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่เป็นทุกข์ สิ่งที่เป็นความ

ขุ่นมัวเดือดร้อนวุ่นวาย สิ่งที่เป็นกิเลสทั้งหมด ก็เรียกว่าเป็นความหลุดพ้น 

แต่ความหลุดพ้นนั้นเป็นไปได้ชั่วคราว ตลอดเวลาที่เราอยู่ใน

สภาพจิตนั้น เมื่อไรเราออกจากสิ่งที่ก�าหนด ออกจากสมาธิ จิตของเราก็

เข้าสภาพเดิม เราก็มีปัญหาได้อีก เราก็มีความทุกข์ได้อีก จิตใจของเราก็มี

ความขุ่นมัวเศร้าหมองได้อีก อันนี้จึงถือว่าเป็นความหลุดพ้นชั่วคราว ตอน

น้ีจะมีความยุ่งเรื่องศัพท์นิดหน่อย ศัพท์ไม่จ�าเป็นต้องจ�า แต่ถือว่าฟังไว้ 

ประดับความรู้ เรียกว่า วิกขัมภนวิมุตติ 

วิกขัมภนวิมุตติ บางทีท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมยวิมุตติ แปลว่า 

หลุดพ้นชั่วสมัย สมย หรือสมัย แปลว่าเวลา วิมุตติ แปลว่า ความหลุดพ้น 

พ้นจากกิเลสและความทุกข์ สมย ชั่วสมัย คือชั่วเวลา ได้แก่ชั่วเวลาที่เราอยู่

ในสมาธิ แต่สมัยหลังมักเรียกกันว่า วิกขัมภนวิมุตติ แปลว่าหลุดพ้นด้วยกด

ทับไว้ เหมือนอย่างเอาหินไปทับหญ้า ท�าให้หยุดงอกงามไป พอเอาหินออก

แล้วหญ้าก็กลับเจริญงอกงามต่อไปอีก เหมือนกับกิเลสและความทุกข์ พอได้

สมาธิ กิเลสและความทุกข์ก็สงบเงียบเหมือนกับหายไปหมดไป แต่พอออก
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จากสมาธ ิกเิลสและความทกุข์นัน้กเ็ฟ่ืองฟขูยายตวัขึน้มาได้อกี นีค่อืผลส�าเรจ็

สดุท้ายของสมาธหิรือของสมถะ คือสมยวมิตุต ิหลดุพ้นช่ัวคราว หรอืวกิขมัภน- 

วิมุตติ หลุดพ้นด้วยกดทับหรือข่มไว้

ส่วนวิปัสสนา ท�าให้เกิดญาณมีความรู้แจ่มแจ้ง รู้ตามที่เป็นจริง เมื่อ

รู้เห็นตามที่เป็นจริงแล้ว จิตจะเป็นอิสระหลุดพ้นจากสิ่งนั้นๆ เด็ดขาดไปเลย 

เมื่อเรารู้เข้าใจสิ่งใดตามความเป็นจริงแล้ว จิตของเราก็จะหลุดพ้น

จากความยึดติดในสิ่งนั้น แล้วเราก็ไม่ขุ่นมัวไม่ขัดข้องเพราะสิ่งนั้น เมื่อยังไม่

รู้ว่าอะไรเราก็ขัดข้องอยู่กับสิ่งนั้น เมื่อเรารู้เราก็หลุด เราก็พ้นได้ รู้เมื่อไรก็

หลุดเมื่อนั้น 

ทีนี้ ความรู้เห็นตามเป็นจริงก็น�าไปสู่ความหลุดพ้น เป็นอิสระอย่าง

ชนิดเด็ดขาดสิ้นเชิง เรียกว่า อสมยวิมุตติ คือหลุดพ้นไม่จ�ากัดสมัย เรียกอีก

อย่างว่า สมุจเฉทวิมุตติ คือหลุดพ้นโดยเด็ดขาด

นี้เป็นการให้หลักการทั่วๆ ไป เป็นอันว่า ภาวนา มี ๒ ทวนอีกครั้ง

หนึ่ง คือ 

อย่างที่ ๑ จิตตภาวนา หรือสมถภาวนา หรือสมาธิภาวนา มีหลัก

การคือการท�าให้จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งเดียวที่ก�าหนดได้ ตามที่ต้องการ แล้วก็

ท�าให้เกิดฌาน ท�าให้เกิดความหลุดพ้นจากความทุกข์ความขุ่นมัวเศร้าหมอง 

จากกิเลสทั้งหลายได้ชั่วคราว

อย่างที่ ๒ ปัญญาภาวนา มุ่งเอาวิปัสสนาภาวนา มีหลักการส�าคัญที่
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เป็นสาระคือการรู้เห็นตามความเป็นจริง หรือ ตามสภาวะของมัน แล้วท�าให้

เกดิญาณ ความหยัง่รู้ ท�าให้เกดิความหลดุพ้นจากความทกุข์ความขุ่นมวัเศร้า

หมองและกเิลสทัง้หลาย อย่างไม่จ�ากดักาลเวลา อย่างเดด็ขาดสิน้เชงิตลอดไป

หลักพุทธธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรม
เท่านี้ก็เป็นอันว่าได้หลักการแล้ว อาตมาพูดวันนี้เป็นการรวมหลัก

การคร่าวๆ เท่านั้นเอง ไม่ได้เข้าเนื้อในลึกซึ้ง 

ต่อไปนี้ก็จะพูดถึงตัวข้อธรรมในการปฏิบัติไว้บ้าง ข้อธรรมในการ

ปฏิบัตินี้จะเสนอไว้อย่างกว้างๆ ให้เห็นหลักในการปฏิบัติธรรมแบบคลุมทุก

ระดับ

หนึง่ หลกัการปฏบิตัทิัว่ไปตลอดสายแบบคร่าวๆ ชดุหนึง่ทีน่่าจะน�า

มาใช้แนะน�าท�ากันให้มาก ก็คือหลัก มงคล ๓๘ ประการ 

หลักนี้มีข้อปฏิบัติตั้งแต่ต้นไปตลอด บอกวิธีด�าเนินชีวิตตั้งแต่ต้น

จนถึงขั้นสูงสุด เริ่มตั้งแต่ อเสวนา จ พาลาน� ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา ไม่คบพาล 

คบบณัฑิต กคื็อเริม่ด้วยการมกีลัยาณมติร เข้าหลกัเมือ่กีน้ีที้เดยีว พระพทุธเจ้า

ทรงเอามาประยกุต์แล้ว เริม่ด้วยกลัยาณมติร ซึง่เป็นบุพนมิติของการศกึษาข้อ

ต้น ปูชา จ ปูชนียาน� บูชาคนที่ควรบูชา นี้คือให้มีทัศนคติและค่านิยมถูกต้อง

เกี่ยวกับบุคคล ให้ยกย่องบุคคล ด้วยความดีความงาม ไม่ใช่ยกย่องในทางผิด 

เป็นการส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้อง ท�าให้มีทิฏฐิที่ถูกต้อง 
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ข้อปฏิบัติอื่นๆ ก็จะมีไปตามล�าดับจนถึง ๓๘ ประการ ตอนท้ายๆ ก็

จะมี อริยสจฺจานทสฺสน� การเห็นอริยสัจ นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ การท�านิพพาน

ให้แจ้ง จนกระทัง่ท้ายสดุจติของผู้ใดถกูโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวัน่ไหว เป็น

จติไร้ความโศก ไม่มธีลุ ีไม่ขุ่นมวั ไม่เศร้าหมอง เป็นจติเกษม กจ็บลงทีจ่ติปลอด

โปร่งผ่องใส ไม่มีความทุกข์ด้วยประการใดๆ ทั้งสิ้น 

มงคล ๓๘ ประการนีม้ตีัง้แต่ต้นจนสงูสดุ จงึว่าเป็นหลกัปฏบิตัธิรรม

หมวดหนึ่งที่มีข้อปฏิบัติตลอดสายแบบคร่าวๆ

ต่อไป สอง หลักปฏิบัติในระดับสมถะ คราวนี้ต้องการเน้นเฉพาะ

จุด เมื่อกี้นี้มงคล ๓๘ ประการ เป็นหลักที่ขยายส่วนล่าง คือธรรมในส่วนต้นๆ 

มีการขยายพิสดารหน่อย แต่พอขึ้นมาถึงระดับสูงๆ แล้ว พูดแต่หัวข้อนิดๆ 

ทีน้ี พอเราต้องการเจาะในการปฏิบัติธรรมขั้นจิตตภาวนา หรือ

สมถะ ท่านก็ให้หลักไว้มากมาย เรียกว่ากรรมฐาน ๔๐ ประการ คือเทคนิค 

๔๐ อย่าง เช่น อนุสสติ ๑๐ มีการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ระลึกถึงคุณ

พระธรรม ระลึกถึงคุณพระสงฆ์ ระลึกถึงจาคะ จนกระทั่งถึงก�าหนดลม

หายใจ แล้วยงัมกีารเพ่งกสณิ การบ�าเพญ็อปัปมญัญาพรหมวหิาร การเจรญิอสภุะ  

อะไรต่างๆ เหล่าน้ี ทัง้หมดน้ีเป็นเร่ืองของระดบัสมถะ มกีรรมฐาน ๔๐ ประการ 

เป็นการลงลึกไปในระดับจิตตภาวนา

สาม หลักปฏิบัติระดับวิปัสสนา เนื้อหาสาระที่ส�าคัญ ท่านเรียกว่า 

ธรรมที่เป็นภูมิของวิปัสสนา คือวิปัสสนาภูมิ ตอนนี้ยากหน่อยแล้ว ฟังหัวข้อ
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ไว้เฉยๆ อาตมายกเอามาพูดให้ครบไว้เท่านั้นเอง ไม่ต้องถือเป็นส�าคัญนัก 

วิปัสสนาภูมินั้นก็มีเรื่องขันธ์ห้า เรื่องอายตนะ ๑๒ ซ่ึงสองเรื่องนี้

ทราบกันดีอยู่บ้าง ต่อไปเรื่อง ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ สองเรื่องนี้ไม่คุ้นหู ต่อไป

เรื่องอริยสัจ ๔ ก็คุ้นหน่อย แล้วก็เรื่องปฏิจจสมุปบาท ทั้งหมดนี้เป็นภูมิของ

วิปัสสนา เมื่อเราเรียนธรรมในพวกนี้ ก็เป็นการเรียนเกี่ยวกับวิปัสสนา

หลักธรรมส�าคัญมาก ที่จะเข้ามาสู่การพิจารณาศึกษาในขั้นนี้ก็

คือเร่ืองไตรลักษณ์ เมื่อปฏิบัติธรรมตามแนววิปัสสนา ปัญญาเกิดขึ้น ก็จะ

เห็นไตรลักษณ์ เช่นพิจารณาขันธ์ห้าไป ก็จะเห็นไตรลักษณ์ ตลอดจนถึงข้อ

สุดท้ายพิจารณาในหลักปฏิจจสมุปบาท ก็จะเห็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกัน  

เพราะปฏิจจสมุปบาทนั้นก็คือ หลักแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัย และสิ่ง

ที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย ก็คือขันธ์ ๕ นั่นเอง แม้แต่หลักธรรมอื่นๆ ที่กล่าวถึง

มาแล้ว เช่น อายตนะ ๑๒ ก็เป็นแง่ด้านต่างๆ ของเรื่องเดียวกันนี้เอง อยู่ใน

กระบวนการของความเป็นเหตุปัจจัยนี้ หรือไม่บางอย่างก็เป็นเรื่องของการ

แก้ปัญหาในกระบวนการ 

ความเป็นไปตามเหตปัุจจยันัน้กป็รากฏเป็นการเปลีย่นแปลง ท�าให้

มองเห็นการที่องค์ประกอบทั้งหลายมารวมกันเข้า ประชุมกันเข้าเป็นองค์

รวมอย่างใดอย่างหนึ่งที่สมมติเรียกว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่ละส่วนนั้นไม่เที่ยง 

ไม่คงที่ เกิดดับอยู่ตลอดเวลา คงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตน เรียก

ว่า เป็นไตรลักษณ์ 
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ถ้าเข้าใจชดัเจน เหน็แจ้งในไตรลกัษณ์ กจ็ะรู้เท่าทนัโลกและชวีติตาม

ความเป็นจรงิ เกดิความสว่างไสว สงบ ปลอดโปร่งผ่องใส เบาสบาย หายยดึตดิ

ถอืมัน่ในสิง่ทัง้หลาย มจีติใจทีห่ลดุพ้นเป็นอสิระ เป็นสขุอย่างแท้จรงิ การเป็น

อยู่ ท่าทีต่อโลกและชีวิต และการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลาย จะเป็นไปด้วยปัญญา 

ไม่ตกอยู่ใต้อ�านาจครอบง�าและแรงผลกัดันของอวชิชาและตณัหาอปุาทานอกี

ต่อไป เรียกว่า บรรลุผลที่หมายของวิปัสสนา ซึ่งก็คือจุดหมายของการศึกษา 

หรือการปฏิบัติธรรมขั้นสุดท้ายนั่นเอง

ในการปฏิบัติธรรมทั้งหมดนี้ มีตัวธรรมที่เป็นผู้ท�างาน ซึ่งอาจ

จะใช้ศัพท์เรียกว่าเป็น คณะท�างานในการปฏิบัติธรรม ก็ได้ เรียกว่า  

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ชุดนี้เป็นตัวท�างาน

เรื่องต่างๆ ที่พูดมาก่อนนี้ เป็นตัวถูกกระท�า เช่น กรรมฐาน ๔๐ นั้น 

จะเป็นลมหายใจ หรอือสภุะ หรอืกสณิ หรอือะไรกต็าม เป็นตวัถกูกระท�า เป็น

สิ่งที่เราเอามาใช้ก�าหนดพิจารณา หรือวิปัสสนาภูมิ เช่น ขันธ์ห้าก็เป็นตัวถูก

กระท�า ถูกน�ามาพิจารณาเช่นเดียวกัน

เป็นอันว่า ตัวการปฏิบัติเอง ก็คือโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ 

ซึ่งถ้าพูดขึ้นมาแล้ว หลายอย่างก็อาจจะคุ้นหูกันพอสมควร ในที่นี้จะไม่พูด 

รายละเอียด เพราะจะยืดยาวไปกันใหญ่ แต่จะแนะน�าให้รู้จักไว้เท่านั้น ท่าน

ที่ต้องการทราบรายละเอียด ก็ขอให้ไปค้นคว้าต่อ

โพธปัิกขยิธรรม แปลว่า ธรรมทีอ่ยู่ในฝ่ายของโพธ ิพดูง่ายๆ ว่า ธรรม
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ที่เป็นพวกของโพธิ คือเกื้อหนุนการตรัสรู้ หรือช่วยสนับสนุนอริยมรรค มี ๓๗ 

อย่าง จัดเป็น ๗ หมวด คือ

๑. สติปัฏฐาน ๔ แปลว่า การตั้งสติก�าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้

เห็นตามเป็นจริง คือ ตามที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นของมัน ไม่ใช่ตามความคิดปรุง

แต่งของเรา ที่คิดให้มันเป็นหรืออยากให้มันเป็น

หลักสติปัฏฐานนี้ก็คือ การเอา สติ มาเป็นตัวน�า เป็นตัวเด่น เป็นตัว

ท�างาน โดยก�ากบัจติต้ังต้นแต่การรบัรู้ให้อยู่กบัสิง่ทีก่�าลงัเกดิข้ึนเป็นไปอยู่จรงิ 

ในขณะนั้นๆ ที่เรียกว่า อยู่กับขณะปัจจุบัน ไม่เลื่อนไหลล่องลอยไปในอดีต

และอนาคต ที่เป็นเรื่องของการคิดปรุงแต่ง และให้สตินั้นเป็นตัวสร้างโอกาส

แก่ปัญญา โดยจับสิง่ทีไ่ด้เหน็ได้ยนิในขณะนัน้ๆ ให้ปัญญารู้เข้าใจตรงไปตรงมา 

สติปัฏฐานท�างานกับทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตของเรา

ตลอดเวลานีเ้อง ท่านจงึจดัแยกสตปัิฏฐานออกตามประเภทของสิง่ทีช่วีติของ

เราเกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น ๔ ข้อ คือ

๑) กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน ใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทัน

สภาพทางร่างกาย

๒) เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน ใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทัน

ความรู้สึกสุขทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้น

๓) จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน ใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทัน

สภาพจิตใจ
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๔) ธมัมานปัุสสนา สตปัิฏฐาน ใช้สตติามดโูดยมปัีญญารู้เท่าทนัเรือ่ง

ราวทั้งหลาย ที่รู้ที่คิดที่เกิดขึ้นในใจ

๒. ปธาน ๔ ปธาน แปลว่า ความเพียร การตั้งความเพียร หรือการ

ประกอบความเพยีร หลกันีไ้ม่ค่อยคุ้น ท่านทีต้่องการจะเรยีนและปฏบิตัใิห้ลกึ

ซ้ึง สามารถเริม่ต้นจากหลกัการทีก่ล่าวในทีน่ี ้แล้วไปค้นคว้ารายละเอยีดต่อไป 

หมวดที่ ๒ คือ ปธาน ๔ หมายถึง ความเพียร ๔ ประการ ได้แก่ 

๑) สังวรปธาน ความเพียรในการที่จะระวังหรือปิดกั้นอกุศลธรรม 

ที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้น 

๒) ปหานปธาน ความเพียรในการละเลิกก�าจัดอกุศลธรรม ท่ีเกิด

ขึ้นแล้วให้หมดสิ้นหายไป 

๓) ภาวนาปธาน ความเพียรในการฝึกอบรมท�ากุศลธรรมหรือธรรม

ที่ดี ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 

๔) อนรุกัขนาปธาน ความเพยีรในการรกัษาส่งเสรมิกศุลธรรมทีเ่กดิ

ขึ้นแล้ว ท�าให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์

๓. อทิธบิาท ๔ คอื ธรรมให้ถงึความส�าเรจ็ หรอืทางแห่งความส�าเรจ็ 

หลักนี้รู้จักกันหมดแล้ว ต้องเอามาใช้ในการปฏิบัติด้วย อย่าลืม 

อิทธิบาท ๔ เป็นตัวการส�าคัญที่จะท�าให้เกิดสมาธิ กล่าวคือ 

ฉันทะ (ความพอใจ; มีใจรัก) = ถ้าเราชอบหรือพอใจในสิ่งใดแล้ว 

เมื่อท�าสิ่งนั้นก็จะเกิดสมาธิได้ง่าย 
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วิริยะ (ความพากเพียร; พากเพียรท�า) = ถ้าเราเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่

ท้าทายมีใจสู้ เมื่อท�าสิ่งนั้นก็จะเกิดสมาธิได้ง่าย 

จิตตะ (ความใฝ่ใจ; เอาจิตฝักใฝ่) = ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งใดส�าคัญเราจะ

ต้องรับผิดชอบเอาใจจดจ่ออยู่ เมื่อท�าสิ่งนั้นก็จะเกิดสมาธิได้ง่าย 

วิมังสา (ความใคร่ครวญ; ใช้ปัญญาสอบสวน) = ถ้าเราต้องการ

ทดลองอะไรใจชอบตรวจสอบมันอยู่ เมื่อท�าสิ่งนั้นก็เกิดสมาธิได้ง่าย 

๔. อินทรีย์ ๕ แปลว่า ธรรมที่เป็นใหญ่ในการท�าหน้าที่เฉพาะแต่ละ

อย่าง หรือธรรมที่เป็นเจ้าการในการข่มก�าราบอกุศลธรรมที่ตรงข้ามกับตน

หลักนี้หลายท่านเคยได้ยิน แต่หลายท่านก็ยังไม่เคยได้ยิน เช่น ใน

ค�าพูดที่ว่าต้องมีอินทรีย์สม�่าเสมอกัน ต้องปรับอินทรีย์ให้สม�่าเสมอ คนนี้มี 

อินทรีย์อ่อน คนนี้มีอินทรีย์แก่กล้า ดังนี้เป็นต้น อินทรีย์ ๕ นั้นได้แก่ ศรัทธา 

วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เป็นหลักส�าคัญในการปฏิบัติธรรมเหมือนกัน

ข้อ ๑ ศรัทธา คือความเชื่อ ความที่จิตใจพุ่งแล่นไปหาและคล้อยไป

ตาม เข้าคู่กบัข้อ ๕ ปัญญา ความพจิารณาไตร่ตรองมองหาความจรงิให้รู้เข้าใจ

เข้าถึงสภาวะ ถ้าศรัทธาแรงไป ก็น้อมไปในทางที่จะเชื่อง่าย ยอมรับง่าย เชื่อ

ดิ่งไป ตลอดจนงมงาย ถ้าเอาแต่ปัญญา ก็โน้มไปทางที่จะคิดมาก สงสัยเกิน

เหตุ หรือด่วนปฏิเสธ ฟุ้งไปเรื่อย ไม่จับอะไรลงลึก ท่านจึงให้ปรับศรัทธากับ

ปัญญาให้สม�่าเสมอสมดุลกัน 

ข้อ ๒ วิริยะ คือความเพียร มีใจสู้ มุ่งหน้าจะท�าให้ก้าวหน้าเรื่อยไป 
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เข้าคู่กับข้อ ๔ สมาธิ คือ ความสงบของจิตใจที่แน่วแน่อยู่ที่ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถูก

อารมณ์ต่างๆ รบกวน ถ้าวิริยะแรงไป ก็จะเครียดและฟุ้งซ่าน โน้มไปทางล�้า

เลยเขต ถ้าเอาแต่สมาธิก็จะสงบสบาย ชวนให้ติดในความสุขจากความสงบ

นั้น ตลอดจนกลายเป็นเกียจคร้านเฉื่อยชาปลีกตัวออกหาความสบาย ปล่อย

ปละละเลยหรือไม่เผชิญภาระ ท่านจึงให้เสริมสร้างวิริยะและสมาธิอย่าง

สม�่าเสมอสมดุลกัน เพื่อจะได้ประคับประคองกันไปและเป็นเครื่องอุดหนุน

กันให้ก้าวหน้าไปในการปฏิบัติ

ส่วนข้อ ๓ สติ นั้น เป็นตัวคุมตัวเตือน ต้องใช้ในทุกกรณี เช่นเป็น

เหมือนยามที่คอยบอกว่า เวลานี้ศรัทธาจะแรงไปแล้ว ปัญญาจะหย่อน 

ไปแล้ว เวลานี้ควรเร่งวิริยะขึ้นมา เพราะท�าท่าจะติดในสุขจากสมาธิเสียแล้ว 

ดังนี้เป็นต้น

๕. พละ ๕ ธรรมที่เป็นก�าลังในการต้านทานไม่ให้อกุศลธรรมเข้า

ครอบง�า ก็ได้แก่อินทรีย์ ๕ นั่นแหละ แต่มาท�าหน้าที่เป็นฝ่ายรับ เรียกว่าพละ 

๕ หมายความว่า ธรรม ๕ อย่างนี้ เมื่อท�าหน้าที่เป็นฝ่ายรุก ไปแก้ไขก�าจัด

อกุศลธรรม เรียกว่าอินทรีย์ ๕ แต่ถ้าท�าหน้าที่ฝ่ายรับ ต้านทานอกุศลธรรม

ไม่ให้บุกเข้ามาท�าลายได้ ก็เรียกว่าเป็นพละ ๕

๖. โพชฌงค์ ๗ แปลว่า องค์ของผู้ตรัสรู้ หรือองค์ประกอบของการ

ตรัสรู้ เป็นกลุ่มธรรมส�าคัญในการท�างานให้เกิดโพธิคือปัญญาตรัสรู้ ซึ่งท�าให้

ทั้งรู้ ทั้งตื่น และทั้งเบิกบาน ได้แก่
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๑) สติ ความระลึกได้ เป็นตัวที่จับไว้หรือรวบรวมเอามา ซึ่งสิ่งที่ควร

รู้เข้าใจ มาน�าเสนอให้ปัญญาตรวจตรองพิจารณาอย่างถนัดชัดเจน

๒) ธรรมวิจัย ความเฟ้นธรรม หมายถึงการใช้ปัญญาสอบสวน

พิจารณาสิ่งที่สติก�าหนดไว้ หรือน�าเสนอนั้น ให้ร ู้เข้าใจเห็นสาระเห็น 

ความจริง

๓) วิริยะ ความเพียร คือความแกล้วกล้า กระตือรือร้น รุดหน้าต่อ

ไปในการท�างาน ให้จิตใจไม่หดหู่ ถดถอย หรือท้อแท้

๔) ปีต ิความอิม่ใจ คอืปลาบปลืม้ ดืม่ด�า่ ซาบซึง้ ฟใูจ ทีเ่ป็นไปพร้อม

กับการท�างานก้าวรุดหน้าต่อไป

๕) ปัสสัทธิ ความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจ เป็นความเรียบเย็น ไม่

เครียด ไม่กระสับกระส่าย เบาสบาย ซึ่งสืบเนื่องจากปีติ และเป็นองค์ธรรม

ส�าคัญในการรักษาสุขภาพจิต ความเพียรพยายามท�างานการที่พ่วงมาด้วย

ปัสสัทธิ จะไม่ท�าให้คนเป็นโรคจิตอย่างที่เป็นกันมากในหมู่คนท�างานในยุค

ปัจจุบัน

๖) สมาธิ ความมีใจตั้งมั่น คือจิตใจแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่ก�าหนดเป็น

หนึ่งเดียว อยู่กับกิจ อยู่กับเรื่องที่พิจารณา ไม่วอกแวก ฟุ้งซ่าน

๗) อุเบกขา ความวางทีเฉยดู หมายถึงความมีใจเป็นกลาง จิตใจ

เรียบสม�่าเสมอ นิ่งดูไปอย่างพร้อมสบาย ในขณะที่จิตปัญญาท�างานก้าวหน้า

ไปเรียบรื่นตามกระบวนการของมัน
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๗. สุดท้ายก็คือตัวมรรคมีองค์ ๘ อันได้แก่ สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 

สัมมาสังกัปปะ (ด�าริชอบ) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (ท�าการ

ชอบ) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) สัมมาสติ 

(ระลึกชอบ) สัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ) 

ว่าที่จริง โพธิปักขิยธรรมก็ขยายจากมรรคมีองค์ ๘ นั่นแหละ หลัก

สุดท้ายน้ีจึงเป็นตัวรวม แต่ขยายออกไปเพื่อให้เห็นประชาชนซึ่งท�าหน้าที่

ต่างๆ กัน เป็นข้าราชการ เป็นต�ารวจ เป็นทหาร เป็นแพทย์ เป็นครูอาจารย์ 

เป็นพระ ฯลฯ มากมาย

เมื่อพูดมาถึงโพธิปักขิยธรรมแล้ว ก็เรียกว่าจบ เพราะโพธิปักขิย- 

ธรรมเป็นตัวการปฏิบัติ หรือเป็นคณะท�างาน เมื่อคณะท�างานในการปฏิบัติ

ธรรมมาถึงแล้ว ก็ยกให้เป็นหน้าที่ของคณะท�างานนั้นท�าหน้าที่ของเขาต่อไป 

อาตมามาท�าหน้าทีเ่ป็นผู้แนะน�าตวั เมือ่ได้แนะน�าตวัจนกระทัง่ท่าน

ทั้งหลายได้รู้จักคณะท�างานแล้วว่า มีใครบ้าง ได้แก่โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ตัว 

เมื่อพูดถึงตอนนี้แล้วก็จึงเป็นอันว่าจบ 

ต่อจากนี้ก็ขอให้ท่านไปท�าความรู้จักกับคณะท�างาน เมื่อรู้จักกับ

คณะท�างานแล้ว ก็ขอให้ไปร่วมมือกับคณะท�างานนั้น หรือใช้คณะท�างานนั้น

ท�างานคือการปฏิบัติธรรมต่อไป หน้าที่ของอาตมภาพก็จบลงเพียงเท่านี้ ขอ

อนุโมทนาทุกท่าน และเจริญพร 
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สมาธิแบบพุทธ*

ขอเจรญิพร ท่านกงสลุใหญ่ประเทศไทย ประจ�านครชคิาโก คณุนาย 

ญาติโยมวัดธัมมาราม ชาวชิคาโกและเมืองใกล้ ทุกท่าน

ปัจจุบนันี ้ในเมอืงฝรัง่ เช่น ประเทศอเมรกิานีเ้อง คนสนใจพระพทุธ-

ศาสนามากขึ้น อย่างที่อาตมาได้ทราบด้วยตนเองก็ดี หรือได้สดับตรับฟังจาก

การทีม่าพบปะกบัพระสงฆ์และญาตโิยมทีน่ีก่ด็ ีหรอืแม้กระทัง่ญาตโิยมทีเ่ป็น

ฝรั่ง เขาพูดกันว่าคนเมืองนี้ศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนากันมากขึ้น จุดสนใจ

อย่างหนึ่งก็คือเรื่องสมาธิ เรื่องสมาธินี้ฝรั่งเขาสนใจมานานแล้ว

ในเมื่อฝรั่งสนใจพระพุทธศาสนาและสนใจเรื่องสมาธิ เราในฐานะ

ชาวพุทธทีใ่กล้ศูนย์กลาง ใกล้ค�าสอน ใกล้สถาบันพระศาสนา ใกล้วดัวาอาราม 

ใกล้พระสงฆ์มากนี้ ก็น่าจะมีความรู้เป็นหลักแก่เขาได้ อย่างน้อยก็รู้ทันความ

เป็นไปและรู้เข้าใจสิ่งที่เขาสนใจ เผื่อมีอะไรเกี่ยวข้องก็จะได้แนะน�าเขาถูก ถ้า

เขาเข้าใจผิด ก็อาจจะแก้ไขชี้แจงแนะน�าไป หรือแม้แต่ช่วยให้ตัวเองเข้าใจให้

ถูกต้อง จึงคิดว่าวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องสมาธินิดหน่อย เป็นการพูดในแง่หลัก

การทั่วๆ ไป กว้างๆ 

เมื่อพูดถึงค�าว่าสมาธิ ถ้าจะถามถึงค�าฝรั่งที่เรามักจะได้ยินเขาใช้

ส�าหรับสมาธิ โยมมักจะนึกถึงค�าว่า meditation ซึ่งใช้กันเกลื่อน แต่ความ

* ปาฐกถา แสดงที่วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๙
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จริง meditation ไม่ใช่ค�าตรงแท้ส�าหรับสมาธิ เพราะเป็นค�าที่มีความหมาย

คลุมเครือ เป็นค�าภาษาอังกฤษที่มีมาแต่เก่าก่อน ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทย

ก็คล้าย ๆ ค�าว่า ความครุ่นคิดพิจารณา ซ่ึงก็ไม่ได้มีความชัดเจนว่าครุ่นคิด

พิจารณาอย่างไร เมื่อค�าว่าสมาธิของเราเข้ามาเขาไม่รู้จะใช้ค�าอะไร ก็เอาค�า

ว่า meditation ใช้ไปก่อนเท่านัน้เอง เพราะฉะนัน้ มนัจงึไม่สามารถสือ่ความ

หมายที่แท้จริงได้ 

สมาธิในความหมายที่แท้ของเรา ฝรั่งเขาไม่มีการปฏิบัติกัน อาตมา

เคยคุยกับ Professor อเมริกันที่สอนพุทธศาสนาในประเทศอเมริกาท่าน

หนึ่ง ท่านบอกว่า ในประเทศนี้หรือในเมืองฝรั่งนี้ไม่มีสมาธิในความหมายที่

ฝึกกันในพระพุทธศาสนา ถ้าจะหาการปฏิบัติอย่างใกล้เคียงท่ีสุด ก็น่าจะดู

ได้จากศาสนาคริสต์นิกายของพวก Quakers พวก Quakers มาประชุมกัน 

แต่เขาไม่ได้มกีารสวดอ้อนวอนเพือ่ท�าพธิกีรรมอะไรแบบของนกิายอืน่ แม้แต่

โรงประชุมของเขา เขาก็ไม่เรียกว่า church ด้วยซ�้า เขามานั่งสงบนิ่ง ใครมี

ความคิดอะไรผุดขึ้นมาในระหว่างที่ก�าลังนั่งสงบกันอยู่ ก็ให้คนนั้นลุกข้ึนมา

พูดถึงความคิดของตนเองที่ผุดขึ้นนั้น อันนี้เขาเรียกว่าเป็น meditation ของ

เขา Professor ท่านนั้นบอกว่าถ้าจะเรียกสมาธิของฝรั่งที่ใกล้เข้ามาก็มีอย่าง

นี้ ซึ่งถ้าเทียบกับพุทธศาสนาแล้ว ยังไม่ใช่เลย 

เพราะฉะนั้น ต่อมาฝรั่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อมาศึกษาพระพุทธ-

ศาสนา รู้เข้าใจหลักธรรมดีขึ้น ก็คือวงการชาวพุทธเองที่ใช้ภาษาอังกฤษ จึง
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ได้ตกลงกันว่า ส�าหรับค�าว่าสมาธินี้ ซึ่งเป็นข้อธรรมส�าคัญในพระพุทธศาสนา 

ศัพท์ที่ใช้ตรงมากกว่าค�าว่า meditation ก็คือค�าว่า concentration ตกลง

ให้ใช้ค�านี้เป็นค�าแปลส�าหรับค�าว่า สมาธิ

ส�าหรับค�าว่า meditation นั้นก็ได้มีความโน้มเอียงอย่างหนึ่ง

ว่า ให้ถือเป็นการใช้แบบกว้างๆ แล้วก็เลยเอามาใช้กับค�าว่า ภาวนา จะ

เห็นว่าค�าว่า meditation เด๋ียวน้ีมักจะใช้ส�าหรับค�าว่าภาวนา ซึ่งก็ไม่ได ้

ตรงทีเดียว เพราะค�าว่าภาวนานั้น แปลว่า การเจริญหรือการท�าให้เพิ่มพูน

ขึน้มา หรอืแปลให้ตรงศพัท์ว่าท�าให้มใีห้เป็น หมายความว่า สภาพจติทีด่ ีเช่น

คุณธรรม ยังไม่มีในจิตใจของเราก็ท�าให้เป็นให้มีขึ้นมา อย่างนี้เรียกว่าภาวนา 

เช่น ศรัทธายังไม่มี ก็ท�าให้มีขึ้นมา เมตตายังไม่มีก็ท�าให้มีขึ้นมา อะไรต่างๆ 

เหล่านี้ แม้แต่สมาธิยังไม่มีก็ท�าให้มีขึ้นมา ก็เรียกว่าภาวนา นอกจากท�าให้มี

ให้เป็นแล้ว ก็ท�าให้เพิ่มพูนขึ้นไปด้วย 

ในภาษาไทยเราแปล ภาวนา ว่า เจริญ เช่น เจริญเมตตา เรียกว่า

เมตตาภาวนา เจริญสมาธิก็เรียกว่าสมาธิภาวนา เจริญวิปัสสนาก็เรียกว่า

วิปัสสนาภาวนา เจริญปัญญาก็เรียกว่าปัญญาภาวนา เมื่อค�าว่าภาวนา แปล

ว่าเจริญ ฝรั่งจะแปลให้ตรงแท้ก็แปล ว่า development การใช้ศัพท์เหล่านี้

ถือว่ายังไม่ลงตัวแน่นอน

ภาวนาหรือการเจริญนั้น ถ้าพูดถึงในทางจิตใจและทางปัญญา รวม

แล้วก็มีสองด้านส�าคัญที่เรารู้กัน ซึ่งบางทีเราเรียกว่า กรรมฐาน การเจริญ

กรรมฐานก็มีสายสมถะ คือท�าจิตให้สงบ เป็นสมาธิ เรียกว่าสมถภาวนา และ

20130628_��������������� (�. �. �������).indd   146 11/20/13   6:58 AM



พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 147

อีกด้านหนึ่งคือวิปัสสนา เรียกว่าวิปัสสนาภาวนา ได้แก่เจริญปัญญา คือท�า

ปัญญาให้เกดิขึน้ ให้รูแ้จ้งความจรงิของสิง่ทัง้หลาย ให้รูว่้าสงัขารทัง้หลายเป็น

ของไม่เที่ยง เกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไป ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลง

และเป็นไปตามเหตุปัจจัย การรู้ความจริงนี้เรียกว่าวิปัสสนา จึงมีภาวนา 

ใหญ่ ๆ  ทีเ่ป็นหลกัอยู ่๒ อย่าง คอื เจรญิสมถะ ท�าจติใจให้สงบ มุง่ให้เกดิสมาธิ 

เรยีกว่า สมถภาวนา และเจรญิวปัิสสนา ท�าปัญญาความรูเ้ข้าใจความจรงิของ

สิ่งทั้งหลาย ทั้งโลกและชีวิตให้เกิดขึ้น เรียกว่า วิปัสสนาภาวนา

บางทีเอาค�า meditation มาใช้แทนภาวนา ก็เลยมี meditation 

๒ แบบ ส�าหรับสมถภาวนาก็ใช้ว่า Tranquillity Meditation ถ้าให้ตรง

ก็เป็น Tranquillity Development หมายถึงการท�าให้ความสงบเกิดขึ้น 

(tranquillity คือความสงบ บางทีก็ใช้ค�าว่า calm ซึ่งก็คือความสงบ หมาย

ถงึสมถะ) มุง่ทีตั่วสมาธ ิส่วนอกีด้านหนึง่คอื วปัิสสนาภาวนา วปัิสสนาใช้ค�าว่า 

insight ซึ่งแปลว่าการหยั่งรู้หยั่งเห็น เอา meditation ต่อเข้าไปเป็น Insight 

Meditation แปลว่า วปัิสสนาภาวนา ถ้าให้ตรงกเ็ป็น Insight Development 

แปลว่า การเจรญิวปัิสสนา เมือ่เอาค�าว่า meditation มาใช้ในความหมายของ

ภาวนา ก็แบ่งเป็น ๒ อย่างนี้

นี้เป็นตัวอย่างของการเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศัพท์ ซ่ึงต้องให้โยมท�าใจ

ไว้ก่อนว่ามันยังไม่ลงตัว อย่างที่ว่านี้ก็เป็นความนิยมอย่างหนึ่ง เป็นอันให้รู้

ว่า ค�าว่า meditation เป็นศัพท์ที่ไม่ชัดเจน แล้วแต่เราจะตกลงกันว่าจะเอา
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มาใช้อย่างไร ตอนนี้มีความโน้มเอียงว่าให้เอา meditation มาใช้กับภาวนา 

แบ่งเป็น ๒ อย่าง เป็น meditation ๒ แบบ คือ Tranquillity Meditation 

เป็นการเจริญความสงบ เรียกว่า สมถภาวนา กับ Insight Meditation การ

เจริญปัญญาที่หยั่งรู้หยั่งเห็น เรียกว่า วิปัสสนาภาวนา 

ส่วนตัว สมาธิ น้ัน ก็นิยมให้ใช้จ�ากัดจ�าเพาะลงไปว่า con- 

centration ซึ่งจะมีความหมายชัดขึ้น เราจะศึกษาอะไร เราจะพิจารณาเรื่อง

อะไร จิตต้อง concentrate หมายความว่าต้องแน่วแน่ ต้องมุ่งแน่วแน่ปักลง

ไปในส่ิงน้ัน ถ้าไม่ concentrate กจ็ะมองเหน็เข้าใจสิง่นัน้ได้ยาก จะไม่ชดัเจน 

ความหมายจึงใกล้เข้ามา 
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ตอน ๑

การปฏิบัติสมาธิให้ถูกทาง

ทีน้ีมาดูสมาธิของเรา สมาธิน้ันแปลง่าย ๆ ว่า ภาวะที่จิตตั้งมั่น 

พุทธศาสนิกชนจ�าแม่นทีเดียว เช่น ในองค์ของมรรคข้อสัมมาสมาธิ เราแปล

กนัว่าจติตัง้มัน่ชอบ จติตัง้มัน่ หมายความว่าจติเรยีบสม�า่เสมอ จบัอยูก่บัสิง่ใด

ก็มั่นคง อยู่กับสิ่งนั้น แล้วเดินเรียบ ไม่วอกแวก ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่กระสับกระส่าย 

ไม่กระวนกระวาย จติอยูต่วัลงตวัแน่วแน่ ถ้าจะพจิารณาคดิเรือ่งอะไรกอ็ยูก่บั

สิ่งนั้นสิ่งเดียว สิ่งอื่นเข้ามาแทรกมากวนไม่ได้ อย่างนี้เรียกว่า สมาธิ 

ถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้าน สมาธิก็คือการที่จิตของเราอยู่กับสิ่ง

ที่ต้องการได้ตามต้องการ แค่นี้ก็เป็นสมาธิแล้ว แต่ถ้าแปลตามภาษาแบบ

วชิาการกจ็ะบอกอย่างทีก่ล่าวมาว่า ความมจีติตัง้มัน่ คอืจติมอีารมณ์หนึง่เดยีว 

หมายความว่าจะคดิจะก�าหนดจะจบัอยูก่บัเรือ่งใด กอ็ยูก่บัเรือ่งนัน้ ไม่ฟุง้ซ่าน

หลุดลอยไปเรื่องอื่น ถ้าใจอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้อย่างนี้เรียกว่าเป็น สมาธิ

การทีจ่ะให้เข้าใจเรือ่งสมาธดีินี ้เราไม่ต้องพดูความหมายกนัมากมาย 

หนัไปพดูในแง่คณุประโยชน์บ้าง เมือ่พดูถงึคณุประโยชน์กจ็ะเหน็ความหมาย

ชัดขึ้นไปด้วย

จิตที่เป็นสมาธินี้จะมีลักษณะส�าคัญ ๓ ประการ ซึ่งเป็นประโยชน์
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ของมนัด้วย เรามาดูว่าพระพทุธศาสนากล่าวถึงคณุลกัษณะของจติทีเ่ป็นสมาธิ

อย่างไร เอาที่เป็นข้อส�าคัญ ๓ ประการ 

๑) จิตที่มีสมาธิจะเป็นจิตที่มีก�าลัง เรียกว่ามีพลังมาก

๒) จิตสมาธิจะผ่องใสเหมือนน�้าที่ใส เพราะมันนิ่งสงบ ท�าให้มอง

เห็นอะไรได้ชัดเจน ข้อนี้เกื้อกูลต่อปัญญา 

๓) ข้อที่ ๓ สืบเนื่องมาจากข้อที่ ๑ และ ๒ คือ พอจิตของเราสงบ 

ไม่มีอะไรกวน ไม่มีอะไรวุ่นวาย จิตของเราก็ไม่กระสับกระส่าย ไม่วอกแวก 

ไม่กระวนกระวาย มันก็สงบ พอสงบไม่มีอะไรกวนก็เป็นสุข เพราะฉะนั้นคน

ที่จิตเป็นสมาธิก็สงบ เมื่อสงบก็มีความสุข ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าปรารถนาอีก

ประการหนึ่ง 

นี้เป็นคุณสมบัติหลัก ๆ ที่ส�าคัญของจิตที่เป็นสมาธิ ๓ ประการ ถ้า

ดจูากน้ีจะเหน็ได้ว่าเวลานีเ้ราเอาสมาธมิาใช้ประโยชน์อะไรกนับ้าง และเราจะ

ต้องดวู่าใน ๓ อย่างนี ้อย่างไหนเป็นคณุสมบตัทิีพ่ระพทุธเจ้าต้องการให้เราใช้

๑) พลังจิต ขอให้ดูพุทธพจน์ต่อไปนี้

“เปรียบเหมือนแม่น�้าที่เกิดบนภูเขา ไหลลงเป็นสายยาวไกล มี

กระแสเชีย่ว พดัพาสิง่ทีพ่อจะพดัพาเอาไปได้ หากคนปิดปากเหมอืงของแม่น�า้

นั้นทั้งสองข้าง กระแสน�้าในท่ามกลาง ไม่กระจาย ไม่ส่ายพร่า ไม่เขวคว้าง ก็
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ไหลลิ่ว มีกระแสเชี่ยว และพัดพาสิ่งที่พอจะพัดพาเอาไปได้ . . .”

(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๕๑)

ที่จริง พุทธพจน์นี้ก็ทรงมุ่งประโยชน์ด้านพลังจิตในแง่เสริมก�าลัง

ปัญญา แต่คนก็มักชอบเอาพลังจิตนั้นไปใช้ทางฤทธิ์เดช ด้านพลังจิตแบบ

หลังนี้ไปไกล ในเมืองฝรั่งเวลานี้ ก็ชอบกันมาก ถึงกับเอามาทดลองกันว่า จิต

ที่เป็นสมาธิมีพลังมากเพราะพุ่งดิ่งไปทางใดทางหนึ่ง พอพุ่งไปแล้วก็มีก�าลัง

แม้แต่จะท�าให้วัตถุเคลื่อนไหวก็ได้ หรือจะตั้งใจมองตั้งใจฟังดิ่งไปเฉพาะจุดก็

ท�าให้มองเห็นสิ่งไกล ๆ จนกระทั่งเกิดตาทิพย์ หรือได้ยินเสียงไกล ๆ จนเกิด

หูทิพย์ได้ เหล่านี้เป็นเรื่องของพลังจิตแบบอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ปรากฏว่าใน

เมืองฝรั่งมีคนพวกหนึ่งฝักใฝ่กับเรื่องนี้ มีการค้นคว้าทดลองกันอย่างเอาจริง

เอาจัง เป็นการสนใจในประโยชน์ของสมาธิด้านหนึ่ง

๒) ความสุขสงบ (ขอกลับข้อข้างบน เอา ๓ เป็น ๒ และเอา ๒ 

เป็น ๓) มีพุทธพจน์แห่งหนึ่งว่า

“ภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนา ที่เจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว จะเป็นไป

เพ่ือความอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุนั เป็นไฉน? ภกิษทุัง้หลาย ในเรือ่งนี ้ภกิษ ุปลอด

จากกาม ปลอดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงปฐมฌาน . . . ทุติยฌาน . . . 

ตติยฌาน . . . จตุตถฌาน . . .” 
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑)
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มองดูในสังคมฝร่ังก็ชอบข้อน้ีมากเหมือนกัน เพราะในสังคม

ฝรั่งมีปัญหาเรื่องจิตใจมาก มีความกังวล มีความกระวนกระวายใจ และมี

ความเครียด เนื่องจากการแข่งขัน การแย่งชิงกันหาผลประโยชน์ ระบบต่าง 

ๆ ทางสงัคมมนับบีคัน้จติใจคน ท�าให้จติใจไม่สบาย ในทีส่ดุกม็คีวามทกุข์มาก 

จงึปรากฏว่าฝรัง่ทัง้หลาย ทัง้ทีเ่จรญิด้วยวตัถมุาก แต่จติใจไม่สบาย เมือ่มทีกุข์

มากก็หาทางออก หาไปหามา พอมาเจอเรื่องสมาธิจากพระพุทธศาสนา จาก

ศาสนาฮินดู จากโยคะ เป็นต้น พูดสั้นๆ ว่าจากตะวันออก ก็เห็นว่าสมาธินี้

เป็นวธีิปฏบิติัทีท่�าให้จติใจสงบมคีวามสขุ กเ็ลยชอบใจ เพราะฉะนัน้จงึปรากฏ

ว่า ฝรัง่หนัมาหาสมาธเิพราะจดุมุง่หมายคอืต้องการประโยชน์ในแง่ความสงบ 

หรือความสุขกันมาก คือเพื่อแก้ปัญหาด้านจิตใจนั่นเอง 

๓) จิตใสและขยายปัญญา คราวนี้มาดูพุทธพจน์ที่ว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนห้วงน�้า ที่ใสแจ๋ว ไม่ขุ่นมัวเลย คนตา

ดียืนอยู่บนฝั่ง ก็จะเห็นได้ แม้ซึ่งหอยโข่ง หอยกาบ แม้ซึ่งก้อนหิน ก้อนกรวด 

แม้ซ่ึงฝูงปลา ทีก่�าลงัแหวกว่ายอยูก่ต็าม ก�าลงัหยดุอยูก่ต็าม ในห้วงน�า้นัน้ นัน่

เพราะเหตุไร? ก็เพราะน�้าไม่ขุ่น แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัว ก็

จักรู้ได้ซึ่งประโยชน์ตน จักรู้ได้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่น จักรู้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสอง

ฝ่าย จักประจักษ์แจ้งได้ซึ่งคุณวิเศษล�้ามนุษย์สามัญ กล่าวคือญาณทัสสนะ ที่

สามารถท�าให้เป็นอริยชน . . .”
(องฺ.เอก. ๒๗/๔๐)
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คุณประโยชน์ส�าคัญของสมาธิคือการท�าให้จิตใส ช่วยให้มองเห็น

สิ่งที่ต้องการได้ชัดเจน ซึ่งเป็นเร่ืองของปัญญา สมาธิเป็นเรื่องของจิต คือ

ท�าจิตให้สงบ แต่พอสงบแล้วจิตก็ใส ก็เลยใช้ปัญญาได้ดี มองเห็นอะไร

ได้ชัดเจน หลายท่านจ�าพุทธพจน์แม่นว่า “สมาหิโต ยถาภูต� ปชานาติ”  

[องฺ.เอกำทสก. ๒๔/๒๐๙] แปลว่า ผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว จะรู้ชัดตามที่มันเป็น คือ มี

สมาธิแล้ว จะเกิดปัญญารู้จริงได้ หมายความว่า สมาธิเป็นฐาน เป็นตัวเอื้อ 

เป็นปัจจัย หรือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การใช้ปัญญาได้ผลดี ข้อนี้เป็นคุณ

ประโยชน์ที่บางทีถูกมองข้าม แต่กลับเป็นข้อส�าคัญ เพราะเป็นประโยชน์ที่

มุ่งหมายในพระพุทธศาสนา

เมื่อได้ท�าความเข้าใจเบื้องต้นอย่างนี้แล้ว ก็มาพิจารณากันให้

ละเอียดขึ้นอีกสักหน่อย เพื่อจะได้เห็นเหตุผลที่ชัดเจน
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๑. สมาธิเพื่อพลังจิต

คนไทยก็สนใจเรื่องสมาธิในแง่พลังจิตกันมาก เพราะชอบเรื่องฤทธิ์ 

เรื่องปาฏิหาริย์ ถ้าสมาธิมีประโยชน์เพียงเพื่อพลังจิตให้มีฤทธิ์เก่งกล้าแล้ว 

พุทธศาสนาไม่ต้องเกิดขึ้น เพราะในอินเดียเขามีความช�านาญในเรื่องนี้กันมา

นานแล้ว การปฏิบัติโยคะก็เกิดมีก่อนพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ก็

ไปเข้าส�านักโยคะด้วย ไปหาอาจารย์ส�านักต่าง ๆ เช่นเสด็จไปที่อาฬารดาบส 

กาลามโคตร ท่านทีเ่รยีนพทุธประวติัคงจะเคยได้ยนิพระพทุธเจ้าเสดจ็ไปเรยีน

การบ�าเพ็ญสมาธิ จนกระทั่งจบขั้นที่เขาเรียกว่าฌานสมาบัติทั้งหมด

ฌานสมาบตันิีม้ ี๘ ขัน้ เป็นรปูฌาน ๔ และอรปูฌาน ๔ ท่านอาฬาร- 

ดาบส กาลามโคตร ได้สมาธิถึงอรูปฌานขั้นที่ ๓ เรียกว่าอากิญจัญญายตน-

สมาบัติ พระพุทธเจ้าเข้าไปปฏิบัติในส�านักของท่านนี้ ก็ได้ฌานสมาบัติขั้นนี้

ด้วย จบสมาบัติ ๗ พระพุทธเจ้าไม่ทรงพอพระทัยจึงเสด็จออกจากส�านักนี้ 
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แล้วไปยังส�านักของ อุททกดาบส รามบุตร ท่านนี้ได้ฌานสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

ครบสมาบัติ ๘ คือจบเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ พระพุทธเจ้าก็จบด้วย 

พระอาจารย์ก็นิมนต์ว่าท่านจบความรู้ของส�านักนี้ ขอให้อยู่ช่วยสอนลูกศิษย์

ต่อไป พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่านี่ยังไม่ใช่จุดหมาย พระองค์จึงได้ขอ

ลาออกไปแสวงธรรมด้วยพระองค์เอง

พวกโยคี ฤาษี ดาบส สมัยก่อนพุทธกาล มีฤทธิ์ ทรงฌาน ได้อิทธิ

ปาฏิหาริย์กันเยอะแยะ พระพุทธเจ้าไม่ทรงพอพระทัย ถ้าเราเอาแค่ฤทธิ์ แค่

ฌานสมาบตัแิล้ว กไ็ม่ต้องมพีระพทุธศาสนา เพราะเขาได้กนัมามอียูก่่อนแล้ว 

แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพอพระทัยจึงเสด็จต่อไป เรื่องนี้เป็นจุดที่จะต้องระวัง 

ขอให้สังเกตว่า เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระองค์ไม่ทรงสรรเสริญการใช้

สมาธิในทางของฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์

โยมคงจ�าได้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ปาฏิหาริย ์มี ๓ อย่าง

๑. อิทธิปาฏิหาริย ์ ปาฏิหาริย์คือการแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆ มากมาย 

เช่น เหาะเหินเดินอากาศ เดินน�้า ด�าดิน

๒. อาเทศนาปาฏิหาริย ์ ปาฏิหาริย์คือการทายใจได้ สามารถทาย

ใจคนว่าเขาคิดอะไร คิดอย่างไร คิดจะท�าอะไร หรือจิตใจมีสภาพเป็นอย่างไร 

๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์คือการสั่งสอนให้เกิด ปัญญา รู้

ความจริงด้วยตัวของเขาเอง

ปาฏิหาริย์ข้อที่ ๓ เท่านั้นที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญ ส่วนปาฏิหาริย์
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ที่ ๑ และ ๒ พระพุทธเจ้าถึงกับตรัสว่า ทรงรังเกียจ เพราะว่าปาฏิหาริย์ที่ 

๑ และ ๒ นั้น ใครท�าได้ก็เป็นเรื่องของคนนั้น คนอื่นก็ได้แต่ทึ่ง เห็นว่าน่า

มหัศจรรย์ แล้วก็มาหวังพึ่ง เมื่อหวังพึ่งแล้วก็พึ่งตัวเองไม่ได้ ไม่เป็นตัวของตัว 

แต่ปาฏิหาริย์ข้อ ๓ สอนให้เขาเกิดปัญญา เป็นอัศจรรย์ เพราะเมื่อเขาเกิด

ปัญญาแล้ว เขากเ็หน็ด้วยตัวเอง พระองค์เหน็ความจรงิอย่างไร เขากเ็หน็ความ

จริงอย่างเดียวกันกับที่พระองค์เห็น พอเขาเกิดปัญญาเห็นเหมือนที่พระองค์

เห็น เขาก็เป็นอิสระ ไม่ต้องขึ้นต่อพระองค์ต่อไป แต่ถ้าเป็นปาฏิหาริย์ ๑ และ 

๒ เขาก็ต้องขึ้นต่อพระองค์ ต้องหวังพึ่งพระองค์ตลอดต่อไป พระพุทธเจ้า

ต้องการให้ทุกคนเป็นอิสระ เพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่สรรเสริญปาฏิหาริย์

ที่ ๑ และ ๒ ซึ่งใช้ได้เฉพาะเรื่องเฉพาะราวและต้องระวังในระยะยาว เพราะ

มนัท�าให้เกดิความประมาท ถ้ามผีูม้ฤีทธิ ์เราเคารพนบัถอื เรากไ็ปหวงัพึง่ ท่าน 

อยากจะได้อะไรก็ต้องให้ท่านบันดาล ตัวเราเองก็ไม่รู้จักเผชิญปัญหา ไม่รู้จัก

แก้ปัญหา ไม่รูจ้กัท�าอะไรให้เป็น อยูเ่ท่าไหนกเ็ท่านัน้ เพราะฉะนัน้กไ็ม่พฒันา 

พระพุทธศาสนาไม่ต้องการให้คนเป็นอย่างนั้น

จะเหน็ได้ว่า พระพทุธเจ้าเป็นยอดของผูม้ฤีทธิ ์แต่พระองค์สรรเสรญิ

อนุสาสนีปาฏิหาริย์ คือการสอนให้เกิดปัญญาข้อเดียว พระองค์เองนั้นทรงมี

ทั้งอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์ด้วย มีครบหมด มีฤทธิ์มาก แต่ขอ

ให้สังเกตดตูลอดพทุธประวติั ๔๕ ปี เคยมปีรากฏครัง้ใดไหมทีพ่ระพทุธเจ้าเอา

ฤทธิ์ของพระองค์ บันดาลผลที่ต้องการให้แก่ใครผู้ใดผู้หนึ่ง นี่เป็นจุดสังเกตที่
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ส�าคญั หลายคนไม่เคยคิด พระพทุธเจ้าเป็นยอดของผูม้ฤีทธิ ์ไม่มใีครมฤีทธิเ์ท่า

พระองค์ แต่พระองค์ไม่เคยใช้ฤทธิบ์นัดาลผลทีต้่องการให้แก่ใครเลยตลอด ๔๕ 

พรรษา ท�าไม? เพราะพระองค์ไม่ต้องการให้ใครมาขึ้นต่อพระองค์ มาหวังพึ่ง

พระองค์ ถ้าเขามาหวงัพึง่พระองค์ต่อไปเขาจะประมาท ไม่คดิพึง่ตนเอง ไม่คดิ

พัฒนาตนเอง ไม่คิดแก้ปัญหา คนเราลองไม่สู้ปัญหา ไม่ท�าอะไรด้วยตนเอง ก็

ไม่พัฒนา อยู่เท่าไรก็เท่านั้น พวกเรานี่ชอบเรื่องฤทธิ์ ต้องระวังให้มาก อย่าให้

ขัดหลักพุทธศาสนาเป็นอันขาด ถ้าจะชอบบ้างก็อย่าให้ผิดหลักพึ่งตน อย่าให้

ผดิหลกัฝึกฝนพฒันาตน และต้องเพยีรพยายามท�าการต่างๆ ให้ส�าเรจ็ตามเหตุ

ตามผล อันนี้เป็นหลักการส�าคัญของพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงพ้นจากลัทธิฤาษีชีไพร ไม่เฉพาะ

ในสมัยโบราณที่เขานิยมเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์ โยคี ฤาษี ดาบสในอินเดียจน

กระทั่งปัจจุบันเดี๋ยวนี้ ก็ยังแข่งฤทธิ์กันตามเดิม พระพุทธศาสนาไม่เอาด้วย 

บอกว่าถ้าขืนยุ่งกับฤทธิ์อยู่อย่างนี้คนก็ไม่พัฒนา พระพุทธเจ้าใช้ฤทธิ์ท�าอะไร

บ้าง? พระพุทธเจ้าทรงใช้ฤทธิ์ปราบฤทธิ์ เพราะสมัยนั้นเขาถือกันว่าเรื่อง

ฤทธิ์นี้ส�าคัญ เขาถือว่า ถ้าใครไม่มีฤทธิ์ก็ไม่เป็นพระอรหันต์ เขามีค่านิยม 

อย่างน้ี พระพุทธเจ้าถือว่าฤทธิ์ไม่ใช่เป็นเครื่องหมายของความเป็นพระ 

อรหันต์ แต่พระองค์อยู่ท่ามกลางค่านิยมของสังคมที่มีความเชื่ออย่างนั้น 

พระองค์เป็นพระศาสดา เป็นผู้ประกาศพระศาสนา พระองค์ก็ต้องท�าได้

เพื่อจะได้ให้เขายอมรับเชื่อถือไว้ก่อน เพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีฤทธิ์เพื่อ
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ใช้เป็นเครื่องมือประกาศพระศาสนา ให้เหนือกว่าพวกมีฤทธิ์กันเหล่านั้น  

เพราะพอไปเจอกันแล้ว เขาทดลองฤทธิ์ ถ้าพระองค์ไม่มีฤทธิ์ เขาก็ไม่ยอม

ฟัง ไม่ยอมเชื่อ

ยกตัวอย่างเช่นพวกชฎิล เป็นที่นับถือของประชาชน พวกชฎิลนี้

ถอืตวัว่ามฤีทธิม์ากและถอืว่าใครเป็นพระอรหนัต์ต้องมฤีทธิ ์พระพทุธเจ้าทรง

พิจารณาเห็นว่าถ้าไม่ไปปราบพวกนี้ก่อน ประชาชนไม่ฟังพระองค์ เพราะ

เขาถือว่าถึงอย่างไรก็สู้อาจารย์ชฎิลของเขาไม่ได้ พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปหา

ชฎิลก่อน พอไปถึง ชฎิลก็ลองดี เอาฤทธิ์มาแกล้งหลายคืน พระพุทธเจ้าก็

ผ่านทุกคืน จนกระทั่งในที่สุดชฎิลยอมรับ รู้ว่าสู้ไม่ได้ พอชฎิลสู้ไม่ได้ยอมรับ  

เขาก็ยอมฟัง ก่อนนั้นเขาไม่ยอมฟัง จะพูดอะไรเขาก็ว่าสู้เราไม่ได้อย่างนั้น

อย่างนี้ พอเขายอมรับในเรื่องฤทธิ์แล้ว ก็ยอมฟัง พระองค์ก็เลิกใช้ฤทธิ์ หันมา

ใช้อนสุาสนปีาฏหิารย์ิ คอืสอนให้เกดิปัญญา ให้เขารูค้วามจรงิ เข้าถงึสจัธรรม 

พอไปเจอรายใหม่ถ้าเป็นพวกที่เมาฤทธิ์ พระองค์ก็ใช้ฤทธิ์ปราบใหม่ พอเขา

ยอมรับ พระองค์ก็เลิกใช้ฤทธิ์ แต่พระองค์ไม่ใช้ฤทธิ์บันดาลผลที่ต้องการให้

แก่ผู้ใดทั้งสิ้น 

การใช้สมาธิเพื่อให้มีฤทธิ์ มีพลังปาฏิหาริย์ นอกจากมักท�าให้คน

เสียนิสัย ท�าให้คนคอยหวังพึ่งแล้ว ส�าหรับตัวเอง ฤทธิ์ท�าให้หมดกิเลสไม่

ได้ ฤทธิ์ไม่สามารถก�าจัดกิเลสได้ ฤทธิ์ท�าให้หมดทุกข์ไม่ได้ การใช้สมาธิใน

แง่นี้ไม่เป็นหลักประกันอะไร อย่างดีจิตสงบแล้วกิเลสก็สงบไปชั่วคราวด้วย 
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ก�าลังสมาธิ ท่านเรียกว่า วิกขัมภนวิมุตติ แปลว่าหลุดพ้นด้วยข่มไว้ชั่วคราว 

แต่ถ้ามีอะไรมาล่อหรือกระทบ กิเลสก็ฟูขึ้นได้อีก เพราะฉะนั้นจึงไม่มั่นคง

มีพระเถระองค์หนึ่งเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานในยุคหลังพุทธกาล 

ตัวเองได้สมาธิชั้นสูง ได้ฌานสมาบัติ ช�านาญมาก และเพราะการที่บ�าเพ็ญ

สมาธิอยู่ตลอดเวลา จิตสงบอยู่เสมอ กิเลสก็ไม่มีโอกาสฟูขึ้นมา เลยหลงผิด

คิดว่าตัวเองส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ อาจารย์ที่ไม่ส�าเร็จอรหันต์สามารถสอน

ลูกศิษย์ให้เป็นอรหันต์ได้ เพราะการเป็นอรหันต์ขึ้นต่อตัวของคนนั้นเอง 

ลูกศิษย์บางท่าน ได้มารู้หลักจากท่านแล้วไปปฏิบัติด้วยตนเอง ได้

บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ รู้ว่าพระอาจารย์ยังไม่ส�าเร็จ ก็จะเตือน แต่ถ้าจะ

ไปบอกตรงๆ ท่านถอืตวัเป็นอาจารย์กจ็ะไม่ด ีกเิลสขึน้มา เกดิแรงต้านจะเป็น

อันตรายต่อการปฏิบัติ ลูกศิษย์ก็เลยใช้อุบายวิธีท�าให้เกิดนิมิตเป็นรูปช้าง วัน

หน่ึง ขณะนัง่อยูเ่พลนิๆ กท็�าให้เหน็เป็นช้างวิง่เข้ามา พระอาจารย์ตกใจตัง้สติ

ไม่ทนั ลุกขึน้จะกระโจนหน ีลกูศษิย์ซึง่เป็นพระอรหนัต์กจ็บัชายจวีรดงึกระตกุ

ไว้ พระอาจารย์ก็ได้สติ 

ที่พระอาจารย์ได้สติ ก็เพราะท่านเจริญธรรมปฏิบัติมานาน เรียก

ว่าสติไม่ทันนิดเดียว พอลูกศิษย์กระตุกปุ๊บก็ได้สติ รู้ตัวว่าเรานี่ยังไม่ส�าเร็จ 

เพราะพระอรหันต์ไม่ตกใจ คือไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุให้เกิดความกลัว คนที่

จะเกิดความกลัวก็เพราะมี โลภะ โทสะ โมหะ ยังมีตัณหาอยู่ ถ้าไม่มีกิเลสก็

ไม่มคีวามกลวั ท่านรูห้ลกัการอนันีอ้ยู ่ท่านกร็ูว่้ากเิลสของท่านยงัไม่หมด กเ็ลย
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หันมาบอกให้ลูกศิษย์เป็นที่พึ่ง ช่วยเป็นหลักให้แล้วปฏิบัติต่อ พระอาจารย์ก็

ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วย

ที่อาตมาพูดนี้ ต้องการให้เข้าใจว่า การมีฤทธิ์ การได้ฌานสมาบัติ 

หรือการใช้สมาธิฝ่ายพลังจิต ไม่ได้ช่วยให้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ ไม่หมด

กิเลส ไม่หมดความทุกข์ แต่สามารถท�าให้จิตสงบ แล้วเหมือนกับหมดกิเลส

ไปได้ชั่วคราว เป็นสิ่งที่ดีมาก มีประโยชน์ แต่บางท่านเพราะเหตุที่ได้สมาธิ

ระดับต่างๆ แล้วกิเลสยังไม่หมด เกิดความล�าพองใจตัวเอง กลับไปหนุน

มานะขึ้นมา เลยยิ่งหนักเข้าไปอีก คราวนี้กิเลสกลับฟู เพราะคนเรานี้ ถ้า

ไม่มีก�าลัง ไม่มี อ�านาจ กิเลสถึงมีอยู่ก็จะไม่มีก�าลัง แต่พอรู้ว่าเรามีอ�านาจ  

มีพลังมาก ก็จะรู้สึกคึกฮึกเหิมใจ คนที่มีฤทธิ์ก็เช่นเดียวกัน ถ้ายังมีกิเลสอยู่ ก็

เกิดความฮึกเหิมใจ เลยท�าการร้ายได้ยิ่งใหญ่

ยกตัวอย่างเช่น พระเทวทัตได้ฌานสมาบัติ ได้อภิญญาที่เป็นโลกีย์ 

มีฤทธิ์มาก แต่เพราะยังไม่หมดกิเลส เลยเกิดไปล�าพองใจในฤทธิ์ของตัวเอง 

แล้วไปนกึถงึการมอี�านาจ การทีจ่ะได้ลาภสกัการะอะไรใหญ่โต กเ็ลยเอาฤทธิ์

เข้ามาหนุนการอยากได้อ�านาจและลาภสักการะนั้น เลยไปกันใหญ่ พระเทว- 

ทัตก็เสียไปเลย

จะเห็นว่า การใช้สมาธิเพื่อวัตถุประสงค์ด้านฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์นี้ 

อาจจะกลายเป็นเครื่องกีดขวางกางกั้นตัวเองไม่ให้ก้าวหน้าต่อไปในการท่ีจะ

บรรลุธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องระวังโดยไม่ประมาท
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๒. สมาธิเพื่อความสุขสงบ

ก่อนถงึประโยชน์ข้อส�าคัญ คือจิตใส ขอพดูถงึการใช้สมาธใินแง่ความ

สงบและความสขุ การใช้สมาธเิพ่ือความสงบสขุกม็ปีระโยชน์มาก นอกจากเป็น

เครือ่งพกัผ่อนอย่างดยีิง่แล้ว ยงัใช้ป้องกนัและแก้ไขปัญหาทัง้หลายในทางจติ 

เช่น ความเครยีด ความฟุง้ซ่าน ความสบัสน ว้าวุน่ กระวนกระวาย ความเหงา 

ความว้าเหว่ เป็นต้น ท�าให้จิตใจสบายมีความสุข 

อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากสมาธิเพียงเท่านี้ตามหลัก

พระพทุธศาสนาถอืว่ายงัไม่เพยีงพอ ยงัไปไม่ถงึจดุหมายของพระพทุธศาสนา 

เป็นเพยีงการใช้สมาธแิก้ปัญหาจติใจหรอืแก้ความทกุข์ในระดบัหนึง่ นอกจาก

น้ันยังอาจจะกลายเป็นโทษได้ จะต้องใช้ด้วยปัญญา เพราะถ้าไม่ระวังให้ดี 

สมาธิที่ใช้เพื่อประโยชน์ข้อนี้อาจจะกลายเป็น สิ่งกล่อม หรือ ยากล่อม ชนิด
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หนึ่ง ซึ่งท�าให้เกิดความประมาท น�าไปสู่ความเสื่อมเสียหาย และกลายเป็น

เครื่องขัดขวางการบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนา

มีบุคคลอยู่ระดับเดียวที่ใช้สมาธิในแง่ของความสุขสงบได้อย่าง

ปลอดภยัเตม็ที ่โดยจะไม่มทีางกลายเป็นสิง่กล่อม คอืพระอรหนัต์ เพราะท่าน

บรรลจุดุหมายของพระศาสนาแล้ว ท่านไม่มกีจิท่ีจะต้องท�าเพือ่ก้าวสูจ่ดุหมาย

นั้นอีก และท่านพ้นไปแล้วจากการที่จะมีความประมาท ท่านจึงใช้สมาธิเป็น

เครือ่งพกัผ่อน ระหว่างท�างานเผยแผ่ธรรมเป็นต้น เรยีกว่าเป็น ทฏิฐธรรมสขุ- 

วหิาร ส�าหรบัคนทัว่ไปกท็�าตามอย่างท่านได้ แต่ต้องอยูใ่นขอบเขตทีต่ามท่าน

จริงๆ ไม่ใช่เกินเลยไปจนกลายเป็นสิ่งกล่อม

สิง่กล่อม มคีวามหมายอย่างไร? กล่อมกห็มายความว่าท�าให้สบายใจ 

ท�าให้เพลิน คล้ายกับยากล่อมประสาท ประสาทเราไม่สบาย เราตื่นเต้น เรา

กระวนกระวาย เราเครียด เรานอนไม่หลับ เราก็เอายานอนหลับมากิน พอ

กินยานอนหลับเข้าไป ก็สบาย นอนหลับได้ ก็ดีเหมือนกัน แต่สิ่งกล่อมนั้นมี

ขอบเขต และมโีทษด้วย ถ้าขนืกล่อมอยูอ่ย่างนัน้ตลอดไป กไ็ม่ดแีน่ ควรกล่อม

ได้ชั่วคราว คือกล่อมพอให้หายอาการนั้น เช่น หายจากความกระวนกระวาย 

กระสับกระส่าย เดือดร้อน นอนไม่หลับ พอหายแล้วก็หยุด แต่อย่าอยู่ด้วยยา

นอนหลับตลอดชีวิต ไม่ดีแน่

ฉันใดก็ฉันนั้น สิ่งกล่อมของมนุษย์มีมาก ยิ่งมนุษย์ที่มุ่งหาความสุข

จากสิง่เสพทางวตัถ ุต่อไปจะมปัีญหามาก วตัถนุัน้ให้ความสขุได้ระดบัหนึง่ เมือ่
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ได้ความสุขแล้ว บางทีก็เกิดความเบื่อหน่าย หรือคนอีกพวกหนึ่ง วิ่งหาความ

สุขจากวัตถุเรื่อยไป แต่ไม่สมใจ ไม่ถึงจุดหมายสักที ก็วิ่งไล่ความสุขอยู่นั่น 

ชีวิตที่เร่งรัดแข่งขันหาผลประโยชน์ หาความสุขจากวัตถุ ท�าให้เกิดสภาพจิต

ที่เครียด กระวนกระวาย ฟุ้งซ่าน กังวลถึงผลประโยชน์หรือลาภที่ยังไม่ได้ 

และหวาดกลัวหวั่นใจในสิ่งที่ได้มาแล้ว ว่าจะหลุดหาย อย่างนี้เป็นต้น เพราะ

ฉะนั้นความสุขจากวัตถุเสพนี้ จึงรบกวนจิตใจตลอดเวลา ด้วยประการต่าง ๆ

จนกระทั่งในขั้นสุดท้ายก็คือว่า คนท่ีมุ่งหวังความสุขจากการเสพ

วัตถุนี้ จะเอาความสุขไปฝากไว้กับวัตถุอย่างเดียว แต่วัตถุมันมีเวลาท่ีสุข มี

เวลาที่เบื่อหน่าย พอเราเอาความหวังในความสุขไปฝากไว้กับวัตถุอย่างเดียว 

ต่อไปชีวิตจะมีความหมายด้วยวัตถุสิ่งเสพเท่านั้น พอเบื่อหน่ายวัตถุก็เบื่อ

หน่ายชีวิตด้วย พอผิดหวังวัตถุ ก็ผิดหวังชีวิตด้วย พอวัตถุหมดความหมาย 

ชีวิตก็หมดความหมายด้วย นี่คือปัญหาในสังคมที่เจริญแล้วที่มากไปด้วยวัตถุ

สิ่งเสพบริโภค 

วตัถสุิง่เสพบรโิภคเหล่าน้ันไม่ได้เป็นหลกัประกนัของความสขุ มนษุย์

ทีอ่ยูใ่นสงัคมทีเ่จรญิ มสีิง่บรโิภคมากมายพรัง่พร้อม กลบัปรากฏว่าฆ่าตวัตาย

กันมาก คนในสังคมที่ยากจนกลับไม่ค่อยฆ่าตัวตาย สังคมอเมริกันเดี๋ยวนี้ก็

คงจะทราบกนัอยูแ่ล้วว่า คนฆ่าตวัตายเพิม่มากขึน้ คอืคนหนุม่สาววยัรุน่ สถติิ

ของ USA Today บอกว่าในช่วงเวลา ๓๐ ปีที่ผ่านมานี้ เด็กวัยรุ่นหนุ่มสาว

อเมริกัน อายุ ๑๕-๑๙ ปี ฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น ๓๐๐% นี่เป็นสถิติของสถาบัน
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สขุภาพจติแห่งชาตขิองอเมรกินั เป็นทีง่งงนักนัไปเลยว่า ท�าไมหนุม่สาววยัรุน่

ฆ่าตวัตาย ในขณะทีส่งัคมมัง่คัง่พรัง่พร้อม คนเหมอืนมัง่มศีรสีขุ จะเอาอะไรก็

เอาได้ หนุ่มสาวก็อยู่ในวัยที่ก�าลังสดใส มีก�าลังวังชาที่จะหาความสุข ไฉนจึง

มาฆ่าตัวตาย หนีความสุขไป

สังคมทีม่ัง่ค่ังพรัง่พร้อม ไม่เป็นหลกัประกนัในเรือ่งทีจ่ะมคีวามสขุ ใน

สงัคมแบบนีค้นมกัไปฝากความสขุไว้กบัการเสพวตัถ ุต่อมาพอเบือ่หน่ายวตัถุ 

กเ็บือ่หน่ายชวีติด้วย ผดิหวงัวตัถกุผ็ดิหวงัชวีติด้วย วตัถหุมดความหมาย ชวีติ

ก็หมดความหมายด้วย อันนี้เป็นอันตรายที่ส�าคัญของสังคมและอารยธรรม

ปัจจุบัน มนุษย์สมัยก่อนฝากความสุขไว้กับวัตถุเสพน้อย เพราะคนสมัยก่อน

ไม่ค่อยมีวัตถุบริโภคมาก ความสุขของเขาอยู่ท่ีแหล่งอื่น แหล่งความสุขของ

มนุษย์ไม่ได้อยูท่ีส่ิง่เสพอย่างเดยีว ความสขุของเขาขึน้กบัวตัถเุสพน้อย เพราะ

ฉะนั้นเมื่อเขาผิดหวังจากสิ่งเหล่านี้ เขาก็ไม่ฆ่าตัวตาย

มนุษย์เรานี้มีช่องทางของความสุขมากมายหลายอย่าง แต่มนุษย์

ยุคปัจจุบันนี้ ท�าการพัฒนาด้วยมุ่งความเจริญพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจ หรือ

ทางวัตถุ จนกระทั่งเป็นบริโภคนิยม เห็นแก่การบริโภค ความสุขก็เลยมาอยู่

ที่การบริโภค อยู่ที่สิ่งเสพ เพราะฉะนั้นก็เอาความหมายของชีวิต ไปรวมเป็น

อนัเดยีวกนักบัวตัถเุสพ อย่างทีก่ล่าวมาว่าเมือ่ไรผดิหวงัวตัถเุสพกผ็ดิหวงัชวีติ

ด้วย เมื่อไรวัตถุเสพหมดความหมาย ชีวิตก็หมดความหมายด้วย นี่คือสภาพ

สังคมอเมริกันเป็นต้น ในปัจจุบัน ที่ก�าลังจะเป็นมากขึ้น เป็นพิษเป็นภัยของ
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อารยธรรมที่เดินมาในทางที่ผิดพลาด

ขอหันกลับมาพูดเรื่องการใช้สมาธิเป็นสิ่งกล่อม ในสังคมที่มีปัญหา

จิตใจมาก คนต้องการความสุขจากวัตถุเสพ คนอยากได้แต่ไม่ได้อย่างใจบ้าง 

หรือได้แล้วแต่ไม่สขุสมหวงับ้าง อยากมวีตัถหุวงัว่าจะมคีวามสขุ แต่พอได้จรงิ

หาได้มคีวามสขุอย่างนัน้ไม่ ท�าอย่างไรชวีตินีจ้งึจะมคีวามหมาย บางคนกเ็บือ่

ชีวิตไปเลย อาจจะฆ่าตัวตาย ถ้าไม่เอาอย่างนั้นก็หันไปหาสิ่งกล่อม เพราะ

ฉะน้ันทางออกส�าคญัส�าหรบัคนเหล่านีท้ีไ่ม่ได้ความสขุสมหมายกค็อื สิง่กล่อม 

เริ่มด้วยยาเสพติด สังคมแบบนี้ก็มียาเสพติดเป็นที่พึ่ง ยาเสพติดเป็นทางออก

ช่วยให้มีความสุข ในสังคมแบบนี้ก็จะปรากฏว่า มีสิ่งเสพติดเกลื่อนกลาดไป

หมด ตอนนี้สิ่งเสพติดก็เข้าไปเมืองไทยด้วย แม้แต่ในโรงเรียน ยาม้าก็ก�าลัง

ระบาด พอถึงวันเหมาะๆ ก็ต้องตรวจปัสสาวะนักเรียนทุกคน ว่าคนไหนติด

ยาม้าบ้าง เวลานี้ปัญหาเมืองไทยก�าลังหนัก เยาวชนของเราก็จะแย่ 

สังคมปัจจุบันมุ่งหวังความสุขจากสิ่งเสพ ความสุขของเขาอยู่ที่สิ่ง

เสพ เมือ่ไม่ได้ความสขุจากสิง่เสพกห็าสิง่กล่อมมาแทน คอืยาเสพตดิ สิง่กล่อม

ที่มีในสังคมมานานแล้ว ที่เป็นสิ่งเสพติดเก่าก็คือสุรา ถ้าไม่สุราก็การพนัน ถ้า

ไม่การพนนักส็ิง่กล่อมทีป่ระณตีขึน้มาคอืดนตร ีสิง่บนัเทงิ กฬีา ซึง่มทีัง้คณุทัง้

โทษ บางอย่างกใ็ช้ในทางเป็นประโยชน์ได้บ้าง เช่นดนตร ีสิง่บนัเทงิ กฬีา พวก

น้ีใช้เป็นประโยชน์ได้ด้วย แต่ถ้าใช้เป็นสิง่กล่อม ไปตดิเพลนิเมือ่ไรกม็โีทษทนัที 

ส่ิงกล่อมทีป่ระณตีขึน้มาทางจติ คอื สมาธ ิซึง่ช่วยให้ไม่ต้องหนัไปพึง่สิง่เสพตดิ 
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ไม่ต้องหันไปพึ่งดนตรี มีปัญหา เครียด มีความทุกข์ใจ กระวนกระวาย กลุ้ม

ใจ เข้าสมาธิก็สงบ สบาย หนีจากสิ่งเดือดร้อนกลุ้มใจไปได้ เพราะสมาธิเป็น

สิ่งที่ช่วยให้เกิดความสุขสงบ

แต่ถ้าใช้ในความหมายนี้ ใช้ไปใช้มา ถ้าไม่ระวัง สมาธิก็กลายเป็น

สิ่งกล่อมนั่นเอง สิ่งกล่อมเป็นอย่างไร ก็ท�าให้เราหายจากความเครียด ความ

ทุกข์ ความเดือดร้อนใจ มีความสุข หลบปัญหาได้ หนีปัญหาได้ พ้นไปจาก

ทุกข์ชั่วคราว แต่ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้แก้ กิเลสในใจส่วนลึกก็ยังมีอยู่ และ

ปัญหาภายนอก ปัญหาในครอบครัว ปัญหาในสังคมก็ไม่ได้แก้ เวลาเกิดทุกข์

ขึ้นมา ไม่สบายใจก็มานั่งสมาธิ หลบไปทีหนึ่ง ก็กล่อมไปได้ทีหนึ่ง แต่ปัญหา

ไม่ได้แก้ ถ้าอย่างนี้ก็ล�าบาก สะสมปัญหา ในสังคมฝรั่ง คนไม่น้อยเลยที่หัน

มาสนใจสมาธิในฐานะเป็นสิ่งกล่อม เพราะฉะนั้น เราอย่ามาจมอยู่แค่นั้น ถ้า

ขืนจมอยู่ในแง่เป็นสิ่งกล่อมก็จะผิด ผิดอย่างไร ผิดหลักการส�าคัญ ๒ ประการ 

๑. ตกอยู่ในความประมาท พอกล่อมแล้วสบายใจ หลบปัญหาได้ 

หลบทกุข์ได้ชัว่คราว กก็ลายเป็นคนหนปัีญหา ปัญหาทีแ่ท้จรงิไม่แก้ เมือ่หลบ

ปัญหากเ็กดิความประมาท มวัแต่นัง่สบาย ไม่ต้องท�าอะไร สิง่ทีจ่ะต้องท�ากไ็ม่

ท�า ปัญหาที่ควรจะแก้ก็ไม่แก้ ความเพียรพยายามที่จะกระท�าการก็หยุด เกิด

ความประมาท อันนี้ผิดหลักส�าคัญของพระพุทธศาสนา

๒. ขัดกับไตรสิกขา แต่ที่ส�าคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ ตามหลักพระพุทธ-

ศาสนา ธรรมทั้งหมดอยู่ในระบบของหลักการใหญ่ที่ เรียกว่า สิกขา ๓ 
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สิกขาคือการฝึกฝน การเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตน ท�าให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า

ไปสู่จุดหมายคือความดับทุกข์โดยสิ้นเชิง ตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดหมายหยุด 

ไม่ได้ กระบวนการปฏิบัตินี้เรียกว่า ไตรสิกขา สมาธิเป็นองค์ประกอบอยู่

ในกระบวนการของไตรสิกขาน้ี เพราะฉะนั้นสมาธิจะต้องเป็นเครื่องช่วย

ให้เราก้าวต่อ สู ่ธรรมที่สูงขึ้นไป ไม่ใช่กล่อมให้หยุดให้เพลินจมอยู่กับที่  

ขัดกับไตรสิกขา
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๓. สมาธิเพื่อจิตใสและขยายปัญญา

ไตรสิกขา เป็นระบบที่รวมองค์ธรรมต่างๆ มากมายเข้ามาสัมพันธ์

กนั เพือ่จะเดนิหน้าไปสูจ่ดุหมาย ดงันัน้องค์ธรรมทกุอย่างในไตรสกิขาซึง่เป็น

ข้อย่อยๆ นี้ จะต้องสัมพันธ์กัน ในลักษณะที่ส่งผลต่อกัน เป็นปัจจัยส่งต่อแก่

ข้ออื่นๆ ต่อไป ข้อธรรมทั้งหลายในพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการแห่งไตรสิกขา ซึ่งเป็นระบบสัมพันธ์แห่งองค์ธรรมที่เป็นปัจจัย

หนุนเนื่องต่อกันไปสู่จุดหมาย เพราะฉะนั้นองค์ธรรมทุกข้อ จะต้องมีความ

หมายในเชงิเป็นปัจจยัหนนุเนือ่งส่งต่อแก่ข้ออืน่ ถ้าปฏบิตัธิรรมแล้ว ล่องลอย

อยู่ หรือท�าให้อยู่กับที่ แสดงว่าผิด อันนี้คือหลักใหญ่ที่ใช้วินิจฉัย เพราะธรรม

ทุกข้อไม่พ้นไตรสิกขา คือ ศีล สมำธิ ปัญญำ 
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ไม่ว่าท่านจะเอาหลกัธรรมข้อไหนมา จะเอาเมตตา กรณุา สต ิสมาธิ 

ข้อไหนก็ตาม ทุกข้ออยู่ในไตรสิกขาหมด เมื่อมันอยู่ในไตรสิกขา มันก็อยู่ใน

ระบบ มันก็อยู่ในกระบวนการคืบหน้า ที่ต้องเดินไปสู่จุดหมายเดียวกัน ทุก

ข้อจึงต้องส่งผลต่อกัน ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ถ้าปฏิบัติธรรมข้อใดแล้ว 

ท�าให้หยุด ท�าให้ล่องลอยไร้จุดหมาย ก็แสดงว่าผิด

ถ้าเราปฏบิตัสิมาธแิล้ว กลายเป็นเครือ่งกล่อม ท�าให้เพลนิสงบอยู ่ก็

หยุด แสดงว่ามันด้วน ไม่ส่งผลต่อกระบวนการไตรสิกขา ไม่เดินหน้า ก็ผิด ถ้า

ปฏิบัติถูก ต้องส่งผลในไตรสิกขา 

สมาธเิป็นปัจจัยแก่อะไร? ว่าโดยหลกัใหญ่ สมาธเิป็นปัจจยัแก่ปัญญา 

เพราะสมาธทิ�าให้จิตสงบ ใส และมกี�าลงั แต่ลกัษณะทีจ่ติสงบกด็ ีใสกด็ ีมกี�าลงั

ก็ดี คือจิตพร้อมที่จะท�างาน ลักษณะส�าคัญของจิตที่เป็นสมาธิ ท่านเรียกว่า

เป็นกัมมนิยัง หรือกรรมนีย์ นี่แหละเป็นตัวส�าคัญที่พระพุทธเจ้าต้องการ คือ

จิตเป็นสมาธิปุ๊บ ก็เป็นกัมมนิยังทันที กัมมนิยัง หรือกรรมนีย์ แปลว่า เหมาะ

แก่การใช้งาน จึงต้องเอาไปใช้ อย่าไปหยุดอยู่ ถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วหยุดสบาย 

กแ็สดงว่าพลาดแล้ว พระพทุธเจ้าต้องการให้เอาจติทีเ่ป็นกรรมนย์ีนีไ้ปใช้งาน 

ไม่ใช่ให้มานอนเสวยสุขอยู่เฉยๆ ใช้งานอะไร? ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

สมาธเิป็นองค์ที ่๒ ส่งผลหนนุเนือ่งให้เกดิปัญญา กเ็อาไปใช้งานทางปัญญา นี่

คือประโยชน์ข้อที่ ๒ ที่บอกว่าเป็นคุณลักษณะของจิตที่ส�าคัญ คือท�าให้จิตใส 

ไม่มีอะไรมารบกวน ท�าให้ใช้งานในทางปัญญาได้เต็มที่
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คนเรานี้ยิ่งเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้งเท่าไร การที่จะคิดพิจารณาให้

รู้ให้เข้าใจ ก็ยิ่งต้องการจิตที่แน่วแน่เท่านั้น ถ้าเรื่องไม่ละเอียดอ่อน ไม่ลึกซึ้ง 

เราก็ไม่ต้องใช้ปัญญามาก แม้แต่จะท�างานท�าการ หรือฟังครูอาจารย์สอน

บรรยาย ถ้าเราไม่มสีมาธบ้ิางเลยกไ็ม่รูเ้รือ่ง ปัญญาไม่เกดิ เพราะฉะนัน้ปัญญา

จะท�างานได้ ต้องอาศัยจิตที่เป็นสมาธิมากบ้างน้อยบ้างตามแต่เรื่องนั้นจะ

ละเอียดลึกซึ้งแค่ไหน

ตกลงว่า สิ่งที่ต้องการในพระพุทธศาสนาอยู่ในข้อที่ ๓ นี้ คือการมี

สมาธิ ที่ท�าให้จิตพร้อมที่จะใช้งาน และงานส�าคัญที่ต้องการใช้คือปัญญาที่จะ

รู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย จนกระทั่งเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ รู้

เข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอย่างไร รู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริง 

นี้เป็นสิ่งที่ต้องการ ถ้าไม่รู้ถึงขั้นนี้แล้ว กิเลสไม่หมด ฉะนั้นจึงต้องให้เชื่อมต่อ

ระหว่างสมาธิกับปัญญา

ตอนนีท้ีพ่ดูมากเ็พือ่ให้เหน็ว่า เรือ่งสมาธนิีต้้องระวงัเหมอืนกนั ถ้าไม่

เข้าใจหลักการของพระพทุธศาสนาให้ชดั กอ็าจจะเขวได้ เพราะคณุประโยชน์ 

๓ ประการนี้ มีช่องทางการใช้ต่างกันออกไป ตอนนี้ขอสรุปข้ันหนึ่งก่อนว่า 

คุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของสมาธิที่ส�าคัญ ๓ ประการ คือ

๑. สมาธทิ�าให้จิตแน่วแน่เกดิพลงั ซึง่อาจจะน�าไปใช้ในเรือ่งของฤทธิ์ 

เรื่องของปาฏิหาริย์ เป็นพลังจิต

๒. สมาธิท�าให้จิตใส ท�าให้มองอะไรชัดเจน เกื้อกูลต่อการใช้ปัญญา 
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๓. สมาธิท�าให้จิตสงบ ท�าให้เกิดความสุข

เวลานี้สังคมมีปัญหาทางจิตใจมากเพราะพิษภัยของวัตถุนิยม คน

จึงไปหวังประโยชน์ข้อที่ ๓ จากสมาธิมาก ซึ่งยังไม่ใช่จุดหมายของพระพุทธ-

ศาสนา

ขอให้จ�าหลกัการส�าคญัของพระพทุธศาสนาว่า ถ้าปฏบัิตธิรรมอะไร

แล้ว ท�าให้เกิดความประมาท ก็ผิด ถ้าปฏิบัติธรรมอะไรแล้ว ไม่ส่งผลให้ก้าว

ต่อไปในระบบแห่งกระบวนการของไตรสิกขา ไม่เคลื่อนสู่จุดหมาย ก็ผิด ต้อง

ระวังให้ดี
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ผลพลอยได้

ก่อนทีจ่ะย้อนกลบัมาพดูเรือ่งสมาธใินแง่ทีเ่ป็นจดุมุง่หมายของพทุธ-

ศาสนา จะพูดถึงผลพลอยได้พิเศษบางอย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ในยุคปัจจุบัน 

แต่เป็นประโยชน์ข้างเคียง ซึ่งจะเอามาเป็นจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาไม่ได้ 

จิตที่เป็นสมาธินั้น เป็นจิตที่อยู่ตัวลงตัว เรียกว่าจิตเข้าที่ ต่างกับจิต

ของเราตามปกติที่วุ่นวาย ฟุ้งซ่าน เดี๋ยวคิดเรื่องโน้น เดี๋ยวคิดเรื่องนี้ ท่านว่า

เหมือนกับลิง ลิงนี้อยู่กับที่ไม่ได้ มันอยู่ไม่สุข กระโดดจากกิ่งไม้นี้ไปกิ่งไม้โน้น 

วิ่งไปกระโดดไปเรื่อย จิตของเราก็เป็นอย่างนั้น ออกจากเรื่องนี้ไปเรื่องโน้น มี

เรือ่งราวมากมาย และชอบไปจบัเอาเรือ่งทีไ่ม่ควรคดิมาคดิ เรือ่งทีผ่่านไปแล้ว

ทีก่ระทบกระเทอืนใจ กเ็อามาคดิ เอามาปรงุแต่ง หวนละห้อย โกรธงอน เรือ่ง

ทีย่งัไม่มากไ็ปวติกกงัวล จติกไ็ม่สบาย พอจติไม่สบาย จติไม่อยูต่วั ทกุข์ทางใจ

ก็เกิดขึ้น แต่จิตใจนี้ท�างานสัมพันธ์กับร่างกาย เราต้องระวังนึกถึงหลักนี้เสมอ

ชีวิตของเรานี้ประกอบด้วยกายกับใจ ใจกับกายนี้ท�างานประสาน

กัน สัมพันธ์กัน ส่งผลกระทบต่อกัน ถ้าจิตไม่ปกติ จิตไม่ลงตัว กายก็มีปัญหา

ด้วย เพราะฉะนัน้การท�างานของร่างกายกไ็ม่เข้าทีด้่วย เช่นเกดิอารมณ์ขึน้มา 

มีความโกรธ พอจิตโกรธ กายเป็นอย่างไร หัวใจก็เต้นแรง หายใจดัง ยิ่งโกรธ

มากยิ่งหายใจแรง หายใจดังฟืดฟาดอย่างกับคนขึ้นเขา พอมีอารมณ์กลัวก็

หน้าซีด บางทีหยุดกลั้นหายใจ เลือดลมเดินไม่ปกติ ร่างกายเปลี้ยหมด ท�าให้
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เกิดปัญหาทางร่างกาย ถ้าเป็นบ่อยๆ จิตจะเครียดอยู่ตลอดเวลา สภาพจิต

กับกายตอนนี้เป็นรอยต่อส�าคัญ คือตอนเครียด ถ้าจิตเครียดกายก็จะเครียด

ด้วย พอกายเครียด การท�างานของร่างกายก็จะวิปริตหมด สุขภาพก็เสีย โรค

ภัยไข้เจ็บก็ตามมา

เพราะฉะนั้นผลพลอยได้ที่ส�าคัญก็คือพอเราท�าสมาธิได้ จิตท�างาน

ดี ลงตัว เรียบและราบรื่น เข้าอยู่ในดุลยภาพ เมื่อจิตอยู่ในภาวะสมดุล ปลอด

โปร่ง การท�างานของร่างกาย เช่นลมหายใจ กป็รบัดด้ีวย สม�า่เสมอ ถ้าจติเป็น

สมาธิลกึข้ึนไป ละเอยีดขึน้ไป กส็งบมาก พอสงบมาก การใช้พลงังานกน้็อยลง 

การท�างานของจิตน้ีอาศัยสมอง สมองท�างานก็ต้องใช้เลือดเลี้ยง 

เลือดก็ต้องอาศัยออกซิเจน ออกซิเจนก็อาศัยการหายใจ เมื่อจิตเป็นสมาธิ

ดีขึ้น ใจสงบ ไม่หนัก ไม่เหนื่อย ก็ต้องการพลังงานน้อยลง การเผาผลาญ

ของร่างกายก็น้อยลง ความต้องการออกซิเจนก็น้อยลง การหายใจก็ประณีต

ขึ้น หลักก็มีบอกไว้ว่า ถ้าเข้าสมาธิถึงฌานท่ี ๔ ไม่หายใจเลย หมายความ

ว่า วัดด้วยมาตรฐานของคนปกติ เรียกว่าไม่หายใจ เอามือมาแตะรูจมูกจะ

ไม่ปรากฏลมหายใจ เพราะลมหายใจประณีตมาก ต้องการออกซิเจนนิด

เดียว ออกซิเจนที่เข้าไปในร่างกายเล็กน้อยก็เลี้ยงร่างกายไปได้นาน คนที่

เข้าสมาธิลึกๆ จิตสงบมาก การหายใจก็ราบรื่นและต้องการพลังงานน้อย 

การเผาผลาญร่างกายน้อย ก็มีผลต่อร่างกาย ท�าให้สุขภาพดี เลือดลมเดิน

คล่อง ท�าให้อายุยืน และสมาธินี้มาได้ในรูปต่างๆ เช่นเจริญพรหมวิหาร 
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ท�าให้จิตใจชุ่มชื่นเย็นสบาย ท�าให้หน้าตาอิ่มเอิบ ผ่องใส แก่ช้าเป็นต้น

สภาพร่างกายกับจิตใจสัมพันธ์กัน ถ้าเราท�าตรงข้ามกับท่ีกล่าวมา

นี้ คือไม่มีสมาธิ เช่นโกรธขึ้นมา ปัญหาทางกายก็ตามมาทันที เพราะต้องการ

พลังงานเผาผลาญมาก ก็ต้องหายใจแรงๆ หัวใจก็ต้องเต้นแรง ปอดก็หายใจ

ฟูดฟาดๆ ใช้ลมมากเหมือนอย่างคนเดินขึ้นเขา ซ่ึงเหนื่อยมาก ถ้าโกรธอยู่

เรื่อย ทั้งใจและกายก็เสื่อมโทรมไว 

พอได้หลักนี้ก็หมายความว่า สมาธิมีผลในด้านสุขภาพ ก็เลยเอา

สมาธิมาใช้ในการรักษาโรคได้ด้วย อันนี้เป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่ง เวลานี้ก็

ปรากฏว่าในเมืองอเมริกานี้เอง มีการน�าสมาธิมาใช้ประโยชน์ในการรักษา

โรค แม้แต่โรคที่แก้ไขไม่หาย เช่น University of Massachusetts ที่ได้เปิด

คลีนิกด้านนี้ขึ้นมา ตอนนี้ทางรัฐบาลอเมริกันก็ถึงกับยอมรับให้ Medicare 

ให้เงินมาส�าหรับการรักษาโรคโดยวิธีของการใช้สมาธิประสานกันกับการ

บริหารร่างกายด้วย อาจารย์ที่ช�านาญในสมาธิก็ไปท�างานเป็นจริงเป็นจัง 

มหาวิทยาลัยยอมรับ กลายเป็นกิจการ เป็นคลีนิกในโรงพยาบาล หรืออย่าง

ที่มหาวิทยาลัย Harvard คุณหมอท่านหนึ่งเล่าว่า เขาเปิดการสอนสมาธิใน

การรักษาโรค อันนี้ก็เป็นเรื่องผลพลอยได้ 

ที่จริง ถ้าโยมดูแล้ว ทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นเรื่องเดียวกัน คือพอจิต

อยู่ตัวเป็นสมาธิแล้วก็ได้ดุล จิตก็ลงตัวของมัน ไม่มีอะไรมากวน ลองนึกดูว่า

จิตของคนที่ไม่มีอะไรมากวน จะสบายแค่ไหน เมื่อไม่มีอะไรมากวน สภาพ
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จิตดีแล้ว สภาพร่างกายก็ปรับเข้ากัน สอดคล้องกับจิตนั้น การท�างานของ

ร่างกายก็ราบรื่นลงตัวดี อย่างที่ภาษาไทยโบราณเรียกว่า เลือดลมเดินดี  

ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดี ร่างกายก็ปกติ ไม่เครียด ไม่มีตัวมากีดมากั้นมาบีบ

มากด การท�างานของเลือดลมต่าง ๆ ก็เลยคล่อง สุขภาพก็ดี จึงรักษาโรคได้

เอากันง่าย ๆ แม้แต่ในชีวิตประจ�าวัน เวลาไหนเราเกิดใจไม่สบาย 

เช่น โกรธขึน้มา หรอืกลวัขึน้มา หรอืประหม่า ถ้าเรามสีตนิกึได้ กห็ายใจยาว ๆ  

เท่าน้ันแหละ จะดีขึน้ทนัท ีพอโกรธขึน้มากห็ายใจยาวๆ หายใจเข้ายาว หายใจ

ออกยาว แบบสบายๆ อย่างมสีติ ความโกรธกจ็ะบางเบาลง และสภาพร่างกาย

ที่ไม่สบายก็จะผ่อนคลายไปด้วย หรือมีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาทางอารมณ์ ก็

เอาวิธีนี้มาใช้ทันที เป็นวิธีง่ายๆ ใช้แค่ลมหายใจที่มีอยู่แล้ว 

การหายใจเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ ระหว่างกายกับจิต 

เหมือนกายคนเดินขึ้นเขา พอเหนื่อยก็หายใจแรง แต่ถึงแม้ไม่ได้ไปขึ้น

เขาสักหน่อย ไม่ได้ใช้แรงกายสักหน่อย พอโกรธขึ้นมาก็หายใจแรงอย่าง

กับคนเดินขึ้นเขา แสดงว่ากายกับจิตมันสัมพันธ์กัน ทีนี้เราย้อนกลับเอา

กายมาช่วยปรับจิต คือในเวลาที่สภาพจิตไม่ดีนั้น ลมหายใจเราไม่ปกติ  

เราก็ปรับลมหายใจของเราให้ดี ปรับลมหายใจให้สม�่าเสมอ สติก็มา  

เพราะเวลาเราหายใจอย่างนั้น เราต้องมีสติ พอสติมาอย่างนี้ สติเป็น 

องค์ธรรมฝ่ายจิต กายกับจิตมาสัมพันธ์กันก็ปรับสภาพจิตอีก ท�าให้ความ

โกรธเบาลง จากนั้นก็มีปัญญาเริ่มมองเห็นอะไร ๆ พิจารณาได้ แต่ถ้าโกรธ
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เอาแต่อารมณ์ ปล่อยอารมณ์ไปอย่างไม่มีสติ จะท�าอะไรก็ไม่รู ้จักยับยั้ง  

กพ็ลาดเสียเลย ฉะนัน้ท่านจงึบอกว่าคนโกรธปัญญาดบัมดื ปัญญาหายไป คน

โกรธไม่รู้ด�าไม่รู้แดง ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่ว คนโกรธฆ่าได้แม้กระทั่งแม่ของตัวเอง ซึ่งก็

เป็นความจริงอย่างนั้น 

เพราะฉะน้ัน ถ้าเราเกดิความโกรธขึน้มา กอ็าศยัวธิง่ีายๆ ตัง้ใจหายใจ

ให้ด ีเพราะตอนนัน้เราไม่รูต้วัว่าเราแทบไม่หายใจ หรอืหายใจแรงเกนิไป เราก็

ปรับลมหายใจให้สบายๆ หายใจ ยาวๆ เข้ายาวออกยาว อารมณ์ของเราก็จะ

บรรเทาเบาลง จิตก็จะสงบลง สติก็ดีขึ้น ปัญญาก็จะมา คิดอะไรได้ชัดเจนขึ้น 

แม้แต่ในชีวิตประจ�าวัน การน�าสมาธิมาใช้ก็มีประโยชน์ เอามาใช้ได้

ทุกเรื่องทุกเวลา แม้แต่ถ้าไม่มีอะไรจะท�า แม้แต่ไม่ได้เกิดอารมณ์โกรธ ไม่ได้

เครียด นั่งอยู่เฉยๆ จิตมันจะฟุ้งซ่าน ก็มาดูลมหายใจ หายใจเข้าหายใจออก

สบายๆ อย่างมีสติ ให้จิตของเราอยู่กับลมหายใจ แค่นี้ก็มีประโยชน์

การท�าสมาธิในชีวิตประจ�าวันมีประโยชน์มากมาย แต่ประโยชน์

นั้นมีหลายขั้นหลายตอนอย่างที่กล่าวมาแล้ว ประโยชน์ที่แท้จริง ที่ตรงตาม

หลักการของพุทธศาสนา คือประโยชน์ในไตรสิกขาที่ว่าสมาธิเป็นตัวส่ง

ผลต่อปัญญา โดยเป็นปัจจัยในกระบวนการปฏิบัติสู่จุดหมาย หมายความ

ว่า เมื่อสมาธิมาแล้ว ก็ท�าให้จิตเป็นกรรมนีย์ เหมาะแก่การใช้งาน แล้วก็

เอามาใช้งานทางปัญญา คือท�าการพินิจพิจารณาจนเข้าถึงพระไตรลักษณ์  

รู้ความเป็นจรงิของสิง่ทัง้หลาย แล้วจติหลดุพ้นเป็นอสิระ กจ็ะถงึจดุหมายของ
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พระพุทธศาสนา อันนี้แหละเป็นตัวจริงที่ต้องการ

เวลานี้เมื่อคนมาพูดเรื่องสมาธิกัน เราจะต้องพิจารณาว่า เขาก�าลัง

พูดถึงสมาธิในความหมาย คุณค่า หรือประโยชน์แง่ใด และถูกต้องตามหลัก

พระพุทธศาสนาหรือไม่ ขอย�้าว่า เวลานี้ในสังคมตะวันตก คนมักนึกถึงสมาธิ

ในความหมายแบบที่ว่ามานี้ คือ มุ่งแค่จะเอามาแก้ปัญหาจิตใจที่เครียด ที่มี

ความทกุข์เท่าน้ันเอง ซึง่ถ้าไม่ระวงัให้ดี กจ็ะกลายเป็นสิง่กล่อมอย่างท่ีกล่าวมา 

และพอกล่อมแล้ว ก็กลับจะมีโทษแก่ชีวิตและสังคมได้ ไม่ใช่สิ่งที่จะมีแต่ผลดี 
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ตอน ๒

วิธีป้องกันและแก้ไขโทษของสมาธิ

ท่านพูดไว้ในคัมภีร์ให้รู้ว่า สมาธิมีทั้งคุณและโทษ โทษของสมาธิคือ

อะไร ท่านสอนไว้ว่า สมาธิเป็นพวกเดียวกันกับโกสัชชะ คือความเกียจคร้าน 

พอได้สมาธิ จิตสงบ ก็สบาย สบายก็เฉย ชักเฉื่อยชา ขี้เกียจ ไม่อยากท�าอะไร 

ซึ่งก็เป็นธรรมดาว่าคนมีความสุขสบาย มักไม่อยากท�าอะไร ฉะนั้นในการ

ปฏิบัติจึงต้องระวัง เรียกว่าต้องมีดุลยภาพ แต่ท่านใช้ค�าว่ารักษาอินทรีย์ให้

สม�่าเสมอ หรือรักษาอินทรีย์ให้เสมอกัน ถ้าใช้ภาษาปัจจุบัน ก็บอกว่ารักษา

อินทรีย์ให้มีดุลยภาพ หรือรักษาความสมดุลของอินทรีย์

๑. ปรับอินทรีย์ให้สมดุล
อินทรีย์ ๕ เป็นหัวข้อธรรมส�าคัญในการปฏิบัติธรรม ได้แก่ ศรัทธา 

วิริยะ สติ สมาธิ และ ปัญญา 

ก. ศรทัธา กบั ปัญญา ศรทัธาเป็นความเช่ือ ใจโน้มไป มคีวามซาบซึง้

อะไรต่ออะไรง่าย ศรัทธามีข้อดีคือท�าให้จิตใจมีพลัง คนมีศรัทธา เชื่ออะไรก็มี

ก�าลังในเร่ืองนัน้ ถ้าโยมไม่มศีรทัธา โยมกไ็ม่มกี�าลงัมาวดันี ้ยิง่ศรทัธาแรงเท่าไร 

ก็ยิ่งมีก�าลังเท่านั้น แม้วัดนี้จะห่างไกลเท่าไร จะ ๑๐๐ กิโลเมตร หรือ ๕๐๐ 
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กโิลเมตร ถ้ามศีรทัธาแรง กไ็ปได้ทัง้นัน้ แต่ถ้าโยมหมดศรทัธาเมือ่ไร แม้แต่วดั

อยู่ข้างบ้านก็ไม่ไป ถ้าไม่มีศรัทธาก็หมดแรงทันที ศรัทธาท�าให้มีก�าลัง เพราะ

ฉะนั้นจึงส�าคัญมาก แต่ศรัทธานี้ท่านว่าต้องมีตัวหนุน คือปัญญา

ปัญญาเป็นตัวที่ท�าให้มีเหตุมีผล ท�าให้รู้ความถูกต้อง ความสมควร 

ความเหมาะสม ความจรงิหรอืไม่จรงิ รูส้ิง่ทีแ่ท้สิง่ทีเ่ทจ็ สิง่ทีผ่ดิสิง่ทีถ่กู ศรทัธา

เชื่อดิ่งซาบซึ้งไปได้ง่ายๆ ถ้าไม่มีปัญญาประกอบ ก็จะเชื่อหลงๆ ใหลๆ ไป

เลย แล้วมีก�าลังก็ไปท�าตามที่เชื่อ อาจจะมีก�าลังในการท�าสิ่งท่ีร้าย แม้แต่

เบียดเบียนกัน เช่นในศาสนาต่างๆ ที่เอาแต่ศรัทธา คนมีก�าลังผลักดันใจแรง

มาก ท�าให้สามารถแม้แต่ไปฆ่าคนศาสนาอื่นหรือท�าสงครามศาสนากันก็ได้ 

ท่านจึงเตือนว่าต้องระวัง ศรัทธาต้องมีปัญญาคุม

แต่ถ้าไม่มีศรัทธา มีแต่ปัญญา ก็เป็นปัญหา เจ้าปัญญานี้รู้โน้นรู้นี่ 

แต่บางทีไม่เอาจริงเอาจังสักอย่าง เรียกว่าปัญญาจับจด เรื่องนี้ก็รู้เรื่องนั้นก็รู้ 

ไม่เอาจริงสักเรื่องหนึ่ง ก็เสียอีก แต่พอมีศรัทธาแล้ว ท�าให้จับแน่นและพุ่งดิ่ง 

เพราะศรทัธาเป็นตัวจับและเป็นตัวพุง่ด่ิงไปในเรือ่งนัน้ พอเราศรทัธาในเรือ่งใด 

ใจเรากพ็ุง่ด่ิงไปในเรือ่งน้ัน ทัง้มกี�าลงั ทัง้มทีศิทางชัดเจน พอมทีศิทาง ปัญญาท่ี

จะศกึษาเรือ่งน้ัน กเ็จาะด่ิงไปในเรือ่งน้ัน ปัญญากบัศรทัธากเ็สรมิกนั ศรทัธาใน

เรือ่งไหน ปัญญากพ็จิารณาจรงิจงัในเรือ่งนัน้ เช่น ศรทัธาในธรรมข้อไหน กใ็ช้

ปัญญาศกึษาธรรมข้อนัน้อย่างจรงิจงั ศรทัธาจงึมาเสรมิปัญญา ท�าให้ปัญญามี

ทศิทางชดัเจนเอาจรงิเอาจังแน่นแฟ้นและมีก�าลงัมาก จนกระทัง่ประสบความ
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ส�าเร็จ จงึต้องมคีูก่นั เมือ่ไรปัญญาถงึจดุหมาย รูจ้รงิแล้ว กไ็ม่ต้องอาศยัศรทัธา

อีกต่อไป แต่ระหว่างปฏบิติัต้องอาศัยศรทัธา อย่าไปบอกว่าไม่ต้องมศีรทัธา ไม่

ได้ ต้องมี แต่ศรัทธาต้องหนุนปัญญา

เป็นอันว่า ศรัทธา

๑. ก�าหนดทิศทางให้แก่ปัญญา

๒. ท�าให้ใช้ปัญญามั่นแน่วในเรื่องนั้น 

๓. ท�าให้ (การแสวง) ปัญญามีก�าลัง 

แล้วปัญญาก็เป็นตัวพิจารณาในเรื่องที่ศรัทธาจับดิ่งพุ่งไปนั้นจนถึง

ที่สุด ท�าให้เกิดความแจ่มแจ้งชัดเจนทะลุโล่งไป

แต่ศรัทธาบางชนิดเป็นศรัทธาขาดปัญญาและบังปัญญา คือให้เชื่อ

อย่างเดยีว ห้ามถาม ในบางลทัธศิาสนาให้ศรัทธาต้องเชือ่ ห้ามถาม ถามแล้วผดิ 

อย่างนีท่้านไม่เอาด้วย เรยีกว่าเป็นศรัทธาทีข่ดัขวางปัญญา หรอืศรทัธาตาบอด 

ไม่เกดิปัญญา และก่อความขดัแย้ง ฉะนัน้ศรทัธาต้องเสรมิปัญญา ต้องช่วยให้

ปัญญาเกิด พอปัญญาเกิดแล้ว ในที่สุดศรัทธาจะหมดหน้าที่ เพราะปัญญารู้

แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้น ประจักษ์แจ้งเองแล้ว ไม่ต้องอาศัยความเชื่ออีกต่อไป

ข. วิริยะ กับ สมาธ ิวิริยะคือความเพียร สมาธิคือภาวะจิตที่ มั่นคง 

แน่วสงบ สองอย่างนี้ต้องมาเสริมกัน มาช่วยพยุงกัน มาดุลกัน 

วิริยะ ความเพียรนี้มาจากค�าว่า วีระ ซึ่งแปลว่า แกล้วกล้า จะเดิน

หน้า เห็นอะไรๆ ก็ท้าทายความสามารถไปหมด จะต้องเอาชนะ จะต้องท�าให้
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ส�าเร็จให้ได้ เจ้าวิริยะนี้จะเดินหน้าไปเรื่อย เดินหน้าๆ ท่าเดียว จึงท�าให้เกิด

ความกระวนกระวายได้ แล้วก็พร่า ไม่หนักแน่น ท่านจึงให้เอาสมาธิมาช่วย 

เมื่อสมาธิมาก็ท�าให้สงบและมั่นคง ก็เกิดความพอดีขึ้น

ในทางตรงข้าม ถ้าไม่มีวิริยะ สมาธิก็นิ่งเฉยเฉื่อยชา จะนอนสบาย

เสวยความสุข ก็ขี้เกียจ กลายเป็นนอนนิ่งอย่างแน่วแน่ ท่านจึงว่า สมาธิแรง

ไปก็มีโทษ ท�าให้เกิดความเกียจคร้าน ต้องมีวิริยะมาช่วยพยุง เมื่อวิริยะมา

พยุง ก็ไม่นอนนิ่ง แต่เดินหน้า แต่ถ้ามีวิริยะฝ่ายเดียว ก็เดินหน้าอย่างกระสับ

กระส่าย กระวนกระวาย เร่าร้อน เมื่อมีทั้งวิริยะมาพยุงและมีสมาธิมาคุม ก็

เดินหน้าอย่างมั่นคง ไม่ใช่เดินหน้าอย่างกระสับกระส่าย และเดินหน้าอย่าง

แน่วแน่ ไม่ใช่นอนนิ่งอย่างแน่วแน่

เพราะฉะนั้น ๒ คู่นี้ คือ

๑. ศรัทธา กับ ปัญญา ต้องเข้าคู่ตรึงกันไว้ให้พอดี

๒. วิริยะ กับ สมาธิ ต้องเข้าคู่คุมและพยุงกันให้พอดี 

แล้วมีสติคอยตรวจดู และบอกให้รู้ว่า ตอนนี้ตัวนี้ชักจะหย่อน ไป

เติมซะ ตัวนั้นเกินแล้ว ต้องลดสักหน่อย

สติซึง่เป็นข้อที ่๓ เป็นตัวเด่ียว ต้องใช้ทกุกรณ ีสตจิะคอยดคูอยระวงั

ให้อยูต่ลอดเวลา แม้ในการท�างานท�าการต่างๆ กต้็องใช้หลกัการนี ้เพราะเมือ่

อินทรีย์ ๕ มีความสม�่าเสมอสมดุลกัน ก็จะท�าให้การปฏิบัติธรรมและการท�า

กิจการงานเดินหน้าไปสู่ความส�าเร็จด้วยดี
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๒. ปรับการปฏิบัติ

ให้ด�าเนินตามไตรสิกขา

ที่ว่ามานี้เป็นการพูดขยายกว้างออกไปจากเรื่องสมาธิ ตกลงว่า 

สมาธิเป็นองค์ธรรมส�าคัญในพระพุทธศาสนา มีประโยชน์มากมาย แต่ฐานะ

ของสมาธิในพระพุทธศาสนานั้นชัดเจน คือสมาธินั้นอยู่ในกระบวนการของ

ไตรสิกขา หรืออยู่ในระบบสัมพันธ์ของการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่า ไตรสิกขา 

ซ่ึงเป็นกระบวนการปฏิบัติที่องค์ธรรมทุกข้อต้องสัมพันธ์ส่งผลต่อกันในการ

เคลื่อนเดินหน้าไปสู่จุดหมาย ถ้ายังไม่ถึงจุดหมายแล้วหยุดไม่ได้ องค์ธรรม

ทุกข้อต้องส่งผลอย่างที่ว่านั้น จะเป็นองค์ธรรมด้วนๆ ลอยๆ ปฏิบัติไปโดยมี

ผลเฉพาะตัวไม่ได้ 

ผู ้ปฏิบัติจะต้องมองเห็นว่าธรรมะข้อนี้ส่งผลไปสู่ธรรมะข้อไหน

อย่างไร ถ้าตีข้อน้ีไม่ออก ก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจธรรมะนั้นชัด จุดนี้ส�าคัญ 

เพราะเป็นหลักการของไตรสิกขาที่บอกว่า องค์ธรรมทุกข้อ เป็นหน่วยหนึ่ง

ในกระบวนการปฏบิติัทีส่มัพนัธ์กนั ต้องส่งผลหนนุเนือ่งกนัไปสูจ่ดุหมาย จดุนี ้

เป็นเรือ่งทีม่กัจะพลาด เวลามองความหมายของธรรมะ เรามกัจะมองแต่ละข้อ 

พอมองแต่ละข้อแล้วกห็ยดุอยูแ่ค่นัน้ ไม่ไปสมัพนัธ์กบัข้ออืน่ ถ้ามองไม่สมัพนัธ์

กบัข้ออืน่แล้วกห็ยดุอยูแ่ค่น้ัน และแม้แต่ความหมายของธรรมข้อนัน้เองกไ็ม่ชดั 
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สันโดษ
ขอยกเรือ่งสนัโดษเป็นตวัอย่าง เพราะสนัโดษเป็นตวัหนนุการเจรญิ

สมาธิอย่างส�าคัญ ทีจ่รงิไม่ใช่หนนุเฉพาะสมาธเิท่านัน้ แต่หนนุการปฏบัิตธิรรม

ทุกอย่าง รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่การงานในชีวิตประจ�าวัน

สันโดษนี้เราจะปฏิบัติไปท�าไม? คนท่ีสันโดษจะมีลักษณะที่สุขง่าย

ด้วยวัตถุน้อย มีวัตถุแค่ไหนก็สุขได้หมด ตรงข้ามกับคนที่ไม่สันโดษ ซึ่งไม่รู้จัก

มีความสุข เพราะสุขไม่ได้ด้วยวัตถุที่มี หมายความว่าความสุขอยู่ที่สิ่งที่ยังไม่

ได้ คนไม่สันโดษ คือจะสุขด้วยสิ่งที่ยังไม่มี เพราะฉะนั้นก็ยังไม่สุขสักที เพราะ

สุขด้วยสิง่ทีย่งัไม่ถงึยงัไม่ได้ ส่วนคนทีส่นัโดษกค็อืสขุง่ายด้วยวตัถนุ้อย แล้วสขุ

ด้วยสิ่งที่มี อะไรมีแล้วก็สุขได้ทั้งนั้น
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แต่ความสุขก็ไม่ใช่ผลที่ต้องการของสันโดษ ถ้าใครไปเข้าใจว่า 

สันโดษเพื่อความสุข หรือสันโดษแล้วจะได้มีความสุข ก็ผิดอีก กลายเป็น

สันโดษนอน คือจะเป็นสันโดษแบบสมาธิ ท่ีไม่ส่งผลต่อในกระบวนการของ

ไตรสิกขา ทีท่�าให้นัง่นิง่เสวยความสขุ สนัโดษกเ็หมอืนกนั สนัโดษแบบทีว่่าสขุ

ง่ายด้วยวัตถุน้อยแล้วจบที่ความสุข ก็นอนสบาย ทีนี้ก็ไม่ต้องท�าอะไร ฉันสุข

แล้วพอ กห็ยดุ ไม่ส่งผลต่อไปในกระบวนการของไตรสกิขา ใช้ไม่ได้ ไตรสกิขา

ต้องเดินหน้า

สันโดษจะส่งผลอย่างไรในกระบวนการของไตรสิกขา โยมต้องมีค�า

ตอบว่ามันส่งผลต่อไปอย่างไร ความสุขเป็นเพียงผลพลอยได้ของสันโดษ มัน

เป็นผลทีพ่่วงมาในตัวเอง พอเราสนัโดษเรากม็สีขุ เพราะสนัโดษกค็อืพอใจและ

ช่วยท�าให้จิตสงบ ไม่กระวนกระวาย ไม่เร่าร้อน ตอนนี้ถ้าใช้เป็นมันก็มากลับ

เป็นตวัเสริมอกี พอเราสขุง่ายด้วยวตัถนุ้อย ใจเราสบายสงบแล้ว ไม่ทรุนทรุาย 

เราก็พร้อมที่จะเอาใจมาอยู่ในกระบวนการปฏิบัติ

สันโดษทีส่่งผลในกระบวนการปฏบิตัคิอือย่างไร ตอนนีก้น็อกเรือ่งไป

นิดหนึ่ง คือ ออกจากเรื่องสมาธิมาพูดเรื่องสันโดษ เรามาดูคนไม่สันโดษก่อน 

คนไม่สันโดษจะมีความสุขด้วยวัตถุที่ยังไม่ได้ เขาก็ต้องตะลอนวิ่งหาสิ่งที่ยัง

ไม่มี เมื่อเขาวิ่งหาวัตถุที่ยังไม่มีเพื่อจะมีความสุข เขาก็ไม่สุขสักที

๑. ความสุขจากวัตถุเขาก็ยังไม่มี

๒. เขาต้องวิ่งพล่านหาความสุข
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ก. ใช้เวลาหมดไปกับการที่จะหาวัตถุมาเสพ 

ข. ใช้แรงงานหมดเปลืองไปกับการหาสิ่งเสพ 

ค. ครุ่นคิดอยู่นั่นแหละว่าจะหาอะไรมาเสพ พรุ่งนี้จะไป

 เสพอะไรที่ไหน จะบริโภคอะไรให้มีความสุข

เป็นอันว่า ส�าหรับคนที่ไม่สันโดษ เขาจะใช้เวลา ใช้แรงงาน และใช้

ความคิดหมดเปลืองไปกับการพยายามหาวัตถุมาเสพ ทีนี้เวลา แรงงาน และ

ความคดิยงัไม่พอทีจ่ะหาสิง่เสพมาบ�ารุงความสขุ เมือ่เวลาไม่พอกเ็บยีดบงัเวลา

ท�าการท�างานท�าหน้าทีข่องตัว เพือ่เอาเวลานัน้ไปหาสิง่เสพบ�ารงุสขุ การจะได้

ส่ิงเสพกต้็องใช้เงนิทอง เงนิทองไม่พอกจ็ะต้องไปเบยีดบงัท�าทจุรติเพือ่เอาเงนิ

ไปหาซื้อสิ่งเสพ ยิ่งกว่านั้นที่ส�าคัญคือ เวลาท�างานใจก็ไม่อยู่กับงาน ใจก็คิด

แต่จะไปหาสิง่เสพ เพราะยงัไม่ได้ความสขุทีต้่องการ กท็�างานด้วยความฝืนใจ 

ทุกข์ทรมานใจในการท�างาน และไม่มีสมาธิ ตกลงว่าความสุขจากวัตถุก็ยังไม่

ได้ แล้วเวลาท�างานก็ท�าด้วยความทุกข์ทรมานใจ เวลา แรงงานและความคิด

กห็มดเปลอืงไปกบัการพยายามหาสิง่เสพ แล้วยงัล่อให้ท�าทจุรติอกีด้วย หมด

เลย คนไม่สันโดษมีแต่เสีย

คนสันโดษเป็นอย่างไร คนสันโดษสุขง่ายด้วยวัตถุน้อย มีอะไรแกก็

สุขได้ทนัท ีความสขุจากวตัถกุไ็ด้แล้ว ทีส่�าคญักค็อื แกไม่ต้องเอาเวลาแรงงาน

และความคิดไปใช้ในการพยายามวิ่งเร่หาความสุขจากการเสพวัตถุ เวลา

แรงงานและความคิดก็จึงมีอยู่เหลือเฟือ 
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เมื่อเวลาแรงงานและความคิดที่ออมไว้ได้มีอยู่มากมาย ก็เอาเวลา

แรงงานและความคิดนั้นมาทุ่มเทกับการท�าสิ่งท่ีดีงาม ที่ทางพระท่านเรียก

ว่ากุศลธรรม ถ้าเป็นชาวบ้านญาติโยมก็เอามาใช้ท�างานท�าการ ท�าหน้าที่ ท�า

ประโยชน์ ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็เอาเวลาแรงงานและความคิดนั้นมาใช้ในการเล่า

เรียนศึกษาปฏิบัติค้นคว้าสั่งสอนเผยแผ่ธรรม ถ้าเป็นนักปฏิบัติก็อุทิศตัวอุทิศ

ใจให้แก่ธรรมได้เต็มที่ เราก็บ�าเพ็ญกิจหน้าที่ของเราได้เต็มที่ เสร็จแล้วยังมี

ความสุขจากการท�างานหรือการปฏิบัติหน้าที่นั้นอีก เพราะเรารักงาน ชอบ

งาน มีจิตใจพอใจในกุศลธรรม ในการท�าสิ่งที่ดีงาม เราท�างานปฏิบัติหน้าที่

ไปเราก็มีความสุข สุขจากวัตถุเสพเราก็ได้ สุขจากการท�างานท�าการเราก็ได้ 

แล้วเรายังมีเวลาแรงงานและความคิดเหลือเฟือที่จะมาท�างาน ท�าสิ่งที่ดีงาม

สร้างสรรค์อีก ดีทุกอย่าง

จุดที่ต้องย�้าก็คือ สันโดษจะพลาดตอนที่ไม่มีจุดหมาย กลายเป็น

สันโดษด้วนลอย มันด้วนและลอยตอนที่ว่า สันโดษแล้วจะได้ความสุขก็เลย

นอนสบาย ถ้าอย่างน้ันก็เป็นสันโดษขี้เกียจ ใช้ไม่ได้ สันโดษที่ว่าส่งผลใน

กระบวนการไตรสกิขา โยมจะเหน็ว่า พอเราสนัโดษถกูต้อง กจ็ะส่งผลท�าให้เรา

ยิง่พร้อมทีจ่ะบ�าเพ็ญกศุลธรรม เพราะเรามเีวลาแรงงานและความคดิเหลอืเฟือ 

เราก็เอาเวลาแรงงานและความคิดนัน้มาทุม่เทให้กบัการท�ากจิหน้าที ่ท�าความ

ดีสร้างสรรค์ บ�าเพ็ญกุศลธรรม ก้าวหน้าไปในไตรสิกขา 

นีแ่หละสนัโดษทีถ่กูต้องส่งผลต่อไปอย่างนี ้เพราะฉะนัน้พระพทุธเจ้า
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ตรสัสนัโดษทีไ่หน พระองค์จะไม่ตรสัไว้ด้วนๆ พระองค์จะตรสัต่อ เช่นในหลกั

ธรรมชุดหนึ่งเรียกว่า อริยวงศ์ ๔ พระพุทธเจ้าตรัสว่า

“๑.  ภิกษุสันโดษในจีวร 

  ๒. ภิกษุสันโดษในอาหารบิณฑบาต 

  ๓. ภิกษุสันโดษในที่อยู่อาศัย 

  ๔. ภิกษุยินดีในการละอกุศลธรรมและบ�าเพ็ญกุศลธรรม” 

(ที.ปำ. ๑๑/๒๓๗)

น่ีคือ ๓ ข้อต้นมาหนุนข้อสุดท้าย พอสันโดษแล้ว ภิกษุก็มีเวลา

แรงงานและความคิด ที่จะมาบ�าเพ็ญข้อที่ ๔ เช่น จะเจริญสมาธิและวิปัสสนา 

หรือจะเล่าเรียนปริยัติ จะเผยแผ่ธรรม ก็อุทิศตัวได้เต็มที่

สันโดษนี้ ถ้าไม่ตรัสไว้กับการบ�าเพ็ญกุศลธรรมและละอกุศลธรรม 

พระพุทธเจ้าก็จะตรัสไว้คู่กับความเพียร ในหลักธรรมชุดไหนมีสันโดษ หลัก

ธรรมชุดนั้นจะมีความเพียรด้วย อันนี้เป็นหลักทั่วไป เพราะมันจะมาหนุนกัน 

คนทีสั่นโดษกพ็ร้อมทีจ่ะเพยีร ยิง่กว่านัน้พระพทุธเจ้ายงัตรสัส�าทบัไว้อกีอย่าง

หนึ่งว่า ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรม

โยมต้องจ�าไว้ว่า พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนแต่สันโดษ ถ้าถามว่า

พระพุทธเจ้าสอนให้เราสันโดษใช่ไหม? โยมต้องตอบว่า ต้องแยกแยะก่อน ยัง

ไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าไปตอบว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราสันโดษ ก็ยังไม่ถูก เพราะ
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พระพุทธเจ้าสอนทั้งสันโดษและไม่สันโดษ ท่านเรียกว่า วิภัชชวาท คือ ต้อง

จ�าแนกแยกให้ถูก ถ้าถามว่า พระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษใช่ไหม? ตอบว่าใช่ก็

มี ไม่ใช่ก็มี ที่ว่าใช่อย่างไร คือพระพุทธเจ้าสอนให้เราสันโดษในวัตถุเสพ หรือ

ในวัตถุบ�ารุงบ�าเรอ แต่ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรม พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะ

เราไม่สันโดษในกุศลธรรม เราจึงตรัสรู้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เราเห็นคุณของ

ธรรม ๒ ประการ คือ

๑. ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย

๒. ความเพียรไม่ระย่อ

พระพุทธเจ้าทรงบรรยายถึงการที่พระองค์ไม่สันโดษและมีความ

เพียร ถ้าพระพุทธเจ้าสันโดษ พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสรู้ พระองค์เสด็จไปส�านัก

อาฬารดาบส กาลามโคตร ทีเ่ล่าไปแล้ว ได้อากญิจญัญายตนสมาบตั ิไปส�านกั

อุททกดาบส รามบุตร ได้เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ จบสมาบัติ ๘ ถ้า

พระองค์สันโดษพอใจ ก็จบเท่านั้น อยู่แค่สมาธิ พระพุทธเจ้าก็ไม่ตรัสรู้ แต่

พระพุทธเจ้าไม่สนัโดษ ไม่อิม่ ไม่พอในกศุลธรรม ถ้าไม่บรรลจุดุหมายกไ็ม่หยดุ 

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงออกจากส�านักของพระอาจารย์เหล่านั้น แล้วไป

บ�าเพ็ญเพียรต่อ ทรงก้าวสู่ปัญญาจนถึงโพธิ จึงตรัสรู้ พระองค์จึงตรัสไว้ว่า ที่

พระองค์ได้ตรัสรู้นี้ ได้เห็นคุณค่าของความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย

ถ้าเราสันโดษในวัตถุเสพ มันก็จะมาหนุนให้เราไม่สันโดษในกุศล-

ธรรมได้เต็มที่ เราก็จะเอาเวลาแรงงานและความคิดมาทุ่มเทในการเพียร
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พยายามบ�าเพ็ญกุศลธรรม ท�าการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไป จึงเห็นได้

ชัดว่า สันโดษในวัตถุเสพ ก็เพื่อให้พร้อมที่จะเพียร ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรม 

ก็เพื่อให้มุ่งหน้าไปในความเพียร เป็นอันว่าท้ังสันโดษและไม่สันโดษก็เพื่อ

หนุนความเพียร

สติปัฏฐาน
หนัมาเรือ่งสตปัิฏฐำน กห็ลกัการเดยีวกนั พอได้สมาธทิีถ่กูต้อง กม็า

เป็นตวัเอือ้แก่ปัญญา จุดหมายของธรรมะในพทุธศาสนานัน้อยูใ่นกระบวนการ

ของไตรสิกขา สมาธิเพื่อเป็นปัจจัยแก่การใช้ปัญญา เราก็ก้าวจากสมถะหรือ

สมาธิไปสู่วิปัสสนา

วิปัสสนามีวิธีปฏิบัติส�าคัญที่เรียกว่า สติปัฏฐำน คือการเอาสติมาใช้

ในการที่จะก�าหนดอารมณ์ต่าง ๆ หรือตามดูสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตจิตใจ

ของเรา เอาสติไปจับให้ทันหมด แล้วส่งให้ปัญญาพิจารณา สติกับปัญญา

ท�างานคูก่นั (ปัญญาในทีน่ีเ้รยีกว่า สมัปชญัญะ) ขอเปรยีบเทยีบให้ฟัง เหมอืน
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กับตาเรานี้เป็นปัญญา เราจะมองอะไรสิ่งนั้นต้องอยู่ต่อหน้า ถ้าสิ่งนั้นมันล่อง

ลอยไปเรากม็องไม่ได้ ปัญญากต้็องมองสิง่ทีอ่ยูต่่อหน้าจติ สิง่นัน้จะอยูต่่อหน้า

จิตได้อย่างไรก็ต้องจับหรือก�ากับไว้ สิ่งที่จับไว้ก็คือสติ สติจับสิ่งนั้นไว้ต่อหน้า

แล้ว ปัญญาก็เหมือนตาที่มองดูสิ่งนั้น

ในวิธีปฏิบัติวิปัสสนาจะมีสติเป็นตัวส�าคัญ เป็นตัวจับสิ่งนั้นไว้ให้

ปัญญาด ูสตกิบัปัญญาจงึท�างานคูก่นั สติเป็นองค์ธรรมฝ่ายจติ คอือยูใ่นหมวด

สมาธิ ก็มาท�างานประสานกับปัญญา เหมือนกับรับใช้ปัญญา

สติตามทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ให้พลาดไป สติจับ ปัญญาก็

ดู ปัญญาดูรู้ตามเป็นจริง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในด้านร่างกาย ความเคลื่อนไหว 

การยืน การนั่ง การนอน การกิน การดื่ม การรับประทานอาหาร สติจับทัน

หมด ปัญญาก็ดูรู้ตามเป็นจริง อาการที่เกิดขึ้นเป็นไปในจิตใจ เช่น ความ

รู้สึกสุขทุกข์ และความคิดอะไรต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราทุกอย่าง 

สติจับให้ปัญญาดูหมดทันกับปัจจุบัน เมื่อดูไป ๆ ปัญญาก็เห็นความไม่

เที่ยง เห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นความเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ เพราะ

ส่ิงทั้งหลาย เมื่อเรามองตามที่มันเป็น ตามดูต่อเนื่องไปและไม่ขาดตอน ก็

จะเห็นการเกิดขึ้น การต้ังอยู่ การดับไป ซึ่งเป็นอาการของอนิจจังตลอด

เวลา พอเราดูโดยไม่มีอะไรมาบังตา ก็เห็นตามเป็นจริง เห็นสภาพที่เป็น 

อย่างน้ัน คือเห็นความเปลี่ยนแปลง ความเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ  

อันนี้คือเรื่องของสติปัฏฐำน
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สรุปความ
เท่าที่พูดมานี้ก็ให้รู ้เรื่องสมาธิเป็นพื้นฐานไว้ก่อน ให้รู ้ว่าสมาธิ

ในพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายอย่างไร ให้รู ้ประโยชน์คุณค่า ทั้งที่เป็น

ผลพลอยได้ และผลที่ต้องการที่แท้จริง 

แต่ก่อนพุทธกาล เขาใช้สมาธิกันมานานแล้ว อย่างพวก โยคี ฤาษี 

ดาบสที่ได้ฤทธิ์ ได้ปาฏิหาริย์ ได้อภิญญา พวกนี้ใช้สมาธิเพื่อฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ 

พลังจิต แล้วไม่สามารถหมดกิเลส เพราะสมาธิก�าจัดกิเลสไม่ได้ สมาธิ 

ช่วยให้จติสงบจากกเิลสได้ชัว่คราว และท�าให้จติพร้อมทีจ่ะท�างาน ต้องเอาจติ

นี้ไปใช้ท�างานอีกทีหนึ่ง จึงจะก�าจัดกิเลสได้ ไม่ใช่สมาธิก�าจัดกิเลส 

อีกพวกหนึ่งเอาสมาธิมาใช้เป็นตัวกล่อม ท�าให้ใจสบายมีความสุข 

ฤาษี โยคีในสมัยก่อนพุทธกาลก็เป็นแบบนี้ด้วย เขาปลีกตัวแยกจากสังคม ไป

อยู่ในป่า แล้วก็มีความสุขจากฌานสมาบัติ ได้เสวยความสุข เรียกว่าเป็นพวก

ตัดขาดจากสังคม ปลีกตัวออกไปเลย ไม่เอากับใครทั้งนั้น แกก็เพลินกับการ

เล่นฌาน ศพัท์พระท่านเรยีกว่า ฌำนกฬีา มคีวามสขุเพลนิกบัฌานสมาบตั ิไม่

เอาเรื่องเอาราวกับชีวิตจริง ก็เสียผลเหมือนกัน

พระพุทธเจ้าไม่ทรงยอมรับด้วย เสด็จแยกออกมาเลย พุทธศาสนา

ไม่ใช่อย่างนั้น พุทธศาสนาไม่ใช่ลัทธิฤาษี โยคี ดาบส ต้องแยกให้ได้ บางทีเรา

เอาพุทธศาสนาไปปนกับลัทธิฤาษี โยคี ดาบส ชีไพร ก็ผิดอีก เรื่องนี้เป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อนที่จะต้องแยกให้ถูก
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แม้แต่ลักษณะของพระในพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ฤาษี ชีไพร มีหลักการ

ทีแ่ยกกนัเด่นชดั ดไีม่ด ีถ้าเข้าใจผดิเอาพระไปเป็นฤาษอีกีกจ็ะยุง่ ต่างกนัมาก

ในหลักการ วินัยของพระที่พระพุทธเจ้าวางไว้ ป้องกันเด็ดขาดไม่ให้พระไป

เป็นฤาษี แต่เราอาจจะเอาค�าว่าฤาษี มาใช้ในความหมายใหม่ เหมือนอย่างที่

เรียกพระพุทธเจ้าเป็น มหามุนี หรือ มหาฤาษี แต่เป็นการเลียนศัพท์ของเขา

มาใช้ในความหมายใหม่ คือ อิสิ หรือ ฤาษี แปลว่าผู้แสวงหาคุณงามความดี 

พระพุทธเจ้าเป็นมหาฤาษี (มหา + อิสิ) แปลว่าผู้แสวงคุณที่ยิ่งใหญ่ แต่ไม่ใช่

ฤาษีแบบโบราณในอินเดีย พวกนั้นมีมาก่อนพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงไป

ทดลองมาหมด เห็นว่าไม่ใช่ทางที่ถูกต้องจึงได้ละทิ้งมา เพราะฉะนั้นพวกเรา

ถ้าไม่ระวังให้ดี จะไปตกอยู่ในลัทธิฤาษี ชีไพร 

ได้พูดเรื่องสมาธิ ให้เห็นความหมาย คุณประโยชน์ และการใช้ที่ถูก

ต้องตามหลกัการของพระพทุธศาสนา พร้อมทัง้การใช้เพือ่ประโยชน์อย่างอืน่

ที่ข้างเคียง ซึ่งถ้าเรารู้เท่าทันแล้ว แม้แต่ประโยชน์ข้างเคียง เราก็เอามาใช้ได้

หมด ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ให้โยมใช้

แม้แต่เป็นตัวกล่อมก็ใช้ได้ แต่ใช้ได้ในขอบเขตที่ว่า อย่าให้เกิดความ

ประมาท อย่าให้มันดึงเราให้หยุดอยู่นิ่ง แต่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราว

ผ่านไป เหมือนอย่างใช้ยานอนหลับแก้โรคได้ แต่อย่าให้ติด 

จะใช้เพื่อพลังจิตก็ใช้ได้ อย่างน้อยรวมจิตไม่ให้มันฟุ้งซ่านไปก็ยังดี 

แต่อย่าลืมก้าวต่อไปในการใช้ประโยชน์ที่แท้คือ ประโยชน์ ตามจุดมุ่งหมาย
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ของพุทธศาสนา ทีจ่ะก�าจดักเิลส และให้รูเ้ท่าทนัความจรงิของสิง่ทัง้หลาย ให้

รู้ถึงความที่สิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อย่างไร แล้วรู้จักโลกและ

ชวีติตามเป็นจรงิ จนกระทัง่วางจิตวางใจต่อชีวติและโลกได้ถกูต้อง เป็นจติสงบ 

ราบเรียบ โปร่งโล่ง ผ่องใส เป็นอิสระ เพราะไม่มีกิเลส ไม่มีอะไรหรือความ

เป็นไปใดๆ ในโลก ที่จะมาท�าให้จิตหวั่นไหวได้ เพราะปัญญาเข้าถึงความจริง 

แล้วด�าเนินชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญา ที่รู้และท�าตรงเหตุปัจจัย อันนี้คือสิ่งที่เรา

ต้องการ ซึง่จะส�าเรจ็ด้วยการทีม่าปฏบิตัติามกระบวนการส่งต่อของไตรสกิขา 

ถ้าจะเอา meditation ๒ อย่างที่พูดแต่ต้น คือ Tranquillity 

Meditation (เดี๋ยวนี้นิยมเรียก Tranquillity Development) ได้แก่ สมถ-

ภาวนา และ Insight Meditation (เด๋ียวนีน้ยิมเรยีก Insight Development) 

คอืวปัิสสนาภาวนา กม็าประสานกนั โดยให้สมถภาวนาส่งผลต่อไปสูว่ปัิสสนา

ภาวนา แล้วก็จะบรรลุถึงจุดหมายที่แท้จริง 

วันนี้ ได้พูดมาในเรื่องเกี่ยวกับสมาธิพอให้เป็นแนวทาง ก็คิดว่า

เป็นเวลาพอสมควรแล้ว ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่าน ท่ีได้มี

ศรัทธามาฟังธรรมในวันนี้ แล้วก็ไม่เฉพาะในกรณีนี้ แต่ขออนุโมทนาด้วยใน

การที่ทุกท่านได้มีศรัทธาช่วยกันส่งเสริมค�้าจุนกิจการพระศาสนา มาช่วยกัน

บ�าเพญ็ประโยชน์ ไม่เฉพาะแก่ตวัโยมญาตมิติรเองเท่านัน้ แต่เป็นการบ�าเพญ็

ประโยชน์แก่ผูอ้ืน่และแก่สงัคมด้วย ซึง่ถกูต้องตามหลกัท่ีพระพทุธเจ้าทรงสอน

ไว้ว่า ให้เราบ�าเพ็ญทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น โยมได้ปฏิบัติอย่างนี้
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แล้ว ก็ขอให้มีความอิ่มใจ มีปีติในคุณความดีที่ตนได้บ�าเพ็ญ ทั้งส่วน ทาน ศีล 

ภาวนา และเมือ่มีปีตอิิ่มใจอย่างนี ้ก็จะเป็นสภาพจิตทีด่ีอนัจะน�าไปสู่สมาธไิด้ 

ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ขอทวนอีกทีว่า ผู้ปฏิบัติธรรมควรจะท�าสภาพจิต ๕ 

ประการต่อไปนี้ให้เกิดอยู่เสมอ

๑. ปราโมทย ์ความร่าเริงเบิกบานใจ

๒. ปีติ ความอิ่มใจ

๓. ปัสสัทธ ิความสงบเย็น ผ่อนคลายกายใจ ไม่เครียด

๔. สุข ความสะดวกใจ คล่องใจ ไม่มีอะไรติดขัดคับข้องใจ

๕. สมาธ ิจิตอยู่ตัว ลงตัวเข้าที่ สงบราบเรียบ ไม่มีอะไรมา

 รบกวนได้

สภาพจิต ๕ ประการนี้ขอให้ญาติโยมรักษาไว้ให้ดี แล้วปลูกฝังปรุง

แต่งเพิม่พนูให้เกดิขึน้ในจติใจอยูเ่สมอ กจ็ะท�าให้ชวีติมคีวามสขุ และก้าวหน้า

ในการปฏิบัติธรรม แล้วให้สมาธิซึ่งเป็นตัวที่ ๕ ส่งผลแก่ปัญญาต่อไป ก็จะถึง

จุดหมายของพระพุทธศาสนา

ขออนุโมทนาโยมทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง และขออาราธนาคุณพระ

รัตนตรัย อวยชัยให้พรอภิบาลรักษา ขอโยมญาติมิตรทุกท่านจงเจริญด้วย

จตุรพิธพรชัย ก้าวหน้าในการด�าเนินชีวิต ในการประกอบกิจหน้าที่การงาน 

และในธรรมปฏบิติั ให้กศุลงอกงาม ร่มเยน็เป็นสขุในพระธรรมของพระสมัมา-

สัมพุทธเจ้า โดยทั่วกัน ตลอดกาลทุกเมื่อ
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ภาคผนวก

(คัดตัดมาจากปาฐกถาอีกเรื่องหนึ่ง)

โดยทั่วไป สมาธินั้นนิยมปฏิบัติกันในการบ�าเพ็ญสมถกรรมฐาน

และวิปัสสนากรรมฐาน และก็มักจะมองกันในแง่ท่ีว่าจะต้องเข้าวัดเข้าป่าไป

ปฏิบัติ แต่ที่จริงไม่ควรจะรอช้า เราควรเจริญสมาธิหรือท�าสมถวิปัสสนากัน

ตั้งแต่ในชีวิตประจ�าวันนี่แหละ ทั้งนี้เพราะสภาพจิตของเรานี้ก็เหมือนอาการ

กิริยาทางกาย มันขึ้นต่อความเคยชิน การสะสม การท�าให้คุ้น ที่เรียกว่าเสพ

คุ้น หรือท�าให้มาก พอท�าให้มากก็จะชิน เราเคยเดินอย่างไร เคยพูด หรือเคย

ท�าอาการกิริยาอย่างไร ต่อไปก็จะมีนิสัยอย่างนั้น จิตของเราก็เหมือนกัน ถ้า

เราปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวาย ชอบปรุงแต่งอารมณ์กระทบกระทั่ง เก็บเอา

สิ่งไม่ดีมาคิด มาปรุงแต่ง ก็จะเกิดความเครียด เกิดความกระวนกระวายใจ 

พอท�าอย่างนี้บ่อยๆ ชินเข้า จิตก็จะลงร่อง พอไปนั่งที่ไหนก็มีความโน้มเอียง

ที่จะเครียดทันที อารมณ์ไม่ดีเกิดและไม่สบายใจ กลายเป็นจิตที่ขาดสมาธิอยู่

ตลอดเวลา และไม่มีความสุข

เพราะฉะนั้นเรามาลองปฏิบัติดู เอาอะไรสักอย่างมาให้จิตก�าหนด 

ที่สัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต เช่นลมหายใจ พอลมหายใจดี มันจะปรับสภาพ

ร่างกายด้วย และจะเอื้อต่อการท�างานของจิตให้ดี จิตก็จะมีสติก�าหนดด้วย 
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ท�าให้หายเครียดไปเลย เพียงแค่นี้ก็ได้แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องเอาลมหายใจอย่าง

เดียว เอาอย่างอื่นก็ได้ เอาอะไรที่ดีๆ มาก�ากับจิต

ชาวพุทธนับถือพระรัตนตรัย เอาเรื่องพระพุทธเจ้า พระธรรม พระ

สงฆ์มาพิจารณา ระลึกถึงพระคุณของท่าน เอาเรื่องการบ�าเพ็ญทาน เรื่องบุญ

กศุล เอาหลกัค�าสอน เอาข้อธรรมต่างๆ มาไตร่ตรองพจิารณา ท�าให้จติใจสบาย 

และเกิดปัญญา ก็หายเครียดไป 

ตอนแรกให้สติมาก่อน ถ้าเกิดสภาพจิตไม่ดีจะเครียดขึ้นมา หรือจะ

ฟุ้งซ่านวุ่นวายใจ เรารู้ตัวนึกได้ สติก็คือนึกได้ว่า ไม่ได้ละ เป็นอีกแล้ว หยุดๆ 

ไปเอาดีมาแทน ก็ไปเอาสภาพจิตที่ดีเข้ามาแทน หรือเอาจิตไปอยู่กับสิ่งที่ไม่

เสียหาย เช่น ก�าหนดลมหายใจ สภาพจิตก็เปลี่ยนไป ลองก�าหนดลมหายใจ

เข้า–ออก พร้อมกับว่าในใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น

(หายใจเข้า) พุท-    (หายใจออก) โธ

(หายใจเข้า) เข้า–หนอ    (หายใจออก) ออก–หนอ

ท่านให้กรรมฐานวิธีต่างๆ ไว้ใช้ ถ้ามองในความหมายของสุข ก็คือ

การปรุงแต่งความสุขนั่นเอง จนกระทั่งในที่สุดเราก้าวต่อไป ก็จะเหนือปรุง

แต่ง คือความสุขนี้มีความสุขขั้นปรุงแต่ง กับความสุขข้ันเหนือปรุงแต่ง ถ้า

เป็นขั้นตามธรรมดาของพวกเรา ก็ใช้สมถะ เป็นความสุขขั้นปรุงแต่ง แต่ถ้า

เราเลยจากนี้ไปเป็นขั้น วิปัสสนา ก็จะพาไปถึงสุขเหนือปรุงแต่ง ตกลงว่าทั้ง 

๒ อย่างท�าลายคลายเครียดทั้งนั้น
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เกริ่นน�า*

ขอเจริญพร ท่านอธิบดี ท่านรองอธิบดี และท่านผู้บริหารระดับสูง

ของกรมการศาสนาทุกท่าน 

อาตมามีความคุ้นเคยอยู่บ้างกับกรมการศาสนา เพราะมีงานการ

เกี่ยวข้องกันอยู่ แต่ระยะหลังนี้ออกจะห่างๆ  ไปหน่อย เมื่อมีการประชุม ก็

ไม่ค่อยได้มา เพราะเรือ่งทีอ่ยูไ่กลไปหน่อยบ้าง เรือ่งของสขุภาพบ้าง และเรือ่ง

การงานใกล้ตัวบ้าง 

วันนี้ นับว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาที่กรมฯ อีกครั้งหนึ่ง เมื่อเข้ามาวันนี้ 

ก็ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงเกือบจะครบถ้วน แต่เริ่มต้นก็มีเหตุต้องขออภัย

นิดหน่อย ที่ว่ารถติดท�า ให้มาช้าไป และพอเริ่มขออภัย ก็มีเรื่องขออภัยเรื่อย

หลายอย่าง เป็นต้นว่าไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อม เช่น เครื่องช่วยในการ

ที่จะศึกษาเรื่องราวเป็นต้น ขอให้ถือว่าเป็นการมาคุยกันก็แล้วกัน

 

* บรรยายแก่ผู้บริหารระดับสูงของกรมการศาสนา ที่กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ  

ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ 
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ทุกข์ส�าหรับเห็น แต่สุขส�าหรับเป็น

(แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา)

หัวข้อที่ตั้งให้พูดวันนี้ว่า “แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา” เป็นเรื่อง

ส�าคัญมาก และส�าหรับพระพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องที่ยากมากด้วย พิจารณา

ง่ายๆ แค่เรื่องคัมภีร์ก่อน 

“พระไตรปิฎก”  เป็นคัมภร์ีชัน้ต้นหรอืชัน้ทีห่นึง่ของพระพทุธศาสนา 

ที่ถือว่าบรรจุพุทธพจน์ เพียงแค่คัมภีร์ชั้นหนึ่งนี้ก็มากมายตั้ง ๔๕ เล่ม หรือที่

พูดกันว่า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เราจะจับแก่นได้อย่างไร แก่นแท้อยู่ตรง

ไหน และความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องตัวแก่นแท้นั้นจะตรงกันหรือไม่
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-๑-

หัวใจพุทธศาสนา

หัวใจพุทธศาสนาคืออะไร ว่ากันไปหลายอย่าง 

ถูกทั้งนั้น อันไหนก็ได้ 
พอดีเมือ่วานเป็นวนัมาฆบชูา กช็วนให้นกึถึงค�าสอนของพระพทุธเจ้า

ในวันมาฆบูชา เพราะว่าวันมาฆบูชานั้น ชาวพุทธจ�ากันมาว่าเป็นวันที่

พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักการที่เรียกกันว่า “หัวใจพระพุทธศาสนา” ซึ่ง

เป็นค�าไทยที่เราพูดกันง่ายๆ ถ้าพูดเป็นภาษาบาลีก็คือ “โอวาทปาฏิโมกข์” 

เมื่อพูดถึงค�า ว่า “แก่น” ก็ใกล้กับค�าว่า “หัวใจ” และเราได้พูดถึง

หวัใจพระพทุธศาสนากนัมาเมือ่วาน จึงขอน�ามาทบทวนกนันดิหน่อย แต่ไม่ได้

หมายความว่าจะจบัเอาค�าสอนทีเ่รายดึถอืกนัว่าเป็นหวัใจพระพทุธศาสนามา

ว่าเป็นแก่นแท้ในที่นี้ แต่เรียกว่าเอามาเป็นอารัมภบท เพราะไหนๆ เมื่อวาน

นี้เป็นวันที่เราได้ฟังเรื่องหัวใจพระพุทธศาสนามาแล้ว ก็เอามาทบทวนกันดู

หลักที่เราถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา ก็คือค�า ไทยที่สรุปพุทธ- 

พจน์ง่ายๆ สั้นๆ ว่า “เว้นชั่ว ท�า ดี ท�าใจให้บริสุทธิ์” ภาษาพระหรือภาษา

บาลีว่า 
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 สพฺพปำปสฺส อกรณ�   กุสลสฺสูปสมฺปทำ

 สจิตฺตปริโยทปน�   เอต� พุทฺธำนสำสน�

แปลให้เต็มเลยว่า “การไม่ท�าความชัว่ทัง้ปวง การท�าความดใีห้เพยีบ

พร้อม การช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส นี้เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า

ทั้งหลาย” 

ค�าลงท้ายว่า “นีเ้ป็นค�าสอนของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย” ท�าให้เราคดิ

ว่า นี่แหละเป็นค�าสรุป แสดงว่าเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาอยู่ที่นี่ เราก็เลย

เรียกว่า “หัวใจ” นี่ว่าตามเรื่องวันมาฆบูชา เอามาเป็นจุดเริ่มต้น

แต่กระนั้นชาวพุทธผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระสอนมามากๆ บางทีก็ได้ยิน

พระอาจารย์หรือพระเถระผู้ใหญ่บางท่านพูดถึงหลักการอื่นว่าอันโน้นสิอันนี้

สิเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา เมื่อได้ฟังอย่างนั้นบางทีโยมก็ชักงง จึงขอยกเอา

เรื่องนี้มาพูดเสียในตอนปรารภนี้ ว่าอะไรกันแน่ที่เรียกว่าเป็นหัวใจพระพุทธ-

ศาสนา 

บางท่านบอกว่า “อริยสัจสี่” เป็นหัวใจพระพุทธศาสนา เพราะว่า

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดรวมอยู่ในอริยสัจสี่

เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว เสด็จไปแสดงปฐมเทศนา พระธัมมจัก-

กปัปวตัตนสตูร พระองค์ตรสัพทุธพจน์ตอนหนึง่มคีวามว่า ตราบใดทีเ่รายงัไม่ 

(จตูสุ อริยสจฺเจสุ ติปริวฏฺฏ� ทวำทสำกำร� ยถำภูต� ญฺำณทสฺสน�) มีญาณทัศนะ

ที่มีปริวัฏ ๓ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจสี่ เราก็ยังปฏิญาณไม่ได้ว่า ได้ตรัสรู้ ต่อ
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เมื่อเรามีญาณทัศนะนั้น จึงปฏิญาณได้ว่าตรัสรู้ 

หมายความว่า ตรัสรู้อริยสัจสี่ครบ ๓ ด้าน คือทั้งรู้ว่าคืออะไร แล้ว

กร็ูว่้าหน้าทีต่่ออรยิสจัแต่ละอย่างนัน้คอือะไร และรูว่้าได้ท�า หน้าทีต่่ออรยิสจั

นั้น แล้วเวียนไปในทุกข้อ เรียกว่า ๓ ปริวัฏ 

อธิบายว่า รู้ในอริยสัจสี่แต่ละอย่าง เริ่มตั้งแต่รู้ว่าทุกข์คืออะไร รู้ว่า

เราจะต้องท�าอะไรต่อทุกข์ แล้วก็รู้ว่าหน้าที่ต่อทุกข์นั้นเราได้ท�า แล้ว และต่อ

ไปในข้อสมุทัย นิโรธ มรรค ก็เช่นเดียวกัน 

ถ้ายังไม่รู้อริยสัจด้วยญาณทัศนะครบทั้ง ๓ ในแต่ละอย่าง (รวม

ทัง้หมดเป็น ๑๒ เรยีกว่ามอีาการ ๑๒) กย็งัไม่สามารถปฏญิาณว่าได้ตรสัรู ้เป็น

สัมมาสัมพุทธะ ต่อเมื่อได้ตรัสรู้อริยสัจ โดยมีญาณในอริยสัจแต่ละข้อครบทั้ง 

๓ รวม เป็น ๑๒ จึงปฏิญาณได้ว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะ 

พทุธพจน์นีม้าในพระธมัมจกักปัปวตัตนสตูร จงึท�า ให้ก�าหนดเอาว่า

นี่แหละคือตัวหลักใหญ่ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ท่านที่สวดธรรมจักร

ได้คงนึกบาลีออกว่า  ยำวกีวญฺจ เม ภิกฺขเว อิเมสุ จตูสุ อริยสจฺเจสุ

รัชกาลที่ ๖ ทรงมีงานพระราชนิพนธ์เล่มหนึ่งชื่อว่า “พระพุทธเจ้า

ตรัสรู้อะไร” ซึ่งก็ทรงจับเอาที่จุดนี้คือ อริยสัจสี่ 

เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่ และการตรัสรู้อริยสัจสี่ท�าให้

เป็นพระพุทธเจ้า อริยสัจสี่จึงเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

บางท่านไปจับเอาทีพ่ระไตรปิฎกอกีตอนหนึง่ ซึง่พระพทุธเจ้าตรสัไว้
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กระทดัรัดมากว่า “ปพุเฺพจำห� ภกิขฺเว เอตรห ิจ ทกุขฺญเฺจว ปญญฺำฺเปม ิทกุขฺสสฺ 

จนิโรธ�” ภกิษทุัง้หลาย ทัง้ในกาลก่อนแลบดันี ้เราบัญญตัแิต่ทุกข์และความดบั

ทกุข์เท่านัน้ ถ้าจับตรงนีก้แ็สดงว่าทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนทัง้หมดนัน้ หลกัการ

ของพระพุทธศาสนาก็มีเท่านี้ คือ ทุกข์และความดับทุกข์ 

ท่านพุทธทาสกล่าวถึงหลักอีกข้อหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธ- 

ศาสนาคือ “สพฺเพ ธมฺมำ นำล� อภินิเวสำย” แปลว่า “ธรรมทั้งปวง ไม่ควร

ยึดมั่น” 

ค�าว่า “นำล�” แปลว่าไม่ควร หรอืไม่อาจ ไม่สามารถ ค�าว่า “ไม่ควร” 

ในที่นี้ หมายความว่า เราไม่อาจไปยึดมั่นมันได้ เพราะมันจะไม่เป็นไปตามใจ 

เราแน่นอน เมื่อมันไม่อาจจะยึดมั่น เราก็ไม่ควรจะยึดมั่นมัน อันนี้ท่านก็ว่า

เป็นหัวใจพระพุทธศาสนา 

เมือ่ได้ฟังอย่างน้ี กท็�าให้เรามาสงสัยกนัว่าจะเอาหลกัไหนดเีป็นหวัใจ

พระพุทธศาสนา ก็เลยขอให้ความเห็นว่าอันไหนก็ได้

แต่ต้องระวัง อันไหนก็ได้ จะท�าให้พุทธศาสนาง่อนแง่น 

ชาวพทุธต้องมหีลกัทีแ่น่ชดั ให้ปฏิบตัเิดด็แน่วเป็นหนึง่เดยีว 

แต่การพูดว่า “อันไหนก็ได้” นี่ ก็ไม่ดีเหมือนกัน เพราะท�าให้ชาว

พุทธ เหมือนว่าไม่มีอะไรลงตัวแน่นอน แล้วก็เลยกลายเป็นคนท่ีเอาอย่างไร

ก็ได้ โงนเงนง่อนแง่น หรือแกว่งไปแกว่งมา เหมือนไม่มีหลัก ก็จะกลายเป็น
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ไม่ได้เรื่อง เราต้องชัดเจนว่า ที่ว่าอันไหนก็ได้นั้น ทั้งหมดคืออันเดียวกัน

ท�าไมจึงว่าเป็นอันเดียวกัน เพราะว่าการพูดถึงหลักค�าสอนเหล่านี้

นั้นเป็นการพูดโดยจับแง่จับมุมต่างๆ กันของค�าสอน ซึ่งที่จริงทั้งหมดอยู่ใน

ระบบเดียวกัน โยงถึงกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะฉะนั้นไม่ว่า

จะจับที่จุดไหน ก็โยงถึงกันได้ทั้งนั้น ขอชี้แจงอย่างง่ายๆ

ถ้าเราพูดว่าหัวใจพระพุทธศาสนาคือ “เว้นชั่ว ท�าดี ท�า ใจให้

ผ่องใส” กจ็ะเหน็ว่า หวัใจทีว่่านีเ้ป็นหลกัในเชงิปฏบิตัทิัง้นัน้ คอืเป็นเรือ่งของ

การด�าเนินชีวิตว่า เราจะไม่ท�าชั่ว ท�าดี และท�าใจให้ผ่องใส

ทีนี้ลองหันไปดูหลักอริยสัจสี่ ซึ่งมีทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค จะเห็น
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ว่าข้อที่ ๔ คือ “มรรค” เป็นข้อปฏิบัติ 

ถ้าพูดว่ามรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น และสัมมาสมาธิเป็นข้อ

สุดท้าย องค์ทั้ง ๘ นี้ มีตั้ง ๘ ข้อ ก็จ�ายาก จึงย่อง่ายๆ เหลือ ๓ เท่านั้น คือ 

ศีล สมาธิ ปัญญา ชาวพุทธจ�ากันแม่นว่า มรรคมีองค์ ๘ จ�าให้ง่ายก็สรุปเหลือ 

๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

ศีลนั้นอธิบายง่ายๆ ว่า “เว้นชั่ว” สมาธิ ก็คือ “ท�าความดีให้ถึง

พร้อม” เพราะความดีแท้จริงที่สุดก็เป็นคุณสมบัติคือคุณธรรมต่างๆ อยู่ใน

จิตใจ ซึ่งจะต้องบ�าเพ็ญขึ้นมาให้พร้อม แล้วสุดท้าย ปัญญา ก็ได้แก่ “ช�าระ

จิตใจให้บริสุทธิ์” เพราะการที่จิตจะบริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิง ก็ต้องหลุดพ้นจาก

กิเลสและความทุกข์ด้วยปัญญา 

ฉะนั้น เว้นชั่ว ท�าดี ท�าใจให้บริสุทธิ์นี้ ก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง 

“เว้นชั่ว” เป็นศีล “ท�าดี” เป็นสมาธิ “ช�าระจิตใจให้บริสุทธิ์” เป็นปัญญา พอ

แยกแยะอย่างนี้ก็เห็นแล้วว่า อ๋อ เว้นชั่ว ท�าดี ท�าใจให้บริสุทธิ์ ที่ว่าเป็นหัวใจ

พระพุทธศาสนานั้น ก็อยู่ในมรรคนี่เอง เป็นอริยสัจ ข้อที่ ๔ คือข้อสุดท้าย

ตกลงว่า หลักหัวใจพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชานี้ เป็นส่วนหนึ่ง

ในอริยสัจ คือเป็นอริยสัจข้อสุดท้าย ได้แก่มรรค ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติ อริยสัจจึง

กว้างกว่าและครอบคลุมหลักหัวใจพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา

ทุกข์ คือตัวปัญหา เป็นสิ่งที่เราไม่เอา แต่เราก็ยังไม่ต้องปฏิบัติ เรา

ต้องรู้ให้ชัดว่าอะไรเป็นปัญหาที่เราจะต้องพ้นไป
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สมุทัย คือตัวเหตุแห่งทุกข์ ซึ่งต้องสืบสาวให้รู้ตามหลักความจริงที่

เป็นไปตามเหตุปัจจัยว่า อ๋อ ทุกข์เกิดจากเหตุและเหตุนั้นคืออะไร เหตุนั้นเรา

รู้ว่าจะต้องก�าจัดแต่เราก็ยังไม่ได้ท�าอะไร

จากนัน้เรากร็ูด้้วยว่าเมือ่ก�าจดัเหตุแห่งทกุข์ได้ เราจะเข้าถงึจดุหมาย

คือ นิโรธ 

แต่ทั้งหมดนี้จะส�าเร็จได้ก็ด้วยการลงมือท�าในข้อสุดท้ายคือ มรรค 

ฉะนั้น ทุกข์ สมุทัย นิโรธ สามอย่างนี้เราเข้าใจว่ามันคืออะไร และ

เราจะต้องท�าอะไรต่อมัน แต่เราปฏิบัติมันไม่ได้ สิ่งท่ีจะปฏิบัติได้คือข้อท่ี ๔ 

ได้แก่มรรค 

เมื่อเราปฏิบัติตามมรรค เราก็ก�าจัดสมุทัย...แก้เหตุแห่งทุกข์ได้ เรา

ก็พ้นจากทุกข์…หมดปัญหา และเราก็บรรลุนิโรธ...เข้าถึงจุดหมายได้ เพราะ

ฉะน้ัน ด้วยมรรคข้อเดยีวนี ้สามารถท�าให้ส�าเรจ็งานส�าหรบั ๓ ข้อแรกทัง้หมด 

เป็นอันว่า สิ่งที่เราต้องปฏิบัติมีอยู่ข้อเดียวคือข้อ ๔ แต่เราต้องรู้ ๓ 

ข้อต้นด้วย 

ถึงตอนนี้ ก็หันกลับไปดูหลัก เว้นชั่ว ท�าดี ท�า ใจให้บริสุทธิ์ จะเห็น

ว่าเป็นหลักการในภาคปฏบิตัทิัง้หมดของพระพทุธศาสนา ซึง่อยูใ่นมรรค คอื

ข้อที่ ๔ ของอริยสัจ เพราะมรรคเป็นฝ่ายลงมือท�า ลงมือปฏิบัติ ส่วนในแง่

ของหลักความจริงตามสภาวะว่าเป็นอย่างไร จุดหมายคืออย่างไร ก็อยู่ในข้อ 

๑-๒-๓ ของอริยสัจ
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เพราะฉะนัน้อรยิสจักว้างกว่าและครอบคลมุ คอืครอบคลมุหลกัเว้น

ชั่ว ท�าดี ท�าใจให้บริสุทธิ์ด้วย

ถ้าเราต้องการจะพูดเฉพาะในเชิงปฏิบัติ ในภาคลงมือท�า หรือใน

การด�าเนินชีวิต เราก็พูดในแง่เว้นชั่ว ท�าดี ท�าใจให้บริสุทธิ์ เอาแค่นี้ ว่าหัวใจ

พระพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้ ปฏิบัติเท่านี้ก็ครบหมด เพราะเป็นของท่ีให้ลงมือ

ท�าปฏิบัติได้ทันที

ถ้าพูดถึงอริยสัจก็กว้างขวางและต้องท�าความเขา้ใจกันมาก ส�าหรับ

ชาวพุทธทัว่ไป เริม่ต้นกใ็ห้เหน็ก่อนว่าจะปฏบิตัอิะไร แต่เมือ่ปฏบิตัไิปถงึระดบั

หนึง่ กจ็ะเกดิความจ�า เป็นต้องรูห้ลกัการ หรอืหลกัความจรงิทัว่ไปด้วยมฉิะนัน้

การปฏิบัติก็ไปไม่ตลอด ถึงตอนนั้นก็ต้องรู้หลักอริยสัจสี่ แต่เบื้องต้นนี้พอพูด

ขึ้นมาก็ให้เริ่มปฏิบัติได้เลย

เป็นอันว่า เริ่มต้น เราบอกว่า...เอานะ เว้นชั่ว ท�าดี ท�าใจให้บริสุทธิ์ 

ก็เข้าใจง่าย ท�าได้เลย สะดวก ก็เอาอันนี้มาเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา แล้ว

จากหลักปฏิบัตินี้เราก็ก้าวไปสู่หลักการที่ใหญ่ขึ้นไป คือ ก้าวไปสู่หลักอริยสัจ 

ซึ่งเป็นหลักที่ครอบคลุม สมบูรณ์ไปเลย

พูดอย่างน้ีกเ็หมอืนกบับอกว่า หลกัเว้นชัว่ ท�าด ีท�าใจให้ผ่องใส นี ้เป็น

หัวใจพระพุทธศาสนาภาคบทน�า หรือเป็นบทน�า ที่เปิดเข้าสู่หัวใจพระพุทธ- 

ศาสนา 

อย่าลืมว่าได้หลักแน่ชัดแล้วนะ เริ่มด้วย “เว้นชั่ว ท�าดี ท�าใจให้
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บริสุทธิ์ผ่องใส” นี่แหละเอาเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาไว้ก่อน แล้วก้าวต่อไป

ให้ครบ อริยสัจทั้ง ๔ ให้ได้ จึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงและสมบูรณ์

ว่ากันไป กี่หลักกี่หัวใจ 

ในที่สุดก็หลักใหญ่เดียวกัน 

ทีนี้ลองเทียบหลักอื่นอีก เมื่อกี้บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ “ทั้งใน

กาลก่อนและบัดน้ี เราบัญญัติแต่ทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้น”  อันนี้ก็

เป็นการพูดถึงอริยสัจสี่นั่นเอง คืออริยสัจ ๔ แบบสั้นที่สุด ย่อเป็น ๒ คู่ คือ 

ทุกข์ และ สมุทัย เหตุแห่งทุกข์ อันนี้ ๑ คู่ 

นิโรธ ความดับทุกข์ และมรรค ทางให้ถึงความดับทุกข์ ก็ ๑ คู่

รวมแล้วมี ๒ คู่

เพราะฉะน้ัน เวลาพูดสัน้ๆ กบ็อกว่า เรือ่งทกุข์ (พร้อมทัง้เหตขุองมนั

อยูใ่นวงเลบ็ ละไว้ในฐานเข้าใจ) อย่างหน่ึง แล้วกเ็รือ่งความดับทกุข์ (พร้อมทั้ง

วิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์) อย่างหนึ่ง ตกลงพูดง่ายๆ อริยสัจสี่ก็ย่อเป็น ๒

ฉะนัน้ ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัว่า ทัง้ในกาลก่อนและบดันี ้เราบญัญตัแิต่

ทุกข์และความดับทุกข์ ก็อันเดียวกัน คืออริยสัจสี่นั่นเอง ไม่ได้ไปไหน

ยังมอีกี...เมือ่กีล้มืพดูไป คอื เมือ่พระพทุธเจ้าตรสัรูแ้ล้วตอนจะออก

ประกาศพระพุทธศาสนา พระองค์ได้ทรงพระด�าริ ซึ่งมีความตอนนี้ในพระ

ไตรปิฎกบอกว่า “อธิคโต โข มฺยำย� ธมฺโม” ธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้ ทุรนุโพโธ 
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เป็นของที่รู้ตามได้ยาก กล่าวคือ หนึ่ง...อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท สอง... 

นิพพาน 

แล้วพระองค์กต็รสัเล่าต่อไปว่า พระองค์ทรงด�ารว่ิา หมูส่ตัว์ทัง้หลาย 

มัวหลงระเริงกันอยู่ในสิ่งที่ล่อให้ติด ยากที่จะเข้าใจหลักการทั้ง ๒ นี้ จึงน้อม

พระทัยไปในทางที่จะไม่ทรงสั่งสอน

ถ้าดูตรงน้ีกจ็ะเหน็ชดัตามทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัว่า “ธรรมทีเ่ราได้บรรลุ

คือ อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน” ถ้าจับตรงนี้ ก็บอกได้ว่านี่ก็

หัวใจพระพุทธศาสนาเหมือนกัน

แต่ถ้าเราโยงดูกบ็อกได้ว่าสาระไม่ไปไหน ทีแ่ท้กอ็นัเดยีวกนันัน่แหละ

อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท คืออะไร คือหลักความจริงของธรรมชาติ ในแง่

ทีท่�า ให้เกดิปรากฏการณ์ทีเ่ราเรยีกว่าความทกุข์ คอืจบัทีต่วักฎธรรมชาตแิห่ง

ความเป็นไปของการที่มีทุกข์ มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น

ฉะนัน้ อทิปัปัจจยตาปฏจิจสมปุบาท กเ็ป็นเรือ่งของทกุข์และสมทุยั 

แต่แทนท่ีจะจับทีป่รากฏการณ์คือทกุข์ กไ็ปจบัท่ีกระบวนการของกฎธรรมชาติ

เริ่มที่ข้อสมุทัย ดูเหตุปัจจัยที่เป็นไปจนปรากฏทุกข์เป็นผลข้ึน จึงรวมท้ังข้อ

ทุกข์และสมุทัย

ดังจะเห็นได้ว่า เวลาตรัสปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจ้าทรงสรุปว่า 

“เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนธสฺส สมุทโย โหติ” แปลว่า “สมุทัย คือการ

เกดิขึน้พร้อมแห่งทกุข์ จึงมด้ีวยประการฉะนี”้ หมายความว่า จากความเป็น
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ไปตามกระบวนการของกฎธรรมชาตินี้ จึงเกิดมีทุกข์ขึ้น

เพราะฉะนั้น ข้อว่า อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ก็คือตรัสเรื่อง

ทุกขแ์ละสมุทัย

จากนัน้อกีอย่างหนึง่ทีต่รสัไว้ คอื นพิพาน ซึง่กค็อืข้อนโิรธ ซึง่เราจะ

ต้องบรรลถุงึด้วยการปฏบิติัตามมรรค การทีจ่ะบรรลนุพิพานทีเ่ป็นจดุหมายก็

เรียกร้องหรือเป็นเงื่อนไขอยู่ในตัวให้ต้องปฏิบัติตามมรรค ดังนั้น การตรัสถึง

นิพพาน คือ ข้อนิโรธ ก็โยงเอามรรค เข้ามาพ่วงไว้ด้วย

พูดให้ลึกลงไป ข้อแรก อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ก็คือสังขต-

ธรรมพร้อมทั้งกระบวนความเป็นไปของมันทั้งหมด ส่วนข้อหลัง นิพพาน ก็

คืออสังขตธรรม ที่พ้นไปจากสังขตธรรมนั้น

ในพทุธพจน์นี ้จบัทีต่วัความจรงิของกฎธรรมชาต ิกบัสภาวธรรมสดุ

ยอดทีต้่องการ จงึเอา อทิปัปัจจยตา ทีเ่รยีกกนัง่ายๆ ว่ากฎปฏจิจสมปุบาทกบั

เรื่องนิพพาน มาเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา

แต่สองอย่างนี้ เวลาขยายออกมา ก็เป็นอริยสัจนั่นเอง เพราะฉะนั้น

ก็จึงไม่ไปไหน ที่แท้ก็อันเดียวกัน

อริยสัจนั้นเป็นวิธีพูดหรือวิธีแสดงกฎธรรมชาติในแง่ที่มาเกี่ยวข้อง

กับมนุษย์ ซึ่งมนุษย์จะน�า มาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินชีวิต หรือแก้ปัญหา

ชีวิตของตน พระพุทธเจ้าตรัสวางไว้ในรูปที่ใช้การได้ เรียกว่า ทุกข์ สมุทัย 

นิโรธ มรรค
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แต่ตวัความจรงิในกฎธรรมชาตกิค็อื อทิปัปัจจยตาปฏจิจสมปุบาท 

และสภาวะที่เป็นจุดหมาย คือ นิพพาน ก็มีเท่านี้ เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าไม่

ไปไหน

ส่วนอีกหลักหน่ึงคือ “สพฺเพ ธมฺมำ นำล� อภินิเวสำย” แปลว่า 

ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น คือ เราไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นไว้ได้ อันนี้ก็เป็นการ

สรุป หัวใจของการปฏิบัติที่โยงไปหาตัวความจริงของธรรมชาติ หรือสภาว-

ธรรมว่า สิง่ทัง้หลายหรอืปรากฏการณ์ทัง้หลายทัง้ปวง หรอืสิง่ทีแ่วดล้อมชวีติ

ของเราหรืออะไรก็ตามที่เราเกี่ยวข้องนี้ มันไม่ได้อยู่ใต้อ�านาจความปรารถนา

ของเรา แต่มันเป็นไปตามกฎธรรมชาติ เป็นไปตามเหตุปัจจัย หรือมีอยู่ด�ารง

อยูต่ามสภาวะของมนั เพราะฉะนัน้เราจงึไม่สามารถยดึมัน่ถือมัน่มนัได้ เราจะ

ต้องวางใจปฏิบัติต่อมันให้ถูก

หลักนี้เป็นการโยงธรรมดาธรรมชาติหรือความเป็นจริงของสิ่ง

ทั้งหลายมาสู่ท่าทีปฏิบัติของมนุษย์ต่อสิ่งเหล่านั้น ซึ่งรวมสาระส�าคัญว่า...

เราต้องรู้ทันว่าสิ่งเหล่าน้ีมันไม่เป็นไปตามใจปรารถนาของเรานะ มันเป็น 

ไปตามเหตุปัจจัยของมัน เราจะไปยึดมั่นถือมั่นตามใจของเราไม่ได้ แต่ต้อง

ปฏิบัติด้วยปัญญา คือด้วยความรู้เท่าทันและให้ตรงตามเหตุปัจจัย

เพราะฉะนั้น หลักนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งของการประมวลวิธีปฏิบัติ

ทั้งหมดต่อสิ่งทั้งหลาย ซึ่งก็เป็นพุทธพจน์เหมือนกัน

เร่ืองมีอยู่ว่าพระสาวก (พระมหาโมคคัลลานะ) ทูลถามพระองค์

20130628_��������������� (�. �. �������).indd   211 11/20/13   6:58 AM



ทุกข์ส�าหรับเห็น แต่สุขส�าหรับเป็น212

ว่า “สังขิตเตนะ” ด้วยวิธีการอย่างย่นย่อ ท�าอย่างไรภิกษุจะเป็นผู้ที่หลุดพ้น

แล้วโดยความสิ้นไปแห่งตัณหา หมายความว่า โดยย่อท�าอย่างไรภิกษุจะเป็น

ผู้บรรลุนิพพาน

พระพุทธเจ้าก็ตรัสพุทธพจน์นี้ขึ้นมาว่า ภิกษุได้สดับหลักการที่ว่า 

“สพเฺพ ธมมฺา นาล� อภนิเิวสาย” (อง.ฺ สตตฺก. ๒๓/๕๘/๙๐) ธรรมทัง้ปวง ไม่อาจ

จะยดึมัน่ถอืมัน่ได้ เพราะเป็นอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา เมือ่รูเ้ข้าใจความจรงิของ

มนั กจ็ะไม่ยดึตดิถอืมัน่สิง่ใดในโลก จงึไม่ร่านรนเร่าร้อน กจ็ะสงบเยน็นพิพาน

รู้ว่าธรรมทั้งปวงไม่อาจยึดมั่นได้ ก็คือรู้สภาวะของมันที่เป็นทุกข์ 

ความยดึมัน่ทีจ่ะต้องละนัน้คอืสมทุยั ปัญญาทีท่�า ให้ละความยดึมัน่นัน้เสยีได้

ก็เป็นมรรค เมื่อละความยึดมั่นได้ก็สงบเย็น นิพพาน คือข้อนิโรธ 

หลักน้ีนับว่าเป็นจุดยอดของการปฏิบัติต่อสิ่งท้ังหลายในขั้นท่ีถึง

ปัญญาเลย ซึ่งให้รู้เท่าทันความจริงว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นของมันตามสภาวะ

ของธรรมชาติ เช่น เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเอง เราจะเอาความยึดมั่น

ถือมั่นของเราไปก�าหนดมันไม่ได้

ตกลงว่า เท่าที่มีการกล่าวถึงหัวใจพระพุทธศาสนากันหลายแบบ

หลายแนวนั้น ทั้งหมดก็เป็นอันเดียวกัน ซึ่งในที่สุดหลักใหญ่ที่ครอบคลุม ก็

คืออริยสัจสี่นี่แหละ ไม่ไปไหน

ทีพ่ดูมาในตอนนีท้ัง้หมด กเ็ป็นการแยกแยะและเชือ่มโยงให้เหน็ชดั

ลงไปว่า หลกัหวัใจพระพทุธศาสนา ทีพ่ดูกนัหลายอย่างนัน้ ทีจ่รงิกอ็นัเดยีวกนั
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ต่างกันโดยวิธีพูดเท่านั้น และขอย�้าว่า

อย่ามวัพดูว่าอย่างนัน้กไ็ด้อย่างนีก้ไ็ด้ ขอให้จบัหลกัลงไปให้ชดั และ

ปฏิบัติให้มั่นให้เด็ดเดี่ยวแน่ลงไป อย่างที่ว่าแล้วข้างต้น

ถึงจะเล่าเรียนจบหลัก ถ้าไม่รู้จักหน้าที่ต่ออริยสัจ

ก็ปฏิบัติไม่ถูก และไม่มีทางบรรลุธรรม

เมื่อพูดถึงอริยสัจสี่ ก็เลยจะต้องพูดถึงหน้าที่ต่ออริยสัจด้วย เมื่อกี้นี้

ได้พูดไปแล้วว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าพระองค์ยังไม่ทรงรู้เข้าใจอริยสัจสี่โดย

มีญาณทัศนะครบทั้ง ๓ อย่างในอริยสัจสี่แต่ละข้อ ซึ่งเมื่อรวมแล้ว ๓ คูณ ๔ 

เป็น ๑๒ ก็จะไม่ปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้แล้ว

ดังนั้น เราจะรู้อริยสัจอย่างเดียวไม่ได้ ต้องรู้หน้าที่ต่ออริยสัจและ

ปฏบิตัหิน้าทีต่่ออรยิสจัให้ส�าเรจ็ด้วย การเรยีนอรยิสจัโดยไม่รูห้น้าทีต่่ออรยิสจั

อาจจะท�าให้เข้าใจสับสน

พระพุทธเจ้าตรัสกิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจสี่ไว้ครบถ้วนแล้วแต่ละ

อย่างๆ

๑. หน้าที่ต่อทุกข์ คือ “ปริญญา” แปลว่าก�าหนดรู้ รู้เท่าทัน จับ

ตัวมันให้ได้

๒. หน้าที่ต่อสมุทัย คือ “ปหานะ” แปลว่า ละ หรือก�าจัด

๓. หน้าที่ต่อนิโรธ เรียกว่า “สัจฉิกิริยา” แปลว่า ท�าให้แจ้ง คือ
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บรรลุถึงนั่นเอง

๔. หน้าที่ต่อมรรค เรียกว่า “ภาวนา” แปลว่า บ�าเพ็ญ ก็คือปฏิบัติ 

ลงมือท�า ท�าให้เกิด ท�าให้มีขึ้น

๑) ทกุข์...เรามหีน้าทีต่่อมนัอย่างไร พระพทุธเจ้าตรสัว่า “ทกุขังปรญิ- 

เญยยัง” ทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องรู้เท่าทัน ภาษาพระแปลกันว่า “ก�าหนดรู้” 

ทกุข์เป็นสิง่ท่ีต้องก�าหนดรู ้ปรญิเญยยงันีเ่ป็นคณุศพัท์ ถ้าใช้เป็นค�านามกเ็ป็น

ปริญญา ที่เราเอามาใช้เป็นชื่อของการส�าเร็จการศึกษา

ทุกข์...เรามหีน้าทีรู่จ้กัมนั รูท้นัมนั เรยีกว่า “ปรญิญา” ทกุข์นัน้เป็น

ตัวปัญหา เป็นปรากฏการณ์ ท่านเปรียบเหมือนกับ “โรค” 

ในทางร่างกายของเรานี่ เมื่อเรามีโรค เราก็จะแก้ไขบ�าบัดหรือก�าจัด

โรค แต่พอเอาเข้าจริง เราก�าจัดโรคไม่ได้ แต่เราต้องเรียนรู้จักโรค เหมือนหมอ

จะแก้ไขโรคต้องก�าหนดรูใ้ห้ได้ว่าเป็นโรคอะไร เป็นทีไ่หนตรงไหน เพราะฉะนัน้ 
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นอกจากต้องรู้โรคแล้ว ต้องรู้ร่างกายซึ่งเป็นที่ตั้งของโรคด้วย

ท�านองเดียวกนั ในข้อทกุข์น้ี จึงไม่ใช่เรยีนเฉพาะปัญหา แต่เรยีนชวีติ 

ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาด้วย หมายความว่า ทุกข์คือปัญหาเกิดที่ไหน มันเกิดที่

ชีวิตหรือเกิดในโลก เราก็ต้องรู้จักโลก รู้จักชีวิต

เหมือนกับแพทย์จะแก้ไขโรค เวลาเรียนเริ่มที่อะไร ก็ต้องไปเรียน

ตั้งแต่ anatomy (กายวิภาค) ต้องไปเรียน physiology (สรีรวิทยา) แทนที่

จะเริ่มเรียนที่โรค ก็ไปเรียนที่ร่างกายซึ่งเป็นที่ตั้งของโรค เช่นเดียวกับเราจะ

แก้ไขทุกข์ เราต้องเรียนรู้เข้าใจชีวิต ตลอดถึงโลกที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ซึ่งใน

ที่สุดปัญหาเกิดที่ชีวิต ถ้าเราไม่เข้าใจชีวิต เราก็แก้โรคของมัน คือปัญหาหรือ

ทุกข์ไม่ได้ เรื่องนี้ก็ท�านองเดียวกัน 

ดังนั้น ในข้อทุกข์นี้ความหมายจึงคลุมท้ังตัวปัญหาและสิ่งซ่ึงเป็นที่

ตั้งแห่งปัญหา โดยเฉพาะชีวิตมนุษย์นี่เราจะต้องเข้าใจ คือปริญญามัน

ทกุข์ กค็อืความผนัแปรบบีคัน้กระทบกระแทก ซึง่เกดิเป็นปัญหาแก่

ชวีติ เหมอืนกบัโรค กคื็อความแปรปรวนวปิรติผดิปกตขิองร่างกาย เช่น อวยัวะ

บางส่วนถูกบีบคั้นบ่อนเบียนกระทบกระแทกเสียดแทง ตลอดจนท�างานไม่

ปกติ เมื่อเรียนรู้จักร่างกายและระบบการท�างานของมันแล้ว ก็ก�าหนดรู้โรค

ที่จะบ�าบัดแก้ไขได้ นี่ก็เช่นเดียวกัน การจะก�าหนดรู้ทุกข์ ก็ต้องรู้จักชีวิตและ

ดูที่ชีวิต (นามรูป/ขันธ์ ๕) นี่แหละ

20130628_��������������� (�. �. �������).indd   215 11/20/13   6:58 AM



ทุกข์ส�าหรับเห็น แต่สุขส�าหรับเป็น216

๒) พอรู้โรคว่าเป็นโรคอะไร จับได้แล้ว ก็ต้องสืบสาวหาสาเหตุของ

โรค สมุทัยได้แก่ตัวเชื้อโรคที่เราจะต้องก�าจัด หรือความบกพร่องท�างานผิด

ปกติของร่างกายที่จะต้องปรับแก้ เวลาแก้ไขบ�าบัดโรคนี่ เราไม่ได้แก้ไม่ได้

ก�าจัดตัวโรคนะ เช่น เราไม่ได้ขจัดความปวดหัว เราต้องขจัดสาเหตุของความ

ปวดหวั ถ้าไม่อย่างนัน้เราจะแก้ได้แต่อาการ ยาจ�านวนมากได้แค่ระงบัอาการ

ใช่ไหม เช่นระงับอาการปวดหัว 

ตราบใดที่เรายังไม่ได้ก�าจัดเหตุของการปวดหัว เราก็แก้โรคปวดหัว

ไม่ส�าเร็จ ฉะนั้น ในข้อที่หนึ่งนี้เราจึงเรียนรู้จักทุกข์เหมือนกับแพทย์ที่วินิจฉัย

โรคให้ได้ ต่อจากนั้นก็สืบสาวหาตัวสาเหตุของโรค ซึ่งอาจจะเป็นเชื้อโรค หรือ

ความบกพร่องของอวัยวะ ไม่ใช่เชื้อโรคอย่างเดียว 

บางทีการเป็นโรคน้ัน เกิดจากการกระทบกระทั่งกับสิ่งแวดล้อม 

ความบกพร่องของอวัยวะ หรือการท�างานวิปริต หรือความแปรปรวนต่างๆ 

ซึ่งจะต้องจับให้ได้ เพราะเมื่อมีโรคก็ต้องมสีมุฏฐาน หรือสมุทัย 

สมุทัยนี้แหละเป็นตัวที่ต้องแก้ไขหรือก�าจัด หน้าที่ต่อสมุทัยเรียก

ว่า “ปหานะ”
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๓) ต่อไป เมือ่จะก�าจดัโรค เราต้องมเีป้าหมายว่าเราจะเอาอะไรและ

จะท�าได้แค่ไหน จดุหมายอะไรทีเ่ราต้องการก�าหนดให้ได้ อนันีเ้รยีกว่านโิรธ...

รู้ว่าเราต้องการอะไร และรู้ความเป็นไปได้ในการแก้ไข คนที่ไม่มีความชัดเจน

ว่าเราต้องการอะไร มีความเป็นไปได้อย่างไร ก็จะท�าอะไรไม่ส�าเร็จ

แพทย์กต้็องวางเป้าหมายในการรกัษาเหมอืนกนัว่ามนัเป็นไปได้แค่

ไหน เราจะเอาอะไรเป็นจุดหมายในการรักษานี้ แล้วก็ท�าไปให้ได้ ให้บรรลุจุด

หมายนั้น เรียกว่า “สัจฉิกิริยา” แปลว่า ท�าให้ประจักษ์แจ้ง ท�าให้เป็นจริงขึ้น

มาคือท�าให้ส�าเร็จ หรือบรรลุถึง
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๔) พอวางเป้าหมายเสร็จ ก็มาถึงขั้นลงมือปฏิบัติ จะผ่าตัด ให้ยา

และให้คนไข้ปฏิบัติตัวบริหารร่างกายอย่างไร วิธีรักษาทั้งหมดมาอยู่ในข้อ ๔ 

คือ มรรค เป็นขั้นที่ต้องลงมือท�า เรียกว่า “ภาวนา” ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ มีราย

ละเอียดมากมาย

เพราะฉะนั้นอริยสัจ ๔ จึงเป็นวิธีการวิทยาศาสตร์ จะใช้ในการสอน

ก็ได้ในการรักษาโรคก็ได้ แพทย์ก็ใช้วิธีการนี้ 

อริยสัจ คือ ธรรมที่น�าเสนอเป็นระบบปฏิบัติการ

ให้มนุษย์บริหารประโยชน์จากความจริงของธรรมชาติ

ท่ีจรงิสภาวะตามธรรมชาตินัน้ ในทีสุ่ดกค็อืกระบวนการอทัิปปัจจย-

ตาปฏจิจสมปุบาท และภาวะเหนอืกระบวนการนัน้คอืนพิพาน เท่านัน้เอง แต่

พระพทุธเจ้าทรงน�ามาแสดงเป็นอรยิสจั เพือ่ให้เหน็ขัน้ตอนในการปฏบิตัขิอง
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มนุษย์ และเป็นวธิสีอนด้วย คอืเป็นวธิสีอนทีจ่ะให้คนเข้าใจได้ง่ายและเกดิผล

ในเชิงการปฏิบัติที่เร้าใจให้ท�าตาม และท�าได้เป็นขั้นตอนชัดเจน

อริยสัจนั้น แท้จริงเป็นหลักของเหตุและผล ธรรมดาเราพูดถึงเหตุ

ก่อนแล้วจึงพูดถึงผลใช่ไหม แต่ให้สังเกตว่าพระพุทธเจ้ากลับทรงยกผลขึ้น

แสดงก่อน แล้วแสดงเหตุทีหลัง ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น

ทกุข์ คอืปรากฏการณ์ซึง่เป็นผล และ สมทุยั เป็นเหตขุองทกุข์นัน้… 

นี่ผลกับเหตุ ๑ คู่แล้ว

นิโรธ คือจุดหมายที่ต้องการ จัดเป็นผล แล้วก็ มรรค คือวิธีปฏิบัติ

ให้บรรลุจุดหมายนั้น จัดเป็นเหตุ…นี่ก็ผลกับเหตุอีก ๑ คู่รวมเป็นผลกับเหตุ 

๒ คู่นี่เป็นข้อที่น่าสังเกต เป็นการพลิกกลับกันกับความรู้สึกทั่วไปซึ่งมองไป

ที่เหตุก่อนผล

ตามปกติพระพุทธเจ้าก็ตรัสเหตุก่อนผล แต่ในกรณีนี้กลับแสดงผล

ก่อนเหตุ เพราะอะไร...เพราะเป็นเรื่องของวิธีสอน ซ่ึงต้องเริ่มด้วยสิ่งท่ีมอง

เห็นอยู่และต้องเริ่มที่ปัญหาก่อน เรื่องอะไรจู่ๆ ก็พูดถึงเหตุของปัญหาโดย

ไม่ได้พูดถึงปัญหา เป็นหลักของการสอนและการชี้แจงอธิบายว่า ต้องเริ่มที่

ปัญหาโดยชีปั้ญหาว่าเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้ท�าความเข้าใจปัญหา แล้วจงึค้นหา

สาเหตุเสร็จ แล้วก็ชี้ถึงจุดมุ่งหมาย หรือสิ่งที่ต้องการ แล้วก็บอกวิธีปฏิบัติที่

จะให้เข้าถึงจุดหมาย 

วิธีสอนอย่างน้ีเป็นที่เร ้าใจด้วย พอพูดถึงปัญหา โดยเฉพาะ
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ปัญหาของตัวเอง หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกระทบถึงตัว คนก็สนใจ อยาก

จะรู้ อยากจะแก้ไขปัญหานั้น แล้วจึงสืบสาวว่า ปัญหานี้เกิดจากเหตุอะไร 

เมื่ออยากก�าจัดเหตุแล้ว พอพูดถึงจุดหมายว่าดีอย่างไร คนก็อยากจะไปถึง 

จุดหมายนั้นแล้วจึงบอกวิธีปฏิบัติ

ถ้าเราไปบอกวธิปีฏบิตัก่ิอน วธิปีฏบิตัอิาจจะยากมาก คนกจ็ะท้อใจ 

ไม่อยากไป ไม่อยากท�า แต่ถ้าชี้จุดหมายแล้วพูดให้เห็นว่ามันดีอย่างไร ใจเขา

จะใฝ่ปรารถนา ยิ่งเห็นว่าดีเท่าไร ประเสริฐเท่าไร เขายิ่งอยากไป เขาก็พร้อม

และเต็มใจที่จะท�า

พอถึงตอนที่เขาพร้อมแล้วนี้ เราจึงค่อยบอกวิธีปฏิบัติ ไม่ต้องกลัว

หรอก ตอนนี้เขาสนใจ ตั้งใจเต็มที่แล้ว เขายินดีพร้อมที่จะท�า สุดแรงของเขา 

ฉะน้ัน หลักอริยสัจน้ีจึงเป็นวิธีสอนด้วย พร้อมทั้งเป็นวิธีการแก้

ปัญหาและวิธีปฏิบัติการในงานต่างๆ วิธีสอนที่ได้ผลดีจะใช้หลักการนี้ แม้แต่

พวกที่จะปลุกระดมก็พลอยเอาไปใช้ได้ด้วย 

ท�าไมจึงว่าในการปลุกระดมก็ต้องใช้วิธีนี้จึงจะได้ผล ก็เพราะว่าการ

ปลกุระดมนี ้แม้แต่ทีไ่ม่สจุรติ เขามุง่แต่จะให้ส�าเรจ็ กเ็อาวธินีีไ้ปใช้ เพราะเป็น

วิธีที่ได้ผล คือ ตอนต้นต้องพูดชี้ปัญหาก่อน... “เวลานี้มันแย่ มีปัญหาทั้งนั้น 

มีความยากจน มีความเดือดร้อน อะไรๆ ก็ไม่ดี มันเลวร้ายอย่างนั้นๆ” ถ้า

จะปลุกระดมก็ต้องชี้เรื่องที่ไม่ดี ให้เห็นออกมาชัดๆ ว่าเยอะแยะไปหมด ร้าย
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แรงอย่างไร ต้องชี้ทุกข์ให้ชัดก่อนว่าน่าเกลียดน่ากลัวร้ายแรงจนคนไม่พอใจ

มาก อยากจะแก้ไข 

พอชี้ทุกข์หรือปัญหาชัดว่าอะไรไม่ดีอย่างไร จะต้องแก้ไขแล้ว ทีนี้ก็

ชี้สาเหตุ ว่านี่ตัวการ เจ้าตัวนี้แหละ ตัวร้ายอยู่นี่ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาเหล่า

นี้มันอยู่ที่นั่น ถึงตอนนี้คนก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง ใจก็เกิดพลัง เกิดความตื่นเต้น

เกิดเรี่ยวแรงก�าลังขึ้นมาว่าจะต้องจัดการก�าจัดมันละนะ เราเห็นตัวการแล้ว

พอคนกระหายอยากจะจดัการแล้ว กช็ีเ้ป้าหมาย อย่างกบัสมยัหนึง่

ที่เขาปลุกระดมกัน บอกว่า “โน่น ท้องฟ้าสีทองผ่องอ�าไพ” หรืออะไรก็แล้ว

แต่สิ่งดีงามจะต้องเป็นอย่างนี้ บรรยายให้เห็นว่าดีเหลือเกิน เลิศเหลือเกิน ชี้

ให้เห็นเลิศเลอเท่าไรยิ่งดี 

จุดหมายนั้นต้องชี้ให้เด่นว่าดีที่สุด ดีอย่างโน้นอย่างนี้ จนกระทั่ง

คนอยากไปเหลือเกิน ยิ่งคนอยากไปสู่จุดหมายนั้นเท่าไร ก็จะยิ่งเกลียดชัง

เจ้าตัวการนั้น และอยากก�าจัดมันมากเท่านั้น คนไม่ชอบสภาพนั้นอยู่แล้ว 

เพราะถูกชี้ว่าเป็นปัญหา พอชี้ต้นเหตุให้เห็นตัวการร้ายท่ีต้องก�าจัดให้ได้ ใจ

คนก็พุ่งเป้าไป พอพร้อมอย่างนี้แล้ว ชี้จุดหมายที่ดีที่ต้องการเสร็จแล้ว ทีนี้ก็

พร้อมเต็มที่เลย พอบอกวิธีปฏิบัติว่า “ต้องท�า อย่างนี้ๆๆๆ” ตอนนี้วิธีปฏิบัติ

ถึงจะยากก็ไม่กลัวแล้ว เอาเลย ไม่ว่าจะยากอย่างไร ก็เอาทั้งนั้น ระดมก�าลัง

ท�าเต็มที่...มรรคมาได้เลย 

รวมความว่า อรยิสจัเป็นหลกัทีเ่ชือ่มระหว่างความจรงิของธรรมชาติ

20130628_��������������� (�. �. �������).indd   221 11/20/13   6:58 AM



ทุกข์ส�าหรับเห็น แต่สุขส�าหรับเป็น222

กบัปฏบิตักิารของมนุษย์  ถ้าเอาความจริงของธรรมชาตแิท้ๆ กค็อื อทิปัปัจจย- 

ตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน ซึ่งเป็นแก่นแท้ในแง่ของความจริงตาม

ธรรมชาติล้วนๆ แต่ถ้าพูดตามความจริงล้วนๆ แท้ๆ อย่างนั้นจะยากมาก 

พระพุทธเจ้าจึงทรงน�าเสนอในรูปของหลักอริยสัจ ๔ 

เมื่อดูเหตุการณ์ตามล�าดับ ก็จะเห็นชัดว่า

๑. หลงัตรสัรูก่้อนจะเสด็จออกเดินทางสัง่สอน พระพทุธเจ้าทรงพระ

ด�ารว่ิา ธรรมทีพ่ระองค์ตรสัรูค้อื อทัิปปัจจยตาปฏจิจสมปุบาท และนพิพาน

นั้น ยากที่ใครจะรู้ตามได้จึงน้อมพระทัยจะไม่ทรงสอน (วินย.๔/๗/๘) และ

๒. ต่อมาเมื่อทรงเริ่มสอน คือทรงแสดงธรรมครั้งแรก (เรียกว่า

ปฐมเทศนา) พระองค์ตรัสว่าตรัสรู้อริยสัจ ๔ โดยทรงท�ากิจหรือหน้าท่ีต่อ

อริยสัจ ๔ นั้น ครบบริบูรณ์แล้ว (วินย.๔/๑๓/๑๘)

อาตมาปรารภเรื่องเกี่ยวกับ แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา มัวแต่

พูดค�าปรารภเสยีนาน กเ็พยีงเพื่อให้เหน็วา่ เรื่องหวัใจพระพุทธศาสนานั้น จะ

พูดอย่างไรก็ได้ ในบรรดาหลักการที่พระเถระทั้งหลายท่านได้น�า มาบอกกับ

พทุธศาสนกิชน เช่น หลกัโอวาทปาฏโิมกข์ ในวนัมาฆบชูาเมือ่วาน ทกุหลกัเป็น

หัวใจพระพุทธศาสนา ที่น�ามากล่าวในแง่มุมต่างๆ กันแต่ต้องโยงถึงกันให้ได้

และต้องให้เป็นหลกัทีช่ดัเจน และปฏบิติัให้จรงิจงั ไม่ใช่มองพร่าๆ ว่าอะไรกไ็ด้
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อย่าเขลาตามคนขาดความรู้ว่าพุทธศาสนามองโลกแง่ร้าย

หลักพุทธสอนว่า ทุกข์เราต้องมองเห็น 

แต่สุขส�าหรับจะมีจะเป็น

พดูถงึตรงนี ้กข็อแทรกอกีนดิเป็นข้อสงัเกตว่า พอมองทีห่ลกัอรยิสจั

ก็เห็นว่า พระพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยทุกข์ บางทีคนภายนอก หรือแม้แต่คน

ภายในนี่เอง มองว่าพระพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องทุกข์ อะไรก็เป็นทุกข์ ชีวิต

ก็เป็นทุกข์

ฝรั่งบางทีก็ว่าพระพุทธศาสนาเป็น pessimism คือมองโลกในแง่

ร้าย ไปอ่านดูเถอะ พวก encyclopaedia และหนงัสอืต�ารบัต�าราฝรัง่ จ�านวน

มากหรือส่วนมาก พอพดูถงึพระพทุธศาสนากเ็ริม่ด้วยว่าพระพทุธศาสนามอง

ว่าชีวิตเป็นทุกข์ บอกว่า life หรือ existence เป็น suffering อะไรท�านองนี้ 

ซึ่งชวนให้เกิดความเข้าใจผิด

ตรงนี้ชาวพุทธเองจะต้องชัดเจน

ก่อนจะชี้แจงเรื่องนี้ ขอตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่า คนพวกที่ไม่ได้

เรยีนพระพทุธศาสนาในแง่ของต�ารบัต�าราหรอืทฤษฎ ีถ้าอยู่ๆ  เขาเข้ามาเมอืง

ไทย อาจจะได้ภาพของพระพทุธศาสนาทีม่คีวามประทบัใจในทางตรงกนัข้าม

กับพวกที่อ่านหนังสือ 

พวกทีอ่่านหนงัสอือาจเข้าใจว่าพระพทุธศาสนานีส่อนอะไรต่ออะไร
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ให้มองชีวิตเป็นทุกข์ ไม่สบายเลย

แต่พวกที่ไม่ได้อ่านหนังสือ อยู่ๆ เข้ามาเมืองไทย เพียงแต่รู้ว่าเมือง

ไทยเป็นเมืองพุทธ พอมาเห็นคนเมืองไทยยิ้มแย้มแจ่มใส อย่างที่เรียกว่าเป็น 

the land of smile สยามเมืองยิ้ม เลยรู้สึกว่าเมืองไทยเป็นสุข

เคยมฝีรัง่หนุม่สาวไปหาอาตมาทีว่ดั ไม่รูจ้กักนั ไม่รูว่้าใครแนะน�า ไป

ถามเขาว่ามาท�าไม เขาบอกว่าเขาอยากรู้เรื่องพระพุทธศาสนา ก่อนมาไม่ได้

สนใจ แต่มาแล้ว ตอนเช้ายืนที่หน้าต่าง มองลงไป เห็นคนไทยหน้าตายิ้มแย้ม

แจ่มใส ดคูนไทยมคีวามสขุดี พระพทุธศาสนาสอนอะไรท�าให้คนไทยมคีวามสขุ

บางรายถงึขนาดบอกว่า เขาไปเทีย่วตามบ้านนอก ไปเหน็แม้แต่งาน

ศพ สนุกสนานกันจัง เมืองฝรั่งไม่เป็นอย่างนี้เลย เวลามีงานศพฝรั่งหน้าตา

เคร่งเครียดเหลือเกิน จิตใจไม่สบายเลย แต่เมืองไทยสนุก แม้แต่งานศพก็ไม่

ทุกข์ เขาอยากรู้ว่าพุทธศาสนาสอนอะไร

นี่เป็นความประทับใจอีกแบบหนึ่ง ส�าหรับคนที่มาเห็นภาพเชิง

ปฏิบัติในชีวิตความเป็นอยู่ว่าชาวพุทธมีความสุข ตรงกันข้ามกับเมืองฝรั่งที่มี

แต่หน้าตาเคร่งเครียด ยิ้มยาก มีความทุกข์มาก เป็นโรคจิตมาก

จะโยงอย่างไรให้สุขกับทุกข์รวมอยู ่ในภาพของพุทธศาสนาอัน

เดียวกัน ถ้าเราจับหลักได้ถูกจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้

ค�าตอบอยู่ทีห่ลักกิจในอริยสัจ หรือหน้าที่ต่ออริยสัจ ที่พูดไปแล้ว 

พระพุทธศาสนาสอนอริยสัจสี่ เริ่มด้วยทุกข์ หน้าที่ต่อทุกข์คือปริญญา คือ
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ต้องรู้ทันมัน เราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์ เพราะปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เข้าใจ ถ้า

เราจับจุดปัญหาไม่ได้ เราก็แก้ปัญหาไม่ได้ ไม่เฉพาะตัวปัญหาเท่านั้น เราจะ

ต้องรู้เข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหา สิ่งที่รองรับหรือเป็นที่ตั้งของปัญหา คือรู้

เท่าทันชีวิตสังขารและรู้เท่าทันโลก 

อันนี้เป็นเรื่องของการรู้หน้าที่ต่อทุกข์มีอย่างเดียวคือปริญญา พูด

ง่ายๆ ทุกข์นี้ส�าหรับปัญญารู.้..จบแค่นี้

ถ้าใครเอาทุกข์มาเข้าตัว ใครท�าตัวให้เป็นทุกข์ แสดงว่าปฏิบัติผิด

หลักไม่มีที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนให้คนเป็นทุกข์ สอนแต่ให้รู้เท่าทันทุกข์ เพื่อ

จะแก้ไขได้ มรรคต่างหาก ที่เรามีหน้าที่ปฏิบัติลงมือท�า ให้มีให้เป็น

สุขตรงข้ามกับทุกข์สุขอยู่ในอริยสัจข้อไหน สุขอยู่ในข้อนิโรธ คือใน

ข้อจุดหมาย แต่เราไม่นิยมใช้ค�าว่าสุข เพราะสุขนี้จะเป็นสัมพัทธ์ตลอด เป็น 

relative เพราะตราบใดที่มีสุข ก็หมายความว่ายังมีทุกข์ปนอยู่คือยังไม่พ้น

ทกุข์ ยงัไม่ชดัว่าทกุข์หมดหรอืยงั แต่ถ้าเมือ่ไรทกุข์ไม่มเีหลอื อนันีจ้ะพดูว่าสขุ

หรืออย่างไรก็แล้วแต่ถ้าพูดว่าสุขก็หมายถึงสุขสมบูรณ์เลย ไม่มีทุกข์เหลืออยู่

พุทธศาสนายอมรับมาตรฐานตัดสินต่อเมื่อไร้ทุกข์หรือไม่มีทุกข์

เหลือเลย จุดหมายของพุทธศาสนาคือไม่มีทุกข์เหลือเลย นิโรธนั้นที่แท้ไม่ได้

แปลแค่ดับทุกข์ ขอให้สังเกตว่า “นิโรธ” นั้นแปลว่า การไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์

เพราะดับทุกข์  แสดงว่าเรามีทุกข์ จึงต้องดับมัน พอเราปฏิบัติไปถึงจุดหมาย

ของพระพุทธศาสนา ก็ถึงภาวะไร้ทุกข์ ไม่มีทุกข์เหลือ ไม่มีการเกิดข้ึนแห่ง
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ทุกข์อีกต่อไปเลย

ส่วนในระหว่างปฏบิตั ิระหว่างทีเ่ป็นสมัพทัธ์ ทกุข์จะน้อยลงและจะ

มสีขุมากขึน้ ฉะนัน้ สขุจงึจดัอยูใ่นฝ่ายนโิรธ ในฝ่ายจดุหมาย กจิหรอืหน้าทีต่่อ

นิโรธ คือ สัจฉิกิริยา แปลว่า ท�า ให้ประจักษ์แจ้ง คือท�าให้ประจักษ์แก่ตัวหรือ

บรรลุถึง สุขจึงเป็นภาวะที่เราบรรลุถึงเพิ่มขึ้นๆ 

หมายความว่าทกุข์เป็นสิง่ทีเ่รารูท้นั แล้วกห็าทางแก้ เราจะก้าวไปสู่

จุดหมาย คือมีสุขเพิ่มขึ้นเรื่อย ทุกข์น้อยลงเรื่อย จนกระทั่งหมดทุกข์ เป็นสุข

ที่แท้ คือ “นิพฺพำน� ปรม� สุข�” นิพพานเป็นบรมสุข ระหว่างปฏิบัติเราก็ห่าง

ทุกข์และมีสุขมากขึ้นเรื่อย 

ฉะนั้น ในชีวิตจริงคือภาคปฏิบัติ ชาวพุทธจึงต้องมีสุขมากขึ้น และ

ทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆ นี่คือการที่เราดูพุทธศาสนาในเชิงปฏิบัติ ซึ่งเป็นชีวิต

จริง  ฝรั่งจึงเห็นชาวพุทธมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใส แต่ถ้าไปอ่านหนังสือเป็น

เชงิทฤษฎ ีทีค่นเขยีนจับหลกัไม่ชดั พอเริม่ด้วยทุกข์ก่อน กม็องพทุธศาสนาเป็น

ทุกข์ไป แต่ที่จริง ทั้งหลักการและภาคปฏิบัติของพระพุทธศาสนาสอดคล้อง

เป็นอันเดียวกัน

พทุธศาสนกิชนต้องจบัหลกัเรือ่งกจิหรอืหน้าทีต่่ออรยิสจันีใ้ห้ได้ว่า...

๑. ทุกข ์ เรามีหน้าที่ ปริญญา รู้ทัน ศึกษาให้เข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหน 

มันเป็นอย่างไร จับตัวมันให้ชัด เพื่อให้พร้อมที่จะแก้ไข

๒. สมุทัย ตัวสาเหตุของทุกข์นั้น เราจึงมีหน้าที่ ปหานะ ก�าจัดแก้ไข
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๓. นโิรธ เรามหีน้าที ่สจัฉกิริยิา บรรลจุดุหมายทีบ่�าราศทกุข์ เป็นสขุ

มากขึ้นๆ

๔. มรรค ข้อนี้เท่านั้นที่เรามีหน้าที่ ภาวนา ปฏิบัติลงมือท�า

สรุปความว่า พระพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์ไว้ส�าหรับปัญญารู้ แต่

สอนเรื่องสุขส�าหรับให้เรามีชีวิตเป็นจริงอย่างนั้น

พูดอย่างสั้นว่า พุทธศาสนาสอนให้รู้ทันทุกข์ และให้อยู่เป็นสุข

หรือให้สั้นกว่านั้นอีกว่า พุทธศาสนาสอนให้เห็นทุกข์ แต่ให้เป็นสุข 

คือ ทุกข์ส�าหรับเห็น แต่สุขส�าหรับเป็น

เพราะฉะนั้น จะต้องมองพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาแห่งความ

สุข ไม่ใช่ศาสนาแห่งความทุกข์ ฝรั่งจับจุดไม่ถูก ก็เข้าใจผิดพลาด ขอผ่านไป

ทั้งหมดนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตเป็นอารัมภบท
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-๒-

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

ทีนี้ ก็มาถึงตัว แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ก็เอาที่พูดเป็น

อารัมภบทนั่นแหละมาครอบคลุม คือ สาระอยู่ในเรื่องที่พูดไปแล้วนั่นเอง 

เพราะได้พดูแล้วว่า อรยิสจัสีค่รอบคลมุหลกัการของพระพทุธศาสนาทัง้หมด 

ไม่ว่าจะเป็น

 • หลัก “เว้นชั่ว ท�าดี ท�าใจให้บริสุทธิ์”

 • หลัก “ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น”

 • หลัก “เราบัญญัติแต่ทุกข์และความดับทุกข์” หรือ

 • หลัก “อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท กับนิพพาน”

ทุกหลักรวมอยู่ในหลัก อริยสัจสี่ ทั้งนั้น

เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้ว ก็เท่ากับจับจุดได้

ว่าจะต้องเจาะลงไปหาแก่นในนั้น

ขอย�้าว่า “อริยสัจ” คือหลักที่โยงความจริงในธรรมชาติ มาสู่การใช้

ประโยชน์ของมนษุย์ เพราะล�าพงักฎธรรมชาตเิอง มนัมอียูต่ามธรรมดา ถ้าเรา

ไม่รู้วิธีปฏิบัติ ไม่รู้จุดที่จะเริ่มต้น ไม่รู้ล�าดับ เราก็สับสน 
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พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้เราได้ประโยชน์จากกฎธรรมชาติโดย

สะดวก จงึน�ามาจดัรปู ตัง้แบบ วางระบบไว้ให้ เรยีกว่า อรยิสจัสี ่โดยท�าล�าดบั

ให้เหน็ชดัเจน เป็นได้ทัง้วธิสีอน ทัง้วธิแีก้ปัญหา และวธิทีีจ่ะลงมอืท�าการต่างๆ 

เมื่อท�าตามหลักอริยสัจสี่ ความจริงของธรรมดาที่ยาก ก็เลยง่ายไปหมด 

ความจริงมีอยู่ตามธรรมดา 

พระพุทธเจ้ามีปัญญา ก็มาค้นพบและเปิดเผย 

ต่อไปนี้เมื่อจะดู “แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา” ก็ต้องดูที่หลัก

ความจริงอีก เริ่มด้วยข้อแรกมองว่าพระพุทธศาสนามีท่าทีหรือทัศนะต่อ

ความจริงอย่างไร คือมองดูโลก มองดูธรรมชาติและชีวิตอย่างไร พูดสั้นๆ ว่า 

พระพุทธศาสนามองความจริงของสิ่งทั้งหลายอย่างไร

จุดเริ่มต้นนี้ชัดอยู่แล้วในพุทธพจน์ ที่พระสวดอยู่เสมอในงานอุทิศ

กุศลว่า “อุปฺปำทำ วำ ภิกฺขเว ตถำคตำน� อนุปฺปำทำ วำ ตถำคตำน� ฐฺิตำ 

วสำ ธำตุ...” มีเนื้อความว่า “ตถาคตคือพระพุทธเจ้า จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิด

ขึน้กต็าม ความจรงิก็คงอยูเ่ป็นกฎธรรมดา เป็นความแน่นอนของธรรมชาติ 

ว่าดังนี้ๆ”

นี่คือการมองความจริงตามแบบของพระพุทธศาสนา พุทธพจน์นี้

เป็นหลกัพืน้ฐาน เราควรจะเริม่ต้นด้วยหลกันี ้นัน่กค็อืพระพทุธศาสนามองสิง่
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ทัง้หลายเป็นเรือ่งของธรรมชาติและกฎธรรมชาต ิเป็นความจรงิทีเ่ป็นอยูอ่ย่าง

นั้นตามธรรมดาของมัน ไม่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า 

ในพุทธพจน์น้ีเอง พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่า “ตถาคตมารู้ความ

จริง ค้นพบความจริงนี้แล้ว จึงบอกกล่าว เปิดเผย แสดง ชี้แจง ท�าให้เข้าใจ

ง่าย ว่าดังนี้ๆ” 

พุทธพจน ์ตอนน้ีบอกฐานะของพระศาสดาว ่า ฐานะของ

พระพุทธเจ้าคือผู้ค้นพบความจริง แล้วน�าความจริงนั้นมาเปิดเผยแสดงให้

ปรากฏ พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้บัญญัติหรือเป็นผู้สร้างผู้บันดาลอะไรขึ้นมา

จากความไม่มีพระองค์เพียงแต่แสดงความจริงท่ีมีอยู่ การที่พระองค์บ�าเพ็ญ

บารมีทั้งหลายก็เพื่อมาตรัสรู้เข้าถึงความจริงอันนี้ที่มีอยู่ตามธรรมดา 

ความจริงนี้มีอยู ่ตามธรรมดาตลอดเวลา ไม่มีใครเสกสรรค์

บันดาล (ไม่มีผู้สร้าง เพราะถ้ามีผู้สร้าง ก็ต้องมีผู้ที่สร้างผู้สร้างนั้น ถ้าผู้สร้าง 

มีได ้เอง ก็แน่นอนเลยว่า สภาวธรรมก็มีอยู ่ได ้โดยไม่ต ้องมีผู ้สร ้าง)  

มันไม่อยู่ใต้อ�านาจบังคับบัญชาของใคร ไม่มีใครบิดผันเปลี่ยนแปลงมันได้ ผู้

ใดมีปัญญาจึงจะรู้เข้าใจและใช้ประโยชน์มันได้

ปัญหาอยู่ที่ว่า เราไม่มีปัญญาที่จะรู้ เมื่อเราไม่รู้ความจริงที่เรียกว่า

กฎธรรมชาตินี้ เราก็ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายไม่ถูกต้อง เพราะสิ่งทั้งหลายเป็นไป

ตามความจรงิของมนั เมือ่เราไม่รูค้วามจรงิของมนั เรากป็ฏบิตัต่ิอมนัไม่ถกูจงึ

เกิดปัญหาแก่ตัวเราเอง 
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เพราะฉะนั้น การรู้ความจริงของธรรมชาติจึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่าง

ยิ่ง เมื่อเรารู้แล้ว เราก็จะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้อง

เหมือนกับในทางวิทยาศาสตร์ฝ่ายวัตถุ ที่ค้นพบความจริงคือกฎ

ธรรมชาติบางอย่างหรือบางส่วน เมื่อค้นพบแล้วก็น�าเอากฎธรรมชาติส่วน

น้ันมาใช้ท�าอะไรต่างๆ ได้ เช่นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ตั้งแต่เรือกลไฟ 

รถยนต์ รถไฟ เรือบิน ตลอดจนคอมพิวเตอร์ได้ ก็มาจากการรู้ความจริงของ

กฎธรรมชาติทั้งนั้น เมื่อรู้แล้วก็จัดการมันได้ เอามันมาใช้ประโยชน์ได้ ถ้าไม่รู้ 

ก็ตัน ติดขัด มีแต่เกิดปัญหา 

เรื่องนี้ก็ท�านองเดียวกับวิทยาศาสตร์ แต่วิทยาศาสตร์เอาแค่ความ

จรงิของโลกวตัถ ุส่วนพระพทุธศาสนามองความจรงิของโลกและชวีติทัง้หมด

รวมความว่า พระพุทธศาสนามองความจริงของสิ่งทั้งหลายว่าเป็น

เร่ืองของธรรมชาติที่มีอยู่และเป็นไปตามธรรมดาของมัน แล้วพระพุทธเจ้า

มาค้นพบ แล้วก็ทรงท�าให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยมีวิธีจัดรูปร่างระบบแบบแผนให้

เรียนรู้ได้สะดวก และวางเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆ

นี่ก็คือการจับเอาหลักการของความจริงนั่นเอง มาจัดเป็นระบบขึ้น

เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของเรา 

ทีนี้ ความจริงของสิ่งทั้งหลาย หรือกฎธรรมชาติที่ว่านั้นเป็นอย่างไร 

ก็มีตัวอย่างเช่นว่า สิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง ไม่คงที่ เกิดขึ้นแล้วก็ดับ
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ไป เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เป็นทุกขัง คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ และเป็น

อนัตตา ไม่เป็นตัวเป็นตนของใคร ที่จะไปสั่งบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ 

เราจะไปยึดถือครอบครองมันจริงไม่ได้ เพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของ

มัน หรือด�ารงอยู่ตามสภาวะของมัน

สิ่งทั้งหลายที่เรายึดถือเป็นตัวตนในบัดนี้ ก็คือภาพปรากฏของเหตุ

ปัจจัยที่เป็นไปตามกระบวนการของมัน เมื่อเหตุปัจจัยมาสัมพันธ์กันเป็น 

กระบวนการ กแ็สดงผลเป็นปรากฏการณ์ทีเ่ราเรยีกเป็นตวัเป็นตน แต่แท้จรงิ

แล้วตัวตนอย่างนั้นไม่มี มีแต่เพียงภาพปรากฏชั่วคราว 

ส่วนตัวจริงที่อยู่เบื้องหลัง ก็คือกระบวนการแห่งความสัมพันธ์กัน

ของสิ่งทั้งหลายที่คืบเคลื่อนไปเรื่อยๆ เมื่อเหตุปัจจัยเหล่านี้สัมพันธ์กัน แล้ว

คืบเคลื่อนต่อไป ภาพตัวตนที่ปรากฏนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป

ดงันัน้ตัวตนทีแ่ท้ ทีย่ัง่ยนืตายตัว ทีจ่ะยดึถือครอบครองบังคบับัญชา

อะไรๆ ได้ จึงไม่ม ี(ค�าว่า “อตัตา” กค็อืตัวตนทีเ่ทีย่งแท้ยัง่ยนืตายตวัตลอดไป) 

มนั (อตัตา) ไม่ม ีเพราะมแีต่ภาพรวมของปรากฏการณ์ทีเ่กดิจากความ

สัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายในกระบวนการของมัน เรียกว่าเป็นเพียงสภาวธรรม 

ไม่เป็นตัวตนของใคร

ถ้าเข้าใจเช่นนี้แล้วก็จะเห็นว่า อ๋อ...อะไรก็ตามที่ปรากฏเป็นตัวเป็น

ตนก็คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ชั่วคราว หรือสิ่งท่ีด�ารงอยู่ตามสภาวะของมัน
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เท่านั้น ซึ่งเราจะต้องรู้ทัน ถ้าจะรู้ความจริงของปรากฏการณ์ เราต้องสืบสาว

ดูกระบวนการของเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลัง แล้วเราจะเห็นความจริงและไม่

ยึดติดอยู่กับตัวอัตตานี้ 

นีค้อืความเป็นจรงิของกฎธรรมชาต ิซึง่พระพทุธเจ้าได้ทรงสอนเรือ่ง 

“ไตรลักษณ์” ขึ้นไว้เป็นหลักที่เด่นว่า…

สิ่งทั้งหลายน้ี อนิจฺจ� ไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วก็ดับหาย มีความ

เปลี่ยนแปลง ทุกฺข� คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ อยู่ในภาวะขัดแย้ง ถ้าคนเข้าไป

เกี่ยวข้องด้วยความอยาก มันก็ฝืนความปรารถนา แล้วก็ อนตฺตา ไม่เป็นตัว

ตนของใครได้ ใครจะยึดถือครอบครองสั่งบังคับไม่ได้ เพราะมันเป็นไปตาม

เหตุปัจจัยของมัน หรือด�ารงอยู่ตามสภาวะของมัน

เมื่อคนไม่รู้ทันความจริงของธรรม 

เขาก็น�า ทุกข์ในธรรมชาติมาสร้างให้เป็นทุกข์ของตน

ส�าหรับ ทุกฺข� ในไตรลักษณ์นี้ เรามักไปมองค�าว่าทุกข์เป็นความเจ็บ

ปวดเสีย ที่จริงทุกข์เป็นสภาพตามธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย หรือเป็นสภาวะ

ตามธรรมชาติ คืออาการที่สิ่งทั้งหลายไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิม บางที

แปลว่า stress หรือ conflict คือภาวะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ

ปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆ ที่เกิดดับบีบคั้นขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลา แล้ว
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ทุกข์ก็เป็นภาพรวมที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านั้น

สิ่งทั้งหลายเป็นองค์รวม ที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆ มาประชุม

กัน เมื่อองค์ประกอบแต่ละอย่างเกิดขึ้นดับไป เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์

รวมนั้นจึงไม่สามารถคงสภาพเดิมอยู่ได้ เพราะเมื่อองค์ประกอบแต่ละอย่าง

นั้นเปลี่ยนแปลงไป ก็จะเกิดการขัดแย้งกัน เป็นความกดดันภายใน แล้วก็จะ

ต้องคงอยู่ไม่ได้

สภาพที่ขัดแย้ง ฝืน กดดัน คงอยู่ไม่ได้ทั้งหมดนี้ เรียกว่า “ทุกข์” ซึ่ง

เป็นสภาวะธรรมชาติในสิ่งทั้งหลาย เมื่อเราใช้ศัพท์นี้กับภาวะในใจคน ก็จะมี

ความหมายว่าเป็นภาวะที่จิตถูกกดดันบีบคั้น ก็คืออันเดียวกัน

จะเห็นว่าทุกข์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ในสิ่งทั้งหลายนี้ ก็มีความหมาย

หนึ่งคล้ายๆ กับทุกข์ในใจของเรา ทุกข์ในใจของเราก็คือภาวะที่ถูกบีบคั้น 

กดดัน ขัดแย้ง ไม่สบาย ทนไม่ไหว ทีนี้ในสิ่งทั้งหลาย ทุกข์ก็คือภาวะที่จะต้อง

ผันแปรเปลี่ยนแปลงไป เกิดความขัดแย้ง กดดัน ทนอยู่ไม่ได้ 

ส่วน อนตฺตำ ก็อย่างที่พูดไปแล้วว่า คือไม่เป็นตัวตนที่ยั่งยืนมั่นคง

อยูอ่ย่างน้ันตลอดไป แต่เป็นเพยีงภาพรวมของปรากฏการณ์แห่งกระบวนการ

ของการเปลี่ยนแปลงนั้น 

เรื่องนี้ก็ท�านองเดียวกับกฎทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีอยู่ตามธรรมดา

ในธรรมชาติ ไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่ ใครมีปัญญาสามารถ ก็ค้นพบแล้วก็เอามา 

20130628_��������������� (�. �. �������).indd   234 11/20/13   6:58 AM



พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 235

บอกกัน เรื่อง อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตำ นี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า เป็นความจริงที่มี

อยูต่ามธรรมดาของมนั ไม่เกีย่วกบัพระพทุธเจ้าจะเกดิหรอืไม่เกดิ พระพทุธเจ้า

ทรงเป็นผู้มาค้นพบ เปิดเผย อธิบาย วางเป็นระบบไว้

ตรงนีแ้หละทีม่าโยงเข้ากบัอรยิสจั คอืเมือ่สิง่ทัง้หลายทัง้โลก รวมทัง้

ชีวิตของคนเรานี้ เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งๆ มันก็เป็นไปตามกฎธรรมชาตินี้ ที่

ว่ามคีวามไม่เทีย่ง เปลีย่นแปลงทกุเวลา มคีวามกดดนัขดัแย้งภายใน คงสภาพ

เดิมอยู่ไม่ได้ และเป็นไปตามเหตุปัจจัย ปรากฏรูปลักษณ์ไปต่างๆ ยักย้ายไป

ตามเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กันนั้น อย่างร่างกายของเรานี้ก็เปลี่ยนไป ตอนเป็น

เด็กหน้าตาอย่างหนึ่ง อายุมากขึ้นมาก็เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่ง 

เมือ่สิง่ทัง้หลายเป็น อนจฺิจ� ทกุขฺ� อนตตฺำ ตามธรรมดาของมนัอย่างนี้ 

ก็มีค�าถามว่า มนษุย์จะเข้าไปเกีย่วข้องกบัมนัอย่างไร คอืจะปฏบัิตหิรอืสมัพนัธ์

กับธรรมชาติ กับโลก กับชีวิต ที่เป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นอย่างไร 

มนุษย์อาจจะสัมพันธ์กับมันด้วยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน 

อวิชชา คือภาวะที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่รู้ทันความจริงของสิ่ง

นั้นๆ 

ตัณหา คือความอยากความปรารถนาต่อสิ่งต่างๆ โดยไม่รู้ทันความ

จริงของมัน 

อุปาทาน คือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่น ให้เป็นอย่างที่ตัวต้องการ เอา

ความปรารถนาของตนเป็นตัวก�าหนด 

20130628_��������������� (�. �. �������).indd   235 11/20/13   6:58 AM



ทุกข์ส�าหรับเห็น แต่สุขส�าหรับเป็น236

ถ้ามนุษย์เข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลาย หรือพูดง่ายๆ ว่าสัมพันธ์กับ

โลกและชีวิต ด้วยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็จะเกิดปัญหาขึ้นกับชีวิตของตัว

เองทันที ทุกข์ที่เป็นสภาพอยู่ในธรรมชาติตามธรรมดาของมัน คือเป็นความ

ขัดแย้ง คงอยู่ไม่ได้ ในสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคืบเคลื่อนนั้น ก็จะเกิดเป็น

สภาวะที่กดดัน ขัดแย้งขึ้นในจิตใจของมนุษย์ ตอนนี้ทุกข์ในธรรมชาติที่มีอยู่

ตามธรรมดา กลายมาเป็น “ทุกข์” ปรุงแต่งในใจของเรา

ทีจ่รงิมนัเป็นทกุข์อยูต่ามธรรมดาในธรรมชาต ิแต่เมือ่เราไปสมัพนัธ์

ปฏิบัติต่อมันไม่ถูก จึงเกิดเป็นทุกข์ในใจของเราขึ้นมา และเมื่อสืบค้นดู ก็จะ

รู้ว่า อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็นตัวก�าหนดความสัมพันธ์ของเราในกรณีนี ้

ตัวนี้แหละที่ท่านว่าเป็น “สมุทัย” คือเหตุแห่งทุกข์ ตอนนี้สมุทัยมาแล้ว 

สมุทัยนี้ ถ้าตรัสแค่บทบาทหน้าโรง ก็เอาตัณหาเป็นตัวแสดง แต่ถ้า

ตรัสแบบเต็มโรง จะทรงยกเอาอวิชชาเป็นตัวก�ากับหลังโรง ขอให้ดูเวลาตรัส

ว่า อะไรคือสมุทัย พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ๒ แบบ 

แบบที่ ๑ ตรัสว่า สมุทัยได้แก่ตัณหา คืออธิบายง่ายๆ สั้นๆ ว่า 

“สิ่งทั้งหลายมันไม่เป็นไปตามใจอยากของคุณหรอก เมื่อคุณสัมพันธ์กับมัน

ด้วยความอยาก คุณก็ต้องเป็นทุกข์เอง” แต่เบื้องหลังตัณหา คือความอยาก 

หรือความตามใจตัวนี้ ตัวการที่แท้ก็คือความไม่รู้เท่าทันความจริง ซึ่งเป็น

เงื่อนไขเปิดช่องให้ปัจจัยต่างๆ เข้ามาหนุนกันในการที่จะให้ปัญหานั้นเกิดขึ้น  
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เพราะฉะน้ัน แบบที ่๒ จึงตรสัแบบกระบวนการทีเ่ริม่ต้นจากอวชิชา

ว่า อวชิชาเป็นปัจจยัพืน้ฐานของปัญหาหรอืทกุข์ สมทุยัทีแ่ท้จรงิเป็นกระบวน

ธรรม (ธรรมปวัตติ) ตามกฎปฏิจจสมุปบาทว่า อวิชฺชำปจฺจยำ สงฺขำรำ … ซึ่ง

ประมวลว่าทั้งหมดนี้คือสมุทัยแห่งทุกข์

ตอนนี้จะเห็นได้ว่า กฎธรรมชาติมาสัมพันธ์กับมนุษย์แล้ว 

ตอนแรก พูดเริ่มจากกฎธรรมชาติก่อนว่า ความจริงของธรรมชาติ 

มันมีอยู่ตามธรรมดาของมัน สิ่งทั้งหลายด�าเนินไปตามกฎธรรมชาตินั้น เป็น 

อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตำ 

ตอนนี้มาถึงคน คือในการที่คนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น ถ้า

เกี่ยวข้องโดยมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็นตัวก�าหนด ก็จะเกิดปัญหา มี

ทุกข์ขึ้นมา 

อนันีค้อือรยิสจัข้อที ่๑ และข้อที ่๒ คอืการสมัพนัธ์กบัสิง่ทัง้หลายซึง่

มีศักยภาพที่จะให้เกิดทุกข์ ด้วย อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ซึ่งเป็นสมุทัยคือตัว

เหตุ แล้วก็เกิดทุกข์ในตัวคนขึ้นมา คือก้าวจากทุกข์ในสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ตาม

ธรรมชาติ มาเป็นทุกข์ในใจของเรา

นี่คือวิธีพูดแบบย้อนกลับโดยเอากฎธรรมชาติเป็นจุดเริ่มต้น โดย

เริ่มที่ สมุทัย คือมนุษย์ไปสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายไม่ถูกต้อง โดยสัมพันธ์ด้วย

อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็เกิดเป็น ทุกข์ ขึ้นมา 
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เมื่อมีปัญญารู้ความจริง ก็เลิกพึ่งพิงตัณหา

หันมาอยู่ด้วยปัญญา ที่เอาประโยชน์ได้จากธรรม 

ในทางตรงข้าม ถ้าเรารู้ทันความจริงของโลกและชีวิต แล้วเปลี่ยน

วิธีสัมพันธ์เสียใหม่ เราไม่สัมพันธ์ด้วยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน แต่เปลี่ยน

จากอวิชชาเป็นวิชชา และสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญา สมุทัยก็หายไป

กลายเป็นนิโรธ 

พออวิชชา ตัณหา อุปาทาน หายไปปั๊บ สมุทัยหายไป ทุกข์ก็หายไป

ด้วย กลายเป็นนิโรธดับทุกข์หมด หรือทุกข์ไม่เกิดขึ้นเลย

ดังนั้น วิธีแก้ไขก็คือการพัฒนามนุษย์ให้มีปัญญา จนกระทั่งหมด

อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เพราะฉะนั้นจึงต้องท�าให้เกิดวิชชา เพื่อให้สามารถ

ด�ารงชีวิตโดยอาศัยตัณหาน้อยลงตามล�าดับ จนกระทั่งอวิชชาหมดไป เมื่อ

หมดอวิชชาแล้ว ก็คือนิโรธ ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นอีก

จากกฎธรรมชาติโยงมาถึงอริยสัจ เข้าใจว่าชัดพอสมควร ถ้าไม่ชัด

กรุณาถามด้วย

ย้อนอกีทหีน่ึงว่า กฎธรรมชาติมอียูเ่ป็นธรรมดาของสิง่ทัง้หลายทีเ่กดิ

ดบัเปล่ียนแปลงไป คงสภาพเดมิไม่ได้ เป็นปรากฏการณ์ทีป่รากฏภาพออกมา

ตามเหตุปัจจัยของมัน เป็นไปตามธรรมดาอย่างนี้

เมื่อมนุษย์อยู่ในโลก ก็ต้องไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น ถ้า

เราสัมพันธ์ไม่ถูก คือใช้อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็เกิดปัญหาทันที คือเกิด
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เป็นทุกข์ขึ้นมา

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ให้

ใช้ปัญญาที่จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้น ด้วยความรู้เข้าใจ จนกระทั่งไม่ต้องอาศัย

อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เมื่อเราพัฒนาปัญญาจนถึงที่สุด เราก็จะพ้นจาก

อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เราก็เป็นอิสระ ก็คือถึง นิโรธ 

แต่ในการที่จะมีปัญญา จนหมดอวิชชา ตัณหา อุปาทานนั้น มนุษย์

ก็ต้องพัฒนาตัวเอง ซึ่งก็คือมรรคนั่นเอง

มรรค ก็คือกระบวนวิธีพัฒนามนุษย์ไปสู่การมีปัญญา จนกระทั่งไม่

ต้องอาศัยอวิชชา ตัณหา อุปาทานในการด�าเนินชีวิต แต่เป็นอยู่ด้วยปัญญา

พอถึงตรงนี้ก็จบเรื่องของอริยสัจ 

เพราะฉะนัน้จึงพดูได้ว่า พระพทุธศาสนาสอนเรือ่งธรรมชาต ิกบัการ

ที่มนุษย์ไปสัมพันธ์กับธรรมชาติ เท่านั้นเอง พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ

๑. ความจริงของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติ

๒. การรูเ้ข้าใจความจรงินัน้ แล้วน�ามาใช้ประโยชน์ แต่เป็นประโยชน์

ของตวัชวีติเอง ทีจ่ะให้ชวีติของเราหมดปัญหาอย่างแท้จรงิพดูอกีอย่างหนึง่ว่า 

พุทธศาสนามีเท่านี้ คือ

 ๑. ความจริงของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติ ซึ่งเราต้องเรียน

รู้ และใช้ประโยชน์โดยปฏิบัติให้ถูกต้อง

 ๒. มนุษย์เป็นผู้เรียนรู้เข้าใจความจริงนี้ และใช้ประโยชน์จาก
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ความรู้นั้นเราจึงต้องศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ด้วย

ธรรมชาติของมนุษย์นั้นพิเศษในแง่ดี คือ

มนุษย์เป็นสัตว์ที่ศึกษาให้มีปัญญาได้ 

ตอนน้ีพดูกนัมาถงึมนุษย์ ว่าเมือ่มนุษย์จะต้องปฏบัิตต่ิอกฎธรรมชาติ 

เราก็ต้องรู้จักธรรมชาติของมนุษย์ด้วยว่าเป็นอย่างไร เช่นให้รู้ว่าธรรมชาติ

ของมนุษย์นี้สามารถมีปัญญาที่จะหมดอวิชชา เป็นไปได้หรือไม่ที่มนุษย์จะ

อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ถ้าเป็นไปไม่ได้ การแก้

ปัญหาก็เป็นไปไม่ได้ 

ถ้ามนุษย์ไม่สามารถพฒันาให้มปัีญญา เรากต้็องอยูก่บัอวชิชา ตณัหา 

อปุาทาน ตลอดไป และต้องยอมรบัว่าจะต้องเป็นทกุข์ตลอดไปด้วย ฉะนัน้เรา

จงึมาศกึษาธรรมชาติของมนุษย์ คือนอกจากรูธ้รรมชาตขิองสิง่ทัง้หลายทัง้โลก 

ทั้งระบบ ก็มารู้ธรรมชาติของตัวมนุษย์เองด้วย

คราวนี้ก็มาพูดถึงธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งต้องพูดเป็น ๒ ระดับ 

ระดับท่ี ๑ มนุษย์ก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของระบบธรรมชาติ

ทั้งหมด ย�้าว่าเป็นธรรมชาติเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะฉะนั้น ชีวิตของ

มนุษย์จึงต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติ เช่นเดียวกับธรรมชาติอย่างอื่นๆ 

ถ้าเราแยกเป็นโลกและชีวิต ชีวิตของเราก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติ

ใหญ่ อนัเดยีวกนักบักฎธรรมชาติทีค่รอบง�าโลกท้ังโลกอยู ่คอืเป็นอนจิจงั ทกุขัง 
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อนตัตา ต้องเปลีย่นแปลงไป คงอยูใ่นสภาพเดมิไม่ได้ และปรากฏรปูขึน้มาตาม 

กระบวนการของเหตุปัจจัยทีส่มัพนัธ์กนัน้ัน นีค่อืธรรมชาตขิองมนษุย์ด้านหนึง่

ที่เป็นชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ 

ระดับที่ ๒ ธรรมชาติพิเศษที่เป็นส่วนเฉพาะของมนุษย์ ตรงนี้แหละ

เป็นจุดส�าคัญที่จะก้าวไปสู่ขั้นที่จะตอบได้ว่าจะสามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้

หรอืไม่ คือ มนษุย์สามารถมปีัญญาที่จะมีชวีิตโดยไม่ต้องพึ่งพาอวิชชา ตัณหา 

อุปาทาน ได้หรือไม่ 

ธรรมชาติของมนุษย์ตรงนี้ถือเป็นฐานของพระพุทธศาสนาเลย

ทีเดียว

ธรรมชาตส่ิวนพเิศษของมนษุย์ คอืเป็นสตัว์ทีฝึ่กได้ ตรงนีส้�าคญัมาก

ถ้าพดูอย่างภาษาสมยัใหม่กใ็ช้ค�าว่า “เป็นสตัว์ทีพ่ฒันาได้”  ไม่ใช่จมอยูก่บัที่

แต่เปลี่ยนแปลงได้ในเชิงคุณภาพ หรือเรียกว่าเป็นสัตว์พิเศษก็ได้

พิเศษคือแปลกจากสัตว์ชนิดอื่น คือสัตว์ชนิดอื่นไม่เหมือนมนุษย์ 

สัตว์มนุษย์นี้แปลกจากสัตว์อื่น แปลกหรือพิเศษอย่างไร พิเศษในแง่ที่ว่าสัตว์

อื่นฝึกไม่ได้หรือฝึกแทบไม่ได้ แต่มนุษย์นี้ฝึกได้ 

ค�าว่า “ฝึก” นี้พูดอย่างสมัยใหม่ได้แก่ค�า ว่า เรียนรู้และพัฒนา 

พูดตามค�า หลักแท้ๆ คือ ศึกษา หรือสิกขา พูดรวมๆ กันไปว่า เรียนรู้ฝึกหัด

พัฒนา หรือเรียนรู้ฝึกศึกษาพัฒนา

พูดสั้นๆ ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ และต้องฝึก
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สัตว์อื่นแทบไม่ต้องฝึก เพราะมันอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณ พอเกิดมา

ป๊ับเรยีนรูจ้ากพ่อแม่นิดหน่อย เด๋ียวเดียวมนักอ็ยูร่อดได้ อย่างลกูววัคลอดออก

มา ๒-๓ นาทีลุกขึ้นเดินได้ ไปกับแม่แล้ว ห่านออกจากไข่เช้าวันนั้น พอสาย

หน่อยวิ่งตามแม่มันลงไปในสระเลย วิ่งได้ ว่ายน�้าได้ หากินตามพ่อตามแม่มัน

เลย แต่มนัอยูไ่ด้ด้วยสญัชาตญาณ เรยีนรูไ้ด้นดิเดยีว แค่พอกนิอาหาร เป็นต้น 

แต่ต่อจากนั้นมันฝึกไม่ได้ เรียนรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงอยู่ด้วยสัญชาตญาณ

ตลอดชีวิต เกิดมาอย่างไรก็ตายไปอย่างนั้น

แต่มนุษย์นี้ต้องฝึก ต้องเรียนรู้ ถ้าไม่ฝึก ไม่เรียนรู้ ก็อยู่ไม่ได้ ไม่ต้อง

พูดถึงจะอยู่ดี แม้แต่รอดก็อยู่ไม่ได้ มนุษย์จึงต้องอยู่กับพ่อแม่ อยู่กับพี่เลี้ยง

เป็นเวลานับสิบปี พอออกมาดูโลกยังท�าอะไรไม่ได้เลย ต้องเรียนรู้ทุกอย่าง 

กินก็ต้องเรียนรู้ ต้องฝึกต้องหัด นั่ง นอน ขับถ่าย เดิน พูด ต้องฝึกต้องเรียนรู้

ทั้งหมด นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ เป็นสัตว์ที่ต้องหัดต้องฝึกไปทุกอย่าง มอง

ในแง่นี้เหมือนเป็นสัตว์ที่ด้อย

แต่เมื่อมองในแง่บวก คือเรียนรู้ได้ ฝึกได้ ตอนนี้เป็นแง่เด่น คือพอ

ฝึกเริ่มเรียนรู้ คราวนี้มนุษย์ก็เดินหน้า มีปัญญาเพิ่มพูนขึ้น พูดได้ สื่อสาร

ได้ มีความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์อะไรๆ ได้ สามารถพัฒนาโลกของวัตถุ 

เกิดเทคโนโลยีต่างๆ มีความเจริญทั้งในทางนามธรรม และทางวัตถุธรรม มี

ศิลปวิทยาการ เกิดเป็นวัฒนธรรม อารยธรรม จนกระท่ังเกิดเป็นโลกของ

มนุษย์ซ้อนขึ้นมาท่ามกลางโลกของธรรมชาติสัตว์อื่นท้ังหลาย มีหรือไม่ที่
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สามารถสร้างโลกของมนัต่างหากจากโลกของธรรมชาต.ิ..ไม่ม ีมนัเกดิมาด้วย

สัญชาตญาณอย่างไร ก็ตายไปด้วยสัญชาตญาณอย่างนั้น หมุนเวียนกันต่อไป 

แต่มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษ คือต้องฝึก ต้องเรียนรู้ และเรียนรู้ได้ ฝึกได้ 

พระพทุธศาสนาจับความจรงิของธรรมชาตข้ิอนีเ้ป็นหลกัส�าคญัทีส่ดุ 

จึงให้ก�าลังใจกับมนุษย์ว่า มนุษย์ที่ฝึกแล้วนั้น เลิศประเสริฐจนกระทั่งแม้แต่

เทวดาและพรหมก็น้อมนมัสการ ดังคาถาว่า 

มนุสฺสภูต� สมฺพุทฺธ�  อตฺตทนฺต� สมำหิต� 

เทวำปิ น� นมสฺสนฺติ  … … … … …” 

แปลว่า “พระพทุธเจ้า ทัง้ทีเ่ป็นมนษุย์นีแ่หละ แต่ทรงฝึกพระองค์

แล้วมีพระหฤทัยที่อบรมมาอย่างดี แม้เทพทั้งหลายก็น้อมนมัสการ” 

คาถานี้เป็นการเตือนมนุษย์และให้ก�าลังใจว่า ความดีเลิศประเสริฐ

ของมนุษย์นั้น อยู่ที่การเรียนรู้ฝึกศึกษาพัฒนาตนขึ้นไป มนุษย์จะเอาดีไม่ได้

ถ้าไม่มีการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน เพราะฉะนั้น เราจึงพูดเต็มว่า 

“มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก”

เราจะไม่พูดทิ้งช่องว่างว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ซึ่งเป็นการพูดที่

ขาดตกบกพร่อง 

เราพดูได้แค่ว่า มนษุย์เป็นสตัว์พเิศษ หมายความว่าเป็นสตัว์ทีแ่ปลก

กว่าสัตว์อื่น “พิเศษ” แปลว่าแปลกพวก ไม่ได้หมายความว่าดีหรือร้ายแต่ 

“ประเสริฐ” นี่คือดี ซึ่งมีหลักความจริงว่ามนุษย์ไม่ได้ประเสริฐเองลอยๆ ต้อง
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ประเสริฐด้วยการฝึก ถ้าไม่ฝึกแล้วจะด้อยกว่าสตัว์ดริจัฉาน จะต�า่ทรามยิง่กว่า 

หรือไม่ก็ท�าอะไรไม่เป็นเลย แม้จะอยู่รอดก็ไม่ได้ 

ฉะนั้นความประเสริฐเลิศของมนุษย์จึงอยู่ที่การฝึกฝนพัฒนาตน 

และอันนี้เป็นความเลิศประเสริฐที่สัตว์ทั้งหลายอื่นไม่มี สัตว์อื่นอย่างดีก็ฝึก

ได้บ้างเล็กน้อย เช่น ช้าง ม้า เป็นต้น และมันฝึกตัวเองไม่ได้ ต้องให้มนุษย์ฝึก

๑. ต้องให้มนุษย์ฝึกให้

๒. แม้มนุษย์จะฝึกให้ ก็ฝึกได้ในขอบเขตจ�ากัด เรียนรู้ได้ไม่มากแต่

มนุษย์ฝึกตัวเองได้ และฝึกได้แทบไม่มีที่สิ้นสุด

บนฐานแห่งธรรมชาติมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ต้องศึกษา 

พระพุทธเจ้าทรงตั้งหลักพระรัตนตรัยขึ้นมา

หลกัพระพทุธศาสนาตรงนีส้�า คัญทีส่ดุ เพราะมนษุย์ฝึกได้ ฝึกตนเอง

ได้และเมื่อฝึกแล้วประเสริฐสุด การที่ยกพระรัตนตรัยขึ้นมาตั้งเป็นหลัก ก็

เพราะความจริงข้อนี้ คือ

ก) พระพทุธเจ้าทรงเป็นต้นแบบ โดยเป็นสรณะ คอืเป็นเครือ่งเตอืน

ใจให้ระลึกว่า อันตัวเรานี้ก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่ง พระพุทธเจ้าเมื่อก่อนที่จะทรง

ฝึกพระองค์ก็เป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี้ เราจึงมีศักยภาพที่จะฝึกให้ประเสริฐ

อย่างพระพุทธเจ้าได้

พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐเลิศสูงสุด ได้ตรัสรู ้สัจธรรม มี
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พระคุณสมบัติสมบูรณ์ทุกประการ การที่ทรงมีพระคุณสูงเลิศอย่างนั้นได้ 

ก็เพราะได้ทรงฝึกพระองค์ ดังที่เรียกว่าทรงบ�าเพ็ญบารมีมากมายจนเต็ม

บริบูรณ์ 

เราจึงตั้ง “พุทธะ” ขึ้นมาเป็นแม่แบบว่า ดูสิ มนุษย์ผู้ฝึกดีถึงที่สุด

แล้วพัฒนาดีแล้ว จะมีปัญญารู้สัจธรรม บริสุทธิ์หลุดพ้น เป็นอิสระ อยู่เหนือ

โลกธรรม มีความสุข มีชีวิตที่ดีงาม มีคุณธรรมความดีงามที่สมบูรณ์ เป็นที่พึ่ง

ของชาวโลก เลิศประเสริฐขนาดนี้ 

พอระลึกอย่างนี้ก็เกิดศรัทธาที่เรียกว่า ตถาคตโพธิสัทธา คือเชื่อใน

ปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า ซึง่กม็คีวามหมายต่อไปอกีว่า เช่ือในปัญญาท่ีท�า 

ให้มนุษย์กลายเป็นพุทธะ เพราะฉะนั้น การท่ีถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

นั้น ความหมายอยู่ที่นี่ คือ

๑. ท�าให้เกิดศรัทธาที่โยงตัวเราเข้าไปหาพระพุทธเจ้าว่า จาก

ความเป็นมนุษย์อย่างเรานี้ พระองค์ได้บ�าเพ็ญบารมีฝึกฝนพระองค์จนเป็น

พระพุทธเจ้า เราก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน ถ้าเราฝึกตนจริงจังให้ถึงที่สุด เราก็

จะเป็นอย่างพระองค์ได้ท�า ให้เราเกิดความมั่นใจว่าเรามีศักยภาพที่จะฝึกให้

เป็นอย่างพระพุทธเจ้าได้

๒. เตือนใจให้ระลกึถงึหน้าทีข่องตนเองว่า เราเป็นมนษุย์ ซึง่จะดเีลศิ

ประเสรฐิได้ด้วยการฝึกฝนพฒันาตน การฝึกฝนพฒันาตน เป็นหน้าทีแ่ห่งชวีติ

ของเราหรือของชีวิตที่ดี เราจะต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนอยู่เสมอ
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๓. ให้เกิดก�าลังใจว่า การฝึกฝนพัฒนาตนนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงท�า 

มาจนส�าเรจ็ผลสมบรูณ์แล้วเป็นตวัอย่าง พระองค์ท�าได้ แสดงว่าเรากส็ามารถ

ท�า ได้แม้ว่าการฝึกศกึษานัน้บางครัง้จะยากมาก อาจท�าให้เราชกัจะย่อท้อ แต่

เมือ่ระลกึถงึพระพทุธเจ้าว่าพระองค์เคยประสบความยากล�าบากมากกว่าเรา

นักหนา พระองค์กก้็าวฝ่าผ่านลลุ่วงไปได้ เรากจ็ะเกดิก�าลงัใจทีจ่ะฝึกตนต่อไป

๔. ได้วิธีลัดจากประสบการณ์ของพระองค์ พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติ

มาล�าบากยากเยน็อย่างยิง่ ต้องลองผดิลองถกู บ�าเพญ็บารมกีว่าจะเป็นพทุธะ

ได้ เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ทรงประมวลประสบการณ์ของพระองค์มาวาง

เป็นหลักเป็นล�าดับสอนเราให้เข้าใจง่ายขึ้น เท่ากับบอกวิธีลัดให้เราส�าเร็จรูป

จากประสบการณ์ของพระองค์ ซึ่งเราเอามาใช้ได้ทันที ไม่ต้องยากล�าบาก

อย่างพระองค์

การระลกึถงึพระพทุธเจ้าเป็นสรณะได้ประโยชน์ถงึ ๔ ประการอย่าง

นี้เราจึงตั้งพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกของรัตนตรัย เป็นสรณะข้อที่ ๑

ข) เมือ่ระลกึถงึพระพทุธเจ้าเป็นแม่แบบแล้ว กค็ดิจะฝึกศกึษาพฒันา

ตน ทีนี้การที่จะพัฒนาตัวเองได้ ก็ต้องรู้หลักรู้ความจริงของกฎธรรมชาติคือ

ธรรมะ และต้องปฏิบัติตามธรรมนั้น เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงเป็นจุดเริ่ม

ที่น�าเราเข้าไปสู่ธรรมะ พูดง่ายๆ ว่า จากพุทธะโยงไปหา “ธรรมะ” ซึ่งก็คือตัว

ความจริงของธรรมชาติที่มนุษย์จะต้องรู้และน�ามาใช้ปฏิบัติ

ค) อย่างไรก็ตาม การที่จะรู้ธรรมและปฏิบัติตามธรรมให้เป็นอย่าง
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พระพทุธเจ้านัน้ มนษุย์โดยทัว่ไปไม่ได้ฝึกตนมามากมายถงึขัน้ทีจ่ะรูแ้ละท�าได้

เองอย่างพระสมัมาสมัพทุธเจ้า และกไ็ม่จ�าเป็นต้องฝึกถงึขนาดนัน้ เพราะเรามี

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทีท่รงรูธ้รรมรูท้างและบอกวธิใีห้แล้ว เรากไ็ปฟังค�าสอน

จากพระองค์และปฏิบัติตามโดยถือเอาพระองค์เป็นแบบอย่าง

แต่ถ้าเราอยู่ห่างไกลพระพุทธเจ้า หรือพระองค์ปรินิพพานแล้ว เรา

ก็เล่าเรียนสดับฟังค�าสอนของพระองค์ จากพระสงฆ์ที่ได้รักษาสืบต่อค�าสอน

ของพระองค์มาถึงพวกเรา

แม้จะได้สดับฟังค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์รักษาสืบทอด

ไว้ให้แล้ว ตามปกติมนุษย์ทั่วไปจะปฏิบัติธรรมฝึกตนให้ก้าวหน้าโดยล�าพัง

ตนเองได้ยาก มนุษย์โดยทั่วไปนั้น ต้องอาศัยบุคคลและสภาพแวดล้อมต่างๆ 

ช่วยเกื้อหนุน โดยเฉพาะสิ่งที่เกื้อหนุนได้ดีท่ีสุด ก็คือชุมชนที่จัดตั้งไว้อย่างดี 

ที่เรียกว่า “สังฆะ” 

ในชุมชนแห่งสังฆะนั้น นอกจากมีท่านที่ได้ฟังได้รู้ได้ฝึกปฏิบัติธรรม

มาก่อน เช่น ครู อาจารย์ ที่จะเป็นกัลยาณมิตรช่วยแนะน�า ฝึกสอนเราแล้ว 

ระบบความเป็นอยู่ วิถีชีวิต การสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชุมชน การจัดสรรสิ่ง

แวดล้อม และบรรยากาศของชุมชนนั้นเอง ทุกอย่างจะเอื้อช่วยเก้ือหนุนให้

เราฝึกตนก้าวไปในการรู้และปฏิบัติธรรมได้อย่างดีที่สุด 

ชุมชนแห่งสังฆะนี้ นอกจากเราจะได้อาศัยช่วยให้ตัวเราก้าวหน้าไป

ในการรูแ้ละท�า ตามธรรมโดยมกีลัยาณมติรเกือ้หนนุแล้ว เราเองเมือ่ก้าวหน้า
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ไป เป็นกัลยาณมิตรเกื้อหนุนผู้อื่นด้วย และสังฆะก็เป็นแหล่งที่จะด�ารงรักษา

ระบบและวิถีชีวิตที่ดีงามผาสุกไว้ให้แก่โลก

อนึง่ มนุษยถ์ึงจะมศีักยภาพทีจ่ะเปน็อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้า แต่

ระหว่างปฏิบัติ เราก็จะมีพัฒนาการในระดับต่างๆ ไม่ใช่อยู่ๆ ก็เป็นพุทธะได้

ทันที มนุษย์ทั้งหลายที่ปฏิบัติตามธรรมโดยมีพัฒนาการในระดับต่างๆ นั้น ก็

รวมกันเป็นชุมชนที่ดีงาม ประเสริฐ คือสังฆะนี้ ซึ่งถ้าเรียกตามภาษาปัจจุบัน

ก็คือ “สังคมอุดมคติ”

มนุษย์เราทุกคนควรจะมีส่วนได้อาศัยและร่วมสร้างชุมชนนี้ขึ้นมา

ให้ได้ ด้วยการฝึกศึกษาพัฒนาตัวเองของแต่ละคนขึ้นไป สุดยอดของมนุษย์

คือ พุทธะ แก่นแท้ของธรรมชาติคือ ธรรมะ จุดหมายของสังคมคือ สังฆะ

เพราะฉะนั้น หลักพระรัตนตรัย ก็คือหลักอุดมคติ ที่เป็นจุดหมาย 

เป็นอุดมการณ์ เป็นหลักการส�าหรับชาวพุทธ ซึ่งจะต้องยึดถือว่า

๑. เตือนใจเราให้ระลึกถึงศักยภาพของตัวเอง และให้ปฏิบัติหน้าที่

ในการพัฒนาตนเองให้เป็นอย่างพุทธะ

๒. เตือนใจให้ระลึกว่า การที่จะพัฒนาตนให้ส�าเร็จนั้น ต้องรู้เข้าใจ

และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักความจริงของกฎธรรมชาติ คือ ธรรมะ

๓. เตือนใจให้ระลึกว่า เราแต่ละคนจะร่วมอาศัยและร่วมสร้าง

สังคมอุดมคติ ด้วยการมี/เป็นกัลยาณมิตรและเจริญงอกงามขึ้นในชุมชนแห่ง

อารยชนหรืออริยบุคคล ที่เรียกว่า สังฆะ
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นี่คือหลักพระรัตนตรัยจะเห็นว่าทั้ง ๓ หลักโยงถึงกันหมด

ความจริงแห่งธรรมดาของโลกและชีวิต

ที่ต้องรู้ให้ทันและวางท่าทีให้ถูก 

ขอย้อนกลับมาที่ธรรมชาติของมนุษย์ซ่ึงเป็นสัตว์ที่ฝึกได้พัฒนาได้ 

จะเป็นนิวตันก็ได้ เป็นไอน์สไตน์ก็ได้ หรือจะเป็นกวีที่เก่งกาจ เป็นนักการ

ศึกษา ฯลฯ เป็นได้หมด จนกระทั่งประเสริฐสุดเป็นพุทธะก็ได้ 

เมื่อมนุษย์ประเสริฐด้วยการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนอย่างนี้ ก็เป็น

อนัว่าโยงกนัแล้ว คอื ธรรมชาตขิองมนษุย์ทีว่่าฝึกฝนพฒันาได้นัน้กส็อดคล้อง

กับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติ ย้อนกลับมาหาความจริงข้อแรกของ

ธรรมชาติอีก คือการที่มนุษย์ผู้ฝึกตนได้ จะพัฒนาตนส�าเร็จ จะต้องรู้เข้าใจ

ความจริงของกฎธรรมชาติและปฏิบัติให้ถูกตามกฎนั้น เช่น ปฏิบัติตามกฎ

แห่งเหตุปัจจัย เป็นต้น

ในบรรดากฎธรรมชาติทั้งหลาย กฎใหญ่ก็คือความเป็นไปตามเหตุ

ปัจจัย ซึ่งเป็นอย่างหนึ่งในหลักใหญ่ที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ๒ หลัก คือ

๑. หลักไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

๒. เบือ้งหลงัความเป็นอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา กค็อืกฎธรรมชาตแิห่ง

ความเป็นไปตามเหตุปัจจัย อันได้แก่ อิทัปปัจจยตา 

ฉะนัน้ ต่อจาก ไตรลกัษณ์ พระพทุธเจ้าจงึทรงสอนเรือ่ง ปฏจิจสมปุ- 
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บาท หรือที่เรียกเต็มว่า อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท คือความเป็นไปตาม

เหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลาย 

ถ้าเราเข้าถึงกระบวนการของเหตุปัจจัย หลักการต่างๆ ก็โยงถึงกัน

แจ่มแจ้งหมด และเข้าสูก่ารปฏบิติัในการทีจ่ะฝึกตนได้ แต่ถ้ารูแ้ค่อนจิจงั ทกุขัง 

อนัตตา เรายังท�า อะไรไม่ได้ ได้แค่รู้ทันว่าส่ิงท้ังหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลง 

ไม่เที่ยง ไม่คงที่ คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ เป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ได้แค่รู้ และ

วางใจ แต่ยังท�าไม่ได้

แต่พอรู้ว่า อ้อ...กฎแห่งเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลัง อนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา ก็คือ อิทัปปัจจยตา ซึ่งเป็นอย่างนี้ๆ ตอนนี้ก็เอามาใช้ลงมือท�า ได้คือ

เอามาใช้ในการฝึกฝนพฒันาตนของมนษุย์ ซึง่เป็นการเชือ่มระหว่างธรรมชาติ

พิเศษของมนุษย์ กับธรรมชาติสามัญของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง

หันมาดูการน�ากฎธรรมชาติมาใช้ในชีวิตของมนุษย์

พระพุทธศาสนามองชีวิตของมนุษย์ว่าเกิดจากองค์ประกอบต่างๆ 

มาประชุมกัน โดยสัมพันธ์กันเป็นระบบ และเป็นกระบวนการ เราจะเข้าใจ

มันก็ต้องแยกดูองค์ประกอบ ฉะนั้น ตอนแรกเราก็แยกชีวิตออกก่อน วิธีแยก

ง่ายๆ ขั้นต้นที่สุดก็คือแยกองค์ประกอบ เหมือนอย่างเราเอารถมาคันหนึ่ง ก็

แยกว่ารถคันนีป้ระกอบด้วยอะไรบ้าง ส�าหรบัมนษุย์การแยกอย่างง่ายทีส่ดุคอื

แยกเป็น ๒ ได้แก่ รูปธรรม กับนามธรรม หรือ กาย กับใจ

เมื่อแยกละเอียดลงไปอีก ด้านรูปธรรม หรือร่างกาย ประกอบด้วย
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ธาตุต่างๆ มาประชุมกันเข้า มีมหาภูตรูป ๔ อุปาทายรูป ๒๔ และในแต่ละ

อย่างก็แยกย่อยออกไปอีก

ส่วนในทางนามธรรม หรือทางใจ ก็แยกออกไปอีกเป็น เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ จากนั้นเวทนาก็แยกย่อยออกไปเป็นเวทนา ๓ หรือ

เวทนา ๕ หรือเวทนา ๖ สัญญาก็แยกย่อยออกไป เป็นสัญญา ๖ สังขารก็แยก

ย่อยออกไปต่างๆ เช่นเป็นสัญเจตนา ๖ เป็นเจตสิก ๕๐ และวิญญาณก็แยก

ออกไปเป็น ๖ เป็น ๘๙ หรือเป็น ๑๒๑ เป็นต้น แยกออกไปๆ ซึ่งเป็นการ 

จ�าแนกแยกแยะในระบบ ขันธ์ ๕ 

อย่างนี้เป็นระบบแยกซอย เป็นการศึกษาธรรมชาติของชีวิตมนุษย์

เหมือนนักวิทยาศาสตร์แยกแยะองค์ประกอบด้านรูปธรรม แต่ในท่ีนี้เอา

ง่ายๆ แยกแค่ ๒ เป็นกายกับใจ เพราะถ้าแยกมากจะยากยุ่ง เอาไว้ไปศึกษา

รายละเอียดทีหลัง

อย่างไรก็ตาม ชีวิตมนุษย์ไม่ได้อยู่นิ่งเฉย ไม่ใช่ของตาย ชีวิตต้อง

เคลือ่นไหว ดังทีเ่รยีกว่าด�าเนินชวีติ แม้แต่รถยนต์ซึง่ไม่มชีวีติกม็กีารเคลือ่นไหว 

เมือ่แยกองค์ประกอบของมนัออกดแูล้ว จากนัน้กศ็กึษาตอนมนัวิง่แล่น ว่ามนั

ท�างานอย่างไร โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยขณะท�างาน

ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน เมื่อแยกส่วนออกดูองค์ประกอบตอนอยู่

นิ่งเฉยแล้ว ก็ต้องศึกษาขณะที่มันด�าเนินไป หรือขณะท�างานด้วย การแยก ๒ 

แบบนี้ไม่เหมือนกัน แต่ก่อนจะถึงแบบที่ ๒ ก็ต้องศึกษาแบบที่ ๑ ก่อน
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เหมือนแพทย์ศึกษาชีวิตด้านกาย ต้องศึกษา anatomy คือ 

กายวิภาค แยกองค์ประกอบให้เห็นอวัยวะต่างๆ ว่ามีอะไรบ้างเป็นอย่างไร 

แล้วก็ศึกษา physiology คือสรีรวิทยา ให้รู้ว่าอวัยวะต่างๆ ท�างานอย่างไร 

และสัมพันธ์กันอย่างไร ทั้งเป็นกระบวนการ และเป็นระบบ

ในทางธรรมกเ็ริม่ด้วยแยกองค์ประกอบทีอ่ยูน่ิง่ๆ เป็นกายกบัใจ ต่อ

จากน้ันก็แยกให้เห็นการท�างานเป็นกระบวนการว่า องค์ประกอบทั้งหลาย

สมัพันธ์เป็นเหตุปัจจยัแก่กนัอย่างไร การแยกองค์ประกอบแบบนีจ้ะเหน็ได้ใน

หลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งมีองค์ประกอบ ๑๒ ส่วน เป็นปัจจัยแก่กันหมุนเวียน

ไปเป็นวงจร

จะพัฒนาศักยภาพของคนให้มีชีวิตแห่งปัญญา

ก็ต้องรู้จักธรรมชาติของชีวิตซึ่งจะท�าหน้าที่ศึกษา 

อย่างไรกต็าม ระบบการท�างานของชวีติมนษุย์มคีวามพเิศษต่างออก

ไปจากระบบการท�างานของรถยนต์เป็นต้น กล่าวคือ วัตถุต่างๆ เช่นรถยนต์ 

เป็นต้น แม้จะเคลื่อนไหวได้ แต่ก็ไม่มีชีวิต ไม่มีเจตจ�านงหรือเจตนา มันจะ

เคลือ่นไหวไปไหน กต้็องมคีนมาขบัขีบ่งัคับ ล�าพงัตวัมนั องค์ประกอบทัง้หลาย

ทั้งระบบก็ท�างานเคลื่อนไหวอยู่อย่างนั้นๆ เท่าเดิม

แต่ระบบการท�างานของชวีติมนษุย์ไม่ได้วนอยูใ่นวงจรเท่าเดมิอย่าง

นั้น มนุษย์มีเจตจ�านงหรือมีเจตนา และมีคุณสมบัติพิเศษเช่นปัญญาเป็นต้น 
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ท�าให้การเคลื่อนไหวของชีวิตมนุษย์มีการปรับตัว ปรับปรุงพัฒนาระบบการ

ท�างานของตัวมันเองและจัดการกับสิ่งอื่นภายนอกได้ด้วย

การท�างานขององค์ประกอบทั้งหลายของชีวิตมนุษย์ ท่ีมีลักษณะ

พเิศษอย่างนี ้เรยีกง่ายๆ ว่าเป็นระบบการเป็นอยูห่รอืการด�าเนนิชวีติ ซึง่เราก็

จะต้องศึกษาให้เห็นองค์ประกอบต่างๆ ของมัน และการที่องค์ประกอบเหล่า

น้ันท�างานสัมพันธ์กันในการที่มันจะเป็นอยู่ เจริญงอกงาม พัฒนาไป และ

จัดการกับสิ่งอื่นๆ ภายนอกให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

ชีวิตมนุษย์ ที่เป็นอยู่หรือด�าเนินไปทั้งระบบนี้ แยกองค์ประกอบ

ได้ ๓ ส่วนใหญ่ คือ

๑. การเคลื่อนไหวติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอก โดยใช้ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ และการแสดงออกต่างๆ ซึ่งปรากฏออกมาทางกายวาจา จะใช้ค�า 

ตามภาษาสมัยใหม่ว่า “พฤติกรรม” ก็มีความหมายแคบเกินไป ขอแต่งเป็น

ค�าใหม่ว่า พฤติสัมพันธ์

๒. เบื้องหลังการติดต่อสัมพันธ์และพฤติกรรมที่แสดงออก ก็มี

กระบวนการท�างานของจิตใจ เริ่มตั้งแต่เจตจ�านง (ความตั้งใจ) เพราะการ

ตดิต่อสมัพันธ์และพฤติกรรมทีแ่สดงออกมาทกุอย่างของมนษุย์ เกดิจากเจตนา 

คือมีความตั้งใจ จงใจ

นอกจากนีย้งัมแีรงจงูใจเป็นตวัก�าหนดอกีชัน้หนึง่ว่าจะตัง้ใจอย่างไร 

แรงจงูใจนีม้ทีัง้ฝ่ายชัว่และฝ่ายด ีเช่น ความรกั ความโกรธ ความอยากรู ้ความ
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ลุ่มหลง ความเคารพ ความริษยา เป็นต้น 

แล้วก็มีความสุข หรือความทุกข์อยู่ในใจอีก ซึ่งเป็นตัวก�าหนดหรือ

ชักจูง ความตั้งใจนั้น เช่นว่า เพราะอยากได้สุข จึงเคลื่อนไหวท�าพฤติกรรม

แบบนี้ เพราะอยากหนีทุกข์ จึงเคลื่อนไหวท�าพฤติกรรมแบบนี้ 

เพราะฉะนั้น การติดต่อสัมพันธ์และพฤติกรรมจึงไม่ได้เกิดข้ึนมา

ลอยๆ แต่มีปัจจัยขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง คือกระบวนการของจิตใจ (หลาย

อย่างที่ปัจจุบันมักเรียกเพี้ยนไปว่า “อารมณ์”) เป็นด้านที่ ๒ ในกระบวนการ

ท�างานของชีวิต เรียกสั้นๆ ว่า จิตใจ

๓. ในการเคลือ่นไหวตดิต่อสมัพนัธ์ท�าพฤตกิรรมนัน้ คนต้องมคีวาม

รู้ รู้เท่าไรก็ตั้งใจเคลื่อนไหวท�าพฤติกรรมได้เท่านั้น ถ้าไม่รู้เลย ความตั้งใจท�า

พฤตกิรรมกส่็งเดชเรือ่ยเป่ือย พอมคีวามรูบ้้าง กต็ัง้ใจเคลือ่นไหวท�าพฤตกิรรม

ได้ผลขึ้นบ้าง ถ้ารู้มากขึ้น การตั้งใจเคลื่อนไหวท�าพฤติกรรมก็จะซับซ้อนและ

จะได้ผลส�าเร็จมากยิ่งขึ้น 

ฉะนั้น ความรู้จึงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญมาก ซึ่งท�าให้เราตั้ง

เจตจ�านงได้แค่ไหนว่าจะเอาอย่างไร แล้วก็เคลื่อนไหวท�าพฤติกรรมออกไป

ตามนั้น เพราะฉะนั้น แดนรู้จึงเป็นแดนใหญ่ด้านหนึ่งของชีวิต ได้แก่ ปัญญา 

ถ้าเราพฒันาปัญญา เรากจ็ะขยายมติแิละขอบเขต ทัง้ของด้านจติใจ

และของด้านพฤติกรรมออกไปทั้งหมด 

พฤติกรรมของมนษุย์ทีพ่ฒันาออกมาเป็นกลุม่เป็นหมูร่วมๆ กนั เป็น
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วัฒนธรรมและอารยธรรมนัน้ กเ็กดิจากเจตจ�านงตามอ�านาจของแรงจงูใจ เช่น

ความปรารถนาทีจ่ะเอาชนะธรรมชาติ ท�าให้อารยธรรมตะวนัตกเจรญิมาอย่าง

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ นี่คือเจตจ�านงซึ่งอยู่ในด้านจิตใจ

แต่เจตจ�านงนั้นเกิดขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขของความรู้ เขามีความรู้

ความเข้าใจอะไรอย่างไร กม็คีวามเชือ่ ยดึถอื และคดิไปได้อย่างนัน้แค่นัน้ แล้ว

ก็ตั้งเจตจ�านงต่างๆ ที่จะท�าพฤติกรรมภายในขอบเขตเท่านั้น เพราะฉะนั้น 

แดนปัญญาคือความรู้จึงยิ่งใหญ่มาก

ลกัษณะส�าคัญของกระบวนการด�าเนนิชีวติของมนษุย์ คอืการพฒันา

ศกัยภาพในการทีจ่ะด�าเนินชวีติให้สามารถอยูร่อดและอยูไ่ด้อย่างดงีามมคีวาม

สุขยิ่งขึ้น หรือพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสัตว์ที่ประเสริฐยิ่งขึ้น จนถึงความเป็น

พุทธะในที่สุด ตกลงว่า ชีวิตของมนุษย์ ที่เป็นกระบวนการเคลื่อนไหวด�าเนิน

ไปท่ามกลางสิ่งแวดล้อมนี้ แยกเป็น ๓ ด้าน คือ

๑. พฤติสัมพันธ์

๒. จิตใจ

๓. ปัญญา

นีค่อืการแยกองค์ประกอบของชวีติอกีแบบหนึง่ตามหลกัพระพทุธ-

ศาสนา 

เรามกัจะติดอยูแ่ค่การแยกแบบกายกบัใจ ซึง่เป็นการแยกเพือ่ความ

รู้เข้าใจ แต่เอามาใช้ปฏิบัติได้น้อย 

20130628_��������������� (�. �. �������).indd   255 11/20/13   6:58 AM



ทุกข์ส�าหรับเห็น แต่สุขส�าหรับเป็น256

ถ้าเราจะน�าพระพุทธศาสนามาใช้ในระดับปฏิบัติการ ในการท�า

กิจการต่างๆ โดยเฉพาะในการพัฒนามนุษย์ และในการพัฒนาสังคมจะต้อง

ก้าวมาถึงการแยกในระดับกระบวนการด�าเนินชีวิต คือแยกเป็น ๓ ด้าน หรือ 

๓ แดน อย่างนี้ 

ถงึตอนนีเ้ราได้ครบแล้ว เหมอืนทีบ่อกเมือ่กี ้ในตวัอย่างเรือ่งรถยนต์ 

ซึ่งมีการแยกแยะ ๒ ระดับ คือแยกตอนจอดอยู่นิ่งๆ ให้เห็นว่ามีองค์ประกอบ

อะไรบ้าง และแยกตอนท�างานคือวิ่งแล่นไปว่ามันท�างานอย่างไร แต่ในเรื่อง

ชีวิตมนุษย์ เราแยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบ ๓ ระดับ คือ

๑. แยกองค์ประกอบ ตามสภาพหรือในภาวะอยู่นิ่งเฉย (เช่น แยก

เป็นรูป+นาม, กาย+ใจ, ขันธ์ ๕)

๒. แยกให้เห็นการท�างาน ของส่วนต่างๆ ในระบบวงจรความ

สัมพันธ์ (เช่น แยกแบบปฏิจจสมุปบาท)

๓. แยกให้เห็นระบบและกระบวนการด�าเนินชีวิต ที่องค์ประกอบ 

๓ ด้านมาร่วมกันขับเคลื่อนชีวิตให้เป็นอยู่ได้ดียิ่งขึ้นๆ ไปสู่จุดหมายที่จะเป็น

ชีวิตที่สมบูรณ์ (แยกเป็น ๓ ด้าน หรือ ๓ แดน คือ ด้านสัมพันธ์ภายนอก ด้าน

จิตใจ และด้านปัญญา)

เมือ่ได้ความเข้าใจเป็นพืน้ฐานแล้ว กข็อจบเรือ่งธรรมชาตขิองมนษุย์ 

เท่าที่พอจะใช้แค่นี้ก่อน
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-๓-

แก่นธรรมเพื่อชีวิต

การด�าเนินชีวิตทั้งสามด้าน

เป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันในการศึกษา
เมื่อรู้ธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายและธรรมชาติของมนุษย์แล้ว ก็เอา

ความรู้ในความจริงของธรรมชาตินั้นมาใช้ประโยชน์

สาระของพระพทุธศาสนาอยูต่รงนี ้คอืการน�าเอาความรูใ้นธรรมชาติ

และกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ สนองจุดหมายที่เราต้องการ คือการพัฒนา

มนุษย์ เพราะได้บอกแล้วว่า มนุษย์พัฒนาได้ จนสามารถเป็นอยู่โดยไม่ต้อง

พึ่งพาอวิชชา ตัณหา อุปาทาน

ในเมื่อกระบวนการของชีวิตที่เคลื่อนไหวไปนั้นแยกเป็น ๓ ด้าน คือ

พฤติสัมพันธ์ ที่เรียกโดยอนุโลมว่า พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เราก็พัฒนา

ชีวิตทั้ง ๓ ด้านนี้ขึ้นไป ให้ท�าอะไรต่ออะไรได้ส�าเร็จตามต้องการ จนมีชีวิตที่

สมบูรณ์ โดยพัฒนาพฤติกรรมขึ้นไป พัฒนาจิตใจขึ้นไป โดยเฉพาะข้อส�าคัญ

ที่สุดต้องพัฒนาปัญญาขึ้นไป เพราะในที่สุด ทุกอย่างจะอยู่ในขอบเขตของ

ปัญญา อย่างที่ว่า รู้เท่าใดท�าได้เท่านั้น
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แต่ในทางกลับกัน คนก็พัฒนาปัญญาไม่ได้ ถ้าไม่มีการสื่อสัมพันธ์

การท�าพฤติกรรม และการท�างานของจิตใจมาเกื้อหนุน

มีหลักการอยู่ว่า องค์ประกอบทั้ง ๓ ด้านแห่งกระบวนการด�าเนิน

ชีวิตของมนุษย์ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

แม้ว่าจุดยอดจะอยูท่ี่การพฒันาปัญญา กจ็รงิ แต่ปัญญานัน้จะเกดิ

ขึ้นมาลอยๆ ไม่ได้ ต้องอาศัยจิตใจ พร้อมด้วยพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและ

การใช้อินทรียสัมพันธ์

ปัญญาอาศัยพฤติสัมพันธ์ (อินทรียสัมพันธ์ และพฤติกรรม) เช่น 

อย่างง่ายๆ เราจะได้ความรู ้เราต้องอาศัยตา ห ูจมกู ลิน้ กายของเรา สือ่ความรู้

จากโลกภายนอกเข้ามา เราต้องเคลือ่นไหว เช่น เดนิไปหาข้อมลูต้องใช้มอืหยบิ 

ฉวย ค้น แยก เลือก เก็บข้อมูลเป็นต้น ต้องใช้วาจา เช่น รู้จักสอบถาม รู้จัก

ปรึกษา รู้จักพูด เริ่มตั้งแต่รู้จักตั้งค�าถาม ถ้าไม่รู้จักตั้งค�าถาม ถามไม่เป็น พูด

กับเขาไม่รู้เรื่อง เขาก็ไม่รู้ว่าถามอะไร หรือถ้าถามด้วยค�าพูดไม่ดี เขาก็เกลียด

เอา ไม่ร่วมมือ ไม่อยากตอบ 

เพราะฉะนั้นจึงต้องพัฒนาพฤติกรรมให้รู้จักพูด รู้จักตั้งค�าถามให้

ชัดเจน รู้จักพูดให้น่าฟังใช้ถ้อยค�าสละสลวย พัฒนาพฤติกรรมให้สัมพันธ์กับ

เพื่อนมนุษย์อย่างได้ผลดี ให้เขามีไมตรี ให้เขาช่ืนชม ให้เขาเต็มใจท่ีจะร่วม

มือ เป็นต้น 
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พร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่ง ปัญญาก็ต้องอาศัยจิตใจ เช่น จิตใจต้อง

เข้มแข็งอดทน มีความเพียรพยายาม แน่วแน่มั่นคง มีสติ มีสมาธิ ถ้าจิตใจ

เกียจคร้าน ระย่อ ท้อถอย ไม่สู้ พอเจอปัญหาก็ถอย ความคิดก็ไม่ก้าว ปัญญา

ก็ไม่พัฒนา แต่ถ้าใจสู้ เข้มแข็ง เดินหน้าต่อไป ก็สามารถพัฒนาปัญญาได้ หรือ

ถ้าไม่มสีมาธ ิใจฟุง้ซ่าน กคิ็ดอะไรสบัสนไม่ชดัเจน จงึต้องให้ใจมสีมาธด้ิวย ดงันี้

เป็นต้น สภาพจิตใจจึงเกื้อหนุนต่อการพัฒนาของปัญญา 

จิตใจเป็นฐานของพฤติกรรม อย่างที่พูดแล้วว่า การเคลื่อนไหวท�า 

พฤตกิรรมของคนเรา เกดิจากความต้ังใจ เราต้องมเีจตนา ซึง่ประกอบด้วยแรง

จูงใจ ถ้าเรามีแรงจูงใจและความตั้งใจที่ดี พฤติกรรมที่ออกไปก็จะดี 

จิตใจก็ต้องอาศัยพฤติกรรม เพราะพฤติกรรมเป็นเครื่องมือสนอง

ความต้องการของจติใจ จติใจอยากได้โน่นได้นี ่อยากเหน็อยากดอูยากฟังหรอื

เกลียดชังอยากหนีอยากท�าลายอยากไปให้พ้นจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นต้น ก็อาศัย

พฤติกรรม ต้องส�าเร็จด้วยพฤติกรรมทั้งนั้น 

ปัญญาเป็นตัวชี้น�าบอกทาง ให้แสงสว่าง ก�ากับ ควบคุม ดูแล จัด

ปรับแก้ไข ขยายขอบเขต พฒันาและท�าหน้าทีป่ลดปล่อย ช่วยให้เกดิอสิรภาพ

ทั้งแก่พฤติกรรม และแก่จิตใจ 

ปัญญาชี้น�าพฤติกรรม ควบคุม ก�ากับ ขยายขอบเขต และปลด

ปล่อยพฤติกรรม อย่างที่พูดไปแล้วว่า พฤติกรรมจะท�าอะไรได้แค่ไหน ก็ได้

แค่เท่าที่มีปัญญารู้เท่าใด ถ้าไม่รู้เลย ก็ติดขัด ตัน ถ้ารู้เข้าใจ พฤติกรรมก็เดิน
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หน้าได้ต่อไป ยิ่งรู้เข้าใจมองเห็นกว้างไกลลึกซึ้ง พฤติกรรมก็ยิ่งกว้างขวางซับ

ซ้อนและท�าได้ผลมากขึ้นๆ 

ปัญญาบอกทางแก่จิตใจ รวมทั้งชี้น�า ก�ากับ จัดปรับ แก้ไข ขยาย

ขอบเขต ตลอดจนปลดปล่อยจติใจให้เป็นอสิระ อย่างทีพ่ดูไปแล้ว เช่น พอเจอ

อะไร ถ้าไม่รู้เรื่อง ก็ติดขัดอัดอั้นตันทันที ท�าอะไรไม่ถูก เกิดทุกข์เป็นปัญหา 

แต่พอปัญญามา รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร เป็นอย่างไร จะปฏิบัติต่อมันอย่างไร เรา

จะเอามันมาใช้ท�าอะไรได้ ก็โล่งโปร่งสบายใจ หมดปัญหา ไม่บีบคั้นติดขัดคับ

ข้อง ใจก็โล่งไป 

เพราะฉะนั้น ปัญญามาก็ท�าให้จิตใจเป็นอิสระ มีความสุข โล่งโปร่ง 

แก้ปัญหาได้ เรียกว่าเป็นตัวปลดปล่อย คือ liberate จิตใจ

เพราะฉะนัน้ ชวีติทัง้ ๓ ด้านของมนษุย์ คอื พฤตกิรรม จติใจ ปัญญา

จึงคืบเคลื่อนไปด้วยกันเป็นระบบแห่งกระบวนการ ที่อาศัยซึ่งกันและกัน 

มนุษย์จึงต้องพัฒนาไปด้วยกันพร้อมทั้ง ๓ อย่าง 

บนฐานแห่งหลักความสัมพันธ์ของชีวิตสามด้าน 

ทรงตั้งหลักไตรสิกขาให้มนุษย์พัฒนาอย่างบูรณาการ 

เม่ือรู้เข้าใจหลักความสัมพันธ์เป็นปัจจัยแก่กันของชีวิต ๓ ด้าน

นั้นแล้ว ก็น�าหลักน้ันมาใช้ในการพัฒนาชีวิต เริ่มตั้งแต่พัฒนาพฤติกรรม 

ให้ดีขึ้น โดยฝึกด้วยความตั้งใจ และมีความเข้าใจ ให้เกิดพฤติกรรมที่ดีงาม 
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เกื้อกูลขึ้นมาติดตัวหรือประจ�าตัว เรียกว่า ศีล 

โดยทัว่ไป ในการฝึกให้เกดิศีลเราจะใช้ “วนิยั” เพราะว่าวนิยันัน้เป็น

ตวัก�าหนดรปูแบบ วนิยักค็อืการจดัต้ัง วางระบบ ก�าหนดระเบยีบแบบแผนใน

สงัคมมนษุย์ ถ้าเราไม่มรีะบบระเบยีบแบบแผน พฤตกิรรมของมนษุย์จะวุน่วาย

มาก เราจึงใช้วินัยเป็นตัวก�าหนดหรือจัดระบบพฤติกรรม เมื่อพฤติกรรมของ

คนเป็นไปตามวินัยที่จัดตั้งวางก�าหนดไว้ ก็เรียกว่าศีล 

เวลานี้สับสนกันมากระหว่างค�า ว่า “วินัย” กับ “ศีล” จนกระทั่ง

บางที ก็ใช้เป็นอันเดียวกัน หรือไม่ก็แยกห่างกันไปคนละเรื่องเลย 

ขออธิบายว่า วินัย คือการจัดตั้งวางระบบระเบียบแบบแผน รวม

ทั้งตัวลายลักษณ์อักษรที่เป็นข้อก�า หนดว่า เราจัดวางระเบียบแบบแผนก�า 

หนดพฤติกรรมกันไว้อย่างไร ส่วนคุณสมบัติของคนที่ตั้งอยู่ในวินัยนั้น เรียก

ว่า ศีล ก็แค่นี้เอง

วินัย นั้นอยู่ข้างนอก วินัยเป็นเครื่องมือฝึกคนให้มีพฤติกรรมที่ถูก

ต้องเหมาะสม เป็นตัวหนังสือบ้าง เป็นภาวะแห่งความเป็นระเบียบบ้าง เป็น

ระบบแบบแผนทีก่�าหนดการฝึกบ้าง ตลอดจนเป็นการปกครองคอืจดัการดแูล

ควบคุมคนให้ปฏิบัติหรือฝึกตนตามระบบระเบียบที่จัดตั้งไว้นั้น

เมื่อคนปฏิบัติตาม จนความเป็นระเบียบกลายเป็นคุณสมบัติในตัว

เขาแล้ว การที่เขาปฏิบัติตามวินัยนั้น เราเรียกว่า ศีล เพราะฉะนั้น ค�าว่า “มี
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วินัย” ที่ใช้กันในสมัยนี้ ก็คือศีลนั่นเอง

เรื่องนี้ยังมีข้อที่ควรทราบอีกมาก แต่เวลาไม่พอ จะต้องขอผ่านไป

ก่อน พูดคร่าวๆ ว่าการฝึกพฤติกรรมและการติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอก

ของมนุษย์ให้เป็นไปในทางที่ดีงามเกื้อกูล จนเกิดเป็นคุณสมบัติขึ้นในตัวของ

เขา เรียกสั้นๆ ว่า “ศีล” คือการมีพฤติกรรมและการสื่อสารสัมพันธ์ท่ีพึง

ปรารถนา เรียกเต็มว่า “อธิศีลสิกขา” 

เป็นอนัว่า ศลี กคื็อกระบวนการฝึกพฤตกิรรมและการตดิต่อสมัพนัธ์

ของมนุษย์ กับสิ่งแวดล้อมหรือโลกภายนอก 

การพฒันาด้านจิตใจ มคีณุสมบตัมิากมายทีพ่งึต้องการ เช่น เมตตา 

กรุณา ศรัทธา กตัญญูกตเวที ความเคารพ ความเพียร ความเข้มแข็ง อดทน 

ความมีสติ ความมีสมาธิ ความร่าเริง เบิกบาน ผ่องใส ความสุข ฯลฯ เรียก

ว่า “อธิจิตตสิกขา” 

แต่บางทเีรยีกชือ่ให้สัน้และง่ายเข้า โดยเอาสมาธ ิซึง่เป็นคณุสมบัตทิี่

เป็นแกนส�า คญัมาเป็นตวัแทน จงึเรยีกการพฒันาด้านจติทัง้หมดว่า “สมาธ”ิ 

ค�าที่นิยมพูดกันในปัจจุบันว่า “การพัฒนาทางอารมณ์” ก็เป็นค�า

พูดเพี้ยนไป ซึ่งมีความหมายรวมอยู่ใน การพัฒนาด้านจิตใจ ที่ก�าลังอธิบาย

อยู่นี้ 

ท�าไมจงึว่า “สมาธ”ิ เป็นคณุสมบตัแิกน ถงึกบัเป็นตวัแทนทีใ่ช้เรยีก

ชื่อการพัฒนาด้านจิตทั้งหมด? 

20130628_��������������� (�. �. �������).indd   262 11/20/13   6:58 AM



พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 263

ตอบว่า ในการพัฒนาจิตของคนนี้ มีคุณสมบัติส�าคัญที่สุดอยู่อย่าง

หนึ่ง ซึ่งถ้าขาดไปเสีย คุณสมบัติอย่างอื่นก็จะตั้งอยู่ไม่ได้และการพัฒนาด้าน

จิตใจก็จะด�าเนินไปไม่ได้

เหมือนกับว่าเรามีของมากมาย เราจะจัดเก็บตั้งมันไว้ หรือเราจะ

ท�างานกับมันหรือจะให้ของเหล่านั้นเจริญงอกงามข้ึนไป หรืออะไรก็แล้วแต่ 

มีสิ่งจ�าเป็นอย่างหนึ่งคือฐานที่ตั้งหรือที่รองรับที่มั่นคง 

เช่นจะวางของบนโต๊ะ โต๊ะก็ต้องมั่น ถ้าโต๊ะสั่นไหว ของอาจจะล้ม

หรอืหล่นหายไปเลย หรอืจะท�างานกบัของเหล่านัน้ กไ็ม่สะดวกหรอืไม่ส�าเรจ็

แต่ถ้าโต๊ะทีต้ั่งทีว่างหรอืทีร่องรบันัน้มัน่คงไม่หวัน่ไหว ของนัน้กต็ัง้อยู ่จะจดัจะ

ท�าอะไรกับมัน หรือจะให้เกิดการเคลื่อนไหวงอกงามเจริญขึ้น ก็ท�าได้

ในทางจิตใจก็เหมือนกัน คุณสมบัติที่เป็นแกนในการพัฒนาจิตใจ ก็

คือภาวะที่จิตอยู่ตัวได้ที่ ซึ่งช่วยให้คุณสมบัติอื่นๆ ตั้งอยู่ได้ เจริญงอกงามได้

ตลอดจนช่วยให้ปัญญาท�างานได้ดี 

คุณสมบัติตัวแกนนี้เรียกว่า สมาธิ แปลว่า จิตตั้งมั่น คือจิตอยู่กับ

สิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการ ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิ มันก็ไม่อยู่กับสิ่งที่ต้องการ 

หรืออยู่กับสิ่งที่ต้องการไม่ได้ตามต้องการ เช่น อยู่กับหนังสือ อยู่กับงานไม่

ได้เลย เดี๋ยวไปๆ 

สมาธินี่แหละเป็นตัวแทนของกระบวนการพัฒนาจิต เพราะฉะนั้น 

จึงเอาค�า ว่า “สมาธิ” มาเรียกแทนการพัฒนาคุณสมบัติด้านจิตทั้งหมด นี่
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เรียกว่าเป็นวิธีเรียกแบบตัวแทน แต่ตัวแทนนี้เป็นตัวแกนด้วย 

ส่วนการพฒันาปัญญา เรยีกชือ่เตม็ว่า “อธปัิญญาสกิขา” แต่นยิม

เรียกง่ายๆ สั้นๆ ว่า “ปัญญา” คือกระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ

เป็นอันว่า การพัฒนามนุษย์ก็อยู่ที่ ๓ ด้าน หรือ ๓ แดนนี้ ซึ่งด�าเนิน

ไปด้วยกันอย่างเกื้อหนุนแก่กันเป็นระบบแห่งบูรณาการ 

การฝึกฝนพฒันามนษุย์ เริม่ตัง้แต่การเรยีนรูต่้างๆ นี ้ศพัท์บาลเีรยีก

ว่า “สิกขา” ฉะนั้นการฝึก ๓ ด้านที่พูดมาแล้วจึงเป็นสิกขา ๓ ด้าน ค�าว่า ๓ 

นั้นภาษาบาลีคือ “ติ” ถ้าเป็นสันสกฤตก็คือ “ไตร” ฉะนั้นจึงเป็น ไตรสิกขา

ไตรสิกขาก็แยกเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา ดังกล่าวแล้ว ซึ่งก็คือ

กระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปัญญา เพื่อให้ชีวิต

มนุษย์ด�าเนินไปสู่ความสมบูรณ์ คือภาวะที่เป็นผู้มีวิชาแล้ว มีชีวิตเป็นอยู่ด้วย

ปัญญา ไม่ต้องมชีวีติอยูโ่ดยพึง่พาอาศยัอวชิชา ตณัหา อปุาทาน และไม่ตกอยู่

ใต้อ�านาจครอบง�าของมนัอกีต่อไป กค็อืพ้นทุกข์ โดยก�าจดัสมทุยัได้ บรรลจุดุ

หมาย คือ นิโรธ เพราะปฏิบัติตามมรรคได้ครบถ้วน

จะเห็นว่าอริยสัจสี่มาครบหมดเลยทีเดียว

เรื่องไตรสิกขา คือการที่จะพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญานั้น 

มีรายละเอียดมาก ดังนั้น เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติ ท่านจึงจ�าแนกออกไป

เป็นข้อปฏิบัติย่อย ทีละหมวดทีละประเภท ซึ่งมีมากมาย คือข้อปฏิบัติและ

คุณสมบัติทั้งหลายที่กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนา 
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เมื่อพัฒนาด้วยไตรสิกขา ชีวิตก็เป็นอริยมรรคา

เพราะชีวิตที่ดี คือชีวิตที่ศึกษา

ชีวิตต้องเป็นอยู่ด�าเนินไปตลอดเวลา การท่ีชีวิตเป็นอยู่ด�าเนินไปก็

คือการที่ต้องเคลื่อนไหวพบประสบการณ์ใหม่ๆ เจอสถานการณ์ใหม่ๆ ซึ่งจะ

ต้องรูจ้กัต้องเข้าใจ ต้องปฏบิตัหิรอืจดัการอย่างใดอย่างหนึง่ หรอืหาทางแก้ไข

ปัญหาให้ผ่านรอดหรอืลลุ่วงไป ทัง้หมดนีเ้รยีกสัน้ๆ กค็อืสกิขา หรอืการศกึษา

เพราะฉะนั้น การที่ชีวิตจะเป็นอยู่ได้ ก็ต้องศึกษาหรือสิกขาตลอด

เวลา พูดสัน้ๆ ว่า ชีวติคอืการศกึษา หรอืชวีติทีด่คีอืชวีติทีม่สีกิขา หมายความ

ว่ามีการเรียนรู้ หรือมีการฝึกฝนพัฒนาไปด้วย

พูดอีกอย่างหนึ่งว่า การด�าเนินชีวิตที่ดี จะเป็นชีวิตแห่งสิกขาไปใน

ตวั เราเคยได้ยนิว่า ฝรัง่บางพวกว่าชวีติคอืการต่อสู ้บ้างกว่็าชวีติเป็นความฝัน 

แต่ถ้าพูดตามหลกัพระพทุธศาสนา “ชวีติคอืการศกึษา” ถ้าใช้ภาษาฝรัง่กต้็อง

พูดว่า To live is to learn. หรือ Life is learning. 

ตรงนี้เป็นการประสานระหว่างการพัฒนามนุษย์หรือการเรียนรู้

ฝึกฝนพฒันามนษุย์ ทีเ่รยีกว่าสกิขา/ศกึษา กบัการด�า เนนิชวีติทีด่ขีองมนษุย์

ทีเ่รยีกว่ามรรค ให้เป็นอนัเดียวกนั คือการด�าเนนิชีวติชนดิท่ีมกีารศกึษาพฒันา

ชีวิตไปด้วยในตัว จึงจะเป็นชีวิตที่ดี

ศีล สมาธิ ปัญญา คือการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาหรือ

การศึกษา ๓ ด้านที่พูดไปแล้ว เมื่อขยายออกเป็นข้อปฏิบัติ ก็มาเป็นมรรคมี
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องค์ ๘ นั่นเอง 

ในท�านองเดียวกัน มรรคมีองค์ ๘ เมื่อสรุปก็เป็น ๓ คือ ศีล สมาธิ 

ปัญญา 

ฉะนั้น ศีล สมาธิ ปัญญา ๓ อย่างของไตรสิกขากับมรรคมีองค์ ๘ 

ประการ จึงตรงกัน กล่าวคือ 

ด้านศีล กระจายออกเป็นสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมา-

อาชีวะ นี่คือการใช้กายและวาจาให้ถูกต้องดีงาม ทั้งในการกระท�าทั่วไป ใน

การสื่อสารสัมพันธ์ และในการเลี้ยงชีพ ให้ถูกต้อง 

ด้านจิตใจ มีมากมาย แต่ตัวน�าส�าคัญมี ๓ คือ ต้องมีความเพียร

พยายาม เดนิไปข้างหน้า เรยีกว่า สมัมาวายามะ ต้องมสีตเิป็นตวัคอยจับคอย

ก�าหนดให้ท�างานได้ และเป็นตวัเตอืนให้ไม่เผลอพลาดและไม่ปล่อยโอกาสให้

เสียไป เรียกว่าสัมมาสติ กับทั้งต้องมีสมาธิ ให้จิตแน่วแน่ มีความสงบ ด�าเนิน

ไปอย่างมั่นคง เรียกว่า สัมมาสมาธิ 

ด้านปัญญา แยกเป็น ๒ คือ สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นความเข้าใจถูก

ต้อง และสัมมาสังกัปปะ ด�าริถูกต้อง คือ วางแนวทางความคิดที่จะน�าชีวิต

ไปในทางที่ถูกต้อง 

พอเร่ิมกระบวนการโดยมีความรู้เข้าใจท่ีท�า ให้วางแนวความคิด

ถูกต้อง ทั้งเจตจ�านง ความเพียรพยายาม และสติที่ก�ากับ เป็นต้น มาสนอง

แนวความคิดน้ี พฤติกรรมก็มาสนองเจตจ�านงและความเพียรพยายามนั้น 
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จึงด�าเนินชีวิตไปด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติต่อประสบการณ์และสถานการณ์

ต่างๆ อย่างถูกต้องได้ผลดี ไตรสิกขาก็มาประสานกับมรรค 

ไตรสกิขา กค็อืการพฒันามนษุย์ให้ด�าเนนิชวีติดงีามถกูต้อง ท�าให้มี

วิถีชีวิตที่เป็นมรรค ส่วนมรรคซึ่งแปลว่าทาง คือทางด�าเนินชีวิต หรือวิถีชีวิต

ทีถ่กูต้องดงีามของมนษุย์ กต้็องเป็นวถิชีวีติแห่งการเรยีนรูฝึ้กฝนพฒันาตนคอื

สิกขา มรรคกบัสกิขาจงึประสานเป็นอนัเดียวกนั เมือ่มองในแง่อรยิสจัสี ่กเ็ป็น 

อริยมรรค คือเป็นวิถีชีวิตอันประเสริฐ

เมื่อเป็นมรรค ก็ด�าเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมาย โดยก�าจัดสมุทัยให้

หมดไปเรือ่ยๆ ช่วยให้เรามชีวีติทีพ่ึง่พาอวชิชา ตณัหา อปุาทานน้อยลงไปๆ ไม่

อยูใ่ต้อ�านาจครอบง�าของมนั พร้อมกบัทีเ่ราจะมปัีญญาเพิม่ขึน้ และด�าเนนิชีวติ

ด้วยปัญญามากขึน้ ทกุข์กจ็ะน้อยลงไป สขุจะมากขึน้ตามล�าดบั จนกระทัง่ใน

ที่สุดพอสมุทัยหมด ทุกข์ก็หมด ก็บรรลุจุดหมายเป็นนิโรธโดยสมบูรณ์ 

จุดเริ่มของการศึกษา มีช่องทางที่ชีวิตเตรียมไว้ให้

แต่ต้องใช้เป็น จึงจะเกิดการพัฒนา 

เรือ่งไม่จบเท่านี ้เมือ่แยกแยะออกไป กถึ็งองค์ประกอบทีเ่ราต้องการ

สุดยอดคือ ปัญญา อย่างที่กล่าวแล้วว่า มนุษย์จะตั้งจิตจ�านงในใจ และจะท�า

พฤตกิรรมได้แค่ไหน กอ็ยูใ่นขอบเขตของปัญญา และปัญญาเป็นตวัแก้ปัญหา

ที่แท้จริง
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แต่ปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เราก็ต้องรู้กระบวนการพัฒนา

ของปัญญาการที่จะเข้าใจเร่ืองน้ี ก็ต้องย้อนกลับไปพูดเรื่องธรรมชาติของ

มนุษย์ใหม่อีก

หนัมาดทูีต่วัมนษุย์เองว่า มนษุย์เรยีนรูไ้ด้อย่างไร และพร้อมกนันัน้ 

มนุษย์สมัพนัธ์กบัโลกและสิง่แวดล้อมอย่างไร กต้็องดทูีเ่ครือ่งมอืสือ่สมัพนัธ์

ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี ๒ ประเภท คือ

๑. มนุษย์สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งที่เรียกว่า อินทรีย์ หรือ

อายตนะ ๖ อย่าง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อินทรีย์เหล่านี้เป็นทาง หรือเป็น

ประตทูีเ่ข้ามาของความรูข้้อมลูต่างๆ ทีเ่รยีกว่าการรบัรู ้เพราะฉะนัน้ อนิทรย์ี

พวกนี้ทั้งหมดเรียกว่า ทวาร ๖ ซึ่งแปลว่าประตูหรือช่องทาง

การที่เรียกว่าอายตนะ ก็เพราะเป็นแดนต่อระหว่างชีวิตของ

เรากับโลก และที่เรียกว่าอินทรีย์ เพราะท�างานเป็นใหญ่ในหน้าท่ีของตัว  

เช่น ตาเป็นอนิทรย์ีในการเหน็ หเูป็นอนิทรย์ีในการฟัง เป็นต้น และชือ่ว่าทวาร 

ในแง่เป็นประตู หรอืเป็นช่องทางเชือ่มต่อระหว่างชวีติกบัโลก เป็นช่องทางเข้า

มาของข้อมูลต่างๆ เป็นทางสัมพันธ์ซึ่งมี ๖ อย่าง คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

๒. เราติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอก ด้วยพฤติกรรมที่แสดงออก

ทางประตู หรือทวาร ๓ คือ กาย วาจา ใจ เราสัมพันธ์กับโลกภายนอก โดย

เคลือ่นไหวจบัโน่นจับนี ่ด้วยกาย ติดต่อสมัพนัธ์สือ่สารกบัโลกมนษุย์ภายนอก 

ด้วยวาจา คือถ้อยค�า พดูจา และมเีจตจ�านงต้ังเจตนา ด้วยใจ ว่าจะเอาอย่างไร
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กับมัน เป็นต้น

สรปุว่า การเกีย่วข้องสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมในโลกท้ังหมดมช่ีองทาง

ติดต่อ คือทวาร ๒ ชุด คือ

 ๑. ทวาร ประเภทช่องทางที่

จะรู้  ๖ ทาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ

 ๒. ทวาร ประเภทช่องทางที่

จะท�า ๓ ทาง คือ กาย วาจา ใจ 

20130628_��������������� (�. �. �������).indd   269 11/20/13   6:58 AM



ทุกข์ส�าหรับเห็น แต่สุขส�าหรับเป็น270

การเกี่ยวข้องกับโลกหรือสิ่งแวดล้อมในด้านการกระท�า นี้เรียกว่า

กรรม ซึ่งแยกเป็นการกระท�า ทางกายเรียกว่า กายกรรม การกระท�า ทาง

วาจาเรียกว่า วจีกรรม การกระท�า ทางใจเรียกว่า มโนกรรม 

เม่ือจบัหลกันีไ้ด้ เรากเ็ข้าสูก่ระบวนการพฒันามนษุย์ทีจ่ะต้องอาศยั

ประตู หรือทวารทั้ง ๙ (๖+๓) นี้

เริ่มด้วยทวารชุด ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เรียกว่าอินทรีย์หรือ

อายตนะ ๖ นั้น เราใช้มันเพื่ออะไร มันท�าหน้าที่อะไร 

ถ้าเราไม่รู้หน้าทีห่รอืการท�างานของมนั เรากใ็ช้มนัสะเปะสะปะ เรือ่ย

เปื่อย คือใช้ไม่เป็น ไม่มีประสิทธิภาพ เราก็ไม่พัฒนา แต่ถ้าเรารู้เข้าใจและใช้

มันให้ถูกต้อง เราก็จะพัฒนาได้อย่างดี

ว่าโดยสรุป หน้าที่ของอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แยก

ได้ ๒ อย่าง คือ

๑. หน้าที่รู้ คือรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น ตาดู รู้ว่าเป็นอะไร ว่าเป็น

นาฬิกา เป็นกล้องถ่ายรูป เป็นดอกไม้ ใบไม้สีเขียว สีแดง สีเหลือง รูปร่างยาว

สั้นใหญ่เล็ก หูได้ยินเสียงว่า ดัง เบา เป็นถ้อยค�า สื่อสารว่าอย่างไรเป็นต้น ท�า 

ให้ได้ data และ information

๒. หน้าที่รู้สึก หรือรับความรู้สึก พร้อมกับรับรู้ข้อมูลเราก็มีความ

รูส้กึด้วย บางทตีวัเด่นกลบัเป็นความรูส้กึ เช่นเหน็แล้วรูส้กึสบายหรอืไม่สบาย 

ถูกตาไม่ถูกตา สวยหรือน่าเกลียด ถูกหูไม่ถูกหู เสียงนุ่มนวลไพเราะ หรือดัง
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แสบแก้วหูร�าคาญ เป็นต้น 

จะเห็นว่าอินทรีย์ หรืออายตนะ หรือทวาร ๖ นี้ท�า หน้าที่ ๒ อย่าง

พร้อมกัน ทั้งรับรู้ข้อมูลด้วย และรับความรู้สึกด้วย พร้อมกัน

การรับด้านรู้ข้อมูล เรียกว่า ด้านศึกษา

การรับด้านความรู้สึก เรียกว่า ด้านเสพ

เป็นอันว่า อายตนะท�าหน้าที่ ๒ อย่างคือ ศึกษา กับ เสพ

ในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์นั้น 

ถ้าจะให้มนุษย์พัฒนา มนุษย์จะต้องใช้อินทรีย์เพื่อรู้หรือศึกษาให้

มาก ส่วนมนุษย์ที่ไม่พัฒนา จะใช้อินทรีย์เพื่อเสพเป็นส่วนใหญ่ บางทีแทบ

ไม่ใช้เพื่อการศึกษาเลย เอาแต่หาเสพสิ่งชอบใจไม่ชอบใจ ถูกหู ถูกตา เอา

สวยงาม สนุกสนานบันเทิงเข้าว่า

กุญแจส�าคัญที่จะตัดสินว่ามนุษย์จะให้ชีวิตของตัวเองเป็นอย่างไร 

จะพัฒนาหรือไม่ จะช่วยให้โลกหรือสังคมไปทางไหน ก็อยู่ที่การใช้อินทรีย์

นั่นแหละ 

คนที่ไม่พัฒนาก็จะใช้อินทรีย์เพื่อเสพสนองความรู้สึก อยู่กับความ

รู้สึกสบายไม่สบาย สุขทุกข์ ชอบใจไม่ชอบใจ แล้วก็วนเวียนอยู่นั่น สุขทุกข์ 

ของเขาอยูที่ความชอบใจไม่ชอบใจ เจอสิ่งชอบใจก็เป็นสุข เจอสิ่งไม่ชอบใจ 

ก็เป็นทุกข์ แล้วก็หาทางหนีสิ่งที่ไม่ชอบใจ หาแต่สิ่งชอบใจ วนเวียนอยู่แค่นี้ 

แต่ถ้าใช้อนิทรย์ีเพือ่ศึกษาสนองความต้องการรู ้กจ็ะใช้ตา ห ูเป็นต้น
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ไปในทางการเรียนรู้ และจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ปัญญาจะเกิด จะรู้ว่าอะไรเป็น

อะไร แล้วต่อไปก็จะถึงจุดแยก

คนทีอ่ยูก่บัการใช้อนิทรย์ีเพือ่เสพความรูส้กึ ความสขุของเขากจ็�ากดั

อยู่กับสิ่งที่ชอบใจ แต่คนที่ใช้อินทรีย์เพื่อศึกษา จะพัฒนาความสุขให้ขยาย

ขอบเขตกว้างขวางออกไป พร้อมกับแรงจูงใจที่เกิดขึ้นใหม่ 

เมื่อคนเริ่มศึกษา การพัฒนาก็เริ่มทันที 

ความต้องการอย่างใหม่ก็มี ความสุขอย่างใหม่ก็มา 

ตอนนี้พึงทราบว่ามีแรงจูงใจ ๒ แบบ 

แรงจูงใจแบบที่ ๑ คือแรงจูงใจในการเสพ เรียกว่า ตัณหา ซึ่งมากับ

เรื่องของความรู้สึก 

แรงจูงใจแบบที่ ๒ คือแรงจูงใจในการศึกษา (และสร้างสรรค์) เรียก

ว่า ฉันทะ ซึ่งมากับเรื่องของความรู้

ตณัหาเป็นความต้องการประเภทความรูส้กึ คอืมปีฏกิริยิาสนองตอบ

ต่อสิ่งที่ชอบใจ-ไม่ชอบใจ ถ้าชอบใจสิ่งใดก็จะเกิดกามตัณหา ปรารถนาจะได้

เสพสิ่งนั้นอีกและมากขึ้นยิ่งขึ้นไป เกิดภวตัณหา อยากคงอยู่เป็นอยู่ในภาวะ

หรือสถานะทีจ่ะได้สิง่ทีป่รารถนานัน้ตลอดไป ถ้าไม่ชอบใจกจ็ะเกดิวภิวตณัหา 

อยากจะหนี อยากจะหลบหาย อยากจะท�าลาย

คนที่เป็นนักเสพจึงวนเวียนอยู่กับแรงจูงใจ ที่เรียกว่าตัณหา
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แต่พอใช้อนิทรย์ีเพือ่ศึกษา กเ็กดิการเรยีนรู ้พอได้ความรูม้า กจ็ะเกดิ

ความอยากรูย้ิง่ขึน้ไปว่าอะไรเป็นอะไร พอได้สนองความอยากรูก้เ็กดิความสขุ 

จากการสนองความต้องการในการรู้ ความสุขจะพัฒนาขึ้น ตอนนี้

จะมีความสุขจากการสนองความใฝ่รู้

ยิ่งกว่านั้น พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไร เขาจะเริ่มแยกได้ว่า เออ...สิ่งนี้มัน

อยูใ่นภาวะทีค่วรจะเป็นไหม ปัญญาทีรู่ท้ีแ่ยกได้จะท�า ให้เกดิความอยากหรอื

ความต้องการคืบเคลือ่นก้าวไปอกีขัน้หน่ึง คอือยากให้สิง่นัน้ๆ อยูใ่นภาวะทีม่นั

ควรจะเป็น ซึ่งเป็นธรรมดาของการศึกษาที่จะเป็นอย่างนั้นเอง เพราะความรู้

ท�าให้เราแยกหรือจ�าแนกได้เราเห็นโต๊ะตัวนี้สมบูรณ์เรียบร้อย เราก็พอใจ พอ

เห็นตัวนั้นไม่สมบูรณ์บกพร่อง เราก็อยากให้มันสมบูรณ์ 

เมื่อความรู้แยกแยะให้แล้ว ก็จะเกิดความต้องการหรือเกิดความ

อยากชนิดใหม่ คืออยากให้มันอยู่ในภาวะที่ควรจะเป็นซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า

อยากให้มันดี ถ้ามันยังไม่ดีก็อยากให้มันดี แล้วก็ก้าวไปสู ่การอยากท�า 

ให้มันดี และก้าวไปสู่พฤติกรรมในการกระท�า เพื่อให้มันดี ตอนนี้แหละ

พฤติกรรมในการกระท�า (เพื่อให้มันดี) ก็เกิดขึ้น 

พอท�าให้ดไีด้ กเ็กดิความสขุ เพราะความสขุเกดิจากการสนองความ

ต้องการ เมือ่เราพฒันาความต้องการอย่างใหม่ขึน้ได้ ความสขุกพ็ฒันาไปด้วย 

ถ้าเราไม่พฒันาความต้องการ ความสขุของเรากจ็�ากดัอยูก่บัการเสพ

คือต้องการสิ่งชอบใจและไม่ต้องการสิ่งไม่ชอบใจแล้วก็วนเวียนอยู่กับตัณหา 
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พอเราพฒันาในด้านความรู ้เราใช้อายตนะในเชงิศกึษาเรยีนรู ้กเ็กดิ

ความอยากรู ้ซึง่เป็นความต้องการใหม่ เมือ่หาความรูเ้พือ่สนองความต้องการ

ที่จะรู้ ก็ได้ความสุขจากการเรียนรู้ 

เมือ่ต้องการให้มนัดี อยากให้มนัดีและได้ท�าเพือ่สนองความต้องการ

ที่อยากให้มันดีนั้นได้ ก็เกิดความสุขจากการท�า ให้มันดี การกระท�าก็กลาย

เป็นความสุข 

เพราะฉะนั้น มนุษย์จึงพัฒนาด้วยการศึกษา คือ พัฒนาชีวิตของตน

โดยพฒันาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ พัฒนาปัญญา ซึง่รวมทัง้พฒันาความสขุด้วย

ตรงนี้เป็นจุดส�าคัญคือ การพัฒนาความสุข ซึ่งเกิดจากการสนอง

ความต้องการใหม่ ที่เรียกว่า ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ท�า ให้ดี หรือความอยากรู้และ

อยากท�าให้มันดี ซึ่งทางพระเรียกว่า ฉันทะ เป็นแรงจูงใจชนิดใหม่ ซึ่งถ้าไม่มี

การศึกษาก็จะไม่มีแรงจูงใจชนิดนี้ 

ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงให้เราลดตัณหา พยายามท�า ตัณหาให้

น้อยลงคืออาศัยมันและขึ้นต่อมันให้น้อยลง พร้อมกับพัฒนาและใช้ฉันทะ

ให้มากขึ้นแต่เรามักจะพูดกันด้านเดียว บอกให้ลดละตัณหา ท�าให้เกิดความ

เข้าใจผิดว่าความอยากความต้องการต้องลดละให้หมด กลายเป็นความผิด

พลาดอย่างใหญ่หลวง

พระพทุธศาสนาแยกไว้ว่า ความอยากม ี๒ ประเภท คอืความอยาก

ที่เป็นกุศล กับ ความอยากที่เป็นอกุศล
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๑. ความอยากที่เป็นอกุศลเรียกว่า ตัณหา ความอยากแบบนี้ถ้าเรา

ตกเป็นทาสของมันแล้ว จะไม่พัฒนา ได้แต่จมอยู่กับความสุขและความทุกข์

จากความชอบใจและไม่ชอบใจ

๒. ความอยากที่เป็นกุศลเรียกว่า ฉันทะ ถ้าเราพัฒนาปัญญา ความ

ปรารถนาทีเ่ป็นแรงจงูใจชนดิใหม่กจ็ะเกดิข้ึน ซึง่ท�าให้เราได้ความสขุชนดิใหม่ 

และจะน�า เราก้าวหน้าไปในการพัฒนาชีวิต

พอเกิดฉันทะ พระพุทธเจ้าตรัสว่า นี้คือ แสงเงินแสงทองของชีวิต

ที่ดีงาม เป็นรุ่งอรุณของการศึกษา 

ถ้าเด็กคนไหนเกิดฉันทะ เกิดความใฝ่รู้ เกิดความใฝ่ดี เกิดความใฝ่

จะท�าให้ดี หรือเกิดความใฝ่สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้ว มั่นใจได้เลยว่าเด็กคนนั้น

จะพัฒนาแน่ๆเพราะแสงเงินแสงทองมาแล้ว เราจึงเรียกมันว่ารุ่งอรุณของ 

การศึกษา

เพราะฉะนั้น ต้องให้คนเกิดความอยากที่เรียกว่าฉันทะและเลิกละ 

ความเข้าใจผิดที่บอกว่าความอยากเป็นตัณหาหมด ซึ่งท�าให้เลยเถิดไป กลาย

เป็นว่าอยากอะไรไม่ได้ ต้องละ ต้องลด ต้องก�าจัดหมด 

ถ้าจะปฏิบัติให้ถูก ต้องไม่มัวลดละความอยาก แต่ต้องเปลี่ยนความ

อยากที่เป็นอกุศล มาเป็นความอยากที่เป็นกุศลคือฉันทะนี้ให้ได้ ชีวิตก็จะดี 

ชาติประเทศก็จะพัฒนา ใฝ่รู้ใฝ่ดีสร้างสรรค์ หรือ ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ท�าให้ มันดี 

นี่คือกุญแจดอกแรกที่จะไขเข้าไปสู่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
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ต้องเข้าใจระบบ ถ้าไม่เข้าใจระบบของพระพุทธศาสนาอย่างเป็น

ภาพรวมแล้ว เราจะไม่มีวันเข้าใจพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเลย

ได้พยายามพดูให้เหน็ตวัแท้ของพระพทุธศาสนาคอืการเข้าถงึความ

จริงของธรรมชาติ และน�าความรูใ้นความจรงิของธรรมชาตนิัน้มาใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ให้เป็นชีวิตที่ดีงามและมีสังคมที่อยู่ในสันติสุข

เริ่มแรก พอเกิดมา เราก็มีอินทรีย์ที่เป็นเครื่องมือในการด�าเนินชีวิต

ซึ่งใช้ติดต่อสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมหรือโลกภายนอก ตอนนี้แหละการด�าเนิน

ชีวิตที่ถูกหรือผิด ก็เริ่มทันที

จากที่พูดมานี้ ก็เป็นอันว่า ช่องทางติดต่อสื่อสารกับโลกโดยทาง

อายตนะ หรืออินทรีย์ ๖ ที่เป็นทั้งแดนศึกษาและแดนเสพนี้ ในการพัฒนา

คน เราต้องใช้มันเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น ให้เกิดความใฝ่รู้-ใฝ่ดี-ใฝ่ท�า ให้ดี 

พูดสั้นๆ ก็คือ ใฝ่ศึกษาและใฝ่สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ก็คือใฝ่ศึกษา ใฝ่ดี-ใฝ่

ท�าให้มันดี ก็คือใฝ่สร้างสรรค์

การพัฒนามนุษย์มีแหล่งใหญ่อยู่ในมโนกรรม

จุดส�าคัญนี้ถ้าพลาดไป ก็คือช่องทางใหญ่ให้หายนะเข้ามา

ได้พูดแล้วว่า มีทวาร คือช่องทางอีกประเภทหนึ่ง คือช่องทางของ

การกระท�าได้แก่การแสดงออกทางกายวาจาใจ 

เมื่อเกิดมีปัญญาและมีเจตจ�านงที่ดีมากขึ้น เราก็พัฒนาการกระท�า
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ของเรา ทั้ง ๓ ทางนั้นให้ดียิ่งขึ้น คือ

มโนกรรม ความคิดของเราก็ดีขึ้น

วจีกรรม การพูดของเราก็ดีขึ้น 

กายกรรม การกระท�า ทางกายของเราก็ดีขึ้น 

กรรม ๓ ทางนี้ก็เป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์ท่ีครบวงจร จ�าไว้

อย่างหนึ่งว่า พระพุทธศาสนาถือว่า มโนกรรมส�าคัญที่สุด คนทั่วไปมักเห็น

ว่ากายกรรมส�าคัญที่สุด เพราะถึงขั้นลงมือลงไม้ เอาอาวุธไปฟันไปฆ่าเขาได้

แต่ขอให้พิจารณาดูหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “กมฺมุนา วตฺตตี 

โลโก” โลก (สังคมมนุษย์) เป็นไปตามกรรมนั้น เงื่อนไขนี้มาจากมโนกรรม

เป็นส�าคัญ

โลกน้ีทัง้โลก ไม่ใช่ถกูขบัเคลือ่นด้วยกายกรรมเป็นใหญ่ แต่มนัมาจาก

มโนกรรม กระบวนการรูส้กึนกึคดิเชือ่ถอืในใจของคนนีแ่หละเป็นปัจจยัส�าคญั

เจตจ�านงแรงจงูใจมาจากไหน กม็าจากแนวความคดิ มาจากความเชือ่ มาจาก

ความยึดถือในค่านิยมหลักการอุดมการณ์ เป็นต้น ตรงนี้แหละส�าคัญที่สุด

เมือ่มคีวามเชือ่ มแีนวความคดิ มกีารยดึถอือดุมการณ์ หรอืแม้เพยีง

ค่านิยม ซึ่งทางพระใช้ศัพท์เดียวง่ายๆ ว่า “ทิฏฐิ” ถ้าทิฏฐิเป็นอย่างไรแล้ว

แรงจูงใจเป็นต้นจะมาสนอง แล้วต่อไปกระบวนการของกรรมก็ด�าเนินไปโดย

แสดงออกมาทางกายวาจา ซึ่งเป็นไปตามที่เชื่อหรือยึดถือนั้น

ยกตัวอย่างเช่นว่า ถ้ามนุษย์เชื่อหรือยึดถือหรือมีแนวความคิดว่า
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มนุษย์จะประสบความส�าเร็จ ชีวิตของเราจะสุขสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีวัตถุพรั่ง

พร้อม หรือมีเศรษฐกิจมั่งคั่งที่สุด ถ้ามีความเช่ือหรือมีแนวความคิดแบบนี้

กระแสวัฒนธรรมอารยธรรมจะไปตามทั้งหมด สังคมจะเดินไปตามนี้

ด้วยอิทธิพลของความเชื่อนี้ มนุษย์จะมุ่งกระท�าการทุกอย่างเพื่อ

สร้างความพรั่งพร้อมทางวัตถุ กระแสวัตถุนิยมจะรุนแรงขึ้น จนกระทั่งกลาย

เป็นบริโภคนิยม 

สังคมบริโภคนิยม ก็คือสังคมซึ่งมีฐานความคิดที่เชื่อว่ามนุษย์จะมี

ความสุขสมบูรณ์เมื่อวัตถุมีเสพพรั่งพร้อม

กระแสวัฒนธรรมอารยธรรมปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นบริโภคนิยมเช่น

นี้เพราะมีทิฏฐิ ที่เป็นฐานความคิดหรือความเช่ือซ่ึงสืบมาจากตะวันตก ท่ีได้

สร้างสรรค์ความเจริญทางวัตถุขึ้นมา โดยเฉพาะท่ีเด่นทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี แล้วเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมารับใช้สนองอุตสาหกรรม 

ท�าการผลิตให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ

ตัวการส�าคัญในกระบวนการนี้คืออุตสาหกรรม ซึ่งเดิมทีฝรั่งมุ่ง

ระดมก�าลังท�า การผลิตเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลน (scarcity) แต่พออยู่

ในวิถีชีวิตของการผลิตสร้างวัตถุไปนานๆ และจิตใจครุ่นคิดมุ่งหมายที่จะมี

ความพรั่งพร้อมทางวัตถุ ไปๆ มาๆ โดยไม่ต้องรู้ตัว ฝรั่งทั่วๆ ไปก็กลายเป็น

วัตถุนิยม หรือมีแนวคิดทิฏฐิวัตถุนิยมเป็นกระแสหลัก กลายเป็นแนวคิดทิฏฐิ

ว่าคนจะมคีวามสขุมากทีส่ดุ เมือ่มวีตัถเุสพบรโิภคมากมายพรัง่พร้อมทีส่ดุแล้ว
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ก็เปิดทางแก่ลัทธิบริโภคนิยม 

ความเป็นไปทัง้หมดนีม้จีดุเริม่ทีโ่ยงกบัฐานความคดิใหญ่ คอื ความ

มุ่งหมายที่จะพิชิตธรรมชาติ Encyclopaedia Britannica เขียนไว้ใน

หัวข้อ “History of Science” (ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์) บอกว่าเมื่อถอย

หลังไปพนัปีก่อนโน้น ตะวนัตกล้าหลงัตะวนัออกในด้านการปฏบิตัจิดัการกบั

ธรรมชาติ คือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ด้วยความมุ่งหมายที่จะ

เอาชนะธรรมชาติ จึงท�าให้ตะวันตกสามารถล�้าหน้าตะวันออกไปได้ในด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น

มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า A Green History of the World เขียน

โดย Clive Ponting ได้พยายามขบคิดในเรือ่งการแก้ปัญหาธรรมชาตแิวดล้อม

เสีย หนังสือนั้นได้วิเคราะห์แนวคิดของตะวันตกให้เห็นว่า อารยธรรมที่ท�าให้

ธรรมชาติแวดล้อมเสียนี่เป็นมาอย่างไร

มีบทหนึ่งเขาได้สืบสาวความคิดของชาวตะวันตก ตั้งแต่ Socrates, 

Plato,  Aristotle จนมาถึงนักจิตวิทยาอย่าง Freud รัฐบุรุษอย่าง Francis 

Bacon นักปรัชญาผู้น�าที่เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ด้วยอย่าง René 

Descartes ตลอดจนนักคิดฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ทั้งหมดล้วนมีวาทะที่

พูดถึงความใฝ่ฝัน หรือความกระหายที่จะพิชิตธรรมชาติ

นักประวัติศาสตร์โซเวียตคนหนึ่งถึงกับเขียนไว้ว่า ต่อไปเมื่อมนุษย์

เจริญด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติจะเป็นเหมือนข้ีผึ้งอันอ่อน
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เหลวในก�ามือที่เราจะปั้นให้เป็นอย่างไรก็ได้ Descartes ก็พูดไว้แรงมาก 

Plato, Aristotle ก็พูดแนวนี้ทั้งนั้น 

นี่คือจุดมุ่งหมายที่น�าทางความคิดความเช่ือของตะวันตกมาตลอด

เวลา ๒ พันกว่าปี คือความเชื่อและมุ่งหมายใฝ่ฝันว่า เมื่อไรมนุษย์พิชิต

ธรรมชาติได้ส�าเร็จ โลกมนุษย์จะพรั่งพร้อมสุขสมบูรณ์ เป็นโลกที่เป็นสวรรค์

บนดิน

ด้วยความเชื่อนี้แหละ จึงท�าให้มนุษย์ชาวตะวันตกได้เพียรพยายาม

แสวงหาความรู้ในความเร้นลับของธรรมชาติ แล้วพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมา

มโนกรรมคือแนวคิดความเช่ือที่ว่านี้ อยู่เบื้องหลังอารยธรรม 

ปัจจุบันทั้งหมด 

นีค่อืตัวอย่างความหมายทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัว่า มโนกรรมส�าคญัทีส่ดุ 

การพัฒนาคน พัฒนาสังคม ไม่มีทางได้ผลจริง 

ถ้าทอดทิ้งฐานของการพัฒนา คือมโนกรรม

เป็นอันว่า อารยธรรมปัจจุบันที่มีตะวันตกเป็นตัวแทนนี้ เจริญมา

ด้วยแนวคดิพืน้ฐานคอืความมุง่หมายพชิติธรรมชาต ิแล้วปัจจบุนันีต้ะวนัตกก็

กลับมาตเิตยีนแนวคดินี ้พร้อมทัง้ตเิตยีนบรรพบรุษุของตนเอง ดงัเช่นหนงัสอื

เล่มที่กล่าวถึงเมื่อกี้ได้ติเตียนบรรพบุรุษชาวตะวันตกเต็มที่ ว่าล้วนแต่เชื่อผิด
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ถอืผิดคดิเหน็ผดิพลาดไป มุง่หมายแต่จะเอาชนะธรรมชาต ิจงึท�าให้เกดิปัญหา

สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด

ตามแนวคิดทิฏฐิของตะวันตกนั้น มนุษย์มองธรรมชาติเป็นศัตรูจึง

พยายามเอาชนะมนั แล้วกจ็ดัการกบัมนัตามชอบใจ โดยไม่มคีวามรบัผดิชอบ

อย่าง Al Gore รองประธานาธบิดอีเมรกิา ซึง่เป็นนกัสิง่แวดล้อมคอื 

environmentalist ด้วย ได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อว่า Earth in the 

Balance โลกในภาวะดุลยภาพ แกบอกว่า เรายอมรับว่าตะวันตกมีแนวคิด

ที่ท�าให้อารยธรรมของเรานี้ไม่มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ คิดจะท�าอะไร

กับธรรมชาติตามชอบใจ

ความส�านึกผิดและความผิดหวังต่อแนวคิดทิฐิที่จะพิชิตธรรมชาติ

ของตะวันตกนี้ ได้เป็นเหตุให้ฝรั่งหาทางแก้ไข รวมทั้งการหันมาส�ารวจและ

แสวงหาแนวคิดตะวันออก และแม้แต่ความคิดของชนอินเดียนแดง 

เวลาน้ี อนิเดียนแดงทีเ่คยถกูเหยยีดหยามกลบัได้รบัความชืน่ชม ฝรัง่

อเมรกินัหลายคน เช่น Al Gore น้ันแหละ ได้ยกวาทะของ Seattle หวัหน้าเผ่า

อินเดียนแดง ซึ่งเอาชื่อมาตั้งเป็นชื่อเมือง Seattle ในอเมริกา ขึ้นมาเอ่ยอ้าง

ตามเรื่องว่า เมื่อครั้งประธานาธิบดี Franklin Pierce ติดต่อขอซื้อ

ที่ดินของอินเดียนแดง หัวหน้าเผ่าคนนี้ได้มีหนังสือตอบประธานาธิบดีไปว่า 

“อะไรกนั ผนืฟ้าและแผ่นดนิ ท่านจะเอามาซือ้ขายได้อย่างไร นีเ่ป็น
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ความคิดที่แปลกประหลาด”

ตอนน้ี คนอเมรกินัยคุปัจจุบนัหนัมายกย่องสรรเสรญิว่าอนิเดยีนแดง

มีความคิดที่ถูกต้อง 

นี่แหละ...ความคิดพิชิตธรรมชาติเป็นเบื้องหลังอารยธรรมปัจจุบัน 

ซึง่เฟ่ืองฟเูต็มทีใ่นยคุอตุสาหกรรม ทีม่นุษย์เอาความรูว้ทิยาศาสตร์มาประดษิฐ์

อุปกรณ์เทคโนโลยี แล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจ 

ด้วยความมุ่งหมายที่จะสร้างวัตถุให้พรั่งพร้อม ตามความเชื่อว่า 

“มีเสพบริโภคมากที่สุด จะเป็นสุขที่สุด” 

แนวคิดทิฐิความเชื่อที่เป็นมโนกรรมนี้เป็นอิทธิพลส�าคัญที่สุดที่จะ

เป็นตัวก�าหนดวิถีชีวิตและสังคม ถ้าคนในสังคมไทยมีความเช่ือว่า ผลส�าเร็จ

จะเกิดขึ้นจากการดลบันดาลของอ�านาจเหนือธรรมชาติ ถ้าคนไทยเชื่ออย่าง

นี้ สังคมไทยจะเป็นอย่างไร ขอให้พิจารณา แล้วขณะนี้เป็นหรือเปล่า 

สงัคมไทยจะโดยรูต้วัหรอืไม่รูต้วักต็าม ได้ตกอยูใ่ต้แนวคดิความเชือ่

ว่า ผลส�าเร็จจะเกิดขึ้นได้ด้วยอ�านาจดลบันดาลของสิ่งที่นอกเหนือธรรมชาติ 

นี่คือจุดที่เราจะต้องแก้ปัญหาสังคมไทยถึงขั้นมโนกรรม

เหมือนกับที่ฝรั่งขณะนี้ก�าลังหาทางแก้ปัญหาการพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืน

ต้องลงไปถงึขัน้รากฐานความคดิ ถงึขัน้ต้องแก้ความเชือ่ในการพชิติธรรมชาติ 

ที่ถือว่า มนุษย์จะมีความส�าเร็จและสุขสมบูรณ์ต่อเมื่อมีอ�านาจจัดการกับ

ธรรมชาติได้ตามต้องการ
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แนวคิดทิฐิสองอย่างนี้ เป็นปัญหาเก่ียวกับการพัฒนาท่ีสุดโต่ง

ไปคนละด้าน แต่จุดที่เป็นตัวแท้ของปัญหาก็อยู่ที่ปมเดียวกัน คือมันบ่งชี้

ว่ามโนกรรมส�าคัญที่สุด และที่ว่าโลกน้ีเป็นไปตามกรรม ก็คือเป็นไปตาม

มโนกรรมอย่างที่ว่านั่นแหละ 

ตราบใดยังไม่ถึงจุดหมาย ยังมีชีวิตอยู่ ก็ต้องศึกษา

ความหมายของธรรมที่ปฏิบัติ จึงวัดด้วยไตรสิกขา

อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดไว้ คือเกณฑ์วินิจฉัยความหมายของหลัก

ธรรมในพระพุทธศาสนา ว่าปฏิบัติอย่างไรถูกอย่างไรผิด

เวลาศึกษาหลกัธรรมต่างๆ เรามกัเน้นเรือ่งความหมายกนัแค่ว่าธรรม

ข้อนี้คืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร แต่การให้ความหมายเท่านั้น ยังไม่พอ 

ต้องมีเกณฑ์ที่สัมพันธ์กับระบบทั้งหมดได้ 

ธรรมทั้งหมดสัมพันธ์ส่งผลต่อกันเป็นกระบวนการ และอยู ่ใน

ระบบเดียวกัน อย่างที่พูดถึงไตรสิกขา ก็เป็นระบบในตัวของมัน แล้วระบบ

ของไตรสิกขานั้นก็ยังไปเป็นส่วนย่อยที่รวมอยู่ในระบบใหญ่ของอริยสัจ ท่ี

คลุมระบบใหญ่ของธรรมชาติทั้งหมดอีกชั้นหนึ่ง คือว่าด้วยกฎธรรมชาติที่

ครอบคลุมทั้งความเป็นจริงของธรรมชาติทั่วไป และโยงมาถึงชีวิตมนุษย์ที่

เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งด้วย
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เกณฑ์ทีจ่ะใช้ตรวจสอบนีต้้องให้เหน็ความสมัพนัธ์เชือ่มโยงในระบบ

เกณฑ์หนึ่งก็คือไตรสิกขาเองนั่นแหละ เนื่องจากว่าคุณสมบัติและข้อปฏิบัติ

หรอืหลักธรรมทกุอย่างกอ็ยูใ่นกระบวนการปฏบิตัทิีเ่รยีกว่าไตรสกิขาทัง้หมด

ไม่เกนิจากน้ีไปได้ เมือ่เป็นเช่นน้ันมนัจะต้องมส่ีวนร่วมส่งผลอยูใ่นกระบวนการ

ของไตรสิกขา

ไตรสิกขา คืออย่างไร คือกระบวนการศึกษาฝึกฝนพัฒนามนุษย์ 

กระบวนการนีม้ข้ีอปฏบิตัย่ิอยๆ ทีส่่งผลต่อทอดกนัคบืหน้าไปเรือ่ยจนกว่าจะ

ถึงจุดหมาย ถ้าไม่ถึงจุดหมายก็ต้องไม่หยุด 

เพราะฉะนัน้ กเ็ท่ากบัมเีกณฑ์ทีบ่อกว่า ข้อปฏบิตัหิรอืหลกัธรรมทกุ

ข้อ เราจะต้องชดัว่ามนัส่งผลให้มกีารก้าวหน้าไปในกระบวนการของไตรสกิขา

อย่างไร คอืจะต้องท�าให้เราเดนิหน้า และส่งผลต่อให้ข้ออืน่รบัช่วงไปจนถงึจดุ

หมายสุดท้ายนั้น 

รวมความว่า ธรรมะต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบในกระบวนการ

ไตรสิกขานี้ ต้องมีลักษณะ ๒ อย่าง คือ

๑. ท�าให้คืบเคลื่อนหรือก้าวหน้าไป

๒. ส่งผลต่อข้ออื่น 

ยกตัวอย่าง เช่น ในการปฏิบัติ สมาธ ิเราได้ความหมายของสมาธิไว้

แต่ต้นว่า จิตตั้งมั่น สงบ แน่วแน่

พอจิตต้ังมัน่สงบแน่วแน่ได้ตามความหมายแล้ว เรากพ็อใจ นกึว่าถกู
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แล้ว แต่ยงัหรอก ลองเอาเกณฑ์มาตรฐานมาวดัว่าถูกตามหลกัไตรสกิขาหรอืไม่

พอวัดด้วยเกณฑ์นี้ เราก็จะมองเห็นต่อไปอีกว่า อ้อ ถ้าปฏิบัติสมาธิ

ถูกจะไม่ใช่หยุดอยู่แค่นั้น คือไม่ติดอยู่แค่สมาธิ แต่สมาธิต้องช่วยให้เราก้าว

ต่อไป แล้วก็ดูว่าสมาธิส่งผลต่อปัญญาอย่างไร ถ้าไม่ส่งผลต่อก็แสดงว่าพลาด 

สมาธินั้นมีผลดีหลายอย่าง มีทั้งผลโดยตรงและผลข้างเคียง เช่น 

ท�าให้จิตใจสงบ สบาย มีความสุข ท�าให้จิตใสมองเห็นอะไรชัดเจน และท�าให้

เกิดก�าลัง ท�าให้มุ่งแน่วไปอย่างแรง เหมือนกระแสน�้าที่ไหลลงมาจากภูเขาวิ่ง

ไปทางเดียว มีก�าลังแรงมาก เจออะไรก็พัดพาไปได้

สรุปว่า จิตสมาธิมีคุณสมบัติ หนึ่ง ...มีพลัง สอง ...สงบสบายมีความ

สุข สาม ...ใส มองเห็นอะไรๆ ชัดเจน 

เมือ่ได้คณุสมบติัเหล่านี ้เรากเ็อามาใช้อย่างใดอย่างหนึง่ เช่นพอสงบ 

สุขสบาย กอ็าจจะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาชวีติประจ�าวนั เวลามคีวามทกุข์ก็

มานัง่สมาธใิห้จติใจสงบ เพลนิสบาย หายทกุข์ ซึง่กไ็ด้ประโยชน์อย่างหนึง่ แต่

ยังไม่ถูกต้องตามหลักไตรสิกขา 

ถ้าใช้ประโยชน์เพียงแค่นี้ก็กลายเป็นหยุด ไม่ก้าวต่อไป อาจจะเขว

ออกเป็นมจิฉาสมาธ ิได้แค่เป็นสิง่กล่อม เหมอืนยากล่อมประสาทเป็นต้น เอา

แค่สบาย ไม่ต้องคิดต้องท�า อะไรมีทุกข์ก็เข้ามาหลบ ซึ่งมีทางพลาดได้มาก

วสิทุธมิรรค บอกว่า สมาธน้ัินเข้าพวกกนัได้กบัความขีเ้กยีจ (สมำธสิสฺ 

โกสชฺชปกฺขตฺตำ) เพราะว่ามันสงบสบาย ก็โน้มเอียงไปทางเกียจคร้าน เฉื่อย
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ชา ไม่อยากท�าอะไร กลายเป็นตกหลุมความประมาท นั่นก็คือเริ่มเขว ฉะนั้น

การใช้ประโยชน์สมาธิจะต้องระวัง ถ้าใช้ไม่เป็นก็เกิดโทษได้ 

สังคมไทยบางทีศึกษาธรรมะไม่ตลอดกระบวนการ และไม่มีหลัก

ในการวินิจฉัย คนไทยไม่น้อยเอาสมาธิมาใช้แค่หาความสุขสงบสบาย ซึ่งก็

ใช้ได้ในระดับหนึ่ง ท่านไม่ได้ปฏิเสธ จะเอามาใช้เป็นเครื่องพักผ่อนจิตใจหรือ

แก้ปัญหาความทุกข์ก็ได้ อย่างน้อยท�าให้นอนหลับได้ ท�าให้มีจิตใจสดชื่นขึ้น 

แต่ต้องมองต่อไปว่า ประโยชน์ยังไม่จบแค่นั้น สมาธิช่วยให้เรามีความเข้มเข็ง

พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปด้วย

จึงต้องมองต่อไปอีกว่าจะมีองค์ธรรมอะไรมารับผลจากสมาธิ เพื่อ

จะก้าวต่อไป ก็จะเห็นหลักในไตรสิกขาว่า จะต้องส่งผลต่อให้ปัญญามารับ

ช่วงท�างานเดินหน้าต่อไป

ประโยชน์ที่ส�าคัญของสมาธิ คือท�าให้จิตเป็น “กัมมนีย์” แปลว่า

ควรแก่งาน หรือเหมาะแก่งาน คือใช้เป็นที่ท�างาน ซึ่งปัญญาจะท�าหน้าที่ได้ดี 

เช่น มองเห็นชัด ส�ารวจตรวจสอบได้เป็นล�าดับ พิจารณาได้ลึกซ้ึงวิเคราะห์

วิจัยได้ละเอียด จนเข้าถึงความจริงแจ่มแจ้ง 

สมาธิที่ท�าให้คนหยุดศึกษา แสดงว่าเป็นสมาธิที่ใช้ผิด
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สมาธิเตรียมจิตพร้อมให้ปัญญาท�างานเดินหน้า ฉันใด 

สันโดษก็เตรียมตัวพร้อมให้มุ่งเพียร ไม่พะวักพะวน ฉันนั้น 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ สันโดษ ซึ่งท�าให้พอใจในวัตถุเสพบริโภคของ

ตน มีเท่าไรก็ยินดีเท่านั้น หลายคนบอกว่าสันโดษแล้วจะได้มีความสุข ก็ถูก

ต้อง แต่ผิดด้วย ถ้าใครตอบว่าสันโดษเพื่อสุขก็ผิดแน่ๆ พุทธศาสนาไม่ได้สอน

อย่างนั้น แค่นั้น

ความสุขเป็นผลพลอยได้ของสันโดษ พอสันโดษก็สุขทันที มันเป็น

ผลพลอยได้ตามมาเอง แต่ยังไม่ใช่วัตถุประสงค์ ผลที่ต้องการไม่ได้อยู่ที่นี่ ผล

ที่ต้องการจากสันโดษคืออะไร

เราสันโดษแล้วจะได้อะไรขึ้นมา ที่จะเป็นความคืบหน้า และช่วย

ให้ก้าวต่อไปในไตรสิกขา 

พอสันโดษในวัตถุ เราก็สุขกับวัตถุที่มีอยู่หรือได้มาแล้ว สุขง่ายด้วย

วัตถุน้อย มีวัตถุแค่นี้ก็สุขแล้ว ตรงข้ามกับตอนที่ไม่สันโดษนี่เราไม่สุขสักที 

ความสขุของเราไปอยูก่บัวตัถทุีย่งัไม่ได้ เราจงึกระวนกระวายโลดแล่นหาวตัถุ

เสพ เวลาของเราก็ใช้หมดไปกับการโลดแล่นหาสิ่งเสพเพื่อบ�ารุงบ�าเรอตัวเอง 

แรงงานก็ใช้หมดไปกับเรื่องนี้ ความคิดก็ครุ่นวุ่นวายกับการท่ีจะไปหาสิ่งเสพ 

ว่าท�าอย่างไรจะได้อันนั้นอันนี้มา

ความไม่สันโดษจึงท�าลายเวลา สิ้นเปลืองแรงงาน และสิ้นเปลือง 

ความคิดที่จะใช้ในการสร้างสรรค์
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เพราะฉะนัน้ท่านจงึให้สนัโดษ เพือ่จะได้สขุกบัวตัถไุด้ง่าย พอสขุกบั

วัตถุได้ง่ายแล้ว เราไม่ใช่อยู่เฉยๆ งานการหน้าที่ของเรามีอยู่แล้ว ตอนนี้เวลา

แรงงานและความคดิ เราออมไว้ได้ เรากเ็อาเวลาเรีย่วแรงความคดินัน้ไปทุม่เท

ให้กับการท�ากิจหน้าที่งานการ กิจหน้าที่นั้นก็เดินหน้าก้าวไปได้ดี 

สรปุว่า สนัโดษเพือ่เตรยีมพร้อม สนัโดษเป็นธรรมะขัน้เตรยีมพร้อม 

คือให้พร้อมที่จะก้าวต่อไป ธรรมะนี่มีทั้งขั้นเตรียมตัวให้พร้อม และข้ันก้าว

เดิน สันโดษเป็นธรรมะประเภทเตรียมตัวให้พร้อม พอเราพร้อมแล้ว เราไม่

พะรุงพะรัง ไม่มัวกังวล ไม่มัวพะวักพะวนกับการหาสิ่งเสพบ�ารุงบ�าเรอตัวเอง 

ทีนี้จะท�างานการสร้างสรรค์อะไร ก็ไปมุ่งหน้าแน่วดิ่งไปเลย

พระพทุธเจ้าไม่ตรสัสนัโดษไว้โดดเดีย่ว หรอืลอยๆ แต่ตรสัไว้กบัการ

ท�าหน้าทีแ่ละความเพยีรในการท�าหน้าทีน่ัน้ เช่นส�าหรบัพระสงฆ์ ทรงสอนให้

สันโดษในจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เสร็จแล้วก็ให้ยินดีในการละอกุศลและ

พัฒนากุศล ทรงสอนให้ไม่สันโดษในการพัฒนากุศลนั้น

พูดสั้นๆ ว่า ให้สันโดษในวัตถุเสพบริโภค แต่ให้ไม่สันโดษในกุศล

ธรรมทั้งหลาย

ถ้าเป็นกุศลธรรม สิ่งที่ดีงาม การสร้างสรรค์คุณความดีที่ประเสริฐ

พระองค์ทรงสอนไม่ให้สนัโดษ พระพทุธองค์เองกไ็ม่สนัโดษและเพยีรไม่ระย่อ 

หลักการนี้มีทั้งในพระสูตรและอภิธรรม
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ถ้าสอนสนัโดษ ต้องสอนความไม่สนัโดษด้วยพร้อมกนั และต้องรูว่้า

ให้สันโดษในอะไร ไม่สันโดษในอะไร คือ

๑. ให้สันโดษในวัตถุเสพ ที่จะบ�ารุงบ�าเรอตนเอง หาความสุขส่วน

ตัว

๒. ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรม ในการท�าความดีงาม ในการท�าการ

สร้างสรรค์

สันโดษกับไม่สันโดษจึงไปด้วยกันได้อย่างดี สันโดษมาหนุนความ

ไม่สันโดษ ช่วยให้เราก้าวต่อไปในไตรสิกขา ให้สามารถท�ากรรมที่ดียิ่งขึ้น

ในการที่จะพัฒนาชีวิตและสังคม

นี่เป็นตัวอย่างของเกณฑ์วินิจฉัย 

ถ้าคนไทยตั้งอยู่ในหลักสี่ จะไมต่ กหลุมวิกฤต 

ถึงแม้ถล�าไป ก็จะถอนตัวขึ้นสู่วิวัฒน์ได้โดยพลัน 

หลักธรรม ๔ ประการต่อไปนี้ เป็นหลักการใหญ่ขั้นพื้นฐานของ

พระพุทธศาสนา ซึง่พระพทุธเจ้าตรสัย�า้อยูเ่สมอ แต่ตามปกตติรสัไว้เป็นอสิระ

จากกัน เพราะมีนัยโยงถึงกัน หรือครอบคลุมกัน ในที่นี้ขอยกมาย�้าไว้ในท่ี

เดยีวกัน ถอืว่าเป็นแก่นแท้ทีป่ฏบิติัได้ทนัท ีและเหมาะกบัสถานการณ์ปัจจบุนั

ของสังคมไทย จึงขอน�ามากล่าวปิดท้ายเท่าที่เวลาจะพอมี

หลกัส� คญัเหลา่นจี้ะตอ้งใชใ้นยคุปจัจบุนั โดยเฉพาะในการแกว้กิฤตา
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ของสังคมไทย และสร้างสรรค์ประเทศชาติต่อไปข้างหน้า คนไทยจะต้องอยู่

กับหลักการ ๔ อย่างต่อไปนี้ให้ได้ คือ

๑. หลักการกระท�า คือ มุ่งท�าการให้ส�าเร็จด้วยความเพียรพยายาม

โดยเฉพาะความเพียรของตนเอง หลักนี้เรียกว่า หลักกรรมและความเพียร

พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเป็นกรรมวาที เราเป็นวิริยวาที พระองค์ไม่

ได้ตรัสอย่างเดียว แต่ตรัสคู่กันว่า กรรมวาท ีและวิริยวาที “เราเป็นผู้กล่าว

หลักการกระท�า เราเป็นผู้กล่าวหลักความเพียร” 

คนจะท�า ต้องมคีวามเพยีร ถ้าไม่มคีวามเพยีรกก้็าวไปในการท�าไม่ได้

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งกรรมและวิริยะ ให้หวังผลส�าเร็จ

จากการกระท�า ด้วยเรี่ยวแรงก�าลังของตน ไม่มัวหวังผลจากการอ้อนวอน

นอนรอผลดลบันดาล จากลาภลอย จากการรวยทางลัด การทุจริต การเสี่ยง

โชค การพนัน เป็นต้น 

สรุปว่า ต้องถือหลักการกระท�าให้ส�าเร็จด้วยความเพียร 

ขอยกพุทธพจน์มาย�้าไว้ว่า

ภิกษุทั้งหลำย พระผู ้มีพระภำคเจ้ำทั้งหลำยแม้ที่ได้มีแล้วใน

อดีตกำล…พระผู้มีพระภำคเจ้ำทั้งหลำยแม้ที่จักมีในอนำคตกำล… แม้เรำเอง

ผู้เป็นอรหันตสัมมำสัมพุทธะในบัดนี้ก็เป็น กรรมวำท (ตรัสหลักกรรม) เป็น 

กิริยวำท (ตรัสหลักกำรที่จะต้องท�ำ) เป็น วิริยวำท (ตรัสหลักควำมเพียร) 
(องฺ.ติก. ๒๐/๕๗๗/๓๖๙)
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๒. หลักการศึกษาพัฒนาตน คือ ต้องถือเป็นหน้าที่โดยมีจิตส�านึก

ที่จะฝึกตนให้ก้าวหน้าต่อไปในการท�ากุศลกรรมต่างๆ ที่จะให้ชีวิตและสังคม

ดีงามยิ่งขึ้น นี่เรียกว่า หลักไตรสิกขา 

ตามหลกัเรือ่งธรรมชาติของมนุษย์ ทีพ่ดูแล้วแต่ต้นว่า มนษุย์เป็นสตัว์

ที่ประเสริฐด้วยการฝึก ดังนั้น ในการที่จะก้าวไปสู่ความดีงาม ความประเสริฐ

สมบรูณ์นัน้ ชวีติต้องพฒันาด้วยไตรสกิขาเพือ่ก้าวไปข้างหน้า ชวีติจะต้องดข้ึีน 

ต้องเรียนรูต้้องฝึกฝน ต้องศกึษา ต้องพฒันาเสมอไป จะต้องไม่มวัหยดุอยูก่บัที่ 

ขอยกคาถาพุทธพจน์แห่งหนึ่งมาไว้เตือนใจว่า 

เพรำะฉะนั้นแล เป็นคนอยู่ในโลกนี้ พึงศึกษำ(ตำมหลักไตรสิกขำ)

เถิด สิ่งใดก็ตำมที่พึงรู้ได้ในโลกว่ำเป็นสิ่งผิดร้ำยไม่ดี ไม่พึงประพฤติผิดร้ำยไม่

ดีเพรำะเห็นแก่สิ่งนั้น ปรำชญ์ทั้งหลำยกล่ำวว่ำชีวิตนั้นน้อยนัก
(ขุ.สุ. ๒๕/๔๐๙/๔๘๕) 

พร้อมทั้งพุทธภาษิตว่า

ในหมู่มนุษย์คนที่ฝึกแล้ว เป็นผู้ประเสริฐ
(ขุ.ธ. ๒๕/๓๓/๕๗)

๓. หลักไม่ประมาท ในการที่จะท�าอะไรๆ ด้วยความเพียร และใน

การทีจ่ะพัฒนาตนน้ัน จะต้องไม่ประมาท ต้องมองเหน็ตระหนกัในความส�าคญั

ของกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลงว่า ในขณะท่ีเราด�าเนินชีวิตอยู่นี้ สิ่งท้ัง

หลายรอบตัวเราและชวีติของเราล้วนไม่เทีย่งแท้แน่นอน ทกุอย่างเปลีย่นแปลง
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ไปตลอดเวลา เราจะมัวนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ มีอะไรที่ควรจะท�า ต้องรีบท�า ต้อง

เร่งขวนขวายไม่ประมาท ไม่นอนใจ ไม่ผัดเพี้ยน

หลักไม่ประมาทนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า เหมือนกับรอยเท้าช้าง

ที่ครอบคลุมธรรมะของพระองค์ไว้หมด แล้วก็เป็นปัจฉิมวาจาของพระองค์

ก่อนปรินิพพานด้วย จึงถือว่าส�าคัญอย่างยิ่ง

ในความไม่ประมาทนี้ แม้แต่สังคมก็จะหยุดนิ่งไม่ได้ เพราะสังคม

มีแนวโน้มว่า เมื่อไรมีความส�าเร็จ เมื่อไรเจริญดีมีความพรั่งพร้อม เมื่อไรมี

ความสุขสบาย คนจะเริ่มเฉื่อยลงและเริ่มอ่อนแรง แล้วก็เริ่มมัวเมา ประมาท

สังคมมักจะเป็นอย่างนั้น คือ พอสบายก็ประมาท หันไปฟุ้งเฟ้อมัว 

เมาหลงระเริง ติดในความสุขสบาย เพลิดเพลิน ส�าเริงส�าราญ ลุ่มหลงในการ

บันเทิง ไม่เร่งรัดขวนขวายท�ากิจหน้าที่ ผัดเพี้ยน เฉื่อยชา

เพราะฉะนั้น ผู ้บริหารสังคมจะต้องคอยกระตุ ้นเตือนปลุกเร้า

ประชาชนให้ไม่ประมาทมัวเมาทุกเวลา 

เครื่องพิสูจน์การพัฒนามนุษย์อย่างหนึ่งคือ ทั้งที่สุขสบายก็ไม่

ประมาท ถ้าใครท�าได้ส�าเร็จอย่างนี้เมื่อไร ก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นพระอรหันต์ 

พระพทุธเจ้าตรัสว่า บคุคลเดียวทีจ่ะไม่ประมาทเลยเป็นอนัขาดคอืพระอรหนัต์ 

นอกจากนั้น แม้แต่พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี 

ก็ยังประมาทได้ คือพอประสบความส�าเร็จไปเท่านี้ ก็พอใจว่าเราได้ก้าวหน้า

มามีความดีเยอะแล้วนะ ก็ชักเฉื่อย พอเฉื่อยลง พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธอ
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ประมาทแล้ว

ในพระพุทธศาสนาน้ี ท่านไม่ให้หยุดในการสร้างสรรค์กุศลธรรม 

ตราบใดยังไม่ถึงจุดหมาย ก็ต้องก้าวไปในไตรสิกขาโดยไม่ประมาท ต้องก้าว

ต่อไปๆ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า

เรำไม่สรรเสริญแม้แต่ควำมตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมท้ังหลำย ไม่ต้อง

พูดถึงควำมเสื่อมถอยจำกกุศลธรรมทั้งหลำย เรำยกย่องสรรเสริญอย่ำงเดียว

แต่ควำมก้ำวหน้ำต่อไปในกุศลธรรมทั้งหลำย
(องฺ.ทสก. ๒๔/๕๓/๑๐๑) 

พุทธพจน์นี้แสดงหลักเดียวกัน คือความไม่ประมาท

๔. หลักพึ่งตนได้ ซึ่งท�าให้มี อิสรภาพ การพึ่งตนก็คือต้องท�าให้

แก่ตัวเราด้วยตนเอง จึงต้องพัฒนาตัวเอง คือ เราพัฒนาตนเองเพื่อให้ท�าได้

ด้วยตนเอง

เม่ือเราท�าได้ด้วยตนเองเราก็พึ่งตนได้ถ้าเราท�าไม่ได้เราก็ยังพึ่ง

ตนเองไม่ได้เราต้องพยายามพึ่งตนให้ได้ แต่ เราจะท�าได้ด้วยตนเองและพึ่ง

ตนได้เราต้องท�าตนให้พึ่งตนได้ โดยฝึกตนขึ้นไปให้ท�าได้ท�าเป็น

พระพุทธเจ้าทรงเน้นการท�าตนให้พึ่งตนได้ หรือท�าตนให้เป็นที่พึ่ง

ได้มากกว่าเน้นการพึ่งตน 

ถ้าพูดว่าให้พึ่งตน แต่เขาไม่มีความสามารถที่จะพึ่งตน แล้วเขาจะ

พึ่งตนได้อย่างไร ก็ได้แต่ซัดกันว่า นี่เธอยากจนเธอก็พึ่งตนสิ ว่าอย่างนั้นมัน
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จะพึ่งตนอย่างไร ในเมื่อไม่มีความสามารถที่จะพึ่งตนนั้น 

เพราะฉะนั้น อย่าพูดแค่พึ่งตน ซึ่งเป็นเพียงค�าเตือนเริ่มต้น แต่ต้อง

ก้าวต่อไปสูก่ารฝึกฝนปฏบิตัซิึง่เป็นค�าสอนทีแ่ท้ว่า จงพยายามพึง่ตนด้วยการ

ท�าตนให้เป็นที่พึ่งได้

แล้วท�าอย่างไรจะให้ตนเป็นที่พึ่งได้ ก็ต้องฝึก ต้องศึกษาพัฒนาตน

พอพัฒนาตนก็เข้าไตรสิกขา ซึ่งท�าให้ตนเองมีคุณสมบัติดีมากขึ้น มี

คุณภาพดีขึ้น สามารถท�ากรรมต่างๆ ที่เป็นกุศลยิ่งขึ้น ได้ผลดียิ่งขึ้น 

เมื่อมีความสามารถท�าการทั้งหลายได้ดียิ่งขึ้น ก็พึ่งตนเองได้ พอ

พ่ึงตนเองได้ ก็ไม่ต้องพึ่งคนอื่น ก็เป็นอิสระ กลายเป็นว่าสามารถเป็นท่ีพึ่ง

ของคนอื่น

ฉะนั้นการปฏิบัติในไตรสิกขา คือการพัฒนาตน และการพัฒนาตน 

ก็ท�าให้พึ่งตนเองได้ และการพึ่งตนเองได้กับความอิสระ ก็เป็นอันเดียวกัน

ความเป็นอิสระนี้ มิใช่เฉพาะการไม่ต้องคอยพึ่งพาขึ้นต่อคนอื่น

เท่านั้นแต่หมายถึงการไม่ต้องพึ่งพาขึ้นต่อวัตถุมากเกินไปด้วย 

ดังนั้น อิสรภาพที่ส�าคัญมากอย่างหนึ่ง จึงหมายถึงการมีความ

สามารถที่จะมีความสุขในตัวเองได้มากขึ้น โดยพึ่งพาขึ้นต่อวัตถุเสพบริโภค

น้อยลง คือเป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเอาชีวิตไปขึ้นต่อวัตถุ ไม่ต้องเอา

ความสุขไปฝากไว้กับสิ่งเสพบริโภค ซึ่งจะท�าให้ลดความแย่งชิงเบียดเบียน

กันในสังคม 
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พร้อมกันนั้น เมื่อได้พัฒนาตนเอง ให้มีความสามารถมากขึ้น ทั้งใน

การที่จะมีความสุขที่เป็นอิสระ และในการที่จะท�าการสร้างสรรค์ต่างๆ ก็จะ

ท�าให้ทั้งชีวิตของตัวเองก็ดีขึ้น และสามารถเกื้อกูลแก่ผู้อื่นหรือแก่สังคมได้

มากขึ้น พร้อมไปในคราวเดียวกัน

ขอยกพุทธภาษิตมาย�้าเตือนอีกว่า 

ตนแลเป็นทีพ่ึง่ของตน โดยแท้จรงิคนอืน่ใครเล่ำจะเป็นทีพ่ึง่ได้ มตีน

ที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละ คือได้ที่พึ่งที่หำได้ยำก
(ขุ.ธ. ๒๕/๒๒/๓๖)

หลัก ๔ นี้สัมพันธ์เป็นอันเดียวกัน แต่แยกในเชิงปฏิบัติให้ใช้ได้

เหมาะสมและได้ผลจริงจัง การปฏิบัติจากทุกหลักจะมาบรรจบประสานเป็น

อันเดียวกัน 

ขอทวนอีกครั้งว่า หลัก ๔ ประการนี้ต้องย�้าอย่างที่สุด เพราะเป็น

หลักใหญ่ของพระพุทธศาสนา และเหมาะสมยิ่งกับยุคปัจจุบัน

๑. ท�าการให้ส�าเร็จด้วยความเพียรพยายาม

๒. เรยีนรูฝึ้กศกึษาพฒันาตน ให้ชวีติและสงัคมก้าวหน้าไปสูค่วาม

ดีเลิศประเสริฐยิ่งขึ้น

๓. มีความไม่ประมาท กระตือรือร้น ขวนขวายสร้างสรรค์สิ่งที่ดี

งามไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

๔. พึ่งตนได้ มีอิสรภาพ พร้อมที่จะเผื่อแผ่ความสุข เป็นที่พึ่งแก่
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ผู้อื่นได้ 

มีสี่ข้อนี้พอแล้ว ประเทศไทยพัฒนาได้แน่

แก่นแท้ของพุทธธรรม คือความหลุดพ้นพึ่งตนได้ 

ในสังคมของกัลยาณมิตร ผู้มีชีวิตที่เกื้อกูลกัน

ขอจบด้วยค�าสรุปตามหัวข้อที่ตั้งไว้ให้ว่า “แก่นแท้ของพระพุทธ-

ศาสนา” นั้น มีอยู่ในพระสูตรหนึ่งชื่อว่า มหาสาโรปมสูตร ซึ่งพระพุทธเจ้า

ได้ตรัสเรื่องแก่นของพระพุทธศาสนาไว้ มีใจความตามพระสูตรนี้ว่า

ชีวิตที่ประเสริฐ (พรหมจริยะ) คือตัวพระพุทธศาสนานี้ เปรียบได้

กับต้นไม้ ซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆ คือ

ลาภสักการะ    เหมือนกิ่งใบ 

ศีล      เหมือนสะเก็ดไม้

สมาธิ     เหมือนเปลือกไม้

ปัญญา    เหมือนกับกระพี้ไม้

วิมุตติ (ความหลุดพ้น)   เป็นแก่น

ตรงนี้แหละมาถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา คือ ความหลุดพ้น

เป็นอิสระ เข้ากับหลักที่พูดสุดท้ายว่า จะต้องพัฒนาตนให้พึ่งตนเองได้ และ

เป็นอิสระ จนกระทั่งในที่สุดเป็นอิสระทางจิตใจและปัญญา
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เราพ่ึงคนอื่น เช่นพ่ึงพระพุทธเจ้า ก็เพื่อท�าตัวเราให้พึ่งตนเองได้ 

พระพทุธเจ้าช่วยให้เราพึง่ตนเองได้น่ันเอง จดุหมายกค็อืพึง่ตนเองได้เป็นอสิระ 

เพราะฉะนัน้หลกัพทุธศาสนาจงึมาถงึแก่นแท้ทีส่งูสดุ คอืวมิตุต ิความหลดุพ้น 

เป็นอิสระ แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ก็จบลงตรงนี้เอง

ตอนแรกเป็นอสิระทางพฤติกรรม ซึง่หมายถงึพฤตกิรรมทีเ่ป็นอสิระ

ทางสังคม ท�าอะไรๆ พูดอะไรๆ ได้โดยไม่ถูกบังคับครอบง�า ข่มเหง แต่พร้อม

กันน้ันก็ต้องเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากจิตใจที่เป็นอิสระจากกิเลส จึงจะเป็น

อิสระจากการเบียดเบียนกันแท้จริง อิสรภาพที่แท้จึงไม่ใช่เป็นพฤติกรรมแต่

เป็นภาวะทางจิตใจและปัญญา และอสิรภาพท่ีสมบูรณ์คอือสิรภาพทางปัญญา 

ในด้านพฤติกรรมนัน้ ท่านไม่สอนให้เป็นอสิระแบบแยกต่างหากจาก

กันหรือต่างคนต่างอยู่ แต่พฤติกรรมนั้นท่านมุ่งให้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

ให้เกือ้หนนุกนัด้วยวตัถแุละเรีย่วแรงก�าลงัเป็นต้น โดยรูเ้ท่าทนัว่าวตัถทุรพัย์สนิ

ภายนอก รวมทั้งลาภสักการะทั้งหลาย เราต้องอาศัยแต่มันเป็นเพียงปัจจัย

เกื้อหนุน เหมือนเป็นกิ่งใบ ไม่ใช่เป็นตัวแก่นสาร ในด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับ

ชีวิตภายนอกนี้ ให้เราเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้พร้อมกับเราต้องพึ่งคนอื่นด้วย 

ให้สังคมเป็นสังคมประเภทพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นกัลยาณมิตรของ

กันและกัน โดยแต่ละคนก็มีอะไรให้คนอื่นได้พึ่งบ้าง ต่างก็เก้ือหนุนกัน ให้

สังคมอยู่ผาสุก และให้แต่ละคนมีโอกาสพัฒนายิ่งขึ้นไปในไตรสิกขา เพื่อให้

แต่ละคนมีอิสรภาพที่พึ่งตนได้แท้จริงในทางจิตใจและทางปัญญา อย่างนี้จึง

20130628_��������������� (�. �. �������).indd   297 11/20/13   6:58 AM



ทุกข์ส�าหรับเห็น แต่สุขส�าหรับเป็น298

จะเป็นสังคมที่ดี

ขอให้ดูวินัยของพระ คือชีวิตในสังฆะตามพุทธบัญญัติ จะเห็นชัด

ว่าเป็นอย่างนี้

พระพทุธเจ้าทรงจดัวางเป็นแบบไว้ คอืสงัคมสงฆ์เป็นสงัคมตวัอย่าง

แห่งการทีแ่ต่ละคนพยายามพัฒนาตนให้มอีสิรภาพทางจติใจและปัญญา โดยท่ี

ชวีติทางด้านพฤตกิรรมนัน้พึง่พาอาศยัเกือ้กลูซึง่กนัและกนั เป็นการเกือ้หนนุ

กันให้ก้าวไป ไม่ใช่ช่วยให้เขาไม่ต้องท�า แล้วคอยรอรับความช่วยเหลือ

คนที่มีอิสรภาพทางจิตใจและทางปัญญาเท่านั้น จึงจะสร้างสรรค์

สังคมอย่างนี้ และอยู่กันด้วยดีในสังคมอย่างนี้ได้

เรือ่ง แก่นแท้ของพระพทุธศาสนา พดูมาถงึ “แก่นธรรมเพือ่ชวีติ” 

แล้ว ก็ขอจบไว้เพียงนี้ก่อน แม้ว่าที่จริงยังมีหัวข้อที่ควรพูดอีก ๒ เรื่อง หรือ ๒ 

บท คือ แก่นธรรมเพื่อสังคม กับ แก่นธรรมเพื่อโลกแต่จ�าเป็นต้องยุติเพราะ

ความยาวที่เกินเวลา

ขออนโุมทนาท่านอธบิด ีท่านรองอธบิด ีท่านผูอ้�านวยการ และท่าน

ผู้บริหารระดับสูงของกรมการศาสนา

ขอความเจริญผาสุกจงมีแด่ทุกท่าน
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…พุทธศาสนาสอนให้รู้ทัน และให้อยู่เป็นสุข

...คือ ทุกข์ส�าหรับเห็น แต่สุขส�าหรับเป็น

พูดสั้นๆ ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึก

ความดีเลิศประเสริฐของมนุษย์นั้น อยู่ที่การเรียนรู้ฝึกศึกษาพัฒนา

ตนขึ้นไป มนุษย์จะเอาดีไม่ได้ถ้าไม่มีการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน เพราะฉะนั้น 

เราจึงพูดเต็มว่า

“มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก”

...การทีช่วีติเป็นทีอ่ยูด่�าเนินไป กค็อืการท่ีต้องเคลือ่นไหวพบประสบ- 

การณ์ใหม่ๆ เจอสถานการณ์ใหม่ๆ ซึง่จะต้องรูจ้กัเข้าใจ ต้องปฏบิตัหิรอืจดัการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง...เรียกสั้นๆ ก็คือสิกขาหรือการศึกษา

...ฝรั่งบางพวกว่าชีวิตคือการต่อสู้ บ้างก็ว่าชีวิตเป็นความฝัน แต่ถ้า

พูดตามหลักพระพุทธศาสนา “ชีวิตคือการศึกษา”

...หลัก ๔ ประการน้ีต้องย�้าอย่างที่สุด เพราะเป็นหลักใหญ่ของ

พระพุทธศาสนา และเหมาะสมยิ่งกับยุคปัจจุบัน

ท�าการให้ส�าเร็จด้วยความเพียรพยายาม

เรยีนรูฝึ้กศกึษาพฒันาตน ให้ชวีติและสงัคมก้าวหน้าไปสูค่วามดเีลศิ

ประเสริฐยิ่งขึ้น 
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ทุกข์ส�าหรับเห็น แต่สุขส�าหรับเป็น300

มีความไม่ประมาท กระตอืรอืร้น ขวนขวายสร้างสรรค์สิง่ทีด่งีาม ไม่

ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

พึ่งตนได้ มีอิสรภาพ พร้อมที่จะเผื่อแผ่ความสุข เป็นท่ีพึ่งแก่ 

ผู้อื่นได้

มีสี่ข้อนี้พอแล้ว ประเทศไทยพัฒนาแน่
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ค�าชี้แจงในการจัดพิมพ์

ขอถือโอกาสเล่าชี้แจงให้ฟังถึงที่มาท่ีไปของหนังสือ “ความสุขอยู่

ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหน” ด�าริเดิมนั้นมาจากความต้องการพิมพ์หนังสือเกี่ยว

กับธรรมที่ให้เยาวชนอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องศีล สมาธิ 

ปัญญา หรืออีกนัยหนึ่งคือกิริยาวัตถุสาม ทาน ศีล ภาวนา โดยน�ามาจาก

หนังสือของพระเดชพระคุณอาจารย์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

เริ่มต้นจากก้าวไปในบุญ และต่อด้วยปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง เชื่อมด้วยสมาธิ

แบบแนวพุทธ จบลงด้วยทุกข์ส�าหรับเห็น แต่สุขส�าหรับเป็น น่าจะเป็น

แนวทางที่จะให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจในใจศาสนาได้ ไม่มากก็น้อย 

เดิมทีส่วนตัวข้าพเจ้าต้ังใจจะใช้ช่ือเรื่องว่า “รู้ท�า ลุธรรม” ซึ่ง

หมายถึง เมื่อรู้ที่จะท�ำ ท้ำยที่สุดต้องบรรลุธรรม เมื่อน�าความนี้ไปกราบเรียน

ปรึกษาท่านพระเดชพระคุณอาจารย์ ท่านก็เมตตาตั้งชื่อให้ใหม่ว่า “ความ

สุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหน” ชื่อหนังสือที่เหมาะสมกับยุคสมัยนี้อย่างยิ่ง 

กระบวนการการจัดท�าจึงเริ่มต้นขึ้นโดยส่งชื่อเรื่องไปปรึกษาบริษัทการพิมพ์

ใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อออกแบบปก รูปปกที่ได้ไม่ถูกใจนัก ส่งไปยังส�านักพิมพ์ท่ี

พิมพ์หนังสอืพระเดชพระคุณอาจารย์เป็นประจ�า ได้รปูภาพปกทีส่วยงาม หาก

ความงามของภาพกบัชือ่หนงัสอืไม่สอดคล้องกนั ท้ายทีส่ดุจงึหนักลบัมาทีห่อ

จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ให้ที่นี่เป็นผู้จัดท�าทั้งเรื่อง ต้นฉบับ และ

ออกแบบภาพประกอบปกและเนื้อใน ระยะเวลาที่เริ่มคิดและท�าจนถึงวันนี้

ล่วงไปมากกว่า ๔ ปี 

เนื่องจากพระเดชพระคุณอาจารย์ อาพาธมาตลอด ท่านปรารภ

ด้วยความเมตตาว่า การเขียนอธิบายความเรื่องที่พิมพ์ทั้งสี่เรื่องนี้เข้าด้วยกัน

ไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงมีเวลาและสุขภาพท่านอ�านวย ท่านจะท�าให้ หลังจาก
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นั้นผ่านไปอีก ๑ ปี จนหนังสือเล่มนี้ล่วง ๕ ปี ประจวบกับพระเดชพระคุณ

อาจารย์รับนิมนต์ไปพักรักษาตัวที่ประเทศเยอรมนี ข้าพเจ้าจึงขอก้าวล่วง

พระเดชพระคุณอาจารย์ในการคาดเจตนาตั้งช่ือหนังสือของท่าน ว่าท่านคง

ต้องการกระตุ้นให้เยาวชนหันกลับมาสนใจในเรื่องของธรรม

ในสมัยปัจจุบัน เราปฏิเสธไม่ได้ที่จะหาความสุขจากการเสพและ

เพลดิเพลนิในเทคโนโลย ีไม่แปลกใจทีเ่ราจะเหน็คนบนรถไฟฟ้าแม้นัง่ตดิกนัจะ

ส่งข้อความถึงกันและกัน ใช้นิ้วชี้จิ้มกดโทรศัพท์ตลอดเวลา มีคนหูหนวกเพิ่ม

ขึ้นในปริมาณใกล้เคียงกัน ด้วยการเสียบหูฟังจนแทบกลายเป็นส่วนเพิ่มของ

อวัยวะ (หู) นี่หรือคือความสุขที่แท้ของคนยุคปัจจุบัน มนุษย์เสพเทคโนโลยี 

จนกลายเป็นทาสของเทคโนโลยี

มีเรื่องเล่าของสังคมปัจจุบันที่ฟังแล้วชวนหดหู่

ในบ้านหลงัหนึง่ พ่อกบัแม่ทีอ่ายมุากนัง่เหงาอยูบ่นโต๊ะอาหาร ขณะ

ที่ลูกชายนักบริหารเล่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา ภรรยาเล่นโทรศัพท์มือ

ถือ ส่วนลูกอีกสองคนเล่นเกม มีบุพการีนั่งเหงาอยู่บนโต๊ะอาหาร นี่หรือคือ

ความสุขของสังคมปัจจุบัน ความสุขที่แท้ต้องมาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากตัว

เรา “ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหน” ความสุขไม่ใช่อยู่ที่ภายนอก ต่อ

ให้สิ่งแวดล้อมดีและงดงามเพียงใด หากใจเราทุกข์ ก็ยังทุกข์อยู่ดี ในทางตรง

กันข้าม ให้สิ่งแวดล้อมเลวร้ายเพียงใด หากใจมีโยนิโสมนสิการ ความสุขเริ่ม

ต้นได้จากใจ ตามมงคลสูตรประการสุดท้ายที่ว่า 

ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺต� ยสฺส น กมฺปติ อโสก� วิรช� เขม� เอตมฺมงฺค-

ลมุตฺตม� –เมื่อโลกธรรม กระท�าแล้วไม่หวั่นไหว ไม่เศร้าโศก แกล้วกล้า 

เกษม นี่คือมงคลอันสูงสุด

ความสุขอยู่ที่นี่ ไม่ต้องมัวไปแสวงหา เราสามารถหาสุขได้เมื่อเรา

รับรู้ความสุขจากสิ่งรอบตัว รู้จักแบ่งปันความสุขกับคนรอบข้าง ให้ก�าลังใจ 
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เปลี่ยนความสุขจากการเสพสุข เป็นความสุขจากการส่งมอบ นี่คือความสุข

ที่ไม่ต้องลงทุน เริ่มต้นจากการเรียนรู้ความหมายของความสุข ชีวิตที่แท้ไม่มี

เหตุใดให้เป็นทุกข์ ในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ ชื่อเรื่อง ทุกข์ส�าหรับเห็น 

แต่สุขส�าหรับเป็น บอกไว้ว่า ทุกฺข� ปริญฺญำย� –ทุกข์ให้ก�าหนดรู้  ความสุข

เราต้องเป็นสุขให้ได้ตลอดเวลา อีกนัยหนึ่งคืออยู่เป็นก็เย็นสุข นิพพำน� ปรม� 

สุข� –นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

“ความสขุอยูท่ีน่ี่ มวัไปหากนัทีไ่หน” เป็นหนงัสอืทีด่แีละคูค่วรกบัยคุ

สมยั อยากจะเรยีกร้องเยาวชนให้หนักลบัมาพจิารณาตวัเอง ถามใจตวัเองและ

ยอมรับในความเป็นธรรมชาติ เพราะมนษุย์เป็นส่วนหนึง่ของธรรมชาต ิเราพงึ

ส�าเหนยีกและเคารพในธรรมชาติ และยอมรบัความยิง่ใหญ่ของธรรมชาต ิและ

ท้ายที่สุดให้ตระหนักถึงว่า “การที่เราเห็นแก่ตัว นั้นคือความทุกข์ เมื่อไรที่

เราเลิกเห็นแก่ตัว ความสุขจะปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆ”

สุรเดช พรทวีทัศน์

ในนำมของกองทุนเกื้อโลก (ป. อ. ปยุตฺโต)

วิสำขบูชำ ๒๕๕๖
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กองทุน อยู่ใน ใจเหนือ เกื้อโลก
ถวายเป็นอาจารยบูชาแด่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

ในวาระ ๗๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๔

 ความเป็นมา

 จากครั้นพุทธกาล เมื่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระประสงค์ส่งภิกษุ

ออกเผยแผ่ธรรมตามสถานที่ต่างๆ พระองค์ทรงประทานพระพุทธโอวาทแก่

หมู่ภิกษุ “จรถ ภิกขฺเว พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปล

เป็นไทยได้ความว่า “จงจาริกไปประเทศพระศาสนา เพื่อประโยชน์และ

ความสุขของพหูชน เพื่อเมตตาเกื้อกูลแก่ชาวโลก”

จากอดตีสูปั่จจบุนั พระสปุฏปัินโนทัง้หลายได้ปฏบิตัติามพทุธวจนะ

มาตลอดยังให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่โลกมานับเนื่องมากกว่า ๒,๕๐๐ ปี จวบ

จนอุบัติ พระภิกษุหนุ่ม พระมหาประยุทธ อารยางกูร นาคหลวงรูปที่ ๒ แห่ง

กรุงรัตน-โกสินทร์ในรัชกาลปัจจุบัน จัดเป็นต้นแบบแห่งพระปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบร่วมกาลสมยั ปัจจบุนัท่านด�ารงสมณศกัดิ ์พระพรหมคณุาภรณ์ (ป. อ. 

ปยุตฺโต)

เนื่องในโอกาสมงคลวาร ๗๒ พรรษา ของพระเดชพระคุณอาจารย์

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หมู่

ศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาเห็นสมควรจักถวาย

พุทธบูชาพร้อมทั้งอาจริยบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสุปฏิปันโน

ทั้งหลาย โดยปรารภพระเดชพระคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. 

ปยุตฺโต) เป็นหลัก จั้ดตั้งกองทุนเกื้อโลก (ป. อ. ปยุตฺโต) ขึ้นเพื่อประโยชน์

แก่พระพุทธศาสนาในกาลต่อไป
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 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่ออุปถัมภ์ด�ารงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมโดยประยุกต์พุทธ- 

ธรรมให้เข้ากับยุคสมัย เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาส�าคัญของสังคมชุมชนโลก

โดยคณะผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญปัญหานั้นๆ พร้อมทั้งข้อสรุป วิธีแก้ปัญหาในเชิง

พุทธธรรม  

 ๒.เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่กองทุนฯจะหาได้ให้แก่ผู้มีความสามารถ

ด้านศาสตร์หรือศิลปะ ในแนวทางต่างๆโดยผลงานดังกล่าวนั้นต้องมีพุทธ- 

ธรรมเป็นพื้นฐาน 

 ๓. วิธีการและเป้าหมายเพื่อเผยแผ่พุทธธรรมให้ขยายวงกว้างสู่สังคม

โลกผ่านทางเว็บไซต์ www.payutto.org พร้อมปรับปรุงเว็บไซต์ ให้มีความ

เหมาะสมแก่กาลสมัย

 องค์คณะขับเคลื่อน

 ท่ีปรกึษากรรมการกติติมศักด์ิ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป. อ. ปยตุโฺต)

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 พระภาวนาโพธิคุณ   พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)

 พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ  พระไพศาล  วิสาโล

 ศ.คุณหญิง  นงเยาว์  ชัยเสรี  ศ.นพ.ปราโมทย์  ทุมวิภาต

 รศ.ดร.จารุพร  ไวยนันท์  รศ.ดร.สุกรี  เจริญสุข

 พล.ท. นพ.ด�ารงค์  ธนะชานันท์ คุณนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน

 ประธานคณะกรรมการ ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย

 คณะกรรมการ 

 ศ.ดร.มารวย  ผดุงสิทธิ์  คุณเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

 คุณดุษฎี  พนมยงค์ บุญทัศนกุล ศ.นพ.ประเสริฐ  บุญเกิด
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 ศ.แสวง  บุญเฉลิมวิภาส  รศ.ดร.ยุพา  กาญจนดุล

 คุณผ่อง  เซ่งกิ่ง   คุณพันธ์ภิรมย์ ใบหยก

 ผศ.ปัญญา  วิจินธนสาร  รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

 ที่ปรึกษาคณะท�างาน

 พระชัยยศ  พุทธิวโร   พระการุณย์  กุสลนันโท

 รศ.พญ.นารากร  ประยูรวิวัฒน์ คุณรสนา  โตสิตระกูล

 คุณสมภพ  บุตราช   ทพญ.ศศิธร  สุธรรักษ์

 ผศ.ดร.อรศรี  งามวิทยาพงศ์  คุณพนิตา  อังจันทร์เพ็ญ

 คณะท�างาน

 นพ.บัญชา  พงษ์พานิช  นายณัฐพร  พรหมสุทธิ

 นพ.ณรงค์  เลาหวิรภาพ  นายกิตติศักดิ์  รุ่งเรืองวัฒนชัย

 นายสุรเดช  พรทวีทัศน์  นายนริศ จรัสจรรยาวงศ์

 

 กิจกรรมการขับเคลื่อนเบื้องต้น

 • จัดตั้งเป็นกองทุนฯ ในมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 • จัดกิจกรรมประเดิม ในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ลานหน้าห้องอาหารช่อม่วง 

  ชั้น ๗ สยามดิสคัพเวอรี่ ประกอบด้วย

  o การพบปะและบอกกล่าวสาธารณะ

  o แนะน�ากิจกรรมตัวอย่าง

   • ฐานข้อมูลพุทธธรรมน�าร่อง ใน www.payutto.com

   • หนังสือ “ราวเทียน มธุรธรรม” โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

   • หนังสือและงาน “งอกเงยด้วยธรรม งดงามด้วยศิลป์” โดย  

   กลุ่มจิตรกรไทย
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  • กาลานุกรม ในรูปแบบ E-Book

  • เพลง และ ดนตรี โดย (ดุริยางค์ทหารบก)

 • จัดประชุมกรรมการกองทุนเพื่อวางแผนการด�าเนินงานในวันที่ ๒๓ 

กันยายน ๒๕๕๔

 • กิจกรรมสมโภช ร่วมเทศกาลเจริญสติ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

  วันที่ ๒๒-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินท- 

ปัญโญ และที่อื่นๆ ที่ประสงค์จัดร่วม ประกอบด้วย

  - ธรรมนิทรรศการ ชุด “อยู่ใน ใจเหนือ เกื้อโลก” (ภาพวาด

และภาพถ่าย)

  - หนังสอื ชดุ “อยูใ่น ใจเหนือ เกือ้โลก” (ภาพวาดและภาพถ่าย)

  - ภาคเช้า : ธรรมคีตกวีนิพนธ์ (ดุริยางค์ทหารบก / คณะ

นักร้องประสานเสียงสวนพลู) ธรรมสังคีต

  - ภาคบ่าย : การแสดงธรรม และ เสวนาธรรม

  - ภาคค�่า : การปฏิบัติธรรม

   

  อื่นๆ 

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

20130628_��������������� (�. �. �������).indd   309 11/20/13   6:58 AM




