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พุทธิกจริยธรรม 

 
ของ 

พุทธทาสภิกขุ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ธรรมทานมูลนิธิ 
จัดพิมพดวยดอกผลทุน  “ธรรมทานปริวรรตน”  

เปนการพิมพครั้งที่สอง   ของหนังสือชุดธรรมโฆษณ  หมวดปกรณพิเศษ 
หมายเลข  ๑๘  บนพื้นแถบสีแดง  จํานวนพิมพ  ๓,๐๐๐  เลม 

พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

( ลิขสิทธิ์ไมสงวนสําหรับการพิมพแจกเปนธรรมทาน,  สงวนเฉพาะการพิมพจาํหนาย ) 
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มูลนิธิธรรมทาน  ไชยา 
จัดพิมพ 

พิมพครั้งแรก ๑  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๑๖ จํานวน  ๑,๕๐๐  เลม 
พิมพครั้งที่สอง ๑  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๔๐ จํานวน  ๓,๐๐๐  เลม 
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พุทธทาสจักอยูไปไมมีตายแม
รางกายจะดับไปไมฟงเสียงรางกาย
เปนรางกายไปไมลําเอียง นั่นเปนเพียง
ส่ิงเปลี่ยนไปในเวลา 
พุทธทาสคงอยูไปไมมีตาย  

ถึงดีรายก็จะอยูคูศาสนา 
สมกับมอบกายใจรับใชมา 
ตามบัญชาองคพระพุทธไมหยุดเลย 

 

 
พุทธทาสยังอยูไปไมมีตาย 
อยูรับใชเพ่ือนมนุษยไมหยดเฉย 
ดวยธรรมโฆษณตามที่วางไวอยางเคย 
โอเพ่ือนเอยมองเห็นไหมอะไรตาย 
แมฉันตายกายลับไปหมดแลว 

แตเสียงสั่งยังแววหูสหาย 
วาเคยพลอดกันอยางไรไมเส่ือมคลาย 
ก็เหมือนฉันไมตายกายธรรมยัง 
 

 
ทํากับฉันอยางกะฉันนั้นไมตายยัง
อยูกับทานทั้งหลายอยางหนหลังมี
อะไรมาเขี่ยไคใหกันฟง 
เหมือนฉันนั่งรวมดวยชวยชี้แจง 

ทํากับฉันอยางกะฉันไมตายเถิด 
ยอมจะเกิดผลสนองหลายแขนง 
ทุกวันนัดสนทนาอยาเลิกจาง 
ทําใหแจงที่สุดไดเลิกตายกันฯ 

พุทธทาส  อินฺทป ฺโ 
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คําปรารภ∗ 
ธรรมทานมูลนิธิ  ขอถือโอกาสนี้  ปรารภตอทานทั้งหลาย  ผูไดรับประโยชน

จากการจัดพิมพหนังสือชุด  “สุภี  คลองการยิง  อนุสรณ”  นี้ขึ้น,  โดยทั่วกัน 
หนังสือชุดนี้  มีชื่ออยางนี้  เพราะจัดพิมพขึ้นมาไดดวยเงินดอกผลจากเงิน

ทุนจํานวนหนึ่ง  ของผูเห็นประโยชนเกื้อกูลในทางธรรม  ไดทําพินัยกรรมยกเงินสวน
ตัวที่ฝากประจําไวในธนาคาร  รวมทั้งดอกผลที่จะมีขึ้นตอไป  จนถึงวันถึงแกกรรม  ให
แกธรรมทานมูลนิธิ  ใหตั้งเปนกองทุนเกี่ยวกับการสาธารณกุศล  ตามที่กรรมการของมูลนิธิ
จะไดปรึกษาตกลงกัน. 

คณะกรรมการธรรมทานมูลนิธิ  ปรึกษาตกลงกันวา  จะใชเงินดอกผลรายนี้
ในการเผยแพรธรรม  (ตามวัตถุประสงคขอ ๑ ของมูลนิธิ)  โดยจัดพิมพเรื่องตาง ๆ 
ที่ทานพุทธทาสไดแสดงไว  ที่ยังขาดอยูใหมีครบถวน.  โดยดําเนินการทํานองเดียวกับ
หนังสือชุด  “ลัดพลีธรรมประคัลภอนุสรณ”  ที่ไดทําอยูแลว. 

หนังสือชุด  “สุภี   คลองการยิง  อนุสรณ ”  นี้   จะมีเร่ืองประเภทธรรม
บรรยายแกวงการศ ึกษา   เช น   แนะแนวจริยธรรม   บรรยายในการอบรมครู,  
ปาฐกถา,  และธรรมบรรยายในการอบรมนิสิตในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ,  ปาฐกถา  
แสดงที่โรงพยาบาลศิริราช, ฯลฯ.  นํามารวบรวมไวเปนชุด  เปนหมวดหมูใหครบถวน  
สะดวกแกการศึกษาคนควา. 

หนังสือชุดนี้  จัดพิมพขึ้นอยางนอยครั้งละ ๑,๐๐๐  ฉบับ  ดวยกระดาษ
ปอนดครึ่งหนึ่งเย็บปกแข็ง  มอบไวตามหองสมุดและสถานการศึกษา  อีกครึ่งหนึ่ง
จําหนายราคายอมเยา  ประมาณครึ่งหนึ่งของราคา  เพื่อผูสนใจจะไดหาซื้อไปไว
เป นสวนตัวทําใหแพรหลายไปในบรรดาผูศึกษาธรรมะโดยตรง.  รายไดในการ
จําหนายจะไดนํามา สมทบทุนไวสืบตอ ๆ ไป. 
 ธรรมทานมูลนิธิ  ไชยา 

                                                
∗  คําปรารภ  เมื่อพิมพครั้งแรก 
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สารบาญ 
 

 ๑. แนวสังเขปทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม    ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….      ….๑ 
 ๒. จริยธรรมมีเพียงแนวเดียว  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  … ๒๙ 
 ๓. อุปสรรค, ศัตรู, ความรวนเร และความพังทลายของจริยธรรม    ….  …. ๖๓ 
 ๔. มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม   ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….   ๖๗ 
 ๕. จุดหมายปลายทางของจริยธรรม    ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ๑๓๐ 
 ๖. ตัวแทของจริยธรรม    ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….      ๑๖๙ 
 ๗. จริยธรรมในชีวิตประจําวัน   ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….    .๒๑๐ 
 ๘. จริยธรรมประเภทเครื่องมือ   ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….   .๒๔๗ 
 ๙. การธํารงรักษา และการเผยแพรจริยธรรม     ….  ….  ….  ….  ….  ….  ๒๘๖ 
๑๐. อุดมคติของครูตามทัศนะคติทางฝายพุทธศาสนา     ….  ….  ….  ….  .๓๒๓ 
๑๑. บรมธรรม    ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….…. ๓๔๙ 
๑๒. เอกายนมรรค    ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….๓๗๙ 
๑๓. มนุษย - ศูนย     ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  …. ….๔๐๙ 
๑๔. อุดมคติของครูตามความหมายของพุทธศาสนา    ….  ….  ….  ….  ….๔๓๗ 
๑๕. ครุฐานียบุคคล    ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….   ๔๖๑ 
๑๖. ทัศนคติเกี่ยวกับจริยศึกษา     ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  .   ๔๖๗ 
๑๗.  การเสริมสรางจริยธรรมแกเด็กวัยรุน  ….  ….  ….  ….  ….  ….  …. ๔๘๙ 
 

เพื่อความละเอียดในการคน พึงใชสารบาญละเอียดในหนาถัดไป 
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สารบาญละเอียดแหงเรื่องพุทธิกจริยธรรม 
--------------- 

(๑) แนวสังเขปทั่วไป  เกี่ยวกับจริยธรรม 
 
คําวาครู  หรือบรมครูก็ตาม  หมายถึงผูนําทางวิญญาณ   ….  ….  ….  ….  ….   ๒ 
ครู  ปูชนียบุคคล ไมใชครูลูกจาง, ครูแทจริงยอมอยูในฐานะปูชนียบุคคลเสมอ    …. ๓ 
การเคลื่อนไหวของครูทุกกระเบียดนิ้ว มีลักษณะเปนการยกสถานะทางวิญญาณ    …. ๔ 
ในภาษาบาลี การศึกษา (สิกขา) หมายถึงการปฏิบัติ ที่ทําวิญญาณใหสูงขึ้น     …. ๕ 
ภาษาพุทธศาสนา คําวา “ธรรม” (ธมฺม) แปลวา “สิ่ง”, หมายถึงทุกสิ่ง    ….  …. ๖ 
การรูธรรม คือรูเฉพาะที่ควรรูทุกสิ่ง     ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….    ๗ 
เชื่องมงาย คือเชื่อหลังจากที่หยั่งเห็นแลววาเปนไปไดเชนนั้นจริง   ….  ….  …. ๘“ 
ธรรม ที่ควรเขาเกี่ยวของ หมายถึงเฉพาะที่จําเปนแกการดับทุกข  ….  ….  ….  …. ๙ 
สมัยนี้ เราใชคําวา “ศาสนา” แทนคําวา “ธรรม”  ….  ….  ….  ….  ….  ….  …. ๑๐ 
เหลี่ยมคูของพุทธศาสนามีมาก มองดูไดอยางนอยก็ ๖ รูปลักษณะ  ….  ….  …. ๑๑ 
เมื่อเกิดคําอธิบายขึ้นเรื่อยๆ ในตอนหลัง จึงตองจัดเปนบาลี อัตถกถา มติฎีกา ฯลฯ   ๑๒ 
ธรรมที่ตองสนใจ เทากับใบไมกํามือเดียว เมื่อเทียบกับใบไมทั้งปา จึงจะมีประโยชน    ๑๓ 
เอาประโยชนจากศาสนา  เพียงเพื่อเปนส่ิงขจัดความทุกขทางวิญญาณ  ก็พอแลว   …. ๑๔ 
หลักธรรม ที่มีความหมายและวิธีการตามวิถีทางวิทยาศาสตรก็มีอยูมากมาย     …. ๑๕ 
ดํารงชีวิตอยูตามหลักพุทธศาสนา เรียกวาชีวิตศิลป เพราะดับทุกขไดอยางงดงาม       ๑๖ 
พุทธศาสนาในเหลี่ยมคูที่เรียกวา “ศาสนา” นั้น คือเหลี่ยมที่พึงประสงค  ….  …. ๑๗ 
ชีวิตที่ตั้งตนผิดเพียงนิดเดียว จะมีผลผิดตอไปไมสินสุดก็ได  ….  ….  ….  …. ๑๘ 
โลกิยธรรม ธรรมที่ทําใหมีความสุขวิสัยโลก; โลกุตตรธรรม ใหมีสุขเหนือวิสัยโลก   …. ๑๙ 
ธรรมชาติสรางเรามา ถึงขนาดที่เหมาะที่จะเสวยสุขอยางเหนือวิสัยโลก  ….  …....๒๐ 
กรรมที่เหนือดีเหนือชั่ว เรียกวากรรมที่สาม, เปนการทําใหอยูเหนือกรรมดีกรรมชั่ว       ๒๑ 
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[๓] 

อยาเขาใจเอาเองวา โลุกตตระนั้นอยูนอกฟาหิมพานต หรือเหนือเมฆบนฟา    …. ๒๒ 
เรื่องท่ีเปนหัวใจของพุทธศาสนา คือเรื่องอริยสัจจส่ี   ….  ….  ….  ….  ….  …. ๒๓ 
ตัวพรหมจรรย หรือตัวแทของศาสนา คือการปฏิบัติตามมรรคมีองคแปด   ….  …. ๒๔ 
ถาปญญาไมนําหนาแลว ศีล หรือสมาธิ ยอมเดินผิดทาง อยางเขารกเขาพง    …. ๒๕ 
ถาเขาใจเรื่องอริยมรรค จะเห็นวาในนั้นมีทั้งพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา พลศึกษา  ๒๖ 
อยาเพอประมาทวา เราก็พรอมท่ีจะเขาถึงตัวแทแหงพุทธศาสนา   ….  ….  …. ๒๗ 
ความรูที่เหมือนน้ําชาลนถวย หรือบาหอบฟาง จะเปนความรูชนิดทวมหัวเอาตัวไมรอด    ๒๘ 
 

(๒) จริยธรรมที่ถูกตอง ยอมมีเพียงแนวเดียว 
 
เพราะจริยธรรมแทมีแนวเดียว จึงอาจเขาใจได และปฏิบัติถูกตอง  ….  ….  …. ๒๙ 
จริยธรรม  ทั้งโดยหลักวิชา และการปฏิบัติ คือมรรคมีองคแปด หรือพรหมจรรย          ๓๐ 
ครั้งพุทธกาลในภาษาพูด ไมใชคําวา “ศาสนา” แตใชคําวา “พรหมจรรย”   ….  ๓๑ 
มรรค - ผล มิใชสิ่งเดียวกับมรรคมรองคแปดซึ่งเปนทางใหได มรรค – ผล   …. ๓๒ 
องคที่หนึ่งแหงมรรค  คือสัมมาทิฏฐิ  หรือปญญา  เปรียบไดเหมือนรุงอรุณ      …. ๓๓ 
ถามีชีวิตอยูดวยปญญา สิ่งตางๆ จะเปนไปอยางถูกตองโดยอัตโนมัติ      …. ๓๔ 
จริยธรรมมีหลักเดียว คือไมยึดมั่นถือมั่นที่ทําใหเห็นแกตัว ที่เปนศัตรูทําลายโลกทั้งหมด    ๓๕ 
หนทางนี้  เปนทางสายเดียว  เพื่อการเดินคนเดียว  ไปสูจุดหมายอยางเดียว   …. ๓๖ 
จิต หรือใจ หรือมโน เปนศูนยกลางของทุกสิ่ง รวมทั้งความยึดมั่นถือมั่น     …. ๓๗ 
คําวาจิต = ผูกอ,ผูสราง; วิญญาณ = ผูรูแจง; มโน = ผูรูสึกหรือรูนอบนึก    …. ๓๘ 
“ตัวเรา - ของเรา” ที่จิตกําลังรูนั้นเปนเพียงมายา มีจิตปรุงขึ้นเทานั้น   ….  …. ๓๙ 
เขาใจสิ่งเหลานี้ หรือพฤตกิรรมของส่ิงเหลานี้แลว เขาใจธรรมะไดงายเปนวาเลน      ๔๐ 
ความเห็นแกตน มีมูลมาจากความรูสึกวา “ตน”, ซึ่งเปนเพียงมายา    ….  …. ๔๑ 
ความเห็นแกตน เปนตนตอแหงปญหายุงยากทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกทั้งหมด      ….     ๔๒ 
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ความเห็นแกตัว อาจแยกทางเดินเปนสองทาง ดีก็ได, ชั่วก็ได,  ….  ….  ….  …. ๔๓ 
ความเห็นแกตัว ตองควบคุมใหเปนไปในทางดียิ่ง  ๆขึ้นไป  ๆจนเหนือความเห็นแกตัว       ๔๔ 
นาม คือใจ, รูป คือกาย, ตองรวมกันหรือไปดวยกัน, จึงเรียกรวมวา “นามรูป”       ๔๕ 
กาย เรียกรูปขันธ; ใจนับเปนสี่, เรียก เวทนา - สัญญา - สังขาร - วิญญาณขั้นธ     ๔๖ 
รูปหยาบเปนธาตุสี่ที่เปนกาย,   รูปแฝงหรือรูปละเอียดคือภาวะอาการที่กายแสดง     ๔๗ 
นามรูป หรือขันธหา คือตัวการ หรือตนเหตุ ที่ทําใหโลกนี้มีปรากฏการใดๆก็ได          ๔๘ 
เวทนาที่ปรากฎขณะที่ปราศจากสติสัปชัญญะ ยอมใหเกิดตัณหา, แลว “เรา” ก็เกิดขึ้น    ๔๙ 
เมื่อมีความยึดถือวาเราเปนอะไร,นั้นคือการเกิดขึ้นแหงความทุกข(ที่คนธรรมดาไมเขาใจ)๕๐ 
สังคมเปนทุกขเพราะการเบียดเบียนมีมูลมาจากความหมายมั่นวา “เรา” เห็นแก “เรา”  ๕๑ 
ตัวธรรมะอันประเสริฐ นั้น มุงหมายตรงที่ “หยุดอยูแค ผัสสะ” ไมปรุงเปนเวทนา       ๕๒ 
“ถาผัสสะไมปรุงเปนเวทนา - ตัณหา - อุปาทาน หยุดไดแคกระทบความทุกขก็ไมมี”    ๕๓ 
ถาผสัสะปรุงเปนเวทนาแลว จะรูสึกรอน ตอนนี้หวุดหวิดจะเกิด “ตัวกู”  ….  …. ๕๔ 
วิตกกลัดกลุมดวยตัวกู - ของกูนั้นนั่นแหละ เปนอาการของจิตวุน และเปนทุกข         ๕๕ 
พอจิตวุนก็เทากับตกนรกทั้งเปน เพราะกลัดกลุมดวยความพอใจ, ไมพอใจ     …. ๕๖ 
จิตวาง คือ ไมปรุงแตงทํางานสนุกจัดเปน นิพพาน, วุน คือ ปรุงแตงก็เปนทุกข         ๕๗ 
จิตที่ตั้งไวผิด ยอมทําใดๆ เสียหาย ยิ่งกวามหาโจรจะทําอันตรายแกคนนั้น     …. ๕๘ 
สิ่งทั้งหลาย ลวนแตมีเหตุ เกิดเพราะเหตุ ดับไปก็เพราะเหตุดับ, จึงยึดมั่นไมได        ๕๙ 
ทําการใดๆ ตองทําดวย ความรูสึกผิดชอบ ชั่วดี ไมทําไปดวยความยึดมั่นถือมั่น          ๖๐ 
หลักจริยธรรมท่ีถูก มีแนวเดียว คือปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘  เพื่อทําลายความเห็นแกตัว   ๖๑ 
มุงศึกษาจริยธรรมแนวเดียวใหปฏิบัตได เราจะตั้งอยูในฐานะเปนปูชนียบุคคล          ๖๒ 
 

(๓) อุปสรรค ศัตรู ความรวนเร และความพังทลาย ของจริยธรรม 
 
เรามีหนาที่อันใด ตองทํากิจน้ันใหสมบูรณ  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  …. ๖๓ 
ทําหนาที่ของความเปนอยางนั้นใหสมบูรณแลว ยอมเกิดกําไร     ….  ….  …. ๖๔ 
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ครูนําวิญญาณของศิษยใหสูงขึ้นได  นับวาไดทําประโยชนชนิดที่ตีราคาไมไหว          ๖๕ 
ภาวะแหงจริยธรรม ของคนในโลกนี้  เปลี่ยนแปลง รวนเรได เพราะมีอุปสรรค         ๖๖ 
ภาพโฆษณาตางๆ  ในปจจุบัน เปนมนตขลังสิ่งหนึ่งที่ดึงจูงเอาเด็กๆ  ในโลกไป          ๖๗ 
เรียนมากไมบรรลุ  ก็เพราะคนเดี๋ยวนี้ “นั่งพับเพียบไมได”  คือมีจิตไมพรอมที่จะรับ      ๖๘ 
ปศาจแหงความสุขทางเหนือหนัง  ครอบงําจิตใจของบุคคลแลวยากที่จะถอนได          ๖๙ 
ครู มีหนาที่ยกวิญญาณของศิษยใหสูงขึ้น  แตแลวก็มิไดทําหนาที่ใหสมบูรณ   ….  ….๗๐ 
วัด สมัยพุทธกาลชวยยกวิญญาณของสัตวใหสูงขึ้น  แตสมัยนี้ไขวเขวไปเสีย    …. ๗๑ 
ถารูจัก ภูต ผี ปศาจ แหงความสุขทางเนื้อหนังแลว  จะรูจักศัตรูของจริยธรรมดีที่สุด     ๗๒ 
บทเพลงและดนตรีในปจจุบันกลุมไปในรูปรุกเรากิเลส เปนสิ่งนากลัวมากที่สุด           ๗๓ 
บทเพลงและดนตรีประเภทนี้ ไดกลายเปนเครื่องมือ ของภูต ผี ปศาจจูงไปสูหายนะ     ๗๔ 
ชุดแตงกายสตรีใชแบบเยายวนขึ้นทุกที นี่ชวยพังทลายจริยธรรม   ….  ….  …. ๗๕ 
วรรณกรรม, ศิลปกรรมไทยกําลังจะหมดตัว เพราะหลงตามเขา    ….  ….  ….   ๗๖ 
การที่เด็กเฮไปในทางพังทะลายของจริยธรรมนี้ เพราะผูใหญมีอิทธิพลจูงใจดวย   …. ๗๗ 
ปศาจแหงความสุขทางเนื้อหนัง หรือวัตถุนิยม ที่วานี้เอง นากลัวยิ่งกวาคอมมิวนิสต      ๗๘ 
ทําไมเราจึงไมกลัว สิ่งที่นากลัวอันแทจริง คือ วัตถุนิยม  ….  ….  ….  ….  …. ๗๙ 
ถาหลงบูชาความสุขทางเนื้อหนังกันแลว จะตองนําไปสู ความเห็นแกตัว      ….  ๘๐ 
ความเห็นแกตัวจัด ไมใชศัตรูเฉพาะจริยธรรม แตเปนอุปสรรคศัตรูทั่วไปหมด           ๘๑ 
จะสอนเด็กใหรูจักกิเลส ตองใชสิ่งที่มีอยูจริง เกิดอยูจริง ในจิตใจของเขามาสอนเขา   ๘๒ 
สิ่งที่มากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ น้ี มันจูงใจใหเกิดขึ้นไดทั้งทางรายทางดี       ๘๓ 
กิเลส อาจมีหลายชื่อ แตมันก็ไมมีอะไรมากไปกวา ๓ ประเภท คือโลภะ โทสะ โมหะ    ๘๔ 
อุปกิเลส ๑๖ ขอ : อภิชฌา=โลภ โทสะ=คิดทําราย โกธะ=โกรธ อุปนาหะ=ผูกโกรธ     ๘๕ 
อุปกิเลสพวกโมหะ คือ มักขะ = ลบหลูบุญคุณ ปลาสะ = ตีเสมอ     ….  …. ๘๖ 
อิสสา = ริษยา มัจฉริยะ = ตระหนี่ มายา = ไมตรง เปนอุปกิเลสประเภทโมหะ   ….  ๘๗ 
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สาเถยยะ = โออวด ถัมภะ = หัวดื้อ สารัมภะ = บิดพริ้ว เปนพวกโมหะ    ….  ๘๘ 
มานะ=ถือตัว อติมานะ=ดูหมิ่นผูอื่น มทะ=มัวเมา ปมาทะ=เมาเต็มท่ี, เปนโมหะลึก       ๘๙ 
สังโยชน ๑๐ ประการ คือสักกายทิฏฐิ = ความเห็นแกตัว วิจิกิจฉา = ความไมแนใจ     ๙๐ 
สังโยชนสามอยาง ชุดแรก อันใครละไดแลว ก็เปนพระโสดาบัน   ….  ….  …. ๙๑ 
สังโยชนที่ ๕-๖-๗-๘ คือ:-กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ  ….  ….  ๙๒ 
สังโยชนขอท่ี ๙-๑๐ คือ:-อุทธัจจะ อวิชา   ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  …. ๙๓ 
ถารูความหมายของสังโยชนตางๆ อาจจะดัดแปลงมาใช แกไขเด็กไดโดยไมยาก        ๙๔ 
อยาไดคิดวามีธรรมะขอไหน อยูสูงเหลือวิสัย ที่จะนํามาอธิบายแกเด็กได   ….  ….  ๙๕ 
ขอใหสนใจ ในเรื่องที่เรียกวา กิเลส,ไมมีอะไรจะเปนอันตรายยิ่งไปกวากิเลส         ๙๖ 
 

(๔) มหรสพทางวิญญาณ เพื่อจริยธรรม 
 
พุทธศาสนาเราก็มีวันพระเปนวันสงบใจ ซึ่งมีความหมายตรงกับคําวา holiday         ๙๗ 
มหรสพในทางวิญญาณนี้ เปนการบันเทิงในทางธรรม เปนไปเพื่อกาวหนาในทางจิตใจ     ๙๘ 
ถามีสติปญญาเพียงพอ ที่จะสรางมหรสพในทางวิญญาณไดแลว จะกลับราย กลายเปนดี    ๙๙ 
จิตใจอ่ิมเอิบดวยธรรมะนั้น ทําใหรางกายผองใส   ….  ….  ….  ….  ….  …. ๑๐๐ 
เราอาจจะดัดแปลง ศิลปกรรม วรรณรรม ไปในรูปใหความบันเทิง ในทางธรรมะได    ๑๐๑ 
“จอมปลวกจอมหนึ่ง กลางคืนอัดควัน กลางวันเปนไฟ” คือกายนี้มีภาระกังวลมาก       ๑๐๒ 
ถาจิตวุนทั้งวันทั้งคืน ก็เปรียบเหมือนวาเขาเปนคนไมมีวันพระเลย   ….  ….   ๑๐๓ 
เขาเยาะคนวิชาลนวา“ตองเอาเหล็กมาตีเปนเข็มขัด คาดทองไวเพราะกลัวทองจะแตก”๑๐๔ 
เพชร ที่หาไดจากโคลนในถิ่นสลัม เปนเรื่องทํานองดอกบัวเกิดจากแหลงโคลนตม       ๑๐๕ 
เรื่องเกี่ยวกับทานกูโด นักบวชนิกายเซ็น, เปนอาจารยของพระจักรพรรดิญี่ปุน         ๑๐๖ 
ทุกอยาง เปลี่ยนแปลงเรื่อย เปนกระแสน้ําไหลเชี่ยวทีเดียว อยามัวประมาทชาอยู     ๑๐๗ 
“ใหซึ่งตน” หมายความวา ยกตนใหแกกิเลส หรือธรรมชาติฝายตํ่า  ….  …. ๑๐๘ 
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นิทานเรื่อง “อยางนั้นหรือ” สามคําเทานี้ไมกอเร่ืองโกลาหลและรูภาวะ “วาง”       ๑๐๙ 
“การไมถูกนินทาไมมีในโลก” เปนพระพุทธภาษิตเตือนมิใหหวั่นไหวตออารมณเกินไป    ๑๑๐ 
นิทานเรื่อง “ความเชื่อฟง” เกี่ยวกับธยานาจารยชื่อ เบงกะอีผูมีปญญาไว            ๑๑๑ 
นิทานเรื่อง “ถาจะรักก็จงรักอยางเปดเผย” เปรียบวาถากลาจริงตองไมมีความลับ     ๑๑๒ 
ครูดีเปนผูที่ปฏิญาณตัวอยางไรแลว จะตองทําอยางนั้น ไมมีความลับท่ีปกปดไว         ๑๑๓ 
นิทานเรื่อง “ชางไมเมตตาเสียเลย” แสดงถึงยิ่งแกยิ่งหนังเหนียว คือยึดมั่นไมคลาย    ๑๑๔ 
นิทานเรื่อง “เปนพระพุทธเจาองคหนึ่ง” เปนโวหารใหคิดในมุมกลับ   ….  …. ๑๑๕ 
คําสอนที่ถูกตองยอมมีแนวเดียวกัน,ดังมีนทิานเรื่อง “ใกลพระพุทธเจาเขาไปแลว”      ๑๑๖ 
เนื้อหาธรรมะของทุกศาสนา ไมมีพุทธ คริสเตียน เซ็น เถรวาท ฯลฯ  ….  …. ๑๑๗ 
นิทานเรื่อง “ยิ่งใหเร็วนั้นแหละจะยิ่งชา” เตือนสติมิใหใจเร็วใจรอน  ….  …. ๑๑๘ 
ศิษยยังเรงรอน,อาจารยก็บอกวา ตองใชเวลานานออกไปทุกที, เปนวิธีแกใจรอน     ๑๑๙ 
ทําอะไรยึดมั่นถือมั่นตัวตนจะดีจะเดน ไมมีผลดีเลย เพราะจิตวุนขาดปญญา    …. ๑๒๐ 
จิตที่เปนสมาธิ กับสติปญญา ขณะนั้นไมมี ตัวกู-ของกู เปนจิตเดิมแทเขมแข็ง    …. ๑๒๑ 
อยาทําดวยจิตที่สั่นระรัว ดวยตัวกู-ของกู,เพราะยิ่งจะใหเร็วกลับจะชาที่สุด  ….   ๑๒๒ 
นิทานเรื่อง “เซ็นเนื้อ เซ็นกระดูก” เปนวิธีศึกษาแบบเซ็นทดลองปญญา    ….   ๑๒๓ 
การที่หุบปากนิ่ง นี่แหละคือธรรม,คนรูไมพูด คนที่พูดนั้นไมใชคนรู    ….  ….  ๑๒๔ 
เมื่อเขาถึงธรรมะจริงแลว มันเปนเรื่องที่จะตองหุบปาก  ….  ….  ….  ….  …. ๑๒๕ 
ตัวนิทานนั้นเหมือนกับเปลือก ที่จะรักษาเนื้อไว    ….  ….  ….  ….  ….  ….   ๑๒๖ 
นิยายเหลานี้ เขามุงหมายจะใหเปนภาชนะ รับรองธรรมะใหคงอยู ไมสูญไปงาย       ๑๒๗ 
ถาประชาชนหันหลังใหวันพระ มันก็จะเปนการลมละลาย ทางวิญญาณ จนหมดสิ้น       ๑๒๘ 
 

(๕) จุดหมายปลายทาง ของ จริยธรรม 
 
เครื่องมือของการสั่งสอนจริยธรรม คือ โรงมหรสพทางวิญญาณ  ….  ….  …. ๑๒๙ 
อุปสรรคศัตรู ความรวนเร พังทะลายของจริยธรรม อยูที่กิเลสอยางเดียว    ….  ๑๓๐ 
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คําวา “กิเลส” ตามตัวหนังสือ คือสิ่งที่ทําใหเศราหมอง   ….  ….  ….  ….  …. ๑๓๑ 
ศึกษารายละเอียดของกิเลส จนเขาใจ จึงจะสามารถแกปญหาทางจริยธรรมได        ๑๓๒ 
อุปทาน ก็คือ กิเลส นั่นเอง เปนความยึดมั่นดวยจิตใจ มี ๔ อยาง    ….  …. ๑๓๓ 
อุปทานที่ หนึ่ง คือยึดมั่นถือมั่นดวยความใครในส่ิงที่เรียกวากาม (ของรัก)    ….  ๑๓๔ 
อุปทานที่ สอง คือยึดมั่นถือมั่น ในความคิดเห็น ตลอดถึง มีความเชื่อที่ผิด     ….    ๑๓๕ 
อุปทานที่ สาม คือยึดมั่นถือมั่น อยูดวยความงมงาย ในส่ิงที่ทํามาอยางเคยชิน   …. ๑๓๖ 
อุปทานที่ สี่   คือยึดมั่นถือมั่น อยูดวยความรูสึกวา เปนตัวเรา ของเรา     …. ๑๓๗ 
อปุทานทั้ง ๔ นี้ มีอยูในชีวิตประจําวัน ถาเราเขาใจเรื่องนี้จะแกปญหาไดมาก  …. ๑๓๘ 
อาสวะ แปลวา สิ่งหมักดอง มีอยู ๔ : ทิฏฐิ ภาวะ กามะ อวิชชา  ….  ….  …. ๑๓๙ 
อาสวะที่ทวมทับวัญญาณอยูเสมอ เรียกวา โอฆะ มีชื่ออยางเดียวกับอาสวะ    ….  ๑๔๐ 
สิ่งทั้งหลายทั้งปวง เปนไปไดตามธรรมชาติ โดยกฏเกณฑของตัวเองไมมีใครบันดาล    ๑๔๑ 
ปฏิจจสมุปบาทหมายถึงอาการที่อาศัยกันแลวเกิดขึ้น, อาศัยกันแลวเกิดขึ้น,    ….   ๑๔๒ 
นามรูปมีอยู ฯ อายตนะภายในมีอยู, เปนเหตุใหมีผัสสะกระทบกับอายตนะ ภายนอก     ๑๔๓ 
“ชาติ” ความเกิด หมายถึงเกิดทางวิญญาณ ไมใชคลอดจากทองแม   ….  ….   ๑๔๔ 
ความรูสึกยึดมั่นวาตัวตนเกิดขึ้น เรียกวา “ชาติ”พอความรูสึกนี้ดับลง ก็คือตายไป      ๑๔๕ 
เรามีชาติ เมื่อไร เปนมีทุกขเมื่อมั้น, ไมมีชาติ ก็ไมมีทุกข    ….  ….  ….  …. ๑๔๖ 
อยาปรุงเปนความอยาก คือฝกจิตใหหยุดแคผัสสะ ไมปรุงเปนเวทนา เพื่อไมเปนทุกข   ๑๔๗ 
ภวังคจิต คือลักษณะจิตที่สงบนิ่งอยูในตัว เปรียบเหมือน แมงมุม อยูกับรังทีแรก        ๑๔๘ 
ถามีภาวนาที่อบรมดีแลวยอมควบคุมไมให ผัสสะปรุงเปนเวทนาได   ….  …. ๑๔๙ 
จะตัดสังสารวัฏฏ ตองตัดตรงที่ ไมใหผัสสะปรุงเปนเวทนา, เวทนาปรุงเปนตัณหา     ๑๕๐ 
หัวใจของพระพุทธศาสนา ที่เราจะตองเขาใจ เพื่อดับทุกข คือเรื่องปฏิจจสมุปบาท      ๑๕๑ 
เพราะมีอวิชชา ที่ทําใหดื้อ สิ่งที่เรียกวา ผี คือกิเลส จึงมารังแก  ….  ….  …. ๑๕๒ 
ผี เกิดขึ้นในโลก เพราะมีคนหัวดื้อ, ดังตัวอยางนิทานเรื่อง “ยายหัวดื้อกับตา”        ๑๕๓ 
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เด็กหลงในอารมณ ดื้อดึงตอบิดามารดา ครู อาจารย ก็แปลวา ผีไดเกิดขึ้นในโลก      ๑๕๔ 
“วางจากกิเลส และทุกข” คือ วางจากความยึดมั่นถือมั่น วาตัวกู - ของกู           ๑๕๕ 
ที่วา “วาง” มีหลายระดับ : วางไดตามธรรมชาติเอง,วางขณะทําสมาธิ,วางดวยสติ   ๑๕๖ 
จิตวาง คือวางจาก ความรูสึกที่เปนตัวตน - ของตน ไมใชวางทางวัตถุ   …. ๑๕๗ 
ถาจิตวางการงานเปนสุข, ถาจิตวุน การงานเปนทุกข   ….  ….  ….  ….  …. ๑๕๘ 
ถาจิตวางแลว ทุกอยางเปนสนุกไปหมด, ถาจิตวุน ทุกอยางเปนทุกขไปหมด   ….  ๑๕๙ 
ในกรณีนักเรียนจะสอบไล ก็ตองมีจิตวางจากตัวกู - ของกู มีแตปญญา และสมาธิ      ๑๖๐ 
ความมุงหมายของศิลปบริสุทธิ์ คือ ตองพรากจิตของผูเห็นศิลปะ ออกจากความวุน      ๑๖๑ 
ดนตรีบริสุทธิ์ก็สามารถดึงดูดจิตใจ ใหวางจาก ตัวกู - ของกู ไดเหมือนกัน         ๑๖๒ 
เพลงไทยสากลสงเสริมใหเกิดตัวกู-ของกูใหเรารอนมึนเมา ขนาดชอบใหวิทยุเกี้ยว    ๑๖๓ 
วรรณคดีไพเราะ อยางบริสุทธิ์แลว ควรตองหยุดความรูสึกเดือดพลาน ของตัวกูลงได   ๑๖๔ 
ไมตองหัวเราะ ไมตองรองไห นั้นแหละ คือจิตวางไมกระวนกระวาย, เยือกเย็น      ๑๖๕ 
พระพุทธเจาตรัสวา “มหาวิทยาลัยทั้งโรง อยูในรางกายนี้” นี้เปนเรื่องศึกษาทางใจ    ๑๖๖ 
ตกเปนทาสทางวัตถุเสียหมดแลว ก็ไมมีทางเอาชนะความทุกขไดเลย  ….  ….  ๑๖๗ 
ความวางนี้ เปนจุดหมายปลายทางของ จริยธรรม เพื่อทุกคนอยูอยางสงบ    ….  ๑๖๘ 
 

(๖) ตัวแทของ จริยธรรม 
 
“มรรค เปนตัวแทของจริยธรรมนี้” เพราะเปนวิธีปฏิบัติ เพื่อความดับทุกข    …. ๑๖๙ 
มรรค เปนเครื่องมือหรือจริยธรรม, เปนทั้งหมดของการปฏิบัติ ในพระพุทธศาสนา     ๑๗๐ 
มรรค หรือ ทาง ในที่นี้หมายถึงการเดินของวิญญาณ หรือทางจิตใจ    ….  ….  ๑๗๑ 
ในหัวใจของครูนี้ ถาผาออกดูได ก็ตองเห็น เมตตา กับ ปญญา นอนเคียงกันอยู        ๑๗๒ 
การศึกษาสิ่งใดโดยไมเบ่ือ ตองทําใจใหผูกพัน เหมือนหลงพระไตรปฎกเปนนางฟา     ๑๗๓ 
สมรสกับนางสาวสุญญตา, คือภาวะของจิตที่วางจากกิเลส มีลักษณะสะอาดสวางสงบ    ๑๗๔ 
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  [๑๐]

ธรรมะเปนทั้งอาหาร,ยาแกโรค,เครื่องนุงหม,ที่อยูอาศัย,และชีวิต ในทางวิญญาณ      ๑๗๕ 
ธรรมะสูงสุด คือ สุญญตา-ความวาง ควรจะเปนสิ่งที่สนใจ เพราะแกปญหาตางๆได     ๑๗๖ 
เปนผูมีจิต มีวิญญาณ อยูเหนือโชค, โชคชะตาไมอาจบันดาลอะไรได ….  ….  …. ๑๗๗ 
มรรคมีองคแปด นี้คือ พรหมจรรย คือตัวปฏิบัติพระศาสนา  ….  ….  ….  ….  ๑๗๘ 
“ทาง” มันมีอยูแลว เมื่อใครไมเดินจะโทษทางใครไมได, ตองโทษคนที่ไมเดิน  …. ๑๗๙ 
การที่เราจะมีการศึกษาดี ฯลฯ ตองมีครูดี มีวิธีการสอนที่ดี สิ่งแวดลอมดี   …. ๑๘๐ 
การมีมิตรดี หรือกัลยณมิตร เปนความสําเร็จของมนุษยเรา ตั้ง ๕๐ เปอรเซ็นต        ๑๘๑ 
ทางทุกแบบมีจุดยอดเปนนิพพาน หรือไกวัลย หรือเปนอะไรกไ็ด แลวแตจะบัญญัติ       ๑๘๒ 
นิพพานในพุทธศาสนาไมเปนอัตตา, ไมเปนไกวัลยถาวร แตหมายถึงเปนสุญญตา       ๑๘๓ 
อริยมรรค แปลวามรรค ที่เปนอริยะ คือประเสริฐเปนทางเดียวประกอบดวยองคแปด    ๑๘๔ 
มรรค หรือทางในพุทธศาสนานี้ใชไดกวาง, เรื่องทางโลกก็ใชได ทางธรรมก็ใชได     ๑๘๕ 
มรรค มี ๒ ประเภท โลกิยมรรค=ทางสูโลกิยสุข โลกุตตรมรรค=ทางสูภาวะเหนือโลก   ๑๘๖ 
มรรคทุกองคถาปฏิบัติอยางโลกก็เปนโลกิยะ,ถาปฏิบัติเพื่อถึงนิพพานก็เปนโลกุตตระ     ๑๘๗ 
อยาไปเขาใจวา ทําดีไมไดผลดี ฯลฯ ที่ถูกทําดีนั้นดีเสร็จแลว    ….  ….  ….  ๑๘๘ 
โลกิยสัมมาทิฏฐิ มีแตจะทําคนใหดี และทําคนใหขยัน ในทางทําความดี     ….   ๑๘๙ 
โลกุตรรสัมมาทิฏฐินั้นมีความรูเรื่องกรรมที่สาม คือเหนือชั่วเหนือดี, รูความจริงแท     ๑๙๐ 
โลกุตตรมรรคทุกองคนี้ มุงหมายเพื่อการบรรลุ มรรค ผล นิพพานโดยตรง    ….  ๑๙๑ 
กาเมสุ มิจฉาจารา นี้แปลวา ประพฤติผิด ในของรักของใครทั้งหลาย    …. ….  ๑๙๒ 
ศีลแบบโลกียะยังตองอาศัยเจตนา ศีลแบบโลกุตตระไมลวงศีลเลยเพราะเขาใจสุญญตา  ๑๙๓ 
อริยกันตศีล เปนโลกุตตรศีลท่ีเปนรากฐาน ของการบรรลุ มรรค ผล อยางแทจริง      ๑๙๔ 
เปนครูตามอุดมคติ ตองปฏิบัตอยางเดียวกับพระอริยสาวก ซึ่งมีอาชีพเปนเจาหนี้       ๑๙๕ 
เพียรชอบและมีสัมมาสติ ไมประมาทแลวนับวาปฏิบัตอยูในแนวอริยมรรค   …. …. ๑๙๖ 
สมาธิที่แทจริง ตรงกับคําวา active คือจิตไว บริสุทธิ์ และตั้งมั่น …..  ….  ๑๙๗ 
ทางเดินไปสูนิพพานนี้ ตองมีหลักการถูกตองครบท้ังแปดองค รวมเปนทางเดียว  …. ๑๙๘ 
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ใครเข็นตัวเองไปในรองรอยของอริยมรรคไดแลว งายที่จะไหลสูกระแสดับทุกข        ๑๙๙ 
เดินทางอริยมรรคนี้ เหมือนกับการตั้งตนที่ จุดสูงสุด ของสะพานโคง ลงสูที่ลาด        ๒๐๐ 
“ถาเปนอยูโดยวิธีที่ถูกตองแลว โลกจะไมวางจากพระอรหันต”  ….  ….  ….  ๒๐๑ 
ทาง “อริมรรค” นั้น พอกระทบผัสสะหยุดใหไดแลว วกมาเสียทางสติปญญา   …..  ๒๐๒ 
“ทางใหญ อยาพึงจร” คืออยาปลอยกระแสจิตไหลไปตามทางใหญ คือกิเลส   ….   ๒๐๓ 
เดินใหถูกทางคือไมออกนอกแนวของอริยมรรค แมไมถึงนิพพานทันที ก็อยูในแนว       ๒๐๔ 
มรรค ผล นิพพาน มีไวสําหรับคนที่ดวงจิตตกน้ําลึกบาง ต้ืนบาง ….  …. ….  ๒๐๕ 
ตองมีอริยมรรคมีองคแปด เปนหลักสําหรับเดินจึงจะกําจัดความเห็นแกตัวได   ….  ๒๐๖ 
ใหสัมมาทิฏฐิ หรือปญญา นี้นําอยูขางหนา แลวสัมมาสมาธิเปนกําลังอยูเบ้ืองหลัง       ๒๐๗ 
การศึกษาทั้ง ๔ เม่ือกลมกลืนกันเปนสมังคีก็เกิดประโยชน เหมือนกับอริยมรรคฯ       ๒๐๘ 
จริยธรรมของเราตรงกับคําวา มรรค ควรเอามาใชในชีวิตประจําวัน   ….   ….  ๒๐๙ 
 

(๗) จริยธรรม ใน ชีวิตประจําวัน 
 
จริยธรรม มีแนวเดียวสําหรับบุคคลทั่วไป ปฏิบัติเพื่อทําลายความเห็นแกตัว    ….  ๒๑๐ 
วิธีที่จะใชอริยมรรคมีองคแปดในชีวิตประจําวันตองตั้งใจปฏิบัติทุกกโอกาส   ….  ๒๑๑ 
ชีวิต คืออะไร ตองศึกษาใหรูจักทั้งทางวัตถุและทางธรรม  ….  ….  ….  …. ๒๑๒ 
ชีวิต ในแงของธรรมะตองรูวา, มันเนื่องมาจากอะไร? เพื่ออะไร?  ….  ….  ….  ๒๑๓ 
จะหยุดไดโดยวิธีใด? เราจะตองมีความรูชนิดที่จําเปนแกชีวิต จึงจะหยุดได  ….   ๒๑๔ 
ไมใหมีความเห็นแกตัวเกิดขึ้นมา นั้นคือ พื้นฐานทั่วไปของธรรมะที่จะใชกับชีวิต  …. ๒๑๕ 
อยากจะใหทุกคน คิดปญหาที่วา เกิดมาทําไม? เพื่อปฏบัติใหถูกตองแกชีวิต   …. ๒๑๖ 
ไมไดมีใครเปนอยู ตายไป เกิดใหม เพราะมีแตความเปนไปตามธรรมชาติ   …. ๒๑๗ 
เราเกิดมาเพื่อเอาชนะความทุกข, อยูเหนือความทุกข, ไมแพมัน, อยาใชคําวาหนีทุกข ๒๑๘ 
ความทุกขที่เกิดจาก ความเห็นแกตัว เปนตัวกู - ของกูนี้ จะใชวัตถุแกไมได   ….  ๒๑๙ 
ปญหายุงยากในชีวิตประจําวัน ลวนแตเนื่องมาจากวัตถุทั้งนั้น   ….  ….  ….  ๒๒๐ 
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ความไมมีทุกขเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได ในเม่ือไมหลงวัตถุนิยม  ….  ….  ๒๒๑ 
เปนมโนนิยมแลว ก็แสวงหาความสุข จากความเปนอิสระ เหนือวัตถุ แลวไมมีทุกข     ๒๒๒ 
สิ่งที่พวกเราทุกคนกําลังขาดอยูอยางย่ิง ก็คือ ความมีนิพพานเปนอารมณตลอดเวลา     ๒๒๓ 
เพราะมีวัตถุเปนอารมณ มันจึงยุงยากไปทั้งหมด ทั้งสวนบุคคล สวนสังคม   ….   ๒๒๔ 
ถาใชไตรสิกขาคือศีล สมาธิ ปญญา ในชีวิตประจําวันแลว ปญหายุงยากจะเบาลง      ๒๒๕ 
ถาเราควบคุมใจเรา อยูในอํานาจ และใชมันไดตามตองการแลว เรียกกวาสมาธิทั้งนั้น  ๒๒๖ 
ตัวปญญา ในพุทธศาสนานั้นคือตองเขาใจทุกสิ่งที่เราเกี่ยวของอยางถูกตอง   ….   ๒๒๗ 
ศีล : มีความประพฤติดี, มีปญญาคือเขาใจถูกตอง สมาธิ บังคับใจไดตามตองการ     ๒๒๘ 
จงรูจักแยกวา ปญหาที่เกิดขึ้น เปนเรื่องของกฏหมาย วินัย หรือวา ธรรมะ   …. ๒๒๙ 
ตองสํานึอยูเสมอวาถาไมเปนไปเพื่อกิเลส นั้นแหละ จึงจะเอียงมาในฝายถูก  …. ๒๓๐ 
เราควรตัดสินใจใชระบบจริยธรรมเกาของเรา ที่เปนไปตามธรรมชาติ คือพุทธศาสนา   ๒๓๑ 
โดยพื้นฐานแลว จริยธรรมมีแนวเดียว พระพุทธเจาตรัสวา กรรมเปนเครื่องแบง       ๒๓๒ 
การกระทําของมนุษยนั้นเอง  ไดจําแนกมนุษยใหเปนชั้นวรรณะ  ….  …. ….  ๒๓๓ 
ความไมยึดม่ันตัวตน หรือไมเห็นแกตัว เปนแนวเดียว ที่อาจเอามายอยใชใหเหมาะ    ๒๓๔ 
ผูที่รูธรรมในเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น ดีแลว ไมมีอะไรที่จะใหความตายกระทบ  …..   ๒๓๕ 
ถาเรามีธรรมะตามวิธีที่ถูกตอง  ของพระพุทธเจาแลว ในโลกนี้จะไมมีความทุกข       ๒๓๖ 
ควบคุมตัวเราได จะมองเห็นสิ่งตาง  ๆอยางถูกตอง เพราะจิตวางแลว สติปญญามี     ๒๓๗ 
พระพุทธเจาตรัสวา “บุคคลลวงพนความทุกขทั้งปวงได ดวยสัมมาทิฏฐิ”    ….  ๒๓๘ 
ความสันโดษนี้ ถูกเขาใจผิดมานานแลววา เปนสิ่งที่ทําใหทอถอยบาง ฯลฯ   ….  ๒๓๙ 
ความสันโดษนี้ แปลวา contentment, คือยินดีดวยสิ่งที่มีอยู หรืออิ่มใจที่งานเสร็จ    ๒๔๐ 
สันโดษที่แทของพระพุทธเจา เปมิตรแกมนุษยอยางยิ่ง เพราะชวยใหจิตใจเบา         ๒๔๑ 
ความสันโดษเปนความสดชื่น ที่หลอเลี้ยงจิตใจใหสดชื่น หลอเลี้ยงโลกใหสดชื่น        ๒๔๒ 
เขาใจสันโดษถูกตอง จะมีอานิสงสถึงกับไมทําความชั่ว ไมเปนบา งานสําเร็จเปนสุข   ๒๔๓ 
ความมีจิตวาง จากตัวกู - ของกู เปนธรรมะที่แกปญหาไดหมด  ….  ….  ….   ๒๔๔ 
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อยาไปเพงที่ขอปลีกยอยของแตละศาสนา เพงที่ตัวแทเถิด มุงทําลายตัวกู-ของกู       ๒๔๕ 
เรื่องท่ีนํามาบรรยายนี้เปนอยางกรุยทางให อาจจะเอาไปเรียนเองได    ….   ๒๔๖ 
 

(๘) จริยธรรมประเภทเครื่องมือ 
 
พึงสนใจศึกษา จริยธรรมสวนที่เปนเครื่องมือปฏิบัตธรรมตอไป  ….  ….  ….  ๒๔๗ 
ชื่อวาเครื่องมือถาไมถูกนํามาใช ในฐานะเปนเครื่องมือแลว มันก็ไมมีคาอะไร        ๒๔๘ 
ธรรมะตองใชถูกตอง ในฐานะเปนเครื่องมือเสมอไป มิฉะนั้นเปนอันตราย    ….  ๒๔๙ 
โลกนี้หมุนเร็วยิ่งขึ้นทุกที ตามความกาวหนาของคนในโลก จึงตองมีธรรมะ    ….  ๒๕๐ 
ธรรมะ หรือจริยธรรมนั้น เปนเครื่องมือวิเศษ ที่จะควบคุมวัตถุ ซึ่งจะเปนพิษข้ึนมา      ๒๕๑ 
โลกเราประสปวิกฤตกาลถาวรอยูเรื่อย เพราะวาเราไมใชศาสนาควบคุมชีวิต         ๒๕๒ 
ดูความหมายของสิ่งทั้ง ๔ : พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา หัตถศึกษา ใหเขาใจ      ๒๕๓ 
สิ่งที่เราเรียกวา เครื่องมือโดยแทจริงและถึงที่สุดนั้น เอาไปใชเพื่อตอสูไมใหมีทุกข    ๒๕๔ 
นิทานเรื่องพระเจาสรางโลกมีเนื้อเร่ืองเปรียบเทียบใหเห็นฤทธิ์ของอวิชชา  ….  ….๒๕๕ 
เกิดเปนคน เพื่อทําใหโลกนี้มีคา มีประโยชน และมีความงดงาม นาดู   ….  …. ๒๕๖ 
นิทานนี้ชี้ใหเห็นความตะกละของมนุษยอยางไมรูจักพอสักที   ….  ….  ….  ๒๕๗ 
ความไมพอใจของคนมีลักษณะ ที่เหมือนกับ วัวลากไถอยูกลางนา    …. ….  ๒๕๘ 
หัดเลาธรรมะใหเด็กฟงได การเรียนจริยธรรมจะสนุกสนานมาก                   ๒๕๙ 
ความหลงดั้งเดิมท่ีไปเห็น กงจักรเปนดอกบัว เปนความโงที่ตองใชปญญาทําลายเสีย    ๒๖๐ 
ธรรมะนี้แหละเปนเครื่องมือในชีวิตประจําวันทั้งทางรางกายและจิตใจ  ….    ….   ….    ๒๖๑ 
ธรรมประเภทเครื่องมือวิธีใชเหมือนพุทธิศึกษาสงใหมีจริยศึกษาดี, จริยศึกษาดีสง ฯลฯ  ๒๖๒ 
ไมตองหัวเราะ ไมตองรองไห ไมมีอะไรกวนใจ นั้นแหละนิพพาน     ….  ….  ๒๖๓ 
บุคคลที่ รูจักอาย รูจักกลัว นี้ ไมกลาทําอะไรผิด  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ๒๖๔ 
พอกพูนนิสัยแหงหิริโอตัปปะไดแลว สิ่งตางๆ ที่เนื่องดวยจริยธรรมจะงายไปหมด       ๒๖๕ 
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  [๑๔] 

ควรรูจักกลัวและละอายวา กิเลสเปนเหตุใหเกิดทุกข ทุกขเกิดจาก กิเลส, ซึ่งเนื่องกัน ๒๖๖ 
คิดดูเสียกอนใหเห็นชัดวา ถากระทําตามนั้น มันดับทุกขไดจริง แลวจึงเชื่อ    ….  ๒๖๗ 
พอแมคุมครอง ยังไมเทาประพฤติตัวดี คุมครองเราเองโดยสติสัมปชัญญะ    ….      ๒๖๘ 
สติทําหนาที่สํารวมอินทรียนี้ จะกั้นกระแสแหงความทุกขใหหยุดไดขณะมีการกระทบ      ๒๖๙ 
ธรรมะประเภทเครื่องมือ สําหรับละสิ่งที่ตองการละ ไดแกฆราวาสธรรม   ….  …. ๒๗๐ 
จงบังคับตัวเองอยางฉลาด เหมือนควาญชางที่ฉลาด ถือขอบังคับชางที่ตกมัน           ๒๗๑ 
จะตองสอนนักเรียนใหรูจัก อดกลั้น อดทน รอได คอยได ซึ่งทําไดโดยหัดบังคับตน     ๒๗๒ 
ใชสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ชวยกันทํางานแลว ยอมละอะไรไดทั้งนั้น   ….  ….  ๒๗๓ 
ขันติที่แทจริงก็คือ ทนตอความยั่วยวนของกิเลสใหได แมกิเลสจะบีบคั้นจิตใจ   ….  ๒๗๔ 
ธรรมะที่เปนเครื่องมือสะสม คือความเพียร ๔, ไมทําชั่ว ละชั่ว ทําดี รักษาความดี     ๒๗๕ 
ธรรมะที่เปนเครื่องมือ ในฐานะเปนกําลงั คือศรัทธา วิริยะ สมาธิ ปญญา        ๒๗๖-๒๗๗ 
ธรรมะที่เปนเครื่องมือในการตอสู คือใชอุดมคติวา:ปรารถนาความถูกตอง, ยุติธรรม    ๒๗๘ 
มีอุดมคติ ไมเบียดเบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น อยางนี้เปนความดีในพุทธศาสนา    ๒๗๙ 
ทําดี ดีเสร็จแลว, เปนคนดีตั้งแตเมื่อทําดีเสร็จแลว ….  ….  ….  ….  ….  ….  ๒๘๐ 
อยาเอาความชั่วไปชนะคนชั่ว, อยาดาตอบเลย นั้นแหละคือ ความดีที่ชนะความชั่ว      ๒๘๑ 
ธรรมะเปนเครื่องมือใหเกิดความสําเร็จ, พอดี ไดแกธรรมของสัตบุรุษ ๗ อยาง       ๒๘๒“ 
ธรรมะประเภทเปนเครื่องมือ เปนอุดมคติรากฐาน คือสิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นฯ         ๒๘๓ 
ธรรมะประเภทเครื่องมือสูงสุด คือความรูจริงในขั้นปรมัตถวา อะไรเปนอะไร  …. ๒๘๔ 
รับทํา “ตนกิเลส” ใหกลายเปน “ตนธรรมะ” เสีย ก็จะเปนที่พึ่งแกตน  ….  ….  ๒๘๕ 
 

(๙) การธํารงรักษา และเผยแพร จริยธรรม 
 
ทบทวนความเบื้องตน ที่บรรยายมาแลว  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….   ๒๘๖ 
มีความเขาใจผิดบางประการ ที่รูสึกวา “วางจากตัวตนแลวไมตองเคารพใคร”   ๒๘๗-๒๘๘ 
ควรมีปญญาพอที่จะรูวา อะไรเปนเรื่องสมมุติ ฯลฯ และอะไรเปนความจริง   ….  ๒๘๙ 
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[๑๕]  

อยาทําอะไรดวยความยึดมั่น เปนตัวกู-ของกู ดวยกิเลส ตัณหา แตทําดวยสติปญญา     ๒๙๐ 
ใหรวมใจความสําคัญอยูที่ ความไมเห็นแกตัวไวเรื่อย ยอมมีสติปญญาอยูตลอดเวลา     ๒๙๑ 
ใหมีการปฏิบัติจริยธรรม หรือปฏิบัติศาสนา อยูที่เนื้อตัว ที่จิตใจของบุคคลนั้นเอง       ๒๙๒ 
การสืบอายุพระศาสนาก็คือ บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง ไดผลจริง สอนตอไปจริง    ๒๙๓ 
“รดน้ําพรวนดินลงไป ที่ตนโพธิ์ของโลก” ก็คือศึกษา และปฏิบัติธรรม ใหสมบูรณ        ๒๙๔ 
องคของดํารงจริยธรรมไวในโลกมี ๓ คือ ครูดี, สอนดี ชวยเหลือดี   ….  ….  ๒๙๕ 
ประพฤติธรรมทุจริต ไดแก แกตัวใหแกตนเอง เพ่ือไดทําตามอํานาจของกิเลส         ๒๙๖ 
“การใหธรรม ชนะการใหทั้งปวง” ตองบริจาคความเห็นแกตัวดวย แลวจึงใหธรรม     ๒๙๗ 
ดวยการรับรูวา เขาทําดี นี้ก็เรียกวา ชวยเขาเหมือนกัน  ….  ….  ….  …..  …. ๒๙๘ 
ใหทุกคนหันหนาเขาหาธรรมะ ปฏิบัติตนเองถูกตอง ไมใชทําไปโดยเห็นแกครูผูสอน     ๒๙๙ 
ครูดีมีการเสียสละจริงๆ ชวยผูอื่น จึงชื่อวา เปนการธํารงรักษา จริยธรรม  ….  ….  ๓๐๐ 
ในการเผยแพรธรรมะ ตองทําใหเขารูปกันคือ : การสอน การทําตัวอยางใหดู        ๓๐๑ 
“การมีความสุขใหเขาดู” นี้เปนการสอนโดยไมตองบังคับ เขาทนไมไดตองทําตามเอง   ๓๐๒ 
การสอนดวยปาก  มีราคาสองไพ, มีความสุจใหดู มีราคาเทากับทองชั่งหนึ่ง          ๓๐๓ 
จะตองมีวิธีชี้ใหเขาเห็น ขณะที่เขามีธรรมะ หรือไมมีธรรมะ ดวยอุบายอันแยบคาย     ๓๐๔ 
ควรจะมีหลักใหแนนอนวา เด็กชั้นไหน จะสอนธรรมะขอไหน กี่ขอ, มากนักไมไดผล     ๓๐๕ 
ครูตองมีความรูที่ถูกตอง และสอนดวยของจริง เพื่อเด็กรับความรูไปอยางถูกตอง      ๓๐๗ 
ครูตองตั้งตัวเองใหอยูในรูปท่ีสมควรกอน แลวจึงสอนคนอื่น ไมใชทําไปงายๆ          ๓๐๘ 
อยาไดเขาใจวา ธรรมสูงเกินไป เอามาสอนทําไม, แทจริงธรรมะทุกขอมีคุณ         ๓๐๙ 
ปญหาที่วา เกิดมาทําไม, อะไรเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได, นี้หัดใหเด็กคิดคนกัน   ๓๑๐ 
ตองมีอุบายใหเด็กรูจักสังเกตวา รัก เกลียด โมโห กลัว เศรา ฯลฯ เกิดไดอยางไร   ๓๑๑ 
ไมควรรังเกียจภาษาบาลี เพราะภาษานี้ปนอยูแลวในภาษาไทยทั่วไป    ….  ๓๑๒ 
การทําใหดู กอใหเกิดความเชื่อ ความเลื่อมใส ความสนใจอยางยิ่ง   ….    ๓๑๓ 
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  [๑๖] 

สิ่งชั่วรายที่ตําตาอยูเสมอนั้น มีอิทธิพลที่จะพายุวชนไปสูความรวนเรทางจริยธรรม      ๓๑๔ 
เมื่อไมรูจักตัวของตัวเอง ไมรูจักตัดสินสิ่งควรไมควร ก็ไปทําผิดตามเขาหมด          ๓๑๕ 
ควรจะสอนดวยการแสดงใหดู อยูที่เนื้อท่ีตัวของครูเด็กยอมสนใจทําตาม     ….  ๓๑๖ 
พระพุทธเจาไมไดตรัสวาเอาผาเหลืองมาคลุมแลวเปนสมณะแตเปนสมณะเพราะความสงบ๓๑๗ 
เมื่อไดเห็นบุคคลที่บฏิบัติใหดู จึงจะเกิดความสมัครใจปฏิบัติตามไปเอง     ….  ๓๑๘ 
การดําเนินการตางๆ ลวนแตจะตองมีแผนการ ที่เรียกวาอุบาย หรือกุศโลบายเสมอ    ๓๑๙ 
เมื่อไดฟงธรรมะจากใคร ควรบูชาคุณคนนั้นบาง   ….  ….  …. ….  ….  ….  ๓๒๐ 
อุบายในการเผยแผจริยธรรม อาจทําได ๓ วิธี : ทําใหดู, มีสุขใหดู, มีอุบายกลับใจ   ๓๒๑ 
 

ภาคผนวก 
(๑) อุดมคติของครูตามทัศนะทางฝายพุทธศาสนา 

 
ใหสนใจวาครูนั้นคือ บุคคลประเภทใดในโลกนี้ ….  ….  …. ….  ….  ….  …. ๓๒๓ 
อุดมคติของคําวาครู ตามความหมายทางพุทธศาสนา หมายถึงเปนผูนําฝายวิญญาณ      ๓๒๔ 
“ครู” เมื่อกลาวทางสิทธิ ก็คือ ปูชนียบุคคลของโลก    ….  ….  …. ….  ….     ๓๒๕ 
การยกสถานะทางวิญญาณเปนหนาที่ การเปนปูชนียบุคคลเปนสิทธิ  ….  ….  ….๓๒๖ 
รูหนังสือ, รูประกอบอาชีพ ถาไมเขาถึงความสงูทางวิญญาณก็เอาตัวไมรอด   …. ๓๒๗ 
ปูชนียบุคคลแปลวา ผูที่โลกตองบูชา, เปนเจาหนี้ที่ตองเคารพนับถือ   ….  …. ๓๒๘ 
ครูพยายามทุกทางที่จะเด็กสามารถชนะกิเลส ครูจึงกลายเปน ปูชนียบุคคลของเด็ก     ๓๒๙ 
ครูไดทําบุญคุณใหแกศิษยของตนๆ จนเหลือที่ลูกศิษยนั้นจะตอบแทนไหว   ….  ….  ๓๓๐ 
ครูทําหนาที่ยกวิญญาณโลกใหสงูนั้น เปนความประเสริฐสุด สูงสุดไมมีอะไรยิ่งกวา      ๓๓๑ 
การใชอาชีพครูเปนเรือจาง เปนการกระทําที่ผิดพลาด และนาขบขัน  ….  ….  …. ๓๓๒ 
จงเขาถึงอุดมคติของความเปนครู อาชีพครูจะสนุกสนาน  เพลิดเพลินไมนาเบื่อ  ๓๓๓ 
โลกรอดมาไดดวยการกระทําของครู  ครูจึงเปนปูชนียบุคคลของโลกทั้งหมด ๓๓๔ 
ถาครูเปนเจาชู เห็นแกความเอร็ดอรอย ยอมไมมีทางยกสถานะทางวิญญาณของศิษย    ๓๓๕ 
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[๑๗]  

สรุปความ ครูโดยหนาที่คือยกวิญญาณของโลก, ครูโดยสิทธิคือเปนปูชนียบุคคล         ๓๓๖ 
สิ่งที่ทวมทับจิตอยูตลอดเวลา ก็คือกิเลส เปนความรูสึกฝายต่ํา พรอมที่จะดึงไปทางต่ํา   ๓๓๗ 
เรายังมีวิธี มีความสามารถ ที่จะเหนือกิเลส เหนือกรรมอยูอีกสวนหนึ่ง    ….  ๓๓๘ 
วิธีปฏิบัติเหนือกรรมก็คือ พิจารณาดวยปญญาใหรูวาทุกสิ่งเปนอนัตตา    ….  ….  ๓๓๙ 
เหนือกรรมคือจิตอยูสูงเหนือการอยากไดอะไรทั้งสิ้น ไมมีกิเลส ตัณหา   ….  …. ๓๔๐ 
เราบังคับตัวเองใหทําดีไมได ไปทําฝายต่ํา เราก็ตองมีความตกต่ําทางวิญญาณ         ๓๔๑ 
หัดพิจารณาสภาพทางจิตวาอยูในลักษณะที่ถูก  ตบตี  ทิ่มแทง  แผดเผา  บางหรือไม๓๔๒ 
หัดพิจารณาวาจิตยังถูกปดบัง หุมหอ ครอบคลุม อยูบางหรือเปลา? เพื่อเพิกถอนเสีย    ๓๔๓ 
นิพพาน มี ๓ ความหมาย : อาการดับไปของกิเลส, สภาวธรรมที่มีอยู ผลท่ีปรากฏ     ๓๔๔ 
ใครจะทําโดยวิธีใดก็ตาม ถาจิตหลุดพนโดยประการทั้งปวง ก็เปนนิพพานทันที          ๓๔๕ 
ความสูงสุดของวิญญาณ คือสูงจนความทุกขครอบงําไมได นั้นคือ นิพพาน     ….  ๓๔๖ 
ปญหาอยูที่วา ไมรูจะเอาความเมตตากรุณามาแตไหน เพราะมีแตเห็นแกตัว           ๓๔๗ 
ขอใหครูเห็นแกความเปนครูของตน นําอุดมคติ และเหตุผลไปพินิจพิจารณา            ๓๔๘ 
 

(๒) บรมธรรม 
 
บรมธรรม เปนคําที่เขาใชกันอยูทั่วไปในโลก    ….  ….  …. ….  ….  ….  ….   ๓๔๙ 
บรมธรรมนี้ นักจริยธรรมสากล เขายุติวา เปนความดีสูงสุดมี ๔ ประการ     ….    ๓๕๐ 
“ไมเบียดเบียน” ตองหมายถึง ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเบียดตนเองดวย    ….  ….  ๓๕๑ 
บรมธรรม นี้มันเนื่องกันกับครู คือครูเปนผูนําคนไปสูบรมธรรม   ….  ….  ….  ๓๕๒ 
ถาจะแปลเปนภาษาตางประเทศ คําวา ธรรม ตองใชทับศัพทวา Dhamma   ….   ๓๕๓ 
ระเบียบปฏิบัติอันใดที่เหมาะสําหรับมนุษย ทุกๆขั้นแหงวิวัฒนาการของเขา    ….  ๓๕๔ 
ธรรมะจึงจําเปนแกมนุษยยิ่งกวาขาวปลาอาหาร เพราะคนตองมีชีวิตอยูอยางถูกตอง    ๓๕๕ 
บรมธรรม คือ นิพพาน มีความหมายวาไมใชบุญ ไมใชบาป  ….  ….  …. …. ๓๕๖ 
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  [๑๘] 

ความหมดกิเลสน้ัน ไมตองการทั้งบุญ ไมตองการทั้งบาป   ….  ….  …. …. ๓๕๗ 
อยาใหกิเลสแทรก จะมีแต สติปญญา, ที่ทําไปผิดๆ ก็เพราะกิเลสทับไว   ….  ….  ๓๕๘ 
สิ่งที่ควรกลัวอยางยิ่งคือกิเลส กลับไมกลัว ก็เปนทาสตัวเองหรือทาสกิเลสอยูเรื่อย     ๓๕๙ 
ความเปนทาสทุกชนิดนั้นแหละ คือ เปนทาสของกิเลส   ….  ….  …. ….  ….  ๓๖๐ 
ครู คือผูที่ปลดปลอยคนออกจากกรงขัง ใหพนจากการเปนทาสของกิเลส    ….  ….  ๓๖๑ 
ขณะใด เราวางจากความเห็นแกตัว ขณะนั้นเราเปนมนุษย ๐ เปนอิสระจากกิเลส     ๓๖๒ 
อยาใหมีอะไรเปนตัวกู-ของกู อยูเรื่อยๆ จะทําอะไรไดดีและสนุก  ….  ….  ….  ๓๖๓ 
สิ่งที่ตองลงทุนดวยความยากลําบากวุนวาย ลวนเปนเรื่องของความทุกขทั้งนั้น          ๓๖๔ 
ครูทําหนาที่สองแสงดวงประทีปใหแกโลกไดดี จะตองทําตนเปนมนุษย ๐ เสียกอน      ๓๖๕ 
ความดีสูงสุด ที่มนุษยเราควรรู ควรจะสนใจ ควรจะไดนั้นคือ “ไมเห็นแกตัว”        ๓๖๖ 
ความดีสูงสุดของมนุษยมีอยู ๔ อยาง :-สุขแท,ความเต็ม,หนาที่,ความหวังดี          ๓๖๗ 
ความสุขที่แทจริงนี้ จะตองมีมาจาก ความเบาบางของกิเลส จนเปน ๐  ….  …. ๓๖๘ 
ความเต็มแหงความเปนมนุษย ตองเต็มดวยความสงบสุข เปนมนุษย ๐ ไมมีกิเลส      ๓๖๙ 
หนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่ คือทําหนาที่ดวยความบริสุทธิ์ ไมเห็นแกตัว     ….  ๓๗๐ 
ความหวังดีอยางแทจริงนั้น เราปรารถนาดีตอผูอื่นกอนแลวตางก็ปราถนาดีตอกัน       ๓๗๑ 
บรรเทาความยึดมั่นถือมั่น วา ตัวกู-ของกูลงไปตามลําดับ จนเปน ๐ จึงเมตตาได      ๓๗๒ 
จิตวาง คือสูญจากความเห็นแกตัว ไมมีตัว ไมมีตัวกู-ของกู  ….  ….  …. ….   ๓๗๓ 
ครูตองรูจัดความดีสูงสุดของมนุษย ๔ อยางนั้นบาง แลวปฏิบัติเปนแบบอยางแกศิษย     ๓๗๔ 
ทําหนาที่ใหสมบูรณดวยความหวังดี ก็จะเกิดความเต็มในการเปนครู ทํางานเปนสุข     ๓๗๕ 
๐  คือการไดหมดทุกอยาง เพราะมันสูญไปจากกิเลส ตัณหา จากความเห็นแกตัว       ๓๗๖ 
การบรรลุนิพพาน เปนการสิ้นเนื้อประดาตัวของกิเลส   ….  ….  …. ….  ….  ๓๗๗ 
ถาสติปญญา เรามีพอ ยอมรูจักบรมธรรมและ เต็มใจปฏิบัติหนาที่   ….  ….  ….  ๓๗๘ 
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[๑๙]  

(๓)เอกายนมรรค 
 
พอพูดเรื่องนิพพานดูเหมือนไมใครมีใครชอบ แตควรสนใจ”ทาง”นี้เพื่อชนะทุกข         ๓๗๙ 
เอกายนมรรค คือทางเอกสายเดียว สําหรับคนเดียวเดิน เดินไปสูจุดเดียว     …. ๓๘๐ 
เมื่อกิเลส หรือตัณหา มันมาครอบครอง นั่งเปนตัวเรา มันก็บัญชาไปในทางกิเลส       ๓๘๑ 
วัตถุนิยม หมายถึงลุมหลงในวัตถุ นิยมรส และเพลิดเพลินในวัตถุกาม    ….  …. ๓๘๒ 
เด็กๆ ของเรา เม่ือควบคุมตัวไวไมได ก็เลยเปนบาวของวัตถุกันไปหมดทั้งโลก        ๓๘๓ 
ทางสายกลาง หรือทางที่พอเหมาะพอดี ในพุทธศาสนา เราเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา     ๓๘๔ 
คําวา “ทาง” ในที่นี้เปนชื่อของธรรม โดยที่เรายืมมาจากภาษาของชาวบาน    …. ๓๘๕ 
ครูทําหนาที่ เพื่อประโยชนแกหนาที่ เทานั้น ที่จะทอดตนเปนทาง ดวยความเสียสละ     ๓๘๖ 
การปฏิบัติจากความเห็นแกตัว ไปสูหมดความเห็นแกตัว นี้คือทางสายกลาง   …. ๓๘๗ 
“ทาง” มี ๓ ความหมาย : ทอดตนเปนสะพาน, ตัวสะพานเอง และจุดปลายทาง      ๓๘๘ 
“ทางเดียว” หมายถึง ศีล สมาธิ ปญญา, ที่เรียกวา มรรคมีองคแปด    ….   ๓๘๙ 
ตองใชปญญานําหนากอนเสมอ มิฉะนั้นจะหลงทางตาย  ….  ….  ….  ….   ๓๙๐ 
“ผูเดียวเดิน” หมายถึงกฎแหงกรรม อันเปนของเฉพาะคน ผูใดทําผูนั้นตองไดรับผล  ๓๙๑ 
ถายังไมถึงปลายทาง หมายความวา มีตัวเบาบาง เห็นแกตัวนอยลง  ๆจนหมดตัวตน    ๓๙๒ 
เอกายนมรรคนั้น ระบุตรงไปยัง สติปฏฐาน ๔ คือศึกษาในรูปของอานาปานสติ   ….  ….๓๙๓ 
ศึกษาเกี่ยวกับกาย เรียกวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน   ….  ….  …. ….  ….  ๓๙๔ 
ศึกษาที่เวทนา เรียกวา เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน   ….  ….  ….  ….  ….    ๓๙๕ 
เอาเวทนาจาก สมาธิ เปนหลักพิจารณาใหเห็นความจริงที่ทุกคนเปนทาสของเวทนา     ๓๙๖ 
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน คือการกําหนดความรูสึกมาดูจิตที่ถูกเวทนาปรุงแตง          ๓๙๗ 
ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน คือ ดูสภาพความจริงของสิ่งทั้งปวง จนเห็นนิโรธ   …. ๓๙๘ 
ยึดมั่นถือมั่นอะไร วาเปนตัวกู ของกู แลวเปนทุกขอยางยิ่งอยูดวยเหตุนั้น  ….  …. ๓๙๙ 
มาฝกในขั้นงาย  ๆกอนก็คือ มากําหนดจิตใหวิ่งตามเกาะอยูกับลมหายใจเขาออก   ….  ๔๐๐ 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



  [๒๐] 

จิตสงบแลวดูใหเขาใจวา ส่ิงเหลานี้มันปรุงแตงกิเลส ตัณหา อยางนั้นๆ   ….  …. ๔๐๑ 
ขั้นสุดทาย ศึกษาสูงขึ้นไป ใหรูจัก อนิจจัง รูวิราคะ รูนิโรธ รูปฏินิสสัคคะ   …. ๔๐๒ 
แนวของสติปฏฐาน ๔ ที่เปนใจความแทจริง เปนเอกายนมรรคโดยตรง    ….  …. ๔๐๓ 
ความยึดมั่นถือมั่นวา ตัวกู-ของกูนั้น เปนทุกข เปนอันตราย ทั้งแกตัวเรา และคนอื่น     ๔๐๔ 
ควรสอนเด็กใหบรรเทาความเห็นแกตัว นับแตไมอิจฉานอง ฯลฯ   ….  ….   ๔๐๕ 
ปฏิบัติในทางปญญา วิปสสนา ก็เพื่อขุดรากเหงา ความเห็นแกตัว เผาไฟทิ้งใหหมด     ๔๐๖ 
เราจะปฏิบัติในสวนไหน ฯลฯ มันก็เปนเรื่องเดียว เสนเดียว ของความไมเห็นแกตัว    ๔๐๗ 
เอกายนมรรค ในฐานะเปนทางของบรมธรรม ขอใหเอาไปคิดปฏิบัติบาง ….  ….  ๔๐๘ 
 

(๔) มนุษย ศูนย 
 
หลักธรรมะบางอยางอาจจะนํามาใช ในการปฏิบัติหนาที่ครูได  ….  ….  ….   ๔๐๙ 
สมัยนี้ไดเปลี่ยนแปลงความเปนอยูไป ในลักษณะที่ทําใหคนตองการทางวัตถุมากขึ้น ๔๑๐ 
มูลเหตุที่เสียอุดมคติ, ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีนี้มาจาก หลงวัตถุนิยม   …. ๔๑๑ 
ถาศึกษาหลักธรรมะในทางพุทธศาสนา จํานํามาใช ชวยแกไขปญหายุงยากได          ๔๑๒ 
ลองพิจารณาดูในวันหนึ่งๆ เปนมนุษยบวกกันเสียมาก มนุษย ๐ ไมคอยจะมี           ๔๑๓ 
ถาเปนมนุษยเลข ๐ นี้ จะแกปญหาตางๆไดมาก   ….  ….  ….  ….  ….  …. ๔๑๔ 
ศึกษาใหเขาใจโพชฌงค ขอ ๑-๔ :- มีสติ ธัมมะวิจยะ วิริยะ ปติ  ….  ….  …. ๔๑๕ 
ศึกษาใหเขาใจโพชฌงค ขอ ๕-๖ มีปสสัทธิ สมาธิ  ….  ….  …. ….  ….  …. ๔๑๖ 
ศึกษาใหเขาใจโพชฌงค ขอ ๗ คืออุเบกขา    ….  ….  ….  ….  ….  ….  …. ๔๑๗ 
เปนมนุษย ๐ ไมบวก, ไมลบ, ไม over, ไม under, นั้นคือวาง ….  ….  …. …. ๔๑๘ 
จะสําเร็จความเปนมนุษย ๐ หรือมีจิต ๐ ไดดวยน้ํามือของครูนําไป    ….  ….   ๔๑๙ 
อยาเอา moral กับ ethics ไปปนกันเพราะอยางแรกคนบัญญัติ,อยางหลังเปนปรัชญา  ๔๒๐ 
ครูบาอาจารย จะตองมีอุดมคติ คือสุขแทจริง สุข, ข สะกดกันกอน   ….  ….   ๔๒๑ 
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[๒๑]  

ความทุกขนั้น มีมูลมาจาก สิ่งที่เกินไปจากความจําเปนของธรรมชาติ    ….  …. ๔๒๒ 
พระอรหันตมีจิตวางจากบวก จากลบ, คือวางจากความรูสึกวา ตัวกู-ของกู   ….   ๔๒๓ 
ขณะเราเปนมนุษย ๐,เต็มเปรี่ยมของความเปนมนุษย จะสงบเย็น เปนสุขที่สุด  …. ๔๒๔ 
อยาดูถูกอุดมคติวา ซื้ออะไรกินไมได; มันยิ่งกวาซื้ออะไรกินไดเพราะมันสุขเย็น        ๔๒๕ 
good will หรือความหวังดี ที่แทจริง ตองเปนเรื่องมนุษย ๐ มนุษยวางเสียกอน      ๔๒๖ 
ความเปนมนุษย ๐ นี้เปนหลักจริยธรรมสากลก็ได เปนหลักพุทธศาสนาโดยตรงก็ได     ๔๒๗ 
การแนะนํา หรือ จะนําผูอื่น เราตองเปนฝายยอมใหมากกวาที่จะใหเขายอมเรา       ๔๒๘ 
ตองอดทนถึงขนาดเปนมนุษย ๐ จึงจะชนะเขาได    ….  ….  …. ….  ….  …. ๔๒๙ 
พุทธภาษิตมีวา ชนะเรากอน แลวจึงไปชนะเขา นี้เปน free will จิตอิสระแทจริง    ๔๓๐ 
การที่จะบัญญัติวา อะไรดี อะไรถูก ตองผูอ่ืนยอมรับไดดวย   ….  ….  ….   ๔๓๑ 
ขอบัญญัติที่ คนอื่นก็ทนไหว เห็นดวยเหตุผลน้ัน จึงจะเปนเหตุผลถูกตองจริง         ๔๓๒ 
คนเรานี้อยูดวยความหวังอะไร อยางใดอยางหนึ่ง เชนกลัวทุกขหวังสุข     ….   ๔๓๓ 
ถาจิตมีภาวะเปนมนุษย ๐ คือวางจากตัวกูของกูแลวทําอะไรสําเร็จไดงาย    ….  ๔๓๔ 
กอนที่จะไมมีตัวกู มันตองมีตัวกูที่ใชไดเสียกอน   ….  ….  ….  ….  ….  ….   ๔๓๕ 
ถาปฏิบัติตนอยูในธรรม แมวาจะขาดแคลนทางวัตถุ ก็ยังเปนสุขอยูในตัวการงาน        ๔๓๖ 
 

(๕) อุดมคติของครู ตามความหมายของพุทธศาสนา 
 
อยาเพอรังเกียจอุดมคติของครูตามแนวทางพุทธศาสนา    ….  ….  …. ….   ๔๓๗ 
จิตใจสําคัญกวารางกาย เพราะนํากายไปสูความมุงหมายของอุดมคติ    ….  ….  ๔๓๘ 
“ครู” มีความหมายวา ผูนําในทางวิญญาณเพราะสองทางใหเดินไปสูจุดที่พึงปรารถนา    ๔๓๙ 
บรมครู เราหมายถึงพระพุทธเจา,และสาวกก็ทําหนาที่ครู ทุกคนควรแทนคุณ  ….  ….๔๔๐ 
บิดา มารดา เปนครูคนแรกที่สุดในโลก ไดใหแสงสวางมาแตแรกเกิด    ….  ….    ๔๔๑ 
ครูที่มีอุดมคติ จะตองมีปญญา คือความรูสามารถ เมตตา คือรักเอ็นดูศิษย     ….   ๔๔๒ 
คาของครูตั้งอยูในฐานะของปูชนียบุคคล ครูตองไมลืมฐานะนี้ ตองทําหนาที่     …. ๔๔๓ 
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  [๒๒] 

อุดมคติของการศึกษาคือ ศึกษาจนรูวิธีปฏิบัติในการดับทุกขทั้งปวงไดสิ้นเชิง   …. ๔๔๔ 
ความทุกขที่เกิดมาจากกกิเลส เปนมูลเหตุนั้น นากลัวกวาความทุกขในทางวัตถุ   …. ๔๔๕ 
ถาสังคมนิยมไปในทางต่ํา นิยมเปนทาสของกิเลส ตัณหาแลว ก็ตองมีทุกขแนนอน       ๔๔๖ 
การศึกษาของโลกนําไปผิดเพราะ มุงแตทางวัตถุ    ….  ….  …. ….  ….  …. ๔๔๗ 
ถาไมสูญเสียอุดมคติของการศึกษา โลกจะเปนไปเพื่อความสงบสุข สะดวกสบาย        ๔๔๘ 
เราตองนําสังคมไป ในทางที่จะชนะกิเลส โดยรูจักบังคับ ควบคุมตัวเอง  ….  …. ๔๔๙ 
ชวยกันหมุนโลกใหไดรับแสงสวาง ในทางจิตทางวิญญาณแลวโลกจะนาดูกวานี้          ๔๕๐ 
ลูกระเบิดทําอันตรายไดแตเพียงรางกาย แตกิเลสทําอันตรายแกวิญญาณ   ….  …. ๔๕๑ 
เปนครูตามอุดมคติของพระพุทธเจา จึงจะเปนผูนําโลกในทางจิตทางวิญญาณ          ๔๕๒ 
การประศาสนการศึกษานั้น ครูตองทําตัวอยางที่ดี อยูที่เนื้อตัวใหศิษยเห็น    ….   ๔๕๓ 
เราตองสมัครที่จะเปนครูในฐานะปูชนียบุคคล เพื่อชวยกันทําโลกนี้ใหนาดูและสงบ      ๔๕๔ 
ความยุงยากในครอบครัวนั้น เกิดจากไมบูชาอุดมคติ,ไมยึดธรรมะเปนหลัก            ๔๕๕ 
เราจะเลือกกเอาอุดมคติเคารพธรรมก็ “สุข” ถาเอาประโยชนทางวัตถุ เนื้อหนัง”ก็สุก” ๔๕๖ 
คนจะดี หรือ ชั่ว ไมไดอยูที่รางกาย,แตอยูที่จิตใจจึงตองแกไขปญหาทางจิตใจกอน     ๔๕๗ 
การศึกษาควรจะขยาย และมุงตรง ในการทําคนใหมีจิตใจดี มีวิญญาณสูงขึ้น           ๔๕๘ 
ในวันไหวครูประจําป มีคําสรรเสริญครูอยางไร,ถาครูไมปฏิบัติตามชื่อวาปดตัวเอง     ๔๕๙ 
ครูตองทําความกาวหนาใหแกตนเอง แลวจะไดเปนผูนําทางวิญญาณแกโลก   ….  ๔๖๐ 
 

(๖) ครุฐานียบุคคล 
 
ธรรมเทศนา เกี่ยวกับ บูรพาจารย     ….  ….  …. ….  ….  ….  ….  ….  ….   ๔๖๑ 
ทุกคนตองมีที่เคารพ คือ ตองมีครูบาอาจารย ….  ….  …. ….  ….  ….  ….  ๔๖๒ 
มีความเคารพแลว ความเชื่อฟง ปฏิบัติตาม เห็นใจ ไมดื้อดึง ฯลฯ ก็ตามมา     …. ๔๖๓ 
บิดามารดา เปนอาจารยยิ่งกวาบุคคลใด จึงไดชื่อวา บูรพาจารย     ….  ….   ๔๖๔ 
ครู อุปชฌาย อาจารย ทําหนาที่ตางกันบาง เราตองเคารพ เพราะลวนอยูในฐานะครู   ๔๖๕ 
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[๒๓]  

หนาที่ครู-ผูนําทางวิญญาณ สูงกวาอาจารย-ผูฝกหัดทางมรรยาท,สูงกวาอุปชฌาย       ๔๖๖ 
อยาไดประมาทวา คนเราจะไมตองมีครู และจะไมเปนครู   ….  ….  ….  ….  ๔๖๗ 
สิ่งตางๆ ก็เปนครูอยูเสมอ เพราะมันสอนใหฉลาดขึ้น    ….  ….  …. ….  …. ๔๖๘ 
ความผิดพลาด และความทุกขยากนั้น เปนครูอยางยิ่ง  ….  ….  …. ….  …. ๔๖๙ 
ธรรมชาติเปนครูอยูทุกเวลา ธรรมชาตินี้ สอนดีกวาพระพุทธเจาสอน  ….  ….  …. ๔๗๐ 
ความทุกขปรากฏ หรือ ความดับทุกกขปรากฏ นี่เปนการสอนของธรรมชาติ    …. ๔๗๑ 
พระพุทธเจามาดับทุกขแทนเราไมได เราจะตองดับทุกขของเราเอง   ….  ….  ๔๗๒ 
ยอดสุดของครู ก็คือ พระธรรม,ครูคนสุดทายยังมีอยู คือตัวเราเอง   ….  ….   ๔๗๓ 
จําเปนตองมีตนเปนสรณะ, มีธรรมะเปนดวประทีป, มีธรรมเปนสรณะ   ….  …. ๔๗๔ 
คนที่เต็มเปยมแลว นับวาไดสิ่งดีที่สุด ไมเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษย  ….  ….  ….  ๔๗๕ 
 

(๗) ทัศนคติ เกี่ยวกับจริยศึกษา 
 
แนวคิดเรื่องจริยศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ๔๗๖ 
สอนจริยธรรม ศีลธรรม นั้น อางธรรมะของศาสนาใดก็ได ไมผูกขาดเฉพาะ   …. ๔๗๗ 
ในชีวิตประจําวันตองใชหลักธรรมสอนใจที่วา สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น     …. ๔๗๙ 
การแนะนํา สั่งสอนเด็กใหปฏิบัติธรรม ควรเนนลงที่ความไมเห็นแกตัว   ….  …. ๔๗๙ 
ความทุกขทั้งปวง เกิดแกผูใด ก็เพราะมาจาก ความเห็นแกตัว   ….  …. ….   ๔๘๐ 
ธรรมะทุกหมวด เปนเครื่องฝก ความไมเห็นแกตัว ….  ….  ….  ….  ….  ….   ๔๘๑ 
ถาพิจารณาตามหลักปฏิจจสมุปบาท เปนการสงเสริมขอปฏิบัติ ไมเห็นแกตัว   ….  ๔๘๒ 
การปฏิบัติ ไมยึดมั่นถือม่ัน จะเกิดความสงบเย็น ….  ….  ….  ….  …. ….   ๔๘๓ 
ไมทํางานอยางเห็นแกตัว แตทําดวยสติปญญา ผลจะสําเร็จตามอุดมคติดวยดี          ๔๘๔ 
การอบรมสั่งสอน “ความไมเห็นแกตัว” ควรจะไดฝกอบรมตามลําดับตั้งแตเด็กเล็ก     ๔๘๕ 
ความผิดอันเนื่องมาจากกิเลส ที่ควรศึกษาใหเขาใจ    ….  ….  …. …..  ….   ๔๘๖ 
ใหรูจักความผิดที่เกิดจากกิเลสที่แยกสาขาไปตางๆ เพื่อกําจัดไดแลวไมมีทุกข  …. ๔๘๗ 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



  [๒๔] 

(๘) การสงเสริมสรางจริยธรรมเด็กวัยรุน 
๑.  โรคของเด็กวัยรุน  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  …. ๔๙๓ 
๒.  สมุฏฐานของโรค  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  …. ๔๙๘ 
๓.  หมอผูวิจัยหรือรักษาโรค     ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….   ๕๐๔ 
๔.  อํานาจการใชยา          ….   ….  ….  ….  ….   ….  ….  ….  ….  ….  ๕๐๘ 
๕.  ยาที่จะใชรักษาโรค    ….  ….  ….   ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  …. ๕๑๓ 
๖.  ภาวะไมมีโรคนั้นจะเอาอยางไรกันแน      ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….๕๑๗ 
๗.  สรุปส่ิงที่ตองปฏิบัติ  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  …๕๑๙ 

 
--------------------------------- 
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ปาฐกถาชุด  แนะแนวจริยธรรม  ครั้งที่  ๑ 
เรื่อง 

แนวสังเขปทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม 
พระราชชัยกวี  (พุทธทาส  อินฺทปฺโณ) 

บรรยายอบรมครูสวนกลาง  ที่หอประชุมคุรุสภา 
๕  มกราคม  ๒๕๐๕ 

---------------- 
ทานที่เรียกตัวเองวาครูทั้งหลาย  ซึ่งมีทานรัฐมนตรีเปนประธาน 
 

อาตมาจะไมกลาวคําบรรยายนี้โดยมุงหมายบุคคลประเภทอื่น  นอกจาก 
ประเภทที่เรียกตัวเองวาเปนครู ;  เพราะฉะนั้น  ถาหากวาการบรรยายนั้นไมมีผล 
สมบูรณสําหรับผูอื่นนอกจากวงของบุคคลที่เรียกตัวเองวาเปนครูอาตมาก็ตอง 
ขออภยั. 

 
สําหรับการบรรยายในวันแรกนี้  อาตมาเห็นวาเปนความเหมาะสม 

หรือวาจําเปนที่จะกลาวไดแตเพียงขอความนําเรื่อง  ในแนวสังเขปทั่วไปเทาที่ 
เห็นวาจําเปนจะตองกลาวกอนเพื่อใหเขาใจการบรรยายครั้งหลังๆไดดีนั่นเอง 
เพราะฉะนั้นขอความที่จะกลาวในวนันี้จึงเปนทํานอง  introduction  ไปแทบทั้งหมด 
เพื่อใหทานที่สนใจ  โดยเฉพาะคือทานที่จะรับการอบรมในแนวของจริยธรรม 
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  พุทธิกจริยธรรม ๒

เพื่อประโยชนแกการสอนเยาวชนนั้น  ไดเขาใจแนวสังเขปลวงหนาไปทุกแงทุกมุมท่ี 
ควรจะเขาใจ.  ทั้งนี้  เพราะวาเราไดเขาใจแมแตคําตางๆนั้นตางกันมาก  ในทาง 
ความหมาย  แมแตคําวา  “ครู”  ขอจงไดใหโอกาสหรือใหอภัยแกอาตมาในการ 
ที่จะแสดงทัศนะตาง ๆ ออกไป  ตามที่เห็นวาเปนไปตามอุดมคติของพุทธศาสนา. 
แมที่สุดแตคําวา  “ครู”  อาตมาก็ยังเห็นวา  เมื่อกลาวไปตามอุดมคติของพุทธศาสนา 
แลวจะมีความหมายผิดแปลกแตกตางจากที่เคยเขาใจกันอยูตามธรรมดาไมมากก็นอย 
ดังนั้นขอแรกที่จะขอรองใหสนใจพินจิพิจารณา  ก็คือความหมายของคําวา  “ครู”. 

 
ถาเราเปดดิคชันนารีสันสกฤตชนิดที่อาศัยเปนหลักเกณฑไดดูที่คําวาครู 

คือคําวาคุรุ  เราจะพบคําแปลวา  spiritual  guide;  ไมมีคําวา  teacher  หรืออะไร 
ทํานองนั้น.  อันนี้ก็เปนจุดตั้งตนอันหนึ่งแลว  ที่ไดแสดงวาความหมายของคําวา 
ครูนี ้คืออะไรกันแน.  ถายิ ่งเราไปเล็งถึงคําวา  “พระบรมศาสดา”  ซึ่งแปลวา 
“พระบรมครู”  ดวยแล วจะยิ ่ง เห ็นว าความหมายของคําว า   “ครู”  นั ้นค ือ 
spiritua lguide  ยิ่งขึ ้นไปอีก ;  เพราะเหตุวาสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาซึ ่งเปน 
พระบรมศาสดาของเรานั้น  ทานเปนผูนําในทางวิญญาณจริงๆ  คือเปนผูนําในทาง 
ดานจิตหรือดานวิญญาณจริงๆ.  พวกที่ เขียนดิคชันนารีที่ใหคําแปลวา  spiritual  
guide  นั ้น   เขาก็ไมไดเปนพุทธบริษัท   เขาเปนคนธรรมดา   แตเมื ่อถือเอา 
ความหมายดังที่มีอยูในประเทศอินเดียทั่ว ๆ  ไป  และโดยเฉพาะในสมัยที่แลวมา 
มันทําใหเขาจับความหมายไดอยางนั้น.  แมจะสอบถามกันอยางไร  ก็ยังไดความ 
หมายเปน  spiritual  guide  เร่ือยไป  แทนที่จะเปนคําวา  teacher  หรืออะไรตื้นๆ  
ฉะนั้น  จึงขอใหเราทั้งหลายทุกคนถือเอาความหมายของคําวาครูนั้นวา  “guide 
หรือผูนําในดานจิตหรือดานวิญญาณ”  จะเปนการถูกตองตามความหมายเดิมของ 
คํา ๆ  นี้  และเปนไปตามอุดมคติของพระพุทธศาสนาดวยพรอมกันไปในตัว. 

 
การที่เราถือเอาความหมายของคําวาครูตามอุดมคตินี้เทานั้น  ที่จะชวย 

ใหครูทั้งหลายตั้งอยูในฐานะเปนปูชนียบุคคล  พนจากความเปนลูกจาง.  อาตมา 
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ขอรองใหทานทั้งหลายไดสนใจในคําวาปูชนียบุคคล กับคําวาลูกจาง อีกครั้งหนึ่ง. 
สมัยนี้มีคนชอบพูดกันวาขาราชการเปนลูกจาง แตอาตมาอยากจะขอรองใหสนใจ 
ความหมายเดิม  วา  spiritual  guide  นี้  ตั้งอยูในฐานะเปนปูชนียบุคคล  เชน 
พระพุทธเจาเปนตน.  spirit  แทจริงของครูจะหมายถึงความเปนลูกจางไมได ; 
ตั้งแตโบราณกาลมาจนบัดนี้ก็ยังไมได ;  แตที่ครูบางคนไดทําตนกลายเปนลูกจาง 
ไปน้ัน  ตองถือวาเปนเรื่องพิเศษ  จะเอาเปนหลักเปนเกณฑไมได.  แมคํา 
บัญญัติในวงราชการ  วาขาราชการเปนลูกจางประชาชนนี่ก็ตองไมเอามาใชแกครู 
ซึ่งมี  spirit  ของครูจริงๆ ;  เพราะถาครูตกเปนลูกจางเสียแลว  จะเกิด 
ปญหายุงยากขึ้นเปนอันมาก.  ปูชนียบุคคลจะตองมีอุดมคติที่เปนอิสระเสมอไป 
ในการที่จะทําหนาที่ของตน.  ถาจะจัดใหเปนลูกจาง  ก็ควรจะใหเปนในความ 
หมายอีกอยางหนึ่ง  ซึ่งที่แทมันก็ไมควรจะเปนลูกจาง  :  เชนบรรพชิตมีหนาที่ 
สอนผูอื่น  แลวก็รับปจจัย  ๔  เพียงมีชีวิตอยูได  ใครบางจะเรียกปจจัย  ๔  ที่ได 
รับน้ันวาคาจาง  คงจะไมมี ;  เพราะฉะนั้นขอใหครูถือเอาอุดมคติอยางนี้  อยาง 
เดียวกัน  และไมสํานึกตัวเปนลูกจาง  แตสํานึกตัวเปนบุคคลที่เห็นแกเพื่อนมนุษย 
และทําหนาที่สุดความสามารถ  แลวรับประโยชนเทาที่จะมีชีวิตอยูได  เพียงไมตอง 
ไปทําไรทํานาเองก็มีชิวิตอยูได ;  อยางนี้ก็จะเปนปูชนียบุคคลเขากลุมสาวกคณะ   
spiritual  guide  ไปทันที่  พนจากความเปนลูกจางทั้งๆ  ที่ใครเขาจะเหมาวาเปน 
ลูกจาง.  การที่เรามีอุดมคติอยางนี้จะชวยใหเปนการงายมาก  ที่ครูจะมีความเสีย 
สละและนิยมชมชอบในสถานะของตน  ไมดูหมิ่นเหยียดหยามสถานะของครูวาเปน 
เพียงเรือจาง  คือมาเปนครูเพียงเพื่อจะอาศัยโอกาสเวลาศึกษาวิชาความรูอยางอื่น 
แลวก็สอบผานไปดํารงตําแหนงหรือมีอาชีพอยางอื่นซึ่งไมใชครู.  นี่แหละคือผล 
ของการเขาใจผิดตอคําที่วาสถานะของครูคือปูชนียบุคคล  จึงไดเกิดดูถูกเหยียด 
หยาม  กลายเปนอาชีพเรือจางชั่วครั้งชั่วคราวไปถาเราจะบําเพ็ญตนเปนครูที่ 
สําเร็จประโยชนแทจริงแลว  ขอใหถืออุดมคติที่วาครูคือบุคคลผูนําในสถานะทางจิต 
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หรือทางวิญญาณเสมอไป ;  และถาเราจะดูกันใหกวางๆก็พอจะเขากันไดในทาง 
ที่จะกลาววา วิชาความรูทุกอยางลวนแตเปน การยกสถานะทางวิญญาณใหสูงข้ึน 
ทั ้งนั ้น  ; แมที ่ส ุดแตวิชาเลข  วิชาวาดเขียน  ถาทํากันจริงๆก็ชวยใหเกิดความ 
ฉลาดในทางจิตใจ เกิดสติสัมปชัญญะช้ันท่ีดีกวาท่ีจะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ 
อยางนี้ก็เรียกวา เปนการยกสถานะทางวิญญาณไดบางเหมือนกัน ; เพราะฉะนั้น 
เราจะมุงหมายใหทุกสิ่งทุกอยางเปนไปในลักษณะที่เปนการยกสถานะทางวิญญาณ 
ทั้งนั ้น  แมวาการยกสถานะทางวิญญาณแทจริงนั ้น  หมายถึงการอบรมสั่งสอน 
ในดานจิตใจโดยตรง  ใหเปนผูมีดวงจิตหรือวิญญาณอยูเหนือการครอบงําของ 
ธรรมชาติฝายต่ําหรือกิเลส  ซึ่งสรุปรวมอยูที ่ความเห็นแกตัว  ซึ่งที ่แทนั ่นแหละ 
คือเปนที ่รวมของกิเลสทั ้งหมด  ในบรรดาชื ่อของกิเลสทั ้งหลายในพุทธศาสนา  
ซึ่งเราจะไดกลาวกันในวันหลัง.  อาตมาอยากจะขอรองวิงวอนใหถืออุดมคติที่วา 
การเคลื ่อนไหวของครูท ุกกระเบียดนิ ้ว  และทุกๆ   นาที ่ท ุกเวลานี ้  ขอใหเป น 
ไปในลักษณะที ่เป นการยกสถานะทางว ิญญาณของคนในโลกเสมอไป   นับ 
ตั้งแตเด็กเล็ก ๆ ขึ้นไป.  เมื่อมีความมุงหมายดังนี้แลว  จะเกิดอาการที่เปนไปเอง 
คือเปนอัตโนมัติ  ไมวาจะสอนวิชาอะไรจะมีความแจมแจงเกิดขึ้น  ในทางที่จะทํา 
ใหสถานะทางวิญญาณของเด็กเล็กๆ  สูงขึ ้นไปตามลําดับ  ไมเพียงแตสอนใหรู 
เรื่องธรรมดาสามัญอยางเดียว.  นี่เรียกวา  ความหมายของคําวาครู  ซึ่งอยาก 
จะใหมองเห็นกันโดยแนวนี ้เปนการ  introduce  ครูเขาไปสู พระบรมครู  คือ 
พระศาสดาของเรา. 
 

ที่นี้ก็มาถึงคําวา  การศึกษา  เมื่อคําวาครูมีความหมายวาผูยกสถานะ 
ทางวิญญาณแลว  คําวา  การศึกษษก็อยางเดียวกัน  คือหมายถึงการยกสถานะทาง 
วิญญาณ  สําหรับขอน้ี  อยากจะขอใหเพงเล็งถึงคําวา  สิกฺขา  ในภาษาบาลี  ซึ่งตรง 
กับคําวาศึกษาในภาษาไทย  หรือศิกฺษาในภาษาสันสกฤต.  ในภาษาบาลีที่เปนหลัก 
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ธรรมะโดยตรง  เรามีคําวาไตรสิกขา  คือสิกขา  ๓  อยาง  หรือการศึกษา  ๓  อยาง. 
แตแลวสิกขา  ๓  อยาง  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  นั้น  เปการยกสถานะทางวิญญาณ 
โดยแท.  ศีลก็ดี  สมาธิก็ดี  ปญญาก็ดี  ลวนแตเปนการกระทําที่เปนการยกสถานะ 
ทางวิญญาณทั้งนั้น  ไมไใชเปนเพียงการบอกเลาใหทองจํา  หรือตอบปญหาไดแลว 
ก็เพียงพอ ;  แตวาตองเปนการปฏิบัติชนิดที ่ใหเกิดความสูงในทางจิตวิญญาณ 
จริงๆ  ;  ดังนั ้นจึงถือวาคําวาสิกขานี้มีความหมายเปนการประพฤติปฏิบัติ ; 
มิไดหมายเพียงการศึกษาเลาเรียน  แตเปนการประพฤติปฏิบัติชนิดที่ทําวิญญาณ 
หรือจิตใจใหสูงจริงๆ  ที่นี ้เราจะเอามาใชกับการศึกษาทั ่วไปนี ้ไดอยางไร  เรื่อง 
ก็คงจะไมยาก.  เรื่องจะมีอยูวาเราจะไมใหการศึกษาแตงเพียงสักวาวิชาความรูสําหรับ 
จดจําไปตอบปญหาได  สอบผานไปไดแลวเลิกกัน  เราจะตองใหสิ่งที่เรียกวาการ 
ศึกษานั ้น  เปนการประพฤติ  การกระทําหรือเปนการอบรมใหมีการประพฤติ 
กระทําชนิดที่ใหเกิดความสูงในทางจิตหรือทางวิญญาณจริงๆ  ถาเปนดังนี้แลว  
คําวาศึกษาในภาษาไทยเรา  ก็เปนอยางเดียวกับคําวาศึกษา  หรือ  สิกขา  แมใน 
สมัยพุทธกาล  และโดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือในวงการของพระพุทธศาสนา.  เมื่อเปน 
ดังนั ้นคําวาศึกษาของเรา  ก็ยังคงเปนคําที ่มีความบริสุทธิ ์ผุดผองสมบูรณ  ไม 
เวาๆ  แหวงๆ  คือเปนเพียงการพูดใหฟง  การจดการจํา  แลวก็ตอบปญหาให 
ไดเทานั้น  แตจะเปนการทําชนิดที่มีผลจริงๆ  คือเปนการทําจิตใจหรือวิญญาณ 
ของผูรับการศึกษานั ้นสูงขึ ้นจริงๆ  นี ่คือคําวาการศึกษา  เมื ่อคําวาครูกับคําวา 
การศึกษามีความหมายที่เปนอุดมคติอยางนี้แลว  จะเขาใจหลักธรรมะในพระพุทธ 
ศาสนาตอไปไดโดยงายที่สุด  อาตมาจึงขอรองหรือวิงวอนวา  ลองตั้งแนวคิดกัน 
ใหมในรูปน้ี  เพื่อความเขาใจหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาโดยเร็ว. 

 
สิ่งที่จะตองปรับความเขาใจอีกคําหนึงก็คือคําวา  ธรรมะ  เพราะวาเรา 

ประสงคจะอบรมสั่งสอนสิ่งที่เรียกวาธรรมะ  หรือรูธรรมะ  และปฏิบัติธรรมะ  และ 
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ไดผลจากธรรมะ  ไมมีอะไรนอกไปจากธรรมะ  แมสิ ่งที ่เรียกวาจริยธรรมในที ่นี้ 
ที่เปนความมุงหมายของการเปดอบรมในที่นี้  ก็ยังรวมอยูในคําวาธรรมะนั่นเอง ; 
แตวาอาตมาจะขอถือโอกาสกลาวเสียเลยในที่นี้วา  สําหรับเราพุทธบริษัท  ควรจะ 
เขาใจคําวาธรรมะน้ีใหเต็มความหมายของคํา ๆ นี้  เพื่อประโยชนแกความรูที่กวาง 
ออกไป  คําวาธรรมะนี้  ในภาษาบาลี  หรือภาษาธรรมะ  นับวาเปนคําที่ประหลาด 
ที ่ส ุด  คือหมายถึง สิ ่งทุกสิ ่ง หรือถาจะกลาวอีกอยางหนึ ่งก็ค ือ  คําวาธรรมะ 
ก็แปลวา  “สิ่ง”  หรือ  “thing”  เทานั้นเอง  และหมายถึงทุกสิ่งโดยไมยกเวนอะไร. 
ถากลาวอยางโวหารธรรมดาสามัญที่สุดก็คือวา  นับตั้งแตสิ่งที่ไรคาที่สุด  เชนฝุน 
สักอนุภาคหนึ่ง  จนกระทั่งถึงสสารวัตถุทุกอยาง  จนกระทั่งถึงเรื่องทางจิตใจ  คือ 
ถึงตัวพระนิพพานที่เดียว  ทั้งหมดนั้นรวมอยูในคําวา  “ธรรมะ”  นี้เพียงคําเดียว 
ทีนี้เพื่อประโยชนแกการศึกษาที่ชัดเจน  ก็ควรจะเพงดูกันใหละเอียดไปกวานั้น. 

 
คําวา  “ธรรมะ”  นั้น  ที่วาเล็งถึงทุกสิ่งนั้น  จะแยกไดเปนพวกๆ  คือวา 

พวกสิ่งที่ เรียกวารูปธรรมและนามธรรมเปนคูแรกกอน  รูปธรรม   คือสิ่งตางๆ 
ทางภายนอกซึ่งใจจะรูสึกได, นามธรรม คือตัวใจที่รูสึกสิ ่งทั ้งหลายได ; จึงเกิด 
เปนสองฝาย  รูปธรรมก็เปนฝาย  objective,  นามธรรมก็เปนฝายsubjective ; 
แตละฝายๆ  มีมากมายเหลือท่ีจะกลาวไดวามีกี่อยาง ;  ในทั้งสองฝายนี้แตละอยาง 
ก็ลวนแตเรียกวา  “ธรรมะ”  สวนอาการที่กระทบกันระหวางทั้งสองฝาย  คืออาการ 
ที่จิตไปรูสึกตอสิ่งตาง ๆ  ภายนอกนั้น  เรียกวาการกระทบกัน  แมตัวกิริยาอาการ 
ที่เรียกวากระทบกันเปนความรูสึกขึ้นมา  ก็เรียกวา  “ธรรมะ”  แมตัวการกระทบ 
นั้นเอง   ก็ยังเรียกวา   “ธรรมะ”  หลังจากการกระทบระหวางใจกับสิ ่งตางๆ 
ภายนอกนี้แลว  ยอมเกิดผลขึ้นมา  มีผลขึ้นมาอยางไร  ก็ลวนแตเรียกวา  “ธรรมะ” 
ที่มีผลเปน  mechanism  ในทางจิตลวนๆ  เชน  เกิดโกรธ  เกิดเกลียดอะไรขึ้นมา 
อยางนี้เรียกวา  mental  mechanism  แมอันนี้ก็เรียกวาธรรมะ.  แมมันจะมีผลเปน 
สติปญญาขึ ้นมา  ก็ยังคงเรียกวาธรรมะ.  สติปญญาที ่เกิดขึ ้นแกเราทุกวัน  ๆ 
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หรือสิ่งที่เรียกวา  experience  ตางๆ  ก็ลวนแตเรียกวาธรรมะ,  แลวคอยมีผลกอรูป 
เปนสติปญญามากขึ้นตามเวลาที่ผานไป ๆ . 

 
สติปญญาที ่เกิดขึ ้นเปนธรรมะนี ้  มีผลใหเกิดการปฏิบัติการกระทํา 

ชนิดที่เอาชนะความทุกขทั้งปวง  จึงเกิดขึ้นมีระเบียบปฏิบัติขึ้นมาตางๆ  อยางนั้น 
อยางนี้  ทั้งในทางศาสนาและประเพณี  แมเหลานี้ก็ยังคงเรียกวาธรรมะ  แมผล 
ที่เกิดขึ้นในครั้งสุดทายเปนมรรคผล  หรือนิพพานก็ตาม  ทั้งหมดนี้ก็ยังคงเรียกวา 
ธรรมะ.  ดังนั ้นทานจะเห็นไดวาไมมีอะไรที ่ไมใชธรรมะ ;  สําหรับภาษาบาลี 
ไมมีอะไรที่จะไมใชธรรมะ. 

 
การรู ธรรมะหมายความวารู อะไร?  ก็คือรูทุกสิ ่งที ่ควรจะรู  ;  แตวา 

มิไดหมายความวาเราอาจจะรูทุกสิ่ง  หรือตองรูทุกสิ่ง.  เราจะรูเทาที่จําเปน  หรือ 
สมควรจะรู .  ที่ชี ้ใหเห็นนี ้  เพียงแตชี ้ใหเห็นวาทุกสิ ่งเรียกวาธรรมะ  เพราะวา 
ศัพทบาลีคํานี้เปนอยางนี้เอง ;  เพราะฉะนั้นเปนอันกลาวไดวา  ตัววัตถุธรรมก็ดี 
พวกนามธรรม  คือจิตใจก็ดี  การกระทบระหวางของสองฝายนี้ก็ดี  ผลเกิดขึ้นเปน 
ความดีความชั่ว  หรือไมดีไมชั ่วก็ดี  กระทั่งสติปญญาก็ดี  ระบอบปฏิบัติตาง ๆ 
ที ่เก ิดขึ้นเพราะสติปญญานั้นก็ดี  แมกระทั่งมรรคผลนิพพานก็ดี  รวมเรียกวา 
“ธรรมะ”  ทั ้งนั ้น   ขอนี ้คงจะทําใหเรานึกถึงคําที ่พระสวดอภิธรรมวา  กุสลา 
ธมฺมา  อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา.  ซึ่งแปลวา  สิ่งซึ่งเปนฝายดีทั้งหลาย 
สิ่งซึ่งเปนฝายไมดีทั้งหลาย  และสิ่งซึ่งยังไมอาจจะกลาวไดวา  ดีหรือไมดีทั้งหลาย; 
เพียงสามคํานี้ก็เล็งถึงสิ่งทั้งปวงหมดแลว  ไมมีอะไรที่จะมากไปกวานี้  นี่คือคําวา 
ธรรมะ .  ฉะนั ้น   ในฐานะที ่เปนครูอาจารย  ถาถูกถามวาธรรมะคืออะไรแลว 
ก็อยาไดเสียทีในการที่จะตอบใหตรงตามหลักของพระพุทธศาสนา  เพราะวาเรา 
กําลังพูดกันถึงหลักของพระพุทธศาสนา. 
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ธรรมะนี้  โดยตัวพยัญชนะแทๆ  แปลวาสิ่งซึ ่งทรงตัวเองอยู  จึงเกิด 
มีเปนสองพวก  คือสิ ่งที ่เปลี่ยนแปลง  อยางหนึ่ง  กับสิ่งซึ ่งไมเปลี่ยนแปลง  อีก 
อยางหนึ่ง,  สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็ทรงตัวอยูไดในตัวการเปลี่ยนแปลง,  หรือมีตัวการ 
เปลี ่ยนแปลงนั ่นแหละเปนตัวมันเอง  จึงเรียกวาธรรมะประเภทที่เปลี ่ยนแปลง 
คือสังขารธรรมหรือสังขตธรรม ;  ทีนี ้อีกพวกหนึ่งไมมีการเปลี่ยนแปลง  คือเปน 
สิ่งที่ตรงกันขาม  ก็มีตัวการไมเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเปนตัวมันเอง  ทรงตัวอยูได 
โดยการไมเปลี่ยนแปลง  ก็เลยหมดกัน  ไมมีสิ ่งอะไรนอกไปจากนี้อีกแลว  นี้คือ 
ความหมายของคําวาธรรมะ. 

 
ขอใหไลไปตามลําดับวา  วัตถุธรรมหรือวัตถุทั ้งหลาย  ก็คือธรรมะ 

จิตก็คือธรรมะ  การกระทบและความรูสึกที่เกิดขึ้นทั้งหลายก็คือธรรมะ  แลวธรรมะ 
สวนไหนเลาที่เปนจริยธรรมที่เราตองการ  ฉะนั้นเราจะตองเล็งถึงสติปญญาที่เกิด 
ขึ้นเปน  spiritual  experience  ประจําวันของเรา  ทําใหเราเกิดความรูขึ้นมาไดเองวา 
เราตองคิด  ตองทํา  หรือตองพูดอยางไร  ความทุกขจึงจะไมเกิดขึ ้น  มันสอนได 
ในตัวมันเองเปนสวนใหญ  เชนวาไปจับไฟเขาแลวมันรอน  มันก็สอนใหเพื่อการ 
ไมจับอีกตอไป.  เรื่องของความทุกขทางจิตใจก็เหมือนกัน  :  พระศาสดาเกิดขึ้นได 
ในโลกนี ้  ก็เพราะเปนผู สังเกตในเรื่องนี ้  เปนผู คนควาหรือคลําไปในเรื่องนี ้. 
ขออยาไดถือเปนคําหยาบคายที่อาตมาจะกลาววา  อาจารยของพระพุทธเจาของเรา 
นั้นชื่อ  “นายคลํา”  เพราะทานไมยอมเชื่อใคร  แตวาทานจะพยายามคลําของทาน 
ไปเองตลอดเวลา  จนทานพบสิ่งที ่ทานประสงคจะพบ.  พวกเราเปนลูกศิษย 
ของทาน  ก็ควรจะเปนอยางนั้น  เพราะทานไดสั่งไวอยางนั้น  วาความเชื่องมงาย 
ตามคําพูดของผูอื ่นทันทีนั ้นใชไมได.  แมแตพระตถาคตจะตรัสเองก็ไมตองเชื ่อ 
ทันที  จะตองคลําดวยสติปญญาของตนจนเห็นวาที ่พูดนั ้นจริงคือที่พูดวาถาทํา 
อยางนั้นอยางนี้แลวจะเกิดผลอยางนี้  นั้นเปนความจริง  แลวจึงจะเชื่อ.  ตัวอยาง 
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เชน  ที่สอนวา  ละโลภะ  โทสะ  โมหะ  เสีย  จะอยูเย็นเปนสุขเชนนี้  มันตองมอง 
จนเห็นเองแลวจึงปฏิบัติ  เพื ่อละโลภะ  โทสะ  โมหะเสีย  ดังนี้เปนตน  เราจะได 
เห็นชัดขึ้นมาวา  สิ่งที่เรียกวาธรรมะที่จําเปนจะตองเขาเกี่ยวของดวยนั้น  คงเหลือ 
อยูแตธรรมะพวกที ่ใชดับทุกขเทานั ้น  ที่ไมเกี ่ยวกับการดับทุกขแลวไมจําเปน 
แมแตจะตองเรียน   เพราะวากิจรีบดวน   หรือปญหารีบดวนนั ้น   อยู ที ่ตอง 
ดับทุกข.  ดังนั้นในวันหนึ่งเมื่อพระพุทธองคกําลังเสด็จเดินทางไกลอยูกลางปา 
ทานไดทรงหยิบใบไมขึ้นมากํามือหนึ่ง  ทรงชูขึ้นแลวตรัสถามพระภิกษุทั้งหลายวา 
ใบไมกํามือเดียวกับใบไมทั ้งปานี ้  อยางไหนมากกวากัน   ใคร ๆ  ก็ยอมเห็น 
ไดเองวา  ใบไมกํามือเดียวนี ้  มันนอยกวาที ่จะเปรียบกับใบไมทั ้งปา  ก็ตองทูล 
อยางนั ้นทั ้งนั ้น.  ที ่นี ้ทานก็เลยทรงย้ําเปนปกาสิตวา  สิ ่งที ่ฉ ันจะสอนแกพวก 
เธอก็คือ  ธรรมะเทากับใบไมกํามือเดียว  คือสอนดวยเรื่องทุกข  เรื่องมูลเหตุที่ให 
เกิดทุกข  เรื่องสภาพแหงความไมมีทุกขเลย  และวิธีที่จะปฏิบัติใหถึงสภาพอันนั้น. 
ถาเปรียบเทียบกับธรรมะที่ไดตรัสรูทั้งหมดแลวทรงเลือกเอามาสอน  ก็จะเทากับ 
ใบไมกํามือเดียว.  ขอนี้แปลวา  ขอบวงแหงความรูของสัพพัญูนั ้น  เปรียบกัน 
ไดกับใบไมทั้งปา  แตที่นํามาสอนแกเวไนยสัตวนี้เทากับใบไมกํามือเดียว.  สิ่งที่ 
เรียกวาจริยธรรม  ตองรวมอยูในใบไมกํามือเดียวนี ้  หรือในธรรมะกํามือเดียวนี้ 
คือเปนสวนของการประพฤติปฎิบัติเพื ่อดับทุกขไดเทานั ้น  เราไมตองกลัว  เรา 
ไมตองทอถอย  ในการที ่จะรูธรรมะใหเต็มตามที่พระพุทธเจาทานทรงประสงค 
ทั้งนี้เพราะวามันเทากับใบไมกํามือเดียว.  ถาเราไมสามารถจัดการกับเรื่องเพียง 
กํามือเดียว  ก็แปลวาเราไรความสามารถ ;  และถาเราไมเขาใจเรื่องนี้  เราก็ตอง 
สารภาพวาเราเปนคนไมมีสติปญญาหรือโงเงา  มากกวาจะพูดอยางอื่น  ฉะนั้น 
ขอใหสนใจใหตรงจุดของสิ่งที่เรียกวา  ธรรมะในสวนที่เราจะตองไปเกี่ยวของดวย. 
ขอน้ีไมไดหมายความวาทุกสิ่งไปหมด  แตวา  “ทุกสิ่ง”  ที่จําเปนจะตองรู  จะตอง 
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เขาใจ  ตองปฎิบัติใหเกิดผลขึ้นมาเทานั ้น  นี ่แหละคือขอบเขตของสิ ่งที ่เรียกวา 
จริยธรรมที่เราจะตองสนใจกันตอไป. 

 
เดี ๋ยวนี ้เราใชคําวา  “ศาสนา”  กันแทนคําวาธรรมะ  นี้ก็ขอใหทราบ 

ไวดวย  วาในครั้งพุทธกาลนั้น  ไมมีคําวาศาสนาใชเลย  ไมใชโวหารพูด  ไมใช 
คําพูดที ่ใชพูดอยู ตามธรรมดา  เพิ ่งจะมามีในสมัยนี ้.  ในสมัยพุทธกาลใชคําวา 
“ธรรมะ”  กันทั ้งนั ้น ,  คือใชคําวาธรรมะของพระสมณโคดม ,  ธรรมะของครู 
นิคันถนาถบุตร  ธรรมะของครูสัญชยเวลัฏฐบุตร  นี่ก็เทากับการพูดวาศาสนาของ 
พระสมณโคดม  ศาสนาของนิครนถ  ดังที่เราพูดกันเดี๋ยวนี้.  ถาเดี ๋ยวนี้เราพูด 
ดวยคําวาศาสนา  ก็คือคําที่เขาพูดกันวาธรรมะในครั้งพุทธกาล  เราจึงถือเอาคําวา 
ศาสนา  กับคําวาธรรมะ  เปนสิ่งเดียวกันไดในบัดนี้. 

 
คําวาธรรมะ  หรือศาสนาในปจจบันนี้  เปนสิ่งที่ทําใหเกิดมีปญหาขึ้นมา 

มากไมนอยเลย  เพราะวาเวลาไดลวงมาตั้งสองพันกวาป  ซึ่งทานครูบาอาจารย 
ทั้งหลายก็ทราบดีอยูแลว  วาเวลาไดลวงมาตั้งสองพันกวาป  อะไรไดเกิดขึ้นบาง 
ในระหวางสองพันกวาปนี ้  มันคงจะมากทีเดียว  เทาที่อาตมาอยากจะขอรอง 
ใหสนใจไวและจําเปนอยางยิ่ง  เพื่อจะใชมันใหถูกตองนี้  ก็คือหลักเกณฑที่วา  เรา 
ควรจะทราบไววา  ส่ิงที่เรียกวาธรรมะหรือศาสนานั้น  อยางนอยที่สุดก็กลาวไดวา 
มีอยู ประมาณ  ๖ รูปหรือ ๖ แบบดวยกัน.  แตใน ๖ รูป  หรือ ๖  แบบนั ้น  จะมี 
อยูเพียงแบบหนึ่งเทานั้น  ที่เราจะตองสนใจเพื่อนํามาใชใหเปนประโยชนใหได. 
อาตมาขอถือโอกาสกลาวเผื่อการบรรยายครั้งตอ ๆ  ไปดวย  จึงไดกลาวถึงพระพุทธ 
ศาสนา  ๖  รูปหรือ  ๖  แบบน้ี  ที่จะตองเขาใจเปนพื้นฐานไวกอน ;  และพึงเขาใจ 
เลยไปถึงวา  ไมเพียงแตสิ่งที่เรียกวาธรรมะหรือศาสนาเทานั้น  แมแตสิ่งที่เรียกวา 
วัฒนธรรมทุกชนิด  จะเปนวรรณกรรม  ศิลปกรรม  หรือสถาปตยกรรมก็ตาม 
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ก็ลวนแตอยูในลักษณะที่จะตองผันแปรไปในรูปประมาณ ๖ รูป  หรือ  ๖  แบบนี้ 
ดวยกันทั้งนั้น ;  ดังนั้นพอจะเปนหลักทั่วไปได. 

 
ที่วาพุทธศาสนามีอยู  ๖  รูป  หรือ  ๖  แบบนี้ก็คือ  แบบแรกที่สุดไดแก 

origin  นี ้หมายถึงธรรมะหรือศาสนาชนิดที ่พระพุทธเจาทานตรัสเอง  สอนเอง 
เมื ่อย ังทรงดําเน ินไปมาตรัสสอนอยางไรเป นอยางไร ;  นี ้เราเรียกวา   origin 
สําหรับ  origin นี้  เมื่อลวงมาถึงสองพันกวาปนี้  มันยากมากที่ เราจะ  identify. 
ตัวอยางเชนเราจะระบุลงไปวาพระพุทธรูปองคไหนมีพระพักตรคลายพระพุทธเจา 
ที่สุด  เราไมมีทางที่จะเลือกคัดขึ้นมาได  เพราะพระพุทธรูปตั้งมากมายนี้ลวนแต 
พระพักตรตางกัน;  ขอนี้ฉันใด  เรายากที่จะ  identify  วาคําพูดคําไหนประโยคไหน 
ในพระไตรปฎกเปน  origin;  ดังนั ้นเราตองใชสติปญญามากสักหนอย  แตตอง 
ถือวา  origin  นี้ตองมีอยูจริง. 

 
หลักธรรมะหรือศาสนารูปตอมาก็คือ  evolution  ซึ่งอาจจะตองถือเปน 

หลักวา  สิ่งที ่เปนวัตถุหรือเปนนามธรรมก็ดี  เมื ่อเวลาลวงไป  ยอมมี  evolution 
หรือวิวัฒนาการนี้เขามาแทรกแซงดวยอํานาจสิ่งแวดลอมทั้งนั ้น  ขอนี้หมายถึง 
อาการที่ไมไดมีใครเจตนาไปทํามัน  แตมันเปนไปเอง  เชนการจําตอๆ  กันมาผิด 
หรือคัดลอกตอกันมาผิด  ตีความหมายผิด  เปนตน.  การที่เวลาลวงไปทํานองนี้ 
สิ่งที ่เรียกวาภาวะแหงธรรมะหรือศาสนาของพระพุทธเจา ก็มีการเปลี่ยนไปตาม 
กฎเกณฑนั้นตามสิ่งแวดลอม  โดยไมมีใครเจตนาจะใหเปน  นี้ก็สวนหนึ่ง ;  ดังนั้น 
จึงมีหลักพุทธศาสนาหรือธรรมะขึ ้นมาอีกรูปหนึ ่ง  ซึ ่งไดเปลี ่ยนแปลงไปในตัว 
มันเองไมมากก็นอย. 

 
ตอมาก็มีอีกรูปหนึ่งเปนรูปท่ี  ๓  คือ  development  นี่หมายถึงมนุษย 

เรานี ้  หรือมือของมนุษยเรานี้แหละ  ไปแตะตองได  คือไปแกไขปรับปรุง  ทําให 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



 พุทธิกจริยธรรม ๑๒

เกิดสิ ่งตางๆขึ ้นมาใหมอีกสวนหนึ ่ง  ดังนั ้นเราจึงมีบาลี  มีอัตถกถา  มีมติอะไร 
แปลก ๆ ออกไป  กระทั้งถึงเรามีคัมภีรอภิธรรมที่สมบูรณ  เมื่อ  พ.ศ.  ๕๐๐-๖๐๐ 
ดังนี้เปนตน  หรือมีคําสอนที่ถูกปรับปรุงใหเหมาะกับกาละเทศะมากขึ้น  กลายเปน 
Developed  Buddhism  ขึ้นมาอีกรูปหนึ่ง. 

 
ที ่รายไปกวานั ้น  ก็มีอาการที ่เรียกวา  transition  คือการเปลี ่ยนรูป 

จากเดิมในระยะที่เปนหัวเลี้ยวหัวตอ  เพราะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสถานที่  ทําใหเกิด 
พุทธศาสนาแบบที่เปลี่ยน  หรือกําลังเปลี่ยนรูปไปจากเดิม  ไดแกการที่พุทธศาสนา 
เขาไปในบางประเทศ  หรือลวงมาถึงยุคใดยุคหนึ ่ง  ซึ่งมีการตอสู กันในระหวาง 
ศาสนาเปนตน  มันทนอยูไมไดที่จะใชคงอยูในรูปเดิม  จึงตองเขียนคัมภีรขึ้นใหม 
หรือถึงกับตั้งนิกายขึ้นใหม,  ซึ่งมองดูแลวก็จะเห็นไดวา  ทิ้งหลักเดิมโดยปริยายใด 
ปริยายหนึ ่ง   แมจะไมใชทั ้งหมด   พระพุทธศาสนา   หรือธรรมะ   ในรูปนี้นา 
อันตรายมาก. 

 
ยิ ่งกวานั ้น   เมื ่อเวลาลวงไปนานเขา   หรือการผันแปรมีมากเขา 

จนกิจการของพระพุทธศาสนาตกไปอยูในอิทธิพลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขา  ก็เกิด 
Influenced  Buddhism  ขึ้นมาอีก  คือพุทธศาสนาที่ถูกอิทธิพลบางอยางครอบงํา 
ตัวอยางเชนวาระบบการศาสนาตกเขาไปอยูใตอํานาจของเจาผูครองนคร  เกิดมี 
ภิกษุประเภท  royal  priest  อะไรขึ้นมา  ซึ่งพระเจาแผนดินหรือใคร ๆ  แตงตั้งให 
เมื่อไรก็ได   ถอดเสียเมื่อไรก็ได   แลวแตความชอบใจของผูมีอํานาจในยุคนั้น ๆ. 
Influenced  Buddhism  ชนิดนี้  ยิ่งนาอันตรายมากขึ้นไปอีก.  ยิ่งตกมาในสมัยนี้แลว 
อยากจะกลาววา  แมแตหมอขาวหมอแกงของพวกทายกทายิกา  ก็ยังมี  influence 
เหนือภิกษุสงฆ  ซึ่งทําใหเกิดการผันแปรในหลักธรรมที ่สั ่งสอนกันอยู.  ขอให 
ระวังพุทธศาสนาแบบนี้. 

 
อันสุดท าย   คือ   application  พุทธศาสนาอันไหนที่ จะเปน   Applied 

Buddhism  ที่จะใชไดกับชีวิตประจําวันโดยแทจริง  และบริสุทธิ์ผุดผองตามเดิม 
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เราตองไลมาตามลําดับ ๆ  เราตองคนใหพบพุทธศาสนา  ที่ประยุกตหรือ  applied 
แกเราในสมัยนี้ได  .  ทั้งหมดนี้คือปญหาที่ออกจะยากลําบากสําหรับผุที่ไมเคยสนใจ 
มากอน  เราจะตองกระโดดแผล็บเดียวถึง  origin  ก็คงเหลือวิสัย  :  ถาเราไลไปตาม 
ลําดับ   เราก็จะเจอะแต   evolution,  development,  transition  หรือ   infuence 
อะไรเหลานี้ทั้งนั้น  และเดี๋ยวนี้เราจะทําอยางไรดี  จึงจะได  Applied  Buddhism  มา. 
พุทธศาสนาหรือธรรมของพระพุทธศาสนา  อยางนอยยอมมีอยูในรูป ๖ รูป  หรือ 
๖ ชนิดดังที่กลาวมานี้  เราตองสนใจในการที่จะแยกคัดออกมาใหได  ใหถูกตอง 
ในสวนที่พระพุทธเจาทานเรียกของทานวา  กํามือเดียวใหพวกแก  สวนที่มากมาย 
เทากับใบไมทั ้งปาทั ้งดงนั ้น  มันก็คือทั้งหมดหรือแถมทั ้ง  ๖  แบบ  หรือยิ่งกวา 
๖  แบบ  เราจะตองสนใจในสวนที ่เรียกวากํามือเดียวนี ้  ซึ่งจะไดกลาวกันให 
ละเอียดชัดเจนเฉพาะเรื่องในวันหลังๆ  เพราะในวันนี้ไดกลาวแลววาเปนเพียง 
introduction  ทั่วไปเทานั้น. 

 
 

พุทธศาสนาที่เราจะใชไดแกชีวิตประจําวันของเราจริง ๆ  นี้    มันก็ยัง 
มีปญหาอีกมากสําหรับมนุษยสมัยนี้ เพราะวามนุษยเราสมัยนี้ มันรูมากยากนาน 
จู จี ้พ ิถีพ ิถันเกินไป  จะเอาอยางนั ้นจะเอาอยางนี ้. แมความรู ที ่ประดิษฐขึ ้นมา 
ใหม ๆ นี้  ก็ลวนแตไมอยูในรองในรอยวาจะเอาอยางไรกันแน.  เราปลอยไปตาม 
อํานาจของสติปญญาที ่แตกฉานไมมีที ่สิ ้นสุด  เรื ่องมันก็ยิ ่งมากขึ ้น  หนักเขาก็ 
เปนประเภท รูกันมากมาย แตแลวก็ทําความสงบหรือสันติภาพใหแกโลกไมได 
เปนเรื่องความรูทวมหัวเอาตัวไมรอดอยูตลอดเวลา ;  ฉะนั้นเราก็ควรจะกําหนด 
ใหแนนอนลงไปวาเราจะเอารูปไหนกัน.  แมพุทธศาสนาหรือธรรมในสวนที่จะใช 
เปนประโยชนแกเราไดจริง  นี้ก็ยังมีหลายเหลี่ยม.  อาตมามาใชคําวาหลายเหลี่ยม 
หรืออยางนอยก็สัก  ๖  เหลี่ยมอีกเหมือนกัน.  สําหรับจํานวน  ๕  หรือ  ๖  นี้ไมใชวา 
ตายตัว  แตนํามากลาวหรือเปรียบเทียบเพื่อเปนตัวอยาง. 
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ธรรมะ หรือศาสนา ในฐานะที่เปนศาสนา นั้น ก็เหลี่ยมหนึ่งแลว: 
ธรรมะที่เปนศาสนานั้น  หมายความวา  เปนการประพฤติเพื่อดับความชั่วที่กาย 
ที่วาจาใจกันโดยตรง  ตามระเบียบปฏิบัติที ่วางไวอยางชัดเจน  นี่เรียกวาธรรมะ 
ในฐานะที ่เปนศาสนาหรือเปน  religion.  คําวา  religion  นี ้  ขออยาไดถือเอา 
ความหมายใหคลุมเคลือดวยความเกี่ยงงอนกัน  จนไมรูวาจะเอาอยางไรดีอยางที่ 
กําลังเถียงกันอยูทั่วไป  แตขอใหถือเอาความหมายของคําวา  religion  นี้วาเปน 
“สิ่งที่จะขจัดความเปนทุกขในดานจิต ดานวิญญาณได” เทานั้นก็พอแลว.เราใช 
คําวาศาสนาเปนภาษาไทยกัน  ในความหมายแตเพียงคําวาสั ่งสอน  ถาอยางนี้ 
มันไมพอ   เพราะมันไมเพียงคําสั ่งสอน   ตองรวมทั ้งปฏิบัติ  และมีผลของ 
การปฏิบัติดวย.  ถาเราใชคําวา  religion  ซึ่งมีรากศัพทวา  “ผูกพัน”  หรืออะไร 
ทํานองนี้ ก็ตองถือเอาความหมายใหถูก เชนวา  ผูกพันจิตวิญญาณไวกับพระ 
เปนเจา หรือสภาพที่ไมเปนทุกข อยางนี้มันจึงจะใชได. ความหมายของคําวา 
religion  นั้นนํามาใชกับคําวาศาสนา  แมในพุทธศาสนาก็ได  คือหมายถึงวิธีปฏิบัติ 
ที่จะผูกพันดวงจิตวิญญาณไวกับสภาพที่ไมเปนทุกข  หรือความดับทุกขสิ้นเชิงนั้นเอง. 
หรือจะถือวาคํานี้มีความหมายวา ระเบียบปฏิบัติเพ่ือเขาถึงพระเปนเจา มันก็ใชได 
ในขอท่ีวาเราจะมีระเบียบปฏิบัติ  ที่เขาถึงความไมมีทุกขหรือความดับทุกข.  เมื่อ 
ใหความหมายของคําวาพระเปนเจา  วาเปนสภาพที่ไมมี่ทุกข  มันก็ตรงกันไดไมวา 
ภาษาไหนหรือแมแตศาสนาไหน.  ถาเราถือเอาคําวาศาสนาในภาษาไทยเปนหลัก 
ก็ใหมีความหมายอยางนี้ ;  และนี้แหละคือขอท่ีวา  ธรรมะในฐานะที่เปนศาสนานั้น 
มีอยูเหลี่ยมหนึ่ง. 

 
เหลี่ยมที่ถัดไปก็คือ ธรรมะในฐานะที่เปนปรัชญา ซึ่งชอบพูดกันนัก 

และฝรั่งก็สนใจกันมากในเหลี่ยมนี้  เหลี่ยมนี้เอง  เปนเหลี่ยมที่นําไปสูความไมมี 
ที่สิ้นสุดของสติปญญา  เพราะวาสิ่งที่เรียกวาปรัชญาคืออะไรทั้งนั้น  บรรดาทาน 
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ครูบาอาจารยทั้งหลายก็ทราบดีอยูแลว  วามันคลายๆกับ  หลักปกเลน  อยูมาก. 
มันมีประโยชนก็เรียกวาไมแนนแฟน  แตถึงอยางนั้นก็ยังมีคนสนใจมากกวาเหลี่ยม 
ที่เปนศาสนาเสียอีก  เพราะวามันสนุกดี  มันสนุกมาก  เปนเหยื่ออยางดีของปญญา 
หรือบุคคลท่ีมีปญญา  ดังนั้นคนจึงสนใจธรรมะในแงของปรัชญากัน  มากกวาในแง 
ที่เปนตัวแทแหงศาสนา. 
 

เหลี่ยมตอไปอีก  ก็คือ  เหลี่ยมของวิทยาศาสตร  พวกที่มีหัวหรือมีนิสัย 
สันดานเปนนักวิทยาศาสตร  ก็มองธรรมะไดในเหลี่ยมของวิทยาศาสตร  และมันก็ 
มีชองทางที ่จะมองเชนนั ้นจริงๆ   เหมือนกัน .  ยิ ่งธรรมะในพระพุทธศาสนา 
ที่กลาวไวโดยกฎเกณฑอันตั้งรากฐานอยูบนเหตุผลแลว  มันทนตอการพิสูจนมาก 
แมจะเรียกรองใหมีสิ่งที่เรียกวา  experiment  กัน  ก็ยังมีใหได  แตตองเปนในทาง 
ดานจิตใจ  มีหลักเกณฑที่ทําใหเราเห็นไดวา  ธรรมะนี้ที่มีความหมายตามแงของ 
วิทยาศาสตรก็มีอยูเปนอันมาก.  ถาเรายิ่งไปแยกความหมายของคําวาวิทยาศาสตร 
เปนจิตวิทยา  เปนตรรกวิทยา  เปนคณิตศาสตร  หรือ  mathemathics  อยางนี้เปนตน 
เขาดวยแลว  ก็ยิ่งมีทางที่จะเอาไปจับเขากับหลักธรรมะนานาชนิดในพระพุทธศาสนา 
ไดมากยิ่งขึ ้นไปอีก.  เพียงแตในแงของวิทยาศาสตรตาง ๆ  หลายแขนงอยางนี้ 
พระพุทธศาสนาก็มีใหอยางลนเหลือ  ทําใหนักศึกษาบางคนเมาเหมือนกับเมาเหลา 
ในการไปใชสติปญญาควาพระพุทธศาสนาในแง ตรรก  ในแงของ  จิตวิทยา  หรือ 
แมแตในแงของ คณิตศาสตร. มันเปนเรื่องของ เคร่ืองเรืองปญญา  ไปเสียทั้งน้ัน 
ไมดับทุกขโดยตรงเลย. 

 
เหลี่ยมท่ีไกลออกไปอีกก็คือ  เหลี่ยมที่เปนศิลปะ  ธรรมะนี้ ถาคนเรา 

มีจิตใจเปนศิลปนแลว  จะดูธรรมะเปนศิลปะได  และจะหลงใหลไดมากเหมือนกัน 
เพราะวาถาใครไปเขาใจตัวธรรมะหรือการการปฏิบัติะธรรมะชนิดที่นาอัศจรรยที่สุด  คือ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๖

ที่เปลี่ยนจิตใจของคนเราจากสภาพที่ไมงดงาม  ใหมาสูสภาพที่งดงาม  มันจะจับอก 
จับใจท่ีสุด  ถาเราครองชีวิตอยูตามหลักของพระพุทธศาสนาแลว  ยอมกลาวไดวา 
มีชีวิตอยางศิลปะที่แทจริง  คือศิลปะแหงการครองชีวิตชนิดที่เยาะเยยทาทายตอ 
ความทุกข  ความตาย  หรืออะไรก็ได  เพราะคําวาศิลปะมีความหมายอยางกวางขวาง 
ฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีอยู สวนหนึ ่ง  ซึ่งสอแววของศิลปะ  เราอาจสนใจได 
ในฐานะที่เปนศิลปะ  จึงเกิดมีคําวา  Buddhist  Art  of  Life  ขึ้น  ซึ่งเปนที่สนใจของ 
พวกฝรั่งยิ่งกวาที่เราสนใจกันอยูในเมืองไทย  การที่เขาไมสนใจคําบอกเลาของ 
พวกเราเมืองไทย  ก็ดูเหมือนจะเปนวาเพราะเราไมมีหัวในการที่จะแสดงใหเขาเห็น 
ศิลปะของชีวิตแบบนี้  ซึ่งพวกพุทธศาสนาอยาง  Zen  ของญี่ ปุนนั้นทําไดดีกวา 
อยางนี้เปนตน.  ดังนั้น  พุทธศาสนาเหลี่ยมนี้ก็เปนเหลี่ยมที่ลอใจอยูมาก  ทําให 
ฝร่ังสนใจตอเหลี่ยมนี้  จนไมเขาถึงตัวแทของพุทธศาสนาโดยเร็วก็ยังมี. 
 

เหลี่ยมถัดไปก็อยางเชนวาเปนวรรณคดี .  ธรรมะนี้   จะกลาวกัน 
ในรูปเปนตัวหนังสือ  หรือเปนเสียง  หรือแมแตความหมายก็ตาม  ยอมมีลักษณะ 
เปนวรรณคดี  คือมีความไพเราะ.  ยิ่งเราไปเอาพระไตรปฎกเปนตัวธรรมะดวย 
แลวละก็  จะเปนวรรณคดีที่ยากที่ใครจะมาตีใหแตกได  คือเปนวรรณคดีที่ดึงดูดใจ 
อยางยิ ่ง.  มันเสียแตวาพวกเราไมคอยรู ภาษาบาลี  ไมรูภาษาถึงขนาดที่จะได 
รสทางวรรณคดีจากพระไตรปฎก ;  แตอาตมากลายืนยันวา  ถาใครรูภาษาบาลีดี 
อยางรูภาษาไทยแลว  ลองไปอานพระไตรปฎกที่เปนภาษาบาลีดูเถิดจะเมาวรรณคดี 
ของพระไตรปฎกซึ่งมีทั้งรอยแกว  มีทั้งกาพยกลอน  และมีทั้งความลึกซึ้งในทาง 
การแสดงความคิด  การใหความหมาย  เปนความไพเราะมีลักษณะเปนวรรณคดี. 
ถึงแมตัวธรรมะเอง   ก็มีความไพเราะอยางนั ้น   จนพระพุทธเจาทานตรัสวา 
พรหมจรรยงามทั้งขางตน  งามทั้งตรงกลางดังนี้เปนตน ;  และทรงกําชับใหสอน 
พรหมจรรย  หรือประกาศพระศาสนานี้  ใหงามทั้งเบื ้องตน  ใหงามทั้งตรงกลาง 
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ใหงามทั้งเบื้องปลาย  อยางนี้เปนตน  คนที่เปนนักศึกษาอาจจะหลงพระไตรปฎก 
ในฐานะที่เปนวรรณคดีจนลืมปฏิบัติธรรมก็ได. 
 

อาตมาจะยกตัวอยางเหลี่ยมคูสุดทาย  อยางเชนวาเปนเร่ืองทางอนามัย. 
นี่ดูมันจะไกลมากไปแลว  แตก็ยังอยากจะยกมาใหเห็นวา  ธรรมะนี้  ถาจะมองกัน 
ในแงวิชาอนามัย  หรือสุขวิทยาอนามัยก็ยังได  เพราะวาถาเราปฏิบัติธรรมะอยูแลว 
ก็จะเกิดสิ่งที ่เรียกวาอนามัยนี่ขึ ้นมาเปนอยางยิ่ง  ทั้งทางกายและทางใจ  เพราะ 
เปนสิ่งที่เนื่องกัน  :  คนเราถาอนามัยทางจิตดีแลว  อนามัยทางกายก็ดี.  ทางเกิด 
แหงโรคทางกายนี้  มีมูลจากโรคในทางจิต ;  ธรรมะยอมบําบัดโรคในทางจิต 
เปนสวนใหญ  และก็มีผลตอเนื่องไปถึงโรคในทางกาย.  เพียงแตวาเราจะเปนอยู 
ใหคลอยตามระเบียบวินัยทางศาสนาเทานั้น  จะมีความสบายหรือผาสุกทางกายนี้ 
เปนอยางยิ่ง  โดยไมเกี ่ยวกับจิตใจก็ได.  นี่แหละคือขอที่แมแตจะมองกันดูในแง 
สุขภาพวิทยาอนามัยนี้ก็ยังได. 

 
นี่แหละ  คือขอที่พุทธศาสนาถูกมองกันหลายเหลี่ยม  และเหลี่ยมไหน 

เปนเหลี ่ยมที่ถูกตองที ่สุด  หรือสําคัญที่สุด  ก็ขอใหพิจารณาดู  เพราะถาเราจับ 
เหลี่ยมผิด  ก็คลายกับอุตริไปดื่มเหลา  หรือสูบฝน  หรือกัญชาเขาเปนแน  คือติด 
แลวก็ไมมาสนใจในเหลี ่ยมที่ควรสนใจ.  ดังนั ้นใน  ๖  เหลี ่ยมนี ้  ควรจะถือวา 
เหลี่ยมที ่เรียกวาศาสนานั ่นแหละคือเหลี ่ยมที ่พึงประสงค.  ขอย้ําวา  ธรรมะใน 
ฐานะที่เปนศาสนา  ธรรมะในฐานะที่เปนปรัชญา  ธรรมะในฐานะที่เปนวิทยาศาสตร 
ธรรมะในฐานะที่เปนศิลปะ  ธรรมะในฐานะที่เปนวรรณคดี  และธรรมะในฐานะที่ 
เปนสุขวิทยาอนามัย  เปนตน  เหลี่ยมแตละเหลี่ยมเหลานี้  เหลี่ยมที่เรียกวาศาสนา 
นั้นเปน  เหลี่ยมที่ควรประสงคอยางยิ ่ง ; แตเรามักจะเห็นเปนของครึคระไป. 
คนที่ตื่นการศึกษาสมัยใหม  มักเมาในความหมายของคําวาปรัชญา  วิทยาศาสตร 
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พวกนี้มักจะรูสึกวา  เสียงวาศาสนาหรือธรรมะนั้น  เปนของครึคระไป  ก็หันหลังให 
ที่จริงไมใชวาเขาเปนคนโง  แตเขาเปนคนที่เผลอเพียงนิดเดียว  จึงเกิดอาการที่ 
หันหลังใหขึ้นมาในตอนแรก  แลวจะทราบความจริงไดอยางไร  เพราะมันมีอาการ 
หันหลังใหเสียตั ้งแตตอนแรก  ; นี ่แหละเรื ่องมันอยู ที ่ว า   เราทําผิดเพียงนิด 
เดียวในขั้นตน  ผลก็เกิดเปนความผิดมากมายไม ส้ินสุดขึ้นมาได  เพราะเราไม 
รู จักธรรมะในรูปที่ถูกตอง   และในเหลี ่ยมที ่ถูกตอง .  อยางนอยมันก็เกิดผล 
ขึ้นมาทําใหเรารูสึกวา  แหม !  มันมากมายเหลือที่จะเขาใจได  หรือถึงกับวามันไม 
จําเปนแกเราเลย  มันไมจําเปนแกใครเลย ;  ทั้ง ๆ  ที่ธรรมะนี้จําเปนแกชีวิตทุกชีวิต 
ไมวาจะเปนเด็ก  เปนผู ใหญ  เปนชาวบาน  เปนนักบวชวัยไหนรุนไหนไปหมด 
ซึ่งรวมความวา  ความทุกขของมนุษยเรานี้ตองแกไขดวยธรรมะ  และ  สันติภาพ 
ถาวรของโลกนั้น  ตองสรางสรรคขึ้นมาดวยธรรมะ  ตองมีรากฐานอยูบนธรรมะ 
ซึ่งเราจะใชคําวาศาสนา  หรือจะใชคําวาพระเปนเจา  หรือใชคําวาอะไรก็สุดแทได 
ทั้งนั้น  แตความหมายมันอยางเดียวกัน  คือธรรมะชนิดที่ประพฤติปฏิบัติไปแลว 
จะชวยใหเกิดความสงบสุข.  แตเมื่อเรามองไมเห็นสิ่งนี้หรือวามองเห็นเปนอยาง 
อื่นไปเสียแลว  ก็ไมมีการเขามาเกี ่ยวของกับธรรมะ ;  และแมจะมีการเขามา 
เกี่ยวของกับธรรมะ  ก็ยอมเปนไปอยางผิดวิธีทั้งนั้น  คือไมเปนไปในลักษณะที่จะ 
ใหเขาถึงธรรมะที ่แทจริงได.  ดังนั ้นจึงขอวิงวอนในครั้งแรกนี ้  วาเราควรจะ 
สนใจรูปและเหลี่ยมตางๆของธรรมะนี้ใหดี  ขอใหถือวาอาตมาพยายามที่จะ 
introduce  ทานครูบาอาจารยทั้งหลาย  ใหเขาถึง  จุดที่แทจริงจุดหนึ่งของสิ่งที่ 
เรียกวาธรรมะ  ในลักษณะกํามือเดียว  ในบรรดาธรรมะทั้งหลายที่เทากับใบไม 
ทั้งปา  ซึ่งเราจะไดวินิจฉัยกันวันหลัง. 

 
สําหรับการที่เราจะอบรมธรรมะในสวนที ่เปนจริยธรรมกันตอไปนั้น 

เราควรจะมีความมุงหมายที่ถูกตอง  เพราะวาธรรมะจะตองเปนของถูกเสมอไป ; 
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ถามันผิดหรือเกิดความรูสึกผิด  ก็ตองเขาใจวาเราเขาใจธรรมะผิด  ธรรมะนั ้น 
โดยหลักใหญก็แบงไดเปน  ๒  ประเภท  คือฝายโลกียะฝายหนึ่ง  และฝายโลกุตตระ 
ฝายหนึ ่ง.  คําสองคํานี ้เคยถูกเหยียดหยามมาก   วาเปนคําที ่ไมจําเปนตองมี 
ในปทานุกรมของสมัยนี้ก็ได.  แตที่แทจริง  คําสองคํานี้เปนคําที่มีความหมายชัดเจน 
และใหความหมายที่รัดกุม. คําวาโลกียธรรมหรือธรรมะประเภทโลกียะนั ้นหมาย 
ถึงธรรมะประเภทที่ทําใหบุคคลอยู เปนสุขตามวิสัยโลก ;  สวนโลกุตตรธรรมนั้น 
หมายถึงธรรมะที่สูงขึ้นไป  คือทําใหบุคคลสามารถมีความสุขชนิดที่เรียกวาเหนือ 
โลก.  โลกียธรรมหรือวิสัยโลกนั้น  เราจํากัดความกันงาย ๆ  ดวยอุปมา  เหมือน 
อยางวาถาเราจะจับปลา  เราก็ไมควรจะถูกเงี่ยงปลาตํา ;  ถาเราจะกินปลา  เราก็ 
ไมควรจะถูกกางปลาติดคอ. โลกนี้มันเหมือนปลาที่มีกางอยางยิ่ง ; โลกเรานี้ 
เหมือนปลาที่มีกางอยางยิ่ง !  ถาเราจับมันไมดี  มันจะตําเราดวยเงี่ยง;  ถาเรา 
กินมันไมดี  กางมันจะติดคอ  ขอนี้หมายถึงการที ่เราจะมีชีวิตอยูในโลก  แมใน 
ระยะที ่เราศึกษาและประกอบอาชีพเพื่อใหไดผลอยางใดอยางหนึ่งมา  นี้เปรียบ 
เหมือนกับจับปลา  มันมีแตจะถูกเงี่ยงปลาอยูเร่ือย  ตั้งแตเด็ก ๆ ที่เรียนหนังสือมา 
ทีเดียว  จนกวาจะเปนผู ใหญประกอบอาชีพ.  ทีนี ่เมื ่อไดผลมาเปนทรัพยสมบัติ 
เปนลาภยศชื่อเสียงบริวาร  เหลานี้เรียกวาเปนตัวปลามาแลว  ถากินไมดีมันจะมี 
กางติดคอ  และถึงแกคววามตายได ;  ฉะนั้นขอปฏิบัติเหลาใด  ที่จะทําใหเรามีชีวิต 
อยูในโลก   ชนิดที่จับปลาก็ไมถูกเง่ียง  กินปลาก็ไมถูกกางนี้นี่แหละ  ที่ เราจะ 
รวมเรียกวาโลกียธรรม  คือธรรมะที่จะปฏิบัติไปตามวิสัยโลก  เพื่อมีความสุขอยาง 
วิสัยโลก.  ทีนี ้  ธรรมะอีกประเภทหนึ ่ง  ที่เรียกวาโลกุตตรธรรมนั ้นเปนไปเพื ่อ 
ความสุขอยางเหนือโลก.  ถาเปรียบเทียบก็คลายกับวา  จะไมตองจับปลาหรือ 
กินปลาเสียเลย ;  มันเปนเรื ่องที ่สูงอยางที ่เรียกไดวาตรงขามกันก็ได.  แตถึง 
อยางไรก็ดี  ก็ยังอยู ในวิสัยที ่มนุษยเขาถึงได  และเมื ่อนั ้นแหละ  เราจะไดรับ 
ความสุขอยางยิ่ง  แมวาจะเปนสุขอยางสวนตัวบุคคล  ไมใชความสุขสวนสังคม; 
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 พุทธิกจริยธรรม ๒๐

ดังนั้นเราควรจะรูจักถือเอาประโยชนใหมากกวา  :  ในสวนปจจเจกชนคนหนึ่ง ๆ  นั้น 
เมื ่อจะถือเอาความสุขจากธรรมชาติใหไดมากเทาใดแลว  ก็ควรจะถือเอาใหได. 
สวนทางสังคมนั้น  มันเนื่องกันกับผูอื่นเปะปะไปหมด  มันก็ตองลดหลั่นลงมาเปน 
ธรรมดา  คือมันเปนความสุขอยางโลกๆ  แตถาสําหรับปจเจกชนคนหนึ่งๆ  แลว 
ธรรมชาติสรางเรามาอยางเหมาะสม  ที่จะกระโดดออกไปไกลถึงกับวาไปรับความสุข 
อยางโลกุตตระก็ได  นี้ก็เรียกวาเราอยู เหนือกระแสของโลก  อยูเหนือกรรม  อยู 
เหนือวัฏสงสาร  หรืออยูเหนือทุกขทั ้งปวง  ดังนั ้นเราควรจะสนใจคําวากรรม 
วัฏฏสงสาร  และทุกข  กันบางพอเปนเคาๆ  เพื ่อเปนประโยชนแกการเขาใจ 
ในวันหลังตอไปดวยเหมือนกัน. 
 

อาตมาขอถือโอกาสแทรกคําอธิบายตรงนี ้เส ียเลยวา เรื ่องกรรมใน 
พระพุทธศาสนานี ้  มีเข าใจผิดกันอยู มากที ่ส ุด   แลวก ็อวดดีว าเข าใจถูก .  ขอ น้ี 
เปนการตูพระพุทธเจาและตูพระพุทธศาสนาอยูอยางยิ ่ง ;  คือเรื ่องมันมีวา  เรา 
เชื่อกันวา  พุทธศาสนาสอนวา  ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว  เพียงเทานี้เปนพระพุทธศาสนา. 
อยางนี ้ไมถูก.  นี่ขอใหฟงไวกอนวา  อาตมายืนยันวาไมถูก,  ไมเปนการถูกตอง 
ที่จะกลาวเชนนั ้น.  พระพุทธเจาทานไดกลาวอะไร ๆ  มากกวานั ้น.  การกลาว 
แตเพียงวา  ทําดีไดดี  ทําชั ่วไดชั ่ว  ศาสนาไหนก็กลาว ;  แมจริยธรรมระบบ 
ไหนที่ไมถึงขนาดที่เปนศาสนา  ก็ยังมีหลักอยางนั ้น;  ทําไมพระพุทธเจาจะตอง 
กลาวซ้ํากับคนอื่น.  ถาอยางนั ้นแลวจะตองมีพระพุทธเจาทําไม  กฎเรื่องกรรม 
ของพระพุทธเจานั ้น  มีตอไปถึงกับวา  เราทําอยางไรเราจึงจะอยูเหนือกรรม. 
ขอน้ีอธิบายวา  ถาเราตองเปนไปตามกรรมชั่ว  เหมือนกับรองไหอยูเรื่อยนี้  มันก็ 
ไมไหว.  ถาเราจะมีกรรมดี  เปนไปตามกรรมดี  ใหหัวเราะอยูเรื ่อย  อยางนี้มันก็ 
ไมไหว ;  มันกระหืดกระหอบอยูดวยกันทั้ง  ๒  แบบ  ไมวาแบบที่เรียกวาดีบุญหรือบุญ 
ไมวาชั่วหรือบาปก็ตาม.  บาปก็กระหืดกระหอบไปตามแบบของบาป  บุญก็กระหืด 
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กระหอบอยางเรนลับไปตามแบบของบุญ  ดังนั ้นจึงอยู เหนือนั้นเสียเลยไมได ; 
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงสอนกรรมที่  ๓  คือกรรมที่ไมดีไมชั่ว  ขอน้ีแหละ 
คือตัวศาสนาตัวแท  หรือตัวแทของพรหมจรรยที่เรียกวาอริยมรรค  ซึ่งเมื่อปฏิบัติ 
แลวยอมเกิดมรรคผลนิพพาน.  ดังนั้นการปฏิบัติ  ที่เปนไปเพ่ือมรรคผลนิพพานนั้น 
ไมไชกรรมดี  แตเปนกรรมที่  ๓  คือเปนกรรมที่อยูเหนือดี  เหนือช่ัว  และเปนกรรม 
ที่ทําความสิ้นสุดใหแกกรรมดีกรรมชั ่ว  ขอนี้  อธิบายวากรรม   ๒  กรรม  คือ 
กรรมดี  กรรมชั่ว;  สวนกรรมที่  ๓  นี้  เปนกรรมที่จะทําความสิ้นสุดใหแกกรรมดี 
กรรมชั่ว ;  คือเมื ่อเราปฏิบัติในอริยมรรค   จนมีจิตใจอยูเหนือการที ่จะยึดมั ่น 
ถือมั ่นในความดีความชั ่วแลว   จิตใจจะประสบสันติชนิดที ่เรียกวานิพพาน . 
พระพุทธเจาทานสอนกรรมนี้  และสอนอยางนี้  ไมใชสอนเพียงใครๆก็พูดไดวา 
ทําดี-ดี  ทําชั ่ว-ชั่ว  เทานี ้ไมใช.  พระพุทธเจาทานไมไดสอนอะไรต่ําๆ  เพียง 
เทานั ้น   ทานสอนสิ ่งที ่ส ูงสุด  คือขอที ่วา  มนุษยเราสามารถเอาชนะกรรมได. 
นี่แหละคือขอปฏิบัติที่เรียกวาโลกุตตระ  อันเปนที่สิ้นสุดของกรรม.  มันเหมือนกับ 
ไมต องกินปลา   มันไมต องจับปลา   สวนที ่เรียกวาอยู เหนือสังสารวัฏฏนั ้น 
หมายความวาถาคนเราตองเปนไปตามกรรมแลว  นั้นแหละคือสังสารวัฏฏ  สังสาระ 
แปลวาไหลเวียน.  วัฏฏะ  แปลวา  วงกลม ;  สังสารวัฏฏ  แปลวาวงกลมแหงการ 
ไหลเวียน.  วงกลมแหงการไหลเวียนก็คือ  มีกิเลสเปนความอยาก  แลวก็มีการ 
ทํากรรมตามความอยากนั้น  แลวก็มีผลกรรมเปนวิบากเกิดขึ้นมา;  เราไดเสวยผล 
กรรมนั้นแลว  ก็มีความอยากอยางอื ่นตอไป  ทํากรรมอยางอื่นตอไป  แลวรับ 
ผลกรรมอยางอื ่นตอไป   แลวก็อยากอยางอื ่นตอไป   ทํากรรมอยางอื ่นตอไป 
แลวรับผลกรรมอยางอื่นตอไป  เปนวงกลมที่คลองกันไปเปนหวงๆ  ไมมีที ่สิ้นสุด 
ในวันหนึ่งๆ  มันมีกี ่วง  ลองคิดดูเอง.  นี่แหละคือสิ ่งที ่เรียกวาปฏิจจสมุปบาท 
ในพระพุทธศาสนาที่ครอบงําคนใหเปนทุกข  ถาอยูเหนือวงเหลานี้ได  เรียกวาอยู 
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เหนือสังสารวัฏฏ  มีจิตใจสวาง  สะอาด  สงบ  ถึงที่สุด  เมื่อเปนอยางนี้จึงจะเรียก 
วาเหนือทุกข  และเหนือความทุกขจริงๆ;  ไมใชวามีเงินใช  มีอะไรเพียงพอแลว 
ก็จะอยูเหนือทุกขไปได  มันยังมีทุกขโดยสวนตัวในทางจิตทางใจ  ดวยความโลภ 
ดวยความโกรธ  ความหลง  ตางๆ  นานา  อยางนี ้มันไมเหนือทุกขไปได  เวนไว 
แตอยู เหนือกิเลส  เหนือกรรม  เหนือสังสารวัฏฏไดเทานั ้น  ชีวิตประจําวันของ 
เราจึงจะสดใสเยือกเย็น  สะอาด  สวาง  สงบ  เปนแบบโลกุตตระไป .  ดังนั ้น 
อยาไดเขาใจวาโลกุตตระอยูนอกหิมพานตหรืออยูเหนือสุดเมฆ  เหนืออะไรตางๆ 
แตวาตองอยูในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้  และยังมีชีวิตเปนอยูไมตายนี้ ; 
พระพุทธเจาทานตรัสอยางนี้  ไมใชอาตมาวาเอาเอง. 
 

ทั้งโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมนี้  ยอมอยูในรางกายที่ยาวประมาณ 
วาหนึ่งนี้ ;  ดังนั้นเราก็แบงปนกันไดวา  อยางนอยสังคมของเราก็ตองสมบูรณใน 
ฝายโลกียธรรม  มีความประพฤติถูกตองในเรื่องของสังคม.  สวนปจเจกชนคน 
หนึ่ง ๆ นั้น  นอกจากประพฤติถูกตองในเรื่องทางสังคมหรือโลกียธรรมแลว  ยังจะ 
ตองถือเอาใหไดซึ่งประโยชนที่ควรจะได  ที่ธรรมชาติกําหนดไววามันเปนส่ิงที่อาจ 
จะได  กลาวคือโลกุตตรธรรมหรือความสุขที่สูงไปกวาที่สังคมจะไดรับน้ันเอง  จะทํา 
ใหเกิดเปนสังคมของพระอริยเจาหรืออะไรขึ้นมาก็สุดแท  เราอยาไปเห็นเปนของ 
แปลก  ขอแตวาปจเจกชนคนหนึ ่งๆนั ้น  ถาจะใหไดสิ ่งที ่ดีที ่ส ุดที ่มนุษยควรจะ 
ได  ก็ควรจะไดสิ่งที่เรียกกันทั่วไปในวงปรัชญาวา  Summum  bonum  ซึ่งเขาใหคํา 
จํากัดความไววา  The  utmost  goodness  that  man  can  get  in  this  very  life;  เพราะ 
ฉะนั้น  สิ่งนี้จึงไมใชเปนเพียงความสงบสุขในทางสังคม  ซึ่งมันไมสูงไปไดกี่มากนอย ; 
แตตองใหมันเป น   ความสงบสุขในดานจิตในดานวิญญาณ   ของปจเจกชนคน 
หนึ ่งๆ   ที ่แถกถลาออกไปได ไกลกวาที ่ส ังคมจะไปถ ึง .  ถา เราได ร ับทั ้งสอง 
อยางดังที่วานี้  ก็เรียกวาเราไมเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษย  ถายังไมได  ก็เรียกวายัง 
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เสียทีที ่เกิดเปนมนุษยอยูครึ่งหนึ ่ง  คือไมไดในสวนที่เปนโลกุตตรธรรม  ไดแต 
สวนที่เปนโลกียธรรม.  แตในสวนที่เปนโลกียธรรมก็ยังไมไดเหมือนที่เปนกันอยู 
ในบางแหงแลว  เชนนี้ก็เรียกวาเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษยทั้ง  ๑๐๐  %  คือท้ังสอง 
ครึ่ง   หรือไมไดอะไรเลย   การที ่เราศึกษาอบรมพระพุทธศาสนา   ก็โดยวัตถุ 
มุงหมายที่จะใหไดประโยชนทั้งที่เปนโลกียธรรม  และโลกุตตรธรรมทั้งสองอยางนี้ 
แตแลวเราก็รวมเรียกเปนคํา ๆ  เดียววา  ประโยชนจากพระศาสนา  หรือจากธรรมะ. 
นี่แหละคือแนวใหญๆ ทั่วๆ ไป  ที่เราจะสนใจพุทธศาสนาเพื่อใหไดมาซึ่งอะไร. 

 
สิ่งสุดทาย  ที่ขอใหแนวสังเขปไวเปนเรื ่องสุดทาย  ก็คือเรื ่องที่ทาน 

ทั้งหลายอาจจะไดยินมากอน  ไดแกสิ่งที่เรียกกันวา  ตัวศาสนาหรือหัวใขของศาสนา 
คือเรื่องอริยสัจจสี่  ทุกคนทราบดีแลววาอริยสัจจ  ๔ นั้นคือเรื่องความทุกข  เร่ือง 
เหตุใหเกิดทุกข  เรื่องความดับทุกขสนิทไมมีเหลือ  แลวก็เรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อใหได 
มาซึ่งความดับทุกขนั้น  เปน  ๔  เร่ืองดวยกันเรียกวาเรื่องอริยสัจจ  นี้เปนสิ่งที่ถูก 
ตองมากที่จะกลาววา  นี้แหละคือตัวศาสนา  ในลัษณะที่เปนแกน  เปนรูปโครง 
ที่แทจริง.  หลักอริยสัจจนี่เอง  เปนหลักที่อาจนํามาใชในเมื่อเราจะตองรูสิ่งตาง ๆ 
ที่เราควรจะรูใหสมบูรณเต็มท่ี  โดยหลักวิชา  โดยลักษณะ  ๔  อยาง  หรือถาจะถือ 
วาเปนแฟคเตอรของ  logic  ก็จะตองมีหลักที่จะตั้งขึ้นตามหลักอริยสัจจวา  คืออะไร 
จากอะไร  เพื ่ออะไร  และโดยวิธีใด  ทั ้งนี ้เพราะวาตามหลักอริสัจจนั ้น มีความ 
จริงอยู ในขอที่วาเรารู ความทุกข  วาความทุกข  คืออะไร ;  เรารูกิเลส  ก็คือรูวา 
ความทุกขนี ้มา  จากอะไร ;  เรารู นิพพาน  ก็คือรูวา  ความทุกขนั ้น  เพื ่อ  ดับ 
ทุกข  คือเพื่อนิพพาน ;  เรารูเรื่องศีล  สมาธิ  ปญญา  หรือที่เรียกวามรรคมีองค  ๘ 
ประการ   ก็คือเรารู ไดวา   โดย   วิธีอยางนี ้เราจะบรรลุนิพพาน  ;  ดังนั ้นทาน 
ครูบาอาจารยผู ใดอยากจะทราบวา  ตรรกในพุทธศาสนาที ่จะถือเปนหลักได 
มีอยูอยางไรละก็  จงถือเอาเรื่องของอริยสัจจนี ้เปนเกณฑ.  มันงายๆ  ลุนๆ  และ 
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มีเพียง  ๔  หัวขอ  วา  คืออะไร  จากอะไร  เพื่ออะไร  และโดยวิธีใด   ดังกลาว 
แลว.  ถาจะนําตรรกนี้มาใชกับเรื่องจริยธรรมซึ่งกําลังเปนปญหาในที่นี ้  เราก็ตั ้ง 
หัวขอขึ้นวา  จริยธรรมคืออะไร  เนื ่องจากอะไร  เพื ่ออะไร  แลวก็โดยวิธีใดดังนี้ 
แลวคําตอบก็จะมีวา  จริยธรรมของเราก็  คือ  การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองเพื่อไม 
เปนทุกข ;  เพราะ  เหตุที่วาโลกเรากําลังมีกิเลส  และประสบปญหาเรื่องความทุกข ; 
เรามีจริยธรรมก็  เพ่ือ  จะดับทุกขเสีย ;  และก็  โดย  วิธีปฏิบัติใหถูกตอง  ถูกตอง 
ทุกประการ ;  และก็เรียกไดวาเปนการปฏิบัติจริยธรรมสมบูรณตามหลักของ 
พระพุทธศาสนา.  ดังนั ้นในขอสุดทายที ่มีหัวขอ  โดยวิธีใด  นั้น  ทานจึงมีเรื ่อง 
ของมรรคมีองค ๘  ซึ่งอาตมาเชื่อวาเปนที่เคยชินแกครูบาอาจารยอยูตามสวนแลว 
แตขอใหสนใจในขอนี้มากเปนพิเศษ   เพราะวาเปนสิ ่งที ่จะดับทุกขได  และ 
พระพุทธเจาทานตรัสวา  นี่แหละคือตัวพรหมจรรย. 
 

ตัวพรหมจรรยนั้นหมายถึงตัวศาสนา  ในพุทธกาล  คําวาพรหมจรรย 
ก็คือคําวา  “ศาสนา”  อยางที่เรียกกันในสมัยนี้.  พรหมจรรยไมไดหมายความแต 
เพียงวาผูหญิงเขาสังวรในเรื่องพรหมจรรยแลวก็เรียกวาพรหมจารี  อยางนี้ไมใช. 
ตัวพรหมจรรยทั้งหมดนั้นคือมรรคมีองคแปด.  นี่เปนหลักที่พระพุทธเจาทานตรัส 
และการปฏิบัติตามมรรคมีองคแปดนั้น  คือพรหมจารี.  มรรคมีองค  ๘  นั้น  คือ 
ความถูกตอง  ๘  ประการ  ไดแกความถูกตองในทางความเขาใจ  (understanding) 
หรือความคิดเห็น  (view)  หรือความเชื่อ  (belief)  ก็ตาม  นี้เรียกวา  สัมมาทิฏฐิ ; 
ความถูกตองในความมุ งหมายคือสวนที่เปน  aim  หรือเปน  ambition  ก็ตาม, 
นี ้เรียกวา  สัมมาสังกัปโป;  ความถูกตองสองอยางนี้เรียกวาเปนเรื่องทางฝาย 
ปญญา  เพราะวารูจักคิด  รูจักเชื่อ  และรูจักมุงหมาย.  ความถูกตองตอไปอีกก็คือ 
การพูดจา  (speech)  ถูกตอง  เรียกวา  สัมมาวาจา;  การประพฤติปฏิบัติทางกาย 
(conduct)  ถูกตอง  เรียกวา  สัมมากัมมันโต ;  การเลี้ยงชีวิต  (livelihood)  ถูกตอง 
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เรียกวา  สัมมาอาชีโว;  ๓  ถูกตองนี้จัดเปนประเภทศีล  คือการประพฤติทาง 
กายทางวาจาที่ถูกตอง  ความถูกตองตอไปอีกก็คือ  ความพากเพียร  (effort)  อยูอยาง 
ถูกตอง  เรียกวา  สัมมาวายาโม ;  การระลึกควบคุมตัวเอ  (mindfulness  or 
attentiveness)  อยู อยางถูกตองเสมอ   นี ้เรียกวา  สัมมาสติ ;  แลวการมีจิต 
ที่มั่นคงหรือตั้งอยูอยางมั่นคง  (concentration)  อยางถูกตอง  เรียกวา  สัมมาสมาธิ ; 
ความถูกตอง  ๓  อยางนี้เรียกวา  ประเภท  สมาธิ. 
 

ในที่นี้  ขอแนะนําเปนพิเศษอีกนิดหนึ่งวา  ในกรณีมรรคมีองคแปดนี้ 
พระพุทธเจาทานเรียง   ลําดับเปน  ปญญากอน  แลวจึงเปนศีล  แลวเปนสมาธิ ; 
ทานไมเรียงลําดับ  เปศีล  สมาธิ  ปญญา ;  นั ้นเปนการเรียงในลักษณะที ่เปน 
ทฤษฎีหรือทางฝายทฤษฎีสําหรับการศึกษาสะดวก  แตพอถึงคราวปฏิบัติเขาจริง ๆ 
แลว  มันเปนอยางนั้นไมได  มันกลายเปนตองเอาปญญาไวขางหนา  แลวจึงศีล 
หรือสมาธิ ;  ทั้งนี้เพราะวา  ถาปญญาไมนําหนาแลว  ศีลสมาธิเปนเขารกเขาพง 
ไปหมด  เหมือนที่เราเห็นกันอยู ทั ่วๆไป  ดังนั ้นปญญาตองมากอน  แลวจึงมีศีล 
แลวจึงมีสมาธิ ;  ปญญาจะจูงศีล  จูงสมาธิ ;  ศีลและสมาธิมีกําลังเจริญขึ้นเทาไร 
ก็กลับหลอเลี้ยงปญญายิ่งขึ้นไปเทานั้น  แลวปญญาก็จูงศีลและสมาธิไดยิ่งขึ้นทุกที 
ดังนั้นจึงไมมีการเขารกเขาพง ;  และในกรรมวิธีของการปฏิบัติ  มันจะจัดลําดับ 
ในตัวมันเองเปนปญญา  ศีล  และสมาธิดังนี ้เสมอไป.  สวนตามหลักทฤษฎีนั ้น 
เราจะเรียงลําดับศีล  สมาธิ  ปญญาก็ตามใจ.  ในที่นี้ขอใหขอสนใจวา  ในมรรค 
๘  องคนี ้  ทานวางลําดับไวอยางที ่ทานทรงทาทายวาไมมีใครเปลี ่ยนแปลงได 
ไมมีใครพิสูจนไดวา  ควรเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น.  ดังนั้นขอใหสนใจสัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปโป  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีโว  สัมมาวายาโม  สัมมาสติ 
และสัมมาสมาธิ  นี้ใหดี  เพื่อจะเอาไปใชเปนประโยชน  หรือ  applied  กันใหไดอยางดี 
ที่สุด  กับจริยธรรมที่เราตองการ. 
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สิ่งที ่อาตมาอยากจะแนะตอไปก็คือวา  เมื ่อลําดับขององค  ๘  มีอยู 
อยางตายตัวดังนี้  ทานลองสังเกตดูความหมายของคําวา  สัมมาทิฎฐิ  และสัมมา- 
สังกัปโปดู  ,  นี ้มันเปนเรื ่องปญญาแท  คือรูจักคิด  รูจักเชื ่อ  รู จักใฝฝน ;  อันนี้ 
มันก็ควรจะตรงกับคําวา  พุทธิศึกษา.  อาตมาขอแนะวาองคมรรคสององคแรกน้ี 
ดูใหดีแลวจะเห็นชัดวาเปนพุทธิศึกษา.  ทีนี้ถัดไปก็คือ  สัมมาวาจา  พูดจาถูกตอง, 
สัมมากัมมันโต  ประพฤติกระทําถูกตอง,  สัมมาอาชีโว  เลี้ยงชีวิตถูกตอง,  สาม 
อยางนี้มันตรงกับ  จริยศึกษา  อยางที่ไมมีใครอาจจะคานได  หรือถาเราจะแยก 
ตรงนี้  ก็ยังจะแยกไดวา  สัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตถูกตองนั้น  มันควรจะตรงกับสิ่งที่ 
เราเพิ่มข้ึนใหมวา  หัตถศึกษา  เพราะความหมายของคําวาหัตถศึกษาตองเปนไป 
เพื่อเลี้ยงชีวิตโดยตรง.  สวนที่เหลืออีกสาม  คือสัมมาวายาโม  สัมมาสติ  สัมมา- 
สมาธิ  ซึ่งเปนเรื่องทางสมาธิทั้งนั้น  นี้แหละคือ  พลศึกษา ;  เพราะตามหลักของ 
ธรรมะนี้ถือวา  สติก็ดี  ความเพียรก็ดี  สมาธิก็ดี  เปนตัวกําลัง.  สําหรับปญญานั้น 
เหมือนความคม ;  สวนสมาธินี ้เปนตัวกําลัง.  หรือนํ้าหนัก  ที่จะใหความคมนั้น 
ทํางานเต็มที่  ฉะนั ้นคําวากําลังของเรา   เรามีคําวาพลศึกษา   ซึ่งอยางนอย 
ก็ไมควรจะมุงหมายกําลังทางกายอยางเดียว  ควรจะหมายถึงกําลังใจ  หรือกําลัง 
ทางจิตดวย.  ที่นี้  มันจะเปนเรื่อง  fluke  หรือ  co-incident  หรืออะไรก็ตามเถิด 
อาตมานึกดูแลวรูสึกขําในขอท่ีวา  ถาเราดูที่อริยมรรคมีองค  ๘  แลว  ทําไมมันมาตรง 
กับสิ่งที่เรียกวาพุทธฺศึกษา  จริยศึกษา  หัตถศึกษา  และพลศึกษา  ทั้งโดยความ 
มุงหมาย  และโดยการเรียงลําดับถาเราเอาเพียง  ๓  อยาง  คือไมมีหัตถศึกษา 
ม ันก ็ได เป น ร ูป โครงว า   ส ัมมาท ิฏฐ ิ  ส ัมมาส ังก ัป โป นี ้  เป นพ ุทธ ิศ ึกษา  ; 
สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีโว  นี้เปนจริยศึกษา ;  แลวก็สัมมาวายาโม 
สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  นี้เปนพลศึกษา ;  แตถาจะมีหัตถศึกษาเพิ่มข้ึนมา  ก็ตอง 
ไปจับเขาตรงที่สัมมาอาชีโว  คือการเลี้ยงชีวิตที่ถูกตอง.  จะพิสูจนกันอยางไร  มัน 
ก็ไมมีทางเปนอยางอื่น  ฉะนั้นอยากจะถือเปนแนวไปทีกอนวาเราเอากันตามแนวนี้ 
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แลวเราศึกษาและปฏิบัติกันตามแนวนี้  นักศึกษาของเราก็เปนตัวพรหมจารีของ 
พระพุทธเจา  และการกระทําทั้งหมด  ก็เปนตัวพรหมจรรยของพระพุทธศาสนาทีเดียว. 
นี่แหละคือ  introduce  ทั่วๆไป  ที่วา  เราจะปรับแนวจริยศึกษาของเรา  ใหเขา 
กับตัวพรหมจรรยของพระพุทธเจาไดอยางไร. 

 
สําหรับเวลาที่เหลือนิดหนอยนี้  อาตมาอยากจะขอเลานิทาน  ๑  นาที 

คือเรื ่อง  “น้ําชาลนถวย” ;  เพราะเหตุที ่วา  “อาการลนถวย”  นี ้  เปนอุปสรรค 
อยางยิ ่งของพวกเรา .  นิทานนี ้มีวา  ทานอาจารยในทางศาสนาอยางนิกาย 
Zen  ชื่ออาจารยน่ําอินในประเทศญี่ปุน  เปนผูแตกฉานในทางธรรมจนเปนที่ยอมรับ 
ไปท่ัวทั้งบานทั้งเมือง  ไดสอนพุทธศาสนาอยางสูงอยางที่เรียกวานิกาย  Zen  นั้น 
อยู เปนประจํา.  ทีนี ้มี  Professor  เอกคนหนึ ่งของมหาวิทยาลัยแหงหนึ ่ง  ซึ่งมี 
ชื่อเสียงกระฉอนทั ้งบานทั ้งเมืองเหมือนกัน  ไดไปหาทานอาจารยน่ําอินเพื ่อขอ 
ศึกษาพุทธศาสนาอยาง  Zen.  ทานอาจารยน่ําอินก็ตอนรับตามธรรมเนียม.  ใน 
การตอนรับนั้น  ทานยกถวยน้ําชามาวางลงแลว  ก็ยกกาน้ําชามารินลงไปในถวย. 
ทานอาจารยรินลงไปๆ  จนมันเต็ม  มันลน  ทานก็รินเรื่อย  มันก็ลนออกนอกถวย 
ลงที่พื้น  ทานก็ยังรินเรื่อย.  ฝาย  Professor  ถึงกับกระสับกระสายวามันยังไงกันหนอ 
ในที่สุดทนอยูไมได  ก็พูดขึ้นวา  “มันเต็มแลวทานจะใสมันลงไปไดอยางไร?”  ทาน 
อาจารยน่ําอินก็ตอบวา  “ถึงทานก็เหมือนกัน  ทานเต็มและลนอยูดวย  opinion  และ  
speculation ของทานแลว  ฉันจะใส  Zen  ลงไปไดอยางไรเลา?” เพียงคําพูดเทานี ้
เทานั้นเอง ก็พอไปตั้งครึ่งตั้งคอนของการสอน  Zen  ใหกับ Proffessor. เรื่องมัน 
เปนอยางเดียวกัน คือเพราะวาพวกเราลนอยูดวย opinion ของเราเอง และดวย 
วิธีการคํานึงคํานวณแตตามแบบของเราเอง ฉะนั้นเราจึงรับเอาพระพุทธศาสนา 
อยางถูกตองไมได. ขออยาไดประมาทวาเราเปนครูบาอาจารย มีความรู   มี 
ความคิด รูวิธีคิด เลาเรียนมามากแลว เราก็พรอมท่ีจะเขาถึงพระพุทธศาสนาเลย. 
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เรามักจะอยูในสถานะที่เหมือนกับนํ้าชาลนถวย  คือ  น้ําชาในถวยของน่ําอินนี่ 
อยูเร่ือยไป ;  ทานอาจารยน่ําอินจึงบอกวาใหเทน้ําชาในถวย  ใหมันวางเสียกอน 
แลวมันจึงจะใสอะไรลงไปได  นี่แหละถึงแมวาเราจะไดรับการบรรยาย  การอบรม 
การชี้แจง  ที่มากมายเทาไหร  แตถาถวยชาของเรากําลังลนอยูแลว  ยอมสุดวิสัยท่ี 
จะรับอะไรลงไปอีกได ;  มันก็ยังคงลนอยูดวยความรูชนิดที่สับสน  จับตนชนปลาย 
ไมคอยจะถูกอยูนั่นเอง  และความรูเหลานั้นไมเปนไปในรูปของธรรมะในรูปใดและ 
เหลี่ยมใด  มันตีกันยุงไปหมด  จึงไมพอที่จะแกปญหาทางจิตใจ  และยกสถานะ 
ทางวิญญาณใหสูงได  ทั้งของเราเอง  หรือของศิษยหา  เด็ก ๆ  ของเรา.  เราตอง 
ปรับปรุงทุกวิถีทาง  ใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง  และใหใสลงไปใหได. 
อยาใหเปนเพียงเรื่องอัดดันหรือลนกันอยูเสมอ  แลวไมมีประโยชนอะไรแกใคร 
นอกจากเพ ียง  ความรู ท วมหัว -เอาตัวไมรอดของมนุษยโลกเราในโลก  ที ่ไม 
สามารถสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นในโลกได  ดวยเหตุนี้. 

 
สรุปความวา  จริยธรรมของเราที่จะอบรมกันตอไปน้ัน  มีประมาณ 

เทากับใบไมกํามือเดียวไมมากมายอะไร;  จงทําใหเปนประโยชนกับชีวิตประจําวัน 
ไดทั ้งในสวนที่เปนโลกียธรรม  และโลกุตรธรรม ;  เราไมตองตั ้งแนวขึ้นมาใหม 
เราเอาพระพุทธเจามาเปนหลักเกณฑ  คือมีอริยมรรคเปนองค  ๘ ;  หรือถา 
เอาของพวกเราเปนเกณฑ  ก็คือพุทธิศึกษา  จริยศึกษา  หัตถศึกษา  และพลศึกษา 
ที่ตรงเปนอันเดียวกันกับ   อริยมรรคมีองคแปด   ดังที ่กลาวแลว  และในที่สุด 
เราก็คงจะทําความเขาใจเรื่องจริยธรรมกันไดในเวลาอันสั้นขางหนา. 

 
 

อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้เทานี้ 
--------------- 
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ปาฐกถาชุด แนะแนวจริยธรรม ครั้งที่ ๒ 

เรื่อง 

จริยธรรมมีเพียงแนวเดียว 
๘ มกราคม ๒๕๐๕ 

--------------- 
 

ทานที่เรียกตัวเองวาครู ทั้งหลาย. 
 

ในการบรรยายครั้งที ่  ๒ นี ้ อาตมาจะไดกลาวโดยหัวขอที่วา สิ ่งที่ 
เรียกวาจริยธรรมนั ้นมีแตแนวเดียว  ซึ ่งเปนสิ ่งที ่นาประหลาดหรือถึงกับนา 
อัศจรรยก็ได,  แตนี้ก็ยังไมมีความหมายอะไรนัก  มีความหมายตรงที่วาเพราะมีแต 
แนวเดียวนี้แหละ   ทําใหเราสามารถเขาใจได   สามารถนําไปใชไดโดยงาย   แตวา 
คนสวนใหญยังเขาใจกันอยูวามีหลายแนว  เพราะฉะนั้น  การที่อาตมากลาววา 
มีแตแนวเดียวนี้  คงจะกระทบกับความรูสึกหรือความรูที่มีอยูกอนของบางทานก็ได 
แตขอรองใหสนใจฟง  เพื ่อทําความเขาใจกันตอไป  วาจะมีความจริงอยางไร 
และจะมีความสะดวกไดอยางไร  ในการที่จะศึกษาและปฏิบัติ. 

 
กอนอื่น อยากจะขอใหทุกทานระลึกถึงขอความที่บรรยายไปแลวในครั้ง 

แรก  ใหขอความที ่เปนหลักๆ เทานั ้น  ปรากฏแจมแจงอยู ในใจ  จึงจะเปนการ 
 

๒๙ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๐

งายดายที ่จะฟงตอไป.  เราไดกลาวกันมาแลววา  คําวา  “ครู”  หรือ  “คุรุ”  นี้ 
มีความหมายเปน  spiritual   guide  คือเปนผูนําในทางวิญญาณของประชาชนอยู 
เรื่อยไป  เพื ่อจะไดเขาถึงอุดมคติของคําวา “ครู”  แลวสิ ่งตางๆ จะงาย.  ถาครู 
ยังไมเขาใจอุดมคติของคําวา “ครู” จะมีอาการที่เรียกวา  ขัดขาตัวเองหรืออะไร 
ทํานองนี้เกิดขึ ้นเรื ่อยไปไมมีที ่สิ ้นสุด  ทั้งในดานการศึกษาและการปฏิบัติงาน. 
แตถาไดปฏิบัติตัวเองใหเขารูปตามอุดมคติของคําวาครูแลว  สิ่งตางๆ จะราบรื่น 
งายดาย  และสนุกสนานทีเดียว. 

 
สิ ่งที ่เร ียกว าธรรมะนั ้น  ได แก สิ ่งท ุก สิ ่ง ,  จ ึงม ีหลายประ เภท . 

ธรรมะมีหลายประเภท เพราะคําวาธรรมะนี้หมายถึงทุกสิ่ง ไมยกเวนอะไร  ดังนั้น 
คําวาจริยธรรมจึงเปนเพียงสวนหนึ่ง  ประเภทหนึ่ง ในบรรดาธรรมะหลายประเภท 
และจริยธรรมนี ้มุ งหมายแตธรรมะที ่เป นเครื ่องมือ สําหรับใชกําจัดสิ ่งที ่ไม พ ึง 
ปรารถนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ ความทุกขทุกชนิด และจะมีแตเพียงแนวเดียว, 
สายเดียว  ดังที ่กลาวแลวขางตน .  ธรรมะแมจะแนวเดียว  สายเดียว ก็ยังมี 
หลายรูป หลายเหลี่ยม. ในรูปหนึ่งๆ ก็ยังมีหลายเหลี่ยมดังกลาวแลว  แลวแต 
เราจะมองกันในแงไหนเหลี ่ยมไหน  มันตางกันดวยความมุ งหมาย หรือความ 
ตองการของผูที่เขาไปเกี่ยวของกับธรรมะนั้นเอง และในที่สุดเราไดพบความจริง 
ข อหนึ ่งว า  จริยธรรมนี ้โดยแท ค ืออริยมรรคม ีอ งค  ๘ ที ่พ ระพ ุทธ เจ าท าน 
ตรัสวา นี่คือตัวศาสนา นี่คือตัวพรหมจรรย แลวก็บังเอิญที่วาองคมรรคทั้ง ๘ นี้ 
เหลือบตามองไปเทานั ้น ก็จะเห็นได เปนลักษณะของการศึกษา ๔ แขนง ดังที่ 
กระทรวงศึกษาธิการถือเปนหลักอยูคือ  พุทธิศึกษา,  จริยศึกษา,  พลศึกษา 
และหัตถศึกษา  ซึ่งจะตองมองใหเห็นชัด  แลวก็จะสะดวกในการที่จะเอาธรรมะ 
มาใชในวงการศึกษาของเราในปจจุบัน. 
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๓๑จริยธรรมมีเพียงแนวเดียว 

ทีนี ้ เกี ่ยวกับผูที ่มีความของใจ ไดยื ่นขอของใจมาเมื ่อวานนี้ ก็นับวา 
ดีมาก ที่มีความของใจในสิ ่งที ่ควรจะของใจ  คือปญหาเหลานั ้นดีมาก, เพราะ 
เปนปญหาที ่เกิดขึ้นในสิ ่งที ่ควรสงสัยจริงๆ เชนเมื ่อกลาววา ครูเปนผู นําในทาง 
วิญญาณหรือทางจิต ก็มีผูถามวา จิต วิญญาณ หรือใจ หรือมโน เหลานี้คืออะไร 
ตางกันอยางไร เพื่อจะรูจักสิ่งที่เรียกวาจิต หรือวิญญาณใหถูกตอง จนถึงกับสามารถ 
เปนผู นําเขาในสวนนี ้ ฉะนั ้นจึงถือวา เปนปญหาที ่ทุกคนจะตองยอมรับวา เปน 
ปญหาที ่ดี คือที่ควรจะเปนปญหา หรือควรจะสาธุการวา  เปนสิ ่งที ่กระทําไปดี. 
เกี ่ยวกับขอนี้ก็ไดอธิบายตอไปในวันนี ้,  ฉะนั้น  จึงมีความประสงคใหทุกทาน 
ที่มีความสงสัยไดยื่นกระดาษที่แสดงความประสงคจะทราบอะไรไดทุกวัน  แลวจะ 
ไดรวบรวมกระดาษเหลานั้นไปแยกแยะดู  เก็บปญหาเหลานั้นทั้งหมดมาบรรยาย 
ไปในตัวเป นวันๆ   ไปเลย  เป นการสะดวกดวยกันทุกฝาย  สําหรับคําวา  จิต 
วิญญาณ  นั้นจะไดอธิบายตอไป. 

 
มีบางทานของใจคําวา  ศาสนา  ยกเอาคําวา  “เอตํ พุทฺธานสาสนํ” 

ซึ่งบาลีมีคําวา ศาสนาอยูในนั ้น  มาสงสัยวา ทําไมจึงกลาววา ในครั้งพุทธกาล 
ไมไดใชคําวา  ศาสนาเหมือนอยางที่เราใชกันอยูในทุกวันนี้. 

 
ขอนี้อธิบายเพิ ่มเติม  หรือยืนยันตามเดิมวา ในครั้งพุทธกาล  เขา 

ไมไดใชคําวาศาสนาเหมือนกับท่ีเราใชกันในทุกวันนี้ เหมือนอยางวา เราถามเขา 
ในทุกวันนี้วา ทานถือศาสนาอะไร ถือศาสนาคริสเตียน  หรือศาสนาโมหะหมัด 
อะไรก็ตาม เราถามกันวา ถือศาสนาอะไร แปลวาเราในวันนี ้ไดใชคําวาศาสนา 
หมายถ ึงสิ ่งๆ  นี ้ ;  แต ในครั ้งพ ุทธกาลนั ้น ไม ได ใช คําๆ  นี ้  แต ใช คําว าธรรมะ 
เขาจะถามก ันวา  ทานชอบใจธรรมะของใคร  ทานปฏ ิบ ัต ิธรรมะของใคร 
คือธรรมะของพระสมณโคดม  หรือธรรมะของนิคันถนาฏบุตร ดังนี้เปนตน ;  เขา 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๒

ไมไดใชคําวา ศาสนาเหมือนที ่เราใชทุกวันนี ้ แตใชคําวาธรรมะแทน  ถามีใคร 
ไปใชคําวาศาสนา ก็เปนเหมือนกะวา  เราใชคําที ่เขาไมพูดกัน  คํานั ้นก็มีอยูใน 
ภาษาทางวรรณคดีหรือทางแบ  เชนคําวา เอตํ พุทฺธานาสาสนํ  นี ้  กลาวเต็มวา 
“สพ ฺพปาปสฺส   อกรณ ํ กุสลสฺปสํมปทา สจิต ํตปริโยทปน ํ เอต ํ พุท ฺธานสาสน ํ” 
นี้เปนคํากลอน อยางภาษาไทยเดี ๋ยวนี ้ก็เชนกลอน ๘ ไมใชคําสําหรับพูด. คําวา 
ศาสนานั้นมีใช  แตไมใชคําสําหรับพูด ;  จึงเปนคําแบบหรือคําสําหรับหนังสือไปเลย. 
สวนที ่เราเรียกวา colloquial หรือคําที ่พ ูดจริงๆ นั ้นค ือ  คําวาธรรมะ  แตคําวา 
ศาสนากลับไปเปนคําแบบสําหรับหนังสือไป สําหรับภาษาวรรณคดีภาษากาพย  
กลอนไป  อยางนี้เปนตน  ขอใหเขาใจตามนี้. 
 

บางทานถามเรื่องกรรม.  มีหลายทานที่ขอใหอธิบายเรื่องกรรม.  เรื่อง 
กรรม  เปนเรื่องที่จะตองกลาวโดยละเอียดเต็มวันในวันอื่น. 

 
บางทานถามวา มรรคผล กับ มรรคมีองค ๘ นี ้ เหมือนกันหรือไม 

ก็ตอบไดไปทีกอนวา ไมใชสิ ่งเดียวกัน ;  แตเผอิญชื่อเหมือนกัน  มรรคมีองค  ๘ 
หมายถึงการปฏิบัติ สวนมรรคผลนั้น หมายถึงผลของการปฏิบัติ   และก็จะไดกลาว 
โดยละเอียดในวันหลังดวยเหมือนกัน.  มีที่นายินดีมากอีกอยางหนึ่งคือ หลายทาน 
ขอรองใหชวยอธิบายอนัตตาหรือนิพพาน  ในลักษณะที่เด็กๆ จะเขาใจได  นี้นับวา 
ตรงกับความประสงคของอาตมาอยางยิ่ง  ซึ่งจะไดกลาวเรื่อยๆ ไปทุกวัน. 

 
ขอที่วา  ถาศีล  สมาธิ  ไมมากอนแลว ปญญาจะเกิดขึ้นไดอยางไรนั้น 

ก็เปนความสงสัยท่ีดี เรื่องนี้อาตมาก็ไดพยายามชี้แจงแลวตั้งแตวันแรกวา  ถาโดย 
ทางทฤษฎี สําหรับพูด สําหรับเรียน เราก็เรียงลําดับเปน  ศีล  สมาธิ  ปญญา ; 
แตพอลงมือทําจริงๆ นั ้น  ตองไขวลําดับใหม   ปญญาจะตองมากอนเสมอไป. 
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ถาจะถือเอาตามหลักก็มีหลัก  คือหลักของมรรคมีองค  ๘  นั้นเอง  ซึ่งเปนตัว 
พระศาสนา  เปนตัวพรหมจรรยนั ่นเอง ไดเรียงหลักมรรคมีองค  ๘ ไวดังนี ้วา : 
สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปโป, สัมมาวาจา, เรื่อยไปจนถึง  สัมมาสมาธิ. 

 
ขอวิงวอนใหทานที่เปนครูบาอาจารยทั้งหลาย สนใจคํา ๘ คํานี้ใหมาก 

ที่สุด และจงพิจารณาดูตอไปวา ในบรรดามรรคมีองค ๘ ที่พระพุทธเจาทานเรียง 
ลําดับไวอยางนี ้นั ้น ๒ องคแรกเปนปญญา, ๓ องคถัดไปเปนศีล, ๓ องคถัดไป 
อีกเปนสมาธิ, ทานเรียงเป นปญญา, ศีล , สมาธิ อยู ในรูปที ่ช ัดเจนไมอาจจะ 
เปลี่ยนแปลงได. เราจะถือวาพระพุทธเจาทานทําผิดหรืออยางไรก็ลองพิจารณาดู. 
ถาพิจารณาดูก็จะเห็นไดวา  ปญญาจะตองมากอนเสมอไป  การที่เราจะมีศีล  มีสมาธิ 
ขึ้นมาไดนั ้น  เพราะมีปญญารูไดวาศีล, สมาธิ มีประโยชน. อยางที ่เราจะไปวัด 
ก็ตองมีปญญาเปนเครื่องพาไป เพราะเรารูวาไปวัดนั้นมีประโยชน จึงไดไปวัดเพราะ 
ปญญา. หรือเราจะไปหาประโยชน จะไปศึกษาเลาเรียนอะไรที ่ไหนก็ลวนแตวา 
ปญญาที่เปนอันดับแรกพาไปทั้งนั้น  จึงเกิดการกระทํานั้นขึ้น ;  แลวการกระทํานั้น 
ทําใหเกิดปญญารุงเรืองยิ่งขึ้นไปอีก คือวกมาสนับสนุนปญญาใหเจริญงอกงาม 
และปญญาก็พาการกระทํานั้นไปไกลตอไปอีก ;  ฉะนั้นปญญาจะตองนําหนาเรื่อย 
ทานจึงเปรียบสัมมาทิฏฐิหรือปญญานี้วา  เปนเหมือนรุงอรุณของเวลากลางวัน 
ถารุงอรุณมาแลวก็เปนอันแนใจไดวา  เวลากลางวันจะตองตามมา อยางนี้เปนตน. 
 

พระพุทธภาษิตในที่อื ่นยังมีอีกมากมาย ที่แสดงวา ปญญานี้จะตอง 
นําหนาเปนใหญ เปนประธานไปหมด, เชนประโยควา “ปฺญา หิ เสฏฐา กุสลา 
วทนฺต ิ นกฺขต ฺตราชาริว  ตารกาน ํ”. เป นคําย ืนย ันวาป ญญานี ้เป นสิ ่งประเสริฐ 
หรือเดนที ่สุด เหมือนดวงจันทรเดนกวาดวงดาวทั้งหลาย เปนตน ; เพราะวา 
ศีลก็ดีอะไรก็ดี  จะตองมาตามอํานาจของปญญาทั้งนั้น การที่เรียงลําดับเปน ศีล, 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



 พุทธิกจริยธรรม ๓๔

สมาธิ, ปญญาอยางนี้ เรียกวาเรียงจากที่ต่ําไปหาที่สูง แตพอเรียงลําดับปญญา 
เปนศีล เปนสมาธินี ้ เปนการเรียงลําดับตามที ่จะตองปฏิบัติจริง  คือจะตองเอา 
ปญญามานําไวขางหนาเรื่อยไป มิฉะนั ้นศีลหรือสมาธิก็เขารกเขาพงไปหมด. 
เราจะตองมีชีวิตอยูดวยปญญา  มีลมหายใจอยูดวยปญญา  สิ่งตางๆ จึงจะเปนไป 
อยางถูกตองโดยอัตโนมัติ  คือการกระทํานั้นจะเปนไปอยางถูกตอง. 

 
ขอท่ีบางทานปรารภถึงเรื่องมีคําตางประเทศพลัดเขามาอยูในการบรรยาย 

นี้ อันนี้เปนเรื่องที่จะตองขออภัย ;  โดยคิดไปวาคําตางประเทศที่เปนภาษาที่ใชกัน 
อยูในวงศีลธรรมและปรัชญานั้น  มันแพรหลายมาก  และดีตรงที่วาประหยัดเวลา 
แทนที ่จะตองอธิบายยาวตั ้งหลายประโยคนี ้ พูดไดดวยคําๆเดียว  ที่ทานรู 
กันดีอยูแลว  ถึงอยางนั้นจะพยายามอยางยิ่งที่จะไมใหพลัดเขา  และที่พลัดเขามา 
ก็เพื ่อประหยัดเวลา,  เพื ่อความเขาใจรวดเร็ว,  เพราะวาสวนมากครูบาอาจารย 
ก็เขาใจคําเหลานั้น โดยความหมายของมันอยางเต็มที่อยูแลว  ขอใหถือเอาประโยชน 
เปนสวนใหญ ไมไดมีเจตนาที่จะทําความลําบากเกี่ยวกับเร่ืองนี้ และพยายามจะ 
เวนในสวนคําที่จะเกิดความลําบาก. 

 
สิ่งที่นายินดีที่สุดก็คือวา  สวนมากของกระดาษที่ยื่นไปนั้นมีมากมาย 

เหลือเกิน  ที่ขอใหแนะวิธีสอนเด็ก  วิธีสอนเด็กดวยธรรมะ  ดวยศาสนานี้จะมีวิธี 
อยางไรจึงจะไดผลดี นับวาเปนที ่นายินดีที ่วา ทานครูบาอาจารยทั ้งหลาย ยังมี 
ความนับถือตัวเองอยางสูง และสนหนาที่ ซึ่งเราจะไดพยายามรวมมือกันเรื่อยไป 
ตลอดการบรรยายนี ้  ซึ ่งจะชี ้วิธีสอนเด็ก   หรืออบรมเด็กดวยธรรมะของ 
พระพุทธเจาเปนใจความสําคัญ. 

 
อาตมาจะไดเริ่มการบรรยายสําหรับวันนี้  โดยหัวขอท่ีวา สิ่งที่เรียกวา 

จริยธรรมนั ้น   มีแตแนวเดียว .  ขอแรกที ่ส ุด   คําวาจริยธรรมนี ้  ขอใหถือวา 
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๓๕จริยธรรมมีเพียงแนวเดียว 

ครอบงําความหมายของคําวา พุทธิศึกษา, จริยศึกษา, พลศึกษา และหัตถศึกษา 
ไวดวยเสร็จ แมวาในหลักการศึกษาจะแบงเปน ๔ หลักศึกษาก็ดี จักตองใหขึ ้น 
อยูกับคําวา จริยธรรมเพียงคําเดียว และใหดําเนินไปตามหลักของจริยธรรม 
ซึ่งมีแตแนวเดียวหรือสายเดียว เพราะวาสิ ่งที ่ควรประพฤติคือจริยธรรม ซึ่งแปล 
วาสิ ่งที ่ควรประพฤติจะตองมีถูกตองเพียงสายเดียว  และสายนี ้ก็คือ  หลักที ่จะ 
ไมย ึดมั ่น ถือมั ่นตัวตนจนเกิดความเห็นแกตน.  คํานิยามที่รัดกุมที ่ส ุดที ่อยู ว า 
“ความไมยึดมั ่น ถือมั่นตัวตนจนเห็นแกตน”  จะเปนการศึกษาแขนงไหน  หัวขอ 
ไหนก็ตาม  จะตองมีหัวใจมารวมอยูตรงที่คําวา “ไมมีความยึดมั่นตนจนเห็นแกตน” 
จะตองมีหลักไมยึดมั่นตนจนเห็นแกตนเสมอไป จะเปนเรื่องพุทธิศึกษา, จริยศึกษา, 
พลศึกษา, หัตถศึกษาก็ด ี ถาจะใหถูกตองตามอุดมคติแลว จะตองเป นไปใน 
ลักษณะที่ไมเห็นแกตนทั้งนั ้นและคําวา ไมเห็นแกตน  นั้นแหละ  หลายๆทาน 
จะดูหมิ ่นวาเปนคํางายๆ ตื ้นๆ สําหรับคนทั ่วไป  ; แตนี ่แหละคือหัวใจทั ้งหมด 
ของพระพุทธศาสนา.   ถาไมมีความเห็นแกตนโดนสิ้นเชิงเมื่อใดก็เปนพระอรหันต 
เมื่อน้ัน  แลวก็สูงสุดกันเพียงเทานั้น. 
 

ในวงการศึกษาของเราก็ตองการจะขจัดความเห็นแกตน  หรือท่ีเรียกวา 
selfishness ซึ่งเปนคําที ่กองไปทั่วโลก ในฐานะเปนสิ ่งที ่นาขยะแขยง ความเห็น 
แกตนนั้น เปนศัตรูอันรายกาจยิ่งกวาอะไรทั ้งหมดในโลก. โลกกําลังเปนนรกอยู 
ทุกวันนี ้ก ็เพราะ  selfishness ไมใชอะไรอื ่น.  โดยทั ้งหมดก็เปนอยางนี ้ ;  โดย 
สวนตัวคนหนึ ่งๆ  ก็มีเดือดรอนอยูดวยเรื่องเห็นแกตัวนี ้เหมือนกัน ; เราอยาก 
ใหเด็กของเราไมเห็นแกตัว การศกึษาอบรมก็มุงหมายจะไมใหเห็นแกตัว จะเปน 
การเรียน  หรือการกีฬา  หรืออะไรก็ตาม   เรามุ งหมายในขอนี ้ เพราะฉะนั ้น 
มันจึงลดลงมาอยู กับเด็กๆ  แมแกเด็กๆ  ที ่อมมือ  ที ่ไมอิจฉานองที ่เพิ ่งคลอด 
ออกมาเดี๋ยวนี้ เพราะถาเด็กเห็นแกตัวแลวก็จะริษยานองที่เพิ่งคลอดออกมาเดี๋ยวนี้ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๖

เพราะกลัววาแมจะแบงความรักไปใหนองเสีย,  ไมรักตัวเต็มที ่  เชนนี ้เปนตน ; 
ฉะนั ้น บทเรียนเรื ่องไมเห็นแกตัวนี ้, จะตองมีตั ้งแตเด็กแรกคลอดขึ ้นไปจนถึง 
เด็กโต คนหนุม คนสาว กระทั ่งคนเฒาคนแกและคนที่สิ ้นกิเลสเปนพระอรหันต 
เปนที ่สุด  เพราะฉะนั้นจึงถือวา จริยธรรมนั ้นมีแตแนวเดียว แมจะแบงแยกเปน 
กี่แขนง  กี่สาย  มันก็ไมอาจจะเปนหลายอยางไปได ทุกแขนงจะตองมีความ 
มุงหมายเพื่อขจัดความเห็นแกตัวเหมือนกันหมด  เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึง 
ตรัสของทานไววา   “เอกายโน  ภิกฺขเว  มคฺโค”  หนทางนี ้เป นทางสายเดียว 
เพื ่อคนๆ เดียวเดิน  และไปสู จ ุดมุ งหมายเพียงอันเดียว ; ฉะนั ้นทางสายเดียว 
สําหรับคนเดียวเดินไปสูจุดหมายเพียวสิ่งเดียวหรืออยางเดียว   นี้แปลวาธรรมะ 
ทั้งหมด  พรหมจรรยทั้งหมด  มีลักษณะเปนอยางงนี้  และลักษณะอยางนี้เอามาใชได 
แมแกธรรมะหรือจริยธรรมทั่วไป ฉะนั้นจึงขอใหยึดถือเปนหลักไวตลอดเวลาวา 
จริยธรรมที ่เราศึกษา และนําไปใชปฏิบัติตัวเอง และนําไปสอนผู อื ่นนี ้จะมีแต 
แนวเดียวไมยุงยาก   ไมฟนเผือ  ไมชวนใหใครลําบากเลย  อยาไดคิดไปวามีหลาย 
แนวเหมือนดังที่พูดกันวา  เด็กก็ตองอยางหนึ่ง  ผูใหญก็ตองอยางหนึ่ง ชาวบาน 
ก็ตองอยางหน่ึง ชาววัดก็ตองอยางหน่ึง  เพื่อมนุษยก็อยางหนึ่ง  เพื่อเทวดาก็อยาง 
หนึ ่ง  เพื ่ออริยบุคคลก็อยางหนึ ่ง  ;  นั ้นหลับตาพูด .  เขามองไมเห็นอยางถูก 
ตองวา มันมีอยูอยางไรจริงๆ วาไปตามความคิดนึก หรือความเดา หรือตามแบบ 
ฉบับท่ีเขียนไวฟนเฝอมากกวาอยางอื่น. 

 
เร่ืองที่จะตองศึกษากันตอไปเพื่อเขาใจสิ่งนี้ ก็คือวา จิตหรือวิญญาณ 

ที่ต่ํานั้นก็เพราะยึดมั่นถือมั่นถาจิตที่ไมยึดมั่นถือมั่น  จนเปนเหตุใหเห็นแกตัวแลว 
จะเปนจิตสูง  วิญญาณสูงขึ ้น  สูงขึ ้นมาจากน้ํา คือความชั่วหรือความทุกข ทีนี้ 
อุดมคติของครูเรามีอยูวา จะยกสถานะทางวิญญาณใหสูงขึ้น พระพุทธเจาทรง 
เปนบรมครูในเรื ่องนี ้  จนเราเรียกวาพระบรมครู  สาวกทุกองคที ่แทจริงของ 
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๓๗จริยธรรมมีเพียงแนวเดียว 

พระพุทธเจา  ก็เปนครูทั ้งหมดโดยไมตองตั ้ง  โดยไมตองรับเงินเดือนอยางครู. 
พระสาวกที่แทจริงของพระพุทธเจามีหนาที่เพียงอยางเดียว. คือมีหนาที่เชนเดียว 
กันกับพระพุทธเจา  ในการที่จะยกสถานะทางวิญญาณ หรือทางจิตใจของชาวโลกให 
สูงขึ ้น ;  จึงขอใหถือวาภิกษุทุกรูปก็เปนอยางเดียวกันกับทานทั ้งหลาย ที ่เรียก 
ตัวเองวาครู  เพราะมุงหมายจะยกฐานะทางวิญญาณใหสูงขึ้น ;  แตวาเรามีหนาที่ 
แบงปนกันไดเปนชั้นเปนเชิง ภิกษุก็ทําไปอยางหนึ่ง ทานทั้งหลายที่เรียกตัวเองวา 
ครู  ก็ทําไปอีกอยางหนึ่ง  แตก็ตองยกสถานะทางวิญญาณใหสูงขึ้นทั้งนั้น. 
 

การจะยกฐานะทางวิญญาณหรือทางจิตนั้น  จะตองมีปญหาเกิดขึ้นวา 
สิ่งที่เรียกวาจิต  หรือวิญญาณนั้นคืออะไร ซึ่งอาตมาจะไดกลาวตอไปดังที่ไดกลาว 
คางอยู  เปนอันวาในขอแรกที ่เราจะทําความเขาใจกันในวันนี ้ก็คือ  คําวาจิต, 
คําวาวิญญาณ , คําวาใจ, คําวามโน แลวแตจะเรียกกันกี ่คํา แตถือวาอันนี ้เปน 
ศูนยกลางของความยึดมั ่น ถือมั่น เปนศูนยกลางของความเห็นแกตน คําวาจิต 
คําวาวิญญาณ คําวามโนนี้  ทานทั้งหลายจะเห็นไดทันทีวา เปนภาษาบาลี หรือ 
ภาษาสันสกต ไมใชภาษาไทย เปนอันวาในหมูชนที่ไดใชภาษาบาลีหรือใชภาษา 
สันสฤตนั ้น  มีคําวาจิต  วาวิญญาณ  วามโนนี ้ใชแลว  และก็หมายถึงสิ ่งที ่เรา 
เรียกกันในภาษาไทยวา  “ใจ” บางทีเราใชคําวาจิต, วาวิญญาณ, วามโนนั้นเสียเอง 
เพราะวาเราไดรับวัฒนธรรมทางภาษามาจากชาวอินเดียตั้งสองพันปมาแลว จึงมี 
คําภาษาบาลี หรือสันสกฤตติดมาอยูในภาษาไทย  ฉะนั้นจึงใหถือวา  ไดแกคําวาใจ 
ในภาษาไทยนั้นเอง แตคําวาใจก็ตาม หรือ คําวาจิต วา วิญญาณ วามโนในภาษา 
บาลีก็ตาม ลวนแตมีความหมายกวางทั้งนั้น กวางจนแยกออกไปไดหลายประเภท ; 
เชนคําวา “ใจ” นี้ หมายถึงจิตที ่คิดนึกก็ได หมายถึงความรูสึก และคิดนึกก็ได. 
คําวาจิต วาวิญญาณ วามโนนั้นก็เหมือนกัน ;  เมื่อไดตรวจดูในภาษาบาลีอยาง 
ทั่วถึงแลว  ปรากฏวา  ในที่บางแหง ใชมีความหมายเหมือนกัน   คือแทนกันได 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๘

แตในบางแหงความหมายกวางแคบกวากันบาง  แลวแตคํานั้นเขาจะมุงหมายใช 
ใหเล็งถึงอะไร,  ลักษณะอยางนี้มีในภาษาทั่วไป. 

 
ขอใหสังเกตคําในภาษาอังกฤษเปนตน   ถามันมาในเริ่องหนึ่งหรือใน 

วิชาแขนงหนึ่ง,   ก็มีความหมายเพี้ยนไปจากที่มีในวิชาอีกแขนงหนึ่ง นี่เปนความ 
สับปลับของภาษา อยางนี้ยอมมีอยูในทุกภาษา แตโดยเนื้อแทแลว  คํา ๓-๔ คํานี้ 
เล็งถึงสิ ่งเดียวกัน  คือเล็งถึงสิ ่งที ่คนในสมัยโนนเขาใจกันวา  เจานี ่เองที ่เปน 
ประธาน ที่เปนตัวยืนโรงเปนหลักอยู ภายใน สิ่งที ่เราเรียกวาจิตก็ตาม วิญญาณ 
ก็ตาม ใจก็ตามเปนตัวแกนกลาง คลายกับเปน Nucleus ของมนุษยเราคนหนึ่งๆ , 
สติปญญาของเขามีในเรื่องนี ้อยางไร เขาก็ตองวาไปตามนั้น ฉะนั้นเปนอันวา 
ในสมัยพุทธกาลนั ้น  เขาถือวาสิ ่งๆหนึ ่ง  ที ่เรียกวาจิต  หรือวิญญาณ  หรือ 
มโนบางครั้ง แตเปนสิ ่งๆเดียวกัน ยืนอยู เปนแกนกลาง ถาพูดโดยสมมุติก็วา 
เปนผูยึดครองรางกายนี้  อยางนี้เปนตน.  สวนที่ไดเกิดเปนคํามีความหมายตางๆขึ้น 
ก ็เช น ว า  “จ ิต ” หม ายถ ึง ผู ก อ ส ร า งทํา น อ งพ ระ เจ า  ; แล ว  “ว ิญญ าณ ”  
ก็หมายถึงรู แจงเฉพาะเรื่องเฉพาะราย .  สวน “มโน”  หมายถึงธาตุรูทั ่ว ๆ ไป 
บางทีก็เรียกวามโนธาตุเปนธาตุรูทั่ว  ๆ ไป  คลายกับจะพูดวา จิตหรือวิญญาณนี้ 
มันปรุงมาจากธาตุรู  ซึ่งมีอยูตามธรรมชาติ  เชนเดียวกับเนื้อหนังของเรานี้  ปรุง 
ขึ้นมาจากธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม  ที่มีอยูตามธรรมชาติ ; สวนสิ่งที่เรียกวา 
จิตหรือวิญญาณ  ก็ปรุงขึ้นมาจากมโนธาตุ ซึ่งมีอยูตามธรรมชาติ มิหนําบางที 
ก็เรียกวา  วิญญาณธาตุเสียเองบางก็มี ;  มันแทนกันไดอยางนี้. 

 
ถาเราจะเล็งถึงที่ใชกันอยูทั่ว  ๆ  ไปในภาษาบาลีนั้น “จิต” เล็งถึงสิ่งที่ 

ถือเปนสวนสําคัญที่สุดในรางกายเรา  ยืนโรงอยูสําหรับความรูสึก แลวก็ผันแปร 
เปนจิตอยางนั้น เปนจิตอยางนี้ เปนจิตไดหลาย ๆ ชนิด อยางที่พวกอภิธรรมเขาวา 
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๓๙จริยธรรมมีเพียงแนวเดียว 

๘๙  ดวงหรือ ๑๒๑ ดวงนี้เขาใชคําพูดผิดไป คือแทนที่จะใชคําพูดวา ๘๙ ชนิด หรือ 
๑๒๑ ชนิดไปพูดกันวาเปน ๘๙ ดวง หรือ ๑๒๑ ดวง พวกเราเลยฟงยาก ถาพูดวา 
เปลี ่ยน ๘๙ ชนิด ๑๒๑ ชนิด ก็ฟงงายทันที  มันฝนแปรได  ตามแตจะมีมโนธาตุ 
สวนใดสวนอื่นที่เปนเจตสิก มาปรุงมาผสม มาปรับปรุงมัน แลวจิตก็ผันแปรไปตาม 
นั้น.  นี่เรียกวาเปนตัวยืนโรง  สําหรับคําวา  “วิญญาณ” ก็หมายถึงเมื ่อทําหนาที่ 
รูแจงเฉพาะเรื่องเฉพาะราย  ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้นเปนตน ที่เปนสะพาน 
หรือที่ออกมารูแจง.  สิ ่งที ่ทําหนาที ่รู แจงก็ไมมีอะไรอื ่นนอกจากจิต  แตพอมา 
ทําหนาที่ รูแจง  ทางตา ทางหู ทางจมูกเหลานี้ เราติดปายใหใหมวา  “วิญญาณ” 
แทนที ่จะเรียกวาจิต. สวนคําวา “มโน”  นั ้น ถือวาเปนธาตุทางฝายจิตทั ่วๆ ไป 
จะเอามาใชแทนคําวาจิต  หรือวาวิญญาณบางก็ได  ดูจะตองการคําพูดที่ไพเราะ 
และใหมีมากขึ้นเพื ่อสะดวกแกการขีดเขียน  และโดยเฉพาะทางกาพย  กลอน. 
ฉะนั้นอยาไดเขาใจไปในทํานองวา มันตางกันเด็ดขาด  จนถึงกับจะตองตั้งพิธีศึกษา 
เปนพิเศษ;  โดยที่แทจริงแลวจะเล็งถึงสิ่งๆเดียวกันทั้งนั้น และบางทีเราก็ใชคําวา 
ธาตุแกสิ ่งเหลานี ้   ก็เพราะมันเปนธาตุตามธรรมชาติ;  อยาไดถือวาเปนสิ ่ง 
ศักดิ ์สิทธิพิเศษอะไรออกไป  ;  เพราะฉะนั ้นเราก็จับสิ ่งๆ หนึ่งไดวา  สิ่งที ่เขา 
เรียกวาจิต วาวิญญาณ  วามโน  นี้ตั ้งอยู ในฐานะเปนแกนกลางของคนๆ หนึ่ง. 
ถาใครจะเกิดความรูสึกวา  เปนตัวเปนตนอะไรขึ้นมาละก็ความคิดจะแลนไปเอง 
ไปยังสิ ่งที ่เรารู ส ึกวาจิต   วาจิตนี ้  คือตัวเราแท ;  จะมาเอาตัวเราที ่รางกายนี้ 
ดูมันไมฉลาด, ละอาย, จึงไปเอาตัวเราที่ลึก คือหมายถึงจิต. 
 

ความรูสึกที่เกิดขึ้นวา ตัวเรา ตัวเรานั้น ที่แทก็เปนเพียงมายาเทานั้น 
และเล็งถึงจิตนั้นเอง เพราะวาจิตนั้นแหละทําใหเกิดความรูสึกขึ้นมาวาตัวเรา   แลว 
ก็ตัวเราที่จิตนั้นเอง ;  อยางที่นักคิดชื่อ เดสการต  (Descartes)  เขาวา  “ขาพเจา 
คิดไดดังนั้นขาพเจามีอยู”.  สูตรของเขาวา Cogito, ergo ergo sum. ขอใหนึกถึง 
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คนๆ นี้ไวบางวา คนๆ นี้ไมเคยเรียนพุทธศาสนา และไมเคยเรียนอะไรที่จะยืม 
ไปใชเปนหลัก แตเขาก็ยังมีความคิดไดเองวา  ขาพเจาคิดได ดังนั้นขาพเจามีอยู 
เพราะมันมีสิ่งๆ หนึ่งท่ีคิดไดวา ขาพเจาอยางนั้น ขาพเจาอยางนี้  ดังนั้นตองถือวา 
“ขาพเจามีอยู” นี่คือตัวตนเกิดขึ้นไดทั้งที ่เปนมายา จึงมีหลักในพุทธศาสนาเราที่ 
กลาวไววา  “จิตฺตํ  อตฺตา นามํ.” จิตนั ้นแหละชื ่ออัตตา ก็แปลวา จิตนั ้นแหละ 
คือตัวตน แตเมื ่อดูใหดีแลว  จิตเองก็มายา  อัตตานั ้นก็มายา เพราะวาจิตนั ้น 
ก็เปนเพียงธาตุตามธรรมชาติ และทําใหเกิดความรูสึกวา  อัตตาคือตัวตน หรือ 
ตัวเราขึ้นมาดวยความสําคัญผิด อัตตานั้นก็เปนมายา ; แตเมื ่อมันมีความรูสึก 
อยางนี้อยู  จะปฏิเสธวาไมมีจิต  หรือไมมีตนก็ไมได  เพราะคนธรรมดาสามัญตอง 
รูสึกอยางนี้  ดังนั้นมันจึงเกิดมีความรูสึกวา “ตัวเรา” ขึ้นแกคนทุกคน หรือสิ่งที ่มี 
ชีวิตทุกชีวิต เพราะฉะนั ้นขอใหสนใจกับสิ ่งเหลานี ้ขึ ้นมาใหไดกอน จึงจะเรียน 
ธรรมะเขาใจ. 
 

เรามองไปดูที ่เด็กๆ ก็ได  เขามีตัวตนของเขอยางไร เขายึดมั่นถือมั่น 
ในตัวตนของเขาอยางไร.  ดังที ่ไดกลาวแลวแตวันแรกนั้นบางวา ตัวตนนี่ ไดกอ 
รูปขึ้นมาอยางไร. ที่แรกเกิดมา เพิ ่งคลอดออกมา  ก็แทบจะไมมีความรูสึกวา 
ตัวตน ,  แตสิ ่งแวดลอมทําใหรูสึกไปในทางตัวตนทั ้งนั ้น  เดี ๋ยวก็มีแมของตน 
เดี ๋ยวก็มีพอของตน  เดี ๋ยวก็มีพี ่ของตน  มีอะไรของตน  มีตุ กตาของตน  มีทรัพย 
สมบัติของตน แมแตจานกินขาวก็ตองใบของตนจึงจะยอมกิน  และคนอื่นจะเอา 
จานนี้ไปกินไมได  เพราะจานใบนี ้มันของตน   ดังนี ้เปนตน ;  ความรูส ึกที่ 
เปนไปในทางตัวตนก็มีมากขึ้น. 

 
สิ่งที่เรียกวา   autonomy นี้มีมากขึ้นๆ ตามวันคืนที่ลวงไป เราจึงมามี 

ความรู ส ึกวาตัวตน  หรือของตน  อัดเต็มปรี่อยู  ดังที ่กําลังมีอยู ที ่นี ่ หรือเดี ๋ยวนี้ 
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ในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นใหมันแสดงออกมา ;  เพราะฉะนั้นเราควรเขาใจคําวาจิต และ 
คําวาอัตตาตัวตนนี้วา  มันเล็งถึงอะไร,  มันเปนของจริงแทเด็ดขาด  หรือวามัน 
เปนเพียงมายา   ที ่ทําใหเราเขาใจวาอยางนั ้นๆ   เราควรพิจารณาดูถึงสิ ่งนี้ 
ในฐานะเปนสิ่งสําคัญ เปนศูนยกลางของสิ่งที่จะตองศึกษา เพราะเราจะตองขจัด 
สิ่งตางๆที่เปนความเห็นแกตน หรือเห็นแกจิตก็ตาม. 
 

ความเห็นแกตนนี ่  มันมีมูลมาจากสิ ่งที ่เรียกวา  “ตน” คําที ่เรารูจัก 
กันดีในวงนักศึกษาครูบาอาจารยนี ้ ก็คือคําวา  ego กับ  egoism คําวา  ego 
เปนภาษาลาติน ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา soul เพราะฉะนั้น  คําวา  ego ซึ่งเปน 
คําเดียวกับคําวา soul ในภาษาอังกฤษ ก็ตรงกับคําวา อัตตา ในภาษาบาลี;   ดังนั้น 
ego   ของพวกลาตินก็ไมมึความหมายอะไรมากไปกวาจิต.  พวกกรีกมีคําวา kentrikos 
ซึ่งตรงกับคําภาษาอังกฤษวา centre ที่แปลวาศูนยกลาง; kentrekos ก็คือ centre 
นี่เพราะเขาเล็งเห็นวา สิ่งนี้คือศูนยกลางของคนเรา เพราะฉะนั้นจิตก็คือ สิ่งที่เปน 
ศูนยกลางของคนเรา ตามความรูสึกสามัญสํานึกของทุกชาติทุกภาษา, มันจึงตรง 
กันอยางนี้. 

 
ชาวอินเดียใชคําวา   “ชีโว” หรือ  “เจตภูติ” กับสิ ่งๆ  นี ้ เพราะเขา 

ถือวาตัวชีวิตแทก็คือสิ่งนี้ ฉะนั้นจึงเรียกตัว  ego  หรืออัตตานั้นวา ชีวะ หรือ ชีโว 
อีกที่หนึ่ง ; หรือบางทีก็เรียกวาเจตภูติคือ “จิตที่เปนอยูจริง”  เปนตัวเราอยูจริง ; 
แตคําวาเจตภูตินี้ ในภาษาไทยความหมายเปลี่ยนไปเปน ผีปศาจหรืออะไรทํานองนั้น 
ไปเสีย ควรจะถือเอาความหมายเดิมที ่วา เจตภูติหมายถึงสิ ่งที ่เปนจริง หรือตัว 
เราจริง ;  ฉะนั้นเราจะไดคําหลายคําทีเดียว ที่เล็งถึงสิ ่งเพียงสิ่งเดียว คือสิ่งที่เรา 
เขาใจวาเปนตัวเรา ไดแกคําวาจิต,  คําวาวิญญาณ,  คําวามโน,  คําวาชีโว, คําวา 
เจตภูติ, ตลอดจนคําวา  ego, kerfrikos  เหลานี้เปนตน. 
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สิ่งเหลานี้ ตามปรกติเราไมถือวาดีหรือชั่ว บุญหรือบาป มันเปนกลาง 
แตถาเมื ่อใดมันมีอะไรเขามาแวดลอม, มากระทบ มาปรุงแตง  เกิดเปนความ 
เห็นแกตัวขึ้นมา ego นั้นจึงกลายเปน egoism, กลายเปนความเปนความเห็นแกตัว 
เสียแลว ไมใช ego เฉยๆ ; คําวาอัตตา ไดกลายเปนอัตตวาทุปาทานไปแลว 
คือเปนความยึดมั ่นถือมั่นวาตัว แมจะเรียกสั้นๆวาอัตตา ก็กลายเปนความเห็น 
แกตัวไปแลว นี่แหละคือตนตอ  หรือวาสิ่งที่สําคัญที่สุดเพียงสิ่งเดียว  ที่เปนปญหา 
ยุงยากของมนุษยเราทั้งโลก  ขอใหทานทั้งหลายรูจักสิ่งนี้ไว โดยลักษณะอยางนี้ 
ความหมายอยางนี้. 

 
คําวา egoism นี ้ ควรจะมองดูใหชัด จนเห็นวา มันคืออะไรกันแน 

โดยที ่แทแลวมันเปนสิ ่งที ่ตองมีโดยแนนอน; egoism นี ้ตองมีกันทุกคนและมี 
โดยแนนอน  คือความเห ็นแกต ัว. แตวาความเห ็นแกต ัวโดยบริส ุทธิ ์นั ้น  ยังไม 
อันตรายมากมายอะไรนัก และเปนมูลเหตุที่ทําใหทําไปในทางที่ดีก็ได ไมจําเปน 
จะตองทําไปในทางชั ่วเสียตะพืด; แตถาหากวา egoism นี ้ไมถูกควบคุมไวเปน 
อยางดี คือไมไดรับการศึกษาที ่ดี หรือไมไดรับการศึกษาที ่ดี มันก็จะกลายเปน 
selfishness  เราจะเห็นไดวา  สิ ่งที ่เรียกวา selfishness  นั ้นพึ ่งไมได  อาศัยมัน 
ไมได  เปนอันตราย; แตสิ ่งที ่เรียกวา egoism นี ้ยังพออาศัยได อาศัยสิ ่งนี ้ทําดี 
ก็ได ทําชั ่วก็ได  ถาเรารูจักอาศัยไปในทํานองรักตัว สงวนตัวแลว มันก็ดึงไป 
ในทางทําดี แตถึงจะทําดีอยางไร ก็คงเรียกวาความเห็นแกตัว หรือ egoism อยู 
นั่นเอง แตเปนความเห็นแกตัวชนิดที ่ดี; ฉะนั ้นเกี ่ยวกับเด็กๆ เราจึงไมไดสอน 
ใหหมด egoism หรือหมดความเห็นแกตัวอยางพระอรหันต  แตเราสอนใหรูจัก 
มีตัวที่ดี  เพื ่อใหมีความเห็นแกตัวที่เปนชนิดดี  มีลักษณะดี คือไมทําความเดือด 
รอนใหแกใครโดยประจักษ. 
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ที่ตองใชคําวา “โดยประจักษ” นี้เพราะความเดือดรอนนั้นมีอยู ๒ ชนิด 
คือชนิดที ่ไมประจักษก็มี;  อยางนั ้นเราชอบ , เรารัก , เราพอใจกันมาก  ความ 
เดือดรอนที ่ไมประจักษ นี้คือความสนุกสนาน ความสุข ความเพลิดเพลินอะไร 
ตางๆ  มีความเอร็ดอรอย  เป นความท ุกข ที ่ไม ประจ ักษ  สําหรับควมทุกข ที่ 
ประจักษนั้นตองเวนขาด เพื่อไมเบียดเบียนกันใหลําบาก ถาเรามีความเห็นแกตัว 
แตไมเปนไปในทางทําผู อื ่นใหเดือดรอนโดยประจักษแลว    ก็ใชไดสําหรับกรณี 
ทั่วไป   เพราะวาเปนการแสวงหาประโยชนโดยชอบธรรม ที่ทุกคนจะตองเห็นแกตัว 
รักตัวสงวนตัว  และรักของของตัว ; เพราะฉะนั ้นเราจะตองจับหลักใหไดวา 
อัตตาหรือจิต หรือวิญญาณ หรือมโน หรือ ego อะไรเฉยๆ นี้ ถายังไมถูกยึดถือ 
ก็ไมเปนไร  มันอยูของมันตามธรรมชาติ  และก็ไมทําอันตรายใคร ;  มันตั้งอยูใน 
ฐานะเปนตัวชีวิต หรือเปนศูนยกลางของชีวิต ใหชีวิตมีอยู แลวก็เกิดความรูสึก 
คิดนึก และเกิดการกระทําตางๆ ตามที่ควรจะกระทํา. 

 
แตถาควบคุมมันไมได มันก็เกิดเปนความเห็นแกตัว  พอเกิดความ 

เห็นแกตัวแลวระวังเถิด มันจะแยกเดินทางเปนสองทาง คือทําไปในทางดีก็ไดทางชั่ว 
ก็ได. เราจะตองควบคุมใหเปนไปในทางที ่พึงประสงค  คือเปนไปในทางที ่จะ 
ไมเดือดรอนแกกันและกันนั ้นเอง  ;  ฉะนั ้นขอใหทานทั ้งหลายกําหนดคําวา 
เห็นแกตน   แลวจะไดเขาใจคําวา  เห็นแกตนจัด  ชนิดที่เปนกิเลสหรือเปนความ 
เสียหาย ;  ความเห็นแกตนมีอยู ๒ ความหมายดังนี้. 

 
ถามีความเห็นแกตนจัด  จนกลายเปน  selfishness หรืออะไรทํานองนี้ 

ละก็เรียกวาวิญญาณตกต่ํา  คือจิตตกต่ําอยูในสภาพที่เปนนรก  ไมใชสูงเปนสวรรค 
เสียแลว  พวกครูเรามีหนาที่ที่จะตองยกสถานะของจิต  หรือวิญญาณนี้ใหสูงขึ้นมา 
ไมใหต่ําถึงอยางนั ้น ใหอยูในสภาพที ่พอดูได จึงมีความเห็นแกตัวชนิดที ่ดีอยู 
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ชั้นหนึ ่ง.  นี้เปนเรื ่องฝายโลกียะ  คือทําไปตามลําดับของชาวโลก. ถาเปนเรื ่อง 
ฝายโลกุตตระ เปนเรื่องฝายพระอริยเจาละก็  สูงไปจนถึงวา จะไมมีความเห็นแกตัว 
เหลืออยูเลย จิตจึงวางเปลาจากความยึดถือตัวหรือของตัว  จึงไมมีทุกข  ไมวาจะ 
เปนความทุกขชนิดที่ประจักษหรือไมประจักษก็ตาม, ยอมไมมีความทุกขเลย. 

 
สวนพวกเรานี ้ ตองกันความทุกขโดยประจักษออกไปเสียกอน แลว 

ก็รับความทุกขที่ไมประจักษนี้เขามาบริโภค  และทนทุกขไปอยางไมรูสึก  เพราะ 
ฉะนั้นเราจะตองมองเห็นชัดวา มันสายเดียวแนวเดียว  คืออยูที่ความไมเห็นแกตัว 
เราตองขจัดความเห็นแกตัว  หรือควบคุมความเห็นแกตัวนี้ใหดียิ่งขึ้นไปตามลําดับ 
จนกระทั่งหมดความเห็นแกตัว  อาตมาจึงยืนยันใหถือเปนหลักวา จริยธรรมนี้มี 
เพียงแนวเดียวสายเดียว  สําหรับบุคคลเดียว  เดินไปสูจุดหมายเพียงอยางเดียว. 

 
ขออภัยที่ตองพูดอยางนี้  เพื่อใหทานทั้งหลายประหยัดเวลาไดมาก  คือ 

เราเรียนพุทธศาสนาอยางสูง อยางกลาง อยางต่ําเปนเด็กอมมือ พรอมกันไปใน 
คราวเดียวกัน อยาตองเสียเวลาหลายครั้ง มันจะไมพอกับเวลา  ขอใหสังเกต 
เอาเองวา  สวนไหนที ่จะเอาไปใชกับเด็ก สวนไหนที ่ควรจะเอาไปใชกับผู ใหญ 
แลวสวนไหนที่จะเอาไปใชกับพระอริยเจา  ซึ่งไมใชชาวโลกตามธรรมดา. คําวาจิต 
หรือคําวาอัตตาตัวตน แลวก็เห็นแกตัวตนนี้ มีอยูอยางนี้. 

 
เพื่อจะเขาใจตอไปถึงที่เราจะควบคุมมัน  คือควบคุมจิตไมใหเกิดความ 

เห็นแกตัวชนิดที ่ไมปรารถนานั ้น เมื ่อมาถึงตอนนี ้ เราจะตองรู ถ ึง mechanism 
คือ กลไกตางๆ ของจิต วามันมีอยูอยางไรบาง  ถาเราไมรูเรื ่องนี้ จะควบคุมมัน 
ไดอยางไร ขอใหเราคิดดู ถาจะรูเรื ่องกลไกของจิต เราถือโอกาสศึกษาเรื่องที่ 
เกี่ยวกับจิตนี้ไปเสียคราวเดียวกันเลยจะดีกวา  ฉะนั้นเราจึงจําเปนจะตองศึกษา 
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เรื่องรางกายนี้พรอมกันไปกับเรื่องใจ  กับเรื่องจิต  ซึ่งถาเรียกเปนภาษาบาลีก็เรียก 
วาเบญจขันธ พอไดยินวาเบญจขันธเดี ๋ยวก็งวงนอน  ขออยาไดคิดวามันเปน 
สิ่งที ่ชวนใหงวงนอน  มันเปนสิ ่งที ่นอมนําใหเรามองไปในตัวเราอยางปรุโปรง 
อยางละเอียดมากกวา. 
 

กายกับใจ มันมีเพียงสองอยาง ที่เรียกวาจิตหรือใจน้ัน มันเปน nucleus 
หรือแกนกลาง นี่กลาวสมมุติ; นอกนั ้นก็เปนเปลือกนอก คือรางกายทั ้งหมด . 
นี่เรียกมีอยูสองอยาง.  ถาเรียกเปนภาษาบาลีก็เรียกวา  นามรูป.  นามคือใจ; รูปคือกาย. 
นามรูปนี้ตองไปดวยกันไมแยกกัน. ตามหลักวิชาหรือตามทางทฤษฎีสําหรับ 
พูดนั ้น   พูดแยกกันไดวา   กายอยางหนึ ่ง  ใจอยางหนึ ่ง  เปนคนละอยางเลย 
คือแยกกันไปเด็ดขาดเลย;  แตตามขอเท็จจริง  หรือพฤตินัยนั ้นไมแยกกันได, 
ตองมาดวยกันเสมอ เปน “นามรูป” ไปเลย และใชสํานวนเปนเอกวจนะดวย 
คือเปน singular number ตามทางไวยกรณนั ้นเอง กายกับใจนี ้ตองรวมกันเปน 
สิ่งเดียว  เปนของสิ ่งเดียว  ถาแยกกันแลวเปนตายหมด  คือไมมีความหมาย 
อะไรหมด  แลวก็ทําหนาที่อะไรไมไดเลย, ตอเมื่อรวมกันจึงจะทําอะไรไดทั้งกาย 
และใจ ; ดังนั ้นการที่แยกเปนกายกับใจอีกมากมายหลายสิบชนิดนั ้น มันเปน 
เร่ืองพูด,  เรื่องจริงมันไมแยก ;  ขอใหเขาใจไวอยางนี้. 

 
ในภาษาธรรมะที่เขาชอบเปรียบนั้น เขาเปรียบเทียบกกายกับใจน้ี กับคน 

๒ คน; คนหนึ่งเปนงอยเดินไมไดแตตายังดี  อีกคนหนึ่งรางกายใหญโตแข็งแรง 
แตตาบอด  มันจะไปไหนไดดวยกันอยางไร.  ที่ตาดีแตเปนงอยนั้แหละคือใจ 
มันเดินไมไดแตตามันดี ; ที ่รางกายแข็งแรงเดินได แตตาบอดนั ้นคือรางกาย ; 
พอเอาสองคนนี ้มารวมกัน  คือใหคนงอยตาดี ขี่บนคนตาบอดที ่แข็งแรง 
รวมเปนคนๆ เดียวกันนี ้มันก็ไปได  ไปทําอะไรที่ไหนก็ได  กายกับใจมีลักษณะ 
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อยางนี้  จะวาเปนสิ่งเดียวหรือสองสิ่ง  นี้ลองคิดดูเองวาพูดอยางไนมันถูกกวา. 
ตอเมื่อจําเปนตองใหคําอธิบายอยางละเอียด  จึงไดเกิดแยกเปนกายกับใจขึ้นมา. 
สวนกายนั้นนับเปนสวนหนึ่ง ; สวนใจอีกสวนหนึ่งนี ้ เอามาแยกออกเปน ๔ สวน 
เรียกวา  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. 

 
ใจท่ีทําหนาที่รูสึกทุกขหรือสุข พอใจหหรือไมพอใจ นี้เรียกวาเวทนา; 

 
ใจทําหนาที ่รู ส ึกตัวอยู เสมอวา อะไรเปนอะไร ไมฟ นเฟอนทางสติ 

สัมปชัญญะ คือใหมีสมปฤดีอยูเรื ่อย  ไมเมือนกับคนสลบ  คนเมา  หรือคนบา; 
ใจสวนที่ทําใหสมปฤดีปรกติอยูไดอยางนี้  เรียกวา  สัญญา ; 

 
ใจสวนที่เปนความคิดนึกอะไรตางๆ นั้นเรียกกวา สังขาร; 

 
ใจที่ยืนโรงอยู   คอยรูทางหู, ทางตา, ทางจมูก, ทางลิ ้น , ทางกาย 

วาอะไรเป นอะไรนั ้นเรียกวา วิญญาณ ;  เลยเปน  ๔ สวนขึ ้นมา การแยกโดย 
ละเอียดอยางนี ้ ก็เพื ่อศึกษากันกวางๆ  มากกวา .  ในการปฏิบัติโดยแทจริง 
ไมแยกก็ยังได. 

 
ในครั้งพุทธกาล  บางคนเปนพระอรหันตโดยไมรูการแจกสวนของคนเรา 

เปนรูป,  เวทนา, สัญญา,  สังขาร,  วิญญาณ  นี้ก็ยังมี; แตเพราะวาเขารูอะไร 
ลึกซึ ้งมากกวานั ้น คือรูความจริงของมันทีเดียวหมดไปก็ยังได.  แตในที ่นี ้ เรา 
ตองการจะศึกษาเพื ่อรูจักควบคุมมัน.  เหมือนอยางวารถยนตคันหนึ่งนี ้ เราแยก 
เปนสองสวนกอน   คือสวนตัวรถ  แลวก็เปนสวนเครื่องยนตของรถที่จะทําให 
รถวิ่งได  คือสวน mechanism  ตางๆ ภายในของรถ. แตตัวเครื่องยนตของรถนั้น 
เรายังแยกออกเปน  ระบบไฟ , ระบบเชื ้อ เพลิง ,  ระบบหลอลื ่น ,  กับระบบ 
กลไกตางๆ ;  เปน ๔ สวนอยางนี ้ก็ยังได ;  แตเมื ่อรวมกันทั ้งหมดมันจึงจะเปน 
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รถคันหนึ ่ง  และวิ่งได ; ดังนั ้นคําวาเบญจขันธนี ้ที ่แยกออกเปนถึง ๕ สวน ก็มุ ง 
หมายอยางนี ้; สวนรูปนั้นนับเปนสวนหนึ่ง  สวนนามหรือใจนั้นนับเปน  ๔ สวน; 
ทั้งนี้ก็เพื ่อใหรูวา ในสวนที่เปนนามหรือเปนใจนั้น มันก็พรอมเสมอที่จะทําหนาที่ 
ของมัน  เชน : 

 
เวทนา นี้ก็พรอมที่จะรูสึกในสัมผัสนั้น เปนความพอใจ หรือไมพอใจ 

ขึ้นมา ; 
สัญญา ก็ทําหนาที่ดํารงสติสัมปชัญญะสมปดีอยูเรื่อย ; 

 
สังขาร ก็พรอมท่ีจะคิดนึกไปตามเหตุการณที่แวดลอมเรื่อย ; 

 
วิญญาณ  ก็พรอมที่จะรู แจงที ่ตา ที ่ห ู ที ่จมูก  เปนตน  วาอะไรเปน 

อะไรอยูเรื่อย 
 
สวนที่เรียกวารูปน้ัน  ก็หมายถึงเนื้อหนังรางกายนี้เปนสวนใหญ แตยัง 

หมายถึงรูปที่แฝงอยู ในรางกายนั ้นดวย  กลาวคือ ภาวะที ่แฝงอยู ในนั ้น; เชน 
รางกายนี้เรายังมีภาวะที่แฝงอยูในนั้นวา เปนความสูงหรือต่ํา  ดําหรือขาว  ความ 
เปนหญิงหรือชายเหลานี้เปนตนรวมอยูดวย.  ภาวะที่เปนหญิงหรือเปนชาย  เปน 
คนสูงหรือคนต่ํานี ้ ก็รวม เรียกวารูป ได เหม ือนกัน  ดังนั ้นจึงม ีร ูป โดยตรง 
คือเนื้อหนังรางกาย และก็มีรูปแฝง คือความเปนอยางนั ้นอยางนี ้ ดูไดที ่รูปนั้น ; 
นี้รวมเรียกกันวารูป  และเมื ่อรวมเวทนา , สัญญา , สังขาร , วิญญาณเขาอีก 
ก็เปน ๕ ; ๕ สวนซึ่งเรียกวากลุมหนึ่งของรางกายและจิตใจ ซึ่งรวมกันเปนคนหนึ่ง 
นั่นเอง. 

 
ทีนี ้ กลไกที ่ม ันมีอยู ในนี ้ ก็คือเรื่องที ่เราเรียกกันในทางศาสนาวา 

ปฏิจจสมุปบาท.  ในที่นี ้จะเอามาแตตอนที่สําคัญที่สุด  คือตอนที่วา  เมื ่อมีรูป 
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 พุทธิกจริยธรรม ๔๘

หรือเสียงก็ตาม  ยกตัวอยางเพียงอยางเดียววา มีรูปมากระทบที่ตา ;  รูปกระทบเขา 
ที่ตาซึ่งประกอบดวยเสนประสาท  และมีวิญญาณพรอมที่จะเกิดขึ้นทําหนาที่อยูเสมอ, 
การกระทบอยางนี้เรียกวา  ผัสสะ.  ผัสสะแปลวา การกระทบ นี่เปน mechanism 
อันแรก คือการกระทบระหวางรูปกับตา  ซึ่งมีจักษุวิญญาณเกิดขึ้นทําหนาที่อยูดวย . 
ผัสสะหรือการกระทบนี ้  ใครๆ ก็มีอยูดวยกันทุกคน มีอยู แตเพียงวาไมสังเกต 
ไมสนใจ ไมศึกษาวา มันมีการกระทบ มีแตปลอยไปตามเรื่อง เลยไมเขาใจคําวา 
ผัสสะ ; ฉะนั้นถาอยากจะทราบธรรมะ  ถาอยากจะเขาใจธรรมะ  ตองสนใจในสิ่งที่ 
เรียกวา “ผัสสะ”  นี้จนเขาใจเสียกอน  นับวาเปนอันแรกที่สุดที่ตองเขาใจ. 

 
พอเกิดมีผัสสะอยางนี้แลว  ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกวา  เวทนา คือความรูสึก 

ที่เปนผลเกิดมาจากการกระทํานั้นวา อันนี้นารักหรือไมนารัก พอใจหรือไมพอใจ 
ถาสวย  รูปสวยก็พอใจ  รูป ไมสวยก็ไมพอใจรูปนา เกลียดนาชัง  หรือ ยั ่ว โทสะ 
ก็ยิ ่ง ไมพอใจ พอใจหรือไมพอใจนี้เปนเวทนา พระพุทธเจาทานจึงตรัสวาผัสสะ 
เปนปจจัยใหเกิดเวทนา ผัสสะปรุงแตงเวทนา เวทนานั้นแหละคือตัวเรื่อง ตัวการ 
ตัวตนเหตุที่ทําใหโลกนี้เปนอยางไร. 

อาตมากลาวอยางนี้  ทานจะเขาใจหรือไมเขาใจลองไปคิดดู ทานจะเรียก 
มันวาตัวนิด เดียว  หรือตัวใหญ หรืออะไรก็สุดแท แตนี ่แหละคือตัวตนเหตุ 
ตัวการใหญที ่ส ุด  ที ่รายกาจที ่สุด  ที ่บันดาลใหโลกเราเปนอยางไร  ขอนี้เปน 
เพราะวาเราทุกคนนี ้เปนทาสของเวทนา เพราะวาเราหลงรักในเวทนาดวยกัน 
ทั ้งนั ้น ; เราอยากได เวทนาที ่เป นส ุข  เราทําท ุกอยางนี ้เพื ่อ เวทนาที ่เป นส ุข 
การอุตสาหเลาเรียน  การอุตสาหประกอบอาชีพไมมีหยุดหยอน วิ่งเตนตลอดชีวิต 
นี่เพื ่อสุขเวทนาของตัวเอง หรือของผูอื ่นที่เรารัก ซึ่งทําใหเกิดสุขเวทนาแกเราอีก 
ตอหนึ่ง สุขเวทนานี้เปนตัวเรื่องสําคัญเชนนี้ แตวายังไมเด็ดขาดถึงกับวา จะเปน 
อยางนั้นไปเสียหมด.  ถาเราควบคุมดี  มันไมเปนอยางนั้นซึ่งจะไดกลาวตอไป. 
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ครั้นเมื ่อเกิดเวทนาเชนนี ้แลว  ตอไปมันจะเกิดตัญหาอุปาทาน. ถา 
ควบคุมไมใหเกิดตัณหาอุปาทาน  เวทนาจะตายดานจะไมทําอันตรายใคร ; แตถา 
ควบคุมไวไมได  เวทนาตองใหเกิดตัณหาโดยแนนอน  คือความอยาก.  ความอยาก 
นี้หมายถึงความอยากทุกชนิด กินความกวางหมด จะอยากอยางไรก็เรียกวาความ 
อยากทั ้งนั ้น ไมใชหมายเฉพาะในทางกามารมณ. ถึงแมคํานี ้จะมีชื ่อวาตัณหา 
ก็ขอใหเขาใจวาหมายถึงอยากทุกชนิด ไมใชเฉพาะแตตัณหาทางกามารมณ. ใน 
ภาษาไทยเราใชคําวาตัณหาไปในทางกามารมณ   แตในทางภาษาบาลีเดิมของเขานั้น 
ตัณหาหมายถึงความอยากทุกชนิด; อยากในทางกามารมณเปน  กามตัณหา; 
อยากเปนนั ้นเปนนี่ไมเกี ่ยวกับกามมารณ ก็เรียกวา ภวตัณหา ;อยากไมใหเปน 
อยางนั้นอยางนี้, หรือไมใหเปนอยูก็ตาม เรียกวา วิภวตัณหา ; คือเรียกวาตัณหา 
ทั้งหมด. นี่ก็เปนสิ่งที่ตองขอรองใหทานครูบาอาจารยทั้งหลายกําหนดไวเปนพิเศษ 
ไมอยางนั้นการศึกษาธรรมะตอไปขางหนาจะเฝอ  จะเขาใจไมได เพราะไปถือเอา 
ความหมายตามภาษาไทยของคําวา แลวไปใชกับตัณหาในภาษาบาลี  หรือ 
ภาษาธรรมะ นี้มันไมลงกันได ฉะนั้นจะเปนจะตองจําไวใหดี เวทนาใหเกิดตัณหา 
นี้หมายความวา  ใหเกิดความอยาก.  ถาสิ ่งที ่เปนเวทนานั ้นเปนความสุข เปน 
ความพอใจ  ก็อยากได, อยากเอา ,  อยากยึดครอง , อยากถนอม , หวงแหน , 
หึงหวงไปเลย  ; ถาไมพอใจมันก็อยากไปอีกทางหนึ ่ง เชนวา อยากหนีไปเสีย 
อยากตีใหตาย อยากทําลายเสีย; หรือถารูสึกวา นี้เปนอันตรายก็อยากจะทําลาย 
เสีย ถาเปนคูแขงขันก็อยากทําลายเสีย; ดังนั้นเราจึงเดือดรอนอยูดวยความพอใจ  
และทั้งความไมพอใจ. 

 
เมื่อเกิดเปนตัณหาแลวชวยไมได; เรื่องมันไมหยุดอยูแคตัณหา แลว 

มันจะตองมีอุปทาน คือเกิดความรูสึกเปนตัวเรา  “ผูอยาก”  ขึ้นมาทันที.  ถา 
ความอยากไดเกิดขึ้นแกจิตแลว  ความรูสึกเปนวาผูอยากก็จะตองเกิดขึ้นแกจิตดวย. 
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จะถือวาเปนตัวเรา หรือเปนตัวจิตก็ตาม  เปนผู อยากขึ ้นมาทันที รู สึกวามีเรา 
เปนตัวตนขึ้นมา นี่แหละคืออุปาทาน  ส่ิงที่ เรียกวาอุปาทาน คือความยึดมั่นวา 
“ตัวตน ” หรือ  “ของตน ” ขอใหเขา ใจวา  “ตัว เรา ” เก ิดขึ ้นตรงนี ้เอ ง  หาก 
แตวามัน เกิดอยู ในครรภ เหมือนกับทองแก เด็กไดเกิดสมบูรณแลว แตวาอยู 
ในครรถยังไมคลอดออกมา. 

 
พอมีอุปาทานแลวตองเกิดภพเกิดชาติ ภพนั้นหมายถึงความพรอมไดที่, 

เปนการกระทําในตัวมันเอง; เปน mechanism ของตัวมันเอง ในตัวมันเองที่จะเบง 
บานเปน ชาติ คือรูสึกเปน “ตัวกู” โผงผางออกมาเลย;   ตัวกูอยางนั้นตัวกูอยางนี้, 
เตนแรงเตนกาขึ ้นมาทีเดียว.  ถาขณะนั ้นมีความรูสึกนึกคิดอยางไร  ก็เรียกวา 
เกิดเปนอยางนั ้น ;  เชนเมื ่อความคิดนึกเปนอยางสัตว  ก็เรียกวาเปนสัตวไป 
ที่เดียว;  มีความคิดนึกอยางคน ก็เกิดเปนคน; มีความคิดนึกอยางเทวดา ; ก็เปน 
เทวดา  ;  หรือมีความนึกคิดวา เรา เปนพอ   ก็เกิด เปนพอ  คิดวา เปนลูก 
ก็เ ก ิด เป น ล ูก  ; ถาม ีความค ิดน ึกอย างเศรษฐ ี ก็เป นเศรษฐ ี; มีความค ิดน ึก 
อยางขอทาน  ก็เปนขอทาน. 

 
พอเกิดเปนอยางไรขึ้นมาแลว  ก็ตองรอนเพราะความรูสึกวาเปนอยางนั้น. 

พระพุทธเจาทานไมไดหมายความงายๆ  แตเพียงวา  ทุกขคือความเจ็บปวด 
ดิ้นรนแลวก็เปนทุกข, ไมใชเชนนั้น; ทานหมายลึกมากกวานั ้นมาก.  ขอนี้หมาย 
ความวาเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นวาเราเปนอะไรนั้นแหละ  คือเราเปนทุกข;  ดังนั้นทาน 
จึงตรัสวา “เบญจขันธที ่ถูกยึดถือดวยอุปาทานนั ้นแหละเปนตัวทุกข”หมาย 
ความวากายกับใจนี้ ถาไมมีการหลงผิดยึดมั ่นวาเปนอะไรแลว มันยังไมทุกข ; 
ตอเมื ่อใดเรายึดมั ่นถือมั ่นวา เราเปนอะไร  เมื ่อนั ้นทุกขขึ ้นมาทันที นี ้แปลวา 
เราเปนทุกขแบบหนึ่งโดยธรรมชาติภายในอยูแลว  ถามันผิดมากไปกวานั้น จนเรา. 
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ไปทําอะไรใครเขา เพราะความเห็นแกตัวกูหรือของกูนี้แลว มันก็เปนทุกขขางนอก 
อีกทีหนึ ่งคือทุกขทางสังคม   คือเบียดเบียนกันเปนวงกวางออกไป เปนชนหมู 
เบียดเบียนกัน หรือเบียดเบียนกันทั้งโลกก็สุดแท  มันก็ตองมีมูลมาจากความยึดมั่น 
ถือมันวา  ตัวเราซึ่งมาจากความอยาก  คือตัณหา  ซึ่งตัณหามาจากเวทนา  เวทนา 
ก็มาจากผัสสะ  และผัสสะก็มาจากสิ่งที่มีอยูเกลื่อนกลาดตามธรรมชาติ  เปนรูป เสียง 
กลิ ่น  รส  สัมผัส  ที ่มากระทบกันเขากับตา  หู จมูก  ลิ ้น  กาย  ที ่ไดอาศัยจิตนี้ 
ออกรับรูวา  เปนอะไรนั่นเอง. 

 
ทั้งหมดนี้คือแนวสังเชปยอยๆ ของ  mechanism  ของกลไกทางจิต  หรือ 

ของจิตที่ทันมีอยูอยางนี้  จะวาพระเจาสรางก็ได  แตที่แทมันก็เปนเรื่องของมันเอง 
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนตั้งแตวันแรกวา   ทุกอยางนี้   เปนเรื่องของมันเอง  เปน 
ธรรมชาติ;  เพราะฉะนั ้นสิ ่งทั ้งหลายจึงไดนามวา “ธรรมะ” ไปหมด; รูป เสียง 
กลิ ่น  รส  ขา งนอกก ็เป น ธรรมะ ; ตา  หู จม ูก  ลิ ้น  กาย  ใจ  ก ็เป น ธรรมะ  ; 
วิญญาณตางๆ  ก็เปนธรรมะ  ; การกระทบกันก็เปนธรรมะ  ; ตัวเวทนาก็เปน 
ธรรมะ  ; ตัณหาทุกชนิดก็คือธรรมะ  ;  อุปาทานก็ธรรมะ  ; ภพก็ธรรมะ  ; 
ชาติก็ธรรมะ; ทุกขทั ้งหลายก็ธรรมะ; ไมมีอะไรที่ไมใชธรรมะ ;  ฉะนั้นขอใหเรา 
รูธรรมะเทานั้น รูใหถูกตองวาธรรมะนั้นคืออยางนี้ ; ดังนั้นการรูกลไกที่เปนไปใน 
จิตในเรื่องเกี ่ยวกับจิตนี ้ก็เรียกวาธรรมะ ;  คือสามารถที่จะแกไขมันได ควบคุม 
มันได โดยมีความมุงหมายที่วา จะใหมันหยุดอยูแคผัสสะ หรือเพียงแคเวทนาก็ได 
เปนอยางสุดทาย อยาใหเลยไปจนปรุงเปนตัณหา ; ถาปรุงเปนตัณหาแลวก็ชวย 
ไมได ตองเปนทุกขแนๆ  ในรายนั ้น  ในกรณีนั้น  ตองไปจนถึงความทุกขโดย 
แนนอน; เพราะฉะนั้นสติปญญาและธรมมะที่ทําความรอดนี้   มันอยูตรงที ่วา 
ใหเราฉลาดคือมีสติสัมปชัญญะ   คือเมื ่อมีอะไรมากระทบตาหูเปนตนแลว 
ใหมันหยุดแตแคนั้น.  คําวาหยุดอยูแคนั้น  ไมไดหมายความวา  แข็งทื่ออยางกับ 
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ทอนไม ;  แตใหมีสติปญญาเขามาแทน เขามาสกัดไว อยาใหผัสสะปรุงจนเกิด 
เวทนา ;  คือใหมีสติปญญาเขามาแทน   และรูวาควรจะจัดการกับผัสสะรายนี้อยางไร. 
ถาจะจัดการอยางไรก็จัดการไปดวยสติปญญา  อยาปลอยใหกิเลสตัณหาเขามาจัดการ. 
ถาสติปญญาบอกวา  ไมตองจัดการอะไร  ก็เลิกกัน  ก็เฉยเสีย ;  เรื ่องก็หยุดอยู 
แคนั้น  คือมันหยุดอยูเพียงแคผัสสะแลวก็ดับไป. ทีนี้ในกรณีที่มันเร็วเกินไปกวาที่ 
เราจะทําอยางนี้ได  มันก็ปรุงเปนเวทนา  คือวาความรูสึกไดเดินไปจนถึงเปนความ 
พอใจหรือไมพอใจเสียแลว  แตก็ขอใหหยุดเพียงแคนั ้นอีกครั้งหนึ ่ง ใหสติปญญา 
มาทันอีกทีหนึ ่ง ก็หยุดอยู เพียงเวทนา พอใจหรือไมพอใจแลวก็เลิกกัน อยาได 
กลาปลอยใหเลยไปเปนความอยากอยางนั้น อยากอยางนี้ ตามความพอใจหรือไม 
พอใจนั้น  ซึ่งจะเปนตัณหาขึ้นมา  ถาเปนตัณหาแลว ชวยไมได มันจะตองไปจน 
ถึงเปนความทุกขโดยแนนอน. 

 
นี้เราจึงเห็นไดทันทีวา ตัวธรรมะอันประเสริฐนั้น พระพุทธเจาทาน 

ทรงมุ งหมายที ่ตรงนี ้ คือมุ งหมายเอาตรงที ่ “หยุดอยู ตรงผ ัสสะ”๑  หรือถ า 
พลาดไปตรงนั้น  ก็มีอีกดานหนึ่งที ่จะเอาชนะได คือตรงที่เวทนา หยุดเวทนาไว 
ใหไดอีกทีหนึ ่ง หยุดไดก็เปนอันวารอดตัว เพราะไมมีตัวกูหรือของกูเกิดขึ ้น, คือ 
ไมมีตัณหา อุปาทานเกิด มันจึงดับไป นี้เรียกวาอารมณนั้นดับไป โดยไมปรุงแตงให 
เกิดตัวกูหรือของกู; จิตก็เปนจิตตามธรรมชาติที่กระทบอารมณแลวดับไป ไมปรุงให 
เปนตัวกูหรือของกู จึงไมเปนทุกข. นี้เปนหลักใหญ  หรือวาจะเรียกอภิธรรม 
ก็เปนอภิธรรมที ่ส ุด   เปนปรมัตถที ่ส ุด  อยู ตรงนี ้ อยาไดเขาใจเปนอยางอื ่น . 
 
 

                                                
๑. ขอนี้ ถือเอาตามพระพุทธภาษิต   ที่ตรัสแกพระพาหิยะวา  “ดูกอนพาหิยะ! เมื่อใด

เธอเห็นรูปแลวก็สักวาเห็น,  ไดฟงเสียงแลว  สักวาฟง,  ไดกล่ิน  ล้ิมรส สัมผัสแลว ก็สักวา ไดกลิ่นลิ้มรส 
สัมผัส ;  เมื่อนั้น “เธอ” จักไมมี; เม่ือใด “เธอ” ไมมี “เธอ” ก็ไมปรากฏในโลกนี้ ในโลกอื่นหรือใน
ระหวางแหงโลกทั้งสอง;  นั้นแหละคือที่สุดแหงทุกขละ” ดังนี้. 

                                                              พุทธอุทาน, อุทาน ๒๕/๘๓/๔๙ 
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อันนี้แหละเปนพุทธศาสนาที่จะใชเปน  Applied Buddhism ได. เราจะตองสนใจกัน. 
ที่ตรงนี ้อยาไปสนใจเรื่องมากมาย แตใชอะไรไมได ; จงสนใจแตเรื่องที ่เรียกวา 
กํามือเดียวแลวใชประโยชนไดเต็มท่ีทั้งกํามือ. 

 
ถาเกี่ยวกับการเปนพระอรหันตนั้น พระพุทธเจาทานตรัสไวเปนหลัก 

ตายตัววา เมื ่อใด รูปกระทบตา เสียงกระทบหู จมูกกระทบลิ้น ลิ้นกระทบรส 
กายสัมผัสทางผิวหนัง แลวหยุดอยูไดแตเพียงสักวากระทบ ;  เมื่อน้ันตัวเธอจะไมมี 
เมื่อตัวเธอไมมี การวิ่งไปว่ิงมาก็ไมมี การหยุดอยูที่ไหนก็ไมมี คือไมอยากนั้นเอง ; 
ไมอยากอะไร  ไมไป ที ่ไหน  ไมมาที ่ไหน  แลวนั ้นก็คือ ที ่ส ุดทุกข. ที ่ส ุดของ 
ความทุกขนั้นหมายความวานั้คือ “นิพพาน”. นี่ไมใชเรื่องเล็กๆ แตเปนเรื่องถึงขนาด 
เปนพระอรหันตและนิพพาน “ถาตัวเธอไมมี”  ก็หมายความวา “ถาผัสสะไมปรุง 
เปนเวทนา ตัณหา อุปาทานแลว ตัวเธอก็ไมมี” นั้นก็คือนิพพาน. 

 
จะเอาไปใชสอนเด็กอยางไร    จะไดวินิจฉัยกันใหละเอียดขางหนา   แต 

อยางนอยเราก็ตองสอนใหเด็กรูวา  ความกระวนกระวายใจ  นี้มันเกิดขึ ้นมาได 
อยางไรเพราะควบคุมอะไรไมได เด็กก็พอจะมองเห็นวา ควบคุมจิตเมื ่อเห็นรูป, 
เมื ่อฟงเสียง, เมื ่อดมกลิ ่นเปนตนนี ้อยางไร แลวมันไมรอนใจ ;  ถาไมควบคุม 
อยางไรแลวมันรอนใจ.   นี ่เปนตนเงื ่อนที ่เราจะแสดงนิพพานแกเด็ก  และเปน 
ประโยชนอยางจําเปนที ่สุดแกเด็กดวย  คือเด็กจะเจริญในดานจิตใจ ในดาน 
สติปญญา เฉลียวฉลาดและมีความสุข เพราะเขามารูเร่ืองกลไกทางจิตจนควบคุม 
มันได. เพราะฉะนั ้นขอใหทานทั ้งหลาย สังเกตจนกําหนดไดวาเมื ่อไร  เรียกวา 
ตัวกูเกิดขึ้นมาแลว; เมื่อไร เรียกวาตังกูยังไมเกิด ขอย้ําใหชัดเจนลงไปอีกครั้งหนึ่งวา 
ตองศึกษาจนสามารถมองเห็น  หรือกําหนดไดชัดวา เมื่อไร egoism หรือ “ตัวกู” 
เกิด ; เมื่อไร egoism หรือ “ตัวกู” ยังไมเกิด ขอใหเขาใจวาเมื่อผัสสะกระทบทางตา 
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ทางหู กับของขางนอกนี้ ตัวกูยังไมเกิด อยาเขาใจผิดในขอนี้ เหมือนกับที่เคยนึก 
หรือเคยรบการสั่งสอนมาผิดๆ.  เมื ่อผัสสะแลว   มีเวทนากรูสึกรอน  รูสึกหนาว 
รู ส ึกอรอย   ไมอรอย   ฯลฯ  พอใจ  ไมพอใจ  ;  แมตอนนี ้  “ตัวกู”  ก็ยังไมเกิด 
แตมันหวุดหวิดเต็มท่ีแลว; egoism ยังไมเกิด แตวาพรอมท่ีจะเกิดได; หรืออาจจะ 
ไมเกิดก็ได   ถาควบคุมถูกวิธี;  ดังนั ้นเราตองถือวา  ในระยะของผัสสะหรือของ 
เวทนานี่  egoism หรือ  “ตัวกู”  นี้  ยังไมเกิด. 

 
หลังจากเวทนานั ้น  ถามันเกิดความอยากอยางนั ้น อยากอยางนี้ 

ไปตามเวทนานั้น นี่เรียกวาตัณหา นี่แหละคือ “ตัวกู” เริ่มปฏิสนธิ เริ่มกอปฏิสนธิ 
หรือตั ้งครรภแลว.  พอเปนอุปาทานชัดลงไปวา “กูเปนผู อยางนั ้น” “กูเปนผู 
อยางนี้” ไปตามความหมายอยากนั้น นี่ “ตัวกู” นี้มันครรภแกแลว.  ที่นี้ ภพ นี่ก็คือ 
มันทําการคลอด  มันถึงคราวที่พรอมท่ีจะคลอดแลว. ทีนี้  ชาติ  ก็เกิดออกมาเปน 
“ตัวกู” อยางนั้น อยางนี้โดยสมบูรณ  ออกมาขางนอกใหคนอื่นเห็นเลยวา ตัวกูนี้มี 
รูปรางอยางไร แสดงทาผู ดี หรือผู ราย เขาใสคนอื่นเลย  จนคนอื่นเห็นไดเลย 
หรือแมวาคนอื ่นไมเห็นได คนอื ่นไมมาเกี ่ยวของดวย มันก็เปนทุกขอยู ในตัวกู 
นั่นเอง เพราะตัวกูไดเกิดมา เบิกบานออกมาโดยสมบูรณแลว ดังนั้นจึงปนกันไดวา 
ในขณะแหงผัสสะและเวทนานั ้น “ตัวกู” ยังไมเกิด; แตพอถึงขณะแหงตัณหา 
อุปาทาน  ภพ  ชาติแลว  ก็ตัวกูเกิด. 

 
ผัสสะนี่  เขาแปลกันวา  contact, เปนคํางายๆวา contact ก็คือกระทบ ; 

และเวทนาก็วา feeling,  ศัพทธรรมดาทั ้งนั ้น;  แลวตัณหาก็ desire อุปาทาน 
ก็  clinging บาง, attachment บาง,  grasping  บาง, แลวแตใชคําไหน ; แตคําวา 
attachment นั้น ใชกันมากและถือวาถูกตอง;  ภพนี่ก็คือ performation of existence 
เรียกวากรรม ก็เปนกรรมตรงที่มัน perform นี่เอง;  มันเปนกรรมที่กระทําการเกิด 
หรือทําใหมี  existence ขึ้นมา มีภพเปนภพ เปนอยางนั้นเปนอยางนี้โดยสมบูรณ. 
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คําวาชาติก็คือ  birth เฉยๆ, birth อยางการคลอด การเกิด. ตอจากนั้นก็เปนทุกข 
ทั้งนั ้น ใชคําวา suffering ทั ้งนั ้น. ทั ้งนี ้เผื ่อจะตองอธิบายใหชาวตางประเทศฟง 
บาง ก็ใชคําใหถ ูกๆ มันงายดี.  เราจะเห ็นวาเขาไมไดใชคําพิเศษอื ่นๆ ; ใชคํา 
ธรรมดาสามัญ  แตมีความหมายของมันพิเศษ. 

 
พอเราจับไดวา   ตัวกูเกิด  หรือไมเกิดกันตอนไหน  อยางไรแลว 

เราก็ตองดูตอ ไปอีกวา  ตอนไหนมันวาง  “ตัวกู”ตอนไหนมันกลุ ม ไปดวย 
“ตัวกู” ที่มันวุนวายกลัดกลุมไปดวยตัวกู ก็คือตอนที่หลังจากเปนตัณหา อุปาทาน 
เสียแลว ;  มันมีความรู ส ึก เปน  egoism เส ียแลว ; อยางนี ้เรียกวา  ไมว าง 
แลวมันก็คือ  วุ น ; วุ นก็คือความทุกข. ไมมี egoism ไหน   ที ่จะไมเปนทุกข ; 
มันเพียงแตวา egoism อยางดี มันก็ทุกขอยางซอนเรน มันทุกขเงียนสนิท มัน 
เปนทุกขโดยไมประจักษ. egoism อยางเลวนั ้น  มันทุกขโดยประจักษ; แตวา 
ทุกขโดยประจักษหรือไมประจักษก็ตาม มันวุนทั้งนั้น; มันวุนอยูขางใน หรือมัน 
วุนอยูขางนอก หรือมันวุนทั้งขางในทั้งขางนอก ;  อาการวุนนั้นแหละ คืออาการ 
ทุกขที่เปนทุกข. 

 
เรื่องนี้   เราอยาใหเปนเรื่องในหนังสือ  เราตองใหเปนเรื่องในใจของเรา 

เอง  ที่เราเห็นโดยประจักษเปนอยางนี้. ตลอดเวลาที่ตัวกูหรือของกูก็ตามยังไมเกิด 
นี้เราเรียกวา “วาง”  วางก็สบายไปหมดเลย.  ในขณะใดที่เราไมเห็นแกตัวเรา 
คือไมมี  egoism ขณะนั้นเราสบาย. ถามัน fluke มันบังเอิญอยางไรก็ตาม  มันเกิด 
ปรุงเปนตัวกู  ของกู ขึ้นมา  จากทางตา  ทางหู หรือทางคิดนึกอะไรเอาเอง 
แลวมันก็วุ นขึ ้นมา แลวเราก็เปนทุกข. ตัวอยางเมื ่อเราทําหนาที ่ครูสอนไปน้ี 
มันสนุกสนานเพราะมันวาง ;  แมสอนใหวุนวาย  สอนอยูอยางชุลมุนวุนวายในหอง 
เรียนอยางไรมันก็วาง; ไมใชรางกายตองอยูนิ ่งๆ อยางนั ้นไมใช;  รางกายยังคง 
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ทํางานอยูขยันขันแข็งทั้งทางกาย   ทางใจก็ยังเรียกวาวาง   เพราะในตอนนั้น 
มันไมมีความรูสึกที ่เปน egoism  หรือเปนตัวตน ของตนอะไรที ่ไหน; มันเปนสติ 
ปญญาแทๆ ควบคุมรางกายจิตใจใหทําไป เราจึงสนุกในการสอน  ในการงาน 
ในการทําไรทํานาอะไรทุกอยาง  ที ่นี ้ ถาประเดี ๋ยวเผลอไป  มีอะไรมากระทบ 
สะกิดใหมีความรูสึกในทางมีตัวเรา มีของเรา เกิดความเห็นแกตัวเราขึ้นมา ก็เกิด 
คิดวาเงินเดือนไมพอใชแลว   ไดนอยเกินไปแลว  ควรจะไดมากกวาน้ี  หรือวามันจะ 
ตองทําอยางนั้น  ตองทําอยางนี้มันจึงจะไดอยางนั้น  ไดอยางนี้ แลนออกไปนอก 
ทางของงานสอนแลว  มันไปทํางานเห็นแกตัวตน  มันก็เปนทุกขขึ ้นมาทันที. 
คนเดียวกันนั ้นแหละ   ฐานะอยางเด ียวกัน    คนเดียวกัน  นาทีเด ียวกันก็ย ัง 
เปลี ่ยนได  ไมต องถึงชั ่ว โมง .  เราตองสัง เกตคําวา  “วุ น ” กับคําวา  “วาง ” 
ใหดี; ทีแรกยังวางอยู ก็สอนสนุก  แตแวบเดียว  วุนแลวตกนรกทั ้งเปน  ทนทํา 
ไปพลางดวยอาการตกนรกทั้งเปน; อยางนอยก็รูสึกนอยเนื้อต่ําใจในอาชีพของครู 
เชนนี้เปนตน; วุน หรือ วาง ขอใหเขาใจอยางนี้. 

 
อยากยกตัวอยางใหงายกวานี้   โดยยกตัวอยางพวกกรรมกร   ที่ทํางาน 

หนัก   กลางแดด กลางลม  กลางฝน แจวเรือจาง หรือขุดดิน ขุดทองรองอะไร 
ก็ตาม ; ถาใจเขาวาง egoism ไมโผลเขามาในใจ  เขาสนุก แจวเรื ่อจางก็สนุก 
รองเพลงก็ได แจวเรื่อจางทวนน้ํากลางแดด กลางฝนรองเพลงได.  แตถาเผลอ 
มีอะไรมาปรุงเปน egoism เห็นแกตัวขึ ้นมา เห็นแกตวัเอง หรือครอบครัวขึ ้นมา 
อยางนี้มันรองเพลงไมออกขึ้นมาทันทีเลย ;  มันเปนความคิดกลัดกลุม โทษคนนั้น 
คนนี้ โทษพระเจา โทษเทวดา  ดาธรรมชาติ หรือดาอะไรไปไดรอยแปดอยาง 
เปนทุกขเปนนรกขึ้นมาที่นั่นเดี๋ยวนั้น นั้นคือวุน ;  ฉะน้ันเมื่อเวลาวางจาก egoism 
นั้นแหละคือเวลาที่เรากําลังอยูดวยนิพพานในความหมายระดับหนึ่ง หรือจะเรียกวา 
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สวรรครองลงมาก็สุดแท.  เมื ่อกําลังวุ นอยู กับ   egoism  นั้นคือนรก  หรือความ 
ทนทุกขทรมานไมตองไปหานรกที ่อื ่น;  ดังนั ้นอยาไดประมาทคําเพียง  ๒ คําวา 
“วาง” กับ  “วุ น” นี ่ค ือคําธรรมะแท.  วาง  คือไมปรุงแตง  จัดเปน  วิสังขาร ; 
วุน คือปรุงแตง จัดเปน สังขาร 

 
สังขารคํานี ้  แปลวาปรุงแตง;  สิ ่งที ่ถูกปรุงแตงจัดเปน  สังขตะ : 

ถาไมมีการปรุงแตงก็คือ อสังขตะ  คือวาง;  จะเปนสุขสบายที่สุด  สนุกสนานที่สุด 
โกยโคลนอยูในทองรองก็ยังสรวลเสเฮฮา ยังสนุกสนานได;  ถูพื ้นเรือนอยูแทๆ 
ก็ยังสนุกได, เปนคุณหญิงคุณนายถาจิตวางแมจะถูพื้นก็ยังสนุกได ไมตองไปหา 
อะไรสนุกสนานที ่ไหน. แตถาจิตวุ นแลว ไมตองพูดถึงถูพื ้นละ ใหนั ่งนอนอยู ใน 
ลักษณะอยางไรมันก็ตกนรกทั้งเปนอยูนั้นแหละ นี่คือใจความแทของคําวาวางกับ 
คําวาวุ น. ถาเขาใจแลว จะพบวา ขณะหนึ ่งเราอาจเสวยรสของนิพพานตาม 
ธรรมชาติอยู  แตพอเผลอแผลบเดียวเปลี่ยนเปนลงนรก แลวทนทุกขทรมานอยูใน 
วัฏฏสงสาร  ในนรกอยางยิ่ง นี่แหละกลไกของจิตเปนไดถึงอยางนี้ ที่อาตมา 
ตองกลาวยืดยาว  หรือลึกซึ้งไปบางนี้ ก็กลาวเพื่อเปนหลักพื้นฐานเสียในวันแรก 
เปนแนวสังเขปทั่วไปตลอดสาย แลวเราจะไดพูดรายละเอียดงายๆ ในวันหลังๆ; 
ฉะนั้นขอใหกําหนดไวในฐานะที่เปนหลักพื ้นฐานวา   ตัวกูเกิด  แลวก็วุน :ตัวกู 
ยังไมเกิด  ก็ยังวางอยู .  วางอยางนี ้ก็มีลักษณะเปนนิพพานเหมือนกันแตวา 
ชั ่วคราว   คือไมใชน ิพพานจริง   เป นนิพพานที ่ช ิมลองสําหรับคนทั ่วไปแตก ็มี 
รสชาดอยางเดียวกันกับนิพพานจริง ;  ผิดกันแตวา นิพพานจริงนั้น วางเด็ดขาด 
ลงไป   มันเปลี ่ยนแปลงเป นวุ นอ ีกไม ได เท านั ้น .  เรื ่องเอาไวพ ูดกันทีหล ังโดย 
ละเอียด. 

 
ฉะนั้นหลักที่เปนทางศีลธรรม ที่เราจะบอกเด็กๆ ได ก็บอกตามหลักที่ 

พระพุทธเจาไดทรงวางไววา จิตที่ตั้งไวผิด หรือ จิตที่ตั้งไวถูก สองอยางเทานั้น. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๕๘

จิตที ่ตั ้งไวผิดนั ้นก็คือวา  เราปรับปรุงมันผิดในเมื ่อไดเห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ ่น 
ลิ ้มรส  เปนตน  ที ่เราไปทํากับมันผิด   ไปจัดกับมันผิด   ไปดําเนินกับมันผิด 
มันเปนทุกขเปนนรกขึ ้นมา  ; แตถาเราจัดกับมันถูก  มันเปนสวรรคหรือเปน 
นิพพานขึ้นมา ;  ดังนั้นพระพุทธเจาทานจึงตรัสวา  จิตที่ตั้งไวผิดนั้น  มันทําอันตราย 
แกคนนั ้น   ยิ ่งกวาที ่พวกโจร  หรือคนเกลียดชังม ีเวรมีภ ัย จะมารวมกันทําให 
แกคนนั ้น  ทีนี ้ จิตที ่ตั ้งไว ถ ูก  มันจะทําความสุขสวัสด ีให แก บ ุคคลนั ้น   ยิ ่งกว า 
ที ่คนร ักทั ้งหมดของเขา  จะมาช วยทําให เขา . แปลวา  จ ิตที ่ตั ้งไว ผ ิด  ก ับจ ิตที่ 
ตั้งไวถูกน้ีมันเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง.  การตั้งผิดหรือตั้งถูกน้ี  มันเกี่ยวกับกลไกของ 
จิตเทานั้นไมมีอยางอื่น.  ถาพลิกไปถูกทาง  ก็ตั ้งไวถูก ; ถาพลิกไปทางผิด  ก็ตั ้ง 
ไวผิด ; ฉะนั ้นเราจงระมัดระวังใหดี เหมือนที ่เราฉลาดในการขับรถยนต ไมชน 
เสาไฟฟา  ไมลงคู ไมลงคลอง  มันจึงเปนสิ ่งที ่ไรประโยชนจากการมีชีวิตอยู 
โดยสมบูรณ 

 
เราไดเขาใจความที่เปนหลักมาเรื่อยๆ วา จิตคือศูนยกลาง; จะปรุงเปน 

ตัวกู ของกู คือเปนegoism  ขึ้นมาเมื ่อไร หรือจะยังวางอยูอยางไร ก็มีกฎเกณฑ 
เหมือนกับ ที ่ว ามาแลว ; และมารวมอยู ที ่หลักวา   ตอ งดํา รงตน  หรือจิต 
ใหถูก คืออยาใหกลายเปนผิดไปได; และการดํารงไวถูกนี้ คือการไมใหเกิดความ 
เห็นแกตนเปนหลักธรรมะที ่เรียกวา  “แนวเดียวตลอดสาย ” คือใชไดตั ้งแตเด ็ก 
แรกคลอด เด็กโต  คนหนุม คนสาว คนเฒาคนแก และคนจะเปนพระอริยเจา 
กันในที ่สุด; เพราะฉะนั ้นจึงถือวา ความไมยึดมั ่นถือมั ่นนี ้แหละ คือหัวใจของ 
พุทธศาสนา  ซึ ่งมีอยู ในประโยคสั ้นๆ  วา  “สิ ่งทั ้งปวงไมควรยึดมั ่น  ถือมั ่น ” 
ทานที่เปนนักศึกษา ทานคงจะไดเคยพบเขากลาว เขาเขียน เขาถือกันวา คาถา 
พ ร ะ อ ัส ส ช ิที ่ว า  “เ ย  ธ ม ฺม า  เ ห ต ุป ป ฺภ ว า  เ ต ส ํ เ ห ตุ  ต ถ า ค โต ”เ ป น ต น  
ที่จารึกแผนอิฐวา นี้เปนหัวใจของพระพุทธศาสนา ที่นี้ขอใหดูคิดดูวา ที่มีหลักอยางนั้น 
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ก็เพื ่อไมใหยึดมั ่น   ถือมั ่น  สิ ่งทั ้งหลายลวนแตมีเหตุ เกิด เพราะเหตุ ดับไป 
ก็เพราะเหตุดับ ; นั้นแหละคือการบอกวามันยึดมั่นถือมั่นไมไดั ้ เพราะไมมีอะไร 
มากไปกวาสิ่งที่เปนไปตามเหตุเทานั้นเอง. 

 
ทีนี ้บางคนถือวา โอวาทปาติโมกขที ่ว า “สพฺพปาปสฺส  อกรณํ ...” 

คือไมทําชั ่ว ทําดีใหเต็มที่ และทําจิตใหบริสุทธิ ์ นี ้เปนคําสอนของพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย นี้คือหัวใจของพระพุทธศาสนา; ดังนี ้ก็ได มันก็ถูก; แตแลวอยาลืมวา 
นั้นก็คือไมยึดมั ่น ถือมั ่นเหมือนกัน คนเราจะไมทําชั ่วได ก็เพราะทําลายความ 
ยึดมั ่นถือมั ่นเสียกอนตามควร ยิ ่งจะทําดีดวยแลว ก็ตองจะมีความเห็นแกตัว 
นอยที ่สุดเรียกวา  ไมยึดมั ่นถือมั ่น  อยู ตามสวน ;  และที ่ทําจิตใหบริสุทธิ ์นั ้น 
ก็คือไมยึดมั ่นถือมั ่นโดยประการทั ้งปวงนั ้นเอง  ; ดังนั ้นเปนอันวา  ขึ ้นชื ่อวา 
หัวใจพุทธศาสนาแลว ทําอยางไรเสียก็ตองมารวมอยูที่วา  ไมยึดมั่น ถือมั่น ทั้งนั้น. 
 

 
สวนเรื่องอริยยสัจจ ๔ ก็เหมือนกัน ก็ถือวา เปนหัวใจพระพุทธศาสนา 

ก็ได เพราะความทุกขก็คือ ผลของความยึดมั่น ถือมั่น เพราะมีตัณหา ; ที่วาไมทุกข 
เปนนิโรธเปนนิพพาน  ก็คือไมยึดมั ่น ถือมั ่นเลย ;  และมรรคมีองค ๘ ก็คือวิธี 
ปฏิบัติเพื ่อไมใหยึดมั ่น ถือมั ่น ; ดังนั ้นเรื ่องอริยสัจจทั ้งหมด ทั ้งกระบินั ้น  ก็คือ 
เรื่องไมยึดมั ่น   ถือมั ่น .  แมจะยกเรื่องศีล  สมาธิ ปญญา อะไรมาก็ตามเถอะ 
มันมีรากฐานหรือแกนกลางอยูที่การไมยึดมั่น  ถือมั่นทั้งนั้น  เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียก 
วา จริยธรรมนั้นอาตมาจึงยืนยันวา มีแตแนวเดียว  สายเดียว  อยางนาประหลาด 
คือเรื่อง ความไมยึดมั ่น ถือมั่น ; ขอใหชวยจําประโยควา “สพฺเพ  ธมฺมานาลํ 
อภินิเวสาย” นี้ไวในฐานะเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาทั้งหมด ที่พระพุทธเจาทาน 
ทรงยืนยันของทานเองอยางนั้น มีคนไปถามทานวา คําตรัสทั้งหมดสรุปใหเปน 
เรื่องเดียว ขอเดียวไดไหม  และวาอยางไร.  ทานก็วาอยางนี้วา  “สิ่งทั้งปวงไมควร 
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ยึดมั ่น  ถือมั ่น”  เปนบาลีวา  สพฺเพ  ธมฺมา  นาลํ อภินิเวสาย ; แลวเอาไปใช 
ไดหมดเลย ทุกอยางทุกประการไมวาในกรณีไหน;  เพราะวา  ความไมยึดมั่นนี้ 
มันหมายถึงไมยึดมั ่น  ถือมั ่นตัวตน  หรือของคนแลวไมเกิดความเห็นแกตน . 
ถาเรานํามาสอนเด็ก เราก็ลดต่ําลงมาเปนเพียงความไมเห็นแกตน   คือไมมี selfishness 
เปนความไมยึดมั ่นถือมั่นในชั้นที ่ไมเห็นแกตน, หรืออยาใหเห็นแกตนดวยความ 
ยึดมั่น  ถือมั่น. 

 
ทีนี้เปนปญหาอาจจะเกิดขึ้นวาเด็กจะทําสิ่งตางๆ ไปดวยอํานาจอะไร 

ถาไมใหเขามีความยึดมั ่นถือมั ่น ขอนี้ ขอตอบวา อยาลืมวา ตองใหทําไปดวย 
สติป ญญา . สติป ญญานั ้น   เปนความรู ส ึกผ ิดชอบชั ่วด ี  นั ่นไมใช อ ันเด ียวก ัน 
กับความยึดมั ่นถือมั ่น  ไมใช  egoism ในรูปของ selfisfness แตเปนสติปญญา 
เพราะฉะนั้นเราจึงอบรมสติปญญาใหรูวา  อะไรเปนอะไร, อะไรควรทําอยางไร, 
อะไรไมควรทําอยางไรนี่เปนสติปญญา ;  แลวเขามี  aim  และกระทั่งมี  ambition 
อยางแรงกลาอยูไดดวยอํานาจของสติปญญา.   ถามี  aim  มี  ambition  อยูดวยความ 
ยึดมั่นถือมั่นที่ไรสติปญญาแลว  แนนอนเขาตองสลายวินาศไปเลย;  จะตองฆา 
ตัวตาย  จะตองรองไห  จะตองกินยาตาย หรือจะตองทําสิ ่งที ่ไมควรทํา ; ฉะนั ้น 
aim หรือ ambition ที ่ค ุมอยู ด วยความยึดมั ่นถือมั ่นนั ้น จะนําไปลงนรกทั ้งนั ้น. 
aim หรือ ambition ที่ควบคุมอยูดวยสติปญญานั้น จะเดินถูกทางทั้งนั้น เปนจิตที่ตั้ง 
ไวถูก และไมมีทางที่จะเปนทุกขได  นี่เรียกวา เรามีสติปญญาเปนตัวตน ดีกวา 
ที ่จะมีกิเลสตัณหาเปนตัวตน. ถาจะใหเด็กๆ มีตัวตนเหลืออยู ละก็  จงใหมีสติ 
ปญญาเปนตัวตน  อยาใหมีความยึดมั่น ถือมั่น หรือกิเลส  ตัณหานั้นเปนตัวตน. 
ถาเราจะเหลือบดูกันใหตลอดสาย วาเปนมนุษยทั้งโลกเราอยูในลักษณะอยางไร ก็จะ 
เห็นวากําลังมีการเห็นแกตัวจัด  เปนตัวกูของกู ที ่เลวที ่สุดนี ้ก็มี; และกําลังมี 
ตัวกูที่ดี  คือวาไมเห็นแกตัว  แตเห็นแกผูอื่นอยูนี้ก็มี ;  และมีตัวกูบางเบามีตัวตน 
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๖๑จริยธรรมมีเพียงแนวเดียว 

เบาบางแทบจะไมเห็นแกตัวเลยนี้ก็มี;  แลวก็พวกที่หมดความเห็นแกตัวโดยเด็ดขาด 
คือพวกพระอรหันต  อยางนี ้ก็มี.   มันมีเปนลําดับ   เปนสายอยู อยางนี ้ก็จริง 
แตโดยที่แทแลวมันเปนคนเรื่องเดียวกัน คือมีความเห็นแกตัวที่เบาบางลงไป   จน 
กระทั่งไมเห็นแกตัวเทานั ้น;  ฉะนั้นหลักจริยธรรมที่ถูกตองจึงเปนเรื ่องเดียวโดด 
คือ  เรื่องไมเห็นแกตัว. 
 

การที่เราจะขจัดความเห็นแกตัวนี้ ไมมีอะไรอื่นนอกจากธรรมะแนวเดียว 
เทานั ้น คือที่เรียกวามรรคมีองค ๘ นั ้นเอง, มรรคมีองค ๘ ที ่เราจะขยายใหเห็น 
ความเปนพุทธิศึกษา, จริยศึกษา, พลศึกษาและหัตถศึกษากันในวันหลัง. ดังนั้น 
การศึกษาของเราทั ้ง ๔ ศึกษานี้ ถาใหเปนอุดมคติที ่ถูกตองแลว มันตองเปนไป 
ในทางที่จะขจัดขัดเกลาความเห็นแกตัวทุกศึกษา ;  ไมวาพุทธิศึกษา จริยศึกษา 
พลศึกษา หัตถศึกษาไหนก็ตาม  ที่ทําไปน้ันตองมุงไปยังการทําลายความเห็นแกตัว 
ทั้งนั ้น มันจึงจะเปนศึกษาทั ้ง ๔ แขนง  ที่เปนอุดมคติ.  เปนอันวาเราพูดกันมา 
ถึงเรื่องพื้นฐานทั้งหมด ของสิ่งที่ไมพึงปรารถนา และที่พึงปรารถนาคือ ความทุกข 
และ ความไมมีทุกข นั้นเอง. เพราะมันมีศูนยกลางอยูที ่จิต , ถาจิตตั ้งไวผิด 
เกิด  egoism ควบคุมไวไมได  ก็เห็นแกตัว  ก็เปนทุกขกันหมด. ถาตั ้งไวถูก มัน 
กลายเปนสติปญญา  ไมเปน  egoism  แลวก็เปนสุขกันหมด. 

 
คําบรรยายในวันนี ้  มุงจะชี ้ใหเห็นวา จริยธรรมมีเพียงแนวเดียว 

เพราะตัวเหตุที ่ทําใหเกิดทุกข  ก็มีเพียงตัวเดียว  แนวเดียว  สายเดียว; ฉะนั้น 
ตัวเหตุที่จะดับทุกข  ตัดความทุกข ก็มีเพียงแนวเดียวสายเดียว ;  กลับกันอยูตรง 
ที ่ว า   “มีเห ็นแกต ัว ”  หรือ  “ไม เห ็นแกต ัว ” ; หรือ วา  “วุ น ” หรือวา  “วา ง ” 
นั้นเอง.  ถาเรามีชีวิตมีลมหายใจอยูดวยความวางแลว จะสนุกสนานไปหมด; 
ไมไดเงินเดือนเลยยิ่งสนุก  เพราะมันยิ ่งวางมากไปกวา ;  การไดเงินเดือนนั้น 
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 พุทธิกจริยธรรม ๖๒

ยิ่งยั ่วใหมี  “ตัว”  อยางนั ้น   มี “ของตัว” อยางนี ้ ตัวอยางเชนสาวกของพระ 
อริยเจานี ้ ทานทํางานโดยไมตองมีเงินเดือน   เชนนี ้ก็ยังสนุก.  นี ่เราเล็งไปถึง 
อยางนี้กอน  แลวก็ปรับปรุงนํามาใชแกเราตามที่เราจะปรับกันได. 
 

ในที ่สุดก็สรุปความวา เราจะมุ งทําการศึกษา ใหรู ใหเขาใจอยาง 
แจมแจง แตกฉาน  ถึงจริยธรรมแนวเดียว สายเดียวนี ้ใหจนไดในเวลาอันสั ้น 
แลวปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับหนาที่ของครู หรือหนาที่ที่เราจะตองประพฤติตอโลก 
ทั้งหมดก็จะเปนของงายดายไป;  เราจะตั้งอยูในฐานะเปนปูชนียบุคคล ยกสถานะ 
ทางวิญญาณของโลกใหสูงไดจริง;  จะทําใหเราชื่นใจ สบายใจ ยิ่งกวาเงินเดือน 
หรืออะไรๆ  ที ่พ ึงจะไดรับ ; ดังนั ้นจึงไม เส ียหลายที ่จะมาสนใจเรื ่อ งนี ้ เพื ่อ 
ประโยชนแกเราเอง  เพื ่อประโยชนแกเด็กๆ  เพื ่อประโยชนแกประเทศชาติ 
บานเมือง  หรือแกโลกทั้งสิ้น. 

 
 
 
 

อาตมาขอยุติคําบรรยายในวันนี้เพียงเทานี้ 
 

--------------------- 
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ปาฐกถาชุด  แนะแนวจริยธรรม  ครั้งที่  ๓ 
เรื่อง 

อุปสรรค,  ศัตรู,  ความรวนเร 
และความพังทลายของจริยธรรม 

๑๐  มกราคม  ๒๕๐๕ 
---------------- 

 
 
 

ทานที่ปฏิญญาตัวเองวาเปนครู  ทั้งหลาย. 
 

อาตมาใครจะใหทานทั้งหลาย  ไดทราบ   และแสดงความเคารพ 
ตอพระพุทธภาษิตขอหนึ่ง  ซึ่งพระพุทธเจาไดตรัสไว  ดังตอไปนี้ :- 

 
“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอเปนสมณะและปฏิญาณตอตัวเองวา 

เปนสมณะ ;  เ มื ่อถูก เขาถามวา เปนอะไร   ก็ตอบวา   เราเปนสมณะดังนี ้; 
เพราะฉะนั้นสิ่งที ่ตองกระทําทางกาย  วาจา  ใจ  อันใด  อันเปนกิจของสมณะ 
เราจะทํากิจนั้นใหสมบูรณ ;  เม่ือกระทําอยูอยางนั้น  การบริโภคจตุปจจัยทั้ง  ๔ 
ของทายกทายิกา  ก็จักไมเปนหมัน  แตจักเปนระโยชน  เปนกําไรใหญหลวง 
แกทายกทายิกาทั้งหลาย”   ดังนี้ .  

 
๖๓ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๖๔

ขอใหทานครูบาอาจารยทั้งหลายลองพิจารณาดู  ถึงพระพุทธภาษิตขอน้ี 
ซึ่งมีอยูวา  เมื่อเราปฏิญาณตัววาเปนอะไร  และไดหนาที่ของความเปนอยางนั้น 
สมบูรณแลว  ยอมเกิดกําไรแกบุคคลผูจุนเจือชวยเหลือเรา  ทานทั้งหลายปฏิญญา 
ตัววาเปนครู  หนาที่ก็คือ  เปนผูนํา  หรือเปนผูยกสถานะทางวิญญาณของพลโลก 
ในโลกนี้ใหสูงขึ้น;  เมื่อไดกระทําดังนั้น  ก็จะเกิดเปนกําไรมากมายแกผูจุนเจือเรา; 
เงินเดือนก็กลายเปนธูปเทียนและเปนเครื่องบูชาคุณไป  ไมใชคาจาง;  เราจึงไม 
ตกอยูในฐานะเปนลูกจาง  แตเปนปูชนียบุคคล  ดังที่ไดกลาวแลวในวันแรก.  ถา 
ผูใดยังปฏิญาณตนตอไปวาเปนครู  ก็ยังเอาตัวรอดไดเพราะเหตุนี ้;  ถาหากเกิด 
ไมยืนยัน  ไมปฏิญาณตนวาเปนครูกันขึ้นมาแลว  การอบรม  หรือการบรรยายของเรา 
ในคราวนี้ก็จะมีสภาพเปน  bankrupt  ลมละลาย  ไมพอใชหนี้  คือวาไมนํามาซึ่ง 
ผลคุมกัน  เพราะฉะนั้นถายังปฏิญญาณวาเปนครูอยูตอไป  การอบรมก็ยังดําเนิน 
ไปได  คือทํากันตอไปได. 

 
ในการบรรยายครั ้งนี ้  อาตมาจะได กล าวถ ึง  อุปสรรค   ศัตรูความ 

รวนเร  และความพังทลายของจริยธรรม .  ขอใหทานทั้งหลายจงไดทบทวนถึง 
ขอท่ีวาในการบรรยายครั้งที่  ๑  นั้น  อาตมาไดกลาวถึงขอความเบื้องตนทั่วๆ  ไป 
ของสิ่งที่เรียกวาธรรมะหรือศาสนา  ซึ่งรวมทั้งจริยธรรมดวย  ;  และในการบรรยาย 
ครั ้งที ่  ๒  ก็ไดกลาวถึงขอที่วาจริยธรรมนั ้น  มีแนวเพียงแนวเดียว;  สายเดียว 
แมจะมีหลายรูปหรือหลายเหลี ่ยม   ขอใหกําหนดไวเปนที ่แนนอนอยางนี ้วา 
จริยธรรมนั้น  เหมือนกับภูเขาลูกหนึ่ง  ดูในทิศทางตางกันก็จะเห็นเปนหลายรูป 
แลวมันยังมีหลายเหลี่ยม  คือวาแลวแตใครมีจิตใจอยางไร  ก็จะมองเห็นแตเหลี่ยม 
นั้น  ไมเห็นเหลี ่ยมอื ่น  ผูที ่มีจิตใจหนักไปในทางปรัชญา  ก็จะเห็นธรรม  หรือ 
แมแตจริยธรรมเปนรูปปรัชญาไป  ;  พวกที่มีจิตใจหนักไปในทางวรรณคดี  ก็จะเห็น 
เปนรูปวรรณคดีไป  ดังนี้เปนตน  ;  เหมือนดังภูเขาลูกนั้น  ถาสัตวที ่เปนวัวก็เห็น 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



๖๕อุปสรรค,  ศัตรู,  ความรวนเรและความพังทลายของจริยธรรม 

แตหญาหรือใบไมที่จะกินได  ไมมองเห็นสิ่งอื่น;  พวกที่จะเอาไมไปขาย  ก็จะมอง 
เห็นแตตนไมที่จะเอาไปขายได;  พวกที่ตองการหิน  ก็มองเห็นแตหินที่จะนําเอาไป 
ขายได;  ฉะนั้นจึงตองระมัดระวังความคิดของเรานี้  ใหแลนไปในรูปหรือในเหลี่ยม 
ที ่ควร  หรือใหเปน  application  คือนํามาใชประโยชนแกชีวิต  เปนประจําวัน 
ของเราไดจริง;  ฉะนั้นจึงไดเตือนซ้ําๆ ในขอนี้  การที่เรายังคงปฏิญาณวาเปน 
ครูอยูนี้  มันมีความหมายสําคัญมาก  เพราะวาจะไดมีจิตใจที่หนักแนนเหมือนแผนหิน 
ลงไปในอุดมคติของคําวา  “ครู”  ไมเลื่อนลอยเหมือนบุคคลที่ถืออาชีพครูเปนเพียง 
เรือจางลํานอยๆ มีราคาไมกี ่บาท  ก็ใชขามฟากไปสูฝ งโนนได;  ไมตองลงทุน 
เปนลานเหมือนกับสรางสะพานพุทธฯ  หรือสะพานกรุงธนฯ.  เรือจางลํานอย 
ก็ขามฟากไปสูอาชีพอื่น  ซึ่งไมอยูในฐานะผูที่ยกวิญญาณของพลโลก  เหมือนกับ 
ความเปนครู.  นั้นคือการเปลี่ยนอาชีพ! 

 
อาตมาอยากจะแนะนําถึงคําวา  อาชีพ.  ในทางธรรมะก็มีคําวาอาชีพอยู 

คําหนึ ่ง  ซึ่งใชเปนอาชีพ   แมของพระพุทธเจา  หรือของภิกษุสงฆ  ของพระ 
อริยบุคคล  หรือสมมุติสงฆก็ตาม.  มีบาลีอยูวา  “ภิกฺษุ  ภิกฺขูนํ  สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน 
= ภิกษุผูรูถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพอยางเดียวกับภิกษุทั้งหลาย”.  นี้คําวาอาชีพ 
มีอยูในวลีวา  “การศึกษาและอาชีพอยางภิกษุทั้งหลาย”.  นี้ก็คือ  อาชีพที่ เปน 
เจาหนี้ !  เพราะวาเมื่อเราไดบําเพ็ญตามอุดมคติท่ียกวิญญาณของสัตวโลกใหสูง 
สําเร็จแลว  เรากลายเปนเจาแหงหนี้มหึมาทีเดียว  เพราะสิ่งที่เราทําใหแกสัตวโลก 
หรือคนทั้งหลายนั้น  มันมีคามากมายเกินกวาที่จะตีราคาไหวจัดเปนพวกอนรรฆ 
คือเขาไมตีราคากัน  เมื่อครูไดทําวิญญาณของใครใหสูงขึ้นได  แมเพียงคนเดียว 
ก็ถือวาไดทําประโยชนใหแกโลก  ชนิดที่ตีราคาไมไหว;  ฉะนั้นเงินเดือนนก็กลาย 
เปนของเหมือนกับเสนหญา  เศษไม  ที่ใชเปนธูปเทียนบูชาคุณอยางนี ้ไป  สัตว 
โลกกลายเปนลูกหนี ้ของปูชนียบุคคล ;  ปูชนียบุคคลทั ้งหลายจึงมีอาชีพเปน 
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 พุทธิกจริยธรรม ๖๖

เจาหนี้,  อาชีพอยางเจาหนี้;  ถึงเขาจะใชหนี้อยางไร  ก็ยังไมเพียวพออยูนั ้นเอง, 
บุญคุณยังอยูเหนือกวาอยูนั่นเอง;  ฉะนั้นสิ่งที่รับมาหรือบริโภคไป  มันก็กลายเปน 
สิ่งเล็กนอย  เกินไปกวาที่จะเรียกวาคาจาง.  แตถาเราทําตนไมสมกับท่ีเราปฏิญาณ 
วาเปนครู  ปฏิบัติหนาที ่ยอหยอน  เงินจํานวนเดียวกันนั ่นแหละ  ก็จะกลายเปน 
คาจาง;  และถาเผอิญเปนไดถึงกับวา  งานที่ปฏิบัติไปไดผลไมคุมกันแลว  เราก็จะ 
กลายเปนลูกจางที่ทํางานไมคุมคาจาง  คือ  เปนลูกจางที่ใชไมได  นี้เปนอันตราย 
ที่รายที ่สุด  ฉะนั ้นการที ่จะสํานึกถึงขอที่ตองมีอาชีพอยางเจาหนี ้  ในฐานะเปน 
ปูชนียบุคคลนี้เปนสิ่งที่จําเปนมาก  เราจะตองสนใจหนาที่ที่จะยกวิญญาณของสัตว 
โลกให ส ูงขึ ้นจร ิงๆ   โดยเฉพาะในหล ักการจร ิยธรรม   ซึ ง่ เป น เครื ่อ งม ือยก 
วิญญาณของคนเราในโลกนี้ใหสูงขึ้น. 

 
ในครั ้งที ่ ๓ นี ้  อาตมาจะได กล าวถ ึงอ ุปสรรค   ศัตรู  ความรวนเร 

และความพังทลายของจริยธรรม  กอนอื่น  ขอใหทําความเขาใจวา  สิ่งที ่เรียกวา 
ธรรมะที ่แทจริง   หรือ   ตัวธรรมะแทนั ้น   รวนเร   หรือพังทลายอะไรไมได 
แตในที ่นี ้เราหมายถึง  ภาวะแหงจริยธรรม  ที ่ม ีอยู   ที ่เนื ้อที ่ต ัวของคนในโลกนี้ 
เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงรวนเรได :  มีออุปสรรคและศัตรูอยูรอบดานเหมือนกัน; 
ฉะนั้น  เมื่อเรามีหนาที่ที่จะใชจริยธรรมเปนเครื่องยกวิญญาณของเราเอง  และยก 
วิญญาณของสัตวโลกใหสูงขึ้น  ก็จําเปนจะตองสนใจถึงสิ่งที่เปนอุปสรรคและศัตรู 
และสภาพที่เรียกวา  เปนความรวนเรหรือพังทลายของจริยธรรม  ของมนุษยชาติเรา 
อาตมาไดรับคําถามมากในขอที ่วา  จะสอนจริยธรรมแกเด็กอยางไร  นี ้ดูคลาย 
กับวา  ปญหาใหญของครูบาอาจารยเรา  ก็อยูตรงที่  จนใจที่จะทําธรรมะ  หรือทํา 
จริยธรรมนี ้  ใหง าย   ใหสนุก ไดอยา ง ไร   ใหงาย   คือวา   เด ็ก เข า ใจ ได; 
ใหสนุก  คือเด็กไมเบื่อ  อาตมาก็รูสึกวา  เปนปญหาที่ไมงายเลย  ฉะนั้นจึงถือวา 
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๖๗อุปสรรค,  ศัตรู,  ความรวนเรและความพังทลายของจริยธรรม 

เปนเรื่องที่จะปรึกษาหารือกัน  ดีกวาที่จะอางตัวเองเปนผูแนะในเรื่องนี้เสียขางเดียว 
ในฐานะที่วาเปนครูดวยกัน  คือรับภาวะในการที่จะยกสถานะทางวิญญาณของสัตว 
ในโลกใหสูงขึ้นดวยกัน  เราจะตองตั้งอกตั้งใจพิจารณาปญหาขอน้ีกันใหมาก. 
 

อาตมาคิดวา  เราจะตองทําอยางใดอยางหนึ่ง  ที่จะทําใหเกิดความรูสึก 
อยางถูกตองขึ ้นมาเสียกอนวา   อะไรเปนเครื ่องดึง   จูงเอาเด็กๆ  ของเราไป 
ราวกับวาเปนอํานาจของมนตขลัง  หรือภูตผีปศาจอะไรชนิดหนึ่งทีเดียว. 

 
ถาผู ใดซึ ่งเปนใครก็ตาม  อยากจะพบความจริงขอนี้  อาตมาคิดวา 

นาจะลองทําอยางนี้ดูบาง  คือไปเพงฌานดูที่หนาโรงหนัง ;  เลือกเอาโรงหนังที่มี 
ปายโปสเตอรมากๆ  ไปยืนอยูแหงใดแหงหนึ่งที ่ปลอดภัย  แลวเพงฌานดูเขาไป 
ใหลึกถึงความหมายของโปสเตอรหรือส่ิงตางๆที่นั้น  ;  เพงดูไปจนกวาทานจะเขาลึก 
ถึงความหมายขอน้ี  ถึงขนาดที่เปนลมลมฟุบลงไปดวยความเศรา  เพราะวาทาน 
จะตองเกิดความรูสึกอะไรไดมากมาย  และจากความรูสึกอันนั้นเอง  จะกอใหเกิด 
ความรูสึกตอไปเปนลําดับ  ซึ่งเปนความรูสึกที ่สลดสังเวชตอประเทศชาติหรือ 
ศาสนาของเรา  ตอบรรพบุรุษ  ปู  ยา  ตา  ยาย  ของเรา  ที่หลับตาตายไปหลายชั่ว 
หรือหลายสิบชั ่วแล ว  เราลองค ิดด ูว าสิ ่งเหลานี ้  ได ห ันเหจิตใจของเด ็กๆ  ไป 
อยางไร;  และเด็กๆ มีสภาพของจิตใจ  มีสภาพทางจิตทางวิญญาณนั้นผันแปร 
ไปจากเด็กๆ ในสมัย  ปู  ยา  ตา  ยาย  ของเราอยางไร. 

 
ภาพโปสเตอรเหลานั้น  ทานจะเห็นไดวา  มันเปนภาพของกิริยาอาการ 

ที่ตามธรรมดาไมมีใครสามารถจะแสดงไดในที่แจง  และมันก็เปนภาพเชนเดียวกับ 
ในตัวหนังเรื่องนั้นเอง  ลวนเปนภาพที่ใครๆ  ไมอาจจะแสดงไดในที่แจง  คือตอง 
แสดงในที ่ลับ;  แตที ่พยายามเอามาแสดงดวยวิธีตางๆ  จนมันไดแสดงอยู ในที่ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๖๘

เปดเผย  ในที่ที่ยิ่งกวาแจง  เต็มขางถนนเหลานี้  สิ่งเหลานี้สกปรกโสมมย่ิงไปกวา 
ขยะมูลฝอยที่ใครทําตกตามขางถนน  แลวถูกเจาหนาที่จับไปปรับเสียอีก  อยางที่จะ 
เปรียบกันไมไดเลย  แลวอีกทางหนึ่งก็ยังมีภาพที่ประหลาดอยางยิ่ง  คือคนที่ 
แตงตัวแบบไทยแทแลวถือปนพกอยางทาคาวบอย  มันเปนสิ่งที่มีไมไดในศิลปะ 
หรือวัฒนธรรมของหมู ชนชาวไทยเรา;  อยางคนไทยเรา  ทําทาถือปนอยางนั ้น 
มันก็เหมือนลิงชนิดหนึ่งมากกวาที่จะเปนคนถือปน  แลวมันสนุกไดอยางไร  ขอให 
ลองคิดดูในเรื ่องนี ้  ถาพวกคาวบอยฝรั่งถือปน  ก็ดูคอยสมรูปสมราง ;  แตถา 
รูปรางอยางหนาตาอยางไทย  แตกายอยางวัฒนธรรมไทยอยางนั้น  มันก็เปนเหมือน 
อยางวา  ลิงชนิดหนึ่งมาถือปนแสดงทาทาง  ;  แตทําไมมันก็ยังทําใหเด็กของเรา 
หลงไหลได  อยางที่เรียกวาหันหลังใหพระเปนเจา  หรือหันหลังใหศาสนาทีเดียว. 

 
อีกขอหนึ่งมี ผูถามวา  ทําไมคนเดี๋ยวนี้ เรียนมากมายจบพระไตรป ฎก 

แต แล วก ็ย ังไม บรรล ุ  สวนคนครั ้งพ ุทธกาลนั ้น   ฟ งจากพระพ ุทธเจ า   ๒-๓ 
ประโยคก็บรรลุ  ทําไมจึง เป นอยางนี ้.  คําตอบดูเหมือนจะตอบได ง ายๆ 
เชนอยา งตอบวา  เพราะคนเดี ๋ยวนี ้นั ่งพับเพียบไมได!  ที ่เปนผู ชายนุงกางเกง 
อยางนี ้  มันก็นั ่งพับเพียบไมได  ไดแตนั ่งเกาอี ้;  ที ่เปนผู หญิง  ก็มีเครื ่องนุ งหม 
อยางแบบที่นั่งพับเพียบไมได  เขาใกลพระพุทธเจาไมไดอยางนี้  ขอใหทานทั้งหลาย 
เขาใจคําวา  นั่งพับเพียบไมได  นี้  ใหถูกความหมายหรือความมุงหมายโดยการที่เอา 
ไปคิดไปนึกเอาเองวา  เรากําลังไมมีจิตใจ  ในสภาพที่พรอมท่ีจะรับอะไรไดจากคําพูด 
เพียงสองสามประโยคของพระพุทธเจา  แลวก็เขาใจถึงความของธรรมะที่ทําให 
หลุดพนไดนั ้นเอง  ทั้งหมดนี้  เปนการพูดระหวางพวกที่เปนหัวอกเดียวกัน  คือ 
ทานทั ้งหลายที ่เปนครู  อาตมาก็เปนครู;อางสิทธิของคร ู ก็เพราะวาเปนคนใช 
ของพระพุทธเจา  ในฐานะที่ทําหนาที่ที่พระพุทธเจาทานสั่งใหทํา  คือการยกวิญญาณ 
ของเพื่อนมนุษยในโลกใหสูงขึ้นนั้นเอง  อยาไดถือวาเปนคําเปรียบเปรยเยาะเยย 
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๖๙อุปสรรค,  ศัตรู,  ความรวนเรและความพังทลายของจริยธรรม 

ถากถางอะไร  ซึ่งไมมีความจําเปนที่จะตองทําอยางนั้น;  แตเพราะปญหามันอยู 
ที่วา  เรามรความทุกขอยางเดียวกัน  มีปญหาอยางเดียวกัน  มีหัวอกอยางเดียวกัน 
ที่จะตองแกปญหาของตัว  คือชวยกันกําจัดอุปสรรคศัครูของจริยธรรม  ไมใหเกิด 
ความรวนเรและการพังทลายขึ้นแกจริยธรรม. 

 
ทีนี้  ถาพูดถึงศัตรูของจริยธรรม  คือธรรมทั่วไปที่เราตองประสงค  ไมใช 

เพียงของจริยศึกษาลวนๆ เปนสวนนอย  ;  แตเปนของจริยธรรมทั ้งหมดแลว 
เราจะตองมองใหเห็นวาอะไรเปนศัตรู  ถากลาวโดยชื่อเจาะจงตรงไปตรงมา  ก็คือ 
กิเลสซึ ่งรวมทั ้งเหยื ่อของกิเลส ;  ถาเรียกอีกอยางหนึ ่งก็เรียก   กาม   ซึ่งมีทั ้ง 
กิเลสกาม   และวัตถุกาม .  สิ ่งที ่เปนวัตถุของกามคือ  รูป   เสียง  กลิ ่น  สัมผัส 
ที ่ทําใหเกิดความรู ส ึกทางกาม   นี ้เรียกวา  วัตถุกาม ;  ความรู ส ึกที ่ใครในทาง 
กามจัดเปน  กิเลสกาม;  จึงมีกามเปน  ๒  ประเภท  คือเปน  objective  sensuality และ 
subjective  sensuality  เปนของคู ขึ ้นมา  สิ ่งนี ้ถาควบคุมไวไมได  ก็มีลักษณะ 
เหมือนภูติผีปศาจ  หรือท่ีเรียกวา  ซาตาน  เปนปศาจปแหงความสุขทางเนื้อหนัง 
ครอบงําจิตใจคน  แลวยากที่จะถอนได;  ฉะนั้นจึงตองรูเทา  คือรูจักศัตรูตัวนี้ 
หรือเรียกวาคูนี้ก็ได. 

 
ถัดไปอีกก็คือ  ความเขาใจผิดตอสิ่งทั้งสองนั้นเอง  คือความเขาใจผิด 

ตอกิเลสกาม  และวัตถุกามนั้นแหละ  เปนเหตุใหดํารงตนไวผิด  และ  มิจฉาทิฏฐิ 
ตอธรรมะ   ก็ไดเกิดขึ ้น   จนกระทั ้งหลงเห็นผิดวา  ธรรมะไมจําเปน   จริยธรรม 
ไมจําเปน  หรือการอบรมทางจริยธรรมพนสมัย  เหลานี้เปนตน  ;  ถัดไปจากนั้น 
ก็เกิดการหันหลังใหศาสนา  หันหลังใหแกพระเปนเจา  หันหลังใหแกวัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงาม  ที่ถูกตองของประเทศชาติของตนเอง  ที่บรรพบุรุษไดสรางขึ้น. 
นี่แหละคือศัตรูของจริยธรรมโดยตรง  รวมความแลวก็คือกิเลสทั้งนั ้น  จะเปน 
ความโลภ ,  ความโกรธ ,  ความหลง   ก็เรียกวากิเลสทั ้งนั ้น   ;  ดังนั ้นสิ ่งที่ 
เรียกวากิเลสก็มีความหมายรวมอยูในลักษณะทั้งหมดนี้  กลาวคือ  มีกิเลส,  มีเหยื่อ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๗๐

ของกิเลส,  เกิดความเขาใจผิดในสิ่งในเหลานี้แลวก็ดํารงตนไวผิด  เกิดมิจฉาทิฏฐิ 
ขึ้นรอบดาน  มีการหันหลังใหพระศาสานา  เหมือนที่กําลังเปนอยู เดี๋ยวนี้  มีความ 
มุงมั่นไปในทางความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินทางวัตถุ  หรือทางเนื้อ  ทางหนัง 
เปนวัตถุนิยมไปหมด  ;  นี่เรียกวาศัตรูของจริยธรรม. 
 

ในการตอตานศัตรูของจริยธรรมนี้  เรายังทําไมไดเต็มที่  เพราะเหตุ 
ที่นาสมเพชเวทนาอยูหลายประการดวยกัน  อยางวาครูบาอาจารยนี้  มีหนาที่ยก 
วิญญาณของสัตวโลกใหสูงขึ้น  แตแลวก็ไมไดทําเต็มไมเต็มมือ  อยางกระทรวง 
ศึกษาธิการเรานี้  คิดดูใหดี  จะเห็นวาถูกมอบหมายใหทํางานที่เกงกวาพระพุทธเจา 
เสียอีก :  พระพุทธเจาทานมีหนาที ่เพียงยกวิญญาณของสัตวโลกใหสูงเทานั ้น 
แตกระทรวงศึกษาธิการก็มีหนาที่อยางนั้น  และยังแถมตองปลูกโรงเรียน  ตองไป 
กวาดตอนคนมาอีก  ยังตองลงโทษคนที่ไมสงเด็กเขาเรียนอีก  หยุมหยิมเยอะแยะ 
ไปอยางนี้ซึ่งหนาที่สวนนี้พระพุทธเจาทานไมไดทํา  ไมตองทํา.  มันเปนเรื่องของ 
คนอื ่น   ที ่จะตองปลูกโรงเรียน  ;  มันควรเปนหนาที ่ของกระทรวงมหาดไทย 
หรือเทศบาลมากกวาก็ยังมาแบงแยกกําลังแรง  กําลังงานของกระทรวงศึกษาธิการไป 
อันนี้เปนเหตุใหงานโดยตรง  คือการยกสถานะของวิญญาณของคนในโลกใหสูงขึ้นนี้ 
นั้นพราไป  หรือมันจางไป  ถาเทียบอยางเปนมโนราหที ่ทางปกษใต  อยางชั้นที่ 
ไมไหวแลว  เขาก็เรียกวา  “ทั้งปลูกโรงเอง  ทั ้งรําเอง”  มโนราหชนิดนี ้ไมมีใคร 
พอใจถึงกับชวยปลูกโรงให  จะไปเลนใหใครดู  ก็ยังตองปลูกโรงเอง ;  บางทียัง 
ตองหาขาวกินเองดวย ;  ดูมันเปนงานที่แยงเขาทํามากกวา  เราจะสงสารกระทรวง 
ศึกษาธิการกันหรือไม  พวกที่ไมเรียกตัวเองวาครูลองเอาไปคิดดู  เพื่อจะไดแบงภาระ 
หรือถาจะวาใหยุติธรรมแลว  กระทรวงศึกษาธิการควรจะมีรัฐมนตรีสองคนพี่นอง 
คนหนึ่งจะสรางโรงเรียน  คนหนึ่งจะยกวิญญาณใหสูง  มันจึงจะยุติธรรม ;  จริงไหม 
ขอใหลองคิดดู. 
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เราลองเหลียวไปดูสิ่งบางสิ่งตอไปอีก  คือวัดวาอาราม.  วัดวาอาราม 
อยางสมัยพุทธกาลเปนอยางไร  ขอวิงวอนใหชวยกันอาน  ชวยกันศึกษาคนความา 
อานดู  แลวเปรียบเทียบกันดูกับวัดวาอารามของสมัยน้ี  อาตมารูสึกวา  วัดสมัยนี้ 
สวนมาก  เรามีไวสําหรับใหฝร่ังถายรูป  แลวเอาไปยืนยันวาพุทธศาสนาเจริญใน 
เมืองไทย  อยางนี ้มากกวา  ปาไมโลงๆ  ในครั้งพุทธกาลนั ้นไมมีตึกราม  ไมมี 
ศิลปกรรมอะไรมากมาย  เหมือนในสมัยนี้  แตวาทุกนาทีหรือทุกกระเบียดนิ้ว  มีการ 
สองแสงสวาง  มีการยกวิญญาณของสัตวใหสูงขึ้น;  สวนในวัดวาอารามของเราสมัยนี้ 
ดวยเหตุที ่ไขวเขวปะปนสับสนไปหมด  มีอะไรลนเขาไปอยูในวัด  จนหนาที ่ที่ 
จะยกวิญญาณใหสูงขึ้นนั้น  พราไป  เลือนไป  จางหายไป.  พระสวนมากไมมีเวลา 
หรือไมไดทําหนาที่ยกวิญญาณตามความหมายของคําวา  คุรุ  หรือครูทางวิญญาณ ; 
และพระบางองคก็เผลอถึงกับวา  วิญญาณของตัวกําลังตกต่ําไปแลวก็มี  เพราะความ 
ประมาท ;  ฉะนั้นมันจึงไมเปนการชวยกันรวมมือในการที่จะยกวิญญาณ  นับวาจะ 
ตองชวยกันแกไขอีกมาก  ;  ทานที ่ไมเรียกตัวเองวาครู  ก็ตองชวยเอาไปคิดดู 
เหมือนกัน. 

 
มองดูไปท่ีกรมการศาสนาบาง;  ถาวากันโดยที่แทแลวก็ตองทําหนาที่ 

เปนลูกศิษยพระ  ในการที่จะยกวิญญาณของมหาชนใหสูงข้ึน  แตแลวก็มีอะไรเขามา 
แทรกแซงมาก  จนหาโอกาสอยางนั้นยากเหมือนกัน  เชนที่กองสังฆการี  เต็มไปดวย 
พัดยศ  ยุงเวียนหัวแตเรื่องเงินไมพอที่จะทําพัด  ก็โกลาหลกันมากมาย ;  แลวยัง 
ตองทําหนาที่ตํารวจ  คือแยงหนาที่ของตํารวจไปทําอีกดวย  เชนคอยจับพระสึก 
หรืออะไรทํานองนี้  และมีอะไรมากมายหลายอยาง  ที่ไปกระทบกระทั่งทําให 
อุดมคตินั ้นเปลี ่ยนแปลง  เมื ่อรวมๆ  กันมากๆ  อยางนี ้แลว  เราจะใหสถานะ 
ทางวิญญาณของเยาวชนของเรานี้  มีผลนาชื่นอกชื่นใจอยางไรได  ;  แลวจะถือวา 
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นี้เปนอุปสรรคของจริยธรรมหรือไม?  ผู ที ่ไมเรียกตัวเองวาครู  ก็ควรลอง 
เอาไปคิดดู  จะไดชวยกันมากๆ.  นี ้เปนเพียงตัวอยางสวนนอยเทาที ่ไดยกมา 
ใหเห็นเทานั้น. 

 
เราจะดูอะไรกันตอไป   ที่จะรูจักศัตรูของจริยธรรม   อาตมาคิดวา 

เราตองดูใหพบสิ่งที ่เรียกวา  “ปศาจแหงความสุขทางเนื้อหนัง”  นั้นเอง  ซาตาน 
หรือปศาจนี้  เด็กๆ  เขาเรียกมันอยางเต็มยศเต็มศักดิ ์วา  ภูติผีปศาจแหงความ 
สนุกสนานเอร็ดอรอย  เพลิดเพลินทางเนื้อหนัง;  ไมใชทางจิตหรือทางวิญญาณ. 
ถารูจักภูติผีปศาจตัวนี้ดี  หมายความวา  รูจักศัตรูของจริยธรรมดีที่สุด  มันกําลัง 
อยูที่ไหน  กําลังอาละวาดแกใคร  ชวยกันเดี๋ยวนี้  เพื่อลองพิจารณาดูใหดีๆ. 

 
ขอแรก   บางทีเราจะตองนึกสูงไปถึงสิ ่งที ่เร ียกวา  วรรณกรรม   และ 

ศิลปกรรม   เพราะวาเป นสิ ่งที ่ใครๆ   ก็ยกยองบูชา   เท ิดทูน   อวดโอกันนัก . 
วรรณกรรมและศิลปกรรมนี้ของมนุษยเราเคยมีมาอยางไร  และเดี๋ยวนี้เปนอยางไร 
ลองกวาดสายตาไปใหลึก  ใหไกล   นับตั้งแตยุคพุทธกาลมาเลย   จนกระทั่ง 
ถึงเดี๋ยวนี้วรรณกรรมหรือศิลปกรรมก็ตาม  ลวนแตมุงหมายความงามที่บริสุทธิ์; 
วรรณกรรมก็มุงหมายความงามของทางวรรณคดี  สามารถที่จะจับจิตใจของคนใหลืม 
ความเห็นแกตัวเสียไดอยางนอยก็ชั่วขณะหนึ่ง ;  ศิลปกรรมก็เหมือนกัน  ความงาม 
นั้นมุงหมายจะใหจับใจคน  จนถึงกับลืมความเห็นแกตัวตนเสียได  จูงใจบุคคลไปได 
ไปในทางที่จะใหสูงขึ้น.  ถาสูงขึ้นก็หมายวาไมเห็นแกตัว  คือละ  selfishness  เสียได 
ตามควร.  แตตอมาวรรณกรรมหรือศิลปกรรมเหลานี ้  ถูกลูบคลําดวยมือของ 
ปศาจแหงความสุขทางเนื้อหนัง  บิดผันวรรณกรรมหรือศิลปกรรมนั้น  ลงไปเปน 
เครื่องมือของภูตผีปศาจไป;  ใชบรรยายหรือพรรณา  หรือแสดงสิ่งที ่เปนเหยื ่อ 
ของกามารมณจนสูญเสียความหมายของวรรณกรรม  หรือศิลปกรรมที่บริสุทธิ์  ซึ่ง 
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เปนสิ ่งที ่กําลังพอใจกันอยู นัก.  ขอใหกวาดสายตามองดูโดยละเอียดในเรื ่องน้ี 
เอาเอง  อาตมาไมมีเวลาพอที่จะแจกรายละเอียดไปทุกเรื่อง  ทุกราย. 

 
สิ่งที่นากลัวที่สุด  ก็คือดนตรีและเพลง  ดนตรีนั้นถาเปนดนตรีบริสุทธิ์ 

ก็ยังสามารถทําใหจิตใจวางจากความยึดถือวา  ตัวกูหรือของกูอยู;  แตถาเปนดนตรี 
สกปรก  ก็ตองปลูกความรูสึกที ่เห็นแก  ตัวกู  ของกู  ยิ่งขึ ้นไป  เพลงไทยโบราณ 
นั้น,  ตองใชคําวาโบราณดวย,  เกิดขึ้นดวยวัตถุประสงคอยางไร  ครูบาอาจารย 
ก็รูดี;  ลีลาอยางไร,  เกิด  reaction  แกจิตอยางไร  ก็รูกันดี;  ทําใหเกิดความนิ่มนวล 
ออนชอยแกลักษณะเฉพาะ  หรือกิริยามารยามของคนไทย  และหลอเลี้ยงลักษณะ 
อันนี ้ไวอยางไร  ก็รู กันดีที ่นี ้มาถึงยุคหัวเลี ้ยวหัวตอ  เกิดเปนเพลงไทยครึ่งชาติ 
ขึ้นมา  ที่เรียกกันวา  เพลงไทยสากล  หรืออะไรทํานองนี ้  ก็เลยเปลี่ยนไปหมด 
ทุกสิ ่งทุกอยาง.  ดนตรีไทยเดิม  หรือเพลงไทยเดิมอันบริสุทธิ ์ของเรานั ้นโอกาส 
ไมเปดใหใสคําพูดโสกโดกหยาบโลนลงไปได  เพราะถือเอาความไพเราะที่ถอยคํา 
อันไพเราะ   และลีลาของดนตรีบริสุทธิ ์ที ่ไพเราะ   ดนตรีใหมๆเกิดขึ ้น   เพราะ 
ตองการจะหาโอกาสแทรกคําหยาบโลน  โสกโดก  และทํานองความเรารอน  รุนแรง 
รวดเร็วของปศาจแหงความสุขทางเนื ้อหนังลงไป  มันจึงเกิดระบบใหมนี ้ขึ ้นมา 
เปนเพลงชนิดที่เปดโอกาสใหใสคําโสกโดก  ดนตรีเรารอน  เปนเหยื่อแหงกิเลส 
ลงไป.  คนเปนปุถุชนมากขึ้นทุกที  เห็นดีเห็นชอบ  เห็นงามตามกันไปทั ้งโลก 
จึงเกิดดนตรีหรือเพลงแบบนี ้ขึ ้น.  วัดความพอใจในเรื ่องนี้ได  ตรงที ่สถานีวิทยุ 
กี ่ส ิบแหงก็ตาม   สงเพลงพวกนี ้มากที ่สุด  บรรดาเพลงพวกที ่ส งไปนั ้น  ๘๐ % 
เปนสํานวนที่เหมาะที่สุดสําหรับหญิงโสเภณีใชปะเหลาะผูชาย  หรือผูชายปะเหลาะ 
โส เภณ ีก ็ได   ไม ม ีความหมายอะไรมากกว านั ้น .  ม ัน เป นอย างไร   ใน เมื ่อ 
บรรยากาศของเมืองไทยกลุมไปดวยเพลงเหลานี้.  เราจะรูสึกอยางไรบางในการ 
ที่จะมีหนาที ่ตอตานการพังทลาย  หรือรวนเรของจริยธรรม.  ถาจะใหดีก็ลอง 
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เปดวิทยุกอนถึงเวลาจริงๆ  ที่เขาเตรียมการสงนั้น  เขาเปดเพลงอะไรกันโดยมาก 
ยิ่งจะพบดีกวาในโปรแกรมที่เขากําลังสงกันอยูอีก.  นี้มันแสดงจิตใจของผูควบคุม 
การสงวิทยุหรือผูจัดโปรแกรมวิทยุ  แลวคนเหลานี้จะจัดโปรแกรมของวิทยุออกไป 
อยางไร.  ขอใหทําสถิติสถานีสงวิทยุและเรื่องที ่สง  แลวคนใหพบวาบทความ 
หรืออะไรที ่สง เพื ่อทะนุถนอมจริยธรรมของเรานั ้นมีกี ่เปอรเซนต;  แลวสิ ่ง 
ตางๆ ที่เปนบทความ  ดนตรี  และบทเพลง  ที่เปนอุปสรรค  ศัตรู  สรางความ 
รวนเรใหแกจริยธรรมของเรานี ้  มีกี ่เปอรเซนต  เด็กขนาดนิสิตมหาวิทยาลัย 
ที่อาตมามาเห็นเองดวยตาตนเองนี้  นั่งทําการบาน  ก็ยังตองเปดเพลงประเภทนี้ฟง 
อยูดวยแลวก็ทําการบานไปพลาง  แลวผลมันจะไดอยางไร  ครูบาอาจารยลอง 
คิดดู  จะเปนเด็กประเภทนี้เสียเองละกระมัง  ที่กอสิ่งที่ไมงดงามขึ้นในมหาวิทยาลัย 
นั้น  นี่  โนน  เปนตน.  สถานีวิทยุของกระทรวงศึกษาธิการจะเปนอยางไรนั ้น 
ทานครูบาอาจารยก็คงทราบดี.  ถามีเพลงแบบที่วานี้ดวยแลว  ก็สุดวิสัยที่จะทนได ; 
ถามีเมื ่อไรก็ชวยสงขาวใหอาตมาทราบบาง  เพราะวาอยูที ่โนนรับไมคอยจะได 
บางวันก็รับได  บางวันก็รับไมได  ถาสถานีวิทยุศึกษาทําเชนนี้แลว  อาตมาก็จะทํา 
สักอยางหนึ่ง  จะชักชวนทายก  ทายิกา  ภิกษุ  สามเณร  ทําสักอยางเพื่อตอตาน. 
ทานทั้งหลายคงคิดวาเดินขบวนละกระมัง  ;  นั้นมันเปนไปไมไดที่ทายก  ทายิกา 
จะเดินขบวน;  แตมีวิธีประพฤติกระทํากันอยู  ก็คือชักชวนกันมามากๆ  หุงขาว 
แลวใสบาตร  อุทิศสวนกุศลใหแกจริยธรรมที่ตายไปแลว;  จะชวนกันทําอยางนี้ 
เพราะวาไมมีทางที่จะทําอยางอื่นได  มันชวยไมได  ดังนั้นเราเห็นไดวา  บทเพลง 
และดนตรีประเภทนี้  ไดกลายเปนเครื่องมือของภูตผีปศาจแหงความสุขทางเนื้อหนัง 
สําหรับผูกพันหัวใจลูกหลานตาดําๆ  ของเรา  แลวพาจูงไปสูความพังทลายของ 
จริยธรรม  เปนที่นาสลดสังเวชในความเสื่อมเสีย  และหายนะอยางยิ่ง. 

 
ขอใหดูที่ชุดแตงกายสุภาพสตรี  ขอยอนถอยหลังไปสัก  ๑  ศตวรรษ 

คือ  ๑๐๐  ป ;  วาบรรพบุรุษของเราในโลกทุกชาติทุกภาษานั้น  สตรีแตงตัวอยางไร 
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๗๕อุปสรรค,  ศัตรู,  ความรวนเรและความพังทลายของจริยธรรม 

costume  ที่สวยงามของสตรีสมัยนั้นเปนอยางไร  รูปภาพที่สลักและเขียนก็มีอยู 
มากมาย,  หลักฐานอยางอื่นก็ยังมีอยูมากมายวามีอยูอยางไร;  แลวตอมาทําไม 
มันคอยสั ้นเขาไปทุกที  ;  มันไมเพียงแตสั ้นมันยังทําใหนั ่งลําบาก   ขึ ้นรถจี ๊ป 
ก็ยังลําบาก  เคยเห็นหกคะเมนลงมาเพราะเครื่องแตงตัวชนิดนี้  นี้คือ  ความตอง 
การของใคร  ของพระเปนเจา  หรือวาของใครที่ไหน และตกเปนเหยื่อของอะไร. 
ถาพูดตรงๆ  ก็ตองวา  ตกเปนเหยื่อของปศาจแหงความสุขทางเนื้อหนังของฝาย 
เพศชาย;  เพราะวาที ่ทําไปนี ้  คงไมใชเพื ่ออะไรอื ่น  นอกจากเพื ่อจะใหถูกตา 
ถูกใจเพศชาย ;และเพศชายเปนฝายออกแบบเครื่องแตงตัว  เขาออกแบบให 
อยางไร  ก็รับท้ังนั้น  เพราะความไมเปนตัวของตัว;  ดังนั้นเครื่องแตงกายของสตรี 
ชั่วเวลา  ๑  ศตวรรษจึงเปลี่ยนแปลงมาอยูในรูปน้ี  อยางที่เรียกเมื่อกี้นี่วา  “นั่งพับ 
เพียบไมได”  เปนตน ;  แลวจะไมใหความรวนเรหรือความพังทลายของศีลธรรม 
เกิดขึ้นไดอยางไรกัน ;  มันจะเอาอะไรไปตานทานได. 

 
เรื่องที่นานึกอีกเรื่องหนึ่งก็คือ  เรื่องประกวดนางงาม  แรกท่ีเกิดขึ้นใน 

เมืองฝร่ัง  ยังไมมีในเมืองไทย  พวกคริสเตียนเขาตอตานคัดคานอยางยิ่ง  แลวก็ไมมี 
ใครฟงเสียง. พวกคริสเตียนเขาตอตานอยางยิ ่ง นาสรรเสริญ ;เพราะเขา 
สงสัยอยูวา มันเปนการประกวดนางงาม หรือนางหนาดานกันแน.ทานลอง 
ฟงดูใหดีวา  ประกวดนางงาม  หรือนางหนาดานกันแน?  นางหนาดานที่ดื้อดึงตอ 
คําสั่งสอนหรือความประสงคของพระเปนเจา;  ฉะนั้นพวกคริสเตียนเขาจึงตอตาน 
อยางไมกลัวตาย  อยางเอาเปนเอาตาย  แตก็ตอตานไดแตในวงคริสเตียน.  ที่นา 
สงสารก็คือลูกสาว  หลานสาวตาดําๆ  ของเรา  เกิดมาอายุไมกี ่ป  ไมรูจักโลก 
ก็พลอยตามเขาไปดวย  แตเราจะโทษแกไมได;  เด็กๆ เหลานี ้ยังไมรูเรื ่องอะไร 
แตคนจัดนั้นแหละไดรับเอาวัฒนธรรมของตางประเทศอันนี้มา  ซึ่งเปนวัฒนธรรม 
ที่พวกปศาจแหงความสุขทางเนื้อหนังเขาทํามันขึ้น  เพื่อจะครอบงํามนุษยในโลก. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๗๖

การที่กระทรวงศึกษาธิการไมอนุญาตใหครูบาอาจารย  นักศึกษา  นิสิต  นักเรียนเขา 
ประกวดนางงามนี ้  เห็นไดชัดวา  เปนที ่ซองสาธุการทั ้งของเทวดาและมนุษย. 
ทายก  ทายิกา  ปู  ยา  ตา  ยาย  รองสาธุกัน  เหมือนรองสาธุในในโบสถเมื่อฟงเทศน 
จบทีเดียว  นี่อาตมายืนยันได;  ฉะนั้นขอใหกระทรวงศึกษาธิการรับพรอันประเสริฐ 
นี้ไวตลอดเวลา.  เราสู ไมไหว  เรากําลังจะพายแพ  กําลังจะหมดเนื ้อหมดตัว 
เพราะสิ่งซึ่งเปนศัตรูของจริยธรรมในลักษณะเหลานี้  เราจะไปเอาฝรั่งเปนอาจารย 
นั้นคงจะไมไหวแน  เรื่องที่กลาวมาแลวนั้นลองคิดดู. 

 
วรรณกรรมเรื ่อง  Faust  หรือโอเปราเรื ่อง  Faust;  ถาเด็กๆ ของเรา 

ไดไปอาน  หลงตามนั้นละก็เปนไมมีอะไรเหลือ  นางเอกมากาเร็ตไดขึ ้นสวรรค 
ทั้งๆ ที่ทําอะไรอยางนั้น  มันมีไมไดในหลักการของพระพุทธศาสนาเรา ;  และถา 
เด็กๆ ถือวา  เหลานั ้นเปนเรื ่องถูก  มันก็เปนอันวา  ไมมีอะไรเหลืออยู ที ่จะเปน 
มนุษยในพุทธศาสนา .  ถาถือวาเรื ่องนี ้เปนเรื ่องทําขึ ้นเพื ่อลอเลียนสังคม  ; 
เปนเอามาก  ๆ  ถึงอยางนั้น  มันก็ยากเกินไปที่เด็กจะเขาใจได  เพราะยอมใหเปน 
การกระทํา  ที่อยูในการชักนําของปศาจ  ซึ่งเปนเพื่อนคูหูของ  Faust  ,  นี่แสดงวา 
สังคมนั้นมันเปนถึงขนาดนั้นแลว  เราจะเอาเปนตัวอยางไดอยางไร.  นี่ถาเราขืนเอา 
ฝร่ังเปนครูในลักษณะนี้เรื่อยไปละก็  เราคงจะหมดความเปนคนไทย  หมดความ 
เปนพุทธบริษัท,  เราพึงระวังใหมากในขอนี้  และอยาไดคิดหาชื่อเสียงในทางนี้เลย. 
 

 
ในเมืองไทยของเรา  ไดทราบวามีการตั ้ง  origin  แบบระบําเปลือย 

หรือครึ่งเปลือยอยางใดอยางหนึ่งขึ้นมาเหมือนกัน  และมีคนบอกใหฟงวา  ระบํา 
เปลือยบางแบบนั ้น  แสดงกันไดอยู แตในเมืองไทย  ที ่อื ่นบางแหงเขารังเกียจ 
แสดงกันไมไดอยางนี้ก็มี.  นี่จะเปนเหตุใหเราตบตาบรรพบุรุษของเราที่ตายไปแลว 
โดยคิดแบบระบําเปลือยแบบใหม ๆ  ขึ ้นในเมืองไทยนี่บางก็ได.  ขอวิงวอนวา 
เราหาชื่อเสียงทางอื่นกันเถิด. 
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๗๗อุปสรรค,  ศัตรู,  ความรวนเรและความพังทลายของจริยธรรม 

ที่เลาทั้งหมดนี้  คือภูตผีปศาจอันรายกาจ  ที่เปนศัตรูของจริยธรรม! 
จงรูจักศัตรูในฐานะที่เปนศัตรูใหเต็มท่ี!  ครูบาอาจารยของเราจึงจะกูสถานการณ 
อันนี้ขึ้นมาได  ดวยความรวมมือของทุกฝาย  และโดยเฉพาะอยางยิ่งคือ  ผูที่มีอํานาจ 
ปกครองประเทศ  เมื่อมีการสัมมนากันที่จุฬาลงกรณ  ดวยเรื่องที่วาจะบังคับสอน 
วิชาพุทธศาสนาขึ้นในมหาวิทยาลัยควรหรือไมนั้น  มีทานผูที่มารวมสัมมนาทานหนึ่ง 
ยืนยันดวยเสียงที ่แสดงวา   เอาชีวิตเปนเดิมพันทีเดียว   ที ่มีความเชื ่อมั ่นวา 
เราไมตองทําอะไรหมด  นอกจากปรับปรุงแกไขผูใหญอยางเดียวเทานั้น  ไมตองทํา 
อยางอื่น  ทานผูนี ้หมายความวา  การที่เด็กเฮไปในทางพังทลายของจริยธรรมนี้ 
เพราะผูใหญมีอิทธิพลจูงใจทั้งโดยตรงและโดยออม  หมายความวา  เปนตัวอยาง 
นําไปท้ังโดยตรงและโดยออม;  ฉะนั้นจะตองกลับตัวผูใหญ  จับผูใหญกลับหลังหัน 
อยางเดียวเทานั้นก็พอ  ไมตองคิดนึกอบรมอะไรกันใหมากมายอยางที่กําลังทํากันอยู 
ที่นี ่  เด็กๆ ก็จะดีตามไปหมด  เด็กกินเหลาก็เพราะผูใหญกินเหลา;  หรือเพราะ 
ผูใหญทําเหลาขายจนร่ํารวยก็มีไมใชเพียงแตกินเหลา;  แลวจะใหเด็กหยุดกินเหลา 
ไดอยางไร  นี่แหละ  ขอยกตัวอยางอยางน้ี 

 
ที่บางแสน  อาตมาไดฟงมาดวยตนเอง  ที่เขาคุยกันในรานเหลา  มีคน 

ไปน่ังสนทนากับเจาของรานเหลามากมาย  เจาของรานเหลาก็ไดบอกไปตามจริงวา 
มีนิสิตมหาวิทยาลัยเขาไปกินเหลามากขึ้นๆ  แลวก็มีเสียสติอะละวาดขึ้นบางก็มี 
อยางนี ้เปนตน  ;  นี่เปนสิ ่งที ่ไมเคยมีในสมัยบิดามารดา  หรือวาถอยหลังไปถึง 
ปู  ยา  ตา  ยาย  ของเรา  ;  ขนาดนิสิตของสถาบันที่เราหวังจะเอาเปนที่พึ่ง  ยังเปลี่ยน 
ไปถึงอยางนี ้  แลวเราจะไดเห็นนิสิตหนุมสาวบางคน  เที ่ยวกาหรือหรา  เพรียว 
ลมอยูที่บางแสน  ซึ่งรูจักดีวาพอแมของเขากําลังฟนดินอยูที่บาน  และเปนหนี้เงิน 
ที่กู เขามา  ไดเอานาไปจํานํา  สงเงินมาใหลูก.  เด็กพวกนี้มีอยูมากที่สอบไลตกก็ 
บอกวาได  แตพอเรียนหลายปเขาพอแมสงสัยวา  ทําไมหลายปแลวไมรูจักจบสักที 
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 พุทธิกจริยธรรม ๗๘

ก็บอกพอแมวาทางมหาวิทยาลัยเขาเพิ ่มชั ้นขึ ้นเรื ่อย  คือเพิ ่มปที ่เรียนขึ ้นเรื ่อย 
นี่พอแมก็ยังเชื ่อ   จงลองคิดดูเถิดวา  พอแมอยู ในสภาพเชนไร ;  เด็กบางคน 
ของเราอยูในสภาพเชนไร  นี้ไมไดหมายความวาทั้งหมดหรือสวนมาก  แตยืนยันได 
วามันมี  นี่แหละคือลู ทางที ่วาภูตผีปศาจแหงความสุขทางเนอหนัง  ไดจับเด็กๆ 
ของเราไปในลักษณะอยางไร  เรากําลังตองการที่ตอตาน  จะตองทําอยางไร. 

 
สิ ่งที ่น ากลัวที ่ส ุดนี ้  มันคือ   ปศาจแหงความสุขทางเนื ้อหนัง  หรือ 

วัตถ ุน ิยม   ที ่ว านี ่เอง   ที ่น ากล ัวอย างยิ ่ง   ไม ใช คอมม ิวน ิสต   ดูเหม ือนจะตื ่น 
คอมมิวนิสตกันอยางตาขาวดวยความกลัว  แตทั้งที่ไมรูวาอะไรเปนอะไร  ปศาจ 
แหงความสุขทางเนื้อหนังนี้แหละ  คือคอมมิวนิสตแทจริง  และยิ่งกวาคอมมิวนิสต 
ที่เปนคนๆ ;  เพราะคอมมิวนิสตที ่เรากลัวกันนั้น  ก็เริ่มตนดวยหลงความสุขทาง 
เนื ้อหนัง  คือหลงแตวัตถุเกินไป  จึงเรียกรองยึดอํานาจทางวัตถุ  ถาไมหลงวัตถุ 
เกินไปแลว  แสวงหาความสุข  ทางจิต  ทางวิญญาณไดถมไป  ไมถึงกับตอง 
เรียกรองหรือยึดอํานาจทางวัตถุ  ซึ่งเปนอุดมคติของลัทธิที่เปนวัตถุนิยมจัดอยางนี้ 
นี่แหละคือการพังทลายของจริยธรรมลงจนหมดสิ้นไมมีสวนเหลือ. 

 
ถาเราเปนทาสของวัตถุ  หรือความสุขทางเนื ้อหนังกันแลว  ไมตอง 

คอมมิวนิสตขางนอกเขามา  มันก็ฟกตัวเปนเชื้อของมันเองขึ้นมา  ในวงของเราเอง 
ไมตองรับมาจากขางนอก.  นี่คือตนตอท่ีมาของลัทธิที่ไมพึงปรารถนา  และมันอาจ 
จะเกิดไดในตัวเราเอง  ฟกตัวขึ ้นมาในตัวเราเอง  ขอพิสูจนดวยขอที ่ว ัตถุนิยม 
dialectic  materialism  นี้  ไดกอใหเกิดลัทธิคอมมิวนิสตขึ้นมาอยางไร  ซึ่งความ 
ประสงคมุงหมายสวนใหญก็เพราะเห็นแกความสุขทางวัตถุ  จึงไมสามารถจะถือ 
หลักวา  คนเราตองไปตามกรรม  เพราะมีความเหลื่อมล้ําทางรางกาย  และทาง 
สติปญญา  ก็ตองไปตามกรรม  และมีความเหลื่อมล้ําไปตามกรรม  แตถาความ 
หลงใหลในความสุขทางวัตถุมากขึ้นแลว  มันรอไมได  มันอดกลั้นไมได  มันก็ตอง 
แยงชิง  มันก็ตองมีลัทธิที่จะหาความเสมอภาคในความสุขทางวัตถุขึ้นจนได. 
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๗๙อุปสรรค,  ศัตรู,  ความรวนเรและความพังทลายของจริยธรรม 

ทําไมเราจึงไมกลัวสิ ่งที ่นากลัวอันแทจริง  คือวัตถุนิยม  จงดูใหดีวา 
ทั้ง  ๒  คายในโลก  จะรบกันไดจนวินาศไปดวยกันก็เพราะวัตถุนิยม  เพราะความ 
เห็นแกวัตถุนิยม  เพราะความหวงวัตถุนิยมของตนๆ ตามแบบของตนๆ .  แมจะดู 
เปนคนละฝายตรงขามกัน  แตจิตใจยังตกอยูในสภาพเดียวกัน  คือตกอยูในอํานาจ 
ความสุขทางเนื้อหนังดวยกันทั้งนั้น  ;  เอาเปนที่พึ่งไมได  เพราะเปนลัทธิที่เห็นแก 
ความสุขทางเนื้อหนังมากเกินไป.  ทั้ง  ๒  คายที่กําลังทําสงครามกันอยูนั้น  จึงกลาย 
เปน  การทําสงครามกับพระเปนเจา  อยูดวยกันทั้งสองคาย!  สวนจริยธรรมที่แทนั้น 
เปนลัทธิที ่แสวงความสุขไดทางจิต  ทางวิญญาณ,  แมวาถึงขนาดที่ถาเปนได, 
ถึงกบัไมมีอาหารจะกิน  ไมมีผาจะนุง  ก็ยังแสวงหาความสุขทางจิตหรือทางวิญญาณได 
อยู นั ้นเอง.  นี ่แหละอันตรายทางวัตถุน ิยม   เป นอ ันครายอยางยิ ่ง  ไม ม ีอะไร 
เหมือน,  เปนความลมจมของมนุษยธรรม  ซึ่งจมลงไปเรื่อยๆ. 

 
อนึ่ง  ประโยคที่วา  “ค่ําเชาเฝาสีซอ  เขาแตหอลอกามา”  ซ่ึงถาอาตมา 

เอามากลาวเชนนี ้  ทานอาจคิดวาคร่ําครึลาสมัย  เปนเรื ่องของคนในสมัยที ่ใช 
มูลบทบรรพกิจเปนแบบเรียน  อยางนี้เปนตน  แตแลวคิดดูใหดีเถิดวา“ค่ําเชาเฝา 
สีซอ  เขาแตหอลอกามา”  นี่  เปนมูลเหตุแหงความลมจมของจริยธรรมใชหรือไม ? 
การทีมี  “เพลงชนิด  ๘๐  %”  ดังที ่กลาวแลวขางตนใหฟงไดตลอด  ๒๔  ชั ่วโมง 
ของสถานีวิทยุหลายสิบสถานี  นั้นแหละ  เปนเหตุใหเกิดอาการ  “ค่ําเชาเฝาสีซอ 
เขาแตหอลอกามา”  ขึ้นมาโดยงาย.  ในสมัยท่ีไมมีสถานีวิทยุ  ใครสีซอกันอยางไร 
ได  ก็ตองไปหาหรือจางเอามา;  แตเดี ๋ยวนี ้ไมตองสีซอ  เพียงแตซื ้อเครื ่องวิทยุ 
นิดเดียว  ก็มีอาการ  “ค้ําเชาเฝาสีซอ”  ไดทั้ง  ๒๔  ชั่วโมง  เมื่อไรก็ได  แลวคนเรา 
ก็เปนอยางนี ้กันมากขึ้น  ขอนี้อยากจะเลาใหฟงวา  เมื ่อไมนานมานี ้ คนหนุมๆ 
ชาวนาหรือคนงานสวนยางบานนอก  ถามีเงินบางละก็ซื้อนาฬิกาขอมือ  ซื้อปากกา 
หมึกซึมมาเหน็บมาแขวนโดยไมไดใชอะไรเลย;  แตเดี ๋ยวนี้  เขาเปลี่ยนเปนวา 
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 พุทธิกจริยธรรม ๘๐

ถาม ีเง ินบ างแลว   เขาซื ้อเครื ่องว ิทย ุ  มันคงจะขายด ีเป นเทน้ําเทท า ,  ก็เพื ่อ 
ประโยชนแกการ  “ค่ําเชาเฝาสีซอ”  ไมใชเพื่อการศึกษา ;  แลวเด็กหนุมๆ  ของเรา 
ชนิดนี้จะไวใจไดไหม  เมื่อมีอาการค่ําเชาเฝาสีซอกันอยางนี้  เขาจะมีชีวิตจิตใจอยางไร ; 
เขาจะอยูในรองรอยของจริยธรรมไดเหมือนกับเมื่อกอน  “ค่ําเชาเฝาสีซอ”  หรือไม 
ขอใหลองคิดดูในขอน้ี. 

 
ประโยคอีกประโยคหนึ่งที ่วา  “พาราสาวัตถี  ใครไมมีปรานีใคร”  ก็ 

มูลบทบรรพกิจอีกนั้นแหละ,  มันลาสมัยอยางนี้  ;  แตเราคิดดูเดี๋ยวนี้วา  “ใครไมมี 
ปรานีใคร”  นี้เปนมูลเหตุใหเกิดลัทธิคอมมิวนิสต  ที่กลัวกันจนตาเหลือกตาหลน 
ใชหรือไม.  คนในบางประเทศกลัวลัทธิคอมมิวนิสตจนนอนไมหลับ  จนเสนประสาทเสีย 
เพิ ่มขึ้นทุกวันๆ  นี ้เพราะมูลเหตุเกิดมาจาก   “ใครไมมีปรานีใคร”  ใชหรือไม. 
เมื่อคนจนไมไดรับความปรานีจากคนมั่งมีทํานองนี้  หรือวาแตละฝาย  ฝายไหนก็ 
ไมมีปรานีใคร.  แลวมันจะเกิดอะไร  ถาไมใชลัทธิยื ้อแยง  ซึ ่งเปนลัทธิที ่บังคับ 
ไมใหใครปรานีใครอยางเสมอภาค  ทําไมจึงมองขามสิ่งเหลานี้  ซึ่งเปนสิ่งที่รายกาจ 
เหลือที่จะเอาชื่ออะไรมาเรียกใหสมกันได  ที่เรียกวาภูตผีปศาจนี้  ก็ยังไมไดครึ่ง 
ของความหมายอันรายกาจของมัน  จึงขอใหทานทองมนตบทนี้กันบาง  เพื่อปองกันลัทธิ 
อันไมพึงปรารถนา  ;  จะไมกอเชื้อ  (germ)  อะไรขึ้นมาใหมๆ ในจิตใจของเราเดี๋ยวนี้ 
ซึ่งไมเคยมีเชื้อยางนั้น  แตถาไมเชื่อก็ลอง  “ค่ําเชาเฝาสีซอ  เขาแตหอลอกามา”  
หรือ  “ใครไมมีปรานีใคร”  ดูเถิด  ไมเทาไหรจะตองเกิดโรครายนั้นขึ้นมาเอง  ไมตอง 
รับเช่ือมาจากไหน.  วัตถุนิยมนั้นไมวาแบบไหนหมด  จะแบบเผด็จการ  หรือแบบ 
เสรีประชาธิปไตยก็ตาม  ;  ถาขึ ้นชื ่อวาวัตถุนิยมแลว   จะตองนําไปสู ความ 
เห็นแกตัวทั ้งนั ้น .  ถาหลงบูชาความสุขทางเนื ้อหนังกันแลว  จะตองนําไปสู 
ความเห็นแกตัว  คือ  selfishness,  หรือ  egoism  ที่เดือดจัดจนเปน  selfishness 
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๘๑อุปสรรค,  ศัตรู,  ความรวนเรและความพังทลายของจริยธรรม 

ไดทั ้งนั ้น   อันนี ้คือมูลเหตุแหงความวุ นวายสารพัดอยาง   และเปนอุปสรรค 
เปนศัตรู  เปนความรวนเร  และเปนการพังทลายของจริยธรรมในโลก. 

 
ความเห ็นแกต ัวนี ้  ไม ใช ศ ัตรูเฉพาะแก จริยธรรม   ที ่เป นป ญหา 

เฉพาะหนาของพวกเราครูบาอาจารยอยางเดียว  แตมันเปนอุปสรรคศัตรูไปหมด 
ไมวาแขนงไหน ;  เพราะมันเปนภูตปศาจแลว  เปนซาตานแลว  มันตองทําลาย 
ทั ้งนั ้น  จึงวาไมใชแตศัตรูของจริยธรรม  ยกตัวอยางเชนวา  นโยบายประหยัด 
นโยบายพัฒนาของรัฐบาล  ซึ่งตองการอยางยิ่งในขณะนี้  ;  ถาประชาชนหรือ 
คนหนุมสวนมาก  ตกเปนสมุนทางวัตถุทางเนื้อหนังกันแลว  จะประหยัดไดอยางไร. 
การที ่จะชวนคนที ่ลุ มหลงในมนตขลังของภูตผีปศาจทางวัตถุใหมาประหยัดน้ี 
ไมมีทาง.  เขาซื้อวิทยุไปฟง  “เพลงชนิด  ๘๐  %”  นั้นดวยกันทั้งนั้น  แลวคิดดูมัน 
เปนเงินเทาไร  ;  แตมันไมใชเพียงเทานั้น  คือวาจิตใจของเขาไดเสียลงไปแลวเปน 
จิตใจของคนหนุมๆ ที่ลุมหลง  เดือดพลานไปดวยความเห็นแกความสุขทางเนื้อหนัง 
แลวยังทําอะไรที่เปนการทําลายจริยธรรมมากไปกวานั้นอีก.  ความเสียหายสวนนี้ 
มากมายจนคิดเปนเงินไมไหว  ฉะนั้นรัฐบาลจะประหยัดเงินโดยวิธีใดไดปหนึ่งสัก 
หมื่นลาน  ก็ยังไมชดใชกันกับความตกต่ําทางจิตใจของคนหนุมท่ีตกต่ําลงไปเพราะ 
เหตุนี ้  แลวจะประหยัดไปไดอยางไร.  แมเราจะชวนเขา  เขาก็ประหยัดไมได 
แลวคนอื่นที่ชวยประหยัดขึ้นมาได  มันก็ไมคุมกับท่ีเขาทําสุรุยสุราย  ทั้งทางวัตถุ 
และทางวิญญาณ  หรือทางจิตใจ  ;  ฉะนั้นประเทศไทยเราจึงตองเสียเงินเพื่อจะ 
ไปซ้ือวัตถุ  ที่เปนเหยื่อของกิเลสสารพัดอยาง  มาดวยเงินเปนอันมากโดยไมจําเปน 
ดังนั้นการประหยัดที่จะประหยัดไดปหนึ่งเพียงหมื่นลานหรืออะไรทํานองนี้  ก็เปน 
ถี่ลอดตาชาง  หางลอดตาเล็นไปหมด  มันไมเปนการประหยัดที่นาช่ืนอกชื่นใจไปได. 
การที่ชักชวนใหมีการพัฒนาอะไรที่เปนประโยชนในทางเศรษฐกิจเหลานี้  มันทํา 
ไมได  มันใชไมไดกับจิตใจที่ตกเปนทาสของปศาจแหงความสุขทางเนื้อหนังเสียแลว. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๘๒

ในสมัย  ปู  ยา  ตา  ยาย  ปูทวด  ตาทวดเรา  ที่จิตใจยังไมตกเปนทาสของปศาจ 
ทํานองนี ้  เขาพัฒนากันไดเอง   โดยไมตองขอรองชักชวน   หรือแกมบังคับ 
เหมือนในเวลานี้  เขาก็สรางวัด   สรางวิหาร  สรางโบสถ  สรางคูคลองถนน 
หนทางกันขึ ้นได  ดวยระบบที ่เรียกวาพัฒนาโดยชวยกันทําฟรีทั ้งนั ้น.  เดี ๋ยวนี้ 
ทั้งที่คนมากขึ้น  อะไรก็มากขึ้น  เราก็ยิ่งใชระบบของปูทวด  ตาทวด  ของเราไมไดนี่ 
ก็เพราะภูตผีปศาจแหงความสุขทางเนื้อหนังนี้  มาเปนบวงผูกมัดหัวใจ  แลวก็ลาก 
เอาไปหมด  ดวยอํานาจของวรรณกรรม  ศิลปกรรม  เพลง  ดนตรี  วัฒนธรรม  อะไร 
ตางๆ ของตะวันตก  หลายชนิดที ่เขามาในรูปที่เราหลงใหล  ไปรับเอามาอยาง 
ผิดหูผิดตานี่เอง  ! 

 
สรุปแลว  นี่คืออุปสรรค  ศัตรู  ความรวนเร  และความพังทลายของ 

จริยธรรม  เราสู ไมไหว?  กระทรวงศึกษาธิการไดรับมอบหมายหนาที ่  ใหฟ นฟู 
ถนอมจริยธรรมไวใหได;  นี้จะสูกันไหวไหม  กับปศาจแหงความสุขทางเนื้อหนัง 
เราตองคิดดูในหัวขอนี้ขอเดียวเทานั ้น  ถาจะใหไหว  จะตองทําอยางไร;  ถามัน 
เหลือกําลังกระทรวงศึกษาธิการแลวจะตองทําอยางไร  พวกที่ไมเรียกตัวเองวา 
ครูบาอาจารยนั้น  ก็ลองเอาไปคิดดูอีกเหมือนกัน  จะไดชวยกันรวมมือกับผูที่จะทํา 
หนาที ่ยกสถานะทางวิญญาณของสัตวใหสูงขึน้ไดจริงๆ.  ขอใหสนใจในปญหา 
ที่เปนประเด็นสําคัญที ่สุด  ของการแกไขจริยธรรม.  ทั ้งหมดที ่กลาวมานี ้  ไมมี 
อะไรมากไปกวาคําๆ  เดียว  ที่รวมเรียกวา  กิเลส  หรือ  เหยื่อของกิเลส  ;ฉะนั้น 
การที่อาตมายกตัวอยางมากมายนี้  ไมใชวาจะมีเจตนสกระแนะกระแหนใคร  แต 
เพื่อจะชี้แจงใหเห็นความหมายของคําวา  กิเลสในโลก.  ถาครูบาอาจารยทั้งหลาย 
ไมรูวาจะสอนเด็กอยางไร  ใหรูจักคําวากิเลส  หรือการหมดกิเลสก็ตาม  ก็จําเปน 
ที่จะตองใชสิ่งที่มีอยูจริง  เกิดอยูจริงๆ  เปนอยูในใจจริงๆ  อยางที่กลาวมาแลวนั้น 
มาสอนเขา  จึงจะเขาใจคําวากิเลส. 
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๘๓อุปสรรค,  ศัตรู,  ความรวนเรและความพังทลายของจริยธรรม 

ตอไปน้ี  เรามาพิจารณาถึงสิ่งที่เรียกวา  กิเลสโดยตรง   ถาจะใหเด็ก 
รูจักกิเลส  ก็ตองจับเด็กมาสอน  มาอธิบาย  ใหรูจักกลไกของจิต  โดยลักษณะ 
ที่กลาวแลวในการบรรยายครั้งกอน  วากลไกของจิตเปนอยางน้ันๆ  ถาปลอยใหมัน 
เดินไปอยางนั้น  มันจะเปนกิเลสอยางนั้น ;  ถา  sublimate  มาอยางนี้  มันจะเกิด 
เปนสติปญญา  เปนบุญ  เปนกุศลอยางนี้  ในการที่ไดเห็นรูป  ฟงเสียง  ดมกลิ่น 
ลิ้มรส  สัมผัสทางผิวหนังอะไรครั้งหนึ่งนั้น  ถาปลอยไปจะเปนกิเลส  ถาพยายาม 
ทําใหดีที่สุด  คือวาเปลี่ยนรายใหเปนดีได  มันก็จะเกิดสติปญญา  เปนบุญ  เปนกุศล 
ไปไดเหมือนกัน.  สิ่งแวดลอมท่ีมากระทบ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจน้ี  มันใหเกิด 
ไดทั ้งสองทาง  ไมใชทางรายหรือทางดีอยางเดียว  มันก็เกิดอยางไหนก็ได ; 
มันอยู ที ่สติปญญา  ที ่เราจะรู เทาทันมันหรือไม.  เมื ่อมาพูดถึงกิเลส   อาตมา 
อยากจะระบุวาถาจะใหมีแตเพียงหนึ่ง  ขอใหจดจําวา  มันก็คืออวิชชา.  อวิชชา 
แปลวา  ภาวะที่ปราศจากความรูที ่ถูกตอง  ;  ภาวะ  หรือสภาวะ  สถานะ  หรือ 
ลักษณะ  หรืออะไรก็ตาม  ที่ปราศจากความรูที ่ถูกตองแลว  ก็เรียกวา  อวิชชา ; 
น่ีคือ  กิเลสหนึ่ง.  ในขณะจิตใจของเราอยูในภาวะที่ปราศจากความรูท่ีถูกตองแลว 
ในขณะนั้นเต็มไปดวยอวิชชา  เปนความไมรู.  ความไมรูนี้ มันจะคลอดลูกออกมา 
เปนกิเลส  ๓  อยาง  ซึ่งไดยินชินหูที่สุดวา  โลภ  โทสะ  โมหะ  หรือบางทีก็เปลี่ยน 
เรียกเสียวา  ราคะโกธะ  โมหะ;  หรือวา  ราคะ  โทสะ  โมหะ;  แลวแตจะเรียก 
มันก็เปน  ๓  เหมือนกันทั้งนั้น. 

 
กิเลสขอแรก  คือโลภะ  เปนความอยากจะเอา  อยากจะได ;  ถามัน 

แรงจัดจนจับจิตจับใจ  ก็เรียกวาราคะ  คือถึงขนาดกําหนัด  ถัดไปเรียกวา  โทสะ 
หรือโกธะ  ;  มีความหมายไปทางประทุษรายเรียกวา  โทสะ  ;  ถาโกรธผู อื ่น 
ก็เรียกวา   โกธะ ;  อาการก็เหมือนๆ   กัน .  อีกขอหนึ ่งซึ ่งเปนขอสุดทายก็คือ 
โมหะ  เปนความหลง ;  นี่คือ  กิเลสสาม. 
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ถาจะแยกใหเห็นชัดยิ่งขึ้นไป  ทานตองรูจักความหมายของคําสามคํานี้ให 
ลึกซึ ้งส ักหนอย.  กิเลสประเภทที ่เป นเหตุใหรวบรัดดึงเขาหาตัว  เอามายึด 
ครองอยางนี ้เรียกวาประเภทโลภะหรือราคะ.  สวนความรูสึกประเภทที่ผลักออกไป 
หรือจะทําใหวินาศ  ไมเอาเขามา  อยางนี ้เปนประเภทโทสะหรือโกธะ.  ที่เหลือ 
อีกประเภทหนึ ่งก็คือ  หลงใหล  ลังเล  ไมรู ตามที ่เปนจริง  ไมรู แนวาจะเอาเขา 
หรือจะผลักออก   อยางนี ้เปนโมหะ .  กิเลสอาจมีหลายชื ่อ   หรือหลายสิบชื่อ 
หรือวาตั้ง ๑๐๐  ชื่อก็ตาม ๑๐๐๐ ชื่อก็ตาม  แตมันก็ไมมีอะไรมากไปกวา ๓ ประเภทนี้ 
คืออาจจะจัดลงไดใน  ๓  อยางนี้ไดโดยงาย  โดยเอาหลักเกณฑที่กลาวแลวนั้นเอง 
เปนเครื่องจัด;  ฉะนั้นกิเลส  ๓  อยางคือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  นี้  เรียกวาเปนการ 
ชี้ระบุไปถึงสวนที่ใหญ  และโดยประมวลเปนหัวขอมีเพียง  ๓;  สวนชนิดละเอียด 
จะแยกเทาไรก็ได. 

 
ทีนี้  เราลองแยกดูใหเห็นลักษณะที่มันเกิดเปนประจําวัน  อยูในชีวิต 

ประจําวันดูบาง  คือเกือบทุกชั ่วโมง  ทุกนาที  ก็วาได  สําหรับคนบางคน  เปน 
อาการของกิเลสที ่แสดงออกมาไมรุนแรงก็จริง แตก็ยังคงเปนกิเลส อยางนี้ 
เรียกวา  “อุปกิเลส”. 

 
อุปกิเลสแปลวา  กิเลสตัวนอย  คือรองลงมา  จําแนกออกเปน  ๑๖ 

นี่ทานลองคอยฟงดูใหดีวา  เด็ก ๆ จะรูจักไหม  ครูบาอาจารยจะนําไปสอนเด็ก 
ไดอยางไร  ;  นี้เปนเรื่อง  กิเลสสิบหก. 

 
อภิชฌา   ขอทีแรกเรียกวา  อภิชฌา   คือความโลภเพงเล็งจะได; 

ที่ยักไปเรียกวา  อภิชฌา  ก็เพราะหมายความวา  เพงเล็ง  ตอส่ิงที่ตนอยากจะได 
นี ่วันหนึ ่งๆ  เราเพงเล็งตออะไรๆ  ที ่อยากจะไดหรือมักจะไดนี ่ม ันสักกี ่ส ิบครั ้ง. 
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ลองคิดดูวา  อภิชฌาเกิดสักกี ่สิบครั ้งในวันหนึ ่ง;  จะเพงเล็งสิ ่งที ่มีตัวตน  หรือ 
ไมมีตัวตนก็ตาม  ;  สิ่งที ่อยากจะไดมาเพื ่อสนองแกความอยาก  กิเลส  ตัณหา 
แลวก็เรียกอภิชฌาหมด  นี่เพียงอภิชฌาขอเดียว  ก็ยังเห็นวาแทบจะปดเปากันไม 
ไหว  เดี ๋ยวตัวนั ้นมา  เดี ๋ยวตัวนี ้มา  เหมือนจับปูใสกระดง  ระวังแทบไมไหว. 
 

ถัดไปเรียก   โทสะ;  ตอไปเรียก  โกธะ;  ถัดไปอีกเรียก  อุปนาหะ. 
โทสะคือประทุษราย   ;  โกธะคือโกรธ ;  อุปนาหะคือผูกโกรธ ;  ทั้งสามขอ น้ี 
เครือเดียวกัน  คือเปนเรื่องโกรธ  จัดเปนประเภทโทสะทั้งนั้น  โทสะ  ประทุษราย 
คือคิดครุนไปในทางราย  แตมันยังไมใชโกรธใคร;  อยูคนเดียวก็คิดประทุษรายได 
ทําตัวเองใหรอนไดโดยไมตองใหคนอื่นเกี ่ยวของ;  หรือความคิดที ่มันเดินไปใน 
ทางที่ประทุษราย  เรารอนแลวก็เปนโทสะ  รวมกระทั่งถึงบันดาลโทสะ. 

 
สวน โกธะนั้น  หมายถึงวาตองมีบุคคลที ่  ๒  เขามาใหโกรธ;  โกรธ 

อยางที ่เราเห็นๆกันอยู   เชนโกรธคนใช  โกรธคนนั ้น  โกรธคนนี ้;  กระทั ่งสิ ่งที่ 
ไมมีชีวิตจิตใจก็ยังโกรธได  เรียกวามีสิ่งที่ ๒  หรือบุรุษที่ ๒  มาใหโกรธไดเหมือนกัน. 
 
อ ุป น าห ะ   ค ือ ผ ูก โก ร ธ   นี ่ห ม า ย ค ว า ม ว า   ค ว า ม โก ร ธ นั ้น   ย า ก ที ่จ ะ 
ออกไปจากใจ   เพราะไปหลอเลี ้ยงมันไวเสมอ :  ตรงนี ้ขอใหสังเกตละเอียด 
สักหนอย;  คนที่ชางสังเกตจะมองเห็นวา  เร่ืองนิดเดียว  หรือแทบจะไมมีเร่ือง 
แตถาลงเอามาทําเปนอุปนาหะแลว  ก็จะครุ นคิดไปไดเรื ่อยๆ  คือขยายความออก 
ไปไดเองเรื ่อย  เพื ่อใหโกรธหรือเกลียดเขามากขึ้นและนานขึ้น  บางทีคิดเผื ่อไว 
ลวงหนาดวยซ้ําไป  เรื่องนั้นยังไมทันเกิดจริงเลย  ไมไดโกรธใครเลย  แตคิดเผื ่อ 
เอาไววา  ถาคนนั ้นหรือเจานั ่น  มันมาพูดอยางนี ้แลว  เราจะสวนไปอยางนี ้; 
ความคิดก็เพลินพลานสนุกสนาน  เปนฝนขมหรือฝนรอนไปเรื่อย ;  ลืมตาฝน 
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อยางนี ้  แมนี ้ก็เปนอุปนาหะ  คนหนุ มสาวที ่เจาแงเจางอน  มีอุปนาหะนี ้ไดมาก 
ที่สุด  แลวมันเปนอันตรายอยางไร  ก็ลองสังเกตดู. 

 
อภิชฌา   เปนพวกความโลภ   ;  โทสะ   โกธะ   อุปนาหะนี ้  เปน 

กิเลสพวกความโกรธ  ;  ที่เหลือตอไปอีก  ๑๒  นี้  เปนกิเลสพวกโมหะทั้งนั ้น ; 
กลาวคือ  :- 

 
มักขะ  คือ  ลบหลู คุณเขา  นี ้หมายความวา  เราไมรับรู  หรือรู แลว 

ก็แกลงไมรูในบุญคุณของผู อื ่น   สัตวอื ่น   หรือสิ ่งอื ่น .  ใครบาง   ขอบใจถนน 
หนทาง   แลวชวยกันรักษาใหอยู ในสภาะเชนนั ้น ;  มีแตเบียดเบียนเนื ้อ ท่ี 
ของถนนหนทาง  เอารั้วล้ําออกมา  ปลูกตนไมใหงอกออกมา  เรียกวา  ลบหลู 
คุณของมัน  :  มีใครบางที่กําลังอยูในสภาพที่เปนมักขะเชนนี้  ;  ไมรูคุณของสัตว 
จะเปนสัตวเลี ้ยงสวยๆ  หรือสัตวพาหนะก็ตาม  ;  วัวควายที่มีบุญคุณนั้นเอามา 
ฆาแกงกิน  บวงสรวงปศาจแหงความสุขทางเนื้อหนังกันหมด;  ไมมีใครสนใจ 
แมแตผีเสื ้อสวยๆ  ที่มีบุญคุณสําหรับประดับโลกใหสวยงาม  ลบหลูคุณของมัน 
ทั ้งๆ   ที ่ชอบมัน .  ที ่นี ้ส ูงขึ ้นมาถึงมนุษยเรากันเองนี ้  ความไมรู บ ุญคุณซึ ่งกัน 
และกันเปนการทําลายโลก;  เพราะถาจะคิดดูใหดีแลว  ไมมีใครที่ไหนจะไมมีบุญคุณ 
ตอกัน ;  ไมมีใครกระดิกตัวไปไหนได  ที่ไมตองเกี ่ยวของกับบุญคุณของบุคคล 
อื่น ;  แตวา  ขอน้ีตองดูดวยสายตา  หรอืจืตใจของคนที่กตัญูกตเวทีจริงๆ  เทานั้น 
จึงจะเห็นความจริงขอน้ี  ;  ฉะนั้น  เราจึงเปนโรคมักขะ  คือลบหลูคุณของสิ่งที่มีคุณ 
กันอยูโดยงายที่สุด  เด็กๆตองไดรับการอบรมใหมีกตัญูโดยทุกวิถีทางเสมอไป. 
 

 
ถัดไปเรียกวา  ปลาสะ  คือ  ตีเสมอ  นี่ไมดีเทาเขา  ไมมีอะไรเทาเขา 

ก็ตีเสมอเขา  ดวยกิริยาทาทาง  ดวยวาจา  ดวยจิตใจ.  ความอยากตีเสมอที่มีอยู 
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ในใจนั้น  ยอมรูไดดวยตนเองผูเดียว  แตที่แสดงออกมาทางกายวาจานั้น  เขาเกลียด 
เขาชังกันทั้งนั้น  แตแลวก็อดไมได  ที่จะมี. 

 
ถัดไปเรียกวา  อิสสา  แปลวา  ริษยา  บัณฑิตท้ังหลายมีพระพุทธเจา 

เปนประธาน  ไดถือกันวา  “ความริษยา  ทําใหโลกฉิบหาย”  หรือ  “อรติ  โลก- 
นาสิกา”  ความริษยาเปนเครื่องทําโลกใหฉิบหาย.  ถาวาโลกแบงเปนสองพวก 
รบกัน  ตองหมายถึงการที่ตางฝายตางริษยาตอการจะได,  จะมี,  จะเปน  ;  หรือ 
ความได  ความมี  ความเปน  ของกันและกัน  ไมอยากใหใครเสมอ  หรือดีกวา ; 
แมเขาจะมีนอยกวา   ก็ยังริษยา   คนมั ่งมีก ็อาจจะริษยาคนจนได  ถาเปนไป 
มากเขา ;  นี ้เปนเครื่องทําใหโลกวินาศฉิบหาย  ;  ถาหยุดริษยากันเสียเทานั ้น 
ตางฝายจะอยูไดดวยสันติ. 

 
ถัดไปเรียกวา  มัจฉริยะ  คือ  ความตระหนี ่  นี ่หมายถึงโงจนไมรู จ ัก 

เจือจานเพื ่อน  เกิด  แก  เจ็บ   ตาย   ดวนกันเลย ;  ที ่ทําบุญใหทานนั ้น   ก็เพื ่อ 
จะซื้อสวรรค  หรือแลกเอาวิมานตางหาก  ไมใชการบริจาคไปดวยจริงใจหรื่อดวย 
ความไมตระหนี ่  ดูเหมือนวา   ทุกคนจะถือหลักวา   ถาลงทุนแลวตองไดมา 
เกินทุน  ;  จะลงทุนไปโดยทางตรงโดยออมชนิดไหนก็เหมือนกัน   จะตอง 
ไดมาเกินทุน  ไมยอมใหนอยกวานั้น  เรียกวาไมยอมบริจาคโดยบริสุทธิ์  ก็เพราะ 
ความตระหนี่;  มีมากแลวก็ยังตองการจะใหมากยิ่งขึ้นไปอีก  เปนเรื่องของความ 
ตระหนี่. 

 
ถัดไปเรียกวา  มายา  นี้หมายถึง  ความไมตรงกันทั้งขางนอกและขางใน 

คือจิตใจอยางหนึ่ง  แตวาจาหรือคําพูด  หรือกิริยาทาทางนั้น  เปนอีกอยางหนึ่ง. 
อาตมาไมตองอธิบายก็คงจะเขาใจกันไดสําหรับคําวามายา  หรือมารยา  หรือ 
เจามารยา. 
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คําวา  สาเถยยะ  แปลวา  โออวดหรือโออวด  ขอนี ้น าจะถือวาเปน 
สัญชาตญาณที่วา  แมแตสัตวมันก็ยังโออวด  ;  ลูกสุนัข  ลูกไก  หรือไกมันก็ยังมี 
อาการที ่เรียกวาโออวด ;  มันรูจักแสดงทาทางอยางนั ้นอยางนี ้  ซึ ่งเปนการ 
แสดงการโออวดหรือขมขี่กัน  ;  อยางนกยูงยิ่งเห็นไดงายวา  มันโออวดอะไรอยู 
เรื่อย ;  แตคนเราก็ไมหยอกเหมือนกัน  เพราะพรอมที่จะอวดอยูเสมอ  อันนี้เอง 
เปนกิเลสที่ทําใหคนเราฟงเทศนไมรูเร่ือง  คือจิตใจคอยครุนอยูแตวา  เมื่อไรจะมี 
โอกาสพูดออกมา  หรือแสดงความคิดเห็นของตัวออกมา;  มันกลุมอยูอยางนี้แลว 
จะฟงถูกกันไดอยางไร  มันตองการจะอวดภูมิของตัวอยูเสมอไป  ตลอดเวลาฟง 
หรือคุยกัน  สนทนากัน  อภิปรายกัน  ;  ฉะนั้น  การอภิปรายตางๆ  มันจึงยุงเปนยุง 
ตีกันไปหมด  เพราะตางคนตางโออวด  ;  ดังนั ้นจึงถือวา  โทษของอุปกิเลสนี้ 
ก็มีไมนอย. 

 
ถัดไปเรียกวา   ถัมภะ   แปลวา   หัวดื ้อไมมีอะไรกดลง   ถัมภะคํานี้ 

แปลวา  เสา ;  แตความหมายทางธรรมะ  แปลวา  ความหัวดื้อ  หัวแข็ง  เหมือน 
กับเสา ;  ใครลองกดหัวบนเสาดูที  จะกดลงหรือไม  ;  มันรับนํ้าหนักไดเทาไร ; 
ถาเสาตั ้งตรงโดยทางยืนแลว   กดลงบนหัวเสานี ้  มันรับน้ําหนักไดมากจน 
เหลือเชื ่อที ่เดียว  ;  อาการของถัมภะ   หรือหัวดื ้อก็เปนอยางนั ้น .  แมแตเด็ก 
ตัวเล็ก ๆ  แกก็ยังมีอาการอยางนี้  ไมตองพูดถึงผูใหญ  ;  ฉะนั้น  มันจึงทํากันยาก 
ในการที่จะอบรมจริยธรรม  หรืออะไรที่เรา  ตองการจะอบรม. 

 
ถัดไปเรียกวา  สารัมภะ  อันนี้หมายถึง  การบิดพลิ้ว.  บิดพลิ้วแกตัว ; 

แกตัวใหตนเองก็ได  คือเมื่อจิตใจไมอยากทําอะไรแลว  มันก็บิดพลิ้วตัวเองไมให 
ตองไปทําจนแลวจนรอด.  สวนที ่วาบิดพลิ ้วตอคําสั ่งที ่ถูกตอง  งดงาม  จริงจัง 
นี่ก็มีไดดวยสารัมภะ.  หนาที่ทางสัญญาประชาคมที่จะชวยกันประหยัด  พัฒนานี้ 
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ก็ถูกบิดพลิ้วดวยสารัมภะ  ซึ่งหมายความวา  ถึงอยางไรๆ  ก็ตองมีขอแกตัวไดเสมอ. 
ทางออกสําหรับขอแกตัวนั้น  หาไดรอยแปดอยางเสมอไป  นี่เปนเครื่องหลอเลี้ยง 
สารัมภะไว  บิดพลิ้ว  เถลไถล  รวนเร  ไมไดทําสิ ่งที ่ควรจะทํา  หรือทําใหเต็มที่ 
เต็มรูป. 

 
ถัดไปเรียก  มานะ  มานะนี้คือ  ถือตัว;  นี่  egoism  ขึ้นมาจาก  ego 

egoism  นี้เปนเหตุใหรูสึกวา  “ฉันก็เปนฉัน” ;  หมายความวาฉันก็เปนฉัน  ยอม 
ใหแกไมได.  แตสิ ่งที ่เรียกวามานะนี ้  ถารู จัก  sublimate  ใหดี  ก็ใชมานะไปใน 
ทางดีและเปนประโยชนได  ที่เปนอุปกิเลสนั ้น   เราหมายถึงมานะเพื ่อกิเลส 
มานะเพื่อภูตผีปศาจแหงความสุขทางเนื้อหนัง  เปนตน  จึงจัดเปนอุปกิเลสไปหมด. 

 
ถัดไปเรียกวา  อติมานะ  คือดูหมิ่นคนอื่น  ถือตัวอยางเดียวไมพอ ; 

เมื่อถือตัวมากเขาก็ดูหมิ่นคนอื่น  อาการดูหมิ่นคนอื่นนี่เปนไปโดยไมรูสึกตัว ;  อยา 
ไดประมาท.  ขอใหสังเกตดูดีๆวา  เราพรอมที่จะดูหมิ่นคนอื่นอยูเสมอ  ชองไมมี 
ก็แลวไป   พอชองมีแลวมันโพลงออกไปเอง ;  เกิดเปนโรค   habit  ชนิดหนึ ่ง 
ซึ ่งเขาเรียกกันวา  “ผู หญิงก็ชอบนินทาคนอื ่น”  ที ่ไปเที ่ยวนั ่งคุยตามเรือนของ 
คนอื ่นนั ้น   ดูเปนเรื ่องนินทากันมากกวาเรื ่องอื ่น ;  นี่มันก็รวมอยู ในเรื ่องของ 
ความดูหมิ่นคนอื่น  ถาใครพูดมาก  ก็ตองระวังคําพูด;  คนพูดนอยก็ปลอดภัย. 
 

 
ขอที ่  ๑๕  เรียกวา   มทะ ;  ขอที ่  ๑๖  เรียกวา   ปมาทะ ;  สองขอน้ี 

คลายกันมาก .  มทะ   แปลวา  เมา ,  ปมาทะ   แปลวา  เมาเต็มที ่.  ปมาทะ  คือ 
ประมาท   ก็คือ เมาเต็ม ที ่  มทะคือมัวเมาในสิ ่งที ่เป นที ่ตั ้งของความยึดมั ่น 
ถือมั่น  โดยเฉพาะก็แหงความสุขทางเนื้อหนังอีกเหมือนกัน  จึงมัวเมาไมสราง  เปนเรื่อง 
เสพติดไปเลย.  สวน ปมาทะ  หรือประมาทนี้  เราหมายถึงวา  พอเมาแลวมัน 
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เสียสติ ;  สติสูญเสียไป  ;  ความสูญเสียไปแหงสติเรียกวา  ปมาทะ ;  ความ 
มัวเมาที ่เปนเหตุใหสูญเสียสตินั ้น  เรียกวา  มทะ  รวมกันเปน  ๑๖  อยาง  นี้ 
เรียกวา  อุปกิเลส  ๑๖  ประการ  ;  เปนเรื ่องในชีวิตประจําวันแทๆ  แตวาเปน 
ฝายเสื่อม  เปนฝายที่ทําใหเราเปนทุกข. 

 
อาตมาจะกลาวถึงก ิเลสอีกสักหมวดหนึ ่ง  คือสิ ่งที ่เร ียกวา  สังโยชน 

๑๐  ประการ  นี้เปนกิเลสที่ละเอียด  เปนเรื่องราวที่กลาวไวในเรื่องราวของการ 
บรรลุนิพพาน  หรือมรรคผลโดยตรง  ;  แตอยาเพอวาอาตมาเอาเรื่องไมจําเปน 
หรือนอกเรื่อง  มายัดเยียดให  ;  ขอใหทนฟงไปอีกสักนิดหนึ่งวา  สังโยชน  ๑๐ 
นี้มันเปนอยางไร ;  และเพื ่อทําลายมันไดแลว  จะเปนผู บรรลุมรรคผลนิพพาน 
ไดอยางไร ;  และเราจะเอาไปใชในชีวิตประจําวันไดจริงๆ อยางไรดวย. 

 
สักกายทิฏฐิ  เปนสังโยชนขอแรก   คือความเห็นแกตัว   คือสําคัญ 

วามีตัวตน  แลวมีความเห็นแกตัวนั้นแหละคือ  selfishness  ที่คนทั่วไปมี;  จัดเปน 
สังโยชนขอแรกที่สุด. 

 
สังโยชนขอที ่สองชื ่อ  วิจิกิจฉา  คือความไมแนใจลงไปไดวาจะเอา 

อยางไร  น้ีหมายถึงความลังเลทุกอยาง  นับต้ังแตไมแนใจในหนาท่ีการงานอาชีพ 
ที่จะเปนครูดี  หรือจะขามฟากไปเปนขาราชการฝายปกครองดี,  นี้ก็ยังเรียกวา 
วิจ ิก ิจฉา ;  หรือลัง เลวา ธ รรมะดี  หรือ โลกดี  นี ้ก ็ย ัง ไมแน;  จริยธ รรม เปน 
ของดีแนหรือไม  ก็ยังไมแน;  อุดมคติดีแนหรือวาเงินดีกวา  ก็ยังไมแน;  ตลอด 
ถึงไมแนใจในเรื ่อ งกรรม   เรื ่อ งผลกรรม ;  ไมแนใจในการตรัส รูของพระ - 
พุทธเจา;  หรือไมแนในการที่จะยึดพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆเปนสรณะ; 
จะถือศาลพระภูมิดี  หรือถือพระพุทธเจาดี  นี้ก็ไมแน ;  อยางนี ้มันเปนวิจิกิจฉา 
ไปหมด  มันไมแนลงไปได. 
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เรื ่องที ่  ๓  เร ียกวา  สีลัพพตปรามาส   .  คํานี ้ตามตัวหนังส ือแปลวา 
ลูบคลํา  ศีลและวัตรปฏิบัติใหเศราหมองไป  .  สิ่งที่เรียกวาศีลหรือวัตรปฏิบัตินั้น 
คือระเบียบปฏิบัติที่ดีงาม  เพื่อทําใหคนเราดีขึ ้น  ทั้งฝายโลกและฝายธรรม;  ทีนี้ 
เขาเขาใจผิดตอสิ่งเหลานั้น  เอาไปใชผิดๆ ไมมีเหตุผล  หรืออยูนอกเหนืออํานาจ 
ของเหตุไปเสียเลย;  เชนพระพุทธ  พระธรรม   พระสงฆที ่แทจริงเปนอยางไร 
เขาเขาใจไมถูก  ก็ไปเอานั ่น  เอานี ่มาเปนพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ ;  จน 
เปนพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ชนิดที่เซนดวยขาวปลาอาหารอยางนี้ไปก็มี ; 
เปนวัตถุศักดิ ์ส ิทธิ ์แขวนคอไดอยางนี ้ก็มี  ;  ลวนแตจับไมถูกตัวจริง  ไมถูกสิ ่ง 
ที่จะดับทุกขไดจริง ;  แตเอาช่ือมายึดถือ  นี้เรียกวาลูบคลํา  ศีลและวัตรเหลานั้น 
ที่เคยบริสุทธิ์สะอาดใชประโยชนไดนั้น  ใหกลายเปนเศราหมอง  หรือใชประโยชน 
ไมไดไป  .อาการอยางนี้มีมากเหลือที่จะจาระไน  ;  ดูเอาเองตามบานตามเรือน 
ทั่วไป  ดูการกระทําทุกอยางที่ถือเคล็ด  ถือลาง  ถือโชค  ถือชะตา  ถืออะไรตางๆ 
เหลานี ้ไมมีความมั ่นใจตัวเอง  ไมเชื ่อตัวเอง  ไมเชื ่อเหตุผล  ไมอยู ในวิสัยของ 
เหตุผล ;  อาการอยางนี้ควรจะหมดไปตั้งแตสมัยเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  เปน 
เสนาบดี  เพราะทานไดพูดถึงเรื่องนั้นมาก  แกนักเรียน  ทําไมไมเห็นหมดไปสักที. 
 

 
สามอยางนี ้เรียกวา   สังโยชนสามอยางชุดแรก   ที ่ใครละไดแลว 

ก็เปนพระโสดาบัน   ทานลองคิดวาเปนสิ ่งสูงต่ํา   ตื ้นลึก   มากนอยเพียงไร ; 
ละจากสักกายทิฏฐิเสียใหได  ละวิกิจิจฉาเสียใหได  ละสีลัพพตปรามาสเสียใหได 
ละได  ๓  อยางนี ้เทานั ้น  ก็เปนพระโสดาบัน  พระโสดาบันนั ้น  เปฆราวาสก็มี 
เปนบรรพชิตก็มี  ผู หญิงก็ได  ผู ชายก็ได  ครองเรือนก็ได  เปนคนโสดก็ได 
ดังที ่ปรากฏอยู ในครั้งพุทธกาล   ถาละสามอยางนี ้ได  และยังแถมละอื ่นๆ 
ไดอีกสักอัตราหนึ่งหรือขนาดหนึ่งอีกดวย  ก็เปนพระสกาคามี  ซึ่งสูงขึ้นไป. 
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สังโยชน ถ ัดไปขอที ่ ๔  เร ียกวา   กามราคะ   อันนี ้หมายถ ึงความ 
ยินดีอาลัยอาวรณในกาม  ซึ่งเปนเยื่อใยเหนียวหนืด . 

 
สังโยชนขอที่  ๕  เรียกวา  ปฏิฆะ  หมายถึงความหงุดหงิดดวยอํานาจ 

ของความโกรธ  แตไมใชเดือดพลาน ;  ทั้งสองอยางนี ้พระโสดาบันก็ละไมได 
พระสกิทาคามีก็ละไมได  เพราะเปนกิเลสชั้นละเอียด ;  สวนกามระคะ  หรือความ 
โกรธอยางหยาบๆนั้น  ทานละได ;  สวนที่ละเอียดเรนลับทั้งสองอยางนี ้ทานยัง 
ละไมได ;  ถาจะละไดจะเปนพระอนาคามี  คือ  อริยบุคคลขั้นที ่  ๓  ที่นี ้ก็เหลือ 
สังโยชนอยูอีก  ๕  ที่ผูที่เปนพระอรหันตจะตองละ  คือ 

 
สังโยขนที ่  ๖  เรียกวา  รูปราคะ  คือยินดีกําหนัดในความสุข  ที่เกิด 

จากสิ่งที่มีรูป  หรือเปนรูปบริสุทธิ์  ไมเกี่ยวกับกาม. 
 

สังโยชนขอที ่  ๗  เรียกวา  อรูปราคะ  คือกําหนัดยินดีในความสุข 
ที่เกิดจากสิ ่งที ่ไมมีรูป   และไมเกี ่ยวกับกามเหมือนกัน  เหมือนอยางที ่เคยยก 
ตัวอยางเปรียบเทียบใหเขาใจไดงายวา  คนแกสักคนหนึ่งไมยุงดวยกามคุณแลว 
แตไปหลงใหลในตนบอน  ตนโกศล  เครื่องลายคราม  แจกัน  หรืออะไรทํานองนั้น 
เปนวัตถุบริสุทธิ ์อยางนี ้  จนลืมคนอื ่น  ลืมลูกลืมเมีย  ฯลฯ  ก็มีได;  อรูปราคะ 
ก็ไปหลงใหลในนามธรรม  เชน  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  หรืออะไรทํานองนั้น  หรือ 
มุงแตวิชาความรูการคนควา  จนลืมลูกลืมเมีย  ฯลฯ  ก็มีได  เปนตัวอยางชั้นต่ําๆ ; 
แตโดยที่แทนั้น  ทานหมายถึงบุคคลที่บรรลุรูปฌาน  และอรูปฌาน  แลวหลงใหล 
ในความสุขที ่เกิดจากฌานทั้งสองอยางนั้น.  อยางนี้พระอนาคามีก็ยังละไมได; 
พระโสดาบัน  พระสกิทาคามีก็ยังละไมได ;  จะละไดแตพระอรหันต. 

 
สังโยชนข อที ่  ๘  เรียกวา  มานะ  คือสําคัญวาตนมีอยู   หรือเป น 

อยูอยางไร  คือดีกวาเขา  เลวกวาเขา  หรือเสมอเขา  ยุงไปหมด ;  อยางนี้เรียกวา 
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มานะ .  ความรูส ึกอยางนี ้ควรจะละเสีย ;  ถาไมละแลว   จะมีเรื ่องทุกขรอน 
อยูเสมอไป. 

 
สังโยชนขอที ่  ๙  เรียกวา  อุทธัจจะ  หมายถึง  ความฟุ งขึ้นแหงจิต 

ขอน้ีถาพูดอยางงายๆ ใหเขาใจไดทันที  ก็คือ  excitement  ตางๆ คือความรูสึกท่ึง 
รูสึกสนใจ  ขึ้นมาทีเดียว  เมื ่อไดเห็นรูป  ฟงเสียง  ดมกลิ่น  ลิ้นรส  นั่นนี่;  แมวา 
ไมตองการอะไร  ไมตองการกามคุณ  ไมตองการอะไรหมด  แตก็อดสนใจหรือท่ึง 
ไมได  เพราะไปสนใจวา  นี่มันจะเปนอันตรายแกเราไหม  นากลัวไหม  วิ่งหนี 
ไดไหม  นี่ก็คือทึ่งหรือสนใจ;  หรือบางทีก็สนใจวา  มันอาจจะใชเปนประโยชน 
อะไรไดบางกระมัง  ;  แมอยางนี้ก็ยังทึ ่งหรือสนใจ  ;  เพราะมีมูลมาจากความที่ 
ยังสงสัย  ของใจอะไรอยูนั ้นเอง;  และมูลเหตุแทจริงก็คือยังมีความเห็นแกตัวตน 
อยูบางสวน  แมวาจะนอยเต็มที. 

 
สังโยชนข อที ่  ๑๐  อันที ่เป นขอสุดทายจริงๆ   ก็ค ือ   อวิชชา  ไดแก 

สภาวะท่ีปราศจากความรู  อันเปนเหตุใหไมรูวาอะไรเปนทุกขแทจริง ;  อะไรเปน 
มูลเหตุใหเกิดทุกขที ่แทจริง  ;  อะไรเปนสภาพที่เรียกวา  ไมมีทุกขแทจริง ;  และ 
อะไรที ่จะเปนหนทางใหถึงความดับทุกขแทจริงนั ้น  เมื ่อละสังโยชนตอนทาย 
๕  อยางไดอีก  ก็เปนพระอรหันต. 

 
สังโยชนสิบอยางนี้ก็เรียกวากิเลสเหมือนกัน  เรียกโดยชื่อเดียวกันวา 

กิเลสเหมือนกัน  ;  แตเนื ่องจากเปนชั้นละเอียดกวา  จึงเรียกวา  สังโยชน  โดย 
ความหมายวา  ผูกเย็บจิตใจสัตวไวอยางยิ ่ง  และโดยไมรู สึกตัว.  ชื ่อเหลานี้ 
เปนชื ่อในธรรมะชั้นสูง  แตแลวจะนํามาสอนเด็กไดอยางไร ;  ที่จริงมันก็งาย 
นิดเดียว  ถาหากผู ใหญนั ้นเขาใจเสียแลววา  ความหมายนั ้นหมายถึงอะไร ; 
ลองพิจารณาดูตอไป. 
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สักกายทิฏฐิ  ก็คือเรื่องเห็นแกตัว;  เด็กก็ตองเขาใจได  สอนเด็ก 
ไมใหเห็นแกตัวนั ้นแหละ  คือ  สอนใหละสักกายทิฏฐิ.  การสอนใหละวิจิกิจฉา 
ก็คือสอนใหเปนคนมีอุดมคติ  มีระเบียบปฏิบัติอันตายตัวแนนอน   ไมลังเล 
ไมถอยหนา  ถอยหลัง ;  เปนคนแนใจในหลักการ,  ในชีวิต ,  ในสิ ่งที ่ตองทํา 
ลงไป ;  อยางนี ้เรียกวาละวิจิกิจฉาเสียได  สําหรับ  สีลัพพตปรามาส  ก็เหมือน 
ที่กระทรวงศึกษาธิการเคยตั้งหนาตั้งตาจะกําจัดกันมาครั้งหนึ่งแลว  แตยังไมสําเร็จ ; 
ไดแกความไมอยู ในอํานาจของเหตุผล   ;  นี ้ค ือสีล ัพพตปรามาส .  ถารู จ ัก 
ความหมายของสังโยชนตางๆเหลานี้แลว  อาจจะดัดแปลงมาใชแกไขเด็กไดโดย 
ไมยาก ;  และเมื ่อแกไขไดมันก็เปนการแกไขสวนที ่ลึกที ่สุดของจิตใจ  ที่จะทํา 
ใหแกไขความเสื่อมทางศีลธรรมไดจริงๆ  จึงเปนสิ่งที่ควรสนใจ. 

 
ในรายงานการประชุม  การอภิปรายอะไรคราวหนึ ่ง  ที่มีเรื ่องราว 

ของหมอมเจาศุภสวัสดิ์ฯ  ซึ่งทรงแนะนําใหนําหลักสังโยชน  ๑๐  เหลานี้มาใชเปนหลัก 
สําหรับอบรมนักเรียนนั้น  ขออยาไดถือวาเปนสิ่งไรเหตุผลเลย  ซึ่งอาตมาก็กําลัง 
พูดอยู อยางเดียวกันนี ้ที ่นี ่ ;  แมคําอธิบายจะไมเหมือนกันบาง   ก็เพราะวา 
เล็งกันไปคนละแง. 

 
สําหรับการละเพื ่อเปนอนาคามี  คือละกามราคะ  และปฏิฆะนั ้น 

เราก็เห็นชัดอยูแลววา  เด็ก ๆ  เหลานี้  ก็ยังมีทางที่กําหนัดในทางกามารมณเกินกวา 
ที่ควรจะเปน;  และมีปฏิฆะทําใหวุนวาย  ในกรณีที่ไมจําเปนตองมี  ก็ยังมีอยูมาก ; 
เราปรับปรุงวิธีปฏิบัติใหพอเหมาะที่เด็กจะปฏิบัติได  โดยแนวเดียวกัน  หรือทํานอง 
เดียวกัน  แมวาจะคนละระดับ.  สวนรูปราคะ  อรูปราคะก็มีความหมายสําหรับ 
เด็ก  อยางเชนวา  อยาไปมัวเมาในรูป  หรือในวัตถุอะไรมากเกินไป  เชนมัวเมา 
ในตุ กตาเปนตนมากเกินไป   มันก็เปนเรื ่องรูปราคะ  ;  หรือมัวเมาในเกียรติ 
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ในรางวัล  ในความสรรเสริญเยินยอ  จนเขาเปาหัวเปาหูใหชกใหตอยกันอยางไร 
ก็ได  นั ้น เปน เรื ่องมัว เมาในอรูปราคะ   สวนมานะการถือตัวนั ้น   ก็ใหรู จ ัก 
ถือพอเหมาะพอสม   แลวก็ละสวนที ่ควรจะละออกไป  ;  สวนการละอุทธัจจะ 
ก็คืออยา  excite  อะไรมาก  หรืองายเกินไป.  สวนการละอวิชชานั้น  ใหรีบเรียน 
สิ่งที ่ควรจะตองเรียน  ตองรูใหมากขึ ้นโดยเร็ว  ;  เมื ่อทําไดดังนี ้  ก็เปนอันวาเรา 
ไดใชหลักการของการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน  เขาประยุกตกับการอบรม 
เด็กๆ ของเราได  โดยวิธีอยางนี ้.  เรื ่องมันมีอยู อยางเดียวก็แตวาครูบาอาจารย 
เขาใจความหมายของสิ ่งเหลานี้มากพอหรือเปลา.  ถายังไมเพียงพอ  จนตัวเอง 
ก็ว่ิงหนีไมสูหนา  ไมยอมศึกษาถอยคําเหลาน้ี  แมแตคําเดียวแลว  จะใชหลักการ 
ของพระพุทธศาสนา  ในการอบรมจริยธรรมของเด็กๆ ไดอยางไร ; 
มันจึงมืดมนและไมมีทาง. 

 
ถาเราจะใหเด็กๆ เขาใจเร่ืองนิพพาน  ก็อาจจะทําไดงาย  อยางนี้คือ 

จับเด็กมาแลวบอกวา  ใหหัวเราะตลอดเวลาจะเอาไหม  ;  สั่นหัวไมเอา.  ถา 
อยางนั ้นใหรองไหตลอดเวลา   เอาไหม  ;  ก็ยิ ่งไมเอา  เพราะฉะนั ้นอยู วางๆ 
ไมตองหัวเราะไมตองรองไห  นั้นดีกวาใชไหม ;  เด็กก็พอจะคิดไดวา  ถาอยาตอง 
หัวเราะ  ตองรองไห  นี้ดูมันยังนาสนุกกวา  ;  ดังนั้นความหมายของคําวา  นิพพาน 
นี้  ก็คือวางอยูตรงกลาง  ไมขึ้นไมลง ;  ไมดีใจ  ไมเสียใจ  เปนจิตที่วางจากความ 
รูสึกคิดนึกวา   “ตัวกู”  วา  “ของกู”  นั้นเอง.  สอนไปทํานองนี ้  เราจะไดเด็ก 
ที่เปนสุภาพบุรุษอยางแทจริง  รูจักดํารงตนใหอยูในสภาพปรกติ.  ขอวิงวอนวา 
โปรดอยาไดคิดวามีธรรมขอไหน  ที่อยูสูงเหลือวิสัยที่จะนํามาอธิบายแกเด็กได ; 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของกิเลสนี้  ครูบาอาจารยทั ้งหลายจะตองเอามาศึกษา 
ใหเขาใจแตกฉานทั่วถึงกันหมด  เพราะมันตั้งอยูในฐานะเปนอุปสรรค  เปนศัตรู 
เปนความรวนเร  และเปนความพังทลายของจริยธรรมจริง  ๆ. 
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เวลาไดหมดเสียกอนแตที่อาตมาจะไดบรรยายใหหมดตามที่ไดตั้งใจไวใน
เรื่องกิเลส  จึงขอยกไวตอในวันหลัง.  สรุปความวา  ขอใหสนใจในเรื่องที่เรียกวา
กิเลส  หรือสิ่งที่เรียกวากิเลสนี้  ใหเปนพิเศษกวาเรื่องใดๆ หมด  ในบรรดาสิ่งที่
เปนอันตรายอยางยิ ่งแลว  ไมมีอะไรจะเปนอันตรายยิ่งไปกวากิเลส ;
เพราะฉะนั้นขอใหสนใจเรื่องที่เปนอุปสรรคศัตรู  หรือความพังทลายของจริยธรรมนี้ให
มากเปนพิเศษ  สมกับที่เราจะตองใชเวลาสัก  ๒  วันเกี่ยวกับเร่ืองนี้. 

 
 
 

อาตมาขอยุติการบรรยายในวนันี้ลง  ดวยความจําเปนแกเวลาเพียงเทานี้ 
 
 
 

----------------- 
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ปาฐกถาชุด  แนะแนวจริยธรรม  ครั้งที่  ๔ 
เรื่อง 

มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม 
๑๔  มกราคม  ๒๕๐๕ 

 
------------------- 

 
ทานที่ยังคงปฏิญญาตัวเองวาเปนครูทั้งหลาย. 

 
วันนี ้เปนวันอาทิตย ;  อาตมาอยากจะขอใหทานทั ้งหลายสนใจใน 

ความหมายของวันอาทิตยที่เกี่ยวกับจริยธรรม;  จึงอยากจะเริ่มดวยการขอรองให 
ทานครูบาอาจารยทั้งหลายนึกถึงขอที่วา  ชาวคริสเตียนถือวา  การทํางานในวัน 
อาทิตยนั้นเปนบาป ;  การเปนบาปก็ตองตกนรก ;  ถามีการทํางานในวันอาทิตย 
ก็หมายความวาเปนบาป .  ที่นี ้  ลองคิดดูถึงพวกเรา  :  เราก็มีวันพระ   ซึ่งมี 
ความหมายตรงกับคําวา  holiday ;  เลขานุการชุมนุมจัดใหเราตองมาฟงการ 
บรรยาย  ซึ่งเปนการทํางานวันอาทิตย  นี่ใครจะรับผิดชอบ  ถามีคนตองตกนรก 
ขึ้นมาบาง ;  เพราะถาหากวาการฟงนี ้รู สึกวาเปนการทํางานคือตองทนทํางาน 
วันนี้ก็เปนการทํางานสําหรับคนนั้น  ก็เลยเปนการทํางานวันอาทิตย ;  แตถาการ 
ฟงนี้  ไมใชรูสึกวาเปนการทํางาน  หรือทนทํางาน  ก็เลยไมเปนบาป  รอดตัวไปได ; 
เพราะฉะนั้นอาตมาเห็นวา  วันนี้เราอยาทํางานกันเลย  อยาทําอะไรชนิดที่เปนการ 
 

๙๗ 
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ทํางาน  หรือท่ีเรียกกันวา  work  กันเลย  มาเปดโรงมหรสพกันดีกวา  และก็จะเรียก 
โรงมหรสพของเราวา  spiritual  theatre  คือโรงมหรสพทางวิญญาณ   สําหรับ 
มนุษยสมัยปรมาณู  หรือวาเปนโรงมหรสพเพื่อจริยธรรม  ก็สุดแทแตจะเรียก. 
 

แตวามนุษยสมัยปรมาณูนี้  มีอะไรรุนแรงกวามนุษยยุคที่แลวมา  และ 
ยุคปรมาณูก็เกิดขึ ้นเพียงไมกี ่ป   ฉะนั ้นเราจะตองปรับปรุงสิ ่งที ่เรียกวามหรสพ 
ของเรา  ใหเหมาะสมกับมนุษยในยุคที่กาวหนาพรวดพราดเปนยุคปรมาณูนี้ดวย 
และถาทานครูบาอาจารยทั้งหลายสนใจใหดี  ถึงเรื่องโรงมหรสพทางวิญญาณนี้ 
ก็จะแกปญหา  หรือขอสงสัยที่อาตมาไดรับมากที่สุดปญหาหนึ่ง  คือปญหาที่วาจะทํา 
ใหเด็กๆ สนุกสนานตอการศึกษาและปฏิบัติธรรมะไดอยางไร  อาตมายืนยันวา 
เราจําเปนที่จะตองมีมหรสพในทางวิญญาณ  ฉะนั้น  การบรรยายในวันนี้  ซึ่งเปน 
วันอาทิตย  อาตมาจึงขอเปลี่ยนเรื่อง ;  แทนที่จะบรรยายติดตอมาตามแนวเดิม 
วันนี้ขอเปนพิเศษ  ใหเปนเรื่องมหรสพทางวิญญาณดังที่กลาวแลว. 

 
คําวามหรสพทางวิญญาณนี ้  เราหมายความกันถึงการทําใหไดร ับ 

ความเพลิดเพลินในทางธรรมะจะเปนสถานที่ไหน  โดยวิธีใด  ก็เรียกวาเปนการ 
บันเทิงในทางธรรม  เปนมหรสพในทางวิญญาณไดทั ้งนั ้น.  แตถาเราพิจารณาดู 
จะเห็นไดวา  มันยังมีผลมากไปกวานั ้นอีก  คือไมใชเพียงบันเทิงเฉยๆ แตมัน 
เปนไปเพื ่อความกาวหนาในทางจิตใจ  ใหสูงขึ ้นไปตามทางธรรม   เพื ่อประโยชน 
แกจริยธรรม;  ฉะนั้นขอใหครูบาอาจารยชวยกันระวังใหดีสําหรับคําวา  holiday 
ถาเปนวันอาทิตยสําหรับไปที่โรงหนัง  หรือไปยิงนกตกปลา  อยางนี ้จะถูกกับ 
ความหมายของคําวา  holiday  หรือไม?  สําหรับคําวา  holiday  นั้น  ถาอยาก 
จะทราบวามีความหมายอยางไรละก็  ลองเปลี่ยนตัว  ไอ  ที่  แอล  ใหเปน  วาย  แลว 
ใสไฮเฟนตรงนั้น  แลวอานเปน  holy-day;  holy  แปลวาอะไร  ทานก็ทราบดี 
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๙๙มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม 

อยูแลว  ไมตองบอก.  คําวา  holy  มันจะมีน้ําหนัก  มาก  นอย  สูง  ต่ํา  อยางไร 
ทานครูบาอาจารยทั้งหลาย  คงทราบดี  พรอมกันนั้นก็ทราบไดทันทีวา  holy-day 
ตรงกับคําวาวันพระของพวกพุทธบริษัทเรา.  คําวา  holy  หมายถึงสิ ่งประเสริฐ 
สูงสุดเชนเดียวกับคําวาวันพระ  คําวา  “พระ”  ของเราก็หมายถึงสิ่งประเสริฐสูงสุด 
เพราะฉะนั้นวันเชนวันอาทิตยซึ่งเปนวัน  holiday  นี้จะตองจัดจะตองทํากันอยางไร 
จะเห็นไดทันทีวา  ไมควรจะทําใหเปนวันยิงนก  ตกปลา  หรือวันไปเขาโรงหนัง 
อยางนั้นเปนตน  ฉะนั้นเราชวยกันทุกอยางทุกทาง  ใหวันพระของเราเปนวันพระ 
จริงๆ ซึ่งจะยึดเอาวันอาทิตย  หรือจะเอาวันสิบหาค่ําก็สุดแท  แตวาทุกคน 
จะตองมีวันพระ  แลวแตจะสะดวกในวันไหน  ในรอบเจ็ดวันจะตองมีวันพระ  และ 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งก็คือ  วันสิบหาค่ําครั้งหนึ ่ง  นี ่เปนวันพระเต็มตัว.  เดี ๋ยวนี้ 
ลองมองยอนมาดูจิตใจของเรา  ครูบาอาจารยนี ่ว า  ที ่ต องถูกเกณฑมาในวัน 
อาทิตย  หรือสมัครมาดวยความเต็มใจของตนเองก็ดีนี้  เรากําลังมาทนทํางานอยูที่นี่ 
หรือเรากําลังบันเทิงเริงรื ่นในทางธรรมะอยู ที ่นี ่.  นี ่อาตมาเห็นวา  เรื ่องนี ้ไมใช 
เร่ืองเล็กนอย  จึงขอนํามากลาว  และขอรองใหสนใจที่จะเขาใจ. 

 
อาตมาอยากจะกลาวถึงกับวา  ถาเรามีสติปญญาเพียงพอที่จะสราง 

มหรสพในทางวิญญาณขึ้นไดแลว  ความรวนเรและความเสื่อมเสียทางจริยธรรม 
ของเรา  จะกลับรายกลายดีไปหมดเลย   อาการที ่พึงปรารถนา   ที่เปนความ 
เสื่อมทรามทางจริยธรรมในสังคมนั้น  จะหายไปหมด  ถาเราสามารถสราง  spritual 
theatre  นี ้ขึ ้นได.  ขอใหสนใจสังเกตศึกษาใหเปนพิเศษ  อยาเห็นเปนเรื ่องครึ. 
ปูยาตายายของเราทานฉลาดมาก  ที่ทานมีโรงมหรสพทางวิญญาณของทานไดจริงๆ 
และก็สม่ําเสมอดีดวย  คือถึงวันพระก็ไปวัด  มีอะไรๆ ที่วัดจนตลอดวันตลอดคืน ; 
วันหนึ่ง  คืนหนึ่งนี ้  เต็มไปดวยความบันเทิงในทางธรรมะ  ทานพอใจไดเทากับ 
ที่ลูกหลานสมัยนี้จะไปโรงหนัง.  ถาเราวัดความพอใจได  ความพอใจนั้นจะเทากัน. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๐๐

ทีนี ้  ผลพลอยไดอยางอื ่นนั ้นมีอยูวา  ที ่ไหนจูงวิญญาณไปในทางต่ํา  ที ่ไหน 
จูงวิญญาณไปในทางสูง  ที่ไหนหมดเปลืองมาก  ที่ไหนหมดเปลืองนอย  ดังนี้; 
ฉะนั ้นถาเราทุกคนสามารถหาความบันเทิงในทางธรรมะไดอยางนี ้แลว  มันจะ 
ประหยัดแมกระทั่งในทางเศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง  และไดรับความบันเทิงในทาง 
ธรรมะ  มีจิตใจอิ่มเอิบอยูดวยธรรมะ  มีรางกายสดชื่น  ใจแจมใส  เพราะเหตุท่ี 
จิตใจบันเทิงอยูในทางธรรมะ;  เพราะฉะนั้น  ที่ไหนใหผลอยางนี้  ที่นั่นเปน 
โรงมหรสพในทางวิญญาณไปหมด ;  ทีนี ้คนหนุ มสาวจะมีวิถ ีทางทําไดอยางไร 
ก็นาจะตองคิดดู. 

 
ถาเราจะมองใหสูงขึ้นไปถึงพวกโยคี  มุนี  ฤาษีอะไรเหลานี้  การบันเทิง 

ในทางธรรมะของทานเหลานั ้น  ก็คือความสุขที ่เกิดจากสมาธิ  ซึ่งมีรสเยือกเย็น 
แสนที่จะเย็น  ชื่นใจแสนที่จะชื่นใจ  ฉะนั้นทานจึงอยูไดดวยความรื่นเริง  บันเทิง 
อยางบทกลอนที่คนสมัยนี้อาจจะไมเขาใจก็ได  มีอยูวา ; 

 
“เขาฌานนานนับเดือน  ไมเขยื้อนกายา 
จําศีลกินวาตา  เปนผาสุกทุกคืนวัน”  ดังนี้. 

 
กินวาตาหมายถึง  กินลม;  ขอใหทานเขาใจวากินวาตาก็คือกินลมเปน 

อาหาร  แตก็ยังเปนผาสุกทุกคืนวัน.  นี้เรียกวาเปน  “มหรสพในทางวิญญาณ” 
ของทานเหลานั้นอยางเต็มท่ี  มีเสนหดึงดูดคนเหลานั้นติดแนน  เหมือนกับเสนห 
ในโรงหนังดึงดูดคนบางคนสมัยนี้  ที่ตองไปทุกโปรแกรมอยางนี้เปนตน.  นี้ก็เปน 
เครื่องพิสูจนวา  ความบันเทิงใจน้ันไมจําเปนจะตองมีรูปราง  หรือที่มา  เหมือนกัน 
ไปหมด  มันจะมาจากอะไรก็ได,  เราจะตองรูจักวิธีที ่จะทําใหมันเปนสิ่งที ่แทจริง 
มีประโยชน  และไมยุงยาก  ไมลําบาก.  ถาหากวาเราสามารถจะจัดความบันเทิง 
ในรูปนี้ใหแกเด็ก ๆ  ได  หรือแกคนหนุมคนสาวได  เขาก็พอใจในทางธรรมะ 
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ยิ ่งขึ ้นกวาที ่กําลังเปนอยู เดี ๋ยวนี ้  เพราะฉะนั ้นจึงขอรองใหสนใจ.  เราอาจจะ 
ดัดแปลงศิลปกรรม  วรรณกรรม   อะไรตางๆ เหลานี ้ใหเปนรูปอื ่น  ซึ ่งใหความ 
บันเทิงในทางธรรมะดวยก็ได.  เราอาจจะฉายภาพยนต  ฉาย  silde  ซึ่งใหวิชา 
ความรู ในทางธรรม   และบันเทิงธรรมะพรอมกันไปในตัวก็ได  ถาทานผู เป น 
ประธานของชุมนุมอบรมนี้เห็นดวย  เราจะฉาย  slide  ชนิดนั้นกันสักวันหนึ่งก็ได 
อาตมามีพรอม ;  และเปนการ  copy  มาจากสมุดขอยโบราณ  ของปูยาตายาย; 
เราจะเห็นไดวาปูยาตายายมีความฉลาดในเรื่องนี้อยางไร  หรือวาเราจะไดเห็นทัศน- 
ศึกษาของปู ยาตายาย  วาวิเศษหรือดอยกวาของเราสักกี ่มากนอย  ที ่สามารถ 
บรรยายธรรมะตั้งแตตน  คือแตแรกที่วาคนเราเกิดมาดวยอะไร  อยางไร  เกิดกิเลส 
อยางไร  เกิดความหลงอยางไร  เกิดความฉลาดอยางไร  และบําเพ็ญธรรม  บรรลุ 
ฌาณไปตามลําดับ  กระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานอยางไร  อยางนี้  ทานสามารถ 
แสดงไดดวยภาพ  ซึ่งถาดูในแงของศิลปะ  มันก็เปนศิลปะอยางยิ่ง  เพราะใหความ 
บันเทิงตามแบบศิลปะได  แมดูในทางธรรมะ  ก็เปนธรรมะที่สมบูรณอยางยิ่ง ; 
จะดูเพื่อความเพลิดเพลินก็เปนความเพลิดเพลินได.  นี่แหละเรายังมีอีกหลายอยาง 
ที่ควรจะดัดแปลง  แมที ่สุดแตเพลงและดนตรี;  เพลงชนิด  ๘๐ %  ที่กลาวถึง 
ในวันกอนน้ัน  เราสามารถจะกันออกไปเสียได  ดวยบทเพลงที่เปนศิลปะบริสุทธิ์ 
เปนธรรมะบริสุทธิ์ก็ได;  ทางตาก็ได  ทางหูก็ได  ทางอื ่นก็ได;  รวมกันแลว 
ก็เปนมหรสพในทางวิญญาณ  ฉะนั้นอาตมาจึงขอชักชวนทานครูบาอาจารยทั้งหลาย 
ในวันนี ้  ใหสนใจในเรื่องนี ้;  และวันนี ้ก็เลยถือโอกาสทําบรรยายของเราที ่นี่ 
ใหกลายเปน  spiritual  theatre  ไปดวยการเลานิทาน  ซึ่งหมายความวา  อาตมา 
จะไมทําอะไรมากไปกวาการเลานิทาน  สําหรับวันนี ้  เพื ่อความเปนวันมหรสพ 
เพื ่อความมีจิตวางจากความยึดมั่นถือมั่นวาตัวตนกันใหได  ใหสมกับที่วันนี้เปน 
วัน  “พระ”  เปนวัน  holiday.  หรือเปนอะไรทํานองนั้น. 
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ทานทั ้งหลายควรจะทราบว าในว ัน   week-day  คือว ันที ่ไม ใช ว ัน 
อาทิตยนี ้เราจะตองทํางาน   วันอยางนั ้นมันเปนโอกาสของซาตาน   หรือกิเลส 
หรือธรรมชาติฝ ายต่ํา   จะครอบงํา เราได ง ายที ่ส ุด .  เมื ่อ เราทํางานที ่บ านก ็ดี 
ที่ออฟฟศก็ดี  ที่ไหนก็ดี  ซึ่งเราจะตองติดตอกับคนมาก  และคนแตละคนนั้นไมใช 
เขาจะเปนมิตรกับเราเสมอไป  มันจึงมีอะไรที่ทําใหเรากลุมอกกลุมใจ  เกิดความ 
เปนตัวของตนขึ้นมา  โดยไมจําเปนที ่จะตองเกิด  อยางนี ้ก็ยังมี ;  และตลอดวัน 
เหลานั้น  เราวาวุนไปหมด  เต็มไปดวยวิตกกังวลอยางที่เรียกสั้นๆ วา  “กลางคืน 
อัดควัน ;  กลางวันเปนไฟ.”  กลางคืนอัดควันกลางวันเปนไฟ  วลีนี้ไมใชอาตมา 
วาเอาเองแตเป นพระพุทธภาษิตในสูตรๆ หนึ ่ง  ซึ ่งพระพุทธเจาทานตรัสเปน 
ปริศนาที ่ต องคิดนึกวา  “จอมปลวกจอมหนึ ่ง  กลางคืนอัดควัน  กลางวันเปนไฟ” 
ดังนี ้  แลวก็วาเรื ่อยไปตลอดเรื ่องของทาน ;  แตอาตมาเอามาเฉพาะวลีที ่ว า 
“กลางคืนอัดควัน  กลางวันเปนไฟ”. 

 
จอมปลวกนี ้  ก็คือรางกายนี ้ ;  กลางคืนอัดควัน  หมายความวามี 

การงานมาก  มีธุระผูกพันที่จะตองรับผิดชอบก็มาก  หรอืสมัครใจที่จะไปกังวล 
เองดวยนิสัยเคยชินนั ้นก็มาก  ฉะนั ้นกลางคืนจึงอัดควัน  คือ  คิดครุนไปหมด ; 
ถาอายุมากหนอยก็ถึงกับนอนหลับยาก  หรือนอนหลับไมไดเลยก็มี.  นี่กลางคืน 
อัดควันหมายความอยางนี้.  มันลุกไปทําอะไรที่ไหนไมได  ก็ตองทนนอนกายหนาผาก 
วิตกกังวลครุนคิดเกินกวาเหตุไป  ตามภาษาของคนที่ยึดมั่นถือมั่น  พอถึงกลางวัน 
เปนไฟ  ก็หมายความวาออกจากบานเปนฟนเปนไฟ  ไปทีเดียว  ทําการทํางาน 
อยางนั ้นอยางนี ้  ที่นั ่นที ่นี่  เปนไฟไปกวาจะค่ําอีก  ลักษณะที่กลางคืนอัดควัน 
กลางวันเปนไฟนี้มันมี  แกเราทุกคน  จริงหรือไมของใหลองสนใจ ;  มันมีแววตา 
แหงนรก  หรือมีนรกสออยู ในแววตาใชหรือไม  ก็ลองพิจารณาดูลักษณะที ่วา 
กลางคืนอัดควันกลางวันเปนไฟ ;  ฉะนั ้นถาเราจะตองเปนอยางนี ้ตลอดทั ้ง 
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สัปดาหไมมีวันที ่หยุดเลย  มันจะเปนอยางไรบาง.  การที ่วา  ๗  วันหยุดเสียสัก 
วันหนึ ่งนั ้น   มันเปนสวัสดิมงคลแกคนนั ้นเอง   ฉะนั้นถาใครขืนไปลบลางมัน 
คือไปทํางานอยางเดียวกันในวันนั้นเสียอีก  ปรับใหเปนบาปและตกนรก  อยางนี้ 
ก็ดีแลว.  ทานทั้งหลายก็คงจะเห็นดวยวาคํากลาวนั้นถูกตอง  ในการที่วา  บุคคล 
นั้นเปนคนที ่ไมมีวันพระเสียเลย.  ชางกระไรเขาเปนคนที ่ไมมีวันพระเสียเลย 
ทั้ง  ๗  วัน  เมื ่อ  ๗  วันไมมีวันพระ  ก็เทากับทุกสัปดาหหรือตลอดชีวิต  เปนคน 
ที่ไมมีวันพระเสียเลย  นี่ปหละเปนเหตุใหเราระลึกถึงวันพระ  หรือวัน  holiday 
กันบาง  แลวมาเลานิทานเลนสนุกๆ กันดีกวา. 

 
นิทานชุดหนึ่ง  เปนนิทานของพวกพุทธศาสนานิกายธฺยานะ  หรือที่เรา 

เรียกกันตามภาษาญี ่ปุ นวานิกายเซ็น.  พวกนี ้เขาชอบการคิด  ชอบการคิดเอง 
มากกวาการไปถามคนอื่นใหบอกเลาไปตรงๆ  .  เขาชอบการคิดของเขาเอง 
เขาจึงบันทึกเรื ่องราวตางๆ ไวในลักษณะที่เปนปริศนาทั้งนั ้น.  มันมีหนังสืออยู 
เลมหนึ่ง  บรรจุนิทานเหลานี ้ไวตั ้งสองสามรอยเรื่อง  เรื ่องละนาทีสองนาทีเปน 
สวนมาก  ซึ่งอาตมาจะเลือกเอามาสัก  ๙  เรื่อง  ๑๐  เรื่อง  เทาที่เวลาอํานวย  มาเลา 
ใหทานฟง. 

 
เรื ่องที ่หนึ ่ง  ซึ ่งไมอยากจะเวนเสียทั ้งที ่เคยเอยถึงในวันกอนคือ 

เรื ่องน้ําชาลนถวย ;  คือวา  อาจารยแหงน ิกายเซ ็น  ชื ่อ  น่ําอิน   เป นผู ม ีชื ่อเสียง 
ทั่วประเทศ  และโปรเฟสเซอรคนหนึ่ง  เปนโปรเฟสเซอรที ่มีชื ่อเสียงทั ่วประเทศ 
ไปหาอาจารยน่ําอิน  เพื ่อขอศึกษาพระพุทธศาสนาอยางเซ็น.  ในการตอนรับ 
ทานอาจารยน่ําอินไดรินน้ําชาลงในถวย  รินจนลนแลวลนอีก;  โปรเฟสเซอร 
มองดูดวยความฉงน  ทนดูไมไดก็พูดโพลงออกไปวา  “ทานจะใสมันลงไปไดอยางไร” . 
ประโยคนี้มันก็แสดงวา  โมโห.  ทานอาจารยน่ําอินจึงตอบวา  “ถึงทานก็เหมือนกัน 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๐๔

อาตมาจะใสอะไรลงไปไดอยางไร  เพราะวาทานเต็มอยูดวย  opinions  และ  specula- 
tions  ของทานเอง”;  คือวาเต็มไปดวยความคิดความเห็นตามความยึดมั่นถือมั่น 
ของทานเอง   และมีวิธีคิดนึกคํานวณตามแบบของทานเอง .  สองอยางนี ้แหละ 
มันทําใหเขาใจพุทธศาสนาอยาง  เซ็น  ไมได  เรียกวาถวยชามันลน. 

 
ทานครูบาอาจารยทั้งหลาย  จะเตือนสติเด็กของเราใหรูสึกนึกคิดเรื่อง 

อะไรลน  อะไรไมลน  ไดอยางไร  ขอใหชวยกันหาหนทาง.  ในครั้งโบราณใน 
อรรถกถาไดเคยกระแหนะกระแหนถึงพวกพราหมณท่ีเปนทิศาปาโมกข  ตองเอา 
เหล็กมาตีเปนเข็มขัด  คาดทองไวเนื่องดวยกลัวทองจะแตก  เพราะวิชาลน ;  นี้จะ 
เปนเรื่องที่มีความหมายอยางไรก็ลองคิดดู  พวกเราอาจลน  หรืออัดอยูดวยวิชา 
ทํานองนั้น  จนใสอะไรลงไปอีกไมได;  หรือความลนนั ้นมันออกอาละวาดเอา 
บุคคลอื่นอยูบอยๆ บางกระมัง?  แตเราคิดดูก็จะเห็นไดวา  สวนที่ลนนั้นคงจะเปน 
สวนที่ใชไมได ;  จะจริงหรือไมก็ลองคิด.  สวนใดที่เปนสวนที ่ลน  ก็คงเปนสวน 
ที ่ใชไมได .  สวนที ่รางกายรับ เอาไวได ก็คงเปนสวนที ่ม ีประโยชน ;  ฉะนั ้น 
จริยธรรมแทๆ  ไมมีวันจะลน .  โปรดนึกดูวาจริยธรรมหรือธรรมะแทๆ  นั ้น 
มีอาการลนไดไหม.  ถาลนไมไดก็หมายความวาสิ่งที ่ลนนั ้นมันก็ไมใชจริยธรรม 
ไม ใช ธ รรมะ  ;  ลนออกไป เส ีย ให หมดก ็ด ีเหม ือนก ัน .  หรือถ าจะพ ูดอย า งล ึก 
เปนธรรมะลึกก็วา  จิตแทๆ ไมมีวันลน .  อายที ่ลนนั ้นมันเปนของปรุงแตงจิต 
ไมใชตัวจิตแท  มันลนไดมากมาย.  แตถึงกระนั้นเราก็ยังไมรูวาจิตแท  คืออะไร ; 
อะไรควรจะเปนจิตแท  และอะไรเปนสิ ่งที ่ไมใชจิตแท  คือเปนเพียงความคิด 
ปรุงแตงซึ ่งจะลนไหลไปเรื ่อย  นี ่แหละรีบคนหาใหพบสิ ่งที ่เรียกวาจิตจริงๆ กัน 
เสียสักทีก็ดูเหมือนจะดี. 

 
ในท่ีสุดทานจะพบตัวธรรมะอยางสูง  ที่ควรแกนามที่จะเรียกวาจิตแท 

หรือจิตเดิมแท  ซึ ่งขอนั ้นไดแก  ภาวะแหงความวาง  .  จิตที ่ประกอบดวยสภาวะ 
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๑๐๕มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม 

แหงความวางจาก   “ตัวกู-ของกู”  นั ้นแหละคือจิตแท.  ถาวางแลวมันจะเอา 
อะไรลน?  นี ่เพราะเนื ่องจากไมรูจักวาอะไรเปนอะไร   จึงบนกันแตเรื ่องลน 
การศึกษาก็ถูกบนวาลน  และที่รายกาจที่สุด  ก็คือที่พูดวาศาสนานี้เปนสวนที่ลน 
จริยธรรมเปนสวนที่ลน  คือสวนที่เกิน  คือเกินตองการ  ไมตองเอามาใสใจไมตอง 
เอามาสนใจ.  เขาคิดวาเขาไมตองเกี่ยวกับศาสนาหรือธรรมะเลย  เขาก็เกิดมาได 
พอแมก็มีเงินใหเขาใชใหเขาเลาเรียน  เรียนเสร็จแลวก็ทําราชการเปนใหญเปนโตได 
โดยไมตองมีความเกี่ยวของกับศาสนาเลย  ฉะนั้นเขาเขี่ยศาสนาหรือธรรมะออกไป 
ในฐานะเปนสวนลน  คือไมจําเปน.  นี่แหละเขาจัดสวนลนใหแกศาสนาอยางนี ้. 
คนชนิดนี้ก็ตองอยูในลักษณะมี่ลนเหมือนโปรเฟสเซอรคนนั้น  ที่อาจารยน่ําอิน 
จะตองรินน้ําชาใสหนา  หรือวารินน้ําชาใหดู  โดยทํานองนี ้ทั ้งนั ้น.  เขามีความ 
เขาใจผิดลน ;  ความเขาใจถูกนั ้นยังไมเต็ม ;  มันลนออกมาใหเห็นเปนรูปของ 
มิจฉาทิฏฐิ  เพราะเขาเห็นวาเขามีอะไรๆ ของเขาเต็มเปยมแลว  สวนที่เปนธรรมะ 
เปนจริยธรรมนี่เขาไมจุอีกตอไป  ขอจงคิดดูใหดีเถอะวา  นี้แหละคือมูลเหตุที ่ทํา 
ใหจริยธรรมรวนเร  และพังทลาย.  ถาเรามีหนาที่ที่จะตองผดุงสวนนี้แลว  จะตอง 
สนใจเรื่องนี้. 

 
เรื ่องที ่  ๒  เรื ่อง   “เพชรที ่หาไดจากโคลนในถิ ่นสลัม ”  อาตมา 

ตองขอใชคําอยางนี้  เพราะไมทราบวาจะใชคําอยางไรดี  ที่จะใหรวดเร็วและสั้นๆ . 
ทานจะรูสึกอยางไรก็ตามใจที่จะตองใชคําอยางนี้,  “เพชรที่หาพบจากโคลนในถิ่น 
สะลัม”  เรื ่องนี ้เลาวา   อาจารยแหงนิกายเซ็น   ชื ่อ  กูโด   เปนอาจารยของ 
พระจักรพรรดิแหงประเทศญี่ ปุนในสมัยนั้น  ทานอาจารยองคนี้ชอบเที่ยวไปไหน 
คนเดียวโดดๆ อยางนักบวชเรรอนแบบปริพพาชก  ไมคอยไดอยูกับวัดวาอาราม. 
ครั้งหนึ่งทานเดินทางไปยังตําบลอีโด  เพื ่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่งของทาน 
ที ่จะมีแกคนอื ่น   ทานไดผ านตําบลๆ  หนึ ่ง   เย ็นวันนั ้นฝนก็ตกมาก   ทานจึง 
เปยกปอนไปหมด  และรองเทาของทานที่ใช  เปนรองเทาทําดวยฟาง  เพราะ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๐๖

นักบวชนิกายเซ็นใชรองเทาฟางถักทั้งนั ้น.  เมื ่อฝนตกตลอดวันรองเทาก็ขาดยุย 
ไปหมด   ทานจึงเหลียวดูว าจะมีอะไรที ่ไหนจะแกป ญหาเหลานี ้ได บ าง  ก็พบ 
กระทอมนอยๆ แหงหนึ่งในถิ่นใกลๆ นั้น  เห็นรองเทาฟางมีแขวนอยูดวย  ก็คิด 
จะไปซื ้อสักคู หนึ ่ง  เอาแหงๆ มาใสเดินเพื ่อทางตอไป .  หญิงเจาของบานนั ้น 
เขาถวาย   เลยไมตองซื ้อ  ;  และเมื ่อ เห็นวา เปยกปอน   ก็เลยขอนิมนตให 
หยุดกอนเพราะฝนตกจนค่ํา ;  ทานก็เลยตองพักอยู ที ่บานนั้น  ดวยคําขอรอง 
ของหญิงเจาของบาน. 

 
หญิงเจาของบานเรียกเด็ก  และญาติๆ มาสนทนาดวยทานอาจารย ; 

ทานไดสังเกตเห็นวา  สกุลน้ีเปนอยูดวยความขนแคนที่สุด  ก็เลยขอรองใหบอกเลา 
ตรงๆ โดยไมตองเกรงใจ  วาเรื ่องมันเปนอยางไรกัน  หญิงเจาของบานก็บอกวา 
“สามีของดิฉันเปนนักพนัน   แลวก็ดื ่มจัด   ถาเผอิญเขาชนะ   เขาก็ดื ่มมันจน 
ไม ม ีอะไรเหลือ  ถาเขาแพ  เขาก็ย ืมเงินคนอื ่นเล นอีก  เพิ ่มหนี ้ส ินให มากยิ ่งขึ ้น . 
เขาไมเคยมาบานเลย  เปนวันเปนคืน  หรือหลายวันหลายคืนก็ยังมี;  ดิฉันไมรูวา 
จะทําอยางไรดี”. 

 
ทานอาจารยกูโดวา  ไมตองทําหรอก  ฉันจะชวยทํา  แลวก็วานี ่ฉัน 

มีเงินมาบาง  ชวยไปซื้อเหลาองุนมาใหเหยือกใหญๆ เหยือกหนึ่ง  แลวก็อะไรๆ 
ที่ดีๆ ที่นากินเอามาใหเปนจํานวนเพียงพอ  เอามาวางที ่นี ่แลวก็กลับไปทํางาน 
ตามเรื่องเถอะ  ฉันจะนั่งอยู ที ่นี ่ตรงหนาที ่บูชา.  ขอนี้หมายความวาบานนั้นก็มี 
หิ้งบูชาพระ.  เมื ่อผู ชายคนนั้นกลับมาบาน  เวลาดึก  เขาก็เมา  เขาก็พูดตาม 
ประสาคนเมา.  นี่คํานี ้จะแปลวาอยางไร ;  Hey!  wife;  ก็ตองแปลวา  เมียโวย, 
มาบานแลวโวย,  มีอะไรกินบางโวย.  ตัวหนังสือเขาเปนอยางนี้  ซึ่งมันก็เหมือนๆ 
กับในเมืองไทยเรานี้เอง.  นี่ลองคิดดูวาคนๆ นี้จะเปนอยางไร ;  ฉะนั้น  กูโด 
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ทานอาจารยที่นั่งที่หนาหิ้งพระก็ออกมารับหนา  บอกวา  ฉันไดมีทุกอยางสําหรับทาน 
เผอิญฉันมาติดฝนที่นี ่  ภรรยาของทานเขาขอรองใหฉันพักคางฝนที่นี่ตลอดคืนนี้ 
ฉันก็ควรจะมีสวนตอบแทนทานบาง ;  ฉะนั้นขอใหทานบริโภคสิ่งเหลานี ้ตาม 
ชอบใจ.  ชายคนนนั ้นดีใจใหญ;  มีทั ้งเหลาองุ น  มีทั ้งปลา  มีทั ้งอาหารตางๆ ; 
เขาก็ดื ่มและรับประทานจนนอนหลับไปไมรู ส ึกตัว  อยูตรงขางๆ เขาของทาน 
อาจารย  กูโด  ที่นั่งสมาธิ  ตลอดคืนนั ้นเหมือนกัน.  ทีนี ้พอตื ่นขึ ้นมาตอนเชา 
ชายคนนั้นก็ลืมหมดไมรูวาอะไรเปนอะไร  เพราะเมื่อคืนนี้เขาเมาเต็มท่ี ;  และถาม 
วาทานเปนใคร  และจะไปขางไหน   ทานอาจารยก็ตอบวา  ออ!  อาตมาคือ 
กูโด   แหงนคร   โยโต   (Kyoto  เกียวโต )  กําลังจะไปธุระที ่ตําบลอิโด ;  ตาม 
เร่ืองท่ีวามาแลวเมื่อกี้นี้.  ถอยคําอยางนี้มันประหลาด  ที่วาบางครั้งก็มีอิทธิพล 
มากมาย  คือวาชายคนนั้นละอายจนเหลือที่จะรูวาจะอยูที่ไหน  จะแทรกแผนดิน 
หนีไปที่ไหน   ก็ทําไมไหว   แทรกไปไมได.  มันละอายถึงขนาดอยางนั ้นแลว 
ก็ขอโทษขอโพย  ขอแลวขออีกจนไมรูจะขออยางไร  ตออาจารยของพระจักรพรรดิ 
ซึ่งจับพลัดจับพลูเขามาอยูที ่บานเขา.  ทานกูโดก็ยิ ้มละไมอยูเรื ่อย  แลวพูดขึ ้น 
ชาๆ  บอกวา   “ทุกอยางในชีวิตนี ้ม ันเปลี ่ยนแปลงเรื ่อย   เปนกระแสไหลเชี ่ยว 
ไปทีเดียว ;  และทั ้งชีวิตนี ้ม ันก็สั ้นเหลือเกินดวย  ;  ถายังเลนการพนันและ 
ดื ่มอยู ดังนี ้  ก็หมดเวลาที ่จะทําอะไรอื ่นใหเกิดขึ ้นหรือสําเร็จได;  นอกจากทํา 
ตัว เองใหเป นทุกขแลว   ก็ทําครอบครัวพลอยตกนรกทั ้ง เป นกัน ไปดวย ”. 
ความรูสึกอันนี้ไดประทับใจนายคนนั้น  มีอาการเหมือนกับวา  ตื ่นขึ ้นมาในโลกอื ่น 
เหมือนกับตื่นขึ้นมาจากความฝน;  ในที่สุดก็พูดกับทานอาจารยวา  ที่ทานอาจารย 
กลาวนั ้นถูกหมดเลย   มันถูกอยางยิ ่ง   ถาอยางไรก็ขอใหกระผมไดสนอง 
พระคุณอาจารยในคําสั่งสอนที่ประเสริฐน้ี  เพราะฉะนั้นขอใหกระผมออกติดตาม 
ทานอาจารย  ไปสงทานอาจารยในการเดินทางนี้  สักระยะหนึ่ง.  ทานอาจารยกูโด 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๐๘

ก็บอกวาตามใจ.  สองคนก็ออกเดินทางไปไดประมาณ  ๓  ไมล  ทานอาจารยก็บอก 
วากลับเถอะ ;  นายคนนี้ก็บอกขออีสัก  ๕  ไมลเถอะ;  ขยั้นขยอขอไปอีก ๕ ไมล 
แลวก็ไปดวยกันอีก.  พอครบ  ๕  ไมล  อาจารยขยั้นขยอใหกลับอีก  วาถึงคราว 
ที่ตองกลับแลว ;  นายคนนั้นก็บอกวาขออีก  ๑๐  ไมลเถอะ ;  ในที่สุดก็ตองยอม. 
พอถึง  ๑๐  ไมลทานอาจารยขยั้นขยอใหกลับ  เขาขอวาขอตลอดชีวิตของผมเถอะ ; 
นี่ก็เปนอันวา  ไปกับทานอาจารย  ไปเปนนักบวชแหงนิกายเซ็น  ซ่ึงตอมาก็เปน 
ปรจารยพุทธศาสนาแหงนิกายเซ็นในญี ่ปุ น .  นิกายเซ็นทุกสาขาที ่เหลืออยู 
ในญี่ปุนในทุกวันนี้ออกมาจากอาจารยองคนี้องคเดียวเทานั้น  ลวนแตเปนลูกศิษย 
ที ่ส ืบมาจากอาจารยองค นี ้องค เด ียว .  ทานกลับตัวชนิดที ่เร ียกวา   เพชรที ่พบ 
จากโคลนในถิ ่นสะลัม ,  นี ้เปนอยางไรบางก็ลองคิดดู.  ในประเทศญี ่ปุ นนายก 
รัฐมนตรีบางคนก็มาจากเด็กที่ขายเตาหู;  หาบเตาหูขายจนมีสตางค  จนไปเปน 
เด็กสงหนังสือพิมพ;  จาก เด็กสงหนังสือพิมพ  ก็เปนนัก เขียนหนังสือ  
พิมพนอยๆ สั้นๆ ;  และเขื ่องขึ ้นๆ จนเปนบรรณาธิการหนังสือพิมพที ่มีชื ่อเสียง 
และไปเปนนายกรัฐมนตรีสมัยหนึ่งในที ่สุด .  นี่เราจะบอกเด็กๆ ตาดําๆ ของ 
เราวา  สิ่งตางๆ นั้นเปลี ่ยนแปลงไดอยางนี้กันสักทีจะไดไหม .  เด็กๆ เขาจะ 
มีความรูสึกอยางไรในฐานะของเขา  เขาจะทําตัวใหเปนเหมือนกับ  “เพชรที่พบใน 
โคลนจากถิ่นสะลัม”  ไดอยางไร.  โดยมากเขามักจะขายตนเองเสียถูกๆ จนเปน 
เหตุใหเขาวกไปหาความสุขทางเนื ้อหนังต่ําๆ  เตี ่ยๆ  ไมนาดูนั ้น   ก็เพราะวา 
เขาเปนคนที่ไมเคารพตัวเอง  ทอถอยตอการที่จะคิดวามันเปนไดมากอยางนี้. 
 

พระพุทธเจาทานก็ยังตรัสวา   เกิดมาเปนคนนี ่ไมควรใหตัวเอง  ; 
“อตฺตาน ํ  น   ทเทยฺย  โปโส”  แปลวา   เป นล ูกผู ชาย   เป นบ ุร ุษ   ไมควรให ซึ ่งตน . 
ใหซ่ึงตนนี้  หมายความวายกตนใหเสียแกกิเลสหรือธรรมชาติฝายต่ํา  มันก็ไมได 
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คิดที ่จะมีอะไรที ่ใหญโตมั ่นคง  ที่จะเปนนั ้นเปนนี ่ใหจริงจังได.  ขอนี้เรียกวา 
เราควรจะถือเปนหลักจริยธรรมขอหนึ่งดวยเชนกัน. 

 
นิทานที่   ๓  ชื่อเรื่อง  “Is  that  so?”  ทานลองแปลเอาเองวาเปนอยางไร 

มันก็คล ายๆ  กับวา   “อยางนั ้นหรือ?”  นิทานที ่สามนี ้เล าว า   ณ   สําน ักเซ ็นของ 
อาจารยเฮ็กกูอิน  ซึ่งเปนวัดที่เลื่องลือมาก  เปนเหมือนกับวาเปนที่พึ่งของหมูบาน. 
ที่รานชําใกลๆ วัดนั้น  มีหญิงสาวสวยคนหนึ่งเปนลูกเจาของราน.  ทีนี้โดยกระทันหัน 
ปรากฏวามีครรภขึ ้นมา.  พอแมเขาพยายามขยั้นขยอถาม   ลูกสาวก็ไมบอก 
แตเมื่อถูกบีบคั้นหนักเขา  ก็ระบุชื่อทานอาจารย  เฮ็กกูอิน.  เมื่อหญิงสาวคนนั้น 
ระบุชื่ออาจารยเฮ็กกูอินเปนบิดาของเด็กที่อยูในครรภ  พอแมโกรธเปนฟนเปนไฟ 
ไปที่วัด  แลวก็ไปดาทานอาจารยเฮ็กกูอิน  ดวยสํานวนโวหารของคนที่โกรธที่สุด 
ที่จะดาไดอยางไร.  ทานอาจารยไมมีอะไรจะพูด  นอกจากวา  Is  that  so?  คือวา 
อยางนั ้นหรือ?  สองคนดาจนเหนื ่อยไมมีเสียงจะดา  ไมมีแรงจะดา!  ก็กลับไป 
บาน เอง .  ที ่นี ้ชาวบานที ่เคยเคารพนับถือ   ก็พากันไปดา   วา เสียทีที ่ เคย 
นับถืออยางนั้นอยางนี้ ;  ทานก็ไมมีประโยคอะไรจะพูด  นอกจากวา  “Is  that  so?” 
พวกเด็กๆ ก็ยังพากันไปดาวาพระบา  พระอะไร  สุดแทแตที่จะดาไดตามภาษาเด็ก ; 
ทานก็วา  “Is  that  so?”  ไมมีอะไรมากกวานั้น. 

 
ตอมา  เด็กคลอดออกมาจากครรภ.  บิดามารดาที่เปนตายายของเด็ก 

ก็เอาไปทิ้งไวใหทานอาจารยเฮ็กกูอิน  ในฐานะเปนการประชด  หรืออะไร 
ก็สุดแท  วา  “แกตองเลี้ยงเด็กคนนี้”  ทานอาจารยเฮ็กกูอินก็มีแต  “Is  that  so?” 
ตามเคย.  ทานรับเด็กไว  และตองหานมหาอาหารของเด็กออนนั้น  จากบุคคล 
บางคนที่ยังเห็นอกเห็นใจทานอาจารยเฮ็กกูอินอยู  พอเลี้ยงเด็กนั้นใหรอดชีวิต 
เติบโตอยูได.  ที่นี่ตอมานานเขา  หญิงคนที่เปนมารดาของเด็กเหลือท่ีจะทนได 
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มันเหมือนกับไฟนรกเขาไปสุมอยูในใจ.  เพราะเขาไมไดพูดความจริง  ฉะนั ้น 
วันหนึ ่งเขาจึงไปสารภาพบอกบิดามารดาของเขาวา  บิดาที ่แทจริงของเด็กนั ้น 
คือเจาหนุมท่ีรานขายปลา.  ทีนี้บิดามารดาตายายคูนั้น  ก็มีจิตใจเหมือนกับนรก 
เผาอยูขางในอีกครั้งหนึ ่ง  รีบวิ ่งไปที ่วัดไปขอโทษขอโพยตออาจารยเฮ็กกูอิน ; 
ขอแลวขอเลาๆ เทาที่จะรูสึกวาเขามีความผิดมากอยางไร  ก็ขอกันมากมายอยางนั้น ; 
ทานก็ไมมีอะไรนอกจาก   Is  that  so?  แลวก็ขอหลานคนนั้นคืนไป .  ตอมา 
พวกชาวบานที่เคยไปดาทานอาจารยก็แหกันไปขอโทษอีก  เพราะความจริงปรากฎ 
ขึ ้นเชนนี ้.  ขอกันใหญไมรูกี ่ส ิบคน ;  ขอกันนานเทาไร  ทานก็ไมมีอะไรจะพูด 
นอกจาก  “Is  that  so?”  อีกนั้นเอง  เรื่องของเขาจบเทานี้. 

 
นิทานเรื ่องนี ้จะสอนวาอยางไร.  เราถือวานิทานชุดนี้  ก็เหมือนกับ 

นิทานอิสปในทางวิญญาณ  ในทาง  Spiritual  point  of  view  นิทานเรื่องนี้สอนวา 
อยางไรดังนั้นหรือ?  มันก็เหมือนกับท่ีพระพุทธเจาตรัสวา  “นตฺถิ  โลเก  รโห  นาม” 
และ  “นตฺถิ  โลเก  อนินฺทิโต”  “การไมถูกนินทาไมมีในโลก”  หรืออะไรทํานองนี้. 
แตทานทั้งหลายลองเปรียบเทียบดูทีหรือวา  ถาพวกครูบาอาจารยของเราทั้งหลาย 
เปนผูที ่ถูกกระทําอยางทานอาจารยเฮ็กกูอิน  ทานจะเปนอยางนี้ไดไหม;  คือจะ 
Is  that  so?  คําเดียวอยูไดไหม.  ถาได  เรื่องก็คงจะไมเปนอยางที่กําลังเปนอยู 
คือคงจะไมถูกฟองวาตีเด็กเกินควร  หรืออะไรทํานองนั ้น  ตองไปถึงศาลก็มี. 
อาตมาเคยเห็นครูที่บานนอก  ตองไปพูดกันถึงโรงถึงศาลก็มี  เพราะตีเด็กเกินควร 
เปนตน ;  นี่คือมันหวั ่นไหวตออารมณมากเกินไป  จนกระทั ่งเด็กเล็กๆ ก็ทําให 
โกรธได.  นี่เรื่องนิดเดียวก็ยังโกรธไดนี้  เพราะวาไมายึดถือความจริงเปนหลักอยู 
ในใจ  มันจึงไหวไปตามอารมณ  โกรธมาก  กลัวมาก  เกลียดมาก  ลวนแตเปน 
อารมณรายไปเสียทั้งนั้น.  ทําไมไมคิดวา  มันไมใชเรื่องราวอะไรมากมาย  มันไมใช 
เปน ไปตามเสียงสวนมากที ่ย ืนยันวา   อันนั ้น เปนอันนั ้นจริง  ;  ความจริง 
มันตองเปนความจริง  ;  ถาจะมีอุเบกขา   ก็ควรจะมีอุเบกขาอยางนี ้  ไมใช 
อุเบกขาผิดอยางอื่น ;  ฉะนั้นเราควรจะฟงของเขาไว. 
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นิทานเรื ่องที ่  ๔  เร ียกวา   เรื ่อง   “ความเชื ่อฟ ง”  ธฺยานาจารย ชื ่อ 
เบ็งกะอี  เปนผูมีชื่อเสียงในการเทศนาธรรม ;  คนที่มาฟงทานนั้นไมใชเฉพาะแต 
ในวงของพวกนิกายเซ็น ;  พวกนิกายอื่น  หรือคนสังคมอื่นก็มาฟงกัน ;  ชนชั้น 
ไหนๆ ก็ยังมาฟง  เพราะวาทานไมไดเอาถอยคําในพระคําภีร  หรือในหนังสือ 
หรือในพระไตรปฎมาพูด  แตวาคําพูดทุกคํานั ้น  มันหลั่งไหลออกมาจากความ 
รูสึกในใจของทานเองแทๆ ผลมันจึงเกิดวา  คนฟงเขาใจหรือชอบใจ  แหกันมาฟง 
จนทําใหวัดอื่นรอยหรอคนฟง  เปนเหตุใหภิกษุรูปหนึ่งในนิกายนิชิเรน  โกรธมาก 
คิดจะทําลายลางอาจารยเบ็งกะอีคนนี้อยูเสมอ.  วันหนึ่ง  ในขณะที่ทานองคนี้ 
กําลังแสดงธรรมอยูในที่ประชุม  พระที่เห็นแกตัวจัดองคนั้นก็มาทีเดียว  หยุดยืนอยู 
หนาศาลาแลวตะโกนวา  เฮย!  อาจารยเซ็น  หยุดประเดี๋ยวกอน  ฟงฉันกอน  ใครก็ตาม 
ที่เคารพทาน  จะตองเชื่อฟงคําที่ทานพูด;  แตวาคนอยางฉันนี้ไมมีวันที่จะเคารพ 
ทาน;  ทานจะทําอยางไร  ที ่จะทําใหฉันเคารพเชื ่อฟงทานได.  เมื ่อภิกษุอวดดี 
องคนั้นรองทาไปตั้งแตชายคาริมศาลา  ทานอาจารยเบ็งกะอีก็วา  มาซี  ขึ้นมานี่ 
มายืนขางๆ ฉันซี  แลวฉันจะทําใหดูวา  จะทําอยางไร.  พระภิกษุนั้น  ก็กาวพรวด 
พราดขึ้นไปดวยความทะนงใจ  ฝาฝูงคนเขาไปยืนหราอยูขางๆ ทานอาจารยเบ็งกะอี. 
ทานอาจารยเบ็งกะอีก็วา  ยังไมเหมาะ  มายืนขางซายดีกวา.  พระองคนั้นก็ผลุน 
มาทีเดียว  มาอยูขางซาย.  ทานอาจารยเบ็งกะอีก็บอกอีกวา  ออ  !  ถาจะพูดใหถนัด 
ตองอยางนี้  ตองขางขวา,  ขางขวา  พระองคนั ้นก็ผลุนมาทางขวา  พรอมกับมี 
ทาทางผยองอยางยิ ่ง  พรอมที่จะทาทายอยูเสมอ.  ทานอาจารยเบ็งกะอีจึงวา 
เห็นไหมละ  ทานกําลังเชื่อฟงฉันอยางยิ่ง  และในฐานะที่ทานเชื่อฟงอยางยิ่งแลว 
ฉะนั้นทานจงนั่งลงฟงเทศนเถิด.  นี่เรื่องก็จบลง. 

 
นิทานอิสปเรื่องนี้  มันสอนวาอยางไร  เหมือนพระพุทธเจาทานตรัสวา 

นิวาโต  เอตมฺมงคลมุตฺตมฺ.  วาโต  ก็เหมือนกะสูบลมอัดเบงจนพอง;  ถานิวาโต 
ก็คือไมพองไมผยอง  เปนมงคลอยางยิ่ง.  ขอน้ียอมแสดงวา  มีวิชาความรูอยาง 
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เดียวนั ้นไมพอ   ยังตองการไหวพริบ   และปฏิภาณอีกสวนหนึ่ง ;  พระองคนี้ 
ก็เกงกาจของนิกายนิชิเรน  ในญี่ปุน  แตมาพายแพอาจารยที่แทบจะไมรูหนังสือ 
เชนนี ้  ซึ่งพูดอะไรก็ไมอาศัยหนังสือ  เพราะบางทีก็ไมรูหนังสือเลย  แพอยาง 
สนิทสนม  เพราะขาดอะไรก็ลองคิดดู.  พวกฝรั่งก็ยังพูดวา  Be  wise  in  time 
ฉลาดใหทันเวลาโดยกระทันหัน  ซึ่งบาลีก็มีวา  “ขโณ  มา  โว  อุปจฺจคา”  ขณะสําคัญ 
เพียงนิดเดียว  นิดเดียวเทานั้นอยาไดผานไปเสียนะ ;  ถาผานไปละก็แยเลยทีเดียว. 
นี้เรียกวามันเปนปฏิภาณ   ปฏิภาณที่ครูบาอาจารยจะตองมีอยางยิ ่ง  มิฉะนั ้น 
จะควบคุมเด็กไมอยู.  เราลองคิดดูซิวา  เด็กๆ ของเรามีปฏิภาณเทาไร  เราเองมี 
ปฏิภานเทาไร  มันจะสูกันไดไหม ;  ลองเทียบ  I.Q.  ในเรื่องนี ้กันดู  ซึ่งเกี ่ยวกับ 
ปฏิภาณนี้.  ถาครูบาอาจารยเรามี  I.Q.  ในปฏิภาณนี้  ๕  เทาของเด็กๆ คือเหนือเด็ก 
หาเทาตัว   ก็ควรจะไดรับ เงิน เดือนหาเทาตัวของที ่ควรจะไดรับ  ;  หรือวา 
ใครอยากจะเอาสักกี่เทาก็เรงเพิ่มมันขึ้น  ใหมีปฏิภาณไหวพริบ  จนสามารถสอนเด็ก 
ใหเขาใจเรื ่องกรรม  เรื ่องอนัตตา  เรื ่องนิพพาน  ไดอยางไรทีเดียว  นี่คือขอท่ี 
จะตองอาศัยปฏิภาณ  ซึ่งวันหลังก็คงจะไดพูดกันถึงเรื่องนี้บาง. 

 
นิทานเรื่องที่   ๕  เรื่อง  “If  love,  love  openly”  ถาจะรัก  ก็จงรักอยาง 

เปดเผย   ในวัดนิกายเซ็น   อีกเหมือนกัน  ;  มีภิกษุอยู หลายสิบรูป   และมี 
นักบวชผูหญิงที่เรียกวา  nun  อยูคนหนึ่ง  ชื่อ  เอฉุน  รวมอยูดวย.  เอฉุนเปนหญิงที่ 
สวยมาก  แมจะเอาผมออกเสียแลว  แมจะใชเครื่องนุงหมของนักบวชที่ปอนมาก 
ก็ยังสวยอยางยิ่งอยูนั่นเอง  และทําความวุนวายใหแกภิกษุทั้งหมดนั้นมาก  แทบวา 
จะไมมีจิตใจที ่จะสงบได.  ภิกษุองคหนึ ่งทนอยู ไมได  ก็เขียนจดหมายสงไป 
ถึงขอรองที่จะมีการพบอยาง  private  คือเปนการขอพบเฉพาะตัว.  เอฉุนก็ไมตอบ 
จดหมายนั ้นอยางไร  แตพอวันรุ งขึ ้นกําลังประชุมอบรมสั ่งสอนกันอยู   ซึ ่งมี 
ชาวบานจํานวนมากรวมอยูดวย ;  พอสั่งสอนจบลง  เอฉุนก็ยืนขึ้นกลาวถึงภิกษุ 
นั้นวา  ภิกษุที ่เขียนจดหมายถึงฉันนั ้น  ขอใหกาวออกมาขางหนาจากหมู ภิกษุ 
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เหลานั ้น เถิด  ;  ถารักฉันมากจริงๆ  ก็จงมากอดฉันที ่ต รงนี ้;  แลวนิทาน 
ของเขาก็จบลง. 

 
นี ่ท านลองคิดด ูเองว า  นิทานอิสปเรื ่องนี ้สอนวากระไร;  ก็หมาย 

ความวา  การสอน  การอบรมท่ีตรงไปตรงมาตามแบบของนิกายเซ็นนั้น  กลามาก 
ทําใหคนเรากลาหาญมาก  และไมมีความลับท่ีตองปกปดใคร  จะวาอยางไรก็ได 
ไมตองปกปด  คือสามารถที่จะเปดเผยตนเองได  มีสัจจะมีความจริง  โดยไมถือวา 
ความลับมีอยู ในโลก.  นี้เราจะตองเปนผู ที ่ปฏิญญาตัวอยางไรแลว  จะตองทํา 
อยางนั้น ;  ไมมีความลับที่ปกปดไว  จนสะดุงสะเทือนแมในการที่จะเรียกตัวเองวา 
“ครู”  อยางนี ้เปนตน.  บางคนกระดาก   หรือรอนๆ หนาวๆ  ที่วา  จะถูกเรียก 
วาครู  หรือถูกขอรองใหยืนยันปฏิญญาความเปนครู ;  นี ้แสดงวาไมเปดเผย 
เพียงพอ  ยังไมกลาหาญเพียงพอ ;  จะกลาปฏิญญาวาเปนครูจนตลอดชีวิตหรือไม 
ยิ่งไมกลาใหญ  ใครกําลังจะลงเรือนอยขามฟาก  ไปฟากอื่นซึ ่งไมใชนครของ 
พวกครูบาง  ก็ดูเหมือนไมกลาเปดเผย  เพราะเราไมชอบความกลาหาญ  และเปดเผย 
กันอยางสูงสุด  เหมือนกะคนในเรื่องนิทานนี้. 

 
เรื ่องที ่  ๖  เขาใหชื ่อเรื ่องวา  “ชางไมเมตตาเสียเลย” .  อาตมาแปล 

ออกมาตามตัววา  “ชางไมเมตตาเสียเลย”.    เขาเลาวาในประเทศจีน  ในสมัยที่ 
นิกายเซ็นกําลังรุงเรืองมากอีกเหมือนกัน  ใคร  ๆ ก็นิยมนับถือภิกษุในนิกายเซ็นนี้. 
มียายแกคนหนึ่ง  เปนอุปฏฐากของภิกษุองคหนึ่ง  ซึ่งปฏิบัติเซ็นดวยความศรัทธา 
อยางยิ่งมาเปนเวลาถึงยี่สิบป,  แกไดสรางกุฏินอย  ๆ ที่เหมาะสมอยางยิ่งให  และสง 
อาหารทุกวัน  นับวาพระภิกษุองคนี้ไมลําบากในการที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนาอะไร 
เลย.  แตในที ่สุดลวงมาถึง  ๒๐  ป  ยายแกเกิดความสงสัยขึ ้นมาวา  พระรูปน้ี 
จะไดอะไรเปนผลสําเร็จของการปฏิบัติบางไหม  ที่มันจะคุมกันกับขาวปลาอาหาร 
ของเราที่สงเสียมาถึง  ๒๐  ป. 
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เพื่อใหรูความจริงขอน้ี  แกก็คิดหาหนทาง  ในที่สุดพบหนทางของแก 
คือ  แกขอรองหญิงสาวคนหนึ่ง  ที่มีรูปรางหนาตาทาทางอะไรๆ ยั่วยวนไปหมด 
ใหไปหาพระองคนั้น  โดยบอกวา  ใหไปท่ีนั่น  แลวไปกอดพระองคนั้น  แลวถามวา 
เดี ๋ยวนี ้เปนอยางไรบาง  ผู หญิงคนนั ้นก็ทําอยางนั ้น;  พระองคนั ้นก็ตอบ  ดวย 
ถอยคําเปนกาพยกลอน  poetically;  ซึ่งคอนขางเปนคําประพันธ  ตามธรรมดา 
ของบุคคลบางคนที่มีนิสัยทางคําประพันธ ;  ตรงนี้เขาเขียนเปนคําประพันธ 
ซึ่งแปลเปนตัวหนังสือก็จะเทากับวา :- 

 
“ตนไมแกใบโกรนบนยอดผา  ฤดูหนาวทั้งคราวลมระดมมา  อยามัวหา 

ไออุนแมคุณเอย” ;  วาอยางนี้เทานั้น  แลวไมวาอะไรอีก ;  ไมมีอะไรที่จะพูดกัน 
รูเรื่องอีก. 

 
หญิงสาวคนนั้นก็กลับมาบอกยายแกอยางที่วานั้น;  ยายแกก็ขึ้นเสียง 

ตะบึงขึ้นมาวา  คิดดูทีซิ  ฉันเลี้ยงไอหมอนี่,  that  fellow  ซึ่งตรงกับภาษาไทยวา 
อายหมอนั่น;  มาตั้ง  ๒๐  ปเต็มๆ มันไมมีอะไรเลย  แมจะเพียงแสดงความเมตตา 
ออกมาสักนิดหนึ่งก็ไมมี;  ถึงแมจะไมสนองความตองการทางกิเลสของเขา  ก็ควร 
จะเอยปากเปนการแสดงความเมตตากรุณา  หรือขอบคุณบาง;  นี่มันแสดงวา 
เขาไมมีคุณธรรมอะไรเลย ;  ฉะนั้นยายแกก็ไปที่นั้นเอาไฟเผากุฏินั้นเสีย  และไม 
สงอาหารอีกตอไป ;  แลวนิทานของเขาก็จบ. 

 
นิทานเรื่องนี้สอนวาอยางไร  จะเห็นวาอยางไรก็ลองคิดดู  คนบางคนเขายอม 

ตองการอะไร  อยางที่ตรงกันขามกับท่ีเราจะนึกจะฝนก็เปนได.  นี่จงดูสติปญญา 
ของคนแกซิ  แกมีแบบแหงความยึดมั ่น  ถือมั ่นของแกเองเปนแบบหนึ ่ง.  ยิ่งแก 
ยิ่งหนังเหนียว  คือหมายความวา  มันยิ่งยึดมั่นถือมั่นมาก  ฉะนั้นถาเราจะไปโกรธ 
คนที่มีความคิดเห็นอยางอื่น  มีหลักเกณฑอยางอื่น  มีความเคยชินเปนนิสัยอยางอื่น 
นั้นไมได ;  เราตองใหอภัย  เราไมโกรธใครเร็วเกินไป  หรือเราไมโกรธใครเลย 
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นั ้นแหละจะดีที ่สุด ;  และจะเปนครูบาอาจารยที ่ม ีความสุขที ่สุด  แลวจะเปน 
ครูบาอาจารยที่ทําหนาที่ไดดีที่สุดดวยและสนุกสนานที่สุดดวย,  ฉะนั้น  ขอใหจําไววา 
คนเรานั้นมีอะไรที่ไมเหมือนกัน  มีอะไรที่ไมนึกไมฝนกันมากถึงอยางนี้. 
 

นิทานเรื ่องที ่  ๗  ของเขามีวา  นิทานเรื ่องนี ้  ชื ่อเรื ่อง  “พระพุทธเจา 
องคหนึ ่ง ”.  ในนครโตเกียว   สมัยศักราชเมจิ  มีอาจารยเกงๆ  อยู สองคน 
คนหนึ่งชื่ออันโช  เปนครูบาอาจารยในนิกายชินงอน  คนนี้ไมดื่มเลย;  อีกคนหนึ่ง 
ชื่อ  แตนแซน  หรือ  ตานซาน  ก็แลวแตจะเรียก  เปนครูบาอาจารยในมหาวิทยาลัย 
ดวย  ไมเคยถือศีลเลย  จึงดื่มจัด  หรือละโมบในการบริโภค. 
 

วันหนึ่ง  อาจารยอันโชไปเยี่ยมอาจารยตานซาน  กําลังดื ่มอยูพอดี. 
อาจารยตานซานก็ถามวา  ไมดื ่มบางเทียวหรือ  คือกลาวชักชวนใหดื ่มนั้นเอง; 
อันโชก็บอกวาไมเคยดื ่มเลย.  ตานซานก็วา  คนที ่ไมเคยดื ่มเลยนั ้นไมใชคน ; 
ฝายอันโชก็ฉุนกึก  นิ่งเงียบไปขณะหนึ่ง  ในที่สุดพูดขึ้นมาไดวา  ทานวาฉันไมใชคน 
เพราะเพียงฉันไมดื ่ม  ถาฉันไมใชคนแลว  ฉันจะเปนอะไร  อาจารยตานซาน 
ก็บอกวา  เปนพระพุทธเจาองคหนึ่ง  แลวนิทานของเขาก็จบ. 
 

นี่เราจะฟงเปนเรื่องการโตตอบดวยโวหารก็ได  แตความจริงมันเปน 
เรื ่องที ่ทุ งหมายจะสอนตามแบบวิธีของเขา  ที่ใหคนสํานึกวา  คนนั้นยังไมเปน 
พระพุทธเจาคนหนึ่งตากหาก.  ที่วาเปนพระพุทธเจาคนหนึ่ง  ก็เพื ่อสอนใหรูวา 
ยังไมเปนพระพุทธเจาเลยมากกวา  ซึ่งทําใหอาจารยคนนั้นก็ชงักกึกไปอีกเหมือนกัน 
เพราะมันก็รู ต ัวอยู ว า   เราก็ไมได เป นพระพุทธเจาสักที  แลวเราก็ไม ใชเป น 
คนแลวมันจะเปนอะไรกัน  คนก็ไมเปน  พระพุทธเจาก็ไมเปน  แลวเปนอะไร. 
 

ฉะนั ้น  เราเองก็เหมือนกัน  เราเปนครูตามอุดมคติหรือยัง  หรือวา 
ถาไมเปนครู  มันก็ไมใชค รู ;  ถา เปนครูก็ตอง เปนครู  และการที ่ เขาว า  
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เราไมใชคน  เราไมควรจะโกรธเลย  หรือแมวา  ครูจะถูกกลาวหาวาอยางนั้นอยางนี้ 
เราก็ไมโกรธ.  ถาจะพูดถึงพุทธะตามแบบนิกายเซน  ก็คือวา  ถาเรายังเปนครู 
ตามอุดมคติไมได  เราก็ยังเปนพุทธะไมไดเหมือนกัน ;  เพราะฉะนั ้นเราจะ 
พยายามทําตนไมใหเปนอะไรเลย  ใหมีจิตวาง  ไมรูสึกเปนอะไรเลย  ซึ่งหมายความวา 
ใหอยู เหนือการถูกวา  หรือเขาวามามันก็ไมถูก  เราเปนชนิดนั ้นกันจะดีไหม 
คือวาเราเปนอะไรอยางหนึ ่ง  ซึ่งใครจะวาอะไร  อยางไรมา   มันก็ไมถูกเรา . 
มันก็คงไมมีอะไรนอกจากเราเปน  “วางจากตัวเรา”.  ถาเราเปนอยางนี้  มันก็จะเปน 
อยางภูเขาซึ่งลมจะพัดมากี่ทิศกี่ทาง  ก็ไมสามารถทําใหภูเขาหวั่นไหวได. 
 

ในบาลีมีคํากลาวอยูวา  ถาภูเขาเปนหินแทงหนึ่ง  ฝงอยูในดิน  ๑๖  ศอก 
โผลอยูบนดิน  ๑๖  ศอก  ลมไหนจะพัดใหหวั่นไหวได.  ถาเราวางจากความยึดมั่น 
ถือมั ่น   วาเรามีเกียรติอยางนั ้นอยางนี ้  เราเปนอะไรอยางนั ้นอยางนี ้  เมื ่อ 
นั้นแหละ  เราจะเปนบุคคลที่ลมไหนพัดมาก็ไมถูก. 
 

เรื ่องที ่  ๘  ชื ่อเรื ่อง  “ใกลพระพุทธเจาเขาไปแลว”.  นี ้ลองฟงใหดี 
จะรูไดวาเราเขาใกลพระพุทธเจาเขาไปแลวหรือไม.  นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง 
ไดไปเยี ่ยมธยานาจารย  คืออาจารยแหงนิกายเซ็นแหงหนึ ่ง  ชื ่อวา  กาซาน 
เพราะนิสิตคนนั ้น   เขาแตกฉานในการศึกษา  เขาจึงถามอาจารยกาซานวา 
เคยอานคริสเตียนไบเบิลไหม.  ทานอาจารยกาซานซึ่งเปนพระเถื ่อน  อยาง 
พระสมถะนี้จะเคยอานไบเบิลไดอยางไร ;  จึงตอบวา  เปลา  ชวยอานใหฉันฟงที. 
 

นิสิตคนนั้นก็อานคัมภีรไบเบิล  ตอน  Saint  Mathew  ไปตามลําดับ 
จนถึงประโยคที ่วา  ไมตองหวงอนาคต  คือไมตองหวงพรุงนี ้  วันพรุงนี ้มันจะ 
เลี้ยงตัวมันเองได  แมแตนกกระจอกก็ไมอดตาย  ทํานองนี้. 
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ทานอาจารยกาซานก็บอกวา  ใครที ่พูดประโยคนี ้ได  ฉันคิดวาเปน 
ผูรูแจงคนหนึ่งทีเดียว  คือ  เปน  An  enlightened  one  คนหนึ่งทีเดียว  แตนิสิต 
คนนั้นก็ยังไมหยุดอาน  คงอานตอไป  มีความวา  “ขอเถิด  แลวจะได  จงแสวงหาเถิด 
แลวจะพบ  จงเคาะเขาเถิดแลวมันจะเปดออกมา ;  เพราะวาใครก็ตามที ่ขอแลว  
จะตองไดรับ  ใครก็ตามที่แสวงหาแลวยอมไดพบ  และใครก็ตามที่เคาะเขาแลว 
ประตูก็จะเปดออกมา”. 
 

พอถึงตอนนี้อาจารยกาซานก็วา  แหมวิเศษที่สุด  ใครที่กลาวอยางนี้ 
ก็ใกลพระพุทธเจาเขาไปแลว ;  นิทานของเขาก็จบ. 
 
น ิท า น เรื ่อ ง นี ้จ ะ ส อ น ว า อ ย า ง ไ ร ?  ห ม า ย ค ว า ม ว า   ถ า รู ธ ร ร ม ะ จ ร ิง 
จะไมเห็นวาลัทธิคริสเตียน  หรือพุทธ  หรืออะไรอื่น.  ในจิตใจ  ของผูที่รูธรรมะจริง 
จะไมรูสึกวา  มีคริสต  มีพุทธ  มีอิสลาม  มีฮินดู  มีอะไร  เพราะไมไดฟงชื่อเสียง 
เหลานั้น  ไมตองเปนนิกายอะไร  ครูบาอาจารยสํานักไหน  คัมภีรอะไร  อางหลักฐาน 
ชนิดไหน;  ไมมีจิตใจหรือความรูสึกที ่คานหรือรับฟงถอยคําเหลานั ้น  จะฟงแต 
เนื ้อหาของธรรมะนั ้น  ;  และก็เนื ้อหาของธรรมะสูง  ก็รูไดวามันเปนอยางไร 
สูง  ต่ํา  ก็รูวาสูงต่ํา.  อยางที ่วา  เคาะเขาเถิดจะเปดออกมานี้  มันเหมือนอยาง 
ที่เราพูดวาถาปฏิบัติใหถูก  มันก็จะงาย  งายที่สุดในการที่จะบรรลุนิพพาน;  เดี๋ยวนี้ 
ไปนอนหลับสยาบกันเสียหมด  ทั้งพระทั้งฆราวาสก็ได  ไมมีการเคาะ  ไมมีใคร 
แสวงหา   หรือไมมีใครขวนขวายนั ่น เอง .  ถาฟงกันแตเนื ้อหาธรรมะแลว 
มันไมมีพุทธ  ไมมีคริสเตียน;  หรือไมมีเซ็น  ไมมีเถรวาทไมมีมหายานอยางนี ้; 
ไมมีอาการที่จะเปนเขาเปนเราเลย  จิตมันวางเสียเรื่อย  มันจึงมีเขาฝายหนึ่งก็ไมได 
มีเราอีกฝายหนึ่งก็ไมได  ฉะนั้น  ความกระทบกันระหวางเขากับเราไมอาจจะเกิด, 
ไมมีทางจะเกิด,  ไมมีพื ้นฐานจะเกิด;  เห็นธรรมะเปนพระเปนเจา  เห็นพระ 
เปนเจาเปนธรรมะไปเสียเลย.  เหมือนอยางวา  พระเปนเจาของฝายที่ถือศาสนา 
พระเปนเจานั้นมีการสราง  มีการทําลาย  มีการใหรางวัล  มีการทําอะไรทุกอยาง 
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ตามหนาที ่ของพระผู เป นเจ า   เราก็ม ีสิ ่งที ่ทําหนาที ่อย างนั ้น   ครบทุกอยาง 
เหมือนกัน  แตวาเราไปเรียกวาธรรมะ  เหมือนกับความหมายของคําวาธรรมะ 
ที่อธิบายแลวในการบรรยายครั้งที่  ๑  นั้น;  ไมมีอะไรนอกจากธรรมะ;  แลวความโง 
ความหลง  คืออวิชชาตางหากที่ไปสมมุติใหวาเปนชื่อนั้นชื ่อนี้  อยางนั ้นอยางนี้ 
พวกนั ้นพวกนี ้  จนมีเขามีเรา .  จริยธรรมทั้งหมด   ของธรรมชาติทั ้งหมดนั ้น 
มีเรื่องเดียวแนวเดียว  สายเดียว. 
 

ขอใหสนใจในความจริงขอนี้เถอะวา  จริยธรรมท้ังหมดของโลกนี้  หรือ 
ของโลกอื่นดวยก็ได  ยอมมีแนวเนียวและสายเดียวและตรงเปนอันเดียวกัน  ไมตอง 
พูดกันวา  ของประเทศนั้นประเทศนี้  ศาสนานั้นศาสนานี้  ในโลกเดียวกันนี้.  ถึงแม 
วาสิ่งที่เปนจริยธรรมจะมีหลายรูป  หรือหลายเหลี่ยม  ดังที่กลาวมาแลวตั้งแตวันแรก 
นั ้น   ก็ย ัง เป นอัน เดียวแนวเด ียวสาย เดียวอยู นั ้น เอง .  มีแตวาระบบไหน 
ใกลถึงจุดปลายทางหรือยังเทานั้น  แตเรื่องตองเปนเรื่องเดียวกันหมด.  ขึ้นชื่อวา 
ธรรมะแลว   ตองเปนเรื ่องเดียวกันหมด .  แตวาอันไหนหรือที ่ใครกลาวนั ้น 
มันใกลจุดปลายทางเขาไปหรือยัง.  ฉะนั้นเราอยาไดรังเกียจ  อยาไดชิงชัง  วาคนนั้น 
คนนี้เปนคริสเตียน  แลวก็จะตองเปนศัตรูเปนอยางนั้นเปนอยางนี้ขึ ้นมาทีเดียว. 
ถารูสึกอยางนี้ก็แปลวาไมรูธรรมะ  ยิ่งเปนครูบาอาจารยดวยแลว  ไมควรจะไปรูสึก 
ทํานองนั้นเปนอันขาด. 
 

นิทานเรื ่องที ่  ๙  เรื ่อง  “ยิ ่งให เร็ว  นั ้นแหละจะยิ ่งช า”  เรื ่องนี ้จะมี 
ประโยชนมากสําหรับครูบาอาจารย ;  อาตมาจึงเลือกนํามาเลาใหฟง.  “ยิ่งใหเร็ว 
นั้นแหละจะยิ่งชา”  เรื่องนี้ถึงทานจะไมเรียกตนเองวาครูก็ตาม  ก็ควรจะสนใจฟงใน 
ฐานะทีวาจะเปนปจจัย  เกื้อกูลแกการเขาใจธรรม  และปฏิบัติธรรม.  เรื่องเลาวา 
มีหนุมคนหนึ่ง  เขาอยากจะเปนนักฟนดายที่เกงกาจ  เขาไปหาอาจารยสอนฟนดาบ 
ใหชวยสอนเขาใหเปนนักฟนดาบ  เขาถามอาจารยวาจะใชเวลาสักกี่ป.  อาจารย 
ตอบวาประมาณ  ๗  ป.  เขาชักรวนเร  เพราะวา  ๗  ป  นี้มันเปนเวลามิใชนอย: 
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ฉะนั้นเขาขอรองใหมวา  เขาจะพยายามอยางสุดฝมือ  สุดความสามารถในการศึกษา 
ฝกฝน  ทั้งกําลังกาย  กําลังใจท้ังหมด;  ถาเปนเชนนี้  จะใชเวลาสักกี่ป.  อาจารย 
ก็บอกวา  “ถาอยางนั้นตองใชเวลาสัก  ๑๔  ป”  แทนที่จะเปน  ๗  ป  กลายเปน 
๑๔  ป;  ฟงดู. 
 

หนุมคนนั้นก็โอดครวญขึ้นมาวา  บิดาของเขาแกมากแลว  จะตายอยู 
รอมรอแลว;  เขาพยายามอยางยิ่ง  ใหบิดาของเขาไดทันเห็นฝมือฟนดาบของเขา 
กอนตาย  เขาจะแสดงฝมือฟนดาบของเขาใหบิดาของเขาชม  ใหเปนที่ชื่นใจแกบิดา 
เขาจะพยายามอยางยิ่งที ่จะแสดงความสามารถ  ใหทันสนองคุณบิดา  จะตอง 
ใชเวลาสักเทาไร  ขอใหอาจารยชวยคิดดูใหดีๆ . 
 

ทานอาจารย ก ็บอกวา  “ถาอย างนั ้นต อง  ๒๑  ป”  นี ้ม ันเป นอยางไร 
ขอใหนึกดู;  แทนที ่จะลดลงมา  มันกลายเปนเพิ ่มขึ้นเปน  ๒๑  ป  หนุ มคนนั ้น 
จะเลนงานอาจารยอยางไรก็ไมได  เพราะเปนอาจารย  จะทําอยางอื่นก็ไมถูก 
นึกไมออก  เพราะไมมีใครจะเปนอาจารยสอนฟนดาบใหดีกวานี้  ซึ่งเปนอาจารย 
ของประเทศ;  ดังนั้น  เขาก็ซังกะตายอยูไปกะอาจารย  ดวยไมรูวาจะทําอยางไรดี 
นั่นเอง. 
 

หลายวันตอมา  อาจารยคนนี้ก็ใชคนคนนี้  แทนที่จะเรียกไปสอนใหใชดาบ 
ฟนดาบ  กลับใหทําครัว  ใหทํางานในครัว  ใหตักน้ําผาฟน  หรืออะไรก็แลวแต 
ที่เรียกวาตองทํางานในครัว. 
 

หลายวันลวงมา  วันหนึ่ง  อาจารยผลุนผลันเขาไปในครัว  ดวยดาบ 
สองมือ  ฟนหนุ มคนนี ้ทั ้งๆ ที่ยังไมรู สึกตัว  อุตลุดเปนการใหญ  เขาก็ตองตอสู 
ไปตามเรื่องตามราวของเขา  ตามที่เขาจะสูได  โดยใชอะไรแทนดาบหรือดวย 
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มือเปลาๆ หรืออะไรก็สุดแท  สองสามอึดใจแลวก็เลิกกัน ;  อาจารยก็กลับไป. 
แลวตอมาอีกหลายวันเขาก็ถูกเขาโดยวิธีนี้อีก  และมีบอยๆ อยางนี้เร่ือยไป  ไมกี่ครั้ง 
เขาก็กลายเปนนักฟนดาบขึ้นมาได  โดยไมรูสึกตัว  จนกระทั ่งอาจารยบอกวา 
กลับบานได  คือจบหลักสูตรแลว  และปรากฏวา  ตอมาหนุมคนนี้ก็เปนนักดาบ 
ลือช่ือของประเทศญี่ปุนไป ;  นิทานของเขาก็จบ. 
 

ทานลองคิดดูวา  นิทานเรื่องนี้สอนวาอยางไร?  ตอบสั้นๆ ท่ีสุดก็คือวา 
การทําอะไรดวยความยึดมั่นถือมั่น  วาตัวตน  วาของของตนนั้น  ใชไมได  ไมมีทาง 
ที ่จะเปนผลดีเลย ;  คือถาหนุ มคนนี ้ค ิดวา   กูจะดี  กูจะเดนอยู ละก็  มีตัวกู 
เขามาฝกเปนตัวกูที่ใหญเอาการอยูเหมือนกัน.  ทีนี้ถายิ่งจะทําใหดีที่สุด  กูจะทํา 
ใหเกงที่สุดใหเร็วที่สุด  อยางนี้ดวยแลว  ไอตัวกู  มันยิ่งขยายโตออกไปอีก.  ถายิ่ง 
จะใหทันบิดาเห็น  บิดาแกมากจะตายแลว  ตัวกูมันยิ่งพองมากออกไปอีก  มันยิ่ง 
เรงรอนออกไปอีก  อยางนี ้จิตไมเปนสมาธิได  จิตเต็มอัดอยูดวยตัวกู  กลัดกลุม 
ไปดวยตัวกูของกู  จิตไมวาง  ไมเปนตัวสติปญญาอยู ในจิต  ไมสามารถจะมี 
สมรรถภาพเดิมแทของจิต  ออกมาได  เพราะมันกลัดกลุมอยูดวยอุปาทาน  วาตัวกู 
ของกู  หรือความเห็นแกตัวนี้  มันเลยไมเฉียบแหลม  ไมวองไว  ไม  active  อะไรหมด; 
ฉะนั้น  ถาขืนทําไปอยางนี้จริงๆ แลวจะตองใชเวลา  ๗  ป  หรือวา  ๑๔  ป  หรือวา 
๒๑  ปจริงๆ . 
 

ขณะที่เขาอยูในครัวนั้น  เขาไมมีความรูสึกวาตัวกู  ของกู;  กูจะเอา 
ใน  ๗  ป  หรือจะใหทันบิดาเห็น  อยางนี้ไมมีเลย  กําลังเปนจิตที่วางอยู;  ถึงแมวา 
อาจารยจะผลุนผลันเขาไปในลักษณะอยางไร  ปฏิภาณของจิตวาง  หรือจิต 
เดิมแทนี้  ก็มีมากพอที่จะตอสูออกไปอยางถูกตองได;  มันเปนการเรียกรองขึ้นมา 
หรือปลุกขึ ้นมาจากหลับ  ปลุกจิตอันนี ้ขึ ้นมาจากหลับ  ตามวิธีของอาจารยที่ 
เชี ่ยวชาญโดยเฉพาะ;  มาเปนจิตที ่เบิกบานเต็มที่  ซึ่งตอไปก็เอาไปใชไดเลย; 
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เขาจึงเปนผูสําเร็จหลักสูตรโดยวิธีอันประหลาดนั้น  ภายในไมถึง  ๗  ป  หรือภายใน 
ไมถึงปอยางนี้เปนตน. 
 

เกี่ยวกับขอน้ี  อยากจะใหทานครูบาอาจารยสนใจที่จะนึกดูวา  ความรูสึก 
ที่เปนตัวตน  หรือเปนของตนนั้น  อยูที่ตรงไหน?  เหมือนอยางวา  เราจะยิงปนหรือ 
ยิงธนู  หรือวาขวางแมนในการกีฬาขวางแมน;  ถาจิตของผูขวางมีความรูสึกเปน 
ตัวกูของกู  เปนชื่อเสียงของกู  ชื่อเสียงของโรงเรียนของกู  ของมหาวิทยาลัยของกู 
รัวอยู ในใจแลว  ไมมีวันที ่จะขวางแมน  หรือขวางถูกได;  มันสั ่นระรัวอยู ดวย 
ตัวกูหรือของกูนี้  ทั้งนี้น;  ที่ถูกนั้นเมื่อมีความตั้งใจถูกตอง  ที่จะทําเพื่อเกียรติยศ 
ชื่อเสียงของโรงเรียนหรือของอะไรก็ตาม  แลวเขาตองลืมหมด  ลืมแมแตตัวกู 
โรงเรียนของกู  มหาวิทยาลัยของกู;  เหลืออยูแตสติปญญา  และสติสัมปชัญญะ 
ที่จะขวางดวยอํานาจของสมาธิเทานั้น  คือพูดตรงๆ ก็วา  ขณะนั้นมีแตจิตที่เปน 
สมาธิ  กับสติปญญาเทานั ้น;  ตัวกู  ของกู  ไมมีเลย  มันจึงเปนจิตเดิม  เปนจิต 
ตามสภาพจิต;  มือไมไมสั่น  ใจไมสั่น  ประสาทไมสั่น  อะไรๆ ไมสั่น  “ปรกติเปน 
active  ถึงที่สุด  แลวเขาจะขวางแมน  เหมือนอยางกะปาฎิหาริย;  นี้ขอใหเขาใจ 
อยางนี้. 
 

หรือวาในการจัดดอกไมในแจกัน  คนจัดจะตองทําจิตใหวางจากความ 
เห็นแกตัว  หรือชื่อเสียงของกู  ตลอดถึงโรงเรียนของกู  หมูคณะของกูเสียกอน 
แลวเสียบดอกไมไปดวยจิตวางจิตบริสุทธิ์;  นั่นแหละคือสติปญญาลวนๆ ไมมีตัวกู 
ไมมีของกู  เจืออยู  ก็จะไดแจกันที่สวยที่สุด  ไมเคยปรากฏมาแตกอน.  นี่เขาถือ 
เปนหลักของนิกายเซ็น ;  ฉะนั้นขอใหสนใจ  ในการที่จะทําอะไรหรือมีชีวิตอยูดวย 
ความไมมีตัวกู  ของกู  มันยิ ่งจําเปนมากสําหรับครูบาอาจารย  ที่จะสอนเด็กให 
ทํางานฝมือดีดวยจิตใจที่ปรกติ  ไมสั่นในระบบประสาท  ไมสั่นในระบบของความ 
คิดนึก ;  หรือวา  เมื ่อเด็กๆ จะสอบไล  เมื ่อเขารูสึกตัวอยูแลววา  จะตองสอบได 
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แลวจะไปมัวหวงกลัวจะสอบตก  ตัวกูจะสอบตก  จะเสียชื่อ  จะเสียเวลา  ถาสอบ 
ไมไดจะไปโดดน้ําตายเปนตน   จะตองไปนึกทําไม   นั่นเปนเรื ่องตัวกู  ของกู; 
เด็กคนนั ้น   จะตองลืมสิ ่งเหลานั ้นหมด   และลืมแมแตกระทั ่งตัวเอง   คําวา 
“ลืมตัวเอง”  นี้ถาฟงไมดีแลว  ก็จะไมเขาใจ   แลวจะรูสึกเถียงแยงขึ ้นมาวา 
เปนไปไมได ;  ที่จริงเราลืมตัวเราเองนี้ได  ในลักษณะหรือกรณีเชน: 
 

เด็กๆ ในขณะสอบไลนั้นจะตองลืมหมดแมกระทั่งตัวเอง  เหลืออยูในใจ 
แตวา  ปญหาวาอยางไร  มีใจความวาอยางไร  แลวคําตอบควรจะวาอยางไร. 
ถาจิตใจวางจากตัวกู  วางจากของกูแลว  วิชาความรูตางๆ ที่เคยสะสมมาตั้งแตแรก 
เรียนนั้น  จะมาหา  พรูมาทีเดียว  ใหเขาพบคําตอบวาอยางนั้นอยางนี้และถูกตอง 
ที่สุด;  แตถาเขากลัดกลุมอยูดวยตัวกูของกูแลว  แมเขาจะเคยเรียนมามากอยางไร 
มันก็ไมมา  มันมีอาการเหมือนกับลืม  นึกไมออกนั่นแหละ  แลวมันจะระส่ําระสาย 
กระสับกระสายรวนเรไปหมด   ก็เลยตอบไมไดดี  ถาสอบไลดวยจิตวางนี้ 
จะไดที ่หนึ ่ง  หรือยิ ่งกวาที ่หนึ ่งเสียอีก  ฉะนั ้นเขาจึงมีการสอนมากในเรื่องที่วา 
อยาทําดวยจิตที ่สั ่นระรัวดวยตัวกู  ของกู  เพราะวาการทําอยางนั ้น  ยิ ่งจะใหเร็ว 
มันจะยิ ่งช าที ่ส ุด  ตามชื ่อของนิทานวา  “ยิ ่งให เร็วมันยิ ่งช า”  หรือที ่เราจะพูดวา 
จะเอาใหได  มันยิ่งจะไมไดเลย ;  หรือวาจะไมเอาอะไรเลย  มันยิ่งจะไดมาหมด 
คือไมมีตัวเราที่จะเอาอะไรเลยแลว  มันจะไดมาหมด. 
 

นิทานสุดทายที ่อยากจะเล าก ็ค ือ  เรื ่องเกี ่ยวก ับเซ็นเนื ้อ  เซ็นกระดูก 
ตามชื ่อของหนังสือ เลมหนึ ่ง   ซึ ่งชื ่อวา   “เซ็น เนื ้อ เซ็นกระดูก ”  คือหนังสือ 
ที่เอามาเลานิทาน  ใหฟงนี ้เอง.  ควรจะทราบถึงคําวา  เซ็นเนื ้อเซ็นกระดูกดวย 
จะงายในการเขาใจ.  เซ็นเนื ้อ-เซ็นกระดูก  หมายความวาธรรมะชั้นที ่เปนเนื ้อ 
เปนกระดูก  ยังไมถึงเยื่อในกระดูก;  ธรรมะชั้นลึกจริงๆ จัดเปนชั้นเยื่อในกระดูก. 
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นี่เราจะเลากันแตเรื่องชั้นเนื้อและชั้นกระดูก  หมายความวา  ในนั้นมันมีชั้นเยื่อใน 
กระดูกอีกทีหนึ ่ง ;  ถาเขาไมถึง   มันก็ติดอยู แคเนื ้นแคกระดูก   เหมือนที ่เรา 
ไมเขาถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา  แลวก็คุยโวอยู  ซึ่งมันเปนชั้นเนื ้อชั้นกระดูก 
ทั ้งนั ้น  ไมใชชั ้นเยื ่อในกระดูกเลย  และเมื ่อจะพูดกันถึงเรื ่องนี ้  เขาเล านิทาน 
ประวัติตอนหนึ่งของทานโพธิธรรม  คืออาจารยชาวอินเดียที่ไปประเทศจีน  ที่ไป 
ประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายธฺยานะลงไปในประเทศจีน  ซึ่งตอมาเรียกวา 
นิกายเซ็น;  ญี่ปุนเรียกวา  เซ็น;  หรือภาษาจีนเรียกวา  เสี่ยง. 
 

เมื่อทานโพธิธรรมอยูในประเทศจีนนานถึง  ๙  ป  ทานก็อยากจะกลับ 
อิน เดีย   ทีนี ้ไหนๆ  จะกลับทั ้งที  อยากจะลองสอบดูวาบรรดาศิษยตางๆ 
ที่สอนไวที่นี่  ใครจะรูอะไรกี่มากนอย  ก็เลยเรียกมาประชุม  ถามทํานองเปนการ 
สอบไลวา  ธรรมะที่แทจริงนั้นคือ  อะไร ;  ขอสอบมีเพียงสั้นๆ วา  “ธรรมะที่แทจริง 
นั้นคืออะไร” 
 

ศิษยชั้นหัวหนาศิษยที่เรียกวาศิษยชั้นมีปญญาเฉียบแหลม  ชื่อ  ดูโฟกุ 
ก็พูดขึ้นวา  “ที่อยูเหนือการยอมรับ  และอยูเหนือการปฏิเสธนั้นแหละ  คือธรรมะ 
ที ่แทจริง”  คําตอบอยางนี ้มันถูกมากแลว;  ถาผู ใดฟงไมเขาใจเรื ่องนี ้  พึงจัด 
ตัวเองวาเปนผู ที ่ยังไมรู ธรรมะไดเลย;  ไมรูธรรมะอะไรเลยก็วาได  ถาไมรูจัก 
สิ่งที่เหนือการยอมรับและการปฏิเสธ. 
 

ทานอาจารยก็บอกวา  “เอา  !  ถูก  แกได  หนัง  ของฉันไป”  นี้หมายถึง 
หนังที่หุมช้ันนอก  ไมใชเนี้อ  ไมใชกระดูก  คือช้ันหนังแทๆ ;  เสร็จแลวคนนี้นังลง. 
 

นางชีคนที่ชื่อโซจิ  ก็ยืนขึ้น  แลวบอกวา  “สิ่งที่เห็นครั้งเดียว  แลวเปน 
เห็นหมด  เห็นตลอดกาล  นั้นแหละคือธรรมะแทจริง”. 
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ทานอาจารยก็บอกวา  “เอา  !  ถูก  !  แกได  เนื้อ  ของฉันไป”;  คือมัน 
ถูกกวาคนที่แรก  จึงไดเนื้อไป ;  แลวเขาก็นั่งลง. 
 

คนที ่สามยืนขึ ้น   ตอบวา  “ที่ไมมีอะไรเลย  นั่นแหละคือธรรมะ”  
เขาใชคําวา  ไมมีอะไรเลยเทานั้น,  แตเราขยายความออกไปก็ไดวา  ไมมีอะไรที่ 
ถือเปนตัวตนเลย  น่ันแหละคือธรรมะแทจริง. 
 

อาจารยก็บอกวา  “ถูก  !  แกได  กระดูก  ของฉันไป”;  คือลึกถึงชั้นกระดูก. 
 

ศิษยอีกคนหนึ่ง  เปนศิษยกนกุฏิชื่อเอกา  ยืนขึ้น  หุบปากนิ่ง  แลวยัง 
เมมลึกเขาไป  ซึ่งแสดงวา  นิ่งอยางที่สุด  เปนการแสดงแกอาจารยวา  นี่แหละคือ 
ธรรมะ ;  การที่ตองหุบปากอยางนี้แหละ  คือธรรมะ.  อาจารยก็วา  “เออ  !  แกได 
เยื่อในกระดูก  ของฉันไป”. 
 

นิทานเรื่องนี้สอนวาอยางไร  บรรดาครูบาอาจารยทั้งหลายซึ่งลวนแตมี 
สติปญญา  ไดศึกษาเลาเรียนมามาก  จงลองคิดดู  คําตอบที่วาอยูเหนือการยอม 
รับและปฏิเสธนั ้น  ยังถูกนอยกวาคนอื ่น ;  สวนผู ที ่ตอบวา  ลงเห็นทีเดียวแลว 
เห็นหมดและเห็นตลอดกาลดวย ;   นี่ยังถูกกวา ;  แลวที่วา  ไมมีอะไรเลยนั้น  ยิ่ง 
ถูกไปกวาอีก;  แลวที ่ถึงกับวา  มันพูดอะไรออกมาไมได  มันแสดงออกมาเปน 
คําพูดไมได  จนถึงหุบปากนิ่ง  นี้ยิ ่งถูกกวาไปอีก.  นื่แหละพวกเรามีสติปญญา 
ละเอียดสุขุมแยบคาย  มีความสํารวม  ระมัดระวัง  สงบอกสงบใจมาก  จนถึงกับวา 
ไมหวั่นไหว  และเขาใจเรื่องไมหวั่นไหว  หรือไมมีอะไรนี้ไดหรือไม  ขอใหลองคิดดู 
ถึงจะยังทําเดี๋ยวนี้ไมได  ก็ขอใหเขาใจวา  แนวของมันเปนอยางนั้น.  คนที่รูอะไร 
จริงๆ แลว  จะไมพูดอะไรเลย  เพราะรูซึ้งถึงขนาดที่อยูเหนือวิสัยของการบรรยาย 
ดวยคําพูด;  อยางที่เลาจื้อวา  “คนรูไมพูด  คนที่พูดนั้นไมใชคนรู”  นี่ก็หมาย 
ถึงตัวธรรมะจริงๆ นั้นมันพูดไมได.  ถึงแมที ่อาตมากําลังพูดอยู นี ่ก็เห็นกัน  ยังไม 
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ใชธรรมะจริง  เพราะมันยังเปนธรรมะที่พูดได  เอามาพูดได  ลองทบทวนดูวา 
ทานเคยเขาใจซึมซาบในความจริง  หรือในทฤษฏีอะไร  อยางลึกซึ ้ง  จนทาน 
 รูสึกวา  ทานไมอาจบรรยายความรูสึกอันนั้น  ออกมาใหผูอื่นฟงไดจริงๆ บางไหม? 
ถาเคยก็แปลวาทานจะเขาใจถึง  สิ่งที่พูดเปนคําพูดไมได. 
 

ธรรมะจริงมันพูดไมได  ตองแสดงดวยอาการหุบปาก  แตขอใหถือวา 
เรากําลังพูดกันถึงเรื ่องวิธีหรือหนทางที่จะเขาถึงธรรมะจริงก็แลวกัน;  แตวา 
เมื่อเขาถึงธรรมะจริงแลว  มันเปนเรื่องที่จะตองหุบปาก  แตถึงกระนั้น  มันก็เปน 
สิ่งที่จะตองถึงเขาขางหนเปนแนนอน.  ไมมีครูบาอาจารยคนไหน  จะมีอายุเทานี้ 
อยูเรื ่อยไป  คงจะเปนผู ใหญ  เปนคนเฒา  คนแก  เห็นโลกในดานลึก  เห็นชีวิต 
ดานลึกโดยสิ้นเชิงเปนแน  ฉะนั้นจึงควรเตรียมตัวที่จะเขาถึงแนวของธรรมะเสีย 
แตปานนี ้  จะไมขาดทุน ,  และก็ไมใชวาเปนเรื ่องเศรา  หรือเปนเรื ่องนาเบื ่อ 
จนเกินไป. 
 

ในที่สุด  เราจะตองมานึกกัน  ถึงเรื่อง  เปลือก  และ  เนื้อ  บาง.นิทาน 
ทั้งหลายนั ้นมันเหมือนเปลือก ;  สวน  spirit  ของนิทานนั ้น  เหมือนกับเนื ้อใน. 
แตวาเปลือกกับเนื้อจะตองไปดวยกัน.  ครูบาอาจารยทั้งหลาย  อยาไดเกลียดเปลือก 
และอยาไดยึดมั่นถือมั่นเอาแตเนื้อ  มันจะเนาไดหมด.  ขอน้ีหมายความวา  ถาเนื้อ 
ไมมีเปลือก  มันจะเนา  จะตองเปนเนื้อท่ีเนา,  เนื้อท่ีมีเปลือกเทานั้นที่จะไมเนา ; 
เหมือนอยางผลไม  ถาไมมีเปลือก  เนื้อมันจะอยูไดอยางไร,  จะเปนมังคุด  ทุเรียน 
อะไรก็ตาม  ถามันไมมีเปลือกของมัน  เนื ้อของมันจะอยู ไดอยางไร  จะสําเร็จ 
ประโยชนในการบริโภคของเราไดอยางไร ;  ทั้งที่เราตองการบริโภคเนื้อ  เปลือก 
ของมันก็ตองมี.  หรือวาการที่ผลไมมันจะออกมาจากตน  มีดอกแลวจะเปนลูก 
มันยังตองเอาเปลือกออกมากอน  เพื ่อใหเนื ้ออาศัยอยู ในเปลือกแลวเจริญขึ้น. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๒๖

ถาไมมีเปลือก  สงเนื้ออกมากอน  มันก็เปนตนไมที่โงอยางยิ่ง  คือมันจะเปนผลไม 
ขึ้นมาไมได  เพราะเยื่อนั้นจะตองเปนอันตรายไปดวยแสงแดด  ดวยลม  ดวยอะไร 
ตางๆ  หรือมดแมลงก็ตาม   ฉะนั ้นมันตองมีเปลือกที ่แนนหนาเกิดขึ ้นกอน 
เนื้อในเจริญขึ้นในน้ันก็เปนผลไมที่เติบโต  แก  สุก  บริโภคได ;  นั่นคือ  คุณคาของ 
เปลือก  มองดูอีกแงหนึ่ง  มันก็ยิ่งกวาเนื้อ  มันมีคามากกวาเนื้อก็ได  เพราะมันทํา 
ใหเนื ้อเกิดขึ ้นได  สําเร็จประโยชน  แตเราก็ไมมีใครกินเปลือก  เพราะตองการ 
จะกินเนื้อ  ฉะนั้นเราจะตองจัดเปลือกและเนื้อใหกลมกลืนกันไป. 
 

นิทานอิสป  หรือนิทานอะไรก็ตาม  ตัวนิทานมันเหมือนกันกับเปลือก 
ที่จะรักษาเนื้อในไว  ใหคงอยูมาจนถึงบัดนี้ได  ถาไมไสไวในนิทานแลว  ความคิด 
อันลึกล้ําของอิสป  อาจจะไมมาถึงเรา  มันสูญเสียกอนนานแลว  และจะไมมีใคร 
สามารถรับชวงความคิดนั ้นมาถึงเรา;  เพราะวาเขาไมมีการขีดเขียนในสมัยนั ้น 
หรือวา  เอาตัวอยางกันเดี๋ยวนี้วา  ชนชาติเอสกิโมทางแลปแลนด  ทางขั้วโลกเหนือ 
นั้นก็ยังมีวัฒนธรรม  หรืออะไรของเขา  เลาตอกันมาเปนพันๆ ป  ยังพูด,  ยังเลา 
ยังสอนกันอยู.  ชนพวกนี้ไมมีหนังสือเลย  เดี ๋ยวนี ้ก็ยังไมมีหนังสือ  พวกเอสกิโม 
อยูใน  “อิกลู  ”  หรือกระทอมท่ีทําขึ้นดวยแทงน้ําแข็ง  แตพอถึงเย็นค่ําลง  ก็จุดตะเกียง 
เขาในกระทอม  แลวคนที ่แกชั ้นปูก็ลงเลาสิ ่งตางๆ ที ่ไดยินมาจากบิดา  จากปู 
จากทวด ;  เด็กเล็กๆ ก็มานั่งลอมและฟง ;  ไมใชฟงเฉยๆ จําดวย  ทําอยางนี้ 
ไปเรื ่อยทุกวันๆ  จนเด็กเหลานี ้โตขึ ้น   เปนผู ใหญ  เปนบิดา   เปนปู   ก็ยังเลา 
ตอไปอีก   ฉะนั ้นจึงสืบสิ ่งตางๆ  ไปไดเปนพันๆ  ปแลวก็อยู ใน   “เปลือก”  คือ 
นิทานทั้งนั ้น  ;  เขาจะตองเลาเปนนิทานอยางนั ้น   ชื ่อนั้น   ที ่นั ่น   อยางนั ้นๆ 
ทั้งน้ัน.  นั่นแหละคือ  อานิสงสของเปลือก. 
 

ฉะนั้น  ขอครูบาอาจารยทั้งหลาย  อยาไดดูถูกดูหมิ่นนิทานชาดกใน 
พระพุทธศาสนาเลย  เพราะวานั่นแหละคือเปลือกที่ไดหุมหอหลอเลี้ยงธรรมะไว 
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๑๒๗มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม 

มาตั้งแตกอนพุทธกาล  ทองเรื่องชาดกนั้น  เราเห็นไดชัดวา  มีมาแตกอนพุทธกาล 
แลวจึงมาบรรจุเขาในพุทธศาสนา.  ทองเรื ่องเนื ้อนิทานเหลานั ้นนเปนของกอน 
พุทธกาล  ซึ่งพระคันถรจนาจารย  อรรถกถาจารย  ก็ตาม  ทานเอามาเพื ่อเปน 
ภาชนะสําหรับใสบทพระธรรม  เห็นไดชัดแมแตเรื่องพระราม  สีดา.  ก็เปนชาดก 
เรื่องหนึ่งชื่อทศรถชาดก  และมีเร่ืองอื่นที่เกาแกกวานั้นก็ยังมี  เพราะฉะนั้นนิทาน 
หรือเรื่องนิยายเหลานี้เขามุงหมายจะใหเปนภาชนะรองรับธรรมะ;  อยาไดดูถูกวา 
โงเขลา  ครึคระ  สัตวพ ูดได   ตนไมพ ูดได   พูดเท ็จทั ้งนั ้น   อยาได ค ิดอยางนั ้นเลย . 
คอยสอดสองอานดูในเรื่องชาดกหารอยกวาเรื่องนั้น  แลวก็จะมีเหลือเฟอที่จะเอา 
มาสอนจริยธรรมที่มีชื่อตางๆ เชนหิริโอตัปปะ  ขันติโสรัจจะ  ทะมะ  สัจจะ  จาคะ 
ทุกขอทุกกระทงไดอยางนาสนุกสนาน  เปนการเปดมหรสพในทางวิญญาณขึ้นใน 
หองเรียน ;  หรือถาไมชอบทําในหองเรียน  ก็ทําในโรงเรียนวันอาทิตยก็ยิ่งดี. 
 

โรงเรียนวันอาทิตยทางศาสนาของศาสนาอื่นเขาเจริญมาก  เขาจึงได 
ประโยชนมาก  โรงเรียนวันอาทิตยทางพุทธศาสนาเราในเมืองไทยเรา  หาทํา 
ยายาก   มี  ๒-๓  แหงไมกี ่คน   ในลังกาหรือประเทศซีลอนนั ้น   ไดยินวามีตั ้ง 
๒  หมื่นกวาโรงเรียน  แลวก็นักเรียนวันอาทิตยเปนเด็กหลายแสนคน ;  เขาโรงเรียน 
วันอาทิตย  นับแตตัวเป ยกๆ  ขึ ้นไป ;  สมัครเองใครหามก็ไมฟง   ที ่จะถือศีล 
อุโบสถ  อดขาวเย็นแลวก็รองไหกระจองอแงเพราะหิวขาว  แตก็ไมยอมหยุด; 
เมื ่อแมบอกวาก็เลิกถือศีลเสียซี  หิวแลวรองไหทําไม  ก็บอกวา  ไมหยุด  ไมเลิก 
ถืออยู เรื ่อย   หิวก็ทนรองไหเอาดีกวา .  ทานลองคิดดูวาเด็กคนนี ้จะเปนเด็ก 
อยางไร   โตขึ ้นจะอาละวาดเปนเด็กจิ ้งเหลน  หรือเด็กอะไรทํานองนั ้นหรือไม ; 
เพราะฉะนั้นในประเทศลังกาจึงไมมีปญหาเรื่องยุวชนจิ้งเหลน.  ในประเทศไทยเรา 
หาโรงเรียนวันอาทิตยทํายายาก  เพราะฉะนั้นจึงตองเต็มไปดวยจิ้งเหลนอยูบาง 
นี ่เปนธรรมดา .  ถาหากเรามีวิธีใดวิธีหนึ ่ง   เปดโรงมหรสพทางวิญญาณขึ้น 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๒๘

ทุกวันอาทิตย  ดึงเด็กๆ  เขาสู   “โรงหนัง”  โรงนี ้ไดทุกวันอาทิตยแลวละก็ 
ปญหานาทุเรศ  เรื่องยุวชนเปนพิษในอนาคตจะหมดไป  เปนการรวมมือกันกับ 
กระทรวงศึกษาธิการเปนอยางยิ ่ง .  หรือวาถาจัดไปในความคุ มครองของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  รวมมือกันดวยแลวก็ยิ่งวิเศษ  เพราะฉะนั้นบางทีจะตองใช 
สิ่งที ่เรียกวานิทานหรือชาดกเปนสวนใหญ  เพื ่อแกปญหาสวนหนึ ่งที ่ทําใหเด็ก 
ไมเบื่อตอธรรมะ  หรือตอศาสนา ;  ซึ่งครูบาอาจารยไดยื่นคําถามขอน้ีใหแกอาตมา 
หลายๆ คนทีเดียว. 
 

เรากําลังงงกันอยูวาจะสอนจริยธรรมใหแกเด็กไดอยางไร;  ขอใหถือ 
เอาอยางนี้เปนอยางหนึ่งก็แลวกัน  อาตมาจึงใชคําวา  โรงมหรสพทางวิญญาณ 
สําหรับมนุษยแหงยุคปรมาณู. 

 
วั น   Holiday  ข อ ง เร า จ ะ ต อ ง เป น วั น พ ระ   คื อ วั น ส ะ อ าด   บ ริสุ ท ธิ์   ไม 
กลางคืนอัดควัน  กลางวันเปนไฟ   และเปนวันธัมมัสวนะ  คือเปนวันเพิ ่มเติม 
การศึกษาวิชาความรูในทางธรรมยิ่งขึ ้นไป;  และเปนวันอุโบสภ   ถือเปนวันที่ 
เขาอยูดวยความผาสุข  หายเหน็ดเหนื่อยจากการที่เหน็ดเหนื่อมา  ๖  วัน;  แลวก็ 
เปนวันประเสริฐสมกับคําวา  holiday.  หลังจากนั้น  ครูบาอาจารยมีจิตใจสดชื่น 
ทํางานในวัน  week  days  ซึ่งเปนวันทํางานทั้ง  ๖  วัน  ตอไปอีกไดอยาสนุกสนาน. 
เดี ๋ยวนี้เราไมชอบวันพระ  ไมชอยวันธัมสวนะ  ไมชอบวันอุโบสถ  ไดยินเขาแลว 
ขยะแขยง  เรื ่องมันจึงเปนมากถึงขนาดนี ้  ถาไมชอบวันพระ  วันอุโบสถ  วัน 
ธัมมัสวนะ  หรือไมชอบวัน  holiday  นี้  ก็หมายความวากระทรวงศึกษาธิการจะได 
รับปญหาหนักเพิ ่ม ขึ้นอีกโดยแนนอน .  ถาประชาชนหันหลังใหวันพระ   วัน 
ธัมมัสวนะ  วันอุโบสถดวยแลว  มันก็จะเปนการลมละลายทางวิญญาณจนหมดสิ้น. 
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๑๒๙มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม 

ทานทั้งหลายที่เรียกตัวเองวาเปนครูหรือปฏิญาณตัวเองวาเปนครู
จะวาอยางไรขอใหลองไปชวยกันคิดดู.  ทั้งหมดนี้  คือการที่เราจะนึกถึงสิ่งๆ หนึ่ง
ที่เปนเครื่องมือของการสั่งสอนจริยธรรม ;  คือ  โรงมหรสพทางวิญญาณ.  เรา
จะดัดแปลงขอธรรมตางๆ ใหเปนสิ่งที่นาศึกษา  และเปนการบันเทิงธรรมไปหมด ;
จะเปนเครื่องชวยใหงายเขา  ไมเหมือนกลิ้งครกขึ้นภูเขา ;  แตจะเปนการกลิ้งครก
ลงจากภูเขาถึงที่มุงหมายไดโดยงายดาย. 
 
 

อาตมาขอยุติการบรรยายธรรมสําหรับวันนี้เพียงเทานี้ 
 

-------------- 
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ปาฐกถาชุด  แนะแนวจริยธรรม  ครั้งที่  ๕ 
เรื่อง 

จุดหมายปลายทางของจริยธรรม 
๑๕  มกราคม  ๒๕๐๕ 

------------- 
 

ทานที่เปนครูบาอาจารยทานหลาย, 
 

ในการบรรยายครั้งที่  ๕  นี้  อาตมาจะไดกลาวถึง  “จุดหมายปลายทาง 
ของจริยธรรม ”  แตเนื ่องจากจะตองกลาวตอจากที ่ค างไวแต ก อน   เรื ่องกิเลส 
จึงจําเปนที่จะตองบรรยายเปนแนวไป  จากกิเลส  ไปสูความวางจากกิเลส  ซึ่งเปน 
จุดหมายปลายทางของจริยธรรม  เปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษา  สิ่งที่ 
เรียกวา  “กิเลส”.  อาตมาจึงขอเรียกรองใหทานครูบาอาจารยสนใจ. 
 

ความมุงหมายที่จะแกไขสถานการณทางจริยธรรมของเรานั้น  นับวา 
เปนความมุงหมายที่ดี  ที่เลิศ  ที่สําคัญ  และตองเอาจริงเอาจัง ;  และอุปสรรค 
ศัตรู  ความรวนเร  ความพังทลายของจริยธรรม  ก็อยูตรงที ่กิเลสอยางเดียว ; 
และสิ่งที ่เรียกวากิเลสนั้น   มีมากมายหลายรูป ,  หลายแบบ,  หลายเหลี่ยม , 
หลายคู ;  มนุษยไมฉลาดพอที่จะควบคุมมันได  มันจึงทําใหโลกของเราเปนทุกขหรือ 
 

๑๓๐ 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



๑๓๑จุดหมายปลายทางของจริยธรรม 

ระส่ําระสาย  โดยที ่ไมควรเปน.  ฉะนั ้นในศาสนาทุกศาสนาจึงเปรียบกิเลสวา 
เปนเสมือนภูตผีป ศาจ ;  โดยชื ่อจะเรียกวาอยางไรก็ไดทั ้งนั ้น  เชนจะเรียกวา 
ซาตาน  หรือเรียกวาอะไรก็ได ;  ในพุทธศาสนาก็เรียกวา  มารหรือพญามาร ; 
แตเมื ่อไมเรียกโดยสมมุติ  คือเรียกกันตรงๆ  ก็เรียกวา   “กิเลส ”  คํานี ้แปล 
วาสิ่งที ่ทําใหเศราหมอง;  แมคําในภาษาอังกฤษก็ใชคําๆ เดียวกัน  คือคําวา 
defilement  ซึ่งแปลวา  สิ่งที่ทําความเศราหมอง ;  หรือบางทีก็ใชคําวาคอรรัปช่ัน 
(corruption)  แปลวา  “จุดที่แปดเปอนในพื้นที่ที่สะอาด”. 
 

กิเลสทําความเศราหมองแกใจอยางไร  ก็ขอเปรียบเทียบกันกับสิ่ง 
ทางวัตถุ  เชนสิ่งที ่ไมสะอาดสกปรกมาแปดเปอนสิ่งที ่สะอาด  สิ่งนั้ก็หมดความ 
บริสุทธิ ์  หมดความสวางไสว  หมดความเรียบรอย  อยางนี ้เปนตน  จิตที ่เรา 
ตองการใหสะอาด,  สวาง,  สงบนั ้น  ไมอาจสะอาด,  สวาง,  สงบได  ก็เพราะ 
อํานาจของกิเลส ;  ฉะนั้นขอใหถือเอาความหมายของคําวากิเลส  ตามตัวหนังสือ 
คือสิ่งที่ทําใหเศราหมอง  ซึ่งเรียกกันตามภาษาชาวบานวา  สกปรกไมสะอาด. 
 

ทีนี ้  ขอใหทบทวนถึงการบรรยายครั้งทื ่  ๓  ที ่พูดถึงเรื ่อง  อุปสรรค 
ศัตรูของจริยธรรมคือกิเลสวา  สิ ่งที ่เรียกวากิเลสนั้น  ถาเมื ่อกลาวโดยแมบท 
คือตนตอที ่ส ุดแลว   ก็มีเพ ียงอยางเดียว   เรียกวาอวิชชา  ;  แปลวา   สภาพที่ 
ปราศจากความรูที่ถูกตอง.  เมื่อยังมีสภาพที่ปราศจากความรูที่ถูกตองอยูเพียงใด 
แลว  สิ่งตางๆ จะเปนไปในทางเศราหมอง,  อยางนอยก็เศราหมองเพราะความ 
ไมรูนั ่นเอง.  ตอเมื่อสภาพที่ตรงขามกัน  คือ  วิชชา  เขามา  เปนสภาพที่เต็มไป 
ดวยความรูที ่ถูกตอง  หรือสภาพที ่เปนความรูอันตองปรากฏขึ้นแกจิต  เมื ่อนั้น 
สิ่งตางๆ ก็จะเปนไปในทางไมเศราหมอง  คือสะอาด,  สวาง,  สงบ  ฉะนั้นจึง 
จํากัดตนตอของกิเลสลงไปในอวิชชา  เรียกวา  กิเลสในฐานะที่เปนประธาน  หรือ 
แมบท  มีชื่อวา  อวิชชา. 
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ถาดูตอไปก็จะเห็นวาอวิชชานี้  แสดงอาการออกไปเปน  ๓;  คือโลภะ 
โทสะ  โมหะ  ขอนี้หมายความวา  สภาพที ่ปราศจากความรูนั ้น  ถาเปนไปใน 
ลักษณะที่เที่ยวกวาด,  เที่ยวกอบโกยรวบรัดเอาอะไรเขาหาตัว  ดวยความไมรูนั้น 
แลวเรียกวา  ความโลภ   หรือ  ราคะ;  แตถาสภาพแหงความไมรู นั ้นแสดงอาการ 
ไปในทางที่จะผลักไส  หรือวาทําลายสิ่งอื ่นแลว  ก็เรียกวา  โทสะ  หรือ  โกธะ ; 
แตถาสภาพที่ปราศจากความรูนั ้น  เปนไปในลักษณะที่สงสัย  ที่ทําไปดวยความ 
ไม รู   สงส ัย ,  ไม แนใจ ,  มัว เมา   ก็เร ียกวา โมหะ  ;  ดังนั ้นจ ึงได เป น   ๓  กิเลส 
คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  ตามที่เราเรียกกัน. 

 
กิเลส  ๓  ประเภทนั้น  อาจจะแสดงอาการปลีกยอยออกมา  หรือคลอด 

เปนกิเลสนอยๆ ออกมาเปนอุปกิเลส  ๑๖  ประการ  มีลักษณะตางๆ ตรงตามที่ 
มันเกิดขึ้นนอยแกเราเปนประจําวัน  หรือทุกชั่วโมง  มีรายละเอียดดังที่กลาวมาแลวใน 
วันกอน.  ขอนี้ก็มุ งหมายที่จะชี้ใหเห็นอาการปลีกยอยของกิเลสซึ่งเปนประธาน ; 
และเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาใหดี  ใหละเอียดละออจนรูเทาทันมัน 
และควบคุมมันได  ฉะนั้นรายละเอียดตางๆ เหลานี้  ขอใหจดจําไวเปนอยางยิ่ง ; 
หรือวาถาไมสามารถที่จะจดจําไหวถาหากวาชุมนุมการอบรมนี้  ไดพิมพสําเนา 
คําบรรยายเหลานี ้ขึ ้น  ก็ขอใหสนใจเปนพิเศษ  ในเรื ่องรายละเอียดของกิเลส ; 
ศึกษาจนเขาใจ,  จึงจะสามารถใชความรู ทางพระพุทธศาสนานี ้  ไปแกปญหา 
ทางจริยธรรม   หรือวาจะเอาชนะเด็กๆ ได  คือนําเด็กๆ ไปไดตามความประสงค 
ของเรา  เพราะวาสิ ่งตอตานนั ้นไมมีอะไรนอกจากกิเลส ;  ถาเรารู เทาทัน  เรา 
ก็บังคับมันได. 
 

กิเลสหมวดถัดไป  ไดกลาวถึงในนามของสังโยชน  ๑๐  ประการซึ่งเปน 
กิเลสชั้นละเอียดที่ซอนอยูในสวนลึกของจิต  ที่เราเรียกวา  “สันดาน”  นั้นก็คือการ 
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ระบุถึงกิเลสที ่แทจริงอยางยิ ่ง  ดังที ่ไดบรรยายแลวในวันกอนนั ้น  พรอมทั้งชี ้ให 
เห็นวา  ถาเราจะนํามาใชเปนหลักปฏิบัติ  สําหรับใหเด็กๆ นําไปใชปฏิบัติ  เพื ่อ 
ละเวนแลว  เราจะตองจํากัดความหมายของสังโยชนทั้ง  ๑๐  ประการ  แตละอยางๆ 
นั้นอยางไร  นี่ก็ขอใหสนใจเปนพิเศษ  เพราะมันเปนหลักที ่งายและสะดวกมาก 
ในการที่จะอบรมเด็กๆ ของเรา  ใหเขารองเขารอยของพระพุทธศาสนาไปตั้งแต 
ตนแลว  ไมตองเปลี่ยนหลักเกณฑอะไรเลยจนกระทั่งเติบโต  จนกระทั่งเปนคน 
แกชราทีเดียว,  ถาเราจะยึดเอาหลัก  ๑๐  ประการนั้นเปนแนวสําหรับปฏิบัติ ; 
ดังนั้นอาตมาจึงขอวิงวอนครูบาอาจารยทั ้งหลาย  ใหสนใจเปนพิเศษ  ทั้งเพื ่อ 
ตัวทานเอง  และเพื่อเด็กๆ ของทาน  วาถาทานประหยัดเวลา  คือวาทานไมอยาก 
จะเสียเวลามาก  ก็ขอใหสนใจเรื่องนี้เถิด  จะกินเวลานอยกวาเรื่องอื่น.  ทั้งหมดนี้ 
นับวาเปนเรื่องที่บรรยายแลวในการบรรยายครั้งที่  ๓  แตเรื่องกิเลสนั้นก็ยังไมจบ 
จึงขอถือโอกาสกลาวตอไปในวันนี้ตอนตนจนจบ  แลวในตอนทายก็จะไดกลาวถึง 
“ความวางจากกิเลส”.  ซึ่งเปนจุดหมายของจริยธรรมสืบไป. 
 

กิเลสหมวดตอไป  ที่จะเอามาบรรยายใหทานทั้งหลายศึกษา  ก็คือ  สิ่งที่ 
เรียกวา  อุปาทาน  ซึ่งมีอยู  ๔  อยาง  คนไทยเราพอไดยินคําวา  อุปาทาน  ก็มี 
ความรูสึกแลนไปในความหมายที่แคบมาก  ไมเต็มตามความหมายของคําวาอุปาทาน 
ในพุทธศาสนาเลย  ฉะนั ้นควรจะศึกษาเรื ่องอุปาทาน  ใหเขาใจใหตรง.  สิ ่งที่ 
เรียกวา  “อุปาทาน”  ก็คือกิเลสนั ้นเอง  แตมามองดูกันในเหลี ่ยมอีกเหลี ่ยมหนึ ่ง 
คือเหลี่ยมที่มันทําใหเกิดความยึดม่ัน  ถือม่ัน.  เมื่อยึดมั่นถือมั่นแลวก็ตองเศราหมอง 
แนนอน   ฉะนั้นเปนอันวา  “อาการที่ มันยึดม่ัน  ถือม่ัน  นั้นก็เปนอาการของกิเลส” 
คําวา  “อุปาทาน”  ตามตัวหนังสือแปลวา  ยึดมั ่น  ถือมั ่น,  ทํานองเดียวกับการ 
ยึดมั ่น  ถือมั ่น  ดวยมือ  แตนี ้เปนการยึดมั ่น  ถือมั ่นดวยจิตใจ.  ทานแบงเปน 
๔  อยาง  คือ  กามุปาทาน  ยึดมั่นในทางกาม,  ทิฏุปาทาน  ยึดมั่นในทางความ 
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คิดเห็น,  สีลัพพตุปาทาน  ยึดมั ่นดวยความงมงาย  ตามที่เคยชินมากอน  และ 
อัตตวาทุปาทาน  ยึดมั่นดวยความรูสึกวาตัวกูของกู. 
 

คําบาลีทิ้งเสียก็ได  ดังที่ทานครูบาอาจารยหลายคนไดยื่นคําถามเขามา 
วาคําบาลีนี้ทําความยุงยาก  และเปนเหตุใหเด็กๆ สนใจ.  ถาไมอยากเกี่ยวของกับ 
คําบาลี  ก็ตองสนใจคําภาษาไทย  ซึ่งฟงคอนขางจะยืดยาว.  แตคําบาลีนี้มีประโยชน 
ตรงที่มันสั ้น  และอมความหมายไวหมด  ถาเราจําไดแลว  มีประโยชนมากกวา 
จําไมได;  แลวอีกเทาไร  คําบาลีก็จะกลายเปนคําไทยไปเอง ;  แตที่เพราะเหตุที่เรา 
ไมคอยสนใจนั้นแหละ  มันจึงเปนคําตางประเทศอยูเร่ือย.  อยาลืมวาในภาษาไทย 
เรานี้  มีคําบาลีอยูตั้ง  ๘๐  เปอรเซ็นต  หนังสืออยางแบบเรียนภาษาไทย  เรื่องสามกก 
ครูบาอาจารยคงจะคิดวา  นั้นเปนภาษาไทยแทแตขอใหทําสถิติทุกๆ หนา  จะมี 
ภาษาบาลีอยูในทุกๆ หนา  โดยเฉลี่ยแลวไมนอยกวาหนาละ  ๑๓  คํา.  หนังสือ 
สามกกรูสึกวาเปนภาษาไทยแทๆ ถาเปนหนังสือเรื่องอื่น  หนังสือธรรมดาดวยแลว 
จะมีภาษาบาลีมากกวานั้นอีก.  แตถาเราพูดกันอยูเรื่อย  ทําความเขาใจกันอยูเรื่อย 
เราก็จะชนะภาษาบาลี  คือวาเอามาใชไดโดยสะดวก  และมีประโยชนมาก  ในฐานะ 
ที่เปนคําบัญญัติเฉพาะหรือ  technical  term  อยูในตัว  ประหยัดเวลาไดมาก ; 
ฉะนั้นอยาเพอเบื่อหนายอึดอัดในภาษาบาลี  ทําไมไมเทาไรก็ชิน ;  หรือยังทําไป 
ไมได  ก็สนใจภาษาไทย. 
 

อุปาทานที่หนึ่ง  คือความยึดมั่นถือมั่นในทางกาม.  กามก็คือความใคร 
ฉะนั้นการยึดมั่นถือมั่น  จึงยึดมั่นดวยความใครในสิ่งที่เรียกวากาม  แลวก็ยึดมั่น 
ในสิ่งนั ้นๆ ในฐานะที่เปนกาม  คือสิ่งซึ่งเปนที่ตั ้งของความใคร ;  และสิ่งที ่จะถูก 
ยึดมั ่นถือมั ่น   ก็ไมมีอะไรอื ่น   นั ้นคือ   โลก  ;  โลกก็ไมมีความหมายอะไรอื ่น 
นอกจาก   รูป ,  เส ียง ,  กลิ ่น ,  รส ,  สัมผัส   ๕  อยางนั ้น   ที ่เป นภายนอก  ; 
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รูป   เสียง   กลิ ่น   รส   สัมผัส   นั้นแหละคือโลก .  ขอใหเขาใจสํานวนโวหาร 
ชนิดนี ้ไวบาง  จะชวยไดมาก .  ทานอาจจะคิดไดวา  โลกเต็มไปดวยสิ ่งตางๆ 
อยางนั้นอยางนี ้ไมรูกี ่แสนอยาง  แตแลวทุกอยางนั้นไมมีอะไรมากไปกวา  รูปท่ี 
เห ็นด วยตา   เส ียงที ่ได ย ินด วยห ู,  กลิ ่นที ่รู ได ด วยจม ูก ,  และรสที ่รู ด วยลิ ้น , 
ตลอดถึงความรูสึกทางผิวหนัง  ที่จะรูไดดวยความรูสึกทางผิวหนัง  ฉะนั้นโลกก็คือ 
รูป   เสียง   กลิ ่น   รส   สัมผัส  ;  และรูป   หรือเสียง   กลิ ่น   รส   สัมผัสนั ่น เอง 
เปนตัววัตถุสําหรับยึดมั่นดวยกามุปาทาน  ยึดมั่นดวยความใคร  ในฐานะเปนสิ่งที่ 
นาใคร.  คําวายึดมั ่นนี ้  มีความหมายถึงกับวาไมรู สึกตัว ;  เพราะถารู สึกตัว 
มีความรู ถ ูกตองแลวยอมไมยึดมั ่น   เพราะฉะนั ้นไมตองเอาอะไรเป นหลักฐาน 
พยาน  แตวาจากเรื่องราวในหนาหนังสือพิมพทุกวันนี ้  จะเห็นไดวา  มีคนตาย 
หรือฆาตัวเองตาย   ดวยอํานาจของกามุปาทานนี้ประจําวันไมเวนแตละวัน . 
ในบางประเทศที่เจริญศิวิไลซแลว  สถิติที่แสดงออกมา  ปรากฏวา  มีการฉุดครา 
อนาจารทุกๆ  ๒  นาทีในประเทศนั ้น .  ขอใหคิดดูวา   เปนดวยอํานาจอะไร 
นั่นก็คือสิ ่งที ่เราไมคอยรู จักมันในนามวา  “กามุปาทาน”  นั่นเอง ;  มันทําลาย 
โลกนี้ใหเศราหมองไมนาดูไปมากนอยเทาไร ;  มันจึงเปนเหมือนปศาจหรือพญามาร 
ที ่มองไมเห็นตัว  เรนลับอยางยิ ่ง.  แลวทําลายมนุษยเราอยางยิ ่งอยางหนึ ่ง ; 
แลวมันอยู ที ่ไหน?  มันกลายเปนมาอยู ในจิตใจของเราทุกคน  ถาควบคุมไวได 
ก็ไมเกิด   ถาควบคุมไมได  ก็ปรากฏออกมาเปนอาการทางกาย   ทางวาจา . 
คนที่เปนสุภาพบุรุษสตรีนี ้  ไมแสดงอะไรออกมา  ก็เพราะวาควบคุมสิ่งนี ้ไวได ; 
เมื ่อควบคุมไวไมได ;  มันก็แสดงออกมาเปนการกระทําอยางภูตผีปศาจ  อยาง 
ซาตาน  อยางพญามารในลักษณะหนึ่งทีเดียว  ฉะนั้นเราจะนําเด็กๆ ของเราไป 
อยางไร ;  ก็ลองคิดดู. 
 

อุปาทานที ่สอง  คือ  ยึดมั่น  ถือมั่น  ในทางความคิดเห็น  ตลอดถึง 
ความเชื่อ. ความคิดเห็นนี้ตั ้งอยูบนความเชื่อ หรือความเชื่อก็มีมูลมาจากความ 
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คิดเห็น  อาศัยกันอยู  แตรวมกันแลวเรียกวา  ทิฏฐิ  หรือความคิดเห็น  จะดีกวา. 
เมื่อมีความคิดเห็นอยางไรแลว  คนเราก็ทําไปตามความคิดเห็น  ไมยอมเชื่อคนอื่น 
ฉะนั้นจึงไมเขาถึงความจริงของสิ่งทั้งปวง  ทั้งๆ ที่คนทุกคนถือวาตนมีความจริง 
ของตนเอง  เพราะฉะนั ้น  สิ่งที ่เรียกวา  ความจริงของคนๆ หนึ่ง  มันจึงเปนแต 
ความจริงเทาที ่เขารู   เขามองเห็นเทานั ้น  ไมใชถึงที ่สุด  ไมใชความจริง 
ที ่แทจริงถึงเด็ดขาด ,  ถึงที ่ส ุดที ่เรียกวา  ปรมัตถสัจจะ  หรืออะไรทํานองนั ้น  ;  ใคร ๆ 
มีความจริงของตนทั้งนั้น  ฉะนั้นใครๆ จึงยึดมั่นในความคิดความเห็นของตน ;  อุดมคติ 
ของมนุษยเราจึงตางกันเปนคนๆ ไป  เปนพวกๆ ไป  เปนประเทศๆ ไป  เปนมุมโลก 
แตละมุมไป  จึงรบราฆาฟนเบียดเบียนกันได.  ที่เปนสวนบุคคลนั้น  นาอันตราย 
อยูตรงที ่วา  ไมอยากลอง  ไมกลาลอง  ในสิ่งที ่แปลกมา  เพราะมีความยึดมั ่น 
ถือมั่นมาแตเดิมวา  ตองเปนอยางนั้น  ตองเปนอยางนี้ไปตามความยึดมั่น  ความ 
คิดเห็นของตัวเสียหมด ;  ตัวอยางเชน  เมื ่อไมกี ่ปมานี ้  ทางบานนอกยังไมกลา 
ใชยาแกโรคสมัยใหม  ยึดมั่นถือมั่นในยาแผนโบราณ  ก็ดวยทิฏฐิอยางนั้น  กระทั่ง 
ไมยอมกินหรือกลัว  และเกิดเรื่องแปลกๆ นาหวัวขึ้นเปนอันมาก  อาตมานํามา 
ใหเห็นเปนตัวอยางวา  สิ ่งที ่เรียกวาทิฏุปาทานนั ้น  ไมใชของที ่เกี ่ยวกับชีว ิต 
ประจําวันของคนเรา ;  มันเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของคนทุกคน  แตแลวไมมีใคร 
จับตัวมันขึ้นมาดู. 
 

อุปาทานที่สาม  ก็คือ  ยึดมั่นถือมั่นอยูดวยความงมงาย  ในสิ่งที่ทํามา 
อยางเคยชินอยางบรรพบุรุษเคยทํามาอยางไร  ก็ตองทําอยางนั้นตอไป  เชนบาง 
บานปู  ยา  ตา  ยาย  เคยมีศาลพระภูมิ  ลูกหลานก็ตองมีตอไป  มันมีความกลัว 
มันมีความวาเหวใจ  เพราะถูกทําใหเขาใจอยางนั้น  ใหยึดมั่นอยางนั้นมาตั้งแตเล็ก ; 
หรือวาเห็น  ปู  ยา  ตา  ยายแขวนเครื่องราง  พระเครื่องหรือตะกรุดหรืออะไรก็สุดแท 
ก็กลัว.  ไมกลาที่จะเลิกสิ่งเหลานั้น  ตองทําตามไป  ตลอดถึงพิธีรีตองเล็กๆ นอยๆ 
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เชนจะตองเสกน้ําลางหนา  จะตองหันหนาทางทิศนั้น  ทิศนี้  จะตองดูหมอ  จะตอง 
อะไรตางๆ ซึ่งลวนแตเปนการกระทําที่ไมตั้งอยูในอํานาจของเหตุผล. 
 

ความที่ไมตั้งอยูในอํานาจของเหตุผลน้ี  เรียกวา  สีลัพพตปรามาส.  โดย 
ทั่วไปที่รายไปกวานั้นก็คือวา  ระเบียบปฏิบัติที่ดีงามตางๆ ที่มีผลอันแทจริง  ก็ไป 
เขาใจผิด  จนกลายเปนของขลัง  ทําไปอยางขลัง ;  อยางเรื่อง  “เถรสองบาตร”; 
การที่พระจะตองเอาบาตรมาสองนั ้น  เปนเรื่องของวินัย  เพื ่อตรวจดูวาบาตร 
ยังเรียบรอยอยูตามวินัยหรือไม;  ถาชํารุดก็ตองซอม  ไมซอมเปนอาบัติ;  หรือวา 
ถาชํารุดขนาดที่ตองเปลี่ยนก็ตองเปลี่ยน  ถาไมเปลี่ยนก็ถือวาเปนอาบัติ  ทํานองนี้ 
จึงตองตรวจตราดู.  ทีนี ้อาจารยก็ยกบาตรขึ้นสองดู  ฝายลูกศิษยไมรูเรื ่องก็เลย 
สองดูตามๆ กันอยางนั ้น  ไมรูวาสองทําไม  กระทั่งตอมาการสองบาตรนี้กลาย 
เปนระเบียบขลังหรือศักดิ์สิทธิ์  จนเรียกวา  เถรสองบาตร  คือทําอะไรตามๆ กัน 
เทานั้นเอง.  ตัวอยางเหลานี้มีอยูทั่วไป  แทบจะเรียกวาทุกอยางในชีวิตประจําวัน 
ของเราที่เกิดมา  แลวก็พบกันเขากับพิธีรีตองตางๆ ที่เขาใจไมได  ถืออยางงมงาย 
ที่งมงายมาแตเดิมก็งมงายตอไป ;  ที่ถูกจริงที่มีเหตุผลก็ถูกทําใหงมงาย  ไมอยูใน 
อํานาจของเหตุผล  ถายึดมั ่นถือมั ่นอยู ในการกระทําอยางนี ้เรียกวา  ยึดมั ่นใน 
สีลัพพตปรามาส  เปนเครื่องหมายของมนุษยท่ียังต่ําตอยนอยการศึกษา  ยังเปน 
barbarian  เหมือนกับสมัยที่ยังไมมีการศึกษา  แลวติดมาจนกระทั่งบัดนี้  ก็ละไมได. 
การไหวภูตผีปศาจ  ไหวดินไหวอะไรตางๆ นี้  มันมีมูลมาจากความกลัว  ของคน 
ที่ยังไมมีความรูก็ยังสงวนกันเอาไวมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ ;  พยายามใหคําอธิบาย 
ตางๆ เปนการแกตัวใหคงไดปฏิบัติตอไป  นี่เรียกวาเปนสิ่งที่เหนียวแนน  จึงเรียก 
วาอุปาทาน. 
 

อุปาทานที ่สี ่  นั ้นเรียกวา  ยึดมั ่นถือมั ่นดวยความรูสึกวาเปนตัวเรา 
เปนของเรา.  นี ่เกือบเปนสัญชาตญาณของสัตวทั ้งหลาย  ที ่จะตองมีความรูสึก 
 

 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



 พุทธิกจริยธรรม ๑๓๘

เปนตัวเราของเราเสมอ.  เมื ่อเกิดมีตัวเราขึ้นมาแลว  ก็ตองมีความยึดมั ่นถือมั ่น 
ที่เปนเหตุใหเห็นแกตัวเรา  ที่เรียกวา  egoism  รูสึกวา  “เราเปนเรา”  ขึ้นมากอน 
เมื ่อควบคุมไวไม ได   ก็เป นความเห็นแกต ัว  ที ่เร ียกวา  selfishness.  ขอใหครู 
อาจารยสนใจสิ่งที่เรียกวา  “ความเห็นแกตัว”  นี้ใหมาก  เพื่อประโยชนแกตนเอง 
และเพื่อเด็กๆ ของเรา .  ปญหาตางๆ มาจากความเห็นแกตัวทั ้งนั ้น  ;  มันจึง 
เปนอุปาทานที่รายกาจมาก. 
 

จริงอยูที ่วาอุปาทานเหลานี ้  โดยเฉพาะขอที่  ๔  นี้  ถาตัดไดเปนถึง 
พระอรหันต  มีสถานะเปนพระอรหันต  คือบริสุทธิ์สะอาด,  สวาง,  สงบถึงที่สุด. 
เราไมเอาถึงอยางนั้น  เราเอาแตเพียงควบคุม  selfishness  ไวใหได;  สวน  egoism 
นั้นก็จะตองปลอยไปกอน  เพราะทําอยางไรเสียก็ยังละมันไมได;  เปนปุถุชนที่ 
ไมเห็นแกตัว  หรือเห็นแกตัวนอย  ถาจะเปนตัวหรือจะมีตัว  ก็เปนตัวที่ดี  ไมเปน 
ตัวที่เลว  คือยึดมั่นฝายที่ดีที่แทจริงไวกอน  แลวก็ใหบางไป  บางไป  จนกวาจะหมด. 
นี่คืออุปาทาน  ๔  จะเห็นวามีอยูในชีวิตประจําวัน  ของครูอาจารยและของเด็กๆ ; 
ทานจะแกปญหาไดมาก  ถาเขาใจเรื่องนี้.  นี่เปนการกลาวถึงกิเลสในรูปของความ 
ยึดมั่นถือมั่น. 
 

ทีนี้  กิเลสอีกรูปหนึ่ง  เปนรูปของการหมักดอง  หรือหมักหมมอยู 
ในสันดาน.  นั้นก็คือสิ่งที่คลายๆ กัน  หรือประเภทเดียวกัน  แตเราไปมองดูใน 
เหลี่ยมที่มันเปนความดองอยูในจิตใจ  เหมือนกับเชื้อหมักตางๆ ซึ่งจะคอยๆ กลาย 
เปนสิ่งมากมายขึ้นมาได  มันเปนเพียงสวนนอย  แตเมื่อหมักดองถูกวิธี  มันก็ 
กลายเปนของมากมายขึ้นมาได  ,  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือวา  เชื้อหมักถายังคงมีอยูแลว 
มันหมักไดเรื่อยไป,  อยางเขาหมักสาเหลาหรือหมักอะไรอยางนี้  เก็บเชื้อไวเพียง 
นิดเดียวเทานั้น  มันก็จะหมักไดเรื่อยไปไมมีที่สิ้นสุดเลย.  กิเลสในแงของความ 
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หมักดองเหลานี้แจกออกเปน  ๔ ;  หรือบางทีก็เปน  ๓ ;  ถาเปน  ๓  ก็คือ  กามอยางหนึ่ง, 
ความรูสึกวาเปนนั่นเปนนี่  อยางหนึ่ง,  แลวก็  อวิชชา  คือความไมรูอีกอยางหนึ่ง 
รวมเปน  ๓  อยาง  (กามาสวะ,  ภวาสวะ,  อวิชชาสวะ)  เหลานี ้หมักดองอยูใน 
สันดานโดยไมมีใครรูสึก .  ถาจะใหเปน   ๔  อยาง  ก็เติม   “ทิฏฐิ”  เขาไปอีก 
อยางหนึ่ง  เปน  ๔  อยาง. 
 

ชื่อนี้ไมสําคัญ  แตดูวาเราประสบความยุงยากลําบาก  บังคับตัวเอง 
ไมได  ทั้งๆ ที่อยากจะบังคับใหได  ทั้งๆ ที่รักตัวสงวนตัวอยางยิ ่ง  แตก็พายแพ 
แกอํานาจฝายต่ําอยูบอยๆ นี่ก็เพราะวา  เราฆามันตายเดี๋ยวนี้  แตเชื้อมันยังมีอยู 
มันก็หมักขึ้นมาใหม  เกิดเปนกิเลสสมบูรณขึ้นมาใหมอีก  จึงตองรูถึงเชื้อสวนลึก 
และฆาเชื้อสวนลึก  ทานจึงมีการสอน  การแนะนําใหพิจารณาใหเห็นชัด  จนทําลาย 
กิเลสในลักษณะที่เปนเชื้อหมักน้ีเสียได  อยางนี้เรียกวา  อาสวะ  อาสวะ  แปลวา 
สิ่งหมักดอง  มีอยู  ๔,  หรือ  ๓,  ตามแตที่จะยกขึ้นมากลาว. 
 

อีกปริยายหนึ่ง  ที่อาตมาจะกลาวเปนขอสุดทาย  ก็คือวา  กิเลสในเหลี่ยม 
ของความหมายวา  ทวมทับ  เหมือนกับน้ําทวม .  เราชวยตัวเองไมได  ถาหาก 
มีอะไรทวม  มันหายใจไมออก  มันจะจมน้ําตาย  เหมือนกับเราตกไปในน้ํา  มันมี 
แตจะจมน้ําตาย  เพราะน้ําทวมปาก  ทวมตา  ทวมหู  ทวมจมูก  ทวมตัว.  กิเลสมี 
อาการทวมใจสัตว  ทวมวิญญาณของสัตว ;  วิญญาณของสัตวจึงจมลงไปในน้ํา 
คือกิเลส  แลวก็จมนํ้าตาย  คือตายในทางวิญญาณ ;  ท้ังที่รางกายยังเดินได  วิ่งได 
หัวเราะได  แตทางวิญญาณนั้นจมนํ้าตายแลว  เพราะการที่ตกไปอยูในอํานาจ 
ฝายต่ําจนโงหัวไมขึ ้น ;  แลวก็ไมมีอะไรอีก.  ทานก็ระบุชื ่อเปนกาม,  เปนทิฏฐิ, 
เปนภวะ  คือความเปนนั่นเปนนี่  ความรูสึกวาตนเปนนั่นเปนนี่  แลวก็อวิชชาอีก 
เหมือนกัน  ชื่อเหลานี้จําไดก็ได  จําไมไดก็ได ;  ถาจําไดก็ยิ่งดี  แตใหรูความหมาย 
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ของมันวา  บรรดากิเลสทั้งหลายนี้  มันมีเหลี่ยมมีคู  ที่จะมองดูมันไดในแบบ  หรือ 
ในรูป  หรือในลักษณะตางๆ กัน,  มันเปนเรื่องทําใหมืดเหมือนกับกลางคืน  และ 
ยิ ่งกลางคืนก็มี  เรียกวา   อวิชชา ;  มันทําใหเศราหมอง   สกปรกเหมือนกับ 
แปดเป อนดวยของสกปรกก็มี  เรียกวา  กิเลส ;  แลวเป อนเล็กนอยเสียเรื ่อย 
ทั้งวันทั้งคืน  ก็เรียกวา  อุปกิเลส ;  ผูกมัดรัดดึง  ไมใหหลีกออกไปไดจากความทุกข 
ก็เรียกวาสังโยชน ;  ที ่เป นเหตุใหย ึดมั ่นถือมั ่น   ดวยความสมัครใจ  เรียกวา 
อุปาทาน ;  ที ่เปนเชื ้อหมักดองอยู ในสันดาน  ก็เรียกวา  อาสวะ ;  ที ่ทวมทับ 
วิญญาณอยูเสมอก็เรียกวา  โอฆะ. 
 

แตขอใหสังเกตดูสักหนอยวา  การทวมของกิเลสนี่  ไมไดปรากฏติดตอ 
กันไปตลอดกาล  มันจะมีปรากฏออกมา  ตอเมื่อมีเหยื่อของกิเลส  เขามาทางตา 
ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  มันจึงพรอมที่จะลนขึ้นมาทวม.  เวลาที่วาง 
จากกิเลสนั้น  ก็พอจะมีอยูตามธรรมชาติ ;  เราตองขอบคุณธรรมชาติในขอนนี้ ; 
หรือวาเราเปนหนี้พระธรรมในฐานะที่เปนธรรมชาติอยูโดยไมรูสึกตัว ;  เพราะวา 
ถาไมใหโอกาสวางเสียเลย  เราก็คงเปนโรคเสนประสาท  เปนโรคจิต  ถึงกับตาย 
กันหมดแลว  ไมรอดชีวิตอยูได.  ธรรมชาติจัดมาใหวางอยูตามสมควร  พอที่จะ 
ไมตองตายเสียพอเหมาะพอสมที่จะมีชีวิตอยู  จึงมีชีวิตอยูได ;  นั้นคือลักษณะ 
ของความวางจากกิเลสที่เปนไปเองตามธรรมชาติ  เปนธรรมะของธรรมชาติ 
เราควรรูสึกตัวขอบใจไว  แลวจะไดขยับขยายใหมากขึ้นไป  ถึงกะวาเราทําใหเพิ่ม 
ขึ้นได.  นี้เรียกวาเรื่องของกิเลส  มีหัวขอมี  code  อยางนี้  จะจําแนกไดอยางนี้. 
 

ทีนี้  อาตมาจะไดกลาวถึง  การเกิดข้ึนแหงกิเลส  มีครูบาอาจารยหลายคน 
ยื่นความประสงคในแผนกระดาษแผนนี้มาวา  ขอใหบรรยายเรื่องปฏิจจสมุปบาท. 
อาตมาก็งง ;  ที่งงเพราะไมคิดวาครูอาจารยจะสนใจเรื่องปฏิจจสมุปบาท ;  แลวก็ 
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ดีใจท่ีวา  ความกาวหนาไดมีขึ้นมาแลว  ในวงการครูอาจารย  ถึงกับทําใหสนใจเรื่อง 
ปฏิจจสมุปบาท .  เรื ่องนี ้เป นเรื ่องของหัวใจของพระพุทธศาสนาดวยเรื ่อง 
หนึ่งหรือรูปหนึ่ง  คือบอกเรื่องทุกขเกิดขึ้นมาไดอยางไร  และดับไดอยางไร  หรือกิเลส 
กอรูปข้ึนมาอยางไร  และจะสลายลงไปไดอยางไร  และยังเปนหัวใจของพระพุทธ- 
ศาสนาในขอที่วา  พระพุทธศาสนาเรานั้น  ไมตองมี  personal  god  คือพระเจา 
อยางที่เปนตัวตนบุคคลอยางนั้นอยางนี้  หรือเปนเทวดาอยางนั้นอยางนี้ก็ตาม 
เขามาเกี ่ยวของดวยเลย.  เรามองเห็นชัดวา  สิ่งทั ้งหลายทั ้งปวงเปนไปไดตาม 
ธรรมชาติ  โดยธรรมชาติ  โดยกฏเกณฑของธรรมชาติ;  เราจึงบัญญัติว า 
ความทุกขนี้เปนไปตามเกณฑในตัวมันเอง  ไมตองมีตัวพระเปนเจายื่นมือเขามา. 
แตถาจะใหมีพระเปนเจาก็ไดเหมือนกัน  คือกฏเกณฑแหงธรรมชาตินั้นเอง  เปน 
พระเจาซึ ่งใครตานทานไมไหว.  พระเปนเจาอยางนี ้  ไมใช  personal  god  คือ 
ไมใชพระเปนเจาอยางเปนคนหรือเทวดา  แตวาเปนพระเปนเจาที่ยิ่งไปกวานั้นมาก 
ที่เฉียบขาดศักดิ์สิทธิ์  ยิ่งกวานั้นมาก ;  นั้นคือกฏธรรมชาติ. 
 

คําวา   ปฏิจจสมุปบาท   นั ้นควรถือเอาความหมายตามตัวหนังสือ 
นั้นแหละ .  “ปฏิจจ”  แปลวา  อาศัย.  “สมฺปปาทะ”  แปลวา  เกิดขึ ้นพรอม  ; 
รวมกันก็แปลวา  อาศัยกันแลวเกิดขึ้น,  อาศัยกันแลวเกิดขึ้น ;  จึงมีคําแปลเปน 
ภาษาอั งกฤษว า   dependent  origination.  origination  แปลว าการก อ รูป ข้ึ นมา  ; 
dependent  ก็แปลวา  ซึ่งอาศัยกัน  ซึ่งเนื ่องกัน.  ถาใหเด็กๆ เขาใจความหมาย 
ของคําวา  dependent  origination  ละก็ลองเลาเรื่องอยางนี้ใหฟงวา  ดวงอาทิตย 
มันมีอยู  อยางในวิทยาศาสตร  เราถือวาเปนตนตอที ่มาของสิ ่งทั ้งปวงอยู แลว. 
เพราะดวงอาทิตยม ีอยู   ใชคําวา  “เพราะดวงอาทิตยม ีอยู ”  จึงมีความรอน , 
เพราะความรอนมีอยู   น้ําจึงถูกเผา  ;  เพราะน้ําถูกเผาดวยความรอน   จึงมี 
ไอระเหยเกิดขึ้น  และระเหยไป  ;  เพราะมีไอระเหยของน้ําระเหยขึ้นไป  จึงมี 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



 พุทธิกจริยธรรม ๑๔๒

เมฆ  ;  เพราะเมฆมีอยู   จึงมีฝนตกลงมา ;  เพราะมีฝนตกลงมา  ถนนก็ลื ่น  ; 
เพราะถนนลื ่น   รถยนตของนาย   ก .ก็ลงไปในคู ;  นาย  ก.  ก็เจ็บ   ตองไปหา 
หมอ ;  ซึ่งหมายถึงทุกขเกิดขึ ้นแลวหมอก็ตองทํางานอยางนี ้.  นี่อยางนี ้เรื่อยไป 
ไมตองมีอะไรเขามาเกี่ยวของนอกจากตัวมันเองในกลุมน้ัน  อาศัยกันแลวเกิดขึ้น 
อาศ ัย ก ัน แล ว   เก ิด ขึ ้น ,  อ าศัย ก ัน แล ว   เก ิด ขึ ้น ,  อากา รอย า งนี ้  เ ร ีย ก วา 
ปฏิจจสมุปบาท .  
 

เราใหเด็กๆ ของเรา  มีหลักที ่จะเขากันไดกับพุทธศาสนา  ก็คือไม 
เชื ่องมงายในสิ่งศักดิ ์สิทธิ์ที ่พิสูจนไมไดดวยเหตุผล ;  ใหเขามีหลักเกณฑอยู ใน 
อํานาจของเหตุผล  พิสูจนสิ่งตางๆ ดวยเหตุผล  แลวจึงยอมรับ  ไมตองฝากไวกับ 
“สิ่งไร-ก็ไมรู”  มองไมเห็นตัว  เชื ่อไวกอนอยางดํามืดไป  แลวก็ในฐานะเปนสิ ่ง 
ศักดิ ์สิทธิ ์.  นี่จะนําไปสูสีลัพพตุปาทาน  หรือความทุกขอยางอื ่น ;  เราชําระพื ้น 
ฐานแหงจิตใจของเด็กๆ ของเรา  ใหอยู ในอํานาจเหตุผลเสียกอน  สิ่งตางๆ จึง 
จะงายสําหรับการอบรมจริยธรรมแกเด็กเรา ;  ฉะนั้นจึงนับวา  ความหมาย 
อันแทจริงของเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้น  มีความจําเปนอยางยิ่งแกพุทธบริษัท. 
 

เรื่องจริงๆ ของปฏิจจสมุปบาท  นั้นก็มีอยูวา  : 
 

เพราะอวิชชา  สภาพที่ปราศจากความรูมีอยู  จึงมีสังขาร  คืออํานาจ 
ที่จะบันดาลใหสิ่งทั้งหลายปรุงแตงกันขึ้น  แลวเปนไป  ไมใหอยูกับท่ี ; 
 

เพราะสังขารอยางนี้มีอยู  วิญญาณธาตุจึงเกิดขึ้น  หรือปรากฏขึ้นใน 
ลักษณะที ่ทําหนาที ่ของมันได;  เพราะเมื ่อวิญญาณธาตุมีอยู   สิ ่งที ่เรียกวา 
นามกับรูป  คือ  กายกับใจ  ก็ทําหนาที่ของมันได  คือเกิดขึ้นเปนส่ิงที่ทําหนาที่ของ 
มันได ; 
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เพราะนามรูปคือกายกับใจมีอยู  สิ่งที่จะรับอารมณจากภายนอก  ที่เรียก 
วา  อายตนะ  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  และทางใจเอง  ก็มีอยู ; 
 

เพราะอายตนะจะรับอารมณอยางนั้นมีอยู  มันก็เปนเหตุใหมี  ผัสสะ 
คือการกระทบกันกับอารมณภายนอกนั้นได  จึงมีการกระทบกับอารมณภายนอก 
คือรูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัสอยางที ่กลาวแลว ;  คือโลกนั้นเอง  ใจจึงกระทบ 
กันกับโลกได ; 
 

เพราะผัสสะมีอยู  ก็มี  เวทนา  คือเมื่อกระทบแลว  ก็เกิดเปนความรูสึก 
ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ฯลฯ  วาเปนอยางไร  เชน  นั่นสวย  ไมสวย  หอมหรือ 
เหม็น  พอใจหรือไมพอใจ  อยางนี้เรียกวา  เวทนา ; 
 

เพราะเวทนามีอยู  จึงเกิดความอยากในเวทนานั้น  คือ  ตัณหา;  ถา 
เวทนานั ้นถูกใจ  ก็อยากไดหรืออยากเปน,  อยากเอา;  ถาไมถูกใจ  ก็อยาก 
ทําลายเสีย  หรืออยากใหพนไปเสีย  หรืออยากตายเสีย  หรือไมก็อยากทําลาย 
ตัวเองเสีย  เพื่อไมใหประสบกับเวทนานั้น ;  เหลานี้ลวนแตเรียกวาตัณหาทั้งนั้น; 
เพราะมีเวทนาจึงเกิดความอยากคือ  ตัณหา ; 
 

เพราะมีตัณหา  คือความอยากนั้น  จึงมีอุปาทาน  คือยึดมั่นถือมั ่น 
ในสิ่งที่ตนอยาก  ดวยลักษณะที่กลาวแลวขางตนในเรื่องอุปาทาน  ๔  ประการ; 
 

เพราะมีอุปาทานเต็มรูปอยางนั้น  หมายความวา  มันมีตัวกูผูอยาก  รูสึก 
ขึ้นมาในใจทีเดียวเปนตัวเรา  และยึดมั่นอะไรไวโดยความเปนของเรา ;  ยึดมั ่น 
ตัวเองวาเปนตัวเรา  ยึดมั่นสิ่งภายนอกวาเปนของเรา ;  ถาความรูสึกที่เปนความ 
ยึดมั ่นอยางนี ้มีอยู แลว  ก็เรียกกวา  พรอมแลวที ่จะ  “เกิด”  ออกมาเปนรูปราง 
โดยสมบูรณ ; 
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ดังนั้นจึงกลาววา  เพราะมีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละ  จึงมี 
ความมี  ความเปน  ที่เรียกวา  ภพ.  ภวะ  หรือภพ  หมายความวา  ถาเรารูสึก 
ขึ ้นในใจวาเราเปนอะไร  ก็แปลวา  เราไดภพอยางนั ้น  ;  ภวะ  ภพ   อานวา  พบ 
แปลวา  เปน   เชนถาเรารู ส ึกวาเราเปนผู ได  ก็เกิดเปนผู ไดขึ ้นมา  ;  หรือรูส ึก 
ตัวเองอยางมนุษย  ก็เปนมนุษยขึ ้นมา ;  รูสึกตัวเองอยางเทวดา  ก็เปนเทวดา 
ขึ้นมา ;  รูสึกตัวเองไปในทางต่ําทราม  ก็เกิดเปนสัตวนรกขึ้นมา;  คําวา  “ภพ”  นี้ 
หมายความถึงการพรอมบริบูรณที่จะเปนนั่น  เปนนี่ออกมา. 
 

เพราะมีภพ  ก็มีชาติ  คือความเกิดออกมาเต็มรูป  วาบุคคลนั้นเปนอะไร. 
นี่เรียกวา  ชาติ  ความเกิด  หมายถึงความเกิดในทางวิญญาณ  ไมใชคลอดจาก 
ทองแม.  นั ่นมันเปนความเกิดทางวัตถุรางกาย   หรือทางฟสิกส;  สวนชาติ 
ความเกิดในที่นี้หมายถึง  spiritual  คือทางฝายวิญญาณ;  เกิดมาดวยความยึดมั่น 
ถือมั ่นเต็มที่  สมบูรณเต็มที่  แลวแสดงออกมาทางกาย.  เมื ่อมีชาติอยางนี ้แลว 
ไมตองสงสัย  มันหมายถึงความเกิดขึ ้นของความทุกข  เพราะวาความรูสึกนั ้น 
เปนความยึดมั ่นถือมั ่นในสิ่งหนึ ่งสิ ่งใดอยูแลว  พอเต็มรูปขึ้นมาก็คือความทุกข 
คือความหนัก   เพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้น .  
 

ขอชี้ในที ่นี ้เลยวา  เราเขาใจพุทธศาสนาไมไดและผิดหมด  นี่เพราะ 
เขาใจคําวา  ชาติ,  ชา-ติ  นี้ผิดหมด  คือไปหมายเอาคลอดจากทองแมเสียเรื ่อย 
ซึ่งคนหนึ ่งก็คลอดทีเดียวเทานั ้น  แลวก็อยู ไปตั ้งประมาณ   ๑๐๐  ป  แลวก็เนา 
เขาโลงไป.  แลวจะมีปญหาอะไร.  ที่พระพุทธเจาวา  ชาติเปนทุกขและเปนทุกข 
ทุกชาติและเปนทุกขเสมอไปนั้น  หมายถึงชาติในทางวิญญาณหรือในทางจิตใจ  ท่ีมี 
ความยึดมั ่นถือมั ่นวา  เราเปนอะไรขึ ้นมาครั ้งหนึ ่งเต็มที่แลว  ก็เรียกวาชาติหนึ ่ง. 
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ขอใหมองดูจนเห็นชัดวา  แมเราจะไดคลอดออกมาจากทองแมแลว  แต 
ตราบใดยังไมมีความรูสึกท่ีเปนความยึดมั่นถือมั่นวาเปนตัวกูอยางนั้นอยางนี้แลว 
ก็ยังไมควรจะเรียกวา  เปน  ชาติ  หรือเปนชา-ติ  ที่สมบูรณเลย.  มันคลอดมาแตทาง 
รางกาย  ทาง  physical  เทานั้น;  ในทางจิต  ทางวิญญาณยังไมไดคลอดออกมาสักที. 
ตอเมื ่อเด็กนั ้นสามารถจะรูสึกทางตา  ทางหู  ทางจมูก  หรือผิวหนังก็ตาม  เกิด 
ความรูสึกเปนตัวเรา,  เปนของเรา,  เปนอยางนั้น,  เปนอยางนี้;  จะเอาอยางนั้น, 
เอาอยางนี ้  จนเปนตัวกูหรือของกูขึ ้นมาได  แมจะในรูปนอยๆ ก็ตาม  เมื ่อนั้น 
จึงจะเรียกวา  ชาติ  ของเขาสมบูรณ ;  อยาไดถือแตเพียงวาพอคลอดออกมาแลว 
ก็เปนชาติที่สมบูรณแลว  มันเปนเพียงกอนวัตถุเทานั้น ;  มันตองมีจิตใจที่มีความ 
รูสึกเปนตัวกู  เปน  egoism  คืออุปาทานที่สมบูรณเสียกอน  แลวจึงจะเรียกวา  ชาติ 
นั ้นสมบูรณ  เพราะฉะนั ้น   “ชาติ”  มันจึงสมบูรณในเมื ่อคิดนึกไปในทางยึดมั ่น 
ถือมั่นตัวตน  ครั้งหนึ่งคราวหนึ่ง. 
 

เมื่อรูความสึกคิดนึกยึดมั่นถือมั่นตัวตนเกิดขึ้น  ก็เรียกวา  “ชาติ”  พอความรูสึก 
อันนี้ดับลงไป  ก็รียกวาดับลงไป  คือตายไปชาติหนึ่ง  และประเดี๋ยวก็มารับอารมณ 
ทางตา  หู  จมูก  เปนตนขึ้นอีก  แลวก็มีความรูสึกที่เปน  ชาติ  ขึ้นมาอีก  จนกวาจะ 
สิ้นเรื่องของมันแลวก็ดับลงไป  คือตายไปอีกชาติหนึ่ง ;  เดี๋ยวก็มาอีกชาติหนึ่ง  อยางนี้
เรื่อยไป.  ชาติ  อยางนี้ตางหากที่พระพุทธเจาทานทรงมุงหมายในปฏิจจสมุปบาท 
ดังที ่กลาวนี ้ ;  แลวตอใหใครมาพิสูจนวาอยางไร  ก็ตองเห็นวาเปนทุกขทุกที 
เพราะวา  มันเกิดออกมาจากตัวกู  ของกู  ที่เปนอุปาทาน  ที่เกิดมาจากความอยาก 
ที่อาศัยเวทนาเปนที ่ตั ้ง.  ฉะนั ้นขอใหเขาใจคําวา  ชาติ  ในลักษณะเชนนี ้  จะ 
เขาใจปฏิจจสมุปบาทตรงตามที่พระพุทธเจาทานสอนไวในพระบาลีจริงๆ ;  มิฉะนั้น 
แลว  จะเปนไปในรูปปฏิจจสมุปบาทที่ชนชั้นหลังอธิบาย  ที่แสนจะฟนเฝอ  ที่เรียน 
อยางไร  ก็ไมอาจจะนําไปใชเปนประโยชนได  มันเปนคําอธิบายของนักปราชญ 
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เพอเจอรุนหลัง  อาตมาขอยืนยันและทาใหพิสูจนไวอยางนี ้ดวย;  ชวยกันจดจํา 
ไวดวย  แลวก็ไปตรวจสอบในตนตอของบาลีดู  วา  คําวา  ชาติ  แหงปฏิจจสมุปบาท 
นี้จะมีความหมายวาอยางไร. 
 

ขอยืนยันตอไปวา  ถายังไมเขาใจสิ ่งที ่เรียกวา  “ชาติ”  -ความเกิดนี้ 
อยางถูกตองแลว  ก็ไมอาจเขาใจพุทธศาสนาได;  เขาใจถูกตองแลว  ก็งายนิดเดียว 
ที่จะเขาใจพุทธศาสนาวา  เรามีชาติเมื่อไร  เปนมีทุกขเมื่อนั้น  ไมมีชาติก็ไมมีทุกข; 
สิ้นชาติ  คือ  “ชาติ”  ชนิดนี้ไมเกิดแลว  ก็คือนิพพาน ;  ไมมีเกิด  ไมมีแก  ไมมีตาย. 
ถาไมอยางนั้นจะตองเกิด  แก  ตาย  อยูวันหนึ่งหลายสิบหนและเปนทุกขทุกชาติ. 
 

ถาความรูมากพอ  สามารถควบคุมไมใหเกิดชาติทํานองนี้แลว  ก็วาง 
ไปเลย  คือไมมีชาติ ;  หมายความวา  ไมม ีต ัวที ่จะเก ิด  จะแก  จะเจ็บ  จะตาย . 
นี่คือ  ปฏิจจสมุปบาท  ซึ่งที่แทก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันแกคนทุกคนและ 
ทุกเวลา  แมแตฝนก็ยังเปนเรื่องอยางนี้ได. 
 

เรามักจะมีปญหากันในตอนที่วา  พอมีผัสสะแลวก็มีเวทนา  พอมีเวทนา 
แลวก็มีตัณหาติดกันถี่ยิบไป  ไมมีทางที่จะแทรกแซงได;  เราไมสามารถที่จะหยุด 
กระแสของปฏิจจสมุปบาทที่ผัสสะ  และใหผัสสะวกกลับไปเปนสติปญญา;  หรือวา 
เราไมอาจจะหยุดที ่เวทนา  คือผัสสะแลวเปนเวทนาเสียเรื ่อย  เวทนาแลวก็เปน 
ตัณหา  ตัณหาก็เปนอุปาทาน  ตอไปเสียเรื่อย  ก็เลยทอถอย  เลยวางมือ  คือ 
ยอมแพ.  มันก็ไมไดรับประโยชนอะไรจากพระพุทธศาสนา  เพราะยอมแพขอน้ัน 
 

ขอใหเขาใจวา  เรื่องทางจิตนี้เมื่อมันเกิดเร็ว  มันก็ตองเเปลี่ยนไดเร็ว 
หรือไวตอการที ่จะเปลี ่ยนแปลงเปนอยางอื ่น  ;  มันตองเปลี่ยนได  คือมีการ 
แทรกแซงในระหวางอายตนะกับผัสสะ  ใหหยุดอยูเพียงแคผัสสะ ;  หรือระหวาง 
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ผัสสะกับเวทนา ;  เวทนากับตัณหาใหหยุดอยูเพียงเวทนา  ไมปรุงเปนตัณหานี้ 
ตองได. 
 

ขอเปรียบเทียบเหมือนอยางวา  ในทางวัตถุ  ทางสสารนี้  สิ่งเนื่องกัน 
เปนสายแวบไปเลยนั้น  มันก็ยังแบงเปนสวนๆ ๆ ๆ ได  เชนวาหนังที ่ถายดวย 
speed  เร็วถึง  ๖๔  ภาพตอวินาที  แลวมาฉายเปนหนัง  slow  motion  ก็เพราะเขาถาย 
ไดถึง   ๖๔  ภาพตอวินาที.  ใน   ๑  วินาทีแบงไดถึง   ๖๔  สวน   ก็แปลวามัน 
แบงไปไดเปนสวนๆ มันจึงมีโอกาสที ่จะแทรกแซงเขาไปไดในสวนใดสวนหนึ ่ง 
ใน  ๖๔  สวนนั้นเสมอไป;  ทางวัตถุยังแทรกแซงไดอยางนี้  ทางจิตใจซึ่งมันเร็ว 
กวานั้น  มันยิ่งแทรกแซงไดงาย  แตตองดวยอาการของที่ไวทันกันเทานั้น  จึงสามารถ 
แทรกแซงระหวางผัสสะกับเวทนา  ใหกระแสของปฏิจจสมุปบาทหยุดอยูเพียงแค 
ผัสสะ  คือกระทบทางตา  ทางหู  แลวไมปรุงเปนเวทนา  รูสึกอยางนั้นอยางนี้ขึ้นมา 
อยางนี้ก็ได ;  หรือจะแทรกแซงเขาไประหวางเวทนากับตัณหา  คือวากระทบแลว 
รูสึกอรอยหรือไมอรย   จะหอมหรือเหม็น   ถูกใจหรือไมถูกใจ   แลวก็หยุดอยู 
เพียงแคนั ้น   อยาปรุงเปนความอยาก   อยางนี ้ก็มีทางจะทําได ;  เพราะวา 
เรื่องของจิตนั้นเปนเรื่องที่ละเอียดลออมาก  อยางที่จะกลาวใหฟงวา  ถาจะแยกให 
ละเอียดแลว  ความรูสึกทางจิตนี้ทานแบงออกไปได  ๑๐  ระยะ  ในชั่วขณะที่เรา 
เห็นรูปหรือฟงเสียง  และกวาจะเกิดเวทนาและตัณหาอยางนี ้.  ถากลาวอยางนี้ 
ก็ตองอาศัยหลักเกณฑอยางที่เรียกกันวาอภิธรรม  หรือแยกใหมันละเอียดออกไป. 
 

ธรรมดาจิตของคนเรานั้น  ขณะที่สงบนิ่งอยูในตัว  คือไมมีงานทํา  เขา 
เรียกวา  ภวังคจิต ;  ตอเมื่อมีอารมณมากระทบทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ฯลฯ  นี้ 
มันจึงจะทําหนาที่รับอารมณ  และทําหนาที่ตางๆ เปนลําดับไปหลายๆ ลําดับ ; 
พอเสร็จเรื ่องแลวมันก็ตกลงสูภวังค  วางงานอยูตามเดิม.  ขอใหเขาใจเรื่องนี้ 
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ดวยการเปรียบเทียบตามเคยวา  เหมือนกับแมงมุมตัวหนึ่ง  มันชักใยเปนแผน 
แลวมันก็นอนอยูที่สะดือของใย  คือตรงกลางใยของรัง  คอยจนกวาจะมีแมลงบินมา 
กระทบที ่ใยนั ้นที ่มุมใดมุมหนึ ่ง ;  เพราะวาใยของแมงมุมนั้น  มันตองแผกวาง 
และเปนเหลี่ยมๆ แลวแตแมลงจะมากระทบที่เหลี่ยมไหน.  เหมือนกับวา  เรามี 
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  รวมทั้งใจดวยนี้  ๖  เหลี่ยม  นี้แลวแตอารมณจะมากระทบ 
ทางไหน.  พอมีแมลงมากระทบที่ใยนั้น  แมงมุมก็จะตองรูสึก  ขณะที่รูสึกวามีอะไร 
มากระทบ  นี้ก็อยางหนึ่งแลว  เปนขณะจิตอันหนึ่งแลว ;  แมงมุมจะตองขยับตัว 
จากที่นอนวางงานอยูที ่ตรงสะดือของรังนั ้น  คือเคลื่อนไหวมองไปดู  หรือวาทํา 
ความรูสึกอยางใดอยางหนึ่งไปยังสิ่งที่มากระทบ.  นี่เปนการกําหนดที่อารมณนั้นวา 
มันเปนอะไร,  นี ่ก็ระยะหนึ ่งถือวาเปนระยะหนึ ่งแลว ;  ตอจากนั ้นมันก็มีระยะ 
ที่แมงมุมจะตองพิจารณาดูวา  มันเปนอะไรทีหนึ่ง ;  และเมื่อรูวามันเปนอะไรแลว 
มันสิ้นไประยะหนึ่งแลว  ก็ถึงระยะที่มันควรตัดสินใจวา  มันควรจะทําอยางไรอีก 
ทีหนึ่ง;  เมื่อมันตัดสินใจแลวจะทําอยางไร  มันจะวิ่งร่ีเขาไปหา  นี่มันก็ระยะหนึ่ง ; 
มันวิ่งรี่เขาไปหาแลว  มันก็ทําหนาที่เจาะศีรษะของแมลงตัวนั้น  ดูดเลือดของแมลง 
ตัวนั ้นกิน   นี่มันก็ระยะหนึ ่ง ;  แลวมันก็รูสึกเพียงพอคืออิ ่ม   มันก็ระยะหนึ ่ง; 
แลวมันก็วิ่งกลับไปอยูที่สะดือของรังตามเดิม.  มันก็เหมือนกับจิตที่เสร็จกิจ  ที่เสร็จ 
เรื่องในการรับอารมณแลว  มันก็กลับไปสูภวังคจิตอยางเดิม. 
 

ขอใหเขาใจวา  จิตกวาจะมีอาการรับอารมณเปนผัสสะ  แลวเกิดเปน 
เวทนา  เปนตัณหา  เพียงเทานี้มันแบงไดเปนตั้ง  ๑๐  กวาระยะ  จะตองมีระยะใด 
ระยะหนึ่งแทรกแซงเขาไปได  ถาทานสนใจเรื่องจิตวิทยาของพุทธศาสนาใน 
แงนี้ละก็ลองฟงดู  ซึ่งอาตมาจะวาไปตามลําดับ. 
 

เมื ่อแมงมุมนอนอยูกับรังทีแรกนั้น  เหมือนกับภวังคจิต;  พอมีอะไร 
มากระทบ  มันไหวตัว  คือ  มันตื ่นจากหลับ ;  นี่-มันเคลื ่อนจากภวังค  อยางนี้ 
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ก็เหมือนกับมันจุติที่จะเปนแมงมุมขึ้นมาแลว.  กอนหนานี้มันมีคาเหมือนกับตายอยู ; 
ทีนี่มันก็จุติ  คือเคลื่อนจากความตายนี้  มาสูความเปนแมงมุม  คือปฏิสนธิขึ้นมา 
แลวมันก็กําหนดสิ่งที่มากระทบนั้น  เขาเรียกวา  “อาวัชชนจิต”  แลวแตจะเกิดที่ตา 
ที่หู  ที ่จมูก  ที่ลิ ้น  ที่กายอะไรก็ได.  อาการอยางนี ้เรียกวา  adverting  คือรูสึก. 
adverting  นี้หมายถึงรูสึกตออารมณนั้น  หรือกําหนดอารมณนั้นไดวาเปนอะไร. 
กําหนดอยางนี ้แลว  มันก็พิจารณาวาอารมณที ่มากระทบนั้นเปนอะไร  เรียกวา 
“สัมปฏิจฉันนจิต”  คือรับอารมณนั ้นไวกอน  นั ่นเรียกวาสัมปฏิจฉันนจิต  หรือ 
receiving  คือรับ ;  เมื่อรับแลว  มันจึงพิจารณา.  ในขั้นนั้นจึงเรียกวา  “สันตีรณจิต” 
คือพิจารณา  investigating  คํานี้หมายความวาคนดู  พิจารณาดูดวยใจวา  อันนี้เปน 
อะไร  ควรทําอยางไร.  แมแตแมงมุมมันก็ฉลาดรูวา  สิ่งที่มาติดที่ใยนั้น  บางชนิด 
เขาไปหาไมได  มันจะกัดเอาแมงมุมเองตาย  อยางนี้เรียกวา  สันตีรณ  investiga- 
ting.  ตอจากนั ้นจึงมีอาการ  ตัดสินวาจะทําอยางไร  เรียกวา  “โวฏฐัพพนกิจ” 
(deciding).  เมื ่อแนใจแลวมันจึงรี ่เข าหาที ่เรียกวา  “ชวนกิจ”  (impulsion),  มี 
impulse  ตอสิ่งนั้น ;  ร่ีเขาหาหรือวา  เจาะศรีษะดื่มเลย   แลวมันจะรูรสเอร็ด 
 อรอยอิ่มเอิบของสิ่งนั้น  ซึ่งเรียกวา  “ตทาลัมพนกิจ”  (registering)  คํานี้หมายความ 
วาประทับลงไปในสิ่งนั ้น  ในรสของอารมณนั ้นๆ .  เมื ่อเสร็จหรืออิ ่มแลว  มันจึง 
กลับไปสูสภาพที่เรียกวา  “ภวังคะ”  เปนจิตหลับหรือจิตตายอยูตามเดิม.  มันมีตั้ง 
มากมายอยางนี้  มันมีหลายระยะอยางนี้  นั่นก็หมายความวา  โอกาสที่จะแทรกแซง 
นั ้นมีมากครั ้ง  มีไดมากระยะเชนเดียวกัน .  ถาไดอบรมมีภาวนาที ่อบรมดีแลว 
ก็แทรกแซงได;  ไมใหผัสสะปรุงเปนเวทนาได  หรือไมใหเวทนาปรุงเปนตัณหา 
ได;  ในระยะใดระยะหนึ่ง. 
 

ถาทานสนใจเกี่ยวกับรายละเอียด  เรื่องจิตวิทยาทางจิตของพุทธศาสนา 
หรือที่เรียกวาอภิธรรม  ที ่นับรวมอยู ในคัมภีรอภิธรรมนี ้  ก็ขอใหสนใจหาตํารับ 
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พุทธิกจริยธรรม ๑๕๐

ตํารามาอาน  โดยเฉพาะอยางยิ ่งคือ  อภิธรรมที ่ม ิสซิสไรท  เดวิดส  Mrs.Rhys 
Davids  รวมกับนางสาวหลาอวง  Miss  Hla  Uang  คนพมาชวยกันทําขึ้นไว  เรียกวา 
หนังสือ  Compendium  of  Philosophy  คือเรื่องอภิธัมมัตถสังคหะโดยสมบูรณ  พิมพ 
ขึ ้น เมื ่อ   ๒๐-๓๐  กวาปมานี ้  เป นคําอธิบายที ่ถ ูกต องที ่ส ุด .  หรือหนังสือที่ 
เรียกวา  Philosophy  of  Buddhism  ที่ทาน  Jagadish  Kasyapaชคทิษ  กาศยปะ 
พิมพขึ้นเมื่อเร็วนี้  ๒  เลมจบเหมือนกัน  คือหนังสืออภิธัมมัตถสังคหะ  ที่อธิบาย 
อยางงายๆ และถูกตองที่สุด.  ถาครูอาจารยคนไหนสนใจมากที่จะเขาใจเรื่องนี้แลว 
ก็ซื ้อหามาอานดู  เปนคําอธิบายที ่อานงายที ่สุด  จะรูเรื่องที ่เปนใจความตลอด 
ทั้งหมดของสิ่งที่เรียกวาอภิธรรม  แตท่ีแทคืออภิธัมมมัตถสังคหะ  ไมใชอภิธัมมปฎก 
โดยสมบูรณ  ซึ่งมีมากมายตั้งหลายสิบเลมน้ัน.  อภิธัมมัตถสังคหะนั้น  คือใจความ 
ยอของพระอภิธัมมปฎกทั้งหมด  เปนหนังสือไมกี่หนากอน  แลวก็อธิบายออกไป 
เปนหนังสือประมาณ  ๒  เลม;  หรือวาที่เราจะเรียนไดตามศาลาวัด  ตามท่ีสอนอยู 
ในประเทศพมา  ลังกา  เมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็ยังได ;  แตทางที่สะดวก  หนังสือ  ๒  ชุด 
ที่วานี ้ใหความสะดวกมากที ่สุด  สําหรับผู ที ่เปนครูบาอาจารย  เมื ่อทานเรียน 
แลวอยางนอยทานจะพบวา  โอกาสที่จะควบคุมจิตตามที่คองการนั้นมีแน  มีทาง 
ที่จะทําไดอยางไร  แตถาไมอยากเรียนใหยุ งยากลําบาก  ที่แทมันก็ไมจําเปน 
ก็มีทางที่จะทําได  โดยการที่มีความแนใจในการที่จะฝกฝนสติสัมปชัญญะ  ทุกครั้ง 
ที่อารมณมากระทบ.  หัดนอมจิตไปในทางสติปญญา  หรือวามีสติปญญาอยู 
เสมอไปก็แลวกัน. 
 

เปนอันวา  เรื่องความเกิดขึ้นของกิเลสนี้  มันมีอยูอยางนี้  นับตั้งแตวา 
เมื่ออวิชชามีอยูเปนพื้นฐานแลว  การกระทบทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทาง 
กาย  ที่ไหน  เมื ่อไร  อยางไรก็ตาม,  เมื ่อปลอยไปตามคลองของปฏิจจสมุปบาท 
แลวมันตองเปนอยางนี้.  ถาเราจะตัดสังสารวัฏฏ  อันนี้  ก็ตองตัดตรงที่ไมใหผัสสะ 
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๑๕๑จุดหมายปลายทางของจริยธรรม 

ปรุงเปนเวทนา  หรือไมใหเวทนาปรุงเปนตัณหา  ดังกลาวแลวนั่นเอง.  นี่แปลวาการ 
เกิดขึ้นของกิเลสนี้มี  processing  อยางที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาท  นั้นเอง  เปนฝาย 
เกิดทุกข. 
 

ฝายที่จะไมใหมีกิเลส  หรือฝายดับทุกข  มันก็ตองถอยหลังกลับ  คือวา 
เปนฝายปฏิปกขนัย  หรือ  reverse;  กลาวคือ  เพราะดับอวิชชาเสียได  หรือมีวิชชา 
มาดับอวิชชาเสียได  สังขารก็ดับ;  พอสังขารดับ  วิญญาณธาตุก็ไมทําหนาที่เปน 
วิญญาณธาตุ  คือวิญญาณธาตุดับ  พอวิญญาณธาตุดับ  กายกับใจก็ไรความหมาย 
เปนของท่ีทําหนาที่อยางไรไมได  เรียกวา  นามรูปดับ;  เมื่อนามรูปดับ  อายตนะ 
คือตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจก็ไรความหมาย  มีคาเทากับดับ;  เพราะอายตนะ 
นั ้นดับ   ผัสสะก็มีไมได ;  เพราะผัสสะมีไมได  เวทนาก็ม ีไมได  คือดับ ;  เวทนา 
มีไม ได   ตัณหาก็ไม ม ีทางจะเก ิด   คือด ับ ;  เพราะตัณหาดับ   อุปาทานก็ด ับ ; 
เพ ราะอุป าท านดับ   ภพก็ด ับ  ;  ภพดับ   ชาติก ็ด ับ ;  ชาติด ับ   ทุก ขก ็ด ับ 
มีทุกขไมได.  อยางนี้ เปนเรื่องฝายดับ  ก็เรียกวาปฏิจจสมุปบาทเหมือนกัน  คือ 
อาศัยกันดับ.  ฝายโนนอาศัยกันเกิดขึ้น  คือเปนกิเลสและเปนความทุกข;  ฝายนี้ 
อาศัยกันดับลง  เปนความไมมีกิเลสและพนทุกข  นี้คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาท; 
อยางเรียกวา  สมุทยวาร ;  อยางหลังเรียก  นิโรธวาร. 
 

ถากลาวโดยตรงก็คือ  เรื่องเกิดขึ้นแหงความทุกข  และการดับไปแหง 
ความทุกข  ที่มีกฎเกณฑของมันเอง  ที่เปนไปไดในตัวของมันเอง  เปนหัวใจของ 
พระพุทธศาสนาที่เราจะตองเขาใจ  เพื ่อดับทุกขหรือดับกิเลส.  เมื ่อเราควบคุม 
มันไมได  กระแสของปฏิจจสมุปบาทก็เปนไปในทางกิเลส;  และยิ่งยุวชนเด็กๆ 
ของเราก็ยิ่งควบคุมมันไมได  มันจึงเปนไปในทางของกิเลสที่ทําลายตัวเขามากขึ้น; 
และใครจะชวยเขา  จะไปออนวอนพระเปนเจาที่ไหน;  เพราะวาปฏิจจสมุปบาทน้ี 
มันเปนกฎเกณฑของธรรมชาติ  มันก็เลยไมมีพระเปนเจาที่ไหนจะชวยได  หรือ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๕๒

พระพุทธเจาก็ชวยไมไดทั้งที่ทานเปนผูสอน  เรื่องปฏิจจสมุปบาท  ทานก็มาชวย 
ดับทุกขดับกิเลสใหไมได ;  แปลวาเขาตองศึกษาตามที่ทานสอนจนรูเอง  แลว 
ควบคุมมันเอง  หรือวาดับมันดวยตนเอง.  นี ่เปนความจําเปนอยางยิ ่ง  ที ่เรา 
จะตองศึกษาเรื ่องดับทุกขอยางไร  หรือวาจะดับกิเลสอยางไร  ซึ ่งเปนตนตอ 
ของเรื่องทั้งหมด  ที่จะแกไขสภาพที่ไมนาปรารถนา  คือกิเลสหรือความทุกขนั้น. 
ท้ังหมดนี้เรียกวา  เรื่องความเกิดขึ้นของกิเลส. 
 

ถาใหเร่ืองนอยลงมาอีก  ใหงายลงมาอีกสําหรับเด็กๆ ก็ตองพยายาม 
ชี้ใหเห็นอาการที่อวิชชาแสดงออกมาอยางไร  เปนความดื้อดึงอยู ในตัวมันเอง 
อยางไร?  อาตมาอยากจะตอบคําถามที่ถามมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งที่วา  จะสอนเด็กๆ 
อยางไร  ใหเขาใจเรื ่องยากๆ เชน  ปฏิจจสมุปบาทนี ้.  ถาเพียงแตบอกใหรู ว า 
เพราะอยางนั้น  จึงเปนอยางนั้น  เพราะเปนอยางนั้นจึงเปนอยางนั้น  บางทีเด็ก 
ก็ไมสนใจ;  บางทีเราจะตองจะตองชี้ใหเห็นวา  “เพราะมีอวิชชาที่ทําใหดื้อ  สิ่งที่ 
เรียกวาผี  คือกิเลสจึงมารังแก”;  ฉะนั้นเราตองอาศัยเรื่องเปลือกกับเนื้อ  คือนิทาน 
ที่เปนเหมือนภาชนะที่ใสเนื้อใน  สวนที่จะบริโภคได  ใหเขาอีกตามเคย  ดังจะยก 
ตัวอยางที่งายหรือท่ีต่ําที่สุด  จนถึงกับเรียกวา  เลานิทานเรื่องยายกับตา.  นิทาน 
เรื ่องยายกับตานี ้  ใครๆ ก็ตองถือวา  มันเปนเรื ่องต่ําตอยหรือกลางบานที ่สุด 
แตแลวเขาก็ยังทํา  make  up  ชนิดเอามาใชเปนประโยชนได;  make  up  อยางนี้ 
มันสงเสริมจริยธรรม ;  อยาเขาใจคําวา  make  up  แลว  มันจะกลายเปนเรื่อง 
ชนิดนั ้นไปหมด;  มันเปนเรื ่อง  make  up  อยางอื ่นตางหาก  ที ่ทั ้งเปลือง  ทั ้ง 
ยุงยาก   เปนเหตุใหตองเปนตองตายกัน .  สวน   make  up  เลานิทานขึ้นมา 
สอนเด็กนี้  จะนําไปสูความดับทุกข. 
 

ตัวอยางนิทานเรื่องยายกับตานี้  ก็คืออยางที่เลากันวา  ยังมียายกับตา 
สองคนผัวเมีย ;  ตาเปนสัมมาทิฏฐิ  สวนยายนั้นตรงกันขาม  คือเปนคนมิจฉา- 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



๑๕๓จุดหมายปลายทางของจริยธรรม 

ทิฏฐิ  ซึ่งหมายความวา  ดื้อดึง  ทําอะไรเปนที่ขัดขวางแกตาไปทุกอยาง;  นานเขา 
ก็เหลือที่ตาจะทนไหว  แมจะเปนภรรยาที ่รักกันอยางนี ้  ก็ทนไมไหวแลว  ตอง 
ตัดสินใจสละ ;  ตาจึงวา  “วันนี ้ยายอยาไปปา”  ยายก็วา   “กูจะไป”;  ตาวา 
“ถาไป  อยาทูนกอนหินหนักๆ ไปใกลเหว”  ยายวา  “กูจะทูน”  แลวก็ทูนตั้งสองกอน ; 
เมื่อยายทําอยางนั้น  ก็พลัดตกลงไปในเหว  โดยไมตองมีใครแกลง. 
 

เรื ่องที่เลานี ้มีตอไปวา  เพราะมีคนหัวดื ้อพลัดลงไปในเหวแทนแลว 
ปศาจก็ขึ้นมาจากเหวได  โดยพนคําสาป  และขึ้นมาในโลก ;  ครั้นขึ้นมาในโลกนี้แลว 
เรื่องของปศาจนี้  มันก็ตองเปนของแปลกใหมสําหรับโลก  ตายังเรียกบุญคุณตอ 
ปศาจวา  เพราะตาไดทําใหปศาจไดขึ้นมาจากเหวนี้  ควรสนองคุณคือขอรองไววา 
ปศาจอยามายุงกับคน  ขอใหอยูกันแตปศาจ;  แตในที่สุดานานเขาปศาจก็คือปศาจ 
กลาวคือ  หลอกลวงตา  ถึงกับมายุงกับคน  คือมาสิงคน  สภาพผีสิงเพิ่งมีครั้งแรก 
ในโลกเราคราวนี ้เอง.  เมื ่อมีคนถูกผีสิ ่งโกลาหลวุนวายกันทั ้งหมู บาน  ตาก็มาดู 
ผีเห็นตามาแตไกลก็กลัว,  ละอายที่ผิดสัญญา  ออกวิ่งหนีจากคนที่มันสิง  วิ่งโทงๆ 
ไปทีเดียว;  ตาก็เอาไมไลตี  ผีก็หนีเรื ่อยๆ จนกระทั ่งผีลมลง  ศรีษะฟาดภูเขา ; 
น้ํามันในกระโหลกผีกระเด็นไปทุกทิศ  ทุกทาง ;  ลงไปในสิ ่งที ่ทําความยุ งยาก 
ใหมนุษยเรามากที ่สุด  เชนลงไปในขวดแมโขงเปนตน ;  คนที ่ดื ่มแมโขงเขาไป 
ก็กลายเปนผีขึ ้นมาทันที ;  เมื ่อเงี ่ยนไมไดกินแมโขง  ก็เปนผีชนิดหนึ ่ง  ไดกิน 
แมโขงก็เปนผีอีกชนิดหนึ ่ง  ;  แตวาไมตองถึงแมโขงหรอก  ;  แมที ่ลงไปใน 
ตะบันหมาก  หีบหมาก  กลองหมากของคุณยาคุณยายนี้  ถาไมไดกินหมากก็เงี่ยน 
เปนผีสิงขึ้นมาทันที  กินหมากเขาไปมาก  ก็มีอาการใจสั่นเปนผีขึ้นมาเหมือนกัน ; 
หรือวาน้ํามันผี  สวนที ่ลงไปในบอนโปหรือไพ  ก็ไปนั่งถือไพอยู ไดทั ้งวันทั ้งคืน 
ไมลุกขึ้นไปกินอาหารที่อื่น  ตองกินอาหารตรงนั้นเพื่อจะเลนไพตลอด  ๒๔  ชั่วโมง ; 
ถาชวนไปวัดฟงเทศนสักชั่วโมงเดียวก็ไมมีเวลา  แตวานั่งเลนไพ  ๒๔  ชั่วโมงนั้น 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๕๔

ยิ่งกวามีเวลาเสียอีก ;  หรือวาที ่รายกาจที ่สุด  ก็ลงไปในสิ ่งที ่รุนแรงที ่สุด  เชน 
อยางเดี ๋ยวนี ้มีเฮโรอีนเปนตน  เปนเรื ่องที่ถือวา  มันเปนน้ํามันผีกอนใหญที ่สุด. 
เปนอันวาสิ่งที่เรียกวาน้ํามันผีนี้  ระบาดไปในสิ่งเสพติดทุกสิ่งทุกอยางเหลือที่จะ 
จาระไนได  ใหเด็กๆ สังเกตดูเอง  แลวตั้งปญหาวา  จะมีอะไรลางน้ํามันผีเหลานี้ 
ก็จะมีโอกาสสอนธรรมะ  เรื่องสัจจะ  ทมะ  ขันติ  จาคะ  ที่จะแกสิ่งเหลานี้ไดตามแบบ 
ของพระพุทธเจา. 
 

สิ่งที่เราจะตองบอกใหเขารูวา  นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวาอยางไร  นี้มัน 
อยูที่วา  ทีแรกทีเดียวนั้น  ไมมีอะไรเสียหายเลย  เด็กๆ คลอดมาจากทองแมนี้ 
เหมือนผาที่ยังขาวสะอาด  ผาจะยังขาวสะอาด  จนกวาเมื่อไรไดสัมผัสโลก  มีตัณหา 
อุปาทานในโลก   เมื ่อ นั ้นจึงจะเกิดดื ้อดึงขึ ้นมา   นี ่คือตกเหวแลวผีขึ ้นมา . 
หมายความวาสําหรับโลกคือตัวเด็กละก็  กอนนี้ก็ไมเคยมีผี  ผีเพิ่งปรากฏขึ้นมาใน 
โลกก็เพราะวามี  “ยายหัวดื้อ”  นั้นตกลงไปในใจของเด็ก.  พอเด็กหลงในอารมณ 
จนเกิดดื ้อดึงขึ ้นตอบิดามารดา  ตอครูบาอาจารยแลว  ก็แปลวาผีไดเกิดขึ ้นใน 
โลกแลว.  มันยังมีอะไรอีกไปทุกแงทุกมุมที ่จะตองตีความ  เชนวาเมื ่อผีเห็นตา 
เดินมาแตไกลก็ออกวิ่งหนีแลว;  นี้มันกเ็รื่องธรรมดา  ที่วาคนผิดหรือคนกินปูน 
รอนทองนี้  ไมคิดหนาคิดหลัง  ไปทําสิ ่งที ่มันไมฉลาดที่จะทํา  ทําสิ่งที ่ไมตองทํา 
แลวกลับเปนอันตรายแกตัวเอง.  เหมือนอยางวาถายืนอยูเฉยๆ ก็ไมมีใครรู 
วาเราเปนอะไร   แตถาออกวิ ่งหนีก็คือจําเลย   หรือตัวผู รายนั ้นเอง   อยางนี้ 
เปนตน.  แลวนิทานนี้มันสอนขอคิดไดตลอดทุกประโยคของคําพูดที่พูดออกไป ; 
อยางนี ้ก็เปนการชี ้ใหเห็นแลววา  กิเลสเกิดขึ ้นมาอยางไรในนิสัยสันดาน  และ 
ปรากฏออกมาที่ตัวเด็ก  ที่กาย  วาจาของเด็กอยางไร ;  จึงเปนอันมองเห็นไดวา 
แมแตนิทานเรื่องยายกับตานี้  ก็ยังใชสอนธรรมะได  แลวคงจะไมงวงนอน.  และ 
ภาชนะหรือเปลือกอยางนี ้  จะรักษาเนื ้อในไวเสมอไป;  เพราะการที่จะใหเด็ก 
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๑๕๕จุดหมายปลายทางของจริยธรรม 

จําชื ่อกิเลสอันเปนภาษาบาลีตางๆ นั้น  เด็กคงจําไมไหว;  แตถาใหจําไวในรูป 
ของ  “น้ํามันผี”  หรือ  “ผีอะไร”  หรืออะไรทํานองนี ้แลว  มันงายจนไมตองจํา 
มันก็จําได.  นิทานบางเร่ืองที่ครูอาจารยเคยเลาใหฟงตั้งแตเด็กๆ หลายสิบปมาแลว 
เราก็ยังจําไดกระทั่งเดี๋ยวนี้  นั้นแหละคือผลของการใชภาชนะที่ดี ;  ฉะนั้นครูอาจารย 
ควรจะนึกถึงภาชนะที่ดี  หรือถากลาวอีกทีหนึ่งก็คือ  ส่ือที่ดี  ที่จะถายทอดธรรมะ 
ที่เปนธรรมาธิษฐานไปสูบุคคลาธิษฐาน  แลวฝงแนนไปสูความรูสึก  ความจดจํา 
ของเด็กของเรา.  นี ่คือตัวอยางที ่วา  จะสอนเขาอยางไร  ดวยวิธีที ่สนุกสนาน 
กลายเปนโรงมหรสพทางวิญญาณไปในหองเรียนนั้นเอง  หรือในวันอาทิตยก็ได. 
ครูบาอาจารยมีสติปญญามาก  พอที่จะไปหาวิธี  make  up  เอาเองซึ่งดีกวาmake  up 
อยางอื่นซึ่งเปลืองมาก  หรือทําความยุงยากมาก  แลวก็ยังไมเอาชนะเด็กได. 
 

เวลาที ่เหลือตอไปนี ้  จะไดพูดถึงเรื ่องตรงกันขาม  คือความวางจาก 
กิเลส.  ดังที่กลาวมาแลวสรุปไดวา  กิเลสเปนสิ่งที่จะสมบูรณก็ตอเมื่อปรุงมาถึงขั้น 
เปนความรูสึกยึดมั่นถือมั่นวา  ตัวกู  ของกู  ขึ้นมาเทานั้น ;  ถายังไมถึงนั่น  เรียกวา 
ยังไมเปนตัวเปนตน  ยังไมคลอดออกมา.  ในขณะแหงการเกิดขึ้นของตัณหานั้นเปน 
เหมือนกับตั ้งครรภเทานั ้น;  ในขณะแหงอุปาทานนั้น  คือครรภแกเขา  แกเขา, 
เปนตัวกูเจริญขึ้นในครรภ.  ในขณะที่เปนภพสมบูรณนั้น  คือแกเต็มท่ี  ๙  เดือน 
๑๐  เดือนก็จะคลอดแลว.  ในขณะแหงชาติก็คลอดออกมาเปนตัวกู  เปนของกู ; 
เปน  selfishness  ชัดเจนอยางนั้นอยางนี้ทีเดียว.  นี่คือภาวะสมบูรณแหงกิเลส 
หรือความเกิดขึ ้นโดยสมบูรณแหงกิเลส ;  ไมวางจากกิเลส  คือวุนไปดวยตัวกู 
และของกู ;  นี ้สวนหนึ ่งหรือพวกหนึ ่ง   เปนภาคตนในเรื ่องความทุกข.  ทีนี้ 
ภาคปลาย  ที่วาเปนเรื ่องของความวางจากกิเลส  หรือวางจากทุกขนั ้น   คือ 
หมายความวา  “มันวางจากความรูสึกยึดมั่นถือมั่นวา  ตัวกู  ของกู”  นั่นเอง. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๕๖

เกี ่ยวกับเรื่องนี ้  จะกลาวใหสิ ้นเชิงวา  ที ่วาวางๆ นี ้  มันวางไดตาม 
ธรรมชาติเอง  เปน  co-incident  ก็ได;  อยางที่กลาวแลวขางตนเมื่อกี้นี้  วาตาม 
ธรรมดาเราก็วางกันอยูมาก  ไมเชนนั้นก็เปนโรคเสนประสาท  หรือโรคจิตตายกัน 
ไปเสียแลว ;  แตความวางอยางนี ้ยังไมพอที่จะชวยเราได  เปน  ตทังควิมุติ 
คือมัน   f luke  เปนไปเอง. 
 

วางอีกที  ที่สูงขึ้นไปก็คือวา  ในขณะที่ทําสมาธิ  จิตเปนสมาธิแนวแน 
อยูอยางใดอยางหนึ่งนั ้น  เปนวิกขัมภนวิมุติ ;  อยางนี ้ก็วางจากความรูสึกวา 
เปนตัวกู  ของกูเหมือนกัน  แตมันชั ่วที ่ทําสมาธิอยู ;  เหมือนกับชั่วขณะที ่เรา 
เอาหนิไปทับหญาไว  มันไมงอกก็จริง  ไมปรากฏมีหญาก็จริง  แตพอเอาหินออก 
เมื่อไร  มันก็งอกขึ้นมาอีก  อยางนี้เปนตน. 
 

ดังนั้นเราตองมีวิธีที่เด็ดขาด  เฉีบยขาดกวานั้น  ที่เรียกวาวิธีเปนไปเพื่อ 
สมุจเฉทวิมุติ ;  นี ้ค ืออํานาจของสติปญญาหรือวิชชา  ที ่เรากําลังถกเถียงปรึกษา 
หารือกันอยูหลายวันแลวที่นี่. 
 

ขอให ระล ึกย อนกล ับ ไปถึงหล ักที ่ว า   “หยุดอยู เพ ีย งแค ผ ัสสะ ” 
อีกครั้งหนึ่ง ;  ขอนี้เปนการกระทําอยางเกงที่สุด  ที่ไมใหตัวกู  ของกูเกิดขึ้นมาได 
คือถึงกับไมใหตั ้งครรภทีเดียว  คุมกําเนิดไมใหตั ้งครรภไดเลยถาใหหยุดอยู ได 
เพียงแคผสัสะ.  ถาไปหยุดอยูเพียงเวทนา  ก็คลายกับวา  หวุดหวิดตั้งครรภแลว 
แตยังพอทําใหระงับไปได  ไมทันปรุงเปน  ตัณหา,  อุปาทาน,  ภพ,  ชาติ  ก็ได 
เหมือนกัน  แตยังไมสู เกง ;  ถึงอยางนั้นก็ยังเอาตัวรอดได  มันไมคลอดออกมา 
เปนความทุกขได. 
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๑๕๗จุดหมายปลายทางของจริยธรรม 

คําวา  “วาง”  ที่แทจริง  ตองใชวิธีที่ฉลาด  ที่จะไมทําใหเกิดความรูสึกวา 
เปนตัวเปนตนขึ้นมาไดเลย;  ไมมีความยึดมั ่น  ถือมั ่นดวยกิเลส  แมในขณะที ่มี 
ความรูสึกเปน  egoism  อยูตามธรรมชาติ ;  เลยวางอยู เรื ่อยๆ อยางนี ้เรียกวา 
วางจากกิเลส  หรือ  วางจากความทุกข.  คนเราตามธรรมดา  ไมเขาใจคํานี ้ ; 
กลาวไดวาแทบทุกคน  ไมเขาใจคําวา  “วาง”  อยางนี้  เพราะวาพอพูดวาวางแลว 
ก็หมายถึงวา  ไมมีหรือไมทําอะไรเลย.  ขอใหครูอาจารยจงจําไววา  วางนั ้นมีอยู . 
๒  อยาง  คือวางทางสสาร  ทาง  material,  วางทางกายวัตถุนี้อยางหนึ่ง;  หมาย 
ถึงวาไมมีสสารอันใดปรากฏอยู  นี้เรียกวาวาง  แตเปนวางทางสสาร  ไมใชวาง 
อยางที่เรากําลังพูดนี้. 
 

สวนวางทาง  mental  หรือทาง  spiritual  นั้น  หมายถึงจิตวาง  คือวาง 
จากความรูสึกท่ีเปนตัวตน  ของตนเทานั้นแหละ  หมายความวาง  “ตัวตนของตน” 
หรือ   “ตัวกู  ของกู  ไมโผลมา  ก็คือยังวางอยู ”;  จิตก็วาง  กายก็วาง  อะไรๆ 
ก็วาง  แมแตผัสสะก็วาง  แมแตเวทนาก็วาง.  แตถาความคิดมันปรุงไปในทาง 
รูส ึกเปนตัว   เปนตนแลว   มันไมวาง   มันเปนตัณหา ,  อุปาทาน ,  เปนภพ , 
เปนชาติ  อยางใดอยางหนึ ่งไป .  คําวา   วาง   ที ่ไมทุกขนี ้  ตองเปนวางทาง 
spiritual  อยาไปเอาวางอยาง  vacuum  ทางฟสิคสหรือะไรทํานองนั ้น.  ดังนั ้น 
มันจึงเปนเรื่องทางจิตทางวิญญาณแท  :  วาง  ก็ทางจิต  แม  วุน  ก็ทางจิต;  รูจัก 
คําสองคํานี ้ให ด ี  คือ   วาง   กับ   วุ น .  เมื ่อวุ น   นั ้นแหละเป นทุกข,  เมื ่อว าง 
นั่นแหละไมทุกข ;  ฉะนั้นจิตเดิมแทหมายความวา  ยังวางอยู  ตอมีอะไรมากระทบ 
ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ปรุงแตงกระทั่งเปนตัณหา  อุปาทาน 
แลว  เมื ่อนั ้นวุ น  คือไมวาง  เมื ่อวุ นนั ่นแหละคือทุกข,  เมื ่อวางก็ยังไมทุกข; 
เมื่อวางไดโดยเด็ดขาด  ก็คือหมดทุกขสิ้นเชิง  เปนนิพพานโดยแทจริง. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๕๘

เพื่อประโยชนแกทานที่ไมเคยสนใจมากอน  อาตมาจะยกตัวอยางให 
เขาใจคําวา  “วาง”  อยางงายๆ .  เหมือนอยางวาคนๆ หนึ่งเปนคนแจวเรือจาง 
เลี้ยงชีวิต  เขาตองแจวเรือกลางแดดหรือทวนน้ําเหน็ดเหนื่อยมาก  ซึ่งครูอาจารย 
ของเรานี้ไปทําไมไหว  ออดแอดมากจนถึงกับแจวเรือจางไมไหว ;  ฉะนั้นเราเอา 
คนแจวเรือจางที่เข็มแข็งจริงๆ เปนเกณฑ  ในขณะใดที่เขาแจวเรือจางเฉิบๆ 
รองเพลงไปพลาง  ขณะนั้นถือวาจิตของเขายังวางจากอุปาทานวาตัวกู  วาของกู ; 
ความรูสึกนึกคิดของเขาเวลานั้น  ไมนอมไปในทางวามีตัวกูหรือของกูเลย  เรียกวา 
วางจากตัวกู  ของกู;  ดังนั ้น เขาไม เป นทุกข  ไมม ีความทุกข  แจวเรือ เฉิบๆ 
รองเพลงไปพลาง   ไดเงินมาเลี ้ยงชีวิตไมมีทุกขเลย .  ถาเผอิญมันเปนไปได 
วาตาคนนั้นแหละ  วันหนึ่งหรือตอมาอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็ได  แกมีอะไรผานเขามาใน 
จิตใจ  ทําใหคํานึงเปนความรูสึกที่นอยเนือต่ําใจ  รูสึกอับโชค  อับวาสนา  เปนตัวกู 
ที่ยากจน  เปนของกูที ่ไมมีอะไร  เกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมานี้  เกิดตัวกู  ของกู 
อยางนี้แลว  เรียกวาไมวาง  แกก็  เปนทุกขทันที  งานก็คงทําอยางเดียวกัน  คือแจว 
ก็แจวนั ้นแหละ ;  เรือก็ลํานั ้นแหละ   แลวเวลาก็เหมือนกัน ;  ทวนน้ําก็อยาง 
เดียวกัน ;  กลางแดดก็อยางเดียวกัน .  เมื ่อจิตของแกวางจากตัวกู  แกก็ไมมี 
ความทุกข ;  แตถาจิตวุนอยูดวยตัวกู  แกก็มีความทุกข.  ดังนั้นเราจึงไดประโยค 
ที ่นาสนใจประโยคหนึ ่งวา   “ถาจิตวาง  การงานเปนสุข  ถาจิตวุน   การงาน 
เปนทุกข”;  ขอใหชวยจําไวใหดี  ทั้งๆ ที่การงานอันเดียวกัน! 
 

หรือเหมือนอยางวา  แมบานคนหนึ่งจะถูพื้น  หรือคุณนายเองจะถูพื้น 
ก็ตามใจ;  ถูพื ้นเรือนนี ้  ถาจิตวุ นอยู ดวยความรูสึกสํานึกในตัวกูนี ้วาตน,  วา 
ตัวกูเปนอยางไร  ฐานะของกูเปนอยางไรแลว  ถูพื ้นไปพลางก็ดาคนนั ้น  คนนี้ 
ดาผีสางเทวดาไปพลาง;  ถาจิตวางจากความรูสึกที่เปนตัวกู  ของกูนี ้  งานถูพื ้น 
นั่นเอง  กลับสนุกสนานหัวเราะรา  ทําเพลินไทีเดียว  จนหองไมพอใหถู;  มัน 
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๑๕๙จุดหมายปลายทางของจริยธรรม 

สนุกอยางนี ้.  นี่ถาจิตวางแลวไมมีความทุกขแลว;  จะไปโกยทองรองที ่เหม็นตุ 
ก็ได  ไมมีความทุกขเลย  สนุกไปหมด ;  ถาจิตวุ นแลว  แมแตถูพื ้นก็ไมสนุก ; 
แมทําอะไรที่สวยสดงดงามก็ไมสนุกทั้งนั้น  ถาจิตมันวุนอยูในเรื่อง  ตัวกู  ของกู. 
 

ตามที่กลาวมานี้  ขอใหแยกเอาความหมายของคําวา  “วาง”  กับคําวา 
“วุ น”  ไวใหดีดวยตนเองทุกๆ ทาน.  มันกลาวไดวา  “ถาจิตวางแลว  ทุกอยาง 
เปนสนุกไปหมด;  ถาจิตวุนแลว  ทุกอยางเปนทุกขไปหมด”  แมเรื่องนิดเดียว 
ก็เปนทุกขเทาภูเขาเลากาทีเดียว. 
 

เราจะดูกันตอไปถึงการที่จะทําหนาที่ที่ละเอียด  ที่ประณีต  อยางวาจะ 
ยิงปน  จะยิงเพื่ออะไรก็ตาม  หรือเพื่อประกวดฝมือกันก็ตาม  ถาจิตปรุงวุนอยูดวย 
ตัวกู  ของกูแลวเปนยิงผิดแน ;  ที่วาปรุงวุนอยูดวยตัวกู  ของกูนี้  ในขณะนั้นเขา 
ระงับความยึดมั่นถือมั่นวาตัวตน  วาของตนไมได  มีความรูสึกวา  ถากูยิงผิด  เขา 
ก็ฮากันใหญ  เสียชื ่อเสียงของกู  เสียชื ่อเสียงของหมู คณะโรงเรียนกู  อยางนี้ 
เปนตน  หรือถายิ่งแฟนของเขามานั่งดูอยูดวยแลว  ก็ยิ่งกระสับกระสายทางตัวกู 
ของกูมากขึ้นไปอีก  มันก็สั่นทั้งมือ  สั่นทั้งใจ  สั่นทั้งระบบประสาท  นี้ไมเปนเรื่อง 
เปนราว  มันวุน  ไมวาง  มันไมมีทางที่จะยิงถูกได.  ที่นี้ถาเขาลืมหมดกระทั่งโลกนี้ 
เขาก็ลืม  กระท่ังตัวเองเขาก็ลืม ;  สิ่งที่ปรากฏอยูในความรูสึก  ก็มีสติสัมปชัญญะ 
กับสมาธิที่จะยิงออกไปอยางไร  ปญญาที่จะยิงออกไปอยางไร  มันก็ยิงถูกเหมือน 
ปาฏิหาริย ;  นั ่นค ือวาง  ไม ใชว าว างแลวแข็งทื ่อเป นกอนหิน ,  ทอนไม,  กระดิก 
ไมได  จิตรูสึกคิดนึกอะไรไมได;  แตกลับเปน  active  ไปหมดทั ้งกายและทั ้งใจ 
นั่นแหละคือวาง ;  เพียงแตมันวางจากความรูสึกวา  ตัวกู  ของกู  เทานั้น. 
 

เหมือนอยางจัดดอกไมในแจกันก็เหมือนกัน  ดังที ่กลาวแลวในการ 
บรรยายครั้งที่แลวมานี้  ครูอาจารยฝายเคหศาสตร  เทคนิคเคหศาสตรนี้  ลองจํา 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๖๐

ไปสังเกตดู  ไปคนควาดู  วาจะจัดแจกันดอกไมจิตที ่วุ น  กับจิตที ่วางจากตัวกู 
ของกู  มันจะตางกันสักกี่มากนอย  อันไหนจะเปนศิบปะลึกซึ้ง  เปนที ่สนใจของ 
นักปราชญ   หรือศ ิลป น เป นต น ;  การจ ัดด วยจ ิตวุ นนั ้น   คงเป นแจกันที่ 
ประหลาดที่สุด  เพราะวาจิตใจกําลังวุน  เหมือนกับปศาจสิง. 
 

ในกรณีนักเรียนจะสอบไล  ก็ตองมีจิตวางจากตัวกู  ของกู;  มีแตสติ 
ปญญา  มีแตสมาธิ  ความอยากสอบได  ความตั้งใจจะสอบไลนั้น  มีในเบื้องแรก 
แลวก ็ให ระงับไป   เหลืออยู ในบ ัดนี ้แต เพ ียงวาจะทําอยางไรเท านั ้น .  ขอนี ้ครู 
อาจารยลองไปชวยอบรมเด็ก  ใหสามารถบังคับจิตใจไดถึงอยางนี้  โดยวิธีนี้  โดย 
แนวนี้  เด็กๆ ในชั้นของทานจะเรียนเกงที่สุด  จะจําเกงที่สุด  จะคิดเกงที่สุด  แลว 
จะสอบไลไดผลดีที ่ส ุด  ดวยเรื ่องวาง  ดวยเรื ่องวุ นสองคํานี ้  ฉะนั ้นเห็นไดวา 
มันจําเปนอยางยิ่งที่จะใหเด็กๆ ของเรารูเร่ืองพุทธศาสนา  ในขั้นที่เปนหัวใจ  คือ 
เปนหัวใจของพระพุทธศาสนาทีเดียว  คือ  เรื่องความวาง  ซึ่งมีความหมายเปน 
นิพพาน  หรือความดับทุกข  แตเปนในระยะต่ํา  จึงเปนนิพพานระยะของเด็ก 
คือในระยะชิมลอง ;  ความหมายมันเหมือนกัน  คือวางจากกิเลส  และวางจาก 
ความทุกข  หากแตวามันอยูในระดับต่ํา  หรือในระยะกาลเวลาจํากัด  หรือช่ัวคราว 
เทานั ้นเอง.  ถาเปนไปไดเด็ดขาด   หรือถึงที ่สุดแลว  มันก็เปนนิพพานเต็มรูป 
ในพระพุทธศาสนา  ฉะนั้นทานจึงถือวา  วางอยางยิ ่งนั ่นแหละคือนิพพาน  ; 
“นิพฺพานํ  ปรมํ  สุ ฺ ํ  -  วางอยางยิ่งนั้นแหละ  คือนิพพาน”. 
 

เพื ่อใหเขาใจยิ ่งขึ ้นไปอีก  เรามาดูถึงสิ ่งที ่เกี ่ยวของกันอยู กับชีวิต 
ประจําวันของเรา  ซึ่งเราจะรวมประมวลไดเปนหมวดๆ เชนวาศิลปะ  ดนตรี 
วรรณคดี  เปนตน  ที่อาตมามักจะยกตัวอยางสิ่งเหลานี้  ก็เพราะวาเปนสิ่งที่มนุษย 
เรากําลังหลงใหล  เขาไปเกี่ยวของดวยมากที่สุด  และกําลังเหอกันมากกวา ; 
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๑๖๑จุดหมายปลายทางของจริยธรรม 

พูดอยางนี้แมจะหยาบไป  ก็ขออภัย  เพราะคนในโลกนี้กําลังเหอศิลปะเหอวรรณคดี 
อะไรทํานองนั ้น.  ความมุ งหมายที ่แทจริงของศิลปบริสุทธิ ์นั ้นหมายความวา 
ตองการจะดึงจิต  หรือพรากจิตของผู เห็นศิลปะนั ้น  ออกมาจากความวุ นดวย 
ตัวกู  ของกู  ใหมาวาง .  เหมือนวา เราเห็นศิลปะที ่สวยงาม ,  ที ่บ ริสุทธิ ์นี้ 
เราก็ลืมเรื่องวุนวายใจทางบานชอง  ทางกิจการงานได  เพราะศิลปะนี้ดึงดูดใจ 
มายึดเอาไวหมด  แลวศิลปะนั้นเองก็ไมกอใหเกิดความรูสึกวาตัวกู  ของกู  ศิลป 
นั้นจึงมีคาสูงสุด  มีคาเทากับธรรมะ.  ศิลปะคือธรรมะ  ธรรมะคือศิลปะไป ;  แต 
วาเปนธรรมะที่แสดงออกในรูปของวัตถุศิลปะ  จึงนาบูชา.  แตเดี ๋ยวนี ้ศิลปะ 
เหลานั ้น  มันเป อนไปดวย  “น้ํามันผี”  จากกระโหลกผีที ่กลาวแลวนั ้นไปหมด ; 
มันกลายไปเปนเครื่องมือของภูตผีปศาจ  เพื่อแสดงสิ่งลามกอนาจาร.  เมื่อมนุษย 
ไมมีจิตใจเปนอิสระแกตัว  เพราะเป อนไปดวยน้ํามันผีเหลานี ้  แลวก็สามารถ 
อางอิงดวยเหตุผลเปนคุงเปนแควทีเดียว  ในการที่จะเอาสิ่งลามกอนาจารมาเปน 
ศิลปะ;  ศิลปะจึงมีแตประเภทรูปเปลือยในหมูชนผูตกอยูใตอํานาจของภูตผีปศาจ 
เหลานี้.  ทุกชิ้นลวนแตใหเกิดความรูสึกวาตัวกู  ของกู  กลุมไปหมด  แลวก็กําลัง 
นิยมวารูปเปลือยเทานั ้นเปนศิลปะของเขา .  ศิลปะบริสุทธิ ์นั ้นหายไปไหน? 
มันหายไป  ก็เพราะวาเดี๋ยวนี้ตลาดที่ตองการศิลปะนั้น  มันมีแตคนที่เปอนไปดวย 
“น้ํามันผี”  อยางที่กลาวมาแลวมอมแมมไปทั้งนั้น;  ศิลปะของโลกจึงเฮไปในทาง 
ที่กอใหเกิดกามราคะ  หรือตัวตนที่เปนไปในทางกามราคะ  “เปนตัวกู  เปนของกู” 
ยิ่งขึ้นไป  เปนศิลปะทําลายโลก  ไมใชศิลปะที่จะผดุงโลกนี้ใหงดงาม  อยางนี้เปนตน. 
 

ทีนี้พูดถึงภาพ  เมื่อจะเปนภาพเขียน  หรือภาพแกะสลัก  ภาพปนอะไร 
ก็ตาม  แมแตภาพวิว  ภาพอะไรก็สุดแท  ถาจะเปนศิลปะบริสุทธิ์  เปนตัวเดียวกับ 
ธรรมะแลว  มันตองระงับความรูสึกยึดมั ่นวาตัวกู  ของกูไดเหมือนกัน  เมื ่อเรา 
เห็นวิวสวยๆ อยางนี้  เราก็ลืมความยึดมั่นวาตัวกู  ของกู ;  เพลินไปดวยวิวสวยๆ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๖๒

ที ่ชายทะเล  ที ่ภูเขา  อยางนี ้  นี ่มันเปนศิลปะ  แมจะเปนศิลปะของธรรมชาติ; 
หรือเมื่อเราเอามาเขียนประดับฝาบาน  มันก็เปนศิลปะบริสุทธิ์ที่นําไปสูความวาง 
แตวาศิลปะอยางนี้มันหมดไปๆ ตามความที่  “น้ํามันผี”  มันเปอนคนในโลกมากขึ้น. 
อาตมาจะยกตัวอยางงายๆ วาที่เมื ่องชายทะเลสําหรับตากอากาศตางประเทศ 
แหงหนึ ่งที ่มีชื ่อเสียงในยุโรป  ที่ตากอากาศชายทะเลแหงนั ้น  เมื ่อ  ๒๐  ปกอน 
เขาเขียนภาพโปสเตอรดวยภาพวิว  ที่นั ่นสวยที่สุด  โฆษณาไปตามจังหวัดตางๆ 
ใหชวนคนไปตากอากาศที่นั ่น  เพื ่อเก็บเงิน  เพื ่อไดประโยชน.  แลวตอมาไมกี ่ป 
ภาพอยางนั้นไรความหมายในการโฆษณา  จึงเอาภาพชาตินิยม  เชนเรือรบท่ีมีชื่อ 
อยางเดียวกับสถานที่ตากอากาศนั้นเปนภาพโฆษณา  อาศัยความรูสึกตัวกู  ของกู 
ทางชาตินิยม  มายั่วคนใหไปตากอากาศที่นั่น.  ทีนี้ไมกี่ปตอมาภาพเรือรบที่ปลุก 
ความรูสึกทางชาตินิยมก็ใชไมไดอีกแลว  ตองใหภาพหญิงในชุด  beginy  เปนฝูงๆ 
ในทาทางที่ลามกอนาจาร  มาโฆษณาใหคนไปตากอากาศที่นั่น.  นี่ชั่ว  ๑๕  ปเทานั้น 
มันก็เปลี ่ยนแปลงมากอยางนี ้.  นี่เปนเครื่องวัดจิตใจของคนเราเปนอยางไร 
และสั่งที่ เรียกวาศิลปะนั้น  จะเปนเครื่องสนับสนุนสันติภาพทางจิตใจ  หรือทาง 
สังคมหรือไม  หรือสนับสนุนอะไรกันแน. 
 

แมที ่ส ุดแตดนตรี  ซึ ่งก ็ถ ือวาเป นแขนงหนึ ่งของศิลปะ ;  ถาดนตรี 
บริสุทธิ์ก็สามารถจะดึงดูดจิตใจใหวางจากตัวกู  ของกู  ไดเหมือนกัน  เพลินไปใน 
ทางดนตรีนั ้น ;  แตอยาพึงเขาใจวาเปนการบรรลุมรรค  ผล   นิพพาน ;  แตพึง 
เขาใจวาเปนอุบายอันหนึ่งที่จะหยุดความรูสึกวา  ตัวกู  ของกู  อันเดือดพลานเสียได; 
โมโหใครมา  ฟงดนตรีก็หาย  หรือกําหนัดในทางกาม  ฟงดนตรีบริสุทธิ์อีกแบบหนึ่ง 
ก็หายกําหนัดในทางกาม  อยางนี ้เปนตน;  ดนตรีบริสุทธิ ์ยังชวยไดในทางที ่จะ 
ระงับความทุกข  หรือความรู ส ึกที ่เปนตัวกู  ของกู.  แตเดี ๋ยวนี ้มีดนตรีประเภท 
rock  and  roll  หรืออะไรทํานองนั้น  ซึ่งแมแตเพียงชื่อก็ไมนาเอามาเอยถึงเลย ; 
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มันก็เปนดนตรีสําหรับจิตใจที่เปอนดวย  “น้ํามันผี”  อยางที่วามาแลวนั่นเอง  แทนที่ 
จะเปนดนตรีชนิดนํามาสูความเยือกเย็น  สงบจากตัวกู  ของกู  มันก็เราความรอนใน 
เรื่องตัวกู  ของกูมากขึ้น.  โลกเรามัวเมาดวยดนตรีอยางนี้ยิ่งขึ้นไปอีกแลว  ก็เปนโลกที่ 
เป อนดวย  “น้ํามันผี”  หรือเปนโลกของภูตผีปศาจมากขึ ้นเทานั ้นเอง.  เหมือน 
อยางที่อาตมากลาวในวันกอนนั้นวา  ดนตรีชนิด  ๘๐ %  คือเพลงไทยสากลที่มีเนื้อ 
รองเหมาะสําหรับหญิงโสเภณีปะเหลาะผูชาย  หรือผูชายปะเหลาะโสเภณี  ซึ่งสง 
กันอยูประมาณ  ๘๐ %  ของเพลงไทยสากลทั้งหมดนั้น  เพลงเหลานี้ไมชวยระงับ 
ความรอนในทางยึดมั่นวา  ตัวกู  ของกู  แตกลับสงเสริม.  ถาเราลองไปฟงเพลง 
ไทยแท ๆ แตโบราณนั้นมันตรงกันขาม,หรือแมเพลงไทยโบราณนั้นบางเพลง 
ที่พูดถึงความรัก  พูดถึงความรูสึกระหวางเพศอยางนี ้  ก็ยังเยือกเย็นอยูนั ่นเอง 
ไมรอนระอุเหมือนอยางเพลงไทยชนิด  ๘๐%  อยางวา.  แลวเรายังจะเห็นวาแมใน 
บทขับ  บทรอง  ในเรื ่อง  เสภาขุนชางขุนแผนบางตอน   ซึ ่งพาดพิงการกระทํา 
หรือความรูสึกระหวางเพศอยูมาก  แตก็ยังไมใหผลเทากับเพลงชนิด  ๘๐%  นี่เลย. 
นี่คือวัฒนธรรมอันสูงสงของพุทธบริษัทชาวไทยเราที่เคยมีมาแตดั้งเดิม  แลวกําลัง 
แปดเปอนไปหมด.  หมายความวา  เมื ่อจิตใจแปดเป อนไปดวยน้ํามันผีนี ้แลว 
สิ่งเหลานี ้ก็ถูกดัดแปลงหันเหไปหมด  จนมาสูความเหมาะสมแกความรูสึกที ่วา 
เปนจิตใจที ่เป อนดวยน้ํามันผีนั ่นเอง.  เราจะไดเห็นคนบางคน   มัวเมา  ดื ่มด่ํา 
ในเพลงชนิด  ๘๐%  นี้  เปนหญิงสาวชนิดที่เปดเพลง  ๘๐%  เกี้ยวตัวเอง  ใหวิทยุ 
ชวยเกี ้ยวตัวเอง  แลวก็สบายอกสบายใจไปดวยความรูสึกที ่เปน  “ตัวกู  ของกู” 
เหลานี้;  แลวจริยธรรมของโลกเรานี้  หรือของประเทศไทยเราก็ตาม  จะเปน 
ไปอยางนาชื ่นใจไดอยางไร  เพราะมันแปดเป อนไปดวยสิ ่งที ่เรียกวา  “น้ํามันผี” 
ไปเสียหมด. 
 

ทั้งหมดที่พูดไปนี้ไมใชเพื ่ออะไรอื่นเลย  นอกจากเพื่อใหเขาใจคําวา 
“วาง”  กับคําวา  “วุน”  และใหเขาใจวาสิ ่งตางๆ ที่แวดลอมตัวเราอยู ในยุคนี้ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๖๔

มันไมสงเสริมความวางเสียเลย  มันเพิ่มหนทางหรือลูทางที่จะวุนนี้มากขึ้น;  มัน 
เพิ่มความยุงยากลําบากเทาภูเขาเลากาใหแกองคการ  หรือสถาบันที่มีหนาที่คุมครอง 
สงวนจริยธรรม  รับผิดชอบในดานจริยธรรม  เชนกระทรวงศึกษาธิการเราเปนตน 
และมันก็ไมพนใคร  ก็คือมือของครูบาอาจารยทั้งหลายนั่นเอง.  นี่มันเปนอุปสรรค 
ศัตรูแกเราอยางไร  เราควรจะรูจักมันไวในฐานะที่มันเปนอุปสรรคศัตรูอยางไร. 
 

ถามองดูที ่วรรณคดี  ก็จะพบอยางเดียวกันอีก.  วรรณคดีที ่ไพเราะ 
อยางบริสุทธิ ์แลว  ก็ตองหยุดความรูสึกเดือดพลานของตัวกู  ของกู  ลงได.  เรา 
ลองเปรียบเทียบวา  ถาเราอานวรรณคดีเรื่อง  “ขุนชางขุนแผน”  กับอาน  “ปฐม 
สมโพธิ”  อยางนี้มันตางกันอยางไร  วรรณคดีไหนเราตัวกู  ของกู  ใหพลานขึ้นมา 
วรรณคดีไหนทําใหตัวกู  ของกู  เยือกเย็น   สงบลงไป ;  แตแลวใครชอบอาน 
หนังสือปฐมสมโพธิยิ่งกวาเรื่องขุนชางขุนแผน.  หรือถาเปรียบอยางเรื่อง  “นิราศ 
นรินทร”  นี้มันเปนอยางไรบาง  ครูบาอาจารยที ่เปนสุภาพสตรียังสาวอยู  เมื ่อ 
ตองอธิบายบทโคลงนิราศนรินทรบางบทแลว  ก็แทบไมรูวาจะทําหนาทําตาอยางไร 
รู สึกกันอยู เต็มที่แลว   กระมิดกระเมี ้ยนอยางนี ้แลวมันยังไมพอ ;  เพราะวา 
วรรณดคีชนิดนั ้น  มันเราความรู ส ึกที ่เปนตัวกู  ของกู  และเปนไปทํานองกาม 
ราคะ  ทั้งแกฝายครูและฝายศิษย  มันจึงทําความรอนเราระอุยุงยากลําบากขึ้นมา. 
นี่เพื่อเปรียบเทียบวา  ขณะนั้นไมวางเสียแลวทั้งครูและทั้งศิษย;  ควรจะมีวรรณคดี 
ชนิดที่ทําใหวางจากความรูสึกวาตัวกู  หรือของกู  หรือใหมันสงบเย็นลงไปอยูเสมอได 
เราก็จะไดรับประโยชนมากมาย  โดยไมตองลงทุนมาก ;  คือเราไมสรางสิ่งซึ่งเปน 
อุปสรรคศัตรูของจริยธรรมขึ ้นมา ;  ไมทําใหเกิดอาการรวนเรหรือพังทลายแก 
จริยธรรมขึ้นมา. 
 

ทีนี้  เราจะไดพูดกันถึงความวางชนิดที่เด็กเขาใจ.  ถาเราตองการจะให 
เด็กเขาใจเรื่องความวาง  เราควรจะคิดวาเด็กนั้นไมควรจะมีอายุต่ํากวา  ๑๕  ป. 
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ที่อาตมามากลาวอยางนี ้  ก็เพราะเคยไดยินมาแตในพระคัมภีรวา  เด็กจะเปน 
พระอรหันตได  ก็มีแตอายุเกิน  ๑๕  ป;  และมีพระอรหันตเด็กอยู  ๒-๓  คน  หรือ 
ไมกี่คนในประวัติศาสตรของพุทธศาสนา;  ดังนั้นแปลวา  เด็กอายุต่ํากวา  ๑๕  ป 
ก็คงจะยากเกินไปที่จะเขาใจเร่ืองความวาง  แตอยางนอยก็คงเขาใจบาง.  เหมือน 
อยางเราเรียกเด็กมาแลวบอกใหคิดดูวา  “ถาใหหัวเราะเรื่อยจะเอาไหม  ใหรองไห 
เรื ่อยจะเอาไหม”;  นี่มันตางกันแลว  ระหวางหัวเราะกับรองไห  หัวเราะเรื่อย 
เขาก็สูไมได  รองไหเรื่อยก็ยิ่งไมได;  ฉะนั้น  ไมตองหัวเราะ  ไมตองรองไห  คือวาง 
นั่นแหละพอจะสูได  แลวดูก็เยือกเย็นดี. 
 

หรืออีกทีหนึ่งวา  ความกระวนกระวายที่ยังไมไดในสิ่งที ่ตัวอยากนั้น 
แหม  !  มันกระวนกระวายเหลือทน  เด็กเขารู ส ึกดี;  พอไดสิ ่งที ่ต ัวรัก  ตัวอยาก 
มาแลว  ก็หึงหวง  ก็เปนหวง  ไมอยากใหใครมาแตะตอง  แมแตเปนเพียงตุกตา 
ก็ยังไมอยากใหใครมาแตะตอง;  นี่แปลวา  ความรูสึกหลังจากที่ไดแลว  นี่ก็ไมไหว 
เหมือนกัน  ดังนั้น  สูความรูสึกที่อยูตรงกลาง  คือวาง  อยูนั้นไมได. 
 

หรือจะยกตัวอยางกันวา  ความรักกับความเกลียด;  ใหมีความเกลียด 
มันก็รูสึกรอน  ใหมีความรัก  มันก็รูสึกรอน  “ถาอยาตองรักตองเกลียด”  คืออยู 
ตรงกลางนี้  มันพอทนได  คือ  วางสบาย. 
 

นี่คือวิธีที่เด็กเล็กๆ จะรูเรื่องความวาง  และเปนวิธีที่นาปรารถนา  ใน 
เรื่องที่ครูบาอาจารยสนใจ  วาจะทําใหเด็กสนใจในเรื่องนิพพาน  หรือความหมาย 
ของคําวา  “นิพพาน”  ไดอยางไร  อาตมาก็ยกตัวอยาง  อยางนี้มาใหฟงแลว. 
ถาเด็กๆ ของเรา  ไดรับการกลอมเกลามาในลักษณะที่ใหบูชาความวาง  แมใน 
ลักษณะเล็กนอยเชนนี ้มาแตแรกแลว  มันงายที่สุดที ่จะเขาถึงธรรมะตามลําพัง 
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ตัวเอง;  เพราะฉะนั้นคําวา  “วาง”  นั้น  มันมีความหมายอยางนี้  ดังตัวอยาง 
ตางๆ ที่ยกมานี้;  ขอใหครูบาอาจารยทั้งหลายเขาใจในลักษณะเชนนี้  อยาไดเขาใจ 
ผิดอีกตอไป. 
 

เราจะตองถือวา  หลักเกณฑตางๆ ที่พระพุทธเจาตรัสไวนั ้น  ไมควร 
จะถูกประณามวา  ครึคระ  หรือพนสมัยอะไรทํานองนั้น  จะตองถือวาถูกอยางยิ่ง 
ไวกอน  แลวก็ศึกษาพิจารณาดูใหเขาใจ;  อยางเรื่องความวางนี้เปนตน  มันมีอยู 
แตที ่วา  เรามองกันแตในแงวัตถุ  จึงไมรู เรื ่องความวาง;  มองแตในทางสสาร 
คือมองแตนอกตัวไปหมด  ไมมองไปในทางจิตทางใจ  ฉะนั ้นจึงไมเขาใจเรื ่อง 
ความวางที ่แทจริง  ที่เปนเรื ่องทางจิตใจ;  รูแตเรื่องทางวัตถุ  ทางสสารไปหมด; 
ฉะนั ้น  พอพูดถึงวาง  ก็วางจากสสาร  เปน  vacuum;  ไมมีอะไร  ไมมีรางกาย 
ไมมีความคิดนึก  ไมมีความรูสึกอะไรอยางนี้;  นี้มันเปนมิจฉาทิฏฐิไปเลย  ไมใช 
ความวางที่เปนสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนา. 

 
อุปสรรคขอหนึ่งมันอยูตรงที่วา  เราเคยชินตอการที่จะมองสิ่งตางๆ เปน 

วัตถุและเปนของภายนอกตัวเรามากเกินไป  พระพุทธเจาทานจึงตรัสวา  “มหา 
วิทยาลัยทั้งโรงอยูในรางกายนี้”  อาตมาใชคําอยางนี้;  คือคําที่ทานตรัสมีอยูวา: 
 

“ความทุกขก็ดี  เหตุใหเกิดทุกขก็ดี  ความดับสนิทไมเหลือแหงทุกข 
ก็ดี,  วิธีปฏิบ ัต ิใหถ ึงความดับสนิทแหงทุกขก ็ดี;  ตถาคตบัญญัติไวใน 
รางกาย   ซึ ่งยาวประมาณวาหนึ ่ง นี ้เทา นั ้น   ที ่ม ีพรอมทั ้งสัญญาและใจ ”. 
ที่วามีพรอมท้ังสัญญาและใจนี้  หมายความวา  ใหเอารางกายที่เปนๆ ไมใชรางกาย 
ที่ตายแลว ;  แลวก็ในชั่วที่ยาววาหนึ่งนี ้  มีมหาวิทยาลัยสําหรับศึกษาเรื่องความ 
ทุกข  มีวัตถุสําหรับศึกษา  มีความรูสําหรับศึกษา  และความดับทุกข  ที่เปนผล 
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ของการศึกษาอยูในนั้นหมดเลย  ไมตองสนใจไปภายนอกกาย;  นี้ก็หมายความวา 
มันเปนเรื่องทางจิตใจลวน. 
 

เราทําตนเปนนักศึกษาทางดานจิต  ดานวิญญาณบางแลว  ก็จะงายที่สุด; 
ถาเรายังคงไมประสีประสาตอเรื่องทางจิต  ทางวิญญาณ  ตกไปเปนทาสทางวัตุเสีย 
หมดแลว  ไมมีทางที่จะเอาชนะความทุกขไดเลย  ไมอาจจะควบคุมจริยธรรมใหเปน 
ไปในรองรอยที่นาปรารถนาได ;  เราจึงหลงใหลแตทางเนื้อหนัง,  ทางรูป,เสียง ,  
กลิ ่น ,  รส ,  ส ัม ผ ัส เห ล านี ้ไป หมด   ก ็เร ีย ก ว า   ตก เป น ท าสชน ิด ท าง 
วิญญาณ ;  ไมใชทาสทางซื้อขาย  ทางผูกมัดทางวัตถุอยางนี้;  โดยทางวิญญาณ 
แลว  เราตกเปนทาสของอารมณ  ทาสของโลก  ของอารมณในโลก;  ปญหา 
มันจึงเกิดมาจากสิ่งๆ เดี ๋ยวนี ้;  คือการที ่พลโลก  หรือคนในโลกในยุคนี ้ลวนแต 
ตกเป นทาสของอารมณ ในโลก .  แตถ าปฏิบ ัตกันได ในขอนี ้  คือวา   ถาไม ตก 
เปนทาสอารมณในโลกแลว.  ปญหาตางๆ จะสิ้นสุดลงไปในพริบตาเดียว  คือ 
กลับเปนโลกที่บริสุทธิ์  สวาง  สะอาด  นาอยู  นาดู  ไมมีปญหายุงยากอะไรเลย; 
นอนก็ไมตองปดประตูเรือน;  ใชโวหารโบราณก็ตองวาอยางนั้น. 
 

เราควรจะมีความรูในดานจิตใจกันใหมากพอ  จนรูเร่ืองความวางกัน 
อยางเพียงพอ  แลวจะรูสึกวา  ไดพบสิ่งที่นาปรารถนา  เปนสิ่งที่นาดูดดื่มยิ่งกวา 
สิ่งใดๆ  หมด   คือความวางนี ้.  รสของความวางนี ้  เปนรสที ่ดึงดูดยิ ่งกวารส 
ของกามารมณ  หรือกามคุณ ;  แตเพราะเหตุที ่ไมเขาถึง   มีเขาถึงแตรสของ 
กามารมณ  หรือเรื ่องทางฝายเนื ้อหนังไปหมด   ก็เลยไมตองรูเรื ่องความวาง. 
เทานั้นยังไมพอ  คือยังแถมตองเกลียดชังความวาง  หรือความสงบนี้เปนอยางยิ่ง; 
เพราะวา  “เปอนน้ํามันของปศาจในนิทานยายกะตา”  นั้นมากเกินไปน้ันเอง.  นี้คือ 
เรื่องความวางจากกิเลส  ซึ่งเปนความวางจากทุกข  วางจากปญหายุงยากตางๆ 
พรอมกันไปในตัว  เพราะอํานาจจากความวางจากกิเลสนั้น. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๖๘

อาตมาถือวา  ความวางนี ้เปนจุดปลายทางของจริยธรรม ;  ไมวา 
จริยธรรมของศาสนาไหน  ถาเปนจริยธรรมที่ควรแกนามของจริยธรรมแลว  จะตอง 
เปนไปเพื่ออยางนี้ทั้งนั้น  คือเพื่อความอยูสงบจากความวุนวายไปดวยความรูสึกวา 
ตัวกู  ของกู  หรือ  selfishness  นั้นเอง.  “selfishness  หายไปจากโลกนี ้เมื ่อไร 
โลกนี้ก็จะเปนโลกของพระศรีอารยขึ้นมาทันที”;  ไมตองใหคอมมิวนิสตมาจัด  หรือ 
ไมตองใหใครมาจัด  คอมมูนิสตหรือลัทธิการเมืองฝายใดก็ตาม   ถาตกอยู ใต 
อํานาจกิเลสตัณหาแลว  ยอมจัดโลกไปตามอํานาจกิเลส  ตัณหาทั้งนั้น;  ยอมไม 
สามารถจัดโลกนี้ใหเปนโลกพระศรีอารยได  เวนไวแตพวกที่เขาถึงธรรมะ  เขาถึง 
ความวาง  เขาถึงจุดหมายปลายทางของจริยธรรมไดแทจริงเทานั้นเอง. 
 
 

อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้  เพียงเทานี้. 
 
 

---------------------- 
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ปาฐกถาชุด  แนะแนวจริยธรรม  ครั้งที่  ๖ 
เรื่อง 

ตัวแทของจริยธรรม 
๑๗  มกราคม  ๒๕๐๕ 

----------------- 
 

 
ทานครูบาอาจารย  ทั้งหลาย 

 
ในการบรรยายครั้งที่  ๖  นี้  อาตมาจะไดกลาวถึง  “ตัวแทของจริยธรรม” 

ตัวแทของจริยธรรมในทีนี ้  อาตมาขอระบุไปยังสิ ่งที ่เราไดยินไดฟงกันอยู เสมอ 
ที่เรียกวา  “มรรคมีองคแปด” 
 

คําวา  มรรค  นี้  เปนสิ่งสุดทายในสิ่ง  ๔  สิ่ง  ที่เรียกวาอริยสัจจ  อริยสัจจ 
๔  ประการนี้คือ  ความทุกขประการหนึ่ง ;  มูลเหตุใหเกิดความทุกขประการหนึ่ง ; 
สภาพที่เปนความดับสนิทของความทุกข  ไมมีความทุกขเหลือนั้นประการหนึ่ง ; 
และประการสุดทายคือ  วิธีปฏิบัติเพื่อใหบรรลุถึงสภาพชนิดนั้น;  และเรียกกันวา 
“มรรค”  ที ่ได กลาววามรรคเปนตัวแทของจริยธรรมนี ้  โดยมีเหตุผลพรอมทุก 
ประการ;  แมวาเราจะเอาความหมายของคําวา  จริยธรรม  โดยเอาตัวพยัญชนะ 
เปนหลัก  ก็แปลวา  “ธรรมที ่ควรประพฤติ”;  จร  แปลวาประพฤติ;  อิย  ปจจัย 
 

๑๖๙ 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



 พุทธิกจริยธรรม ๑๗๐

มีความหมายวา  ควร ;  จริย  แปลวา  ควรประพฤติ ;  จริยธรรม   ก็แปลวา 
“สิ่งที่ควรประพฤติ”. 
 

ในบรรดาสิ่งที่ควรประพฤติทั้งหลาย  ไมมีอะไรยิ่งไปกวา  การประพฤติ 
ที ่เปนไปเพื ่อความดับทุกข.  ความดับทุกขนั ้น   เราขยายออกไดเปนอยางสูง 
อยางกลาง  อยางต่ํา.  จริยธรรมจะอยูในระดับไหนไดก็สุดแท  แตตองรวมอยูใน 
สิ่งที่ เรียกวา  ควรประพฤติ ;  คือหนทางที่ควรจะเดินนั่นเอง  ขอน้ีอยากจะให 
ระลึกยอนไปถึงคําบรรยายครั้งแรก  ที่กลาวถึงสิ่งที่เรียกวา  ธรรม. 
 

คําวา  ธรรมะ  ในที ่ทั ่วไปแลวก็แปลวา  “สิ ่ง”  เทานั ้นเอง  สิ ่งทุกสิ ่ง 
คือธรรมะ  หมายถึงทุกสิ ่งกระทั่งตัววัตถุ  จิตใจ  การกระทํา  และผลของการ 
กระทํา  ลวนแตเรียกวาธรรมะหรือ  “สิ่ง”  ไปทั้งนั ้น.  เราจะแยกธรรมะหรือสิ่งนี้ 
ออกเปน  ๒  ประเภท  โดยหลักใหญๆ คือ  ธรรมะที่เปน  ตัวผล  ที่เรามุงหมาย 
อยางหนึ่ง ;  และธรรมอีกอยางหนึ่งก็คือ  ตัวเหตุ  ตัวเครื่องมือ  ที่จะทําใหไดผล 
อันนั ้นมา ;  ฉะนั ้นธรรมะหรือสิ ่งที ่เปนตัวเหตุ  ตัวเครื ่องมือนี่เอง  ที่เราเรียกวา 
“จริยธรรม”  ในที่นี้ ;  หรือท่ีจะเรียกวา  “มรรค”  ในพระพุทธศาสนาก็ตาม. 
 

ขอใหสนใจคําวา  มรรค  ไวในฐานะเปนตัวแท  หรือเปนตัวทั้งหมดของ 
การปฏิบัติในพระพุทธศาสนา  คําวามรรค  แปลวาหนทาง  มีมูลมาจากคําสามัญ 
ธรรมดาที่คนทั่วไปใชพูด  คือถนนหนทางที่ใชเดินดวยเทากันตามธรรมดานี่แหละ 
ก็เรียกวา  ทาง  หรือมรรค  เหมือนกับภาษาบาลี ;  ตอเมื่อมีระบบศาสนาเกิดขึ้น 
เปนเรื่องทางจิตทางใจ  คนพบวิธีปฏิบัติจิตใจใหกาวหนาไปสูภูมิธรรมอันสูง  จน 
อยูเหนือความทุกข  เขาเลยยืมเอาคําวา  ทาง  หรือถนนหนทางนี่แหละไปใชเรียก 
ระบบการปฏิบัติทั้งหมดนั้น  และเรียกมันสั้นๆ วา  “ทาง”  . 
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๑๗๑ตัวแทของจริยธรรม 

คําวา   “ทาง ”  มีความหมายดีอยู ในตัวมัน เอง .  ใคร   ๆ  ก็รู จ ัก 
เมื ่อพูดวาทางก็ฟงถูก .  เมื ่อพูดวาทางเดินเทาก็ยิ ่งฟงงาย;  สวนที ่เปนทางจิต 
ทางใจนั้น  ตองไดรับการศึกษาบาง.  ทานผูเฒาสูงอายุในที่นี ้ก็มีอยูหลายคน ; 
คงจะไดเห็น  หรือบางทานก็อาจตองการเสียเองวา  จะใหมีผูบอกทางเมื่อใกลจะตาย. 
เมื่อใกลจะตายมีธรรมเนียมบอกทางใหคนจะตายนั้นระลึกถึงทาง;  บางทีก็บอก 
วา   อรห ํ  คือเอ ยถ ึงพระอรห ันต ขึ ้นมา ;  บางท ีก ็บอกวา   ไปไหวพระศรีอริย- 
เมตไตรยบนสวรรค  เหลานี ้เปนตน;  เขาเรียกวา  บอกทาง.  ขอนั้นเปนสิ ่งที่ 
เลือนมาเต็มทีแลว ;  ที ่จริงการบอกทางนี ้  ก็คือการเตือนใหระลึกถึงธรรมะ 
วามีแนวอยูอยางไร  มีลูทางอยูอยางไร  ไหระลึกใหได  ใหอยูประจําใจ  และก็ดับจิต 
ไปดวยความรู ส ึกอันนั ้น ;  นั ่นแปลวา   บอกทาง .  ตอมาเหลืออยู เพ ียงเปน 
ประเพณี  ตะโกนวาพระอรหํ  ลั่นบานไปหมด;  คนที่จะขาดใจตายอยูแลว  หูก็ 
ไมไดยิน  นี่เปนพิธีนาหัวเราะ ;  ระเบียบที่วางไวดี  ไดถูกทําใหเปนสีลัพพตปรามาส 
ไปดวยเหตุนี้.  ที่วาระเบียบที่วางไวดี  หมายความวาเมื่อเขายังมีสติพอจะระลึก 
นึกคิดอะไรได  ญาติขางเคียงหรือผูหลักผูใหญบอกใหเขาระลึกถึงหลักธรรมะตางๆ 
อยางสั้นที่สุดไมใหฟ นเฝอ  ใหเขาถือเปนเครื่องทําจิตใจใหมั่นคง  ไมหวั่นไหวตอ 
โรคภัยไขเจ็บ,  ไมสะดุงกลัวตอความตาย,  มีจิตปรกติ,  มีสติสงบเย็นเปนสุข 
แลวดับไป;  ระเบียบที่วางไวดี  ก็มากลายเปนพิธีตะโกนใหหนวกหูอยางนี้เปนตน. 
คําวา  ทาง  เปนสิ่งที่ประสงคกันอยูอยางยิ่งถึงอยางนี้. 
 

คําวา  มรรคหรือทางในที่นี้  ประสงคเอาทางวิญญาณ  หรือทางจิตใจ 
ไมใชทางวัตถุ  คือถนนหนทางที ่ลาดยาง  ลาดซิเมนตที ่เดินกันอยู นี ้.  นั่นเปน 
ทางในฝายวัตถุ  หรือรูปธรรม;  แตวาทางที่เราจะกลาวกันในทางศาสนานี้  คือ 
ทางเดินของวิญญาณ   บางทานคงจะนึกตวาดอาตมาอยู ในใจวา  อะไรๆ ก็ทาง 
วิญญาณ  อะไรๆก็วิญญาณ  นารําคาญอยางยิ่งอยูอยางนี้ก็ได ;  ถาอยางนี้ก็ขอ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๗๒

ยืนยันวา  มันเปนความจําเปนอยางยิ่ง  ที่จะขอรองใหทานครูบาอาจารยทั้งหลาย 
เขาใจส่ิงที่เปนไปทางฝายจิตฝายวิญญาณยิ่งขึ้นทุกที  ดวยการจูจี้พิร้ีพิไรพูดถึงแต 
ฝายวิญญาณนี้ใหเขาใจแจมแจงกันใหได  และใหยิ่งขึ้นไป. 
 

ขอนี ้ตั ้งตนแตวา  ครูเปนผู นําทางวิญญาณ  ;  เปน  guide  ผู นําให 
เดินทางวิญญาณ;  ถาครูยังไมรูจักทางวิญญาณ  หรือทางที่มีไวสําหรับวิญญาณเดิน 
แลว  ครูจะเปนผู นําไดอยางไร  ฉะนั ้น  จึงควรจะสนใจคําวา  “ทางจิต”  หรือ 
“วิญญาณ ”  นี ้ให มาก   แท ที ่จ ร ิงแล วน าจะกล าวว า   แม แต สถาบ ันของครู 
ก็ เปนฝายวิญญาณ   หรือทางวิญญาณ .  
 

สถาบันที่แทของครู  ไมควรจะเล็งถึงรูปรางอาคาร  สถานที่หรือเปนตึก 
หรือแมแตเปนตัวบุคคล ;  แตเปนสถาบันทางจิต  ทางวิญญาณ  รวมกันทั้งโลก 
มีอยูในโลก  เพื่อจูงจิตวิญญาณของโลกใหสูงขึ้นไป  เปนสถาบันศักดิ์สิทธิ์ทางวิญญาณ 
คุมครองสัตวโลก  จูงนําสัตสโลก;  อยามองสถาบันของครูที่ตัวอาคารสถานที่ 
หรือท่ีกลุมของครู  หรือแมแตตัวการปฏิบัติงานของครู;  ขอใหมองลึกไปถึง  spirit 
ทางความเปนครูในสวนลึกของจิตใจ;  มีวิญญาณแหงความเปนครูที่เต็มไปดวย 
เมตตา  กรุณา  ถึงกับวา  ในหัวใจของครูนี้  ถาผาออกมาดูได  ตองเห็นเมตตา 
กับปญญานอนเคียงคูกันอยู  ไมมีอะไรมากไปกวานั้น;  ไมมีจิตที่จะคิดหาเงิน 
หรือเอาเปรียบนายจาง  ซึ่งเปนลักษณะของลูกจาง  ในหัวใจลูกจาง  ถาผาออกดู 
จะเห็นแคความเปนอยางนั้น  ไมเห็นเมตตากับปญญานอนเคียงคูกัน;  มีแต 
ความเห็นแกตัว  คิดเอาเปรียบนายจาง  เปนความดิ้นรนกระวนกระวายอยู;  นี่เปน 
หัวใจของลูกจาง.  ในหัวใจของครูมีสิ่ง  ๒  สิ่ง  คือปญญากับเมตตา  นอนเคียงคู 
กันอยูดังกลาวแลว ;  นั่นแหละคือสถาบันของครูอันเปนฝายนามธรรม. 
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๑๗๓ตัวแทของจริยธรรม 

ไหนๆ  ก ็ได พ ูด ถ ึง เรื ่อ ง ว ิญญ าณมาแล ว   จะขอพ ูด ต อ ไป ใน 
โอกาสนี้ทีเดียววา  แมแตการสมรส  การแตงงานนี้ก็ยังอยากจะกลาววา  มีการ 
สมรสทางวิญญาณ   ซึ ่งไมใชเรื ่องทางรางกายดวยเหมือนกัน .  คําวา   สมรส 
แปลวา  “มีรสเสมอกัน” ;  สม  (อานวาสะมะ)  แปลวา  เสมอ ;  รส  (อานวาระสะ) 
แปลวา   รส ;  สมรสจึงแปลวา   มีรสเสมอ ;  คือมีรสนิยมอยาง เดียวกัน 
เสมอกัน  ฉะนั้นถาคนมีจิตใจตรงกันทุกวิถีทาง  เสียสละเพื่ออุดมคติอยางเดียวกัน 
จนตายไปดวยกัน  แตเนื้อหนังไมเคยถูกตอง  ไมเคยแตะตองกันเลย  อยางนี้ก็ยัง 
เรียกวา  เปนการสมรสทางวิญญาณได;  หรือวาผู ที ่จะเรียนตํารับตําราคัมภีรที่ 
มากมายเชนพระไตรปฎกนี้  ทานอาจารยเกาแกก็เคยแนะนําใหสมรสกับนางฟาชื่อ 
วาณีเสียเลย ;  คือภิกษุผูจะเรียนพระไตรปฎกนั้น  ทานแนะนําใหมีการสมรสกับ 
นางฟา  ชื่อวาณี.  นางฟาก็คือพระไตรปฎกนั ้นเอง;  ขอนี้คือคําประพันธที ่วา:- 
 

  มุนินฺทวทนมฺพุช- คพฺภสมฺภวสุนฺทรี 
  ปาณีนํ  สรณํ  วาณี มยฺหํ  ปณยตํ  มนํ  ฯ 

 
นี่คือคาถาที่จะชวยใหสมรสกับนางฟาชื่อวาณี  หรือพระไตรปฎก  ซึ่ง 

แปลวา  “นางฟาผูมีความงาม  ที่เกิดอยูในดอกบัว  กลาวคือพระโอษฐของพระ 
พุทธเจา  ผู ม ีจอมแหงมุน ี  เปนที ่พึ ่งของสัตวโลกทั ้งหลายนี ้  จงทําใจของขาพเจา 
ใหลุ มหลง”  ขอความนั ้น   แปลวาอยางนี ้;  ฉะนั ้น   พระไตรปฎกนั ้น   แมจะ 
มากมายกายกองสักเทาไร   ก็เรียนไดดวย   “ความลุ มหลง”  นั ่นเอง .  แมนี้ 
ก็คือ  การสมรสทางวิญญาณดวยเหมือนกัน. 
 

อาตมายังอยากกลาววา  ถาจะใหดียิ่งกวานั้นก็คือ  สมรสกับนางสาว 
สุญญตา  เสียเลย.  สุญญตาแปลวา  “ภาวะแหงความวางจากกิเลส  จากความ 
ทุกข”  ดังที่กลาวมาแลวแตตนนั้น  มีลักษณะเปน  eternity  คือจะเปน  “ปจจุบัน 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๗๔

ธ ร ร ม ”  อ ยู เส ม อ   ไม เป ลี ่ย น แ ป ล ง ไป ต า ม ก า ล เว ล า   แ ต ก ล ับ ม ีอ ยู เป น น ิร ัน ด ร . 
ถาเราเขาใจถึงสิ่งนี้  โดยจิตใจ  ดวยการปฏิบัติอยางถูกตอง  ก็จะลุมหลงแตในสิ่งๆ นี้ 
อยางเดียวเทานั้น  จึงเรียกวา  “สมรสกับนางสาวสุญญตา”. 
 

ทําไมจึงเรียกวา  นางสาว.  ทานอธิบายวา  เพราะสิ่งนี้ไมเคยแกเลย ; 
สิ่งที ่เรียกวา  eternity  ยอมเปนปจจุบันกาลอยูเรื ่อย;  ไมแกเพราะไมมีการเกิด 
การตาย  และไมเปลี่ยนแปลง  แตสดชื่นอยางยิ่งอยูเสมอ  จึงควรแกนามวา 
“นางสาวสุญญตา”;  เพราะวาเปนนางสาวที่ไมรูจักเปลี่ยนแปลงจากความเปนสาว 
คือมีความสดชื่น  แจมใส  ไรความทุกขอยูเสมอ;  นี่ก็เรียกวาเปนการสมรสกับ 
นางสาวสุญญตา  โดยโวหารพูด  เปนการสมรสในดานวิญญาณเหมือนกัน;  เปน 
การสมรสกับสิ่งที่นํามาซึ่งความสุขอยางยิ่ง 
 

คําพูดอยางนี้  จะเปนสํานวนโวหารเลนลิ้น  หรือจะเปนสํานวนโวหาร 
ซึ่งแสดงความจริงที่ลึกซึ้งอยางใดอยางหนึ่งนั ้น  ขอใหไปลองนึกคิดดูเอง.  ถา 
คิดนึกถูกวิถีทางแลว  จะพบความหมายของคําวา  อะไร ๆ ก็ทางวิญญาณไป 
ทั้งหมดนี้  ไดโดยงาย  ดังนั้นขอใหเปนวา  เรายังมีอาหารทางวิญญาณ  มียาแกโรค 
ทางวิญญาณ  มีเครื่องนุงหมทางวิญญาณ  มีที่อยูอาศัยทางวิญญาณ  มีการครอง 
ชีวิตอยูในดานวิญญาณดังนี้. 
 

อาหารทางวิญญาณ   ก็คือ  ไมหมายถึงขาวปลาอาหาร  การบริโภค 
ประจําวัน;  แตหมายถึงอาหารที ่จิตใจบริโภค  ก็คือ  ธรรมะที ่ควรแกการบริโภค 
ของจิตใจนั่นเอง;  แตถึงอยางไรมันก็ไมพนไปจากจริยธรรมแขนงใดแขนงหนึ่ง 
ซึ่งจิตใจตองการจะบริโภค;  บริโภคแลวจิตใจสะอาด  สวาง  สงบ ;  จึงเรียกวา 
อาหารทางวิญญาณ. 
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๑๗๕ตัวแทของจริยธรรม 

ยาแกโรคทางวิญญาณ   ก็เหมือนกัน ;  คนเรามีโรคทางวิญญาณ 
ทางจิตใจอยูชนิดหนึ่ง  คือความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  เสียบแทงจิตใจอยู 
เหมือนกับความปวยไข  ที ่ เสียบแทง เนื ้อ อยู คู ก ัน .  โ รคทางกาย   ก็แก 
ดวยยาทางกาย  โรคทางวิญญาณก็ตองแกดวยทางวิญญาณ ;  ดังนั้น  เราลอง 
พิจารณาดูทีวา  ใครบางไมเปนโรคทางวิญญาณ. 

 
เครื่องนุงหมทางวิญญาณก็เหมือนกัน : เสื้อผามันนุงหมใหรางกาย; 

แตธรรมะนั้นนุงหมใหแกจิตใจ  คนไมมีธรรมะเหมือนกับคนเปลือยกาย;  แมเขา 
จะนุงหมดวยเสื ้อผาอาภรณสักกี ่ชิ ้นๆ ก็เปนคนเปลือยกาย.  ดังนั ้น  กลางถนน 
เราจะเห็นคนเปลือยกายเปนหมู ๆ ฝูง ๆ อยูก็ได  คือพวกคนไมมีธรรมะนั่นเอง, 
สวนคนมีธรรมะหรือคนนุงผานั้น  คอยแตจะซอนเรนอยูในหอง  ไมกลาออกมา 
ก็ได  เพราะไมกลามาเบียดเสียดกับคนเปลือยกายตามถนน.  นี่คือเร่ืองเครื่องนุงหม 
ทางวิญญาณ. 

 
ที่อยูอาศัยในทางวิญญาณ   ก็หมายถึง  มีธรรมะเปนเครื่องอยูอาศัย 

ของจิตใจ,  พวกที่เปนพรหมก็อยูดวยพรหมวิหาร  คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา 
อุเบกขา ,  สวนพระพุทธเจาหรือพระอรหันตนั ้น  ทานอยู ดวย  สุญญตาวิหาร 
คืออยูดวยธรรม  กลาวคือ  “วาง”,  เปนความวางจากตัวก ู ของกู  .  นี่คือ  ที่อยู 
อาศัยในทางวิญญาณ. 

 
ที่วา  มีชีวิตอยู ในทางวิญญาณ   หมายความวา  มีชีวิตอยูดวย 

ธรรมะไมใชอยู ในบานเรือนอยางชาวบานทั ่วไป,  การกิน  อยูหลับ  นอน  ฯลฯ  ตาม 
อยางที ่ทํากันอยู นั ้น   นั่นเปนเรื ่องทางฝายกายขอใหครูบาอาจารยทั ้งหลาย 
เขาใจความหมายของคําวา  “ทางวิญญาณ”  ยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุกวัน  จนถึงวันสุดทายดวย. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๗๖

ธรรมะสูงสุด  ก็คือสุญญตา  ความวาง  ดังที่กลาวแลว.  พระพุทธเจา 
และพระอรหันต  ทานอยูดวยความวางนี้  คือวางจากความเห็นแกตัว  ไมเห็นแกตัว 
เลย.  คุณคาของสุญญตา  หรือความวางนี้  มีมากมายอยางนี้;  ควรจะเปนที่ 
สนใจอยางยิ่ง  เพราะแกปญหาไดทุกประการ. 
 

การที่เพชรฆาตฆาคนไมเปนบาป  ทหารปฏิบัติหนาที่ของตน  ยิงปน 
ออกไปไมเปนบาป  ตุลาการพิพากษาตัดสินประหารชีวิตคน  ไมตองเปนบาปนี้ 
ก็เพราะอํานาจของสุญญาตา  ธรรมชั้นสูง  ที่เห็นความวางจากตัวตน;  ไมมี 
ความเห็นแกตัว  เห็นแกธรรมะอยางเดียว  อยางเพชรฆาตเขาทําหนาที่ของเขา 
ดวยใจบริสุทธิ์แลว  เขาตองมีธรรมะเปนหลักยึด;  วา  การที่เขาทําไปนี้  ก็เพื ่อ 
ผดุงธรรมะไวไมใหสูญไปจากโลก ;  ถาเจตนาของเขาเปนไปอยางบริสุทธิ์ 
อยางนี้ก็ไมบาป;  เวนไวแตเพชรฆาตบา ๆ บอ ๆ กินเหลาเมาเขาไปแลว 
มีความทะนงตัว  เห็นแกตัว  ทําหนาที่นั้นมันก็จะตองบาปเปนธรรมดา. 
 

ทหารก็เหมือนกันถาลั่นไกปนออกไป  พรอมดวย  มีจิตใจมุงมั่นแต 
ในการที่จะผดุงความยุติธรรมของโลกอยางเดียวเทานั้น   ไมเห็นแกใครหมด 
ไมเห็นแกตัวเอง  ไมเห็นแมแกประเทศชาติของตัวเอง;  ไมเห็นแกหนาไหนหมด 
เห็นแตความเปนธรรมของโลกอยางเดียว;  วางจากตัวตน  จากของตน  มีแต 
ธรรมะบริสุทธิ์อยางนี้แลว  เขาไมตองเปนบาป  เพราะการยิงปนออกไป  และ 
ทําใหคนตาย  เพราะเจตนาของเขาบริสุทธิ์อยางนั้น. 
 

ตุลาการวินิจฉัยคดีไปตามตรง  แมจะตองพิพากษาสั่งประหารชีวิตใคร 
ก็ทําไปดวยเจตนาบริสุทธิ์  เพื่อผดุงความเปนธรรมของโลก  ไมเห็นแกตัวเอง 
ไมเห็นแกหมูคณะไหน  ชาติไหนหมด;  แตเห็นแกธรรมะอยางเดียว  ไมมีตัวกู 
ตัวใครเขามาเจือแลว  ก็ไมตองรับบาป  เพราะเหตุนั้น. 
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นี่เปนความรู  ถึงความเปนไปในฝายวิญญาณ  ซึ่งลึกซึ้งละเอียดลออ 
สุขุมยิ่งกวาทางฝายรายกาย;  ถาเรานํามาใชปฏิบัติไดถูกตอง  สิ่งตางๆ จะหมด 
ปญหาและปราศจากทุกข;  ฉะนั้นจึงแนะนําใหสนใจในฝายจิต  หรือวิญญาณนี้ 
ใหยิ่งๆ ขึ้นไป. 
 

หรือจะกลาวอีกทีก็ไดวา  ธรรมะในดานจิต  ดานวิญญาณ  ในขั้นสูงสุด 
คือเรื่องสุญญตาทํานองนี้  จะทําใหคนเราอยูเหนือโชค  ชตา  อยูเหนือกรรม  ซึ่ง 
ไมใชเรื่องเล็กนอย  ลองเอาไปคิดดู  มันมีเรื่องที่ตองอธิบายกันมาก  ไมมีเวลาพอ. 
แตถามีใครเชื่อโชคชตา  ไปดูหมอมา  หมอวาเคราะหรายอยางไรก็ตาม  ถาอยาก 
อยูเหนือโชครายเหลานั้น  ก็จะตอง  ศึกษาเรื่อง  “สุญญตา”  ใหถูกตอง  ไมใชอยาง 
งมงาย ;  ก็จะ  เปนผูมีจิตใจ  มีวิญญาณ  อยูเหนือโชค;  โชคชตาจะทําอะไรไมได. 

 
อยาวาแตโชคเลย  แมแตกรรม  คือกรรมดี  กรรมชั่วที่เด็ดขาดเที่ยงแท 

แนนอนนี้  ก็ยังมีกรรมที่  ๓  ซึ่งพระพุทธเจาทานสอนใหประพฤติปฏิบัติ  หรือ 
อริยมรรคมีองค  ๘  ซึ่งจะไดกลาวตอไปนี้เอง  เปนเครือ่งทําใหอยูเหนือกรรมดี 
กรรมชั่วไปหมด  หรือเหนือโลกไปหมด ;  เรียกวากรรมที่  ๓  เปนที่สิ้นสุดแหง 
กรรมดีกรรมชั่ว.  นี่มันอยูเหนือไปหมด  เหนือหัวเราะ  เหนือรองไห  เหนือ 
ทุกอยางที่มนุษยเปนๆ กันอยูนี้ ;  หรือสามารถเขยาพรหมโลกใหพังทลายลงมา 
ก็ได;  ในบรรดาสิ่งที่มนุษยถือกันวาสูงสุดแลว  ดูเหมือนวาไมมีอะไรเชื่อถือกัน 
นอกจากสภาพที่เรียกวา  พรหมโลกที่สูงสุด  มั่นคงที่สุด;  แตถามาถูกเขากับ 
เร่ืองสุญญตาแลว  พรหมโลกก็จะพังทลายลงมาทีเดียว  เร่ืองฝายวิญญาณที่เปน 
ดานลึกนั้น  มันมีมากถึงอยางนี้  ฉะนั้นทานอยาเพออิดหนาระอาใจ  ในการที่จะฟง 
หรือจะคิดนึกเรื่องในทางฝายจิตหรือวิญญาณ. 
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บัดนี้  อาตมาจะไดกลาวถึงเรื่อง  “ทาง”  หรือ  “ทางฝายวิญญาณ”  นี้ 
ตอไป. 
 

คําวา  มรรค  แปลวา  ทาง;  คําวาทาง  คือทางเดิน;  เดินดวยกาย 
ก็ได  เดินดวยใจก็ได;  แตในที่นี้หมายถึงเดินดวยใจ  คําวา  ทาง  หรือ  หนทางนี้ 
มันศักดิ์สิทธิ์มาก ;  ศักดิ์สิทธิ์จนถึงกับสรางสถาบันของตัวมันเองขึ้นมาได. 
ในบรรดาลัทธิศาสนาที่สูง  ที่ประเสริฐแลว  ก็จะตองมีคําวาทาง  และใชคําวา 
“ทาง”  นั้นเอง  เปนตัวแทของศาสนา;  เชนศาสนาพุทธของเรานี้  มีคําวา 
มรรคมีองค  ๘  นี้  เปนตัวแทของศาสนา ;  แตบางทีก็เรียกวาพรหมจรรย  หรือ 
เรียกโดยชื่ออื่นก็ได;  มรรคมีองค  ๘  นี้  คือพรหมจรรย  คือตัวปฏิบัติพระศาสนา; 
เรียกอยางนี้ก็มี  แตเอาคําวา  “ทาง”  นั้นแหละเปนหลัก.  พระพุทธเจาทาน 
ใชคําวา  มัชฌิมาปฏิปทา;  ปฏิปทาก็แปลวา  ทาง;  มรรคก็แปลวา  ทาง ; 
ทางสายกลางนี้เปนตัวพุทธศาสนา.  ดังนั้น  จึงวา  เขาอาจไดใชคําวาทางนี้เปนตัว
ศาสนามาแตกอนพระพุทธเจาดวยซ้ําไป  เพราะเปนคําที่เหมาะสม  และมันเปน 
ไปเองตามธรรมชาติ  เพราะน้ําหนักของคํา  ๆ นี้. 
 

ศาสนาที่เกาแกในประเทศจีน  คือลัทธิเตานั้น;  เตา  ก็แปลวา  ทาง ; 
คํานี้เอามาใชเปนคําแปล  คําวา  “ธรรมะ”  ในพุทธศาสนา  เมื่อพุทธศาสนา 
ไปถึงประเทศจีนในยุคแรก  ๆ เขาเอาคําวาเตา  นั้นมาเปนคําแปลของคําวา 
ธรรมะ;  แลวตัวเตาแปลวา  ทาง.  ทานผูตั้งลัทธิเตาชื่อเลาจื๊อ;  หรือกอน 
เลาจื๊อ  ก็ลวนแตมองเห็นความหมายของคําวา  “ทาง”  มาแลวทั้งนั้น. 
 

ศาสนาที่เกาแกในเปอรเซีย  คือศาสนาโซโรสเตอร  ซึ่งเปนศาสนา 
เกาแกกอนพุทธกาลนั้น  ก็มีคําวา  “ทาง”  อีกเหมือนกัน  ซึ่งหมายถึงตัวธรรมะ 
ในศาสนานั้น. 
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๑๗๙ตัวแทของจริยธรรม 

มองดูศาสนาใหมๆ เชน  ศาสนาคริสเตียน  ก็มีคําวาทาง  เชนพระเยซู 
กลาววา  “เรานี่แหละคือตัวทาง”  ดังนี้เปนตน  หมายความวา  การผานทางพระ 
เยซูนี ้เขาถึงพระเปนเจาในสวรรคได  มีความหมายสําคัญอยางนี้อยูในตัวมันเอง 
ฉะนั้นจึงถูกนํามาใชเปนคําศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาทุกศาสนาก็วาได  คืออาจมองเห็นได 
ไมโดยตรงก็โดยออม  อาตมาจึงกลาววา  คําวา  “ทาง”  นี้ศักดิ์สิทธิ์มาก  จนถึงกับ 
สรางสถาบันสําหรับตัวมันเองขึ้นมาไดทีเดียว  เปนทาง  เปนแนว  อยูอยางประจักษ 
อยางศักดิ์สิทธิ ์  ใครมาแกไขเปลี่ยนแปลงไมได:  มีหลักอยูอยางนั ้น  ตายตัวอยู 
ตามอํานาจของธรรมชาติ  มีแตวาใครจะรูจักหรือไมรูจัก  เดินหรือไมเดินเทานั้น 
เอง ;  ทางมันมีอยู แลว  แตเมื ่อใครไมเดิน   จะโทษทางไมได  ตองโทษคนที่ 
ไมเดิน .  นี ่เรียกวาทางเปนของศักดิ์สิทธิ์  ถึงกับตั้งตัวเองได  ยกตัวเองขึ้นเปน 
สถาบันได. 
 

ทีนี ้  ก็มาถึงคําวา  “ทางมีองคแปด”  อฏฐงฺคิก  แปลวา  มีองค  ๘ 
คําวา  องค  ตรงกับคําวา  factor  หรือ  fold  ฉะนั้นคําวาทางจึงไมไดมี  ๘  ทาง 
เหมือนกับที่พูดกันผิดๆ โดยสะเพราโดยประมาท;  พูดกันวามรรค  ๘  พูดกัน 
เกรอไปหมด  มันผิดจากความจริง;  ขึ้นชื่อวามรรคแลวตองหนึ่งเทานั้น  เหมือน 
ที่กลาววันกอนแลววา  “เปนทางเสนเดียว ,  สําหรับบุคคลคนเดียว ,  เดินไป 
สู จ ุดหมายปลายทางเพียงอยางเดียว”;  มัน   เดียว  อยางนี ้ถ ึง  ๓  เดียว  คือ 
เสนเดียว  บุคคลเดียว  เพื่อจุดหมายปลายทางเพียงสิ่งเดียว;  อยาไปพูดวา  ๘  ทาง 
หรือมรรค  ๘  หรืออะไรทํานองนั้น  มันผิดอยางนาสมเพชที่วาองค  ๘  นั้นก็คือ 
เห็นชอบ  ดําริชอบ  พูดชอบ  ทําชอบ  เลี้ยงชีวิตชอบ  พากเพียรชอบ  ระลึกชอบ 
ตั้งจิตมั่นชอบ  อยางที่เคยไดยินไดฟงกันอยูแลวตั้ง  ๘  ชอบ;  นี้คือมีความถูกตอง 
๘  ชนิดรวมกันแลว  จึงจะเปนทางเสนเดียวขึ้นมา. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๘๐

ขอนี้เพื ่อเปนการเปรียบเทียบกัน  ขอใหเราลองนึกถึงวา  การที่เรา 
จะมีการศึกษาดี  คือ  การศึกษาจริยธรรมโดยเฉพาะ  จะสําเร็จประโยชนตอนักเรียน 
ไดจริงนี ้  เราตองมีองค  ๓  เปนอยางนอย  คือวา  มีครูดี  มีสิ ่งแวดลอมดี  มีวิธี 
การสอนดี;  เปนสามดี  สามองค  ก็เกิดผลสําเร็จประโยชนในการศึกษา  หรือ 
อบรมจริยธรรม. 
 

ตองมีครูดี  ครูดีหมายถึงครูที ่ประพฤติดี  ถาครูประพฤติไมดี  จะ 
เอามาสอนนักเรียน  มาขูเข็ญนักเรียนสักเทาไร  นักเรียนก็ไมทําตาม  เพราะครู 
ไมประพฤติดีเอง  ไมทําตนเปนตัวอยาง;  ครูที ่มีความรูมาก  แตประพฤติไมดีนี้ 
ไมสําเร็จประโยชนในการสอน  เพราะนักเรียนจะไมเคารพและเชื่อฟง;  ดังนั ้น 
จะตองมีครูที่มีความรูดี  และประพฤติดี  นี้องคหนึ่ง; 
 

มีสิ่งแวดลอมดี  ก็หมายความวา  มีบิดามารดาของเด็กเปนคนดี  มี 
โรงเรียนดี  มีเครื่องใชสอย  มีเครื่องมือดี  ฯลฯ  เรียกวา  สิ่งแวดลอมดี; 
 

มีวิธีการสอนที่ดี  คือฉลาดในการสอน  นําจิตใจเด็กไปไดจริง;  ถามี 
๓  ดีอยางนี้แลวก็ครบองค  ๓ ;  อยางนอยก็ตองครบองค  ๓ ;  ใครจะวามีกี่องค 
อีกก็ตามใจ  แตอาตมาเห็นวา  ยกมาไวเพียง  ๓  องคนี้ก็เห็นจะพอ  แลวก็สําเร็จ 
ประโยชนเปนหนทางขึ้นมา  คือมีการเดินทางที่ดีสําเร็จข้ึนมา  เพราะครบองค  ๓  นี้ 
เด็กมีวิญญาณที่เดินไปตามทางถูกตอง  ถึงจุดหมายปลายทาง  เพราะการสอนนั้น 
สมบูรณ. 
 

แตตรงนี้อยากจะขอบอกวา  พระพุทธเจาดูเหมือนทานจะเล็งถึงครูดี 
มากกวาอยางอื่นหมด  เพราะวามีครูดีอยางเดียวแลวยอมบันดาลสิ่งอื่นๆไดหมด 
คืออาจบันดาลสิ่งแวดลอมใหดี  บันดาลวิธีการสอนใหดีไดโดยไมยากเลย ;  ขอให 
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๑๘๑ตัวแทของจริยธรรม 

ครูดีอยางเดียวเทานั้น  คราวหนึ่ง  พระอานนทมาทูลแสดงความเห็นของทานกับ 
พระพุทธเจาวา  ทานเห็นวา  การมีมิตรดีหรือมีกัลยาณมิตร  เปนความสําเร็จของ 
มนุษยเราตั้ง  ๕๐  เปอรเซ็นต  พระพุทธเจาทานตรัสวา  ไมใชเชนนั้น  แตจะเปน 
รอยเปอรเซ็นตเลย;  กัลยาณมิตรนั้นเปนเหตุใหเกิดความสําเร็จของคนเราในสิ่ง 
ที่ประสงครอยเปอรเซ็นต.  ขอนี้ถือวา  กัลยาณมิตรจริงๆ แลว  ยอมบันดาล 
ความสําเร็จใหไดทั้งหมด  ทั้งในฐานะเปนมูลเหตุและเครื่องมือ.  โปรดเขาใจวาใน 
ทางธรรมะ   นั ้น   เขา เรียกครูว า   “กัลยาณมิตร”;  เช นอาจารย สอนวิป สสนา 
กัมมัฏฐานอยางนี ้  เขาเรียกวากัลยาณมิตร  ไมเรียกครูหรืออาจารย.  ขอน้ี 
มีเหตุผลลึกซึ ้งเกินไปสําหรับคนทั ่วไป.  และที ่ยิ ่งไปกวานั ้นอีกก็คือ  ทานเรียก 
มรรคมีองค  ๘  วากัลยาณมิตร  เสียเองก็ยังมี. 
 

ขอใหสนใจตอไปวา  องคหลายๆ องคนี้  รวมกันเปนเพียงสิ่งๆ เดียว 
ไดอยางไร ;  ถาจะยกตัวอยางทางวัตถุตรงๆ ก็เชนวา  เชือกเสนหนึ่งมี  ๘  เกลียว ; 
๘  เกลียวรวมกันเปนเชือกเสนเดียว  เราไมเรียกวาเชือก  ๘  เสน  เพราะฉะนั้น 
อยาไดเรียกวา  มรรค  ๘  อีกตอไป  ขอใหเรียกวา  มรรคมีองคแปด  และก็มรรคเดียว; 
หรือวาทางเดินเทาสายหนึ ่งนั ้น  ตอประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญอยู 
อยางนอยสัก  ๘  องค  จะมีแตพื้นถนนลาดยางอยางเดี๋ยวนี้ไมได :  ถนนสายนั้น 
ตองมีการคุมครองจากโจรผูราย  จากเสือ  จากราชสีหเปนตน  ถนนสายนี้จะตองมี 
อาหารสําหรับซ้ือหากินไดในระหวางทาง  มีรมเงา  มีสะพาน  มีสิ่งจําเปนอยางอื่นๆ 
เพื่อจําเปนแกการเดินทาง  หนทางนั้นจึงจะสําเร็จประโยชน;  จะมีองคประกอบ 
สักกี่องคก็ได  รวมกันแลวก็เปนทางสายหนึ่งขึ้นมาได.  ในพุทธศาสนาเรา  สิ่งที่ 
เรียกวา  มรรคหรือทางนั้น  จําแนกเปนองค  ๘  อยางที่เราระบุมาแลว. 
 

ในทีนี้อยากจะขอถือโอกาสบอกเลาอีกนิดหนึ่งวา  ศาสนาที่เปนคูแขงขัน 
กับศาสนาพุทธเราคือ  ศาสนาไชนะ  (Jaina)  นั้นเขามี  ๓  องค  คือ  สัมมาสัทธา 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๘๒

ความเชื่อถูกตององคหนึ่ง,  สัมมาญาณะ  คือความรูถูกตองนั ้นองคหนึ่ง,  และ 
สัมมากัมมะ  คือกรรมะ  หรือการกระทําอันถูกตองนั้นองคหนึ่ง  รวมเปน  ๓  องค 
เขารวมเรียกวา  มรรค  หรือ  ทาง  เหมือนกัน.  สวนเรามีถึง  ๘  ดังที่จําแนกใหฟงแลว. 
ฟงดูของเขาก็เขาทีที ่วา  เชื่อถูกตอง,  รูถูกตอง,  ทําถูกตองนี้พอแลว;  เพราะวา 
๓  อยางนี้อาจจะขยายออกเปน  ๘  หรือเทาไรก็ได  เหมือนกับพุทธศาสนาเราก็ได; 
แตแลวมันผิดกันอยูที ่วา  หนทางของไขนะนั้นเขากลาววา  เมื ่อไปถึงจุดหมาย 
ปลายทางแลว  ไปมีตัวตนที่ถาวร  เรียกวา  เกวัลยะ.  ที่ในภาษาไทยเราเรียกวา 
ไกวัลย  นั่นเอง  เรามักจะแปลไกวัลยวาทั ้งปวง;  แตไกวัลยในที่นี ้เปนชื่อของ 
จุดหมายปลายทางของศาสนาไชนะ  คือเปนอัตตาใหญที่ไมเปลี่ยนแปลง  เทียบไดกับ 
นิพพานของเรา  แตความหมายไมเหมือนกัน.  ดังนั้นก็เปนอันวาทางทั้งหมดนั้น 
มีจุดหมายปลายทางเปนสุดยอด;  จะเปนนิพพาน  หรือไกวัลย  หรือเปนอะไร 
ก็ไดแลวแตจะบัญญัติ. 
 

เราตองทราบไวดวยวา  เมื่อพระสิทธัตถะออกจากพระราชวัง  ไปเปน 
นักบวชนั้น  ทรงกระเสือกกระสนไปตามสํานักตางๆ ไดไปเปนลูกศิษยของลัทธิ 
ไชนะนี้นานมากเพราะสมัยนั้นศาสนาไชนะกําลังแพรหลายอยู.  ในพระไตรปฎก 
ของเราเอง   เมื ่อสํารวจดูแลวจะเห็นวามีไมนอยกวา   ๑๔  สูตร   ที่แสดงวา 
พระพุทธเจากอนตรัสรู  เคยไปศึกษาอยู ที ่สํานักไชนะ   คือลัทธิที ่เราเรียกวา 
เดียรถียนิครนถนั ่นแหละ.  ในเวลานั้นลัทธินี้ดีกวาลัทธิอื ่นทั ้งหมด;  ศาสดาชื่อ 
ปารศวนารถ  สอนอยูประมาณ  ๒๐๐  ปกอนพระพุทธเจา.  แมวาศาสดานั่นจะ 
ตายไปแลว  คําสอนก็ยังสอนกันอยู;  พระพุทธเจาก็ไดเขาไปศึกษาและทดลอง 
ปฏิบัติตามอยางมากมายจนถึงที่สุดจึงไดผละจากไป  และไดยืมเอาคําตางๆที่มีอยู 
กอนในลัทธินั้นมาใช  เชนคําวา  อรหันต,  มรรค  ฯลฯ  โดยชื่อธรรมดาสามัญนี้ 
เหมือนกัน  คือคําเดียวกัน  แตทานมาใหความหมายใหมหมด  เพราะทานไมทรง 
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เห็นดวยกับความหมายที่มีอยูเดิม;  ดังนั้นคําวา  นิพพาน  จะใหเปนอัตตาหรือ 
เปนไกวัลยถาวรนั้นไมได  จึงตองมา  มีความหมายเปนสุญญตา  อยางนี้เปนตน; 
ฉะนั้นหลักการตางๆ จึงคลายกันมากจนปนเปกันได  ขอใหเขาใจไวดวย  อยาให 
เผลอถึงกับทํายุงในเรื่องนี้ ;  โดยเฉพาะหลักที่วา  มรรคมีองค  ๘  มีอะไรบาง 
ก็ตองสนใจใหถูกตองและแมนยํา.  คําวาองคมีความหมายหมายอยางนี้;  แลวก็มี 
๘  องค  เหมือนกับเชือก  ๘  เกลียวฟนเปนเชือกเสนเดียวสําเร็จประโยชน ; 
หรือวา  ครูดี  สิ่งแวดลอมดี  วิธีสอนดี  รวมเปน  ๓  องค  เปนหนทางทางเดียว 
ทางเอก  สําเร็จประโยชนในการเดินทางของเด็กของเรา  อยางนี้เปนตน. 
 

เรามาพูดถึงคําวา  ถูกตอง  หรือ  สัมมา.  องคมรรคแตละองคๆ 
มีคําวา  “สัมมา”  ซึ่งแปลวา  ถูกตอง  นําหนาเสมอไป  คือสัมมาทิฏฐิ  ความเห็น 
ถูกตอง,  สัมมาสังกัปโป  ความดําริถูกตอง,  สัมมาวาจา  การพูดจาถูกตอง, 
สัมมากัมมันโต  มีการกระทําถูกตอง,  สัมมาอาชีโว  มีอาชีวะถูกตอง,  สัมมาวายาโม 
พากเพียรถูกตอง;  สัมมาสติ  ระลึกประจําใจถูกตอง,  สัมมาสมาธิ  ปกใจมั่น 
ถูกตอง;  เราจะเห็นไดวา  มีสัมมา,  สัมมาทั้ง  ๘  สัมมา  คือ  ๘  ถูกตอง. 
ใน  ๘  ถูกตองนี้  เราอาจจะเห็นไดชัดวา  ความถูกตองทางกาย  ทางวาจาก็มี 
ไดแกวาจาชอบ  การงานชอบ  และอาชีวะชอบ;  ความถูกตองทางใจก็มี  คือมี 
สติรําลึกชอบ  มีความปกใจมั่นชอบ  มีความพากเพียรชอบ;  ความถูกตองทาง 
ทิฏฐิหรือสติปญญาก็มี  ไดแกความเห็นชอบ  ดําริชอบ.  ดังนั้นเปนอันกลาว 
ไดวา  ในทาง  physical  ก็ถูกตอง;  ทาง  mental  ก็ถูกตอง;  ทาง  spiritual 
ก็ถูกตอง;  ดังนั้นทานจึงจําแนกองคเหลานั้นเปนพวกๆ คือเปน  ศีล  สมาธิ 
ปญญา.  ใน  ๘  องคนั้น  ๒  องคทีแรกเปนปญญา,  ๓  องคถัดไปเปนศีล, 
๓  องคถัดไปเปนสมาธิ.  ขอใหสนใจในขอท่ีวา  เปนความถูกตองครบหมดจนไม 
เหลืออะไรไวให;  ทางกายก็ถูกตอง,  ทางใจก็ถูกตอง,  ทาง  spirtual  ซึ่ง 
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 พุทธิกจริยธรรม 

 

๑๘๔

ไมแนวาจะแปลวาอะไร  ก็แปลวาทางวิญญาณนี้ก็ถูกตอง;  เปนความถูกตอง 
หมด .  ถาจะใหเห็นชัด   คืออยาใหปนเปกันลองสังเกตุดูอยางนี ้วา  ถูกตอง 
ทางกาย  ทางวาจานั้น  คือดํารงกาย  วาจาไวดี;  ถูกตองทางใจ  คือดํารงใจไวดี 
เชนในการรับอารมณ  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ก็ดํารงใจไวถูก 
ในลักษณะที่จะชนะไมพายแพ;  ถูกตองในทาง  Spiritual  ซึ่งเปนสวนลึกสวน 
วิญญาณนั้น  หมายถึง  ทิฏฐิ  ความคิด  ความเห็น  ความรู  ความเชื่อ  ความมี 
เหตุผลอยางถูกตอง  นั่นสวนสูง  สวนลึกไปทีเดียว;  ดังนั ้นจึงแปลวา  ถูกตอง 
ไมมีสวนเหลืออะไรใหบกพรองเลย.  นั่นแหละคือคําวา  สัมมา  ของพระพุทธเจา 
ที่ทานทรงเอามาใขกับอริยมรรคมีองค  ๘  จึงเปนสัมมามรรค  คือหนทางอันถูกตอง; 
ตรงกันขามจากมิจฉามรรค  ซึ่งมีอยูชุดหนึ่งเหมือนกันเรียกวาทางผิด  ก็คือตรงกัน 
ขามทุกอยางนั ่น เอง .  นี่เรียกวา   ความถูกตองของมรรคแตละองคๆ  ซึ่งมี 
รายละเอียดอยางไร  เราจะกลาวกันตอไป;  ในที ่นี ้จะกลาวรวมๆ ชนิดที ่เปน 
ความหมายรวมเสียกอน. 
 

หนทางมีองค  ๘  เปนหนทางที่ถูกตอง  นี้เราเขาใจกันแลว;  แตยังมี 
คําวา  “อริย”  คือ  ประเสริฐเขามาอีก  กํากับไวแนนแฟนเขามาอีกวา  “อริยมรรค” 
แปลวา   มรรคที ่เปนอริยะ   คือประเสริฐ .  อริยะคํานี ้  แปลวา   ประเสริฐ 
ซึ่งมักจะแปลกันวา  noble  หรือ  holy  ดังนี้ก็ได  แตความหมายทางตัวหนังสือนั้น 
พระอรรถกถาจารยทานนิยมแปลวา   “ไปจากขาศึก”.  อริ  แปลวา   ขาศึก ; 
ยะ  แปลวา  ไป;  อริยะ  แปลวา  ไปจากขาศึก  ขาศึกคือความทุกข  ไปจากขาศึก 
ก็คือ   อริย ;  อริยมรรคคือหนทางที่ไปจากขาศึก   ที่นี ้เราอาจประนีประนอม 
ใหปรองดองกันไดวา  เพราะไปจากขาศึกไดนั ่นแหละจึงประเสริฐ  เปน  noble 
หรือ  holy  ขึ้นมา.  นี่เรียกวา  “อริยมรรคมีองคแปด”  ดังที่กลาวแลว. 
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สิ ่งที ่เรียกวา  มรรค  หรือในทางพุทธศาสนานี ้  ใชไดกวาง  ถึงกับ 
เรื ่องทางโลกก็ใชได  เรื ่องทางธรรมก็ใชได  นาสมเพชเวทนาพวกเราในสมัย 
ปจจุบันนี้  ที่บางคนบางทานเขาใจไปเสียวา  ศาสนานี้เปนอุปสรรคอยางรายกาจ 
ของความเจริญของโลก.  นี่เขาตูศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาดวนคําเท็จอยางยิ่ง 
ไมมีคําเท็จใดจะเสมอเหมือน.  โปรดชวยกันบอกกลาวใหทั่วกันดวยวา  เขาเปน 
คนกลาวตูพระพุทธศาสนาดวยคําอยางไมมีอะไรจะเสมอเหมือน  คือผูที่กลาววา 
ธรรมะในพุทธศาสนานี้  ขวางความเจริญของบานเมือง  ขวางความเจริญของโลก 
ดังนี ้เป นตน .  บางทีเขาก็เป นเจาหนาที ่  ที ่จะจัดบานเมืองใหเปนสุข   ให 
ประชาชนอยูเย็นเปนสุขดวยซ้ําไป  เขาพยายามกีดกันไมใหคนมาเกี่ยวของกับธรรมะ 
หรือศาสนา  โดยกลัววาศาสนาจะทําใหคนของประเทศเกียจครานบาง  ทําตนเปน 
ลูกตุมถวงความเจริญของประเทศบาง  นี่เปนเรื่องที่ผิดอยางยิ่ง  ไมตรงกับ 
ความจริงแมแตนิดเดียว. 
 

ธรรมะนั้นยอมมีไวใหทุกฝาย  ทั้งฝายโลกและฝายธรรม  ขอใหนําไปใช 
ใหถูกก็แลวกัน  ถาจะพูดใหรวบรัดที่นี่เดี๋ยวนี้  อาตมาก็กลาวไดวา  มรรคมีองค  ๘ 
ซึ่งเปนหนทางไปสูพระนิพพานนี่แหละ  เอามาใชสรางความเจริญของบานเมือง 
ในโลกนี ้  ในชาตินี ้  ในชีวิตนี ้  อยางที ่เห็นกันดวยตาดําๆ นี ้ก็ได  ขอใหศึกษา 
ใหเขาใจใหดี.  ความเห็นถูกตอง  ความเขาใจถูกตอง  ความใฝฝนถูกตอง  พูดจา 
ถูกตอง  ทําการงานถูกตอง  เลี้ยงชีวิตถูกตอง  พากเพียรถูกตอง  ดํารงสติถูกตอง 
ปกใจม่ันคงถูกตองเหลานี้  มันขัดขวางอะไรที่จะสรางความเจริญใหแกบานเมือง 
ของเราหรือแกโลก  คําเหลานี้เปนคําที่มีความหมายที่กวาง  นํามาใชในกรณีไหน 
ในทางที ่ถ ูกที ่ควรก็ไดทั ้งนั ้น   มันเปนอุปสรรคก็แตในทางที ่ชั ่วเทานั ้น ;  ใน 
ทางที่ดีที ่ชอบแลว  ไมมีทางที่จะเปนอุปสรรคไดเลย.  เพราะเหตุฉะนั้นในหลัก 
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ของพระพุทธศาสนา  จึงไดแบงมรรคมีองค  ๘  นี้  ออกเปน  ๒  ประเภทดวยกัน 
คือ โลกิยมรรค  อยางหนึ่ง  โลกุตตรมรรค  อีกอยางหนึ่ง. 
 

สําหรับคําวา  โลกิยะ  และโลกุตตระ  ๒  คํานี้  มักจะถือเอาความ 
หมายกันอยางแคบๆ วาโลกิยะเปนการกระทําของปุถุชน,  โลกุตตระ  เปนการ 
กระทําของพระอริยเจา;  หรืออีกอยางหนึ่งก็วาโลกิยะนั้น  ยังกลับกลอกหรือ 
กลับไปกลับมา,  สวนโลกุตตระ  เด็ดขาดตายตัวลงไปแลว  ดังนี้เปนตน  แต 
อาตมาขอรองใหถือเอาความหมายใหกวางกวานั้น  ดังเชนในกรณีของมรรคมี 
องคแปดนี้  ซึ่งจะไดชี้ใหเห็นโดยละเอียดตอไป. 
 

โลกิยมรรค  ก็เปนไปในทางที ่จะสําเร็จประโยชนตามวิสัยของโลก 
สวนโลกุตตรมรรค  ก็คือ  เปนไปเพื่อสําเร็จประโยชนในการที่จะอยูเหนือวิสัยโลก 
อันหมายถึงการบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน.  ที่อยูในวิสัยโลก  ก็หมายความวาอยูดี 
กินดี  ในลักษณะที่เปนธรรมะ  อยางที่เราเรียกกันวา  มนุษยสมบัติ  สวรรคสมบัติ 
นั่นเอง ;  แตยังอยูในวิสัยโลก  ก็เพราะวา  ยังมีจิตใจ  พอใจอยูในความเปน 
อยางนั้น  หรือในโลกนั่นเอง  ดังนั้น  บางทีก็จะตองรองไหบางเปนธรรมดา  ทั้งที่ 
ไมไดทําผิด  ทําชั่วอะไร  ก็ตองรองไหอยูเปนธรรมดา.  ในเมืองสวรรคก็ยัง 
ตองมีการรองไห  ขอใหเขาใจอยางนั้น  เพราะวานั่นยังอยูในวิสัยโลก,  ยังอยู 
ภายใตอํานาจของความโลภ  ความโกรธ  ความหลง.  แมไมทําผิด  ทําชั่ว  แตทําดี 
อยูโดยประการทั้งปวง  เมื่อสิ่งตางๆไมเปนไปตามมปรารถนา  เชนความตาย 
มาถึงก็ตองรองไหอยางนี้เปนตน  แปลวา  เขาเปนคนดี  มีความสุขตามวิสัยโลก 
นี้เรียกวา  มนุษยสมบัติ  หรือสวรรคสมบัติ  แลวแตจะเรียก. 
 

สวนโลกุตตรมรรคนั้น   นําไปสู นิพพาน   คือมีจิตใจอยูเหนือการ 
ที่จะรองไหหรือหัวเราะอีกตอไป  เขาเห็นสิ่งตางๆ ในโลกนี้เหมือนกับของเด็กเลน ; 
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มีจิตใจวางจากความรูสึกวาตัวกู  ของกู  โดยประการทั้งปวง  จึงเปนจิตใจที่อิสระ 
สูงสุด  เขาอยูเปนสิ่งเดียวกับความวาง  คือความไมเปลี่ยนแปลง  ความไมตองเปน 
ไปตามกาลเวลา  หรือตามเหตุปจจัย;  มันสูงสุดถึงอยางนั้น.  แตแลวในการปฏิบัติ 
ก็ใชมรรคมีองค  ๘  อยางเดียว  มีรูปรางอยางเดียวกันทั ้งนั ้น,  มีองค  ๘  องค 
ดังที ่กลาวมาแลวนั ่นเอง  เมื ่อเปนดังนี ้  องคมรรคทุกองคนับตั ้งแตสัมมาทิฏฐิ 
เปนตนไปทั ้ง  ๘  องคนั ้น  ก็เลยตองแบงเปนอยางโลกิยะ  และโลกุตตระเปน 
๒  อยางไปตาม. 
 

องคมรรคที่  ๑  คือสัมมาทิฏฐิ  ที่ถูกแบงเปนโลกิยะและโลกุตตระนั้น 
จะชี้ใหเห็นวาตางกันอยางไร 
 

สัมมาทิฏฐิ  ความเห็น  ความเชื่อ  ความเขาใจถูกตองที่เปนโลกิยะ  นั้น 
มีแนวอยูวา  เขามีความเชื่อวา  ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว  บิดามารดามี  ครูบาอาจารยมี 
นรกสวรรคมี  สัตวเปนอุปปาติกะมี  อยางนี ้เปนตน;  ถาเชื ่ออยางนี้  เห็นอยางนี้ 
เขาใจอยางนี้  ก็เรียกวามีสัมมาทิฏฐิแลว  หากแตวาเปนอยางโลกิยะ. 
 

ที่วา  มีดี  มีชั่ว  มีบุญ  มีบาปนั้น  หมายความวา  เขาเชื่อวา  ทําดี  ดี 
ทําชั ่ว   ชั ่ว  ;  เพราะพอทําดี  มันก็ดีแลวตั ้งแตเมื ่อทํา   เพราะเราบัญญัติการ 
กระทํานั ้นวาดีตรงกันหมด;  ในการทําชั ่วก็เหมือนกัน  พอทําชั ่วลงไป  ก็ชั ่วแลว 
ตั้งแตเมื่อทํา  เพราะเราบัญญัติที่ตัวการกระทํานั้นวาชั่ว  และทําลงไปแลวมันก็ตอง 
ชั่วแลว  ขอนี้อยาไปเอาผลพลอยไดเปนเกณฑ;  เชน  เงิน  ชื ่อเสียง  ที ่พลอย 
ไดนั ้นมันเปนหลักไมได  แตมันเปนหลักไดอยูอยางหนึ่งวา  ถาเงินไดมาจากการ 
ทําชั ่ว   ตองเป น เง ินชั ่ว ;  ถา เง ินมาจากการทําด ี  ก็เป น เง ินด ี  เง ินชั ่วก ็ทํา 
เจาของใหเปนคนชั่ว  กินใชเขาไปก็ทําใหเลือดเนื้อเปนภูตผีปศาจไปหมด;  เงินดี 
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เมื ่อ เอามากินมาใชก็ทําใหเปนสุขอยางปกติ  จึงทําใหเปนคนดี.  ชื ่อ เสียง 
ก็เหมือนกัน  ถาเปนชื่อเสียงปลอมไดมาจากการทําชั่ว  มันก็ทําคนนั้นแหละให 
กลายเปนภูตผีปศาจไป;  ถาชื่อเสียงดี  มาจากการทําดี  ก็ทําใหคนนั้นเปนคนดี 
จริงๆ ไดเหมือนกัน.  สิ ่งเหลานี ้เปนผลพลอยได  ไมใชตัวกรรม .  ตัวกรรมนั ้น 
คือ   การทําดี  ดี  ทําชั ่วชั ่ว ,  และมันสําเร็จไปแลวตั ้งแตเมื ่อ ทํา   เพราะเรา 
บัญญัติตัวการกระทํานั้นเองวาดี  หรือวาชั่ว;  สวนผลพลอยไดนั้น  ก็มีทั้งทั้งดีชั่ว 
ตามกันไปอีก ;  เงินดีก ็มี  เงินชั ่วก็มี  ชื ่อ เสียงดีก็มี  ชื ่อ เสียงชั ่วก็มี.  ฉะนั ้น 
อยาไปเขาวา   ทําดีเกือบตาย   ไมเห็นไดเงิน   ไดชื ่อ เสียง ;  อยางนี ้ม ัน เปน 
ความเขาใจผิดมาก  เพราะมันดีเสร็จแลว  แตวาผลพลอยไดสวนนั้น  มันยังไมทัน 
จะได  อาจจะไดทีหลังก็ได  บางทีไปคิดเสียวา   บางคนทําเลว   ทําชั ่วอยู 
หลังฉากกลับไดรวย  ไดชื ่อเสียง;  ที ่จริงทําชั ่วนั ่นมันตองชั ่วแลว  คนนั ้นตอง 
ชั่วแลว,  เงินที ่ไดมาก็เปนเงินชั ่ว  ชื่อเสียงก็ชื ่อเสียงปลอม  เอามาทําตัวเองให 
เปนภูตผีปศาจ   ไมใชมนุษย.  ถาเอามาหลอ เลี ้ยงชีวิตตัวเองและลูกเมีย 
ก็พลอยเปนภูติผีปศาจกันไปหมดทั้งบานทั้งครอบครัวอยางนี้.  การเขาใจถูกตอง 
อยางนี้เรียกวา  สัมมาทิฏฏฐิ  ในเรื่องดีเร่ืองชั่ว  เร่ืองบุญเรื่องบาป. 
 

สวนสัมมาทิฏฐิที่วา  บิดามารดามี  ครูบาอาจารยมีนั้น  หมายความวา 
พวกมิจฉาทิฏฐินั้น  เขาไมยอมรับวา  บิดามารดาเปนบิดามารดา  เขาถือวาทาน 
ทั้งสองนี้อาศัยความสุข  สนุกสวนตัวทานตางหากไมไดตั้งใจใหเราเกิดมาเปนตน 
เขาไมถือวาเปนบิดามารดา.  และไมถือวามีครูบาอาจารย,  เขาวามีแตบุคคล 
ที่รับจางสอนหนังสือ  เปนลูกจาง.  และเขาไมถือวามีอุปปาติกกําเนิด  คือวาตาย 
แลวไปเกิดเปนเทวดา  เปนสัตวนรกเปนตน.  นี้เปนเพราะเขาไมมองเห็น  แมแต 
วาคนเรานี้ยังนั ่งอยูที ่นี ่  พอเราคิดอยางสัตวนรกก็เกิดเปนสัตวนรกแลว,  พอเรา 
คิดอยางเทวดา  ก็เปนเทวดาแลว,  เราคิดอยาโจรก็เปนโจรแลว  ,  ถาคิดอยาง 
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๑๘๙ตัวแทของจริยธรรม 

สุภาพบุรุษ  ก็เปนสุภาพบุรุษแลว;  ณ  ที่ตรงนี้เอง  ดวยความคิดสักวา  ขณะจิต 
หนึ่งเทานั้น  ก็เกิดเปนนั้นเกิดเปนนี่  เกิดเปนโนนไดตางๆนานา  นี่คืออุปปาติก 
กําเนิด  สวนพวกที่เปนสัมมาทิฏฐินั้นยอมรับวาบิดามารดามี  ครูบาอาจารยมี, 
และเชื่อวาอุปปาติกกําเนิดอยางนี้มี  แลวเขาก็กลัวที่จะไปเกิดชั่ว  เปนเหตุใหเชื่อวา 
นรกมีจริง   สวรรคมีจริง ,  ไปเกิดในนรกก็เปนไดจริง ,  ไปเกิดในสวรรค 
ก็เปนไดจริง;  เทานี้ก็พอแลวที่จะเรียกวา  โลกิยสัมมาทิฏฐิ  มีแตจะทําคนใหดี 
ทําใหคนขยันในความดี  ขะมักเขมนในความดี  มีปญญารูวาควรจะทําอะไร  ไมควร 
ทําอะไร ;  ไมเปนที่ขัดขวางความเจริญทางไหนเลย. 
 

แตวาสัมมาทิฏฐิเพียงเทานี้  ยังไมทําใหอยูเหนืออารมณ  เหนือโลก 
เหนือความบีบคั้นของความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ได  ฉะนั้นเขาจะเปนเพียงคนดี 
ก็มีการรองไหอยางคนดี  นี้เปนธรรมมดา.  ขอน้ีทําใหพูดไดอยางลึกซึ้งตอไปอีกวา 
คนมีบุญก็ทุกขอยางคนมีบุญ  คนมีบาปก็เปนทุกขไปตามประสาคนมีบาป  เชนเดียว 
กับคนที่เปนเศรษฐี  ก็มีความทุกขไปอีกแบบหนึ่งตามประสาคนที่เปนเศรษฐี 
ไมใชเหมือนกับคนขอทาน  ดังนี้.  หรือวาคนที่เปนพระเจาแผนดินก็มีความทุกข 
อีกแบบหนึ่ง  ตามแบบของพระเจาแผนดิน  ไมใชแบบเดียวกับราษฎรอยางนี้ 
เปนตน .  อยางนี ้เรียกวา  ยังไมพนทุกข,  แตละแบบมีความทุกขตามแบบ 
ของตนๆ;  แตวาเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว  มีความทุกขเพราะปญหาแหงการเกิด 
แก  เจ็บ  ตาย  หรือเพราะวา  ธรรมชาติที่เด็ดขาดนั้น  ไมเอออวยกับใครหมด; 
มีกฎเกณฑของมันอยางไร  มันก็เปนไปอยางนั้น;  เพราะฉะนั้นเพียงแตอํานาจ 
ของสัมมาทิฏฐิโลกิยะนี้  ไมพอที่จะดับทุกขทั้งปวงได  จึงตองมีสัมมาทิฏฐิประเภท 
โลกุตตระขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง. 
 

ทีนี ้  สัมมาทิฏฐิประเภทโลกุตตระ  ที ่ส ูงขึ ้นไปนี ้ก ็คือรู   เรื ่องอริยสัจจ 
ไดแกการรูอยางถูกตองวา  ทุกขเปนอยางไร  เหตุใหเกิดทุกขเปนอยางไร  นิพพาน 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๙๐

คือทุกขดับสนิทนั้นเปนอยางไร,  มรรค  คือขอปฏิบัติเพื่อนิพพานนั้นเปนอยางไร. 
นี่แหละมันสูง  หรือกวางจนถึงกับครอบคลุมความทุกข  ทุกชนิดไว.  รูอยางนี้ 
แลวสามารถจะดับทุกขสิ้นเชิง. 
 

อีกอยางหนึ่งโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ  คือมีความรูเร่ืองกรรมที่สาม  คือกรรม 
อริยมรรคมีองคแปด  ประเภทที่เปนโลกุตตระนี้เอง  ที่ปฏิบัติแลวทําใหจิตเขาถึง 
ความหลุดพนจากความยึดมั่น  ถือมั่นวาตัวกู  ของกู  ไมยึดถือในกรรมที่หนึ่ง 
ที่สอง  คือกรรมดี  กรรมชั่วอีกตอไป  คือมีจิตใจอยูเหนือความรูสึกที่จะยึดดี  ยึดชั่ว 
เปนจิตใจที่เปนอิสระ  อยูเหนือกรรมทั้งปวง.  อยางนี้เรียกวา  เปนกรรมที่สาม. 
หรืออีกอยางหนึ่งก็คือรู  เรื่องปฏิจจสมุปบาท  วาสิ่งตางๆ อาศัยกันเกิดขึ้นแลว 
เปนไปอยางนี้ๆ,  อาศัยกันเกิดขึ้นแลวเปนไปอยางนั้นๆ เหมือนลูกโซคลองกัน 
เปนสายตามเรื่องของปฏิจจสมุปบาท  ไมตองมีใครที่ไหนยื่นมือเขามา;  ไมตอง 
มีเทวดาศักดิ์สิทธิ์  หรือพระเจาศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนยื่นมือเขามา;  เพียงแตอาศัย 
อํานาจแหงเหตุปจจัย  หรือเหตุผลของมันเองลวนๆ สิ่งตางก็เกิดขึ้นและเปน 
ไปได.  นี่เรียกวารู เรื ่องปฏิจจสมุปบาท.  แตในที ่สุดก็คือตองรู  เรื่องไตรลักษณ. 
ไตรลักษณคือลักษณะที่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนอนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา.  หรือ 
สรุปความวา  “สพฺเพ  ธมฺเม  นาลํ  อภินิเวสาย”  สิ่งทั้งหลายทั้งปวง  ไมมีสิ่งใดเลย 
ที่ควรเขาไปยึดมั่น  ถือมั่นวา  เปนตัวเรา  ของเรา  อยางนี้. 
 

ทั้งหมดนี้เรียกวา  “โลกุตตระสัมมาทิฏฐิ”  คือความเห็นชอบชั้นที่เปน 
ไปเพื่อโลกกุตระ  ทําใหอยูเหนือวิสัยโลก;  ความเปลี่ยนแปลงตางๆของโลก 
ไมทําใหบุคคลนั้นรูสึกสะเทือนใจ,  เขาอยูเหนือความหวั่นไหวไปตามโลก ; 
แตแลวก็ไมเปนอุปสรรคศัตรู  แกการสรางความเจริญของโลกชนิดไหนเลย. 
การที่เปนผูมีจิตใจวางจากความยึดถือชนิดนั้นเสียอีก  จะชวยใหทําอะไรไดไมผิด 
ทําไดเกง  ดังที่อาตมาไดกลาวถึงอานิสงสของความมีจิตวาง  ดังตัวอยางในการ 
บรรยายในคร้ังที่แลวมา. 
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๑๙๑ตัวแทของจริยธรรม 

สัมมาทิฏฐิประเภทโลกุตตระนี้  มีความมุงหมายเพื่อการบบรลุมรรค  ผล 
นิพพาน   โดยตรง ,  ทําใหม ีจิตใจอยู เหนือวิส ัยโลก   ไมเหมือนกัยสัมมาทิฏฐิ 
ประเภทแรกหรืออยางโลกิยะ  ซึ่งเปนไปตามวิสัยโลก;  ดังนั ้นสัมมาทิฏฐิจึงตอง 
แบงเปนโลกิยะและโลกุตตระอยางนี้. 
 

ทีนี ้ก ็มาถึง  สัมมาสังกับโป .  ความดําริใฝฝนชอบนี ้ก ็เหมือนกัน  ถา 
ดําริไปตามเรื่องราวของโลกในทางที่ถูก  ที่ชอบ  ก็เรียกวา  สัมมาสังกัปโปอยางโลก; 
ถาดําริเพื่อนิพพานหรือเหนือโลก  ก็เปนโลกุตตรสัมมาสังกัปโป. 
 

สวน  สัมมาวาจา  หรือการพูดจาชอบนั้น  ถาพูดจาเรื่องโลกๆ อยาง 
ถูกตอง  เปนการพูดจาถูกตองไปตามวิสัยโลก  ก็เปนสัมมาวาจาอยางโลกิยะ; 
ถาพูดจาไปในทางเหนือโลก  พนจากโลก  ก็เปนสัมมาวาจาอยางโลกุตตระอีก 
เชนเดียวกัน. 
 

สัมมากัมมันโต  การกระทําชอบ  ก็มีหลักอยางเดียวกันอีก  :  สัมมา- 
กัมมันโต  นี่ทานจําแนกเปนการเวนจากปาณาติบาต  อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร. 
อาตมามีขอที่จะบอกกลาวที่ประหลาดอีกอยางหน่ึงวา  ในพระบาลีพุทธภาษิตที่ 
กลาวถึงมรรคมีองคแปดนี้  เมื ่อกลาวถึงสัมมากัมมันโตนี้  แมกลาวกับภิกษุสงฆ 
ก็ยังมีบาลีจําแนกเปน  ปาณาติบาต,  อทินนาทาน,  กาเมสุ  มิจฉาจาร  ไมได 
เปลี ่ยนขอที ่สาม เปน   อพฺรหฺมจริยา   เลย ,  นี ่ประหลาดไหม ;  คือมัน เปน 
อยางเดียวกับที่กลาวกับฆราวาสในเรื่องศีลของฆราวาส ;  เพราะฉะนั้นทานตอง 
เขาใจในคําวา  กาเมสุ  มิจฉาจาร  นี ้ใหดีๆ.  สําหรับคําวา  ปาณาติบาต   นั ้น 
ไมตองพูดกันแลว  หมายถึงการเบียดเบียน  ทําอันตรายแกรางกายและชีวิตของ 
สัตวอื ่นดวยเจตนาที ่เห็นแก  ตัวกู  ของกู  ดังที ่ทราบกันดีอยู แลว.  อทินนาทาน 
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ก็เหมือนกัน  ถือเอาสิ่งของผูอื ่นไมไดให  ดวยความเห็นแกตัวกู  ของกู;  แตพอ 
มาถึง  กาเมสุ  มิจฉาจารานี้  คนโดยมากมักจะเขาใจเสียวา  หมายถึงการประพฤติผิด 
ทางชูสาวเทานั้น  เลยทําใหเด็กๆ ไมตองถือศีลขอนี้  เพราะเด็กเล็กๆ ขนาดเด็ก 
อนุบาลจะผิดศีลชูสาวไดอยางไร.  อาตมาไดยืนยันมาหนักหนาแลววา  ขอน้ีตอง 
แปลใหถูกตองตามตัวหนังสือท่ีมีอยู  วา  “กาเมสุ  มิจฉาจารา”  นี้แปลวา  ประพฤติ 
ผิดในของรักของใครทั ้งหลาย .  “สุ”  เปนวิภัตติ ์และเปนพหุวัจนะ   แปลวา 
ทั้งหลาย ;  กาเมสุ  แปลวา  ในกามทั้งหลาย  คือในของรักใครทั้งหลาย ;  มิจฉา- 
จาราแปลวา  ประพฤติผิด  ถูกแลวการประพฤติผิดในทางชูสาวทั้งหลายนั้นเปน 
การประพฤติผิดในกาม   ในของใครอยางหนึ่งนั ้นแนนอน  แตวาเด็กๆ เล็กๆ 
ที่ประพฤติผิดในของรักของใครของบุคคลอื่น  เชน  เด็กคนหนึ่งรักตุ กตามาก 
แลวเด็กเล็กๆ อีกคนหนึ่งไปทําใหสกปรก  หรือย่ํายีเลน  ใหเจาของเขาเจ็บชํ้าน้ําใจ 
เชนนี ้  นี่ก็ผิดศีลขอนี้อยางเต็มรอยเปอรเซ็นตเหมือนกัน.  ฉะนั้นครูบาอาจารย 
จะตองพยายามอธิบายใหเด็กเล็กๆรูจักรักษาศีลขอสามดวย  อยาไปเขาใจวายังไม 
เปนเด็กรุนหนุมสาว   แลวไมตองถือศีลขอนี้.  แตเมื ่ออาตมาอธิบายอยางนี้ 
มีผูรูบางคนเอาไปกระแนะกระแหนในวิทยุกระจายเสียงดวยซ้ําไปวา  อธิบาย 
บาๆ บอๆ อธิบายเอาเองตามชอบใจอยางนี้ ;  แตอาตมาก็ยังยืนยันในขอนี้อีก 
ครั้งหนึ่งวากาเมสุ  มิจฉาจารา   ตองแปลอยางนี้  ตองมีความหมายอยางนี้ 
นี้ขอฝากไวดวย. 
 

ทุกคนถาประพฤติผิดในของรักของคนอื่น  ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
แลว  ก็เรียกวาประพฤติผิดศีลขอที่สามนี้ทั ้งนั ้น.  เรื่องนี้มันไมเหมือนกับไปฆา 
ซึ่งเราก็ไมไดไปฆาเขา,  และมันก็ไมเหมือนกับไปลักของเขา.  เรื ่องนี ้มันเปน 
เรื่องทําใหเขาเจ็บชํ้าน้ําใจหรือเสียหาย  ในเรื่องที่เกี่ยวกับของรักเทานั้น ;  เพราะ 
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คําวา  “กามะ”  นี้แปลวา  รัก  หรือ  ใคร  ในของรักหรือของใครทั้งหลาย  อยาได 
ไปประพฤติลวงเกินเขาเปนอันขาด.  เพียงแตวาคนหนึ่ง  เขาซื้อรถจักรยานมา 
ใหมๆ เขากําลังรักของเขาอยู  คนหยาบคายคนหนึ่ง  ไปทําของเขาใหสกปรก 
หรือเสียหายไป  มันไมอาจจะผิดศีลขออื่นไดก็จริง  แตมันจะ  ตองศีลขอสามนี้ไม 
มากก็นอย;  เพราะฉะนั้นถาเราจะชวยกันรักษาศีลขอนี้ใหสะอาดแลว  โลกนี้จะ 
สะอาดขึ้นอีกเปนอันมาก. 
 

เรื่องศีลอยางนี้จะเปนโลกิยะ  หรือโลกตุตระไดอยางไร  ขอใหฟงตอไป : 
ขึ้นชื่อวาพวกโลกิยะแลว  ไมวาอยางไหนหมด  ยอมยังอยูในขั้นเด็กสอนเดิน 
เปนเด็กอมมือหรือเด็กสอนเดินทั้งนั้น  คือตองคิด  ตองทําไปดวยเจตนาตามบท 
บัญญัตินั้นๆ.  โดยเนื้อแทในความรูสึกสวนลึกนั้น  ยังไมรู  ยังไมเขาใจ  ยังไม 
แจมแจง  ฉะนั้นจึงตองเจตนาทํา;  เชนวารักษาศีลก็ไปปฏิญญาตอพระที่วัด 
วาจะรักษาศีล  ทั้งนี้เพื่อผูกมัดตัวเองเขาไว  แลวก็มาตั้งอกตั้งใจเพื่อจะรักษา. 
แตแลวก็ตบยุงบาง  เดี๋ยวก็เอาเปรียบคนนั้นคนนี้บาง  เดี๋ยวก็ไปลวงของรัก 
ของคนอื่นเขาแลว;  ศีลนี้ลุมๆ ดอนๆ เวาๆ แหวงๆ ดางๆ พรอยๆ อยางนี้ 
รักษาใหจนตาย  มันก็ไมเคยบริสุทธิ์สักที;  ไมเปนอริยกันตศีลที่พระอริยเจา 
พอใจไดเลย.  นี่เปนแบบโลกิยะซี่งตองอาศัยเจตนา  ความตั้งเจตนาพยายาม 
ระมัดระวัง. 
 

แตถาเปนศีลแบบโลกุตตระแลว  มันมาเหนือเมฆ.  อาตมาขอใช 
คําอยางนี้  แมจะโสกโดกไปบางก็ขออภัย  เพื่อรวบรัดเวลา. ขอนี้เปนไปโดย 
หลักที่วา  เพราะไดไปศึกษาเรื่องสุญญตา  คือไมมีอะไรที่ควรยึดถือ  เปนตัวกูหรือ 
ของกูเลย;  เมื่อจิตวางจากความยึดมั่นถือมั่น  วาตัวกู  ของกูอยางนี้แลว   มันลัก 
ของใครไมได  มันฆาใครไมได  มันไปประพฤติลวงเกินของรักของใครไมได; 
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มันจึงเปนศีลที ่บริสุทธิ ์ไปเสียทุกระเบียดนิ ้วและทุกวินาที  หรือทุกลมหายใจ 
เขาออกเลย  ศีลที่เปนโลกุตตระยอมเปนอยางนี้.  เพราะเขาไดทําจิตใหมองเห็น 
โลกเปนของเด็กเลนไปเสียกอนแลว  จิตอยูเหนือวิสัยโลกแลว  จึงไมมีจิตใจที่ไหน 
ที ่จะมาเปนตัวเจตนาที ่จะฆาเขา  ลักเขา  ลวงเกินของรักของเขามันจึงเปนศีล 
ที่พระอริยะเจาชอบใจ  เรียกวา  อริยกันตศีล  เปนศีลชนิดที่เปนรากฐานของการ 
บรรลุมรรคผล  ผลอยางแทจริง.  สวนศีลโลกิยะนั้น  ลมลุกคลุกคลาน  รักษาศีล 
จนตายไมเคยบริสุทธิ ์  นี ้มันก็เปนไปตามเรื ่องของชาวโลก ;  เปนชาวโลกชนิด 
ที่ยังไมสามารถจะทําอะไรใหดีกวานั้นได. 
 

ครูบาอาจารยของเราเปนชนชั้นปญญาชน  ยอมมีสติปญญา  มีความ 
สามารถพอที่จะฟงเรื่องสุญญตาเขาใจ  ฉะนั้นขอใหสนใจเถิดไมเสียหลาย;  จะทําให 
รักษาศีลไดงายๆ เหมือนวาเลน  และมีศีลบริสุทธิ์ผุดผอง  เปนที่ชอบใจของพระ 
อริยเจาได  เพราะมันเปนการหามกันเด็ดขาดอยู ในภายในเสียเอง  ไมตองมา 
สํารวมหามกันขางนอก;  ซึ่งถากิเลสสมันทะลุออกมาถึงขางนอกเสียแลว  มันจะฆา 
มันจะลัก  มันจะเอาเปรียบอะไรๆอยู ทุกเมื ่อ  นี ่มันไมไหว  สู มันไมไหว;  ฉะนั ้น 
จึงเปนโลกียศีลอยูเรื่อย  ไมสําเร็จประโยชน  เผลอเขาก็ตองไปอยูในคุกอยูในตะราง 
เพราะมันคอยแตจะพุงออกมาเรื่อย  แตถาตัดตนตอมันขางในไดแลว  คือเปนศีล 
ที่จะนอมนําไปฝายโลกุตตระไดแลวมันสบาย ;  รักษาศีลสักเทาไรๆ ก็ไมรําคาญ 
ไมเดือดรอน  ไมรูสึกวามาก  ไมยุงยากเลย;  จะบัญญัติศีลมาใหสักกี่รอยขอก็ยังรักษา 
ได  เพราะมันเปนการรักษาเพียงตัวเดียว  คือรักษาเรื่องวางจากตัวกู  ของกูนี้เอง. 
 

สําหรับสัมมาอาชีโว  นั้น  เกือบจะไมตองกลาวอธิบายอะไรมากมายนัก 
เพราะวาพอจะเขาใจกันไดวา  ฆราวาสมีอาชีพอยางไร  บรรพชิตมีอาชีพอยางไร 
และแมแตพระพุทธเจามีอาชีพอยางไร  ก็ย ังพอจะกลาวได วา  มันตางๆ กัน . 
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คนเราตามธรรมดามีอาชีพดวยเหงื่อไคล  ก็ทําไปอยางคนธรรมดา;  คนที่ไมตอง 
เปนอยางนั้น  มีอาชีพดวยสติปญญา  ก็ทําไปดวยสติปญญา;  ขอแตใหมันไมเปน 
การผิดธรรมะก็แลวกัน  ที่สูงไปกวานั ้น  เชน  พระอรหันต  พระอริยเจา  ทานมี 
อาชีพเปนเจาหนี ้  เหมือนพวกครูเรานี ้,  ซึ่งอาตมาหมายถึงครูอุดมคติ  ที่กลา 
ปฏิญญาตัวเองวาเปนครูตามอุดมคตินั้น  จะมีอุดมคติอยางเดียวกับพระอรหันต 
หรือพระอริยสาวก  แลวก็จะมีอาชีพเปนเจาหนี ้เชนเดียวกัน.  การทีมีอาชีพเปน 
เจาหนี ้อยางนี ้  เขาเรียกวา  สามิบริโภค .  สามิ  แปลวา  นาย   หรือเจาหนี ้; 
บริโภค  ก็แปลวาบริโภค  การบริโภคอยางเจาหนี ้หรืออยางนายก็คือ  สิ่งที ่เรา 
ไดทําใหไปแกผู อื ่นนั ้นมีคามากมาย   จนเหลือที ่เขาจะตอบแทนไหว ;  เขาเป น 
ลูกหนี้อยางยิ่ง  เขาจึงตองผอนผันใชหนี้ทีละนิดๆ เทาที่เขาจะสามารถใชใหแกเราได. 
 

สําหรับพระอรหันต  หรือพระพุทธเจานี้  ทานมีคุณประโยชนแกสัตว 
โลกมากมาย  จนคํานวณไมไหวทีเดียว  แลวสัตวโลกผอนใชหนี ้ใหทานเทาที ่จะ 
ใชหนี้ใหได  ดังนั้นการบริโภคปจจัยสี่ของทานนั้น  จึงเปนการบริโภคอยางเจาหนี้ 
นี่แหละคืออาชีพของเจาหนี้  ขอใหฟงดูใหดี.  ถาครูบาอาจารยของเรามีอุดมคติ 
อยางที่กลาวมาแลวในการบรรยายครั้งที่  ๑,  ที่  ๒,  ที่  ๓  ซึ่งไดยินวาทําใหรูสึก 
หนาวๆ รอนๆ กันนั้นก็เพื่ออุดมคติของครูจะไดบริบูรณ  ทําใหครูเปนปูชนียบุคคล 
เลยกลายเปนเจาหนี ้  แลวก็เหลืออยู อยางเดียวแตวา  สัตวโลกหรือประชาชาว 
โลกนี้  จะตองผอนใชหนี ้  มันจึงเปนอาชีพที ่ประหลาดอยางหนึ ่ง  ซึ่งเปนอาชีพ 
ของปูชนียบุคคล  ไมใชลูกจางอยางนี้เปนตน  อาตมายกตัวอยางอาชีพตางๆกัน 
มาใหฟงดังนี ้  ก็เพื ่อจะเปนเครื่องชวยยใหเขาใจชัดเจนวา  อาชีพมีหลายอยาง; 
ขออยาทําไปใหผิดวิธี  ก็จะเปนสัมมาอาชีวะไปหมด  แตทวา  นักบวชบรรพชิต 
รูปใดรูปหนึ ่ง  ไมทําหนาที ่ของบรรพชิต  มันก็หมดอาชีพเจาหนี ้ไปทันที  กลาย 
เปนอาชีพลูกหนี ้ไป.  เมื ่อทํางานไมคุ มคาขาวสุกก็เปนบาป  คือถึงกับตกนรก 
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ไปเลยอยางนี้เปนตน  ไมยกเวนใคร;  ไมเฉพาะแตชาวบาน  แมแตบรรพชิต 
ก็ยังอยูในกฏเกณฑอันเดียวกัน. 
 

สัมมาวายาโม  แปลวา  พากเพียรชอบ  โดยหลักนั้น  ทานวางไววา 
พากเพียรท่ีจะไมทําใหผิดใหชั่ว;  และพากเพียรที่จะละสิ่งที่ผิดที่ชั่วที่มีอยูกอนนั้นเสีย 
นี ้คู หนึ ่ง;  และอีกคู หนึ ่งก็ค ือ  พากเพียรที ่จะทําใหม ันถูก  มันดีขึ ้นมา,  แลวก็ 
พากเพียรจะรักษาสิ่งที่ถูกท่ีดีอยูแลวนั้น  ใหยังคงอยูและเจริญขึ้นไป  นี้อีกคูหนึ่ง, 
รวมเปนสองคู .  นี ้คือแนวหรือประมวลทั ้งหมด   ของสิ ่งที ่เรียกวาพากเพียร. 
คิดดูเถิดวา  หลักที่กลาวนี้จะเปนอุปสรรคศัตรูแกการสรางบานเมืองไมใหเจริญ 
ไดอยางไร. 
 

ถาเปนบรรพชิต  ก็ตองมีความพากเพียรไปตามแบบบรรพชิต  เอามา 
ปนกันไมได;  ถาเปนชาวบาน   ก็ตองพากเพียรไปตามแบบของชาวบาน  ; 
แลวมันก็ยังอยูในรองรอยของอริยมรรคมีองค  ๘  ดวยกันทั้งนั้น. 
 

สัมมาสติ  หมายถึงการที่จิตทรงตัวอยูได  ในลักษณะที่อารมณหรือโลก 
มาทําใหหวั ่นไหวเปลี่ยนแปลง  งอนแงนคลอนแคลนไมได;  หมายความวา 
ไมมีอะไรมายั่วใหลุ มหลงไปตามได;  เพราวาจิตใจของเรานี ้  ถาถูกอะไรมาดึง 
มาจูงไปไดแลว  มันก็เสียการทรงตัว  มีแตจะตกไปในฝายต่ํา;  ฉะนั้น  สติจะตอง 
ทรงตัวอยูใหสมบูรณ  ในการที่จะรูวา  อะไรเปนอะไร  แลวทรงตัวอยูไดอยางไม 
เสียหลัก.  ไมวารูปจะเขามาทางตา  เสียงจะเขามาทางหู  หรือกลิ่นเขามาทางจมูก 
หรือะไรเขามาทางไหนก็ตาม  จะตองมีสติสัมปชัญญะพรอมบริบูรณอยูเสมอที่จะรู 
วาอะไรเปนอะไร  โดยที่ถูกก็คือ  จะไมยึดมั่นอะไรวาเปนตัวกู  เปนของกูนั่นเอง. 
นี่เรียกวา  สัมมาสติ  สติที ่ถูกตองอยางยิ ่ง.  หรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกวา  ความไม 
ประมาท .  ถามีสติอยางนี ้  เรียกวามีความไมประมาท   เปนอยู ดวยความไม 
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ประมาท  ;  พอ เสียหลักท รงตัวอยู  ไม ได  เปนผู  ไมมีสติ  ก็เ รียกวา เปน 
ผูประมาทแลว. 
 

สัมมาสมาธิ  ความตั้งใจมั่นชอบ  คือความตั้งใจไวมั ่นคงโดยชอบ. 
คําวา  “ชอบ”  นี้  ภาษาบาลีขยายความออกไปเปน  กัมมนียะ.  กัมมนียะ  แปลวา 
“ควรแกก ารกระทําการงาน ”.  จิตที ่ม ีล ักษณะเปนสมาธินั ้น   มีหลัก 
วา “ปริสุท โธ ,  สมาหิโต ,  กมฺมนีโย ”.  ปริสุทฺโธ   แปลวา   บริสุทธิ ์หมดจด  ; 
สมาหิโต   แปลวา   ตั ้งมั ่น  ;  กมฺมนีโย   =  ควรแกการงาน   แลวถือ เอา 
ความหมายของคําวา  กัมมนีโย  =  ควรแกการงาน  นี้เปนหลักสําคัญ ;  เพราะถา 
มันบริสุทธิ์  มันก็ยอมควรแกการงาน  และเมื่อมันตั้งมั่น  มันยอมควรแกการงาน ; 
เพราะฉะนั้นเราถือเอาคําวา  ควรแกการงาน  น้ีเปนหลักแตเพียงคําเดียวก็พอแลว. 
 

ในเวลาใด  จิตแนวแน  ควรแกการคิด  การนึกการตัดสินใจ  การพิจารณา 
การแทงตลอดปญหาอะไรตางๆ แลว  นั่นเรียกวา  จิตมีสภาพเปน  กัมมนีโย; 
นั่นแหละคือความหมายของคําวา  สมาธิที ่แทจริง.  ถาพิจารณาดูแลวก็ตรงกับ 
คําวา  active;  กัมมนีย  นี่ตรงกับคําวา  active  ไมใชหมายความวา  มันวิ ่งวุ น 
ลนลาน  วองไวถึงขนาดลนลาน  อยางนั้นก็ไมใช ;  มันไวตอการทํางานที่ถูกตอง 
ตางหาก.  แลวคิดดูเถิดวาใครบางที ่ไมตองการจิตชนิดนี้ ;  ไมวาในเรื่องโลก  ๆ 
หรือในเรื่องธรรม.  ไมใชวาถาเปนสัมมาสมาธิแลว  ตองไปนั่งตัวแข็งอยู ในปา 
ในถ้ํา  ไมทําอะไร  อยางนี ้ไมใช;  อยางนี ้วาเอาเอง,  พระพุทธเจาทานไมไดวา. 
สัมมาสมาธิของทาน  ตองหมายถึงปริสุทฺโธ  คือบริสุทธิ ์,  สมาหิโต  คือตั ้งมั ่น, 
กมฺมนีโย  คือควรแกการงานอยูเสมอ ;  เปนจิตที่ใชไดทุกกรณี. 
 

องคทั้ง  ๘  นี้  นับตั้งแตสัมมาทิฏฐิ  มาจนถึงสัมมาสมาธินี้  เปน  factor 
อันหนึ ่งๆ  รวมกันเขาเปนเรื ่องเดียวคือ   มรรค  ;  ฉะนั ้นจะเปนทางเดินไปสู 
นิพพานได  ก็ตอเมื่อครบทั้ง  ๘  องค  รวมเปนทางทางเดียวกัน. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๑๙๘

สําหรับคําวา  สัมมาทิฏฐิ  นั้น;  คําวา  “สัมมา”  เขาแปลวา  right; 
สวนคําวา   “ทิฏฐิ”  นี้   เขาแปลกันวา   view  บาง ,  วา   believe  บาง ,  วา  
under- 
standing  บาง  รวมความหมายเขาดวยกันแลว  จะวาอยางไร  ขอใหทานครูบา 
อาจารยพิจารณาดูเอาเองก็แลวกัน  สัมมาทิฎฐิ  =  Right  Understanding. 
 

คําวา  สัมมาสังกัปโป  ดําริชอบนี้,  คําวา  “สังกัปปะ”  เขาแปลกันวา 
aim,  หรือจะใหรุนแรงถึงกับ  ambition  ก็ได  แตตองอยูในควบคุมของสติปญญา 
ไมอยูในความควบคุมของกิเลสตัณหา.  สัมมาสังกับโป  =  Right  Aim. 
 

สวนวาจาซึ่งหมายถึงการพูดจานั้น  เขาแปลกันวา  speech  ตามธรรมดา 
นี่เอง.  การพูดจาที่ถูกตองเรียกวา  สัมมาวาจา  =  Right  Speech. 
 

สัมมากัมมันโต,  การทําการงานชอบนั้น  ที่จริงไมใชทําการงาน 
แตหมายถึง  การกระทํา  เทานั้น ;  ดังนั้นเขาจึงแปลคํากัมมันโตกันวา  conduct; 
สัมมากัมมันโต  =  Right  Conduct. 
 

ส ัมมาอาช ีโว ,  คําว าอาช ีพนี ้  เขาแปลว า   livelihood;  คําว า 
conduct  กับคําวา  livelihood  ตางกันอยางไร  ครูบาอาจารยก็รูดี  ฉะนั้นมันไม 
ปนกันได ;  ขออยาไปแปล  “กัมมันโต”  วา  ทําการงานเขา  เดี๋ยวจะไปปนกับ 
การทําอาชีพไป;  conducy  เขาหมายถึงความประพฤติทางกาย  ซึ่งเปนเหตุให 
ไมฆา  ไมลัก  ไมลอวงเกินของรักของเขา  ดังที่กลาวแลวขางตน.  สัมมาอาชีโว 
=Right  Livelihood. 
 

สัมมาวายาโม  คําวา  “ความเพียร”  ก็คือ  effort  นั้นเอง  สัมมาวายาโม 
=Right  Effort. 
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๑๙๙ตัวแทของจริยธรรม 

คําวา  “สติ”  แหงคําวาสัมมาสตินั้น  เขาใชคําวา  attentiveness  คํานี้ 
หมายถึงดํารงความสํานึกอยูอยางไมเสียความทรงตัว;  สัมมาสติ=Right  Atten- 
tiveness. 
 

สวนคําวา  “สมาธิ”  นั้น  เขาใชคําวา  concentration;  กิริยาที่เรียกวา 
concentrate  นั้น  หมายความวา  รวม  หรือ  sublimate  สิ่งที่มันฟุงซานใชอะไร 
ไมได  มาใหเปนสิ่งที่ใชงานไดดีที่สุด ;  สัมมาสมาธิ=Right  Concentration. 
 

ทั ้งหมดนี ้  เมื ่อรวมกันเขาเรียกวา   ทางมีองคแปดอันประเสริฐ 
=Noble  Eightfold  Path. 
 

ทีนี้  ทางนี้  ในภาษาบาลีมีพระพุทธภาษิตวา  แมน้ําทั้งหลาย  มีแมน้ํา 
คงคา  ยมุนา  ฯลฯ  นั้นสายไหนก็ตามลวนมีความลุมลาดไปทางมหาสมุทร  ฉะนั้น 
หยดน้ําที่ตกลงไปในแมน้ําเหลานั้น  มันไมมีทางไปอื่น  มันจะไปสูมหาสมุทรหมด; 
อริยมรรคที่ตถาคตบัญญัติแลวนี ้ก็เหมือนกัน  มีความลาดเอียงไปทางนิพพาน 
อันเปนที ่สิ ้นสุดของความทุกข  ฉะนั ้นใครเข็นตนเองลงไปไดในรองในรอยของ 
อริยมรรคแลว  จะงายเหมือนกลิ้งครกลงภูเขา  คือจะไหลไปสูกระแสของอริยมรรคนี้ 
ไปสูความดับทุกขไดโดยงาย.  นี่แหละพระพุทธเจาทานทรงรับรอง  หรือรับ 
ประกันไวถึงอยางนี้. 
 

คนที่ไปพูดวา  แหม!  ยาก ,  แหม!  เหลือวิสัย,  แหม!  อยางนั ้น 
แหม!  อยางนี้  ไมเอาแลว ;  นี้มันเปนขอแกตัวของคนขี้เกียจ  ของคนไมเขาใจ 
ของคนไมเคารพตัวเอง  ดังนี้เปนตน.  เพราะเปนที่ยืนยันไดวา  ถาเปนอริยมรรค 
ของพระพุทธเจา  ไมใชของคนอื่นแลว  จะตองมีลักษณะลาดเอียงไปสูที ่สุดของ 
ความทุกขเสมอ  ;  ฉะนั้นเรามีหนาที ่ที ่จะพยายามแตทีแรกๆ ;  เหมือนอยาง 
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 พุทธิกจริยธรรม ๒๐๐

สะพานโคงสูง  ถาเราจะถีบรถจักรยานขามไป  เราก็พยายามแตทีแรกๆ ใหมันไป 
ถึงจุดสูงสุดของสะพานโคง  แลวทีขาลงมันคลองอยางไร  เราก็รูก ันดี;  ดังนั ้น 
ขอใหเขาใจวา  อริยมรรคของพระพุทธเจานี้  มันเหมือนกับการตั้งตนที่จุดสูงสุดของ 
สะพานโคงแลวลงไปสูความลาดอีกฝายหนึ่งนั่น  เพราะฉะนั้นมันจึงเปนการงาย  ไม 
เหลือวิสัยที่เราจะเดินอยูในรองรอยของอริยมรรคมีองคแปด  ซึ่งอาตมาระบุลงไปวา 
นั่นแหละคือ  ตัวจริยธรรม. 
 

ทีนี้  มีความหมายที่สําคัญอยางยิ่งอีกความหมายหนึ่ง  คือความหมาย 
ของคําวา  สัมมา  =  โดยชอบนั่นเอง  เราจะตองเขาใจวา  สัมมา  สัมมา  โดยชอบๆ นี้ 
รวมกันแลว  มันหมายถึง  การเปนอยูชอบ  มีชีวิตอยู ชอบ  มีลมหายใจอยูชอบ 
มีความถูกตองทั้ งทางกาย ,  ทางใจ   และทั้ งทางความคิดเห็น ;  คือทั้ งทาง   physical, 
ทาง  mental,  และทาง  spiritual,  ดังที ่กลาวแลวขางตน .  ขอใหเราเพียงแต 
เปนอยูชอบในลักษณะเชนนี้ เทานั้น  ไมตองทําอะไรมากไปกวานี้ ;  แลวนอกนั้น 
มันจะเปนไปอยางที ่เรียกวา  เปนไปเอง;  “ลูกบอลจะกลิ ้งไปเอง”.  ในลักษณะ 
ที่กลาวไดวา   เปนอยูชอบนี้  จะทําใหโลกไมวางจากพระอรหันต . 

 
พระบาลีมีวา  “ถาภิกษุเหลานี้จักมีความเปนอยูโดยชอบไซร  โลกจะ 

ไมวางจากพระอรหันต”  ความเปนอยูโดยชอบในที่นี ้  ทานทรงหมายถึง  เปนอยู 
โดยมีอริยมรรคมีองค  ๘  ประการ  คือมีความชอบแปดประการ  นี้เอง  และเรา 
ก็ไมเห็นวาอันไหนจะเปนเรื่องเหลือวิสัยเลย  และไมเห็นอันไหนจะเปนโทษ  เปน 
อันตรายแกการสรางความเจริญใหแกโลกไดเลยทั้ง  ๘  องคนี้.  ทีนี้ทานอาจจะหัน 
ไปแยงในขอท่ีวา  แหม  !  มันงายเกินไปแลว  จะเปนพระอรหันตไดอยางไรกัน ? 
นี่ความลับมันมีอยูในขอท่ีวา  :-   
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๒๐๑ตัวแทของจริยธรรม 

เหมือนอยางวา  ถาเราลอมเสือ  หรือสิงโต  หรือสัตวรายอะไรก็ตาม 
ไวในที ่ล อมได,  ลอมมันเสียทั ้งปาที ่ม ีสัตวรายอยู ในนั ้น  ไมมีทางที ่จะไดอาหาร 
หรือไมมีอาหารของสัตวรายที่จะเขาไปใหมันกินได,  เรา  boycott  มันหมดทุกทาง 
อยางนี้  สัตวรายตัวนี้มันจะอยูไดอยางไร ;  ไมตายวันนี้  มันก็ตองตายในหลายๆ 
สิบวันขางหนา  เพราะมันหิว  มันอด  มันผอม  แลวมันก็ตองตาย ;  ฉะนั ้นเมื ่อ 
เราเปนอยูชอบตั้งแปดเหลี่ยม  แปดประตูอยางนี้  กิเลสในสันดานมันไมไดอาหาร; 
คือไมไดอาหารทางตา,  ทางหู,  ทางจมูก,  ทางลิ้น,  ทางกาย  เพราะการเปนอยู 
ชอบไปหมดตามองคแปดของมรรค;  กิเลสซึ ่งมีลักษณะเหมือนกับเสือที่ถูกลอม 
มันไมไดอาหาร  และเราก็ไมตองทําอะไร  เพียงแตเปนอยู ใหชอบเทานั ้น  มันจะ 
ตายเอง.  ดังนั ้นพระพุทธเจาทานจึงทรงยืนยันวา  ถาเปนอยู โดยวิธีถูกตองแลว 
โลกไมมีวางจากพระอรหันต๎  คือจะมีพระอรหันตเกิดขึ ้นในโลกเรื่อยไป.  แตแลว 
เราก็ไมสนใจใหเพียงพอกันกับที่หลักธรรมะเหลานี ้  มีคุณสมบัติ  มีคุณภาพ  มี 
อานุภาพมากถึงนี ้.  นี ่แหละคือขอที ่แสดงวา   เราอยาทําเลนกับสิ ่งที ่เรียกวา 
จริยธรรม  ที่เปนตัวมรรคมีองคแปด. 
 

ทีนี้  อาตมาอยากจะชี้ใหละเอียดยิ่งขึ้นเปนประจําวันออกไปอีกวา  สิ่งที่ 
เรียกวาทาง  ท่ีจะไปสูความสิ้นสุดของทุกขน้ัน  มันมีวิถีทางของมันอยางไร. 
 

ขอน้ีตองขอรองใหยอนระลึกไปถึงคําบรรยายที่แลวมา  ที่พูดถึงเรื่อง 
ปฏิจจสมุปบาท  ที่ไดกลาวแลววา  จิตใจของคนเราตามธรรมดาสามัญนั้น  มันมี 
ทางของมันเองอยูทางหนึ่ง  เปนทางของกิเลสตามธรรมชาติ  คือวา  เม่ือไดมีการ 
กระทบทางตา,  ทางหู,  ทางจมูก,  ทางลิ ้น,  ทางกาย,  ทางใจ  เปนผัสสะแลว 
มันไมหยุดอยู แคผัสสะ;  มันยอมปรุงเปนเวทนา  รู ส ึกพอใจ  ไมพอใจอยางนั ้น 
อยางนี ้ขึ ้นมา ;  พอมันเปนเวทนาขึ ้นมาแลว  มันไมหยุดอยู แคเวทนา  มันปรุง 
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 พุทธิกจริยธรรม ๒๐๒

เปนตัณหา  คืออยากอยางนั้นอยางนื้  ตามที่รูสึกตออารมณนั้นอยางไร;  ดี  สวย 
ก็อยากได,  ไมดีก็อยากตีใหตาย,  นี้มันเปนเรื ่องยาก  เมื ่อเปนตัณหาขึ้นมา ; 
ครั้นมีตัณหาอยาก  เปนความอยากแลว  มันตองมีความรูสึกวาตัวกู  หรือตัวเรา 
ตัวฉัน  หรือตัวขาพเจานี้เปนผูอยาก,  และมีสิ่งที่เปนของขาพเจาตามความอยาก, 
มันจึงมีตัวกู  ของกู  (egoism)  อยางรุนแรงขึ้นมา  นี่เรียกวาเกิดอุปาทาน.  ตัณหา 
ยอมทําใหเกิดอุปาทาน;  อุปาทานนี้มันทําใหเกิดความพรอมหรือสมบูรณยิ่งขึ้น 
ไปกวานั้นอีก  คือมันแสดงออกมาภายนอก  โดยทางทวารของใจ  เปนมโนกรรม 
ที่เดนชัดยิ่งขึ้น  เปนการสมบูรณที่จะทําใหเห็นเปนกรณีหนึ่งแลว  เรียกวา  “ภพ”; 
แลวเมื่อไรมันแสดงออกมาชัดแจงโดยสมบูรณที่สุด  คือเปนตัวกู  ของกู  มีกิริยา 
ทาทางของตัวกู  ของกู  อยางนั้นอยางนี้  ใหคนอื่นเห็นโดยสมบูรณ  หรืออยางนอย 
ตัวเองก็เห็นโดยสมบูรณ  สําเร็จถึงที่สุด  ในการยึดมั่นตออารมณนั้นๆ เปนไปตาม 
ความรูส ึกวา  ตัวกู  ของกู  โดยสมบูรณแลว  ก็เรียกวา  “ชาติ”;  คือเกิดเปน 
“ตัวเรา”  ขึ ้นมาอยางนั ้นอยางนี ้  โดยอุปาติกกําเนิดอยางสมบูรณ  ดังที ่กลาว 
เมื ่อตะกี ้นี ้วา  พอคิดอยางสัตวนรก  ก็เกิดเปนสัตวนรก ;  พอคิดอยางเทวดา 
ก็เกิดเปนเทวดา   อยางนี ้เปนตน .  นี ่เรียกวาชาติ  หรือความเกิด ;  แลวก็มี 
ทุกข  เพราะความยึดมั่นถือมั ่นในสิ่งนั ้นๆ ตามแบบของมันโดยเฉพาะ   เปน 
กรณีๆ ไป .  นี้เปนทางของกิเลส  ไมใชทางอริยมรรค   จึงนําไปสู ทุกข.  ทางนี้ 
อาจจะสรุปไดวา  จากผัสสะเปนเวทนา,  จากเวทนาเปนตัณหา,  จากตัณหาเปน 
อุปาทาน,  จากอุปาทานเปนภพ,  จากภพเปนชาติ,  จากชาติเปนทุกข;  จะเปน 
ทางโลง  ลื่นไปเลย;  เปนทางใหญที ่จิตของสัตวเดินอยูเปนนิตยสายหนึ่ง  เพื ่อ 
ไปสูความทุกขอยู เปนประจํา;  ในเมื ่อสัตวนั ้นไมไดศึกษา  และปฏิบัติในธรรม 
ของพระอริยเจา. 
 

สวนทางอริยมรรคนั้น  หมายความวา  พอกระทบเปนผัสสะแลว  ก็วก 
ออกมาเสียทางสติปญญา ;  อยาปลอยใหเดินไปทางกิเลสตัณหา  ดังที่กลาวนั้น; 
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มาเสียทางสติปญญา  คือมีสติสัมปชัญญะทันทวงที  ที่จะรูวาอะไรเปนอะไร  คือรูวา 
ไมควรยึดมั่น  ถือมั่นในอารมณนั้นๆ วาเปนเรา  ของเรา  นั่นเอง. 
 

ถาวกไมทันในระยะของผัสสะ  ก็วกใหทันในระยะของเวทนา;  อยาให 
ปรุงเปนตัณหา  อุปาทานขึ้นมาได;  แตใหวกมาเปนสติปญญาวา  ไมมีอะไรที่จะ 
เปนตัวกู  ของกู  หรือยึดมั่นถือมั่นวา  เปนตัวกูของกู ;  แลวจิตก็ไมปรุงเปนกิเลส 
ตัณหาได  แตจะเปนสติปญญาชนิดที่จะรูวา  ควรจัดการอยางไรกับสิ่งที่มากระทบ 
ทางตา,  ทางหู,  ทางจมูก,  ฯลฯ  ดังนี ้เสมอไป;  แลวมันไมเปนทุกขเพราะการ 
กระทบอารมณนั ้นๆ และไมเปนทุกขเพราะการที ่จะตองจัดตองทํา  อยางใด 
อยางหนึ ่งกับสิ ่งที ่มากระทบนัน้ตอไป.  นี่เรียกวาเดินมาตามทางของอริยมรรค 
อยางนี้;  อยาเดินไปตามทางของ  ปฏิจจสมุปบาท  ฝายที่ใหเกิดทุกขอยางนั้น. 
 

คนโบราณเขาผูกเปนคําสั้นๆ ไววา  “ทางใหญ  อยาพึงจร” ;  นี่ก็คือ 
อยาปลอยกระแสจิตมันไหลไปตามทางใหญท่ีมันลื่นแลว  ที่เดินกันมากี่กัปป  กี่กลปแลว 
คนทั ้งหมดนั ้น  ลวนไปสู ทุกขทั ้งนั ้น.  จงวกมาหาอริยมรรค  ซึ ่งเปนทางพิเศษ 
เฉพาะของผูมีปญญา  คือสาวกของพระพุทธเจา ;  อยางนี้แหละคืออริยมรรค. 
เมื่อเปนอยางนี้  ก็แปลวา  การเดินทางนั้นไมเปนไปในทางทุกข  แตไปสูที่สุดทุกข 
ซึ ่งเรียกกันวานิพพาน .  ไมใชวานิพพานนี ้มีความหมายเรนลับ   หรือวาเปน 
แดนศักดิ ์ส ิทธิ ์อ ยู ที ่ไหนก็ไมใช;  แตมัน   อยู ที ่จ ิตใจของคนเราในขณะที ่ไมมี 
ความทุกข โดยแทจริง !  
 

ในขณะใดจิตวางจากความรูสึกวาตัวเรา  วาของเรา  คือไมพลุงขึ้นมา 
เปนตัวกู  ของกูแลว  เมื่อนั้นเปนนิพพาน  หรือเปนไปตามความหมายของนิพพาน 
ทั้งนั ้น ;  ผิดกันอยู แตวา  เปนอยางแทจรอง  หรืออยางชั ่วคราวเทานั ้น ;  คือ 
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อยางเด็ดขาด  หรืออยางกลับไปกลับมา;  หรืออยางเต็มที่  หรือชิมลองเทานั ้น; 
แตทั ้งหมดนั้นเปนความหมายของนิพพานทั้งนั ้น;  ฉะนั้นในขณะที่เรามีจิตใจ 
โปรงสบายที่สุด  ไมมี  egoism  ใดๆ แมแตนิดเดียวปรากฎอยูที่จิตแลว  ขณะนั้น 
เรียกวา  อยู ก ับความวางหรือนิพพาน   ระดับใดระดับหนึ ่ง.  ฉะนั ้นเราเข าใจ 
ลักษณะของความวางอยางนี้ใหมากเถิด  จะเขาใจนิพพานที่สมบูรณ  คือเปนความไม
ทุกขที่เด็ดขาดได  ในเวลาไมนานเลย  คือทันไดในชาติทันตาเห็นนี้. 
 

นิพพาน  โดยสาระสําคัญก็แปลวา  ที่สุดของความทุกข  เทานั้น ;  แต 
มันยังมีดีถึงกับวา  แมเราจะยังไมถึงที ่สุด  เราก็ยังจะเดินไดถูกทาง;  ขอใหเรา 
เป นผู ที ่กําล ังเด ินไปอยางถูกทางเท านั ้นก ็พอแลว  คือวาอยู ในแนวทางของ 
อริยบุคคล   ก็ตองอยูในแนวของอริยมรรค  ;  ไมนอกแนวของอริยมรรค 
ก็ตองอยูในแนวของอริยบุคคล.  อุปมาขอน้ีซึ่งเปนพุทธภาษิตมีตรัสไววา  เหมือน 
กับคนหลายๆ  ประเภท   หรือหลายพวก  ;  พวกหนึ่งตกน้ําจอม   หายมิดเลย 
ไมเคยโผลเลย  ตายอยางไรก็ไมทราบ  ตายไปใตน้ําเลย  นี้เปนพวกหนึ่ง;  อีกพวกหนึ่ง 
ตกน้ําจอม  แลวยังโผลขึ้นมาไดสองสามครั้ง  แลวจมหายไปตายใตน้ําเหมือนกัน ; 
นี่มันเปนพวกที่ตองตาย  ที่ไมเคยเห็นแสงสวางของธรรมะ. 
 

ตอไปก็คือ  พวกที่ตกน้ําจอมไปแลวโผลขึ้นมาได  ถึงแมจะจมลงไปอีก 
ก็โผลได  จมไปอีกก็โผลขึ ้นมาได  ไมจมนํ้าตาย ,  มองเห็นทิศทางวาไหนเปน 
ฝงนอก   ไหนเปนฝงใน  ก็วายน้ําเขาไปหาฝง  นี่ก็มี ;  เรียกวา  พวกที่จะรอดตัว 
เพราะเห็นฝ ง  เพราะรูทิศทาง  และไมหลงทาง.  นั้นแหละคือพวกซึ่งรู กระแส 
ของอริยมรรคหรือเรียกวา  “พระโสดาบัน”  เปนพวกเห็นทิศทาง  มีธรรมจักษุ 
รูวาความทุกขเปนอยางไร  เหตุใหเกิดทุกขเปนอยางไร  ดับทุกขเปนอยางไร 
เขาจึงตั้งหนาตั้งตาวายเขาหาฝง.  นี่เปนคําเปรียบของพระโสดาบัน. 
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พวกที่วายใกลฝงเขาไปมากแลว  นี่คือคําเปรียบเทียบของพระสกิทาคามี. 
 

พวกที่เขาไปถึงเขตน้ําตื้น  ยืนเทาถึงดิน  แลวก็หยั่งเดินดวยเทา  ไมตอง 
วายน้ํา  แตวายังอยูในน้ํา ;  นี่ก็เหมือนพระอนาคามี. 

 
พวกหนึ ่งขึ ้นบกแหงสนิทแลว  นั ่งนอนสบายอยู บนเกาะ   นี ่เปรียบ 

กับพระอรห ันต .  เกาะที ่ไม ม ีความท ุกข เลยนั ้น   เหม ือนก ับน ิพพาน  ;  อยางนี้ 
เปนตน. 
 

เราพิจารณาดูถึงหลักเกณฑอันนี้แลว  จะเห็นไดวา  เร่ืองมรรค  ผล 
นิพพาน   นั ้นไมไดม ีไวสําหรับใคร   นอกจากมีไวสําหรับ   “คนตกน้ํา ” .  ทีนี้ 
เรามาดูต ัว เราที่กําลังตกน้ํา  อยูในน้ําชนิดไหน  ในลักษณะอยางไรจะดีกวา ; 
หมายความวาดวงจิตดวงวิญญาณของเรานี้กําลังตกน้ําชนิดไหนอยู  และจมตายไป 
วันหนึ่ งๆ วันละกี่ครั้ง  สูญ เสียความเปนมนุษย   สูญ เสียความเปนสุภาพบุ รุษ 
จม นํ้าตายไปว ันหนึ ่งๆ  กี ่ครั ้ง .  ขอให สนใจอย างนี ้แล ว   จะรู เรื ่อ งมรรค   ผล 
นิพพาน   ไดโดยประจักษ,  ฉะนั้นจึงไดรบกวนรบเราวา  ขอใหสนใจเรื่องทางจิต 
ทางวิญญาณ  ;  อยาได รู ส ึกอ ิดหนาระอาใจเรื ่องคําว า   “ทางวิญญาณ   ๆ”; 
เพราะจะทําใหเขาใจจริยธรรมสวนลึก  ซึ่งเปนรากฐานของจริยธรรมทั่วไป  แลว 
มันจะงายดายเหมือนกับกลิ้งครกลงจากภูเขา  เหมือนที่ยกตัวอยางเมื่อตะกี้นี้  วาถา 
รักษาศีลดวยอุดมคติ  ที่ไมยึดมั่นอะไรเปนตัวกู  ของกูแลว  ศีลบริสุทธิ์เองโดยไม 
ตองทําอะไร  มีศีลเองโดยสมบูรณ ;  แตถารักษาศีลอยางละเมอไป  งมงายไป 
หรืออยางเครื ่องจักรแลว  มันยอมเหมือนเข็นครกขึ ้นภูเขา  มันคอยแตจะกลับ 
ตกลงมาเรื่อยเทานั้น ;  เพราะฉะนั้นอยาไดสนใจแตเพียงเรื่องทางวัตถุ  หรือทาง 
ระเบียบตางๆ ที ่วางไว  แลวจะบังคับเอาใหไดซึ ่งหนานั ้น  มันเปนไปไมได  มัน 
เหมือนกับกลิ้งครกขึ้นภูเขาฉะนั้น.  เราจะตองเขาถึงอุดมคติลึกกวานั้น  ในเมื่อ 
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ยึดอุดมคติไดแลว  สิ่งตางๆ จะเปนไปเองโดยงาย.  ขอนี้เปนขอที่พวกเราจะตอง 
สนใจเปนพิเศษ  อยาใหเสียทีที่เปนพุทธบริษัท  มีพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา 
ชาติเลย. 
 

อาตมาไมเลื่อมใสในหลักการของ  M.R.A.  ก็เพราะวา  พอมาถึงก็ชวน 
ขึ ้นมา   เอา!  ซื ่อตรงที ่สุด   ไมเห็นแกตัวที ่ส ุด   ออนนอมที่สุด   เปนการบังคับ 
ใหทําอยางนี้  มันเปนการกลิ้งครกขึ้นภูเขา.  แตถาเรามีอุดมคติ  หรือจะเรียกวา 
ปรัชญาหรือวาอะไรก็สุดแท  แตอาตมาเรียกวา  สัจจธรรมชนิดที ่ชี ้ใหเห็นเรื ่อง 
กรรม   เรื ่องปฏิจจมุปบาท   และโดยเฉพาะเรื ่อง   อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา 
ที่บอกวาไมมีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นใหเห็นชัดเสียกอนเถิด  แลวมันจะเปนไปเอง 
โดยไมม ีใครเชื ้อ เชิญบังค ับ   ในการที ่จะซื ่อตรงที ่ส ุด ,  ไมเห ็นแกต ัวที ่ส ุด , 
ออนนอมที่สุด,  เปดเผยที่สุด;  มันจะเปนไปไดเองในลักษณะอยางนี้.  ฉะนั้น 
เรามีหลักธรรมของพระพุทธเจา  หรือพระพุทธศาสนานี้แหละ  ที่จะทําอะไรใหมี 
รกรากมั่นคง  ไดผลสมบูรณ  ชนิดที่ทําใหคํากลาวของ  M.R.A.  นั้นกลายเปนของ 
เด็กเลน  เปนของเด็กอมมือไปเลย ;  อาตมาจึงไมเลื ่อมใส.  นี่ไมใชจะดูถูกเขา 
หรือมุ งรายตอเขา  ก็ไมใช;  เพราะฉะนั ้นเขารูอยางนั ้น  หรือเขาถืออยางนั ้น; 
แตเราตองถืออยางนี้  ตองมีหลักอยางนี้;  ฉะนั้นเราจึงจําเปนอยางยิ่ง  ทีจ่ะตอง 
มีอริยมรรคมีองคแปด  ซึ่งเริ่มข้ึนดวยสัมมาทิฏฐิ  จบลงดวยสัมมาสมาธิ  เปนหลัก 
สําหรับเดิน. 
 

เราจะตองศึกษาใหเขาใจ  เทคนิคตามธรรมชาติ  และโดยธรรมชาติ 
ของเรื่องนี้อยางถูกตอง  วา  สัมมาทิฏฐินั้นตองยกเอามาไวขางหนาเปนตัวนํา  แลว 
สัมมาสังกัปโปอยูติดกับสัมมาทิฏฐิ.  สองขอนี้เปนปญญา.  ทานเอาปญญามา 
กอนแลวเอาศีลกับสมาธิตามมา  ทั้งนี้ก็เพราะวาสัมมาทิฏฐิ  หรือปญญานั้น  เหมือน 
กับนํารอง  หรือเข็มทิศ   หรือกองหนา.  กองหนามีหนาที ่ที ่จะดูวา  อะไรเปน 
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อะไรขางหนา ;  สวนสัมมาสมาธินั้น  เหมือนกับทัพหลวง  หรือเปนตัวกําลังใหญ 
ที่มาขางหลัง ;  ทานจึงวา  สัมมาทิฏฐินั ้นเหมือนรุงอรุณ .  พอดวงอาทิตยทํา 
ใหอากาศเรื่อเปนแสงอรุณแลว  มันแนนอนวา  กลางวันตองมาแน  จะตองเปน 
กลางวันแน;  ฉะนั้นจงทําใหเปนรุงอรุณขึ้นมาใหไดกอน  ใหสัมมาทิฏฐิหรือ 
ปญญานี้นําหนาอยูขางหนา  แลวสัมมาสมาธิเปนกําลังอยูขางหลัง. 
 

หรืออีกอยางหนึ่งวา  เปรียบเหมือนกับการฟาดฟน  หรือเจาะแทง : 
ความคมอยูที่สัมมาทิฏฐิตัวแรกที่สุด ;  สวนน้ําหนักที่จะใหความคมหรือความแหลม 
ทํางานนั้น  คือตัวสัมมาสมาธิที่อยูหลังสุด  ฉะนั้น  ความคมกับน้ําหนักนั้น  ตองทํางาน 
รวมกัน  มันจึงจะตัดขาด  หรือตัดไชทะลุออกไปได.  ถาคมอยูเฉยๆ ไมมีน้ําหนัก 
มันก็ไมไหว  มันตัดใหขาดไมได ;  หรือถามีแตน้ําหนัก  ไมมีความคมเสียเลย 
อยางนี้  มันก็เหลือที่จะตัดใหขาดได;  มันยุงยากโกลาหลมาก.  ดังนั้นอยางนอย 
มันตองมีความคม  และมีน้ําหนักที่ทํางานรวมกัน  นอกนั้นก็เปนอุปกรณไปตาม 
สมควร.  อุปกรณเชนดาม   เชนเครื่องหลอลื ่น  หรืออะไรก็สุดแท  เปนเพียง 
อุปกรณไปเทานั้น;  มันสําเร็จประโยชนจริงๆ ในการตัดอยูที ่มีความคมและมี 
น้ําหนัก  แตตองอาศัยอุปกรณที ่ชวยใหความคมและน้ําหนักทํางานไดดวย. 
ดังนั้นทานจึงวามรรคมีองคแปดนี้  ตองรวมเปนสิ่งเดียว  เรียกวา  สมังคี  แปลวา 
มีอ งคเสมอกัน  ;  กลาย เป นสิ ่ง เด ียวกันแลว   ก็เรียกวา   การเปนอยู ชอบ 
คือ ตัดกิเลสไดในตัวมันเอง   หรือเผาลนกิเลสใหหมดสิ ้นไปไดในตัวมันเอง ; 
จิตก็เปนอิสระ  หลุดพนนจากสิ่งที่เคยแผดเผา  หุมหอ  รอยรัด  พัวพัน  ครอบงํา; 
จะเปนจิตที่สะอาด  สวาง  สงบ  ไมมีอะไรที่เปนเครื่องใหเกิดความทุกขขึ้นมาไดเลย. 
นี่คือหลักของอริยมรรคมีองคแปด   ที ่เรียกวา   จริยธรรมสากล   เปนตัวแท 
ของจริยธรรมในโลก. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๒๐๘

อาตมาไดกลาวในวันแรกวา  นาขันอยางยิ่ง  ที่องคแปดของมรรคนี้ 
เหลือบดูแลว  ทําไมจึงไปตรงกับการศึกษาทั้ง  ๔  ของเราในขณะนี้  ซึ่งเขารูปกัน 
พอดีกับองคแหงมรรคทั้ง  ๘  องค  กลาวคือพุทธิศึกษา  คือสัมมาทิฏฐิ  กับ 
สัมมาสังกับโป;  จริยศึกษา  คือสัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต;  ถามี  หัตถศึกษา 
ก็คือสัมมาอาชีโว;  ที่เหลือคือสัมมาวายาโม   สัมมาสติ  สัมมาสมาธินั ้นเปน 
พลศึกษา   คือเปนตัวกําลังทั ้งนั ้น   ตามหลักพุทธศาสนานั้น   ความเพียรก็ดี 
สติก็ดี  สมาธิก็ดี  รวมกันแลวเปนตัวกําลังทั้งนั้น. 
 

สําหรับสัมมาอาชีโวนั้น  ควรจะมุงหมายใหเปนไปในทางเปนเครื่อง 
เลี้ยงชีวิตใหพอเหมาะพอสม  เปนหัตถศึกษา  ทําลงไปจริงๆ จนเปนอยูได  แลว 
ก็ทําสิ่งที่ดีงามกวานั้น ;  นี่ยังไมใชตัวแทของจริยศึกษา. 
 

สัมมาวาจา  พูดจาดี  สัมมากัมมันโต  มีการกระทําทางกายดี  นี้เปน 
ตัวจริยะศึกษาแท. 
 

สัมมาทิฏฐิ  เชื่อ  เขาใจ  คิดเห็น  รวมกันใหถูกตอง  เปนทิฏฐิที่ถูกตอง 
รวมกับสัมมาสังกัปโป  คือดําริ  มี  aim  มี  ambition  ถูกตองนี้  เปนพุทธิศึกษา, 
เปนรุงอรุณของจริยธรรม  รวมกันทั้งหมดก็เปนจริยธรรมสมบูรณ. 
 

อาตมาอยากจะเรียนตามชอบใจวา  การศึกษาทั้ง  ๔  นี้  เมื่อกลมกลืนกัน 
เป นสมังค ี  เหมือนกับอริยมรรคทั ้ง  ๘  องค  รวมกันเป นองคเด ียวแลว  เรา 
เรียกวา  จริยธรรม  คืออาจจะกระจายจริยธรรมออกไปเปน  พุทธิศึกษา  จริยศึกษา 
หัตถศึกษา  พลศึกษา  และในทึ่สุดก็คือ  มรรคมีองคแปดนั้นเอง.  เพราะฉะนั้น 
เราไมตองวาเอาเองแลว  เพราะพระพุทธเจาทานไดอธิบายไวอยางละเอียดละออ 
พอเพียงและนาเลื่อมใส  มีรายละเอียดดังที่ครูบาอาจารย  ก็อาจพบไดในที่ทั่วไป 
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๒๐๙ตัวแทของจริยธรรม 

ในหัวขอวา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  นั่นเอง.  เรื่องนี้มีรายละเอียดอยางไรนั ้น  ควร 
จะไดกลาววกันคราวอื่น  ในวันหลัง. 
 

ในวันนี้  ขอสรุปใหเห็น  ความสัมพันธกันอยางกลมกลืน  เทานั้น  รวม 
ความแลวก็คือ  สัมมาทิฏฐิ  กับสัมมาสังกัปโป  นี้เปนปญญา ;  สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีโว  เปนศีล;  สัมมาวายาโม  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ 
นั้นเปนสมาธิ;  นี่คือศีล   สมาธิ  ปญญา  เรียกวาไตรสิกขาในพุทธศาสนา . 
ถาขยายไตรสิกขาออกเปน  ๘  ก็เปนมรรคมีองค ๘  ที่เราดึงออกมาเปนการศึกษา 
ทั้ง   ๔  ของเรา   และรวมกันเปนจริยธรรม ;  เพราะฉะนั ้นจริยธรรมของเรา 
จึงต รงกับคําวา  มรรค;  ซึ ่งเมื ่อเปนมรรคในทางพ ุทธศาสนาแลว  ก็เรียกวา 
อริยมรรคมีองคแปด   คือหนทางอันประเสริฐ  เพราะออกไปจากขาศึกได  ตอง 
ประกอบอยูดวยองค  ๘  ประการ  มีสัมมาทิฏฐิ  เปนตน  นี่คือตัวแทของจริยธรรม 
ซึ่งเราจะไดแยกดูใหละเอียด  จนนําเอามาใชในชีวิตประจําวันไดจริงๆ ยิ่งขึ้นไป. 
 
 

อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้  เพราะหมดเวลาเพียงเทานี้ 
 

---------------------- 
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ปาฐกถาชุด  แนะแนวจริยธรรม  ครั้งที่  ๗ 
เรื่อง 

จริยธรรมในชีวิตประจําวัน 
๒๐  มกราคม  ๒๕๐๕ 

--------------- 
 

ทานครูบาอาจารย  ทั้งหลาย, 
 

ในการบรรยายครั้งที่  ๗  นี้  อาตมาจะไดกลางโดยหัวขอวา  จะใช 
จริยธรรมในชีวิตประจําวันไดอยางไร.  อาตมาอยากจะขอรองใหทบทวนความจํา 
ในครั้งที่แลว ๆ มาวา  ในครั้งแรกที่สุดเราไดวินิจฉัยกันถึงความหมายของจริยธรรม 
เปนตน  โดยคราว ๆ ทั่ว ๆ ไปทุกแงทุกมุม. 
 

ในครั้งที่  ๒  ไดแสดงใหเห็นแนวของจริยธรรมทั้งหมด  ซึ่งเห็นไดวามี 
แตแนวเดียว  ไมไดแตกตางกันคนละทิศคนละทางอยางที่เขาใจกนัวา  ของฆราวาส 
ไปอยางหนึ่ง  ของบรรพชิตก็อยางหนึ่ง  ของเด็กก็อยางหนึ่ง  และของผูใหญ 
ก็อยางหนึ่ง.  เรามีเพียงแนวเดียวตรงที่จะตองกําจัดความเห็นแกตน  หรือความ 
เห็นแกตนจัด  นี่อยางเดียวกันทั้งนั้น  ไมวาจะเปนการประพฤติธรรมะในสายไหน 
แมที่สุดแตเพื่อไปนิพพาน  ก็ตองกระทําอยางนั้น. 
 

ในครั้งที่  ๓  ไดกลาวถึงอุปสรรค  ศัตรู  ความรวนเร  และการพังทลาย 
ของจริยธรรม  วามีไดดวยอาการอยางไร. 

 
๒๑๐ 
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๒๑๑จริยธรรมในชีวิตประจําวัน 

ในครั้งที่  ๔  ถือเปนครั้งพิเศษ  ซึ่งไดกลาวถึงมหรสพในทางวิญญาณ 
เพื ่อประโยชนแกจริยธรรม  เพราะมีผู คิดวาจริยธรรมนี ้นาเบื ่อเหงาหงอย  ชวน 
เศรา ;  ที่แทสิ ่งที ่เรียกวาธรรมะนั้น  ไมเปนอยางนั ้น  อาจจะใหความเพลิดเพลิน 
บันเทิงไดเหมือนกัน   ถามีจ ิตใจสูงพอเหมาะพอสมกัน   เป นที ่ลุ มหลงไดมาก 
เหมือนกัน  แตไมใชลุ มหลงดวยกิเลส ;  มันลุ มหลงดวยสติปญญา  พอใจดวย 
สติปญญา  ไมใชพอใจดวยกเิลส  ฉะนั ้นจึงตางกัน  แตวาใหความเพลิดเพลิน 
เหมือนกัน. 
 

ในครั้งที่  ๕  ไดกลาวถึงจุดหมายปลายทางของจริยธรรม  คือความวาง 
หรือความสิ้นสุดไปของกิเลส. 
 

ในครั้งที่  ๖  ไดกลาวถึงตัวแท  ตัวจริงของจริยธรรม  โดยระบุเจาะจง 
ลงไปที ่อริยมรรคมีองค  ๘  ซึ่งเปนตัวพรหมจรรยและเปนตัวศาสนา  พรอมทั้งชี้ 
ใหเห็นวา  อริยมรรคมีองค  ๘  นั้น  ใชไดทั้งเรื่องโลกิยะ  และเรื่องของโลกุตตระ; 
และอาจจะปรับระดับใหเขากันไดกับชีวิตทุกระดับ  เพราะเหตุฉะนั ้น  ในวันนี้ 
อาตมาจึงจะไดกลาวถึงวิธีที่จะใชอริยมรรคมีองค  ๘  หรือธรรมะที่เราเรียกกันวา 
จริยธรรมในที ่นี ้ไดในชีวิตประจําวันนี ้  โดยลักษณะอยางไร   เรียกสั ้น  ๆ  วา 
“จริยธรรมในชีวิตประจําวัน”  เพราะเหตุวาไดรับปญหามากที ่ส ุดเกี ่ยวกับเรื ่องนี้ 
จึงถือโอกาสประมวลรวมปญหาของทุกทาน  มาเปนหัวขอบรรยายขอหนึ่งทีเดียว 
เรียกวาจริยธรรมในชิวิตประจําวันดังที่กลาวแลว. 
 

ถาทานทั้งหลายตั้งใจจริงตอธรรมะ  คือมุงหมายที่จะใชธรรมะใหเปน 
ประโยชนจริง  ๆ  แลว   เรื ่องนี ้ไมยาก   แตถาเปนเพียงเรื ่องสมัครเลน   คือได 
ก็เอา   ไมไดก็แลวไป   นี ้เพราะไมมีอะไรมาบังคับ ,  มันก็ยากที ่จะเปนไปได 
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 พุทธิกจริยธรรม ๒๑๒

เพราะสิ่งที่เรียกวาธรรมะนั้น  เราถือเปนหลักวาไมบังคับ  ไมใชวินัย  วินัยเปน 
เรื่องบังคับ   แตธรรมะนี้ไมใชเปนเรื่องบังคับ   ใครจะเอาก็ได  ไมเอาก็ได 
แมใครตั้งใจจะเอา  แตถาทําไมถูกวิธี  มันก็ยังไมไดอยูนั้นเอง.  ฉะนั้นปญหา 
ใหญจึงอยูที่วา  จะตองเขาใจและสนใจใหมากพอ. 
 

เพื่อจะใหเขาใจจนเกิดความสนใจมากพอนั้น  จะตองมีแนวสําหรับคิด 
ในเบื้องตนกอน  ซึ่งอาตมามีความเห็นวา  จะตองตั้งปญหาขึ้นมากอนวา  ชีวิต 
ของเรานี้คืออะไร  จากอะไร  เพื่ออะไร  โดยวิธีใด  ดังที่ไดกลาวมาแลววา 
นี้เปนหลัก  logic  ทางธรรมะในพุทธศาสนา  โดยเฉพาะเชนเรื่องอริยสัจจ. 
อยางเราจะรูจักชีวิตดี  เราตองมีปญหา  ๔  ขอเปนอยางนอยวา  ชีวิตนี้คืออะไร 
เปนตน.  แมแตเพียงวา  คืออะไรเทานี้  มันก็มีหลายแงหลายมุมเสียแลว  เพราะวา 
คนเราเขาใจคําวา  “ชีวิต”  นี้ตาง ๆ กัน  ในแงวัตถุก็มี  ในแงนามธรรมทางจิตทางใจ 
ก็มี  หรือในแงของปรัชญาที่ลึกซึ้งเขาไปก็มี.  สําหรับปญหาวาชีวิตนี้คืออะไรนั้น 
ยอมตอบไดหลายทาง  :  ทางวัตถุลวน ๆ เชนทาง  biology  นั้น  เมื่อถามวา  ชีวิต 
คืออะไร  เขาก็ระบุไปท่ีความสดชื่น  หรือยังเปนอยูของ  protoplasm  ซึ่งเปนของ 
ที่บรรจุอยูในเซลล  เซลลหนึ่ง ๆ ;  เปน  nucleus  ของเซลลนั้น ๆ .  ถาสิ่งที่ 
เรียกวา  protoplasm  ยังสดอยู  ก็ถือวายังมีชีวิตอยู.  แตวา  ความหมายสําหรับ 
คําวาชีวิตในลักษณะของ  biology  อยางนี้  ยอมใชกันไมไดกับทางธรรมะ  ฉะนั้น 
ขอใหเวนไวกอน.  เราจะตองมองดูกันในแงของจิตใจวา  สิ่งที่เรียกวาชีวิตนั้น 
คืออะไร. 
 

ชีวิต  คืออะไร  กลาวโดยทางธรรมแลว  เราจะรูสึกวาชีวิตนี้คือ 
ความอยาก  หรือความดิ้นรนที่จะเปนไปตามความตองการของตัวมันเองเปน 
อยางนอย ;  ความรูสึกเมื่อมีตัวตนเปนศูนยกลางอยู  แลวก็มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปน 
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๒๑๓จริยธรรมในชีวิตประจําวัน 

วัตถุที่มุงหมายของมันอยูแลว  มันก็ทะเยอทะยานดิ้นรน  เพื่อจะใหไดสิ่งเหลานั ้น 
คือกระทําไปตามความอยากที่จะไดนั้น.  แมจะไดมาแลวก็ไมใชจะหยุดความอยาก 
เสียได  ยอมมีความอยากอยางอื่น  เนื่องกันกับสิ่งที่ไดมาแลวนั้น  และมีความอยาก 
อยางอื ่นตอไป  มันจึงดิ ้นรนตอไป  คืออยากตอไป  แลวก็ทําตอไป  แลวไดผลมา 
แลวก็อยากตอไป   แลวก็ทําตอไปอีก;  ไดผลมาแลว  ก็ยังคงอยากไดอยางใด 
อยางหนึ่งตอไปอีกนี้  ไหลเช่ียวเปนเกลี่ยวไปทีเดียว.  นี้คือกระแสของความอยาก 
ของการกระทําตามที่อยาก;  ครั้นไดผลมาแลวก็เพื ่อหลอเลี ้ยงความอยากอันนั ้น 
เขาไว  หรือปรุงความอยากอันอื่นขึ้นมาอีก  เปนวงกลมที่ไหลวนเชี่ยวเปนเกลียว 
ไปทีเดียว .  ชีวิตในแงของธรรมะ   หรือในแงของปรัชญาทางพุทธศาสนาเรา 
มีความหมายกันอยางนี้.  มันจะใชกันไดกับทานทั้งหลายหรือเปลา  ขอใหลองคิดดู 
ใหเปนขอแรกกอน   ถามันเปนสิ ่งที ่ใชได  ก็พอจะวินิจฉัยกันตอไปได;  ฉะนั ้น 
จึงนิยามคํา ๆ นี้อยางสั้น ๆ วา  ชีวิตคือกระแสแหงความดิ้นรน. 
 

ถาถามวา  ชีวิตนี้มันมาจากอะไร  เนื่องมาจากอะไร  ทานก็ลองคิดดูวา 
มันเนื ่องมาจากอะไร.  ถาตามทางวัตถุ  คงจะตอบวา  เพราะมันอยากไดอะไร 
สักอยางหนึ ่ง;  แตในทางธรรมะที ่ลึกไปกวานั ้น  เราถือวามันเนื ่องมาจากความ 
ไม รู.  ความไมรูนั้นแหละเปนเหตุใหดิ้นรนอยางนั้น.  ถารูหรือมีสภาพแหงความรู 
เขามาแลว  มันก็หยุดทันที  จึงตอบวามันมาจากความไมรู;  ดังนั ้นจึงถือวาตาม 
ปรกติธรรมดาที่เปนอยูเองนี้  เราไมรูตามที่เปนจริงวาอะไรเปนอะไร  หรือชีวิตนั้น 
มันไมรูตามที ่เปนจริงวา  อะไรเปนอะไรอยางถูกตอง;  นั ้นคือสภาพที ่ปราศจาก 
ความรู  ที ่เราเรียกวา  อวิชชา  เปนเหตุใหสรางความดิ ้นรน   หรือสรางกระแส 
แหงความดิ้นรนขึ้นมา. 
 

ถ าถามว า   ช ีว ิตนี ้เพื ่ออะไร   คําตอบนี ้คล ายก ับกําป นท ุบด ิน 
คือคําตอบวา   เพื ่อหยุด .  ถามีปญญาก็จะมองเห็นวาไมใชกําป นทุกดิน . อยาง 
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 พุทธิกจริยธรรม ๒๑๔

จะถามวา  กินเพื่ออะไร  มันก็เพื่อหยุดกิน;  หรือวาทํางานเพื่ออะไร  ก็เพื่อจะได 
หยุดทํางาน;  หรือวาเดินทางเพื่ออะไร  ก็เพื่อจะไดหยุดเดินทาง  เพื่อถึงที่หมาย 
ปลายทาง  แลวจะไดหยุดเดินทาง.  เพราะฉะนั้นถาหากวา  ชีวิตนี้คือกระแส 
แหงการไหลเชี่ยวเปนเกลียวไปแลว  มันจะเปนไปเพื่ออะไร  นอกจากเพื่อจะ 
ไดหยุด ;  เพราะมันตองเปนไปเพื่อหยุดโดยแนนอน .  หยุดนั่นแหละคือ 
ความวาง  หรือความหยุด  หรือความสงบ  ซึ่งแลวแตจะเรียก  คือไมเปนความทุกข 
ก็แลวกัน  ฉะนั้นจึงกลาววา  เพื่อความไมทุกข.  ที่เราขวนขวายกันทุกทางนี้ 
ที่แทควรจะเปนไปเพื่อความไมทุกข;  แตเนื่องจากไมรูจักความทุกข  หรือความ 
ไมทุกข  อยางถูกตอง  จึงดิ้นรนเทาไร ๆ ก็ไมเคยประสบความหยุด  หรือความพน 
ทุกขสักที  เลยพาเอาความดิ้นรนนั้นแหละ  เปนเพื่อนเขาโลงไปดวย.  นี้เรียกวา 
เพราะไมรูวาชีวิตเพื่ออะไร. 
 

ปญหาขอตอไปวา  จะโดยวิธีใด  คือวาจะหยุดไดโดยวิธีใด  นี่มัน 
ก็ตองหาความรูเขามา ;  เพราะวามันวิ่ง  ก็เพราะความไมรู;  หยุดไดโดยวิธีใด 
ก็ตองสิ่งตรงกันขาม  คือความรู ;  เพราะฉะนั้น  เราจะตองมีความรูชนิดที่จําเปน 
แกชีวิต  มันจึงจะเปนชีวิตที่หยุดได. 
 

นี่คือหัวขอแรกที่วา  ชีวิตคืออะไร  สวนขอที่วา  เราจะใชธรรมะใน 
ชีวิตประจําวันไดอยางไรนั้นเราจะตองแยกชีวิตออกเปนสองรูปสองแบบเสียกอน 
คือวา  ชีวิตโดยพื้นฐาน  นี้อยางหนึ่ง  ชีวิตเฉพาะเหตุการณ  นี้อยางหนึ่ง 
ซึ่งเปนชีวิตประจําวัน  เฉพาะเหตุการณ  เฉพาะเรื่อง  เฉพาะคน. 
 

ชีวิตพื้นฐาน  หมายถึงความที่เราจะตองมีพื้นฐานแหงความมีชีวิตหรือ 
ความเปนมนุษยของเรานี้อยางถูกตอง  ตลอดสายหรือตลอดกาล  ตลอดทุกเวลา 
เปนพื้นฐาน.  ถาทานจะถามวาธรรมะสําหรับชีวิตพื้นฐานตลอดเวลานี้คืออะไร  ? 
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มันก็ไมพนที่จะระบุไปยัง  ความรูจักควบคุมจิตใจ  ไมใหเกิดความรูสึกวาตัวกู  ของกู 
ใหวางจากความรูสึกวา  ตัวกู  ของกู  ไมใหมีความเห็นแกตัวเกิดขึ้นมา  แตอยางใด 
อยางหนึ่ง  นั้นเอง.  นั่นแหละคือพื ้นฐานทั ่วไปของธรรมะที ่จะใชกับชีวิตที ่เปน 
พื้นฐานประจําวันและตลอดเวลา;  ฉะนั้นถาจัดการเรื่องพื้นฐานไมได  ขอปลีก 
ยอยเฉพาะเรื่องก็ทําไมได  เพราะสิ่งตาง ๆ มันจะตองตัง้อยูบนพื้นฐาน  แปลวา 
เราจะตองมีจิตใจดี  มีพื ้นฐานของจิตใจดี  มีหลักเกณฑของความคิด,  ความ 
เขาใจ  ความเชื ่ออะไรดีเปนพื ้นฐานเสียกอน ;  ซึ่งทั ้งหมดนั ้นจะไปรวมอยู ที่ 
ไมยึดมั ่น  ถือมั ่นสิ ่งใดไว  ดวยความเปนตัวตน  ของตน;  เพราะวาความรูสึก 
ยึดมั ่นถือมั ่นนี ้เกิดขึ ้นแลว  ก็ปดบังปญญาเสียหมดสิ้น  ฉะนั้นตองขจัดออกไป 
ใหปญญาอยูแทน  เพื่อรูวาอะไรเปนอะไร  ซึ่งสรุปความแลวก็คือวาทุกสิ่งนั้นไมควร 
ยึดมั ่น  วาเปนตัวเราหรือของเรา  ดังกลาวแลวนั ้นเอง  ฉะนั้นถาเรามีพื ้นฐาน 
ของชีวิตถูกตองโดยอาศัยธรรมะพื้นฐานที่สุดอยางนี้แลว  ก็เรียกวาชีวิตประจําวัน 
ของเราโดยพื้นฐานนั้นดีที ่สุดแลว  ดังนั้นจะตองถือวา  ชีวิตพื้นฐานนี้มันจะตอง 
เปนของประจําวันดวยเหมือนกัน  เพราะมันตั้งอยูเปนพื้นฐานตลอดวันตลอดคืน 
ทั้งหลับและทั ้งตื ่น  ทีวาทั ้งหลับนี้หมายความวา  แมตกอยูในความหลับก็ไม 
ฝนราย  อยางนี้เปนตน. 
 

สําหรับชีวิตเฉพาะเรื่อง  เฉพาะกรณี  นั้นหมายความวา  เราแตละคน 
มีหนาที่จะตองทําตาง ๆ กันนี้ก็อยางหนึ่ง;  แลวยังมีสิ ่งตาง ๆ มากระทบทางตา 
ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ถาเรียกรวม ๆ กันก็เรียกอยางนี้  เปนเรื่องจาก 
บุคคลนั้นบุคคลนี้  จากบุคคลภายนอก  บุคคลภายใน  ที่ตองประสบเปนธรรมดา, 
เปนเรื่องแสวงหา  เรื่องบริโภคใชสอยตาง ๆ เหลานี้  มันมีเฉพาะเรื่องและเฉพาะ 
คน;  นั่นก็จะตองมีธรรมะเฉพาะเรื่อง  หรือตรงกันกับเรื ่อง  มาชวยขจัดปดเปา 
เปนกรณีพิเศษออกไปจากสวนที ่เปนพื ้นฐาน.  ฉะนั้นขอใหเรารูจัก  แยกชีวิต 
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 พุทธิกจริยธรรม ๒๑๖

ออกเปน  ๒  รูป  ในทํานองที่วา  ชีวิตประจําวันนั้น  สวนที่เปนพื้นฐานทั่วไปยอม 
เหมือนกันหมดทุกคน   ทุกเวลา   และทุกแหง   นั ้นก็แบบหนึ ่ง   รูปหนึ ่ง ;  แลว 
ก็สวนที ่เปนกรณีเฉพาะคนจริง ๆ เฉพาะเวลาจริง ๆ เฉพาะเหตุการณจริง ๆ นั ้น 
ก็แบบหนึ ่ง;  เมื ่อเขาใจทั ้ง  ๒  แบบแลวมันก็งาย  ขอย้ําเตือนวา  แบบพื ้นฐาน 
ทั่วไปนั ้น  จะตองอาศัยหลักไมยึดมั ่นถือมั ่น  หรือมจีิตวางจากตัวตนนั ่นแหละ 
เปนพื้นฐาน  ทีนี้ก็มีสติปญญาที่จะแกไขปญหาชีวิตประจําวันเฉพาะเรื่อง  เฉพาะ 
เวลา  ดวย  สติปญญาที่เกิดมาจากความวาง  นั่นเอง  แตวามีสติปญญาใหตรง 
ตามเรื ่อง  ที ่วาจะตองใชธรรมะขอไหน   อยางไร;  เชนวาจะตองใชธรรมะชื ่อ 
หิริ  โอตตัปปะ  สติ  สัมปชัญญะ  สันโดษ  เลี ้ยงงาย  หรืออะไรทํานองนี้เปนตน. 
 

ขอใหเขาใจในการที่จะวางพื้นฐานใหดีเสียกอนเถิด  แลวมันจะเหมือน 
กับปอมคายที่มั ่นคง  ที่ยากที ่ขาศึกคือกิเลสนั้นจะตีแตก;  ธรรมะพื ้นฐานเปนสิ ่ง 
ที่จําเปนอยางนี้. 
 

เพื่อใหงายขึ้น  สําหรับปญหาชีวิตประจําวันประเภทเฉพาะหนา  อยาก 
จะใหทุกคนรูจักคิดปญหาที่วา  เกิดมาทําไม  อยางนอยก็ควรจะรําพึงวา  เกิดมา 
ทําไมหนอ?  ที ่ใช คําวา  “หนอ ”  ก็เพราะวาตองคิดนานสักหนอย   มันคงไมเห ็น 
คําตอบไดทันที.  เมื่อถามวา  เกิดมาทําไมน่ี  ยอมตอบไดตาง ๆ กันมากมายเหลือ 
ที่จะเอามาเปรียบเทียบกันได.  ลองคิดคําตอบดูดวยกันทุกคนในที่นี้  เชื่อวาคงจะ 
ไปคนละทิศคนละทาง  และบางทีก็นาขบขันที ่สุด.  บางคนเขาใจผิด  โดยไดฟง 
มาผิด  หรือเขาสอนมาผิด  วาเกิดมาเพื ่อทนทุกข  อยางนี ้ก็มี;  บางคนก็มากไป 
จนถึงกับวา  เกิดมาเพื ่อสนุกกันใหญ  ไมตองคิดถึงอะไรหมด;  อยางวาเกิดมา 
เพื่อกิน  เพื่อดื่ม  เพื่อสนุก  ร่ืนเริงกันเต็มท่ี  เพราะวาพรุงนี้เราอาจจะตายเสียก็ได 
อยางนี้ก็มี ;  และบางคนก็เกิดมาเพื่อหวังจะเอาอะไรที่ยังอยูไกลนอกฟาหิมพานต 
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ทีเดียว ;  เขายังไมรูจัก  ยังไมเขาใจ  ยังมืดมัว  แตก็ตั้งหนาตั้งตาที่จะเอาใหได 
อยางนั้นก็มี.  นี่  ลวนแตแกวงไปสุดเหวี่ยง  คนละทิศคนละทางตาง ๆ นานา 
อยางนี้มันจะเอามาใชกันไดกับการที ่จะศึกษาธรรมะ  หรือใชธรรมะใหเปน 
ประโยชน  ไดอยางไร.  ปญหาขอน้ีมันซับซอนอยูหลายชั้น  ที่ถามวาเกิดมาทําไมน้ี 
มันเปนการถามและการตอบของคนที่ไมรูเรื่องจริง  มันรูเรื่องที่ไมจริง  คือกลาย 
เปนมีตัวมีตนที่ไดเกิดมา  จนกระทั่งไมรูวาเกิดมาทําไมในที่สุด.  ถารูเรื่องจริง 
อยางที่พระพุทธเจาทานวา  ก็หมายความวา  ไมไดมีตัวมีตนซึ่งเกิดมา;  มีแต 
ความไหลเวียนเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  ที่เปนรูป  เปนนาม  เปนขันธ  เปนธาตุ 
เปนอายตนะ  เปนธรรมชาติอยางหนี่ง ๆ เทานั้น ;  ไมไดมีใครเกิดมา  ไมได 
มีใครเปนอยู  ไมไดมีใครตายไป  ไมไดมีใครจะเกิดใหม ;  อยางนี้เปนตน. 
 

แตทีนี้เราจะพูดกันอยางที่เรียกวาโดยโวหารสมมุติ  คือมีคนสนใจเรื่อง 
ธรรมะ  กระทั่งสนใจวาเกิดมาทําไม.  นี้ถาจะใหเขารูปกันกับธรรมะ  มันจะตอง 
ตอบวา  เกิดมาเพื่อรูธรรมะ  มากกวาอยางอื่น;  เพราะวาที่จริงนั้นมันไมได 
เกิดมาเพื่ออะไร  ไมไดมีอะไรเกิดมา;  แตความหลงผิดมันหลงไปวา  มีอะไร 
เกิดมา  มีตัวเราเกิดมา.  เมื่อความจริงมันไมมีอะไรเกิดมา  มันก็ไมตองมีวัตถุ 
ประสงคมุงหมายอะไรก็ได.  แตถาสมมุติวาความรูสึกอยางนี้  เปนความรูสึกของ 
ปุถุชนสามัญวาเกิดมาแลว  ทีนี้ก็ถามขึ้นวา  เกิดมาเพื่ออะไรกัน.  มาเพื่อหาเงิน 
จนตายไมรูจักหยุดจักหยอน,  มาเหน็ดเหนื่อยจนตายไมรูจักหยุดจักหยอน,  หรือ 
วามาเพลิดเพลินสนุกสนานไมรูจักหยุดจักหยอน,  เกิดมาเพื่อตองบริหารรางกาย 
ใหปรกติสุขอยูเสมอไมรูจักหยุดจักหยอน.  เกิดมาเปนทาสของรางกาย  อยางนี้ 
นาสนุกไหม  มันลวนแตจะตองคิดดูทั้งนั้น.  ถาสมมุติวาเราเกิดมา  มีภาระ 
หนาที่ผูกพันทุกอยางทุกประการ  ทั้งขางนอกและขางใน  ทั้งสวนสังคมและสวน 
ตัวเราลวน ๆ ทั้งสวนรางกาย  ทั้งสวนจิตใจ  อยางนี้แลว  เราจะเห็นไดทันทีวา 
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 พุทธิกจริยธรรม ๒๑๘

การเกิดมานั้น  มันเปนความทนทรมาน;  ฉะนั้น  ความมุงหมายของการเกิดมา 
ก็เพื่อจะศึกษาใหเอาชนะความทนทรมาน  หรือความทุกขใหได.  ถาคิดอยางนี้ 
คอยงายหนอยวา  เราเกิดมาเพื่อเอาชนะความทุกข  จะจริงหรือไมจริงนั้น  จะตอง 
คิดดูดวยตนเองทุก ๆ ทาน  อยาไปเชื่อดายตามคําที่มีเขียนไวอยางนั้นอยางนี้ 
กลาวไวอยางนั้นอยางนี้.  เราเกิดมาเพื่ออะไรกันแน  และที่มันมีอยูเอง  เปนอยู 
เอง  เปนไปเอง  โดยใครบังคับมันไมไดนั้นคืออะไรกันแน  คือการที่ตองรับ 
ภาระบริหารรางกาย  จิตใจ  ชีวิตการงาน  เรื่อยไป  อยางนี้ใชหรือไม  แลวมัน 
เปนสุขหรือเปนทุกข  ถามันเปนสุขก็ดีไป  เพราะเมื่อเปนสุขอยูในตัวเองแลว 
ก็ไมตองทําอะไรก็ได;  แตถาวาเกิดมาเพื่อทุกข  มันก็มีปญหาที่จะเอาชนะความ 
ทุกขนั้นใหได. 
 

โปรดอยาใชคําวาหนีทุกข  !  เพราะคําวาหนีทุกขนั้น  ไมใชคําเดียว 
กับคําวา  เอาชนะความทุกข.  แมแตคําวาดับทุกข  ก็ไมนาจะใช  ถาจะใชคําวา 
ดับทุกข  ตองอธิบายใหถูก;  สวนเรื่องหนีทุกขนั้น  เปนอันวาไมตองพูดถึง 
มันผิดดวยประการทั้งปวง;  จะมีศาสนาไวเพื่อใหหนีทุกขนั้น  เปนเรื่องงมงาย 
โงเขลาอยางยิ่ง.  หรือแมที่สุดแตวาบวช  ออกจากบานเรือนไปบวช  นี้ก็ไมใช 
เพื ่อจะหนีทุกข ;  นั ้นเปนคําพูดที ่วาเอาเอง  มันผิดอยางยิ ่ง;  ที ่ถูกมันตองเพื ่อ 
เอาชนะความทุกข.  แมที ่พูดวาเพื ่อดับทุกขนั ้น  ก็ไมคอยถูก  หรือถูกครึ่งเดียว 
ผิดครึ่งถูกครึ่ง ;  คือวา  เราไมตองไปเหน็ดเหนื่อย  มัวไปดับทุกขมันอยู.  มัว 
ไปดับมันทําไม  เรามีวิธีใดวิธีหนึ่ง  ที่ไมใหมันมาทําอะไรเราไดก็แลวกัน  นั่นแหละ 
เรียกวาเอาชนะความทุกข;  เราทําใหความเกิด  ความแก  ความเจ็บ  ความตาย 
ความอะไรทุก ๆ อยางนั้น  ไมมีความหมายไปเลย;  มันเปนตัวมันเองไปตามเรื่อง 
ตามราวของมันเถิด  มันไมมาทําอะไรเราไดก็แลวกัน.  นี่  ถาเขาใจอยางนี้แลว 
จะตองเรียกวา  เราเกิดมานี้  เพื่อเอาชนะความทุกข  ไมแพแกความทุกข 
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ไมต อ งหนีท ุกข  และไมต อ ง เหน็ด เหนื ่อยไปดับทุกข;  เหมือนกับพูด วา 
“เอาไมสั ้น   ไปรันอุจจาระ”  แสดงวามันยุงเปลา ๆ มันเลอะเทอะเปลา ๆ มัน 
สกปรกเปลา  ๆ  .  ความทุกขนี ้ก็เหมือนกัน   เราไมไปแตะตองกับมัน   โดยที่ 
เรามีวิธีที่ฉลาด  ที่จะอยูเหนือ  ที่จะเอาชนะมันได  ก็พอแลว. 
 

เราก็มีปญหาตอไปวา  มีความทุกขชนิดไหนบาง  ที่ทางวัตถุนี้เอาชนะ 
ไมได.  คําวา  “ทางวัตถุ”  นั้น  อาตมาหมายถึงมีเงิน  มีทอง  มีอํานาจวาสนา 
และมีวัตถุ  มีความเจริญกาวหนาทางวัตถุ  มีความรูทางวัตถุนี้  กระทั่งมีเงินมาก 
มีทรัพยสมบัติมาก  มีอํานาจวาสนามาก  มีเครื่องมือสารพัดอยางนี ้แลว  ยังมี 
ความทุกขชนิดไหนอยูอีก  ที่อํานาจทางวัตถุเชนนี ้  เอาชนะมันไมได  ลองคิดดู 
ตอไป. 
 

ในที ่ส ุดเราก็จะยอนมาพบวา  ความทุกขที ่เกิดมาจากความเห็นแก 
ตัวตน   คือตัวกู  ของกู  ที ่ปรุงแตงขึ ้นมานี ้แหละ  เปนสิ ่งที ่วัตถุแกไมได  ชนะ 
ไม ได   เพราะวาสิ ่งนั ้นแหละ   มันปรุงว ัตถุขึ ้นมา  หรือวัตถุไปตกอยู ใต อํานาจของ 
สิ่งนั ้น  ถูกสรางขึ ้นมาโดยสิ่งนั ้น;  ฉะนั้น  วัตถุแมจะมีมาก  มีอิทธิพลสูงอยางไร 
ก็จะแกความทุกขชนิดนี้ไมได  จึงตองอาศัยสิ่งอื่นที่ดีกวา  ที่ประเสริฐกวา  มากมาย 
ทีเด ียว .  นั ่นแหละ   คือธรรมะ   !  ธรรมะจะเข ามาที ่ตรงนี ้  มีช องทางที ่ธรรมะ 
จะตองเขามาตรงนี ้  เพื ่อเปนประโยชนแกเรา;  เราจึงรับเอาธรรมะเขามาใน 
ฐานะเปนเครื ่องมือ   สําหรับเอาชนะความทุกขประเภทที ่วัตถุชวยแกใหไมได 
นั่นเอง. 
 

ทานครูบาอาจารยทั ้งหลาย  ลองคิดดูใหดีวา  เรากําลังมีสิ ่งที ่ว านี้ 
มีเครื ่องมืออันนี ้แลวหรือยัง ;  หรือวาสิ ่งที ่เรากําลังเรียน  กําลังทํา  กําลังศึกษา 
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กําลังมุ งมาดปรารถนานั ้น  มันออกไปจากขอบวงของวัตถุแลวหรือยัง;  หรือวา 
ยังตกอยู ในวงของวัตถุ  ยังเปนเรื ่องมัวเมาทางวัตถุ;  ถาอยางนั ้นมันก็ยังไมใช 
ธรรมะ  เราจะตองอยู เหนือนั้นไปอีก  จะตองมีจิตใจ  มีความรูสึก  ที ่อยู เหนือ 
วัตถุ  จึงจะเปนธรรมะ  จึงจะมาควบคุมวัตถุ  ที่เปนปญหายุงยากในชีวิตประจําวัน 
ได.  ปญหายุ งยากในชีวิตประจําวัน  หรือชีวิตประจําวันที ่เปนปญหายุงยากนั ้น 
ไมมีอะไรเลย  ลวนแตเนื่องมาจากวัตถุทั้งนั้น.  ความยุงยากเหลานี้ไมอาจจะเกิด 
มาจากธรรมะ  หรือจากเรื ่องทางฝายธรรมะ  ซึ่งเปนเรื ่องทางจิตใจไดเลย.  แต 
เมื่อจิตใจตกมาเปนบาวของวัตถุ  เปนทาสของวัตถุ  หมดอิสรภาพแลว  วัตถุก็สราง 
ปญหาขึ้นแกจิตใจในชีวิตประจําวัน.  เราจะแกอยางไร?  เราตองมี  ส่ิงที่ เหนือกวา 
คือธรรมะที ่สามารถจะครอบงําอํานาจของวัตถุได  นั่นเอง  นี่แหละเราจะพบวา 
มีความทุกขอยูอีกแบบหนง  ซึ่งวัตถุไมอาจจะเอาชนะได  แตจะตองเอาชนะดวย 
สิ่งซึ่งมีอํานาจเหนือวัตถุ  คือ  “ธรรมะ”  ในฝายทางจิตใจ  หรือทางฝายวิญญาณ 
ที่หลาย ๆ คนไมชอบใหเอยชื ่อถึงนั ่นเอง.  เมื ่อเปนดังนี ้ก็แปลวา  ธรรมะนั ้นเปน 
เรื่องจําเปนอยางยิ่งในสวนนี้  คือในชีวิตประจําวันนี้เอง. 
 

ปญหาควรจะดําเนินตอไปมีวา  เม่ือเปนดังนั้นแลว  อะไรจะเปนส่ิงที่ดี 
ที ่ส ุดที ่มนุษยเราควรจะได  เป นประจําวัน?  คือไดแกเรื ่องทางวัตถุ  หรือเรื ่อง 
ทางจิตใจกันแน  ที่เราควรจะไดในฐานะเปนสิ่งที่ดีที่สุดเปนประจําวัน  หรือตลอด 
ชีวิต?  ขอน้ีพุทธศาสนาไมไดเปนเอามาก ๆ จนถึงกับรังเกียจฝายโนน  รักฝายนี้ 
โดยสวนเดียว;  เพราะวาถาทําดังนั้นก็ไมเปนสายกลาง  ไมใชเปนมัชฒิมาปฏิปทา. 
เราไมรังเก ียจอะไรหมด   แตแลวเราก็ไมหลงรักอะไรหมด ;  แตวา  เรายังม ีสติ 
ปญญาที่จะควบคุมมันทุกอยางทีเดียว.  สําหรับวัตถุนั้น  เราตองใช  เราตองเขาไป 
เกี ่ยวของเสมอ  แตเราทําไปดวยสติปญญา  หรือดวยธรรมะที ่ควบคุมมันได; 
เพราะฉะนั้นมันจึงเปนวัตถุหนาใหมเขามา  คือเปนวัตถุที่ถูกควบคุมแลว  ที่ควบคุม 
ไดเปนอยางดีแลว  และ  อยูในอํานาจของเรา. 
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เรื่องทางฝายนามธรรมหรือทางฝายจิตใจ  เราก็ระบุเอาเฉพาะตรงที่ 
เปนความรู อยางถูกตอง  อยางพอเพียง  อยู ในระดับกลาง ๆ ไมตองเปนเอา 
มาก ๆ เหนือนกับคนบางพวกที่คิดวา  จะทําลายรางกายนี้เสีย  ใหเหลือแตจิตใจ 
ลวน ๆ ซึ่งเปนมิจฉาทิฏฐิพวกหนึ่ง  ซึ่งบําเพ็ญอัตตกิลมถานุโยค  ทําลายรางกาย 
หรืออะไรยิ ่งไปกวานั ้น .  หรืออีกอยางหนึ ่ง   ที ่มีกลาวถึงพวกพรหมชนิดหนึ ่ง 
ที่ไมมีใจมีแตรางกาย  เพราะความคิดของเขารุนแรงมากถึงกับเกลียดใจ  ไปโทษ 
ใจวา  เพราะมีใจนี ่แหละ  จึงเกิดความทุกขขึ ้น  อยางนี ้ก็มี  เรื ่องจริง ๆ จะมีได 
อยางไรนั ้นไมแน  แตความคิดอยางอุตริวิตถารเชนนี ้นั ้นมีไดแน  มีไดแกคนที่ 
ชอบคิด  หรือตั้งใจคิด  และคิดรุนแรงตะพึดตะพือไป. 
 

พระพุทธศาสนาเราจะถือหลักไปในทางท่ีวา  จะมีจิตใจที่ควบคุมแลว 
จะมีวัตถุท่ีควบคุมแลว  จัดแจงปรับปรุงสรางสรรคใหสัมพันธกันเปนอยางดีแลว  คือ 
ในสภาพที่เหมาะสมแกการที่จะไมเปนทุกขนั่นเอง. 
 

ปญหาที่วา  อะไรเปนสิ่งที่ดีที่สุด  ที่มนุษยเราควรจะไดนี้  ขอใหจําเอา 
ไปดวย;  ถาคิดปญหาขอน้ีถูกแลว  การใชธรรมะในชีวิตประจําวันจะงายดายที่สุด. 
แตถึงอยางไรก็ดี  เราก็ยังจําเปนที่จะตองแยกเรื่องวัตถุกับเรื่องทางวิญญาณ  หรือ 
จิตใจนี้  ออกเปน  ๒  เรื่องไดเสมอไป  เพื ่อเห็นความแตกตาง  แลวควบคุมใหได 
นั่นเอง  คือเราจะตองมองใหเห็นวา  พวกที ่หลงไปทางวัตถุนิยมนี ้  เขาแสวงหา
ความสุขจากวัตถุ  และดายการตามใจกิเลส.  นี ่  ขอใหจําประโยคนี ้ใหดี ๆ วา 
พวกที ่ตกไปฝายวัตถุนั ้น  จะแสวงหาความสุขจากวัตถุ  ดวยการตามใจกิเลส . 
นี่แหละเราทุกคนกําลังหวังที่จะแสวงหาความสุขจากอะไรกันแน;  จากวัตถุตาง ๆ 
ที่เรามุงหมายจะสรางสม  สะสมข้ึนขางหนาใหมากมายใชหรือไม  หรือมุงหมายจะ 
แสวงหาความสุขจากการกระทําตอจิตใจใหถูกตอง  และใหเกิดความสงบสุขอยาง 
ประเสริฐข้ึนมาโดยไมตองเกี่ยวกับวัตถุเลย  ? 
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ถาเรามุงหมายทางวัตถุตะพึดตะพือไป  โดยถือหลักวา  เมื่อวัตถุสมบูรณ 
แลว  จิตใจก็สมบูรณเอง  เมื่อวัตถุถึงที่สุดแลว  จิตใจก็มีความสุขถึงที่สุด;  ก็ขอ 
ใหทราบวา  นี่แหละคือ  dialectic  materialism  ซึ่งเปนตนกําเนิดและหัวใจของ 
คอมมูนิสต ;  จะเอาหรือไมเอา  ก็ลองคิดดูเอง  ! 
 

ถาหากวา  แสวงหาความสุขทางฝายนามธรรม  ซึ่งอยากจะเรียก  หรือ 
ขอเรียกไปทีวา  มโนนิยม ;  เพราะไมทราบวาจะเรียกวาอะไร  มันเปนการ 
บัญญัติคําที่กาวหนาเร็วเกินไปก็ได  ขอเรียกไปทีกอน  เพื่อพอพูดกันไดเทานั้นเอง ; 
คือถาเราไมเปนวัตถุนิยม  แต  เปนมโนนิยม  แลว  ก็แสวงหาสุขจากความเปนอิสระ 
เหนือวัตถุ  ดวยการแผดเผากิเลสนั้นเสีย;  มันตรงกันขามอยางนี้. 
 

ถาเปนวัตถุนิยม  ก็ตองแสวงหาความสุขจากวัตถุ  ดวยการตามใจกิเลส 
ปรน  ปรือกิเลส;  แตการแสวงหาความสุขทางวิญญาณนี้  เปนมโนนิยม  และ 
แสวงหาความสุขจากความเปนอิสระอยูเหนือวัตถุ  ไมตกเปนทาสของวัตถุ 
และก็ดวยการเลนงานกิเลส  แผดเผากิเลส  ทําลายกิเลส  ไมตามใจกิเลส;  มันตรง 
กันขามอยางนี้.  แตบางคนไมกลา.  การที่ไมกลานี้มีไดหลายอยาง  เพราะ 
ออนแอ  กลัวจะไมไดสนุกสนานตามความฝนที่ฝนไวนามมาแลว  และที่ฝนมากมาย 
ทั้งยังฝนตอไปอีกขางหนา  โดยไมสิ้นสุด. 
 

ถามีคนกลา  กลานึก  กลาคิด  กลาตัดสินใจกันใหม  นี่แหละจะคอยเปน 
ไปได  คือมีชองทางที่เราจะเอาชนะวัตถุได.  ถาเดินมารูปนี้แลว  ปญหาในชีวิต 
ประจําวันแทบจะไมมีอะไรเหลือ  คือจะไมมีปญหาอะไรเหลือ  แตมันจะราบรื่น 
ไปหมด;  จะไมมีปญหาชีวิตประจําวันเกิดขึ้นมาก  จนยื่นคําถามขอน้ีมาก  เพราะ 
คงจะลวนแตประสบปญหาทางวัตถุทั้งนั้น  ซึ่งจะประมาลไดวา  เพราะสิ่งตาง ๆ 
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ทางวัตถุนี ้  หรือที่เกี ่ยวกับบุคคลภายนอกนี้  ลวนแตเปนไปตามที่กิเลสตองการ; 
ไมใชที่สติปญญาตองการ.  คือมีกิเลสออกมาแสดงบทบาทเปนใหญ  เปนประธาน 
เสียเรื่อย  ฉะนั้นจึงมีความประสงคมุงหมาย  คือมี  aim  หรือมี  goal  อยูตรงที่จะได 
วัตถุเต็มตามความตองการของกิเลส.  เมื ่อเปนอยางนี ้  มันก็เปนไปไมได  ที่จะ 
ไมใหปญหาประจําวันเกิดขึ้นมากมายจนสางไมไหว  อาตมาใชคําวา  จนสางไมไหว 
มันจะเกิดขึ้นมามากมายจนสางไมไหว  คือปญหาประจําวันทีมีอยูทุกวัน ๆ จะเกิดเสีย 
จนสางไมไหว .  แตถากลับตรงกันขามเสียแลว   ปญหาชีวิตประจําวันมันจะ 
สลายตัวไปเองทันที ่  อยางนี ้เปนตน.  เพราะฉะนั ้น  สิ่งที ่พวกเราทุกคนกําลัง 
ขาดอยูอยางยิ่ง  ก็คือ  ความมีนิพพานเปนอารมณอยูตลอดเวลา  นั่นเอง. 
 

ความมีนิพพานเปน  goal  เปน  object  เปนวัตถุที่ประสงคมุงหมายอยู 
ตลอดเวลานั้น  เปนสิ่งที ่เราทุกคนกําลังขาดกันอยู  และทําใหปญหาประจําวันมี 
มากขึ้น  ในการปฏิบัติหนาที่การงานของตน.  คงจะมีคนบางคนตะโกนอยูในใจวา 
“มันจะทําไดอยางไรกันโวย  !  ”  ที่อาตมาตองใชคําหยาบคายวา  “โวย”  นี้เพราะมัน 
เปนความรูสึกอยู ในใจของทานอยางนั ้นจริง ๆ ก็ได.  เพราะเหตุเปนสิ ่งที ่มอง 
ไมเห็นไดทันที  และลวนแตมืดมนอยู ไกลสุดเอื ้อมไปเสียทั ้งนั ้น ;  คงจะตอง 
ตะโกนวาโวยแน;  “มันจะทําไดอยางไรกันโวย”;  การที ่จะนิพพานเปนอารมณ 
อยูไดตลอดเวลานั้น  จะทําไดอยางไร? 
 

ที่วา  ยังขาดอยูทุกคน  นี้ก็อธิบายอยูในตัวแลววา  ทุกคนมุงหมายวัตถุ 
มุงหมายความสุขทางวัตถุ  หรือความสุขทางเนื ้อทางหนัง;  ไมไดมุ งหมายที่จะ 
ใหวางจากความรบกวนเหลานี ้  ไมไดมุ งหมายที่จะใหวางจากตัวกู  ของกู  ตอง 
การจะมีตัวกู  ของกู  ออกรับวัตถุ  เปนเจาของวัตถุ  บริโภคใชสอยขาวของวัตถุ 
เพลิดเพลินมัวเมาอยู ดวยวัตถุ;  อยางนี ้เรียกวา   มีวัตถุเปนอารมณ  ไมใชมี 
นิพพานเปนอารมณ. 
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ถามีนิพพานเปนอารมณ   ก็คือมีความวาง  ความสะอาด  สวาง  สงบ 
แหงจิตเปนอารมณ;  ไมมีอะไรรบกวน  มุ งมั ่นจะไดสิ ่งนั ้นอยู เปนประจํา  นี ่เรียก 
วานิพพานเปนอารมณที ่มุ งหมายอยู ตลอดเวลา.  ถาถามวา  “จะทําอยางไรกัน 
โวย”  ละก็  ตองดูใหทีตรงที ่วา  ชีวิตนี ้ม ันมีสภาพอยางไร  เพราะเหตุไร  ดังที่ 
กลาวมาแลวขางตนนั่นเอง  ไมมีอะไรมากไปกวานั้น;  จนกระทั่งเห็นชัดประจักษ 
ดวยตนเองนั ่นแหละ   วาเพราะมันมีวัตถุเปนอารมณนั ่นแหละ  มันจึงยุ งยาก 
ไปหมด   ทั ้ง ส วนบ ุค คล   ส วนส ังคม   ห รือ ส วน โลก   ทั ่ว โล ก   ห รือท ุก  ๆ  โล ก 
ถาห ากจะม ี.  นี ่แหละค ือโลกที ่ม ีว ัตถ ุเป นอารมณ  !  คอมมูน ิสต ก ็ม ีว ัตถ ุเป น 
อารมณ !  ประชาธิปไตยก็มีวัตถุเปนอารมณ !  รายไหนก็ลวนแตมีวัตถุเปนอารมณ ! 
ไม เคยมีใครนิพพานเป นอารมณ ;  ปญหาตาง  ๆ  เก ิดขึ ้นทั ่วไปหมด   กระทั ่ง 
ปญหาจริยธรรม  ปญหาจริยศึกษา  ปญหาศีลธรรมเสื่อม  ปญหาที่สิ่งเหลานี้เสื่อม 
มันมีมูลมาจากความมีวัตถุเปนอารมณ  ในโลกนี้  บรรยากาศกลุมไปดวย  ความมี 
วัตถุเปนอารมณ  ในแบบอยางตาง ๆ กัน;  แลวก็ไดรบกัน  เปนวิกฤตกาลถาวร 
ไมเคยประสบสันติภาพ .  แตถาทุกคน   เห ็นโทษแหงความยึดมั ่นถือมั ่นเทานั ้น 
จิตจะนอมไปเองเพื ่อนิพพาน .  คําอยางนี ้พระพุทธเจาตรัส   ไมใชอาตมาวา ; 
เปนพระพุทธภาษิตที่มีอยูในหลักบาลีชัด ๆ . 
 

ถามองเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุเทานั้น  จิตจะนอมไปเอง 
เพื่อนิพพาน  และนั่นแหละคือมีนิพพานเปนอารมณ;  ฉะนั้นถาอยากจะมีนิพพาน 
เปนอารมณ  ก็งายนิดเดียว  คือ  พยายามดูใหเห็นโทษอันรายกาจ  ที่ครอบคลุม 
พวกเราทั้งโดยสวนรวมและโดยสวนตัวอยูนี้  วา  เพราะมันมีมูลเหตุมาจากความเห็น 
แกตัวเปนอารมณ  มีความตกอยูในอํานาจของวัตถุเปนอารมณ  นั่นเอง. 
 

เพื่อแกปญหาเหลานี้คราวเดียวกัน  เราก็อยาบูชาวัตถุเปนสรณะ  แต 
บ ูช าธรรม   ซึ ่ง ไม ใช ว ัตถ ุ  ซึ ่ง เป น เค รื ่อ งป ราบวัต ถ ุนี ้  เป นส รณ ะ  ;  ม ีธ รรม 
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เปนเครื ่องรางคุ มครองไมใหวัตถุมาแผวพานเรา.  เลยเกิดมีระเบียบ  ประพฤติ 
ปฏิบัติชนิดที ่เรียกวา  ธรรม   นี ้ขึ ้น   หรือจะเรียกวา  จริยธรรม   ก็ได.  อาตมา 
กลายืนยันวา  คําวา  “จริยธรรม”  คําเดียว  ก็ใชไดตลอดตั้งแตตนจนปลาย  ใชได 
ตลอดจนกระทั ่งถึงนิพพานไดเหมือนกัน,  ใชไดตั ้งแตเรื ่องโลก ๆ จนกระทั ่งถึง 
นิพพานทีเดียว. 
 

จร   แปลวา   ประพฤติ,  อิย   แปลวา   ควร ,  จริยธรรม   แปลวา 
ธรรมที ่ควรประพฤติ,  ทุกแบบที ่ควรประพฤติ  เราก็เรียกวาจริยธรรม.  เกี ่ยวกับ 
เรื ่องนี ้  พระพุทธเจาทานไดทรงวางหลักไวมากมาย   เช น   มรรคมีองค  ๘ 
หรือยอลงเหลืออยูแตไตรสิกขา  เปนตน. 
 

มันจะเปนการงายมาก  ถาเราจะพิจารณาดูที่ไตรสิกขา  คือศีล  สมาธิ 
ปญญา   ที ่เราคุ นห ูก ันมากที ่ส ุดวา   ไตรสิกขานี ้จะเขามาในชีวิตประจําวัน 
ของเราได อยางไร .  ถาเราใช หล ักที ่เร ียกวาไตรส ิกขา   คือศ ีล   สมาธิ  ปญญา 
ในชีวิตประจําวันแลว  ปญหาเรื่องนี้จะเบาบางลงไปอยางมากมายทีเดียว  อยาง 
เห็นไดชัด.   
 

คําว า   “ศีล  ๆ  ”  นั ้น   ทานอย ามุ ง มั ่นอะไรมากมายไปน ัก   จะต อง 
นั่งทองนั่งจด  กี ่องคอยางนั ้น  กี ่องคอยางนี ้  ใหมันมากมายไปนัก  นั ่นมันเปน 
เรื ่องทีหลัง  ซึ่งทําใหมันยุ งยากขึ ้นเปนกลิ ้งครกขึ้นภูเขา.  คําวา  “ศีล”  ควรจะมี 
ความหมายแตเพียงวา  มีความประพฤติดีแลว  แลวก็ใชไดแกทุกศาสนา  ทุกชาติ 
ทุกภาษา  ทุกระบบของวัฒนธรรมในโลกนี้.  มีความประพฤติดีแลวนี้เรียกวา  ศีล 
มีความประพฤติดีแลว  ก็คือวา  ไมกระทบกระทั่งตัวเองและผูอื่นใหเดือดรอน  โดย 
ทางการกระทําภายนอก  คือดวยกาย  ดวยวาจา  เรียกวาศีล.  เมื่อเราไดความหมาย 
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อยางนี้แลว  คําวาศีลก็จะสากล  จนถึงกับใชไดระหวางชาติ  ระหวางโลกทีเดียว 
ใชไดตลอดโลก  ทั่วโลก. 

 
คําวา  “สมาธิ”  นั้น  ควรมีบทนิยามแตเพียงวา  สามารถบังคับใจ 

ของตนเองไดตามตองการ.  ขอใหทานทั้งหลายสนใจคํานิยามอยางนี้ไว  เพื ่อ 
เขาใจธรรมะถูก  ตรง  และเพียงพอ  ในการที่จะนําไปใชแกชีวิตประจําวันอยาง 
เพียงพอดวยเหมือนกัน.  คําวา  “สมาธิ”  นั้น  ไปอานหนังสือเรื ่องสมาธิดูเถิด 
อานตั้งเดือนก็ยังไมจบ  แลวก็ไมรูวาอะไรในที่สุด.  แตใจความที่ถูก  ที่ตรงนั้น 
ก็คือ  สามารถบังคับใจของตนเองไดตามตองการ  ในการที่เราจะใชมันใหทําอะไรบาง. 
เดี๋ยวนี้เราไมสามารถจะมีจิตใจที่เราจะใชไดตามที่เราตองการ  มันเปนอยางนั้น 
มันเปนอยางนี้เสียเร่ือย.  เพราะฉะนั้น  สําหรับคําวาสมาธินั้น  ตองมีความหมาย 
ของคําวา  “กัมมนีโย”  ควรแกการงาน  ดังที่กลาวแลวแตวันกอนนั้นเปนหลัก. 
 

คนเราทุกคนในโลกนี้  ไมาสามารถบังคับใจของตนเองไดตามที่ตองการ; 
หมายถึงในทางฝายดี  ฝายที่ใครในความดี;  แตถึงแมในฝายที่จะทําชั่วก็เถอะ 
ไมใชมันจะทําไดอยางใจเสมอไป.  ใจมันเปนอยางนี้เอง  เพราะฉะนั้นเราจึงตองมี 
ระเบียบการปฏิบัติสักระบอบหนึ่งที่สามารถบังคับใจไดตามตองการ.  จะฝกโดย 
วิธีใดก็ได;  ถาเราควบคุมใจเราอยูในอํานาจ  และใชมันไดตามตองการแลว 
เรียกวาสมาธิทั้งนั้น.  เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกวา  สมาธิ  จึงควรเปนของสากลอยางยิ่ง 
ถึงที่สุด   อีกอยางเดียวกัน ;  คือใชกับคนชาติไหน   ภาษาไหน   ศาสนาไหน 
วัฒนธรรมระบอบไหนก็ได  ไมมีผิดเลย ;  ใชไดทั้งนั้น. 
 

คําวา  “ปญญา”  คําวาปญญานี้  จะตองนิยามความหมายของมันวา 
เขาใจทุกสิ่งทุกอยางถูกตอง.  ทุกสิ ่งในที ่นี ้  เราเอาแต  สิ ่งที ่เขามาเกี ่ยวของ; 
เพราะวาถาสิ่งที่ไมเขามาเกี่ยวของ  มันก็ไมมีปญหา ;  ไมตองนึกถึงก็ได  แต 
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ทุกสิ ่งที ่เขามาเกี ่ยวของกับเรานี ้  เราตองเขาใจมันอยางถูกตอง  นี ่แหละคือตัว 
ปญญาในพุทธศาสนา   ที ่ทํา ใหบ รรลุม รรคผลนิพพาน  ;  ไมม ีอะ ไรมาก 
กวานี้ เลย. 
 

ฉะนั้นขอใหทานสนใจกับทุกสิ่งที่เขามาเกี่ยวของกับชีวิตนี้  อยางถูกตอง 
ก็แลวกัน  ทานจะแกปญหาชีวิตประจําวันไดถึงที่สุด.  เดี๋ยวนี้เราไมรูแมแตวา  รูป 
เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  เหลานี้คืออะไรกันแน  เปนอยางไรกันแน  มีอะไร  เพื่ออะไร 
โดยอะไร  จากอะไร  เราไมรูทั ้งนั ้น.  แตวาไมใชจะไมรูเสียเลย  หากแตสวนที่ 
รู นั ้น   รู ผ ิดทั ้งนั ้น   รู ไมถูกเลย   จึงมีคาเทากับวาไมรู  ;  เพราะฉะนั ้นจึงรวบรัด 
พูดเสียวา  ไมรู. 
 

ถาเราสามารถรูจักสิ่งที่เขามาเกี่ยวของกับเรา  ทั้งฝายวัตถุและทั้งฝาย 
จิตใจ  คือรูทั้งวัตถุที่เขามาเกี่ยวของกับเรา  และรูถึงความรูสึกคิดนึกเกี่ยวกับวัตถุ 
นั้น ๆ ที่เกิดขึ้นเปนประจําวันแกใจเรา;  ทั้ง  ๒  อยางนี้เรารูจักมันอยางถูกตองวา 
คืออะไร  จากอะไร  เพื ่ออะไร  โดยอะไร  แลว  ก็เรียกวา  เรามีปญญาถึงที ่สุด. 
เพราะฉะนั้นเรื่องจึงเปนอยางเดียวกันอีก  ที่วา  ส่ิงที่เรียกวา  ปญญา  นี้  จะเปน 
ของสากลใชไดทุกชาติ  ทุกภาษา  ทุกศาสนา  ในวัฒนธรรมทุกระบบ  จนกระทั่ง 
ทุกโลก  ถาหากวาจะมีหลายโลก. 
 

สรุปแลวทานก็จะเห็นไดวา  ศีล  สมาธิ  ปญญานี้เปนของสากลอยางยิ่ง 
ไมมีอะไรควรจะเปนของสากลไปกวานี้แลว.  พระพุทธเจาเปนผูที่รูจริง  รูอยางยิ่ง 
จริงหรือไม  ขอใหลองคํานวณดู.  หรือวาพระพุทธศาสนา  จะเปนศาสนาสากล 
ไดหรือไม;  ชวยตัดสินกันอยางยุติธรรม   อยาลําเอียงเลย   วาพุทธศาสนาจะ 
เปนศาสนาสากลไดหรือไม  ในเมื่อไดวางระบบของ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ที่เปนตัว 
พุทธศาสนาไวอยางนี ้.  เรา เอาเพ ียงสาม   ศีล   สมาธิ  ปญญา ,  ไม ต อ ง 
กระจายออกไปเปนมรรคมีองค  ๘;  เวลาจะไมพอ. 
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ขอใหชวยไปคิดดูวา  ศีล  มีความประพฤติดีแลว;  สมาธิ  สามารถ 
บังคับใจไดตามที ่ตองการ;  ปญญา  เขาใจสิ ่งที ่เกี ่ยวของอยางถูกตอง;  นี้มัน 
เปนหลักที่ใชไดอยางสากลไหม  หรือมันสากลสักเทาไร  มันสากลทั้งหมดใชไหม. 
ดังนั้น  ถาเราเอาหัวใจของพุทธศาสนาที่มีความหมายอันแจกออกไปเปน  ๓  ประการ 
นี้  มาใชเปนเครื่องมือไดละก็  ปญหาทางชีวิตประจําวันในชีวิตประจําวันนี้จะหาย 
ไปเอง.  มีความประพฤติด ีแลว ;  บังคับใจตัวเองได;  เขาใจสิ ่งที ่เข ามาเกี ่ยวของ 
อยางถูกตอง ;  นี ่เปนหลัก   สวนขอปลีกยอยนั ้น   จะหาพบไดเอง   จะหาคํา 
อธิบายไดเอง. 
 

การประพฤติปฏิบัติ  มีหลักเพียง  ๓  อยางเทานี้  ที่สามารถใชไดทุก 
แขนง ;  ไมวาเพื ่ออยูในโลกนี ้  หรือวาเพื ่ออยูเหนือโลกก็ตาม   หรือเพื ่อบรรลุ 
มรรคผล  นิพพานก็ตาม  เพื ่อมีความเจริญดวย  ลาภ   ยศ  ไมตรี  อยางยิ ่งใน 
โลกนี ้  หรือโลกสวรรคก็ตาม  มันไมอาศัยหลักอื ่นเลย  อาศัยหลักเดียวกันแท. 
แตทานทั้งหลายอยาลืมวา  ทั้ง  ๓  ส่ิงนี้  มันมาจากความไมเห็นแกตัว  คือ  ความ 
ไมยึดมั ่น   ถือมั ่นในตัวตน   หรือของตนจัด   อยางที ่กลาวแลวทั ้งนั ้น ;  มันจึง 
เกิดอาการของศีล  สมาธิ  ปญญา  ขึ้นมาได  โดยงาย  โดยตัวมันเอง. 
 

เราจะตองนึกดูอีกวา  การประพฤติที ่เราบัญญัติกันวา  ผิดหรือถูกนี้ 
มันมีอะไรเป นหลัก   จึงได ส ับสนมาก   จนถึงก ับ เก ิดเป นป ญหาวา   จะฆาเป ด 
ฆาไกขายน้ีจะบาปไหม  หรือมีปญหาทํานองที่วา  ทําอยางนั้น  อยางนี้ผิดหลักศาสนา 
ไหม   อยางนี ้เปนตน .  ในปญหาชีวิตประจําวันนั ้น   คงลําบากใจมากอยูดวย 
หลักที่จะใชตัดสินวามันผิดหรือถูกกันแน  นี้อยูเปนอันมากที่เดียว;  เพราะฉะนั้น 
ถาจะใหปญหายุงยากใจ  ขอน้ีลดนอยลงไปบาง  ก็ตองรูจักแบงแยกวา  ความผิด 
หรือความถูกนี ้  มันมีอยู  ๒  ความหมาย  ดวยกัน  คือ  ผิดหรือถูกโดยทางวินัย 
นี้อยางหนึ่ง;  ผิดหรือถูกทางธรรมะ  นั้นอีกอยางหนึ่ง. 
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เดี๋ยวนี้เรากําลังพูดกันถึงจริยธรรม  สวนที่เปนธรรมะ  ไมใชสวนวินัย 
เพราะฉะนั้นก็จะตองถือสวนที่เปนธรรมะเปนใหญ  แตแมจะถือสวนที่เปนวินัยก็ได 
ไมขัดกันเลย.  ในที่นี้เพื่อจะชี้ใหเห็นชัด  จึงไดแยกวา  ผิดหรือถูกโดยสวนวินัยนั้น 
มันตองถือเอาตามที่ ผูบัญญัติวินัย  ไดบัญญัติไว  อยาเอาอื่นเปนหลักเลย .  แตถึง 
อยางไรก็ดี  พระศาสดาเหลานั ้นไมใชเปนคนเห็นแกตัว  หรือเขาขางตัว  หรือตก 
อยูในอํานาจกิเลสมากมาย ;  และถาเปนพระศาสดาอยางพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว 
ยอมไมตกอยูในอํานาจของกิเลาเลย  ฉะนั้นสิ่งที่ทานบัญญัติออกไปนั้น  จึงเขารูป 
กันไดกับธรรมชาติ  เปนสวนมาก  หรือเปนสวนใหญ  ซึ่งก็ตองเหมาะสมแกสังคม. 
ความผิดหรือถูกโดยวินัยน้ัน  ตองถือเอาตามที่พระศาสดาบัญญัติ  ฉะนั้นสิ่งที่เรียก 
วาวินัยนี ้  ตองถือวาเปนสิ ่งที ่มนุษยทํา  คือเปน  man  -  made;  ทําดวยมือของ 
มนุษย  คือมนุษยบัญญัติขึ้น  เราจึงเรียกวา  ศีลธรรม  หรือ  ethics  หรือ  moral 
นี ้ม ัน เป น เรื ่อ งที ่มน ุษยทํา ;  เราไม เร ียกวา   สัจจธรรมหรือ   truth  เลย .  ตอ 
เมื ่อเปนเรื ่องของธรรมะเทานั ้น   จึงจะเปนธรรมชาติทํา   โดยธรรมชาติ  โดย 
กฎเกณฑของธรรมชาติ  ไมใชมือของมนุษยทํา  หรือบัญญัติ  ฉะนั้นเราจึงเรียกวา 
สัจจธรรม  หรือ  truth. 
 

นี่แหละ  เราจะถือหลักผิดถูกกันอยางไร  ในวันหนึ่ง ๆ ซึ่งถาจะมีปญหา 
อะไรเกิดขึ ้น  ที่โตะทํางานก็ดี  ที่บานที ่เรือนก็ดี  หรือแมเมื ่อกําลังเดินเลนอยู ก็ดี; 
ทานจงรูจักแยกวา  ปญหาที่ เกิดขึ้นนี้  มันเปนเรื่องของกฎหมาย  วินัย  หรือวาเปน 
เรื ่อ งของธรรมะ   ถาม ัน เป น เรื ่อ งของระ เบ ียบประ เพณ ี  ขนบธรรม เน ียม 
กฎหมาย  วินัย  อะไรเหลานี้แลว  ก็ตองเอาไปตามกฎหมาย  วินัย,  อยาไปรอนใจ, 
จงไปศึกษาจากคนที ่รู กฎหมาย  รู วินัย  รู ขนบธรรมเนียมประเพณี.  ทีนี ้  ถามัน 
ไมเกี่ยวกับเรื่องเหลานั้น  แตเปนเรื่องทางธรรมะแลวละก็  จะตอศึกษาโดยเหตุผล 
ตามหลักเกณฑของธรรมะ  วา  เปนไปเพื ่อกิเลส  โดยกิเลส  หรือไม ;  ถาเปน 
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การเพื ่อกิเลส   โดยกิเลสแลว   ไมไหวแน  ผิดรอยเปอรเซนต;  ถาไมเปนไป 
เพื ่อกิเลสนั ้นแหละ  จึงจะเอียงมาในทางฝายถูก  พอไมมีกิเลสแลว  มันก็มีสติ- 
ปญญาเทานั้น  ไมมีอื่น;  เพราะฉะนั้น  ความถูกจึงอยูที่  ไมเปนไปตามอํานาจของ 
กิเลส  คือไมยึดมั ่นถือมั ่น  ไมมีความรูสึกที ่เห็นแกตัว  วาตัวกู  วาของกู  นั้นเอง. 
นี่แหละ  ถาเราตองเที่ยวถามคนนั้น  คนนี้  เสียเรื่อย  แลวก็ไมตองทําอะไรกันเลย 
คือมัวแตเที่ยวถามวา  นี่ผิดไหม  นี่ถูกไหม  เปนปญหาชีวิตประจําวันอยางนี้เร่ือยไป 
ก็ไมตองทําอะไร;  ฉะนั้นจึงควรจะมีหลักเกณฑที ่ตัดสินใจไดตามลําพังตัวเอง 
ในเรื่องผิดหรือถูก  โดยอาศัยหลักนี้. 
 

อีกแงหนึ ่ง  จะต องรู จ ักคําว า   โดยธรรมชาต ิ  หรือ   โดยมนุษย ทํา . 
ที ่มนุษยทํานั ้น  มันไมใชตามธรรมชาติ  เรามักจะรวมเรียกกันวา  artificial  คือ 
มนุษยมีความมุงหมายปรารถนาอยางใดอยางหนึ่ง  แลวประดิษฐสิ่ง  หรือวิธีการ 
หรือกรรมวิธีอะไรขึ ้น  อยางนี ้เป น  artificial  นี ่ก ็อยางหนึ ่ง ;  นี ่ไมใชธรรมชาติ 
เราจึงตองมองใหเห็นชัดวา  ตามธรรมชาติอยางไร  และ  artificial  นั้นอยางไร, 
มันมีสวนที่ผิดกันตรงไหน  เปนสวนสําคัญ. 
 

อาตมาจะยกตัวอยางเปรียบเทียบใหเขาใจไดงาย ๆ สักเรื ่องหนึ ่ง : 
เหมือนอยางวาหมอนหนุนศรีษะนี้  เมื่อหมอนยางเปาลมมาใหมนี้  อาตมาจะเรียก 
มันวาหมอน   artificial ;  สวนหมอนที ่เราใชมาแตโบราณจะเรียกมันวาหมอน 
ตามธรรมชาติเดิม.  นี้ลองคิดดูทีวา  หมอนยางบาง ๆ เปาลม  กับหมอนเดิม ๆ 
ที ่เราเคยใชนี ้  มันตางกันอยางไรบาง.  หมอนเปาลมนั ้น  ถามันต่ําไป  จะซอน 
กันสองลูกไมได  ขยับตัวนิดเดียวมันหลนออกจากกัน ;  แมจะหนุนลูกเดียว  มัน 
ก็ผลุบไปผลุบมา;  บางที่ขยับตัวผิดพลาดนิดเดียว  มันก็โดดหนีไปเลย  เลยหัวเราะ 
กันใหญ ;  หมอนอยางนี ้มันเปน  artificial.  ลักษณะอยางวานี ้ไมเกิดแกหมอน 
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ที่เราใชกันอยู ตามธรรมดาสามัญเลย.  ลองคิดดูวา  โดยเนื ้อแทนี ้  เราควรจะมี 
ระบบจริยธรรมเกาของเรา  ที่เปนไปตามธรรมชาติ  คลอยตามธรรมชาติมากกวา; 
อยาใหเปนไปในพวก   artificial  เปนระบบจริยธรรมใหม;  มันเปนแบบฝรั่ง 
ชาติไหน  แบบไหน  ก็ตามใจเถิด  อยาไปหลงไหลบูชาเขา  มันจะตกไปในฝาย 
อะไรฝายหนึ่ง  ซึ่งไมเขารองเขารอยกันกับธรรมะ  ซึ่งเราก็รูดีวา  เพราะไปลุมหลง 
ในวัฒนธรรมตะวันตกนั ้นเอง  เราไมตองกลัวเขาโกรธ   และเราก็ไมไดดาเขา 
เพราะเขามีอยูอยางนั้นจริง ๆ . 
 

ขอท่ีไปหลงนิยมในระบบวัฒนธรรมตะวันตกนี้  มันทําใหปญหาทาง 
จริยธรรม  หรือจริยศึกษา  หรือศีลธรรมนี้  เกิดขึ้นมากมาย  เชนเดียวกับท่ีเกิดขึ้น 
ในประเทศเขา  ยุงยากจนสางไมไหว  จนจะแกจริยธรรมใหเปนวา  ศีลขอ  ๓  นี้ 
ไมมีในโลก  คือศีลขอ   กาเมสุมิฉาจารนี ้  ไมตองมีในโลกแลวดวยซ้ําไป   ซึ ่ง 
ความจริงเปนอยางนี้จริง ๆ ดวย.  นี่เราจะทําอยางนั้นไมได;  ถาเราจะทําอยาง 
นั้นแลว  ปญหาชีวิตประจําวันจะเกิดขึ้นพรูไปหมด  เหลือที่จะสางไหว  เหมอืนที่ 
เขาประสบมาแลวเหมือนกัน.  เรามีพุทธศาสนาเปนมิ่งขวัญ  !  ใชคําวา  “มิ่งขวัญ” 
แลว  ก็ขอใหเขาใจเอาเองวา  คุมครองไดทุกชนิด.  เราจะตองรักษาเอาไวใหได; 
เราเพียงแตมีหลักเกณฑอยางนี้เทานั้น  ปญหาชีวิตประจําวันที่พรูขึ ้นแกคนพวก 
โนน  จะไมมามีแกพวกเรา.  ขอใหตัดสินใจเสียใหแนวา  เราจะเอาชีวิตประจําวัน 
แบบไหนกันแน  คือจะเอาแบบใหม  หรือแบบเดิมของเรา  เราจะมีการเปนอยูใน 
ชีวิตประจําวันแบบไหนกันแน?  แบบเดิม  หรือแบบใหมของเขา  อันนี ้เองเปน 
สิ่งที ่ทําใหเกิดมีปญหายุงยากขึ้น  จนตองมีการสัมมนา  การอภิปราย  หรือการ 
บรรยายเรื่องนี้กันอยางใหญโต. 
 

เรายอนไปพิจารณากันถึง  ปญหาชีวิตประจําวัน  ชนิดปลีกยอยเฉพาะ 
เรื่อง  ซึ ่งไมใชปญหาพื ้นฐาน.  ถาเราจะมีธรรมะที ่เหมาะสม  แกชีวิตประจําวัน 
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ของคนทุกชั้น   ทุกชนิดแลว  เราจะตองรูจักเราเอง   คือคนเราเองนี้แหละ 
ในลักษณะอยางไรบาง?  อาตมาไดกลาวแลววา  ถากลาวโดยพื้นฐานทั่วไปแลว 
จริยธรรมก็มีสายเดียว  ใชไดแกคนทุกคน  ทุกวัย  ทุกเพศ  ทุกวรรณะ;  แต 
ถามาถึงขึ้นที่เปนปญหาปลีกยอย  เฉพาะคน  เฉพาะเวลาแลว  เราก็ตองพิจารณา 
คนนั้นเอง  เปนพวก ๆ ไปเหมือนกัน.  เชนไดยินไดฟงกันอยูเสมอ ๆ แลววา 
มีคนชั้นต่ํา  มีคนชั้นกลาง  มีคนชั้นสูง  ดังนี้;  โดยวรรณะนั้น  ยอมมีคนชั้นต่ํา 
ชั้นกลาง  ชั้นสูง  อยางที่จะหลีกไมพน.  บางคนเขาใจผิดวา  พุทธศาสนาไมมี 
วรรณะ  เอามาพูดอยางนี้ผิดเรื่องไปแลวก็ได.  พุทธศาสนาไมมีวรรณะนั้น  หมาย 
ถึงวรรณะโดยกําเนิด  โดยบัญญัติ  สมมุติตามชาติกําเนิด  ที่เกิดจากพอแมที่เปน 
อยางไรแลว  ถือวาลูกตองเปนอยางนั้น;  เชนบัญญัติเปนกษัตริย  เปนพราหมณ 
เปนศูทร  เปนไวศยะหรือแพทศย  วาเกิดมาจากพอแมอยางไรแลว  จะตองเปน 
อยางนั้นเสมอไป  นั่นแหละวรรณะตามแบบฮินดู  หรือแบบพราหมณสมัยหนึ่ง. 
วรรณะอยางนี ้ในพุทธศาสนาไมมีจริง   และไมยอมรับโดยแนนอน  ;  แต 
วรรณะที่กลาววาเปนชั้นต่ํา  ชั้นกลาง  ชั้นสูง  ซึ่งมีไดโดยกรรม  คือโดยการกระทํา 
ของตนเองนั้น  มีอยางเต็มที่ในพุทธศาสนา.  อยางที่กลาววา  “กมฺมํ  สตฺเต 
วิภชติ”  นี้  พระพุทธเจาตรัสวา  กรรมเปนเครื่องแบงแยกสัตว.  การกระทํา 
เปนเครื่องแบงแยกสัตว  ใหเปนคนดี  คนชั่ว ;  ชั่วมาก   ชั่วนอย ;  ดีมาก 
ดีนอย;  พอที่จะกลาวไดวา  เปนชั้นต่ํา  ชั้นกลาง  ชั้นสูง  นั่นเอง. 
 

ชั้นต่ําก็มีความทุกขมาก  หรือมีกิเลสมาก  มีความชั่วมาก;  ชั้นกลาง 
ก็เบาบางไป;  ชั้นสูงก็แทบจะไมมี  หรือไมมีเลย  อยางนี้เปนตน.  นี้เรียกวา 
วรรณะโดยกรรม  หรือโดยการกระทํา  อยางนี้มีอยูในพุทธศาสนา.  เราไมอาจ 
ใหการศึกษาเทากันหมดได  ไมอาจจัดระดับการกินอยู  เปนอยู  ดํารงชีพอยู  เสมอ 
เหมือนกันได;  นั้นเปนเรื่องแนนอน.  เพราะวากรรมเปนผูจําแนก  ไมใชเรา 
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เปนผู จําแนก ;  คือการกระทําของมนุษยนั ่นเอง   ไดจําแนกมนุษยใหเปนชั ้น 
วรรณะอยางนี้.  ถาอยางนี้แลว  ก็ตองกําหนดใหมีธรรมะเปนชั้น ๆ อยางเดียวกัน ; 
ใหคนชั้นต่ําที่ตองเหน็ดเหน่ือยมาก  มีการศึกษานอย  ไดรูธรรมะงาย ๆ เขาใจงาย 
เขาใจไดทันที  และไดใชประพฤติปฏิบัติอยู  โดยไมตองใหเปนทุกข  เหมือนกับ 
ตกนรกทั้งเปน.  คนแจวเรือจาง  คนถีบสามลอ  ฯลฯ  ในระดับน้ี  ตองการธรรมะ 
อยางใดอยางหนึ่ง  ขอใดขอหนึ่ง  ที่เหมาะสมแกเขาอยางยิ่ง  เพื่อหลอเลี้ยงจิตใจ 
ของเขาใหคงนิยมทางธรรมะ  และมีความสุขทางจิตใจ  อยูไดโดยไมตองรูสึกเปน 
ทุกขทรมาน .  ถามิฉะนั ้นแลวเขาจะเปนทุกขอยางยิ ่ง  ;  เมื ่อ เขาทนไมไหว 
เขาก็จะตองเลิกอาชีพสุจริต  แลวไปประกอบอาชีพทุจริต  และเปนภัยแกสังคม 
อยางแนนอน.  ฉะนั ้นในเรื ่องเชนนี ้  จึงตองมีธรรมะ  เชนความสันโดษ  เปนตน 
ที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับทุกคน  มาใหแกเขา. 
 

ถึงแมคนชั ้นกลาง  ชั ้นสูง  ก็ยังจะตองใชธรรมะขอที่เรียกวาสันโดษ 
เปนตนนี้  ตามสัดสวนอยูเหมือนกัน  แตเพราะมีสติปญญามากพอที่จะแกไขหรือ 
จะหาทางออกไดโดยวิธีอื่น  เราจึงมีธรรมะขออื่นบางที่แปลกออกไป  ใหแกเขา. 
 

ทีนี้  ถาจะถือเอา  โดยวัยเปนประมาณ  ก็ตองมีวัยเด็ก  เชนเด็กอมมือ, 
เด็กโตแลว ,  วัยหนุมสาว ,  วัยพอบ านแม เรือน ,  แลวก็มี วัยคนเฒ าคนแก  ; 
อยางนี ้ม ันก็ยิ ่งตางกันมาก  เพราะวาไดเห็นโลก  หรือมีประสบการณในโลกนี้ 
มากนอยกวากันมาก  อยางที่จะเปรียบเทียบกันไมได.  ฉะนั้นเราจึงตองมีธรรมะที่ 
เหมาะสมแกวัย  ที ่วัยนั ้น ๆ จะพอรับเอาได  หรือเขาใจได.  ขอนี ้ทานเปรียบไว 
ในอรรถกถาวา  “ขืนปอนขาวคําใหญ ๆ แกเด็กซึ่งปากยังเล็ก ๆ อยูมันก็รวงกระจาย 
หมด  และบางที่ เปนอันตรายแกเด็ก  เขาจมูก  เขาตา  เปนตน  มันเปนเรื่องทําผิด” 
ฉะนั ้น  จึงตองมีวิธีที ่จะตองคิดนึกใหดี  ใหมีธรรมะสําหรับเด็ก  ทั้ง ๆ ที่อาตมา 
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ไดกลาวมาแลวขางตนตลอดเวลาวา  ธรรมมีเพียงแนวเดียว  สายเดียว  คือความ 
ไม เห ็นแก ตน .  ความไมย ึด มั ่นต ัวตนนั ้น เป นแนวเด ียวสายเด ียวก็จริง   แตเรา 
อาจเอามายอยใหเปนรายละเอียดใหเหมาะแกชั้นได;  เชน  เด็ก ๆ ก็ไมเห็นแกตัว 
อยางที ่เด็ก  ๆ  ควรจะมี ;  เชนไมอิจฉานอง ,  ไมอิจฉาเพื ่อน   อยางนี ้เปนตน 
กระทั่งถึงรูจักประพฤติปฏิบัติในทํานองเอื้อเฟอเผื่อแผมากขึ้นตามสวน. 
 

คนหนุมสาวมีปญหาแปลกออกไปอีก  เพราะวาตอม  grand  ตาง ๆ ทาง 
รางกายเนื ้อหนังนี ้  เจริญเต็มที่ขึ ้นมา  ยอมมีปญหาโดยธรรมชาติเกิดขึ ้น  ก็จะ 
ตองมีธรรมะอะไรอยางใดอยางหน่ึง  ซึ่งมีกําลังมากพอที่จะหยุด  ที่จะบังคับความ 
ลนของความรูสึกตาง ๆ ไวใหอยู ในอํานาจ;  มิฉะนั ้น  ก็จะตองประกอบกรรม 
ที่ไมพึงปรารถนาโดยแนนอน ;  เหลานี้เปนตน. 
 

ทีนี ้  ก็มาถึงพอบานแมเรือน  หนักอึ ้งอยู เหมือนกับเปนวัวลากแอก 
ลากไถอยูกลางทุงนาตลอดเวลา  เพราะมีภาระมาก.  นอกจากมีภาระของตัวแลว 
ยังมีภาระของลูก  หลาน  เหลน  คนใช  คนในครอบครัว  คนเกี ่ยวของ  เจานาย 
ขางบน  คนต่ําขางลาง  เหลานี้มีมากมาย  ก็จะตองมีความอดกลั้นอดทนเปนพิเศษ 
พรอม ๆ กันกับสติปญญาที่จะระบายความกดดันเหลานั้นได  มิฉะนั้นก็เปนบาตาย; 
ธรรมะก็มีใหเพียงพอในเรื่องนี้. 
 

สําหรับคนแก  เลิกกิจการงานในโลกแลว  ยังรอวันที ่จะแตกดับของ 
สังขารนี้  มักจะปาเปอแลว  แตกระนั้นก็ยังมีธรรมะประเภทที่ปองกันความปาเปอได. 
ถาหากวา  ไดประพฤติปฏิบัติในทางสมาธิภาวนา  อยูเปนประจําแลว  อาการปาเปอ 
จะไมเก ิด ขึ ้น   ใหเด ็ก  ๆ  ลูกหลานหัว เราะ เล น   อยา งนี ้เป นต น .  แตโดย 
เฉพาะอยางยิ่งก็คือ  ในขั้นนี้นอกจากไมปาเปอ  มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ  มีปญญา 
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มั่นคงแลว  ควรจะเปนไปไดถึงขนาดที่วา  สามารถเยาะเยยความตายก็ได  ยิ้มรับ 
หรือทาความตายก็ได  โดยที่ใหมีอาการเหมือนกะวา  ความตายเขามากระทบใน 
ลักษณะของคลื่นกระทบฝง ;  คือไมมีความตาย  นั่นเอง. 
 

ผูที่รูธรรมะในเรื่องไมยึดมั่นถือมั่นดีแลว  ก็หมดความรูสึกที่วาเปน 
ตัวเรา  หรือของเรา  ฉะนั้นจึงไมมีอะไรที่จะใหความตายกระทบ;  มันวางไปหมด 
อยางนี้.  นี่เปนปญหาชีวิตประจําวันของคนแก  ที่เตรียมพรอมจะเผชิญกับสิ่งที่ 
เขาเรียกกันวาความตาย;  ซึ่งที่แทไมใชความตายอะไรที่ไหนเลย  มันเปนเพียง 
ความเปลี่ยนแปลงของขันธ  ธาตุ  อายตนะ  ตามปรกติธรรมดานั่นเอง.  ถารู 
อยางนี้แลวความตายไมมี ;  ความตายก็วาง ;  ผูที่จะตายก็วาง. 
 

ถาเราจะดูกันถึง  งานที่ทํา  เราจะมีงานที่กําลังทํา  ในขั้นของการศึกษา 
ของการประกอบอาชีพ  ของการเก็บเกี่ยวผล  และบริโภคผล ;  ถาเราจะดูถึง 
หนาที่ที่ผูกพันเราอยู  เราก็จะเห็นวา  เรามีหนาที่รับใชเขา  หรือเรามีหนาที่ถูกเขา 
รับใช ;  เราเปนผูดูแลเขา  หรือเราเปนผูถูกเขาดูแล  อยางนี้เปนตน.  หรือ 
จะพูดกันถึง  อาการที่กําลังมีอยู  เราก็มีอาการของความเหนื่อยแสนที่จะเหนื่อย ; 
เบื่อระอาก็มี,  เจ็บไขไดปวยก็มี,  รูสึกวาจะตองตายก็มี,  นี่อาการที่กําลังมีอยู 
ปรากฏอยูอยางนี้.  ถาหากวาไมมีธรรมะเขามาเกี่ยวของดวยแลว  มันเปนเรื่อง 
ตกนรกทั้งเปน  ทั้งนั้น.  อาตมาจําเปนจะตองใชคําวา  ตกนรกทั้งเปน;  มันจะ 
หยาบคายไปบาง  ก็ตองขออภัย  แตวาอาตมามุงหมายถึงขอท่ีวา  มันเปนความ 
ทนทรมานในความหมายเดียวกันกับนรก. 
 

ความเบื่องาน  ความเหน็ดเหนื่อยตอการงานเชนนี้  ถาเราไมมีธรรมะ 
มาชวยแกไขในสวนนี้แลว  มันจะเปนการเหนื่อยเอาจริง ๆ และเบื่อเอาจริง ๆ 
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ทําไมไหวจริง ๆ ;  และความเจ็บไขตาง  ก็จะเปนภัยใหญโตมหาศาล  เทากับ 
ภูเขาเลากาไปจริง ๆ .  แตถาเรามีธรรมะตามวิธีที่ถูกตองของพระพุทธเจาแลว 
ในโลกนี้จะไมมีความเหนื่อย  จะไมมีความเบื่อ  จะไมมีความเจ็บไข  จะไมมีความตาย 
อยางที่กลาวมาแลว  เปนตน.  ทานตองรูจักแยกวา  สวนเนื้อหนังทางกายนั้น 
เปนอยางไร  สวนทางจิตทางวิญญาณนั้นเปนอยางไร;  มันเกี่ยวของกันอยางไร. 
ถาแยกออกจากกันได  และไมถือสวนไหนวา  เปนตัวกู  ของกูแลว  สิ่งเหลานี้จะ 
ไมมี  กลาวคือความเหนื่อย  ความเบื่อ  จะไมมีในความรูสึก.  เมื่อเหนื่อยทางกาย 
นอนเสียก็แลวกัน  ตื่นมามันก็หาย  ทางใจ  มันมีธรรมะ  มันไมรูจักเหนื่อย ; 
มีสติปญญาถูกตอง  ไมตองเบื่อ  ไมตองรูสึกเบื่อตออะไร;  ไปเบื่อใหมันรําคาญใจ 
ทําไม  ;  เฉยหรือวางอยูก็แลวกัน  นั่นแหละเปนสติปญญาอยางยิ่ง !  
 

ความเจ็บไขนี้  ถาเราฉลาดพอแลว  มันนาหัวเราะมากกวาที่จะนากลัว; 
แตเราก็หัวเราะไมออก  เพราะวาเราไมมีความรูทางธรรมนี้  อยางเพียงพอ.  แต 
โดยเนื้อแทของธรรมชาตินั้น  มันมีธรรมะมาให  สําหรับทําใหเรา  เกินกวาจะให 
หัวเราะไดเสียอีก! 
 

แมที่สุดแตวา  ปญหาที่เราชอบพูดกันอยูบอย ๆ เชน  ปญหาทาง 
การประหยัด  ปญหาทางพัฒนา  เปนตน  ซ่ึงเปนที่ตองการของรัฐบาลอยางยิ่งนี้ 
อาตมายืนยันวา  ถาไมอาศัยธรรมะเขามาชวยแลว  เปนไมมีทางที่จะเปนไปได; 
จะมีแตผีกชีโรยหนา  หรือเลนละครตลกไปทั้งนั้น  ไมสําเร็จประโยชนอะไรเลย. 
ถาเราควบคุม  “ตัวกูของกู”  ไมไดแลว  ไมมีทางประหยัดอะไรได;  ประหยัด 
ชองนี้ไวได  มันไปมีชองโหวที่อื่นที่ใหญมหาศาล  รั่วพรู ๆ ไปทีเดียว  มันไมมี 
ทางจะประหยัดได.  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง  เรื่องทางเนื้อหนังนี้  ถาไดทําให 
เกิดความลุมหลงมัวเมาเสียแลว  ไมมีใครกั้นมันอยู  มันรั่วพรู ๆ ไปทีเดียว. 
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ฉะนั้นเราจะตองมีธรรมะชนิดที่เพียงพอ  ที่ทําใหรูจักวา  อะไรเปนอะไร  อะไรผิด 
อะไรถูก ,  อะไรดี  อะไรเท็จ ,  อะไรจริง   อะไรไมจริง ,  อะไรจริงแท  อะไร 
จริงไมแท;  เราจึงจะควบคุมตัวเราได  จะมองเห็นสิ ่งตาง ๆ อยางถูกตอง  แลว 
ควบคุมมันได  ใหเกิดการประหยัดจริง  เกิดการพัฒนาจริง  แลวการประหยัด 
จริง   พ ัฒนาจริง ใน รูปนี ้  มันสน ุกอย า งยิ ่ง .  อาตมาใช คํา ว า   สน ุกอย างยิ ่ง 
นี ้ไมใชพ ูด เลน  ;  พูดอยางที ่มองเห็นและมีเหตุผล ;  หากแตวาเหลือวิส ัยที ่จะ 
พิสูจนในเวลาเล็กนอยอยางนี ้เทานั ้น .  แตขอใหยอนไปใชหลักเดียวกันที ่วา 
“ถาจิตวางแลว   งานเปนสุข   การงานเปนสุข   ภาระหนาที ่ต าง ๆ  เปนสุข  ; 
ถาจิตวุนแลว  การงานหนาที่ภาระตาง ๆ นั้น  เปนนรกทั้งเปนทีเดียว  คือมีความทุกข 
อยางยิ่งนั่นเอง”  อยาลืมขอความที่เคยกลาวทีแรกในวันแรก ๆ วา  “ทางนี้สายเดียว 
สําหรับบุคคลผูเดียว  เดินไปสูจุดหมายปลายทางแหงเดียว”  นั ้นมันไมมีอยางอื่น 
นอกจาก  ธรรมะที ่เปนไป  เพื ่อวางจากตัวตน  แลวสามารถแยกออกมาเปน 
ธรรมะปลีกยอยตาง ๆ ไดสารพัดอยาง.  เราจะตองไมยึดถือัวตนนั ้นเสียกอน 
เราจึงจะละอายแกบาปได ;  กลัวบาปได ;  จะรักษาศีลไดสําเร็จ  จะมีขันติ  หรือ 
จะมีสันโดษ  หรือจะมีอะไรไดทุกอยาง  ตามที่เราควรจะมี. 
 

ในที่สุด  เราก็มาถึง  สิ่งที่อาตมาขอยืนยันอยูเสมอวา  ชีวิตประจําวันนี้ 
จะตองเปนอยู อยางถูกตอง  ตามหลักของอริยมรรคมีองค  ๘  ซึ ่งไดกลาวแลว 
อยางละเอียดแตวันกอน  วามีอยูอยางไร  และเปนความถูกตองอยางไร  เปนตัวแท 
ของจริยธรรมอยางไร. 
 

ถามีสัมมาทิฏฐิอยางถูกตองแลว  จะเปน   เด็กสัมมาทิฏฐิ  เปน 
หนุ มสาวสัมมาทิฏฐิ  เปนพอบานแมเรือนสัมมาทิฏฐิ  เปนคนแกสัมมาทิฏฐิ ; 
มันมาในรูปนี้ทั ้งนั ้น  คือ  มีสัมมาทิฏฐิ  เปนเครื ่องคุ มครองไปหมด .  เมื ่อเปน 
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ดังนี้แลว  เราก็จะ  มี  ลูกจางสัมมาทิฏฐิ  มี  นายจางสัมมาทิฏฐิ  มี  ผูใหญสัมมา- 
ทิฏฐิ  มี  ผูนอยสัมมาทิฏฐิ  มี  ผูปกครองประเทศสัมมาทิฏฐิ  มี  ราษฎรสัมมาทิฏฐิ 
ฯลฯ;  แมจะมีเทวดาหรือพระภูมิ  เปนผูคุ มครองสักที  ก็ขอใหเปนสัมมาทิฏฐิ 
อยาใหเปนมิจฉาทิฏฐิ.  อะไร ๆ ก็ขอใหเปนสัมมาทิฏฐิ ;  ชนชั้นกลาง  ชั้นต่ํา 
ชั้นสูง  อะไรก็ตาม  ตองตั้งอยูในสิ่งที่เรียกวา  สัมมาทิฏฐิ  เสมอกันหมด ;  แลว 
สัมมาทิฏฐินี้จะชวยใหเขาแกปญหาเฉพาะหนา  ไมวาปญหาในครัว  ปญหาบนเรือน 
ปญหาขางลาง  ปญหาที่ตลาด  ปญหาที่ออฟฟศ  ปญหาอะไรตาง ๆ ได  ดวยสิ่ง 
ที่เรียกวา  สัมมาทิฏฐิ  นั่นเอง.  ฉะนั้นอยาไดลืมขอความที่อาตมาเคยกลาวมา 
บางแลววา  พระพุทธเจาทานตรัสวา  “สฺมมาทิฏ  สมาทานา  สพฺพํ  ทุกขํ  อุปจฺจคุ 
= ลวงพ นความท ุกข ทั ้ง ห ล ายทั ้ง ป ว ง ได ด ว ย สัม ม าท ิฏ ฐ ิ”  ทั ้งนี ้ก เพราะว า 
สัมมาทิฏฐินี ้มันเปนตัวนํา  เปนตัวจูง  เปนตัวเหตุอยางยิ่ง  ขอจริยธรรมทั้งปวง 
คือเปนเหตุใหสัมมาอีก  ๗  สัมมา  ซึ่งไดแก  สัมมาสังกัปโป  สัมมาวาจา  ฯลฯ  เปนตน 
ไปนั้นเกิดขึ้นมาได  เปนไปไดอยางสมยูรณถึงที ่สุด .  และสัมมาทิฏฐินั ่นเอง 
ก็เปนเหตุใหเราเขาใจธรรมะปลีกยอยเฉพาะเรื่อง   เฉพาะกาล  เฉพาะคน  ทุกขอ 
ไดถึงที ่สุด  โดยไมตองเรียนในโรงเรียน  หรือไมตองเขาโรงเรียนนักธรรมก็ได ; 
ขอแตใหมีสัมมาทิฏฐิเทานั้น. 
 

สัมมาทิฏฐินั้น  มีมาจากความสังเกตเปนสวนใหญ  :  การพิจารณา 
อยูเร่ือย ๆ ไป  จะรูจักสัมมาทิฏฐิ  และจะมีสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นทุกวัน  เทาที่อายุ 
เพิ่มข้ึน.  ฉะนั้นเมื่อเด็ก ๆ โตเปนหนุมสาว  เติบใหญขึ้นมาตามลําดับ  ขออยาได 
ละเลิงลืมตัวจนถึงกับวา  สัมมาทิฏฐินี ้เขามาไมได  เขามาไมไหว  นั่นแหละคือ 
มิจฉาทิฏฐิที่ประดังกันเขามา  สัมมาทิฏฐิก็เขาไมจุอยูเอง.  มันลนอยูดวยมิจฉา- 
ทิฏฐิอยางนี ้  นับวาเปนสิ ่งที ่นาสลดใจอยางยิ ่ง  นาสมเพชอยางยิ ่ง.  มันเปน 
เรื่องของบิดามารดากอน  แลวก็เปนเรื่องของครูบาอาจารย  ที่จะทําใหสัมมาทิฏฐินี้ 
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มีพืช  มีเชื้อที่ดี  เพาะปลูกใหดี  แลวงอกงามเจริญตามขึ้นมา  ตามกาลเวลา 
หรือตามที่จิตใจเจริญขึ้น  จากเปนเด็ก  เปนหนุมเปนสาว  เปนพอบานแมเรือน 
เปนคนเฒาคนแก  เปนชั้น ๆ ไปทีเดียว  มีสัมมาทิฏฐิเปนแกนกลางอยูตลอดสาย. 
นั่นแหละคือสิ่งที่จะใหเกิดเครื่องคุมครองปองกัน  หรือสรางความเจริญ  ในปญหา 
ประจําวันของชีวิตเรา. 
 

ทีนี้  จะยกตัวอยาง  ธรรมะที่สําคัญสําหรับชีวิตประจําวัน  ที่เนื่องมา 
จากสัมมาทิฏฐิ  มาใหดูสักอยางหนึ่ง  คือความสันโดษกอน  ความสันโดษนี่ 
ถูกเขาใจผิดอยางยิ่งนานมาแลววา  เปนสิ่งที่ทําใหทอถอยบาง,  เปนเครื่องทําให 
หยุดบาง,  เปนเครื่องถวงความเจริญบาง  นั่นมันเปนความสันโดษชนิดอื่น ; 
ไมใชความสันโดษของพระพุทธเจา  แตเปนความสันโดษของอวิชชา  ของโมหะ 
หรือของพญามาร  ของภูตผีปศาจแหงอวิชชาอยางใดอยางหนึ่งมากกวา  ถาหาก 
วาสันโดษนั้น  เกิดเปนเครื่องขัดขวางความเจริญขึ้นมา. 

 
สันโดษของพระพุทธเจา  นั้น  จะตองเปนเครื่องมืออยางยิ่ง  ในการที่ 

จะสรางความเจริญที่แทจริงขึ้นมา.  ขอนี้พระพุทธเจาทานตรัสวา  “สันโดษเปน 
ของจําเปนอยางยิ่ง”  คือสันโดษมันเปนทรัพยสมบัติอยางยิ่ง;  สันโดษเปน 
เสบียงหลอเลี้ยงชีวิตอยางยิ่ง  คือเปนทรัพยอยางยิ่ง  เปนเสบียงอยางยิ่ง. 
 

คําวา  สันโดษ  แปลวา  ยินดีดวยสิ่งที่มีอยู.  นี่คือแปลตามตัว 
หนังสือแท  ๆ  ;  “ส”  แปลวา   มีอยู  ;  “ตุฏ”  แปลวา  ความยินดี ;  “ตุฏ” 
แปลวา  ผูยินดีแลว ;  สันโดษ  ก็แปลวา  ผูยินดีแลวในสิ่งที่มีอยู.  จริงอยูที่คํานี้ 
ตัวหนังสือมันทําใหอธิบายผิดไดวา  มีอะไรและก็ยินดีเสีย  แลวก็นั่งยินดีอยูนั่น 
ไมลุกไปไหน ;  อยางนี้มันก็เปนเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง.  แตแทจริงพระพุทธเจาทาน 
หมายถึงความพอใจในสิ่งที่มีแลว  หรือทําเสร็จแลวนี้  วาเปนเครื่องอิ่มใจของ 
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บุคคลนั ้น  ;  เพื ่อใหเขาเปนผู ที ่ม ีอะไรเปนเครื ่องอิ ่มอกอิ ่มใจอยู เสมอ .  ฉะนั ้น 
ความสันโดษนี ้  พวกฝรั่งเขาจึงแปลวา  contentment  ทานครูบาอาจารยก็คง 
เขาใจดีวา  contentment  นี้หมายถึงอะไร.  อาตมาจะยกตัวอยาง  ดีกวาที่จะกลาว 
โดยตรงอยางนี้. 
 

เหมือนอยางวา  เราปลูกตนกุหลาบ  เพื่อจะเอาดอกอยางในแจกันนี้ ; 
พอเราเตรียมดินเสร็จเทานั ้น  ก็ตองสันโดษ  คืออิ ่มใจ  หรือพอใจวา  เตรียมดิน 
เสร็จ  ;  พอเราเอาตนปลูกลงไป   ก็ตองยินดีวาปลูกตนลงไปแลว  ;  แลวเรา 
ก็รดน้ํา  เราก็ยินดีวา  รดน้ําแลว ;  แลว  ๙  วัน,  ๑๐  วัน,  ๒๐  วัน,  เดือนหนี ่ง 
ก็ตาม  เรา  พอใจเพิ ่มขึ ้นทุกวัน   วา  ความใกลเปนดอกมันใกลเขามาแลว! 
ความเปนดอกใกลเขามาแลว !  วันหนึ ่ง  สองวัน   มีความอิ ่มใจเพิ ่มขึ ้นทุกที 
จนกระทั้งถึงวันที่ดอดกุหลาบบาน  ก็ยินดีถึงท่ีสุด  อยางนี้เปนตน. 
 

ฝายตรงกันขาม  คือถาไมมีสันโดษ  เพียงแตวาเตรียมดินเสร็จ  มัน 
ก็ยังมืดมัวเต็มที  ไมมีความพอใจ  บางทีก็สบัดกนลุกขึ้นไป  เปนเหตุใหไมสนใจที่จะ 
ปลูกอยางดี  รดน้ําอยางดี  ทําอะไรอยางดี  เพราะไมสันโดยเสียตั้งแตทีแรกที่สุด 
คือการเตรียมดินแลว ;  หรือบางทีมันตายเลยตั ้งแตวันปลูกนั ่นเอง.  ใครเคย 
ทําอยางนี ้บาง  ขอใหลองคิดดูเอง.  นั่นเปนเพราะความที่ไมรูจักสันโดษ.  แตนี่ 
ยังเปนเรื่องเลนสนุก  เราพูดเรื่องการงานกันดีกวา. 
 

ทีนี ้  ก็มาถึงเอง  ชาวนาที ่ทํางานกลางแดดกลางฝน  อยู กลางทุ งนา 
ฟนดินดวยจอบไมรูวากี ่รอยครั้ง  พันครั้ง  หมื ่นครั ้ง  จึงจะเสร็จหนานา  ชาวนา 
นั ้นก็ยากจน   เขาจะตองสันโดษทุกคราวที ่ฟ นดิน  ;  อิ ่มใจทุกคราวที ่ฟ นดิน 
วามันเสร็จไปครั้งหนึ ่งแลว  หรืออิ ่มอกอิ ่มใจ  หัวเราะราเริง  ผิวปากเลนอยู ได 
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ตลอดเวลาที่เขาฟนดินอยูทุกที.  จิตของเขาวาง  มีสติปญญา  มัความพอใจ  ไมวาวุน 
อยู ดวยความรูส ึกวา  “ตัวกู  ของกู”;  ถึงจะฟนไปสักกี ่วัน  กี ่เดือน  กี ่ป  ก็ไมมี 
ความทุกขเลย  และรูสึกเปนคนร่ํารวยไปเสียตั้งแตขณะที่ฟนดิน  ทั้ง ๆ ขาวยังไมได 
ปลูก   ยังไมได ออกรวงส ักที.  พระพุทธเจ าทานตรัสวา   “สนุต ุฏ  ี  ปรมํ  ธนํ” 
สันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง  นั้น  นี้หมายความวาอยางนี้. 
 

ไมตองพูดถึงชาวนา  แตจะพูดถึง  กรรมกรแจวเรือจาง  กรรมกร 
สามลอ  ดูบาง.  ถาเขาไมสันโดษแลว  เขาจะลาอาชีพนั ้น  ไปทําอาชีพทุจริต 
เบียดเบียนสังคม ;  แตถาเขาไมสันโดษแลว  และไมไปทําทุจริต  เบียดเบียน 
สังคมดวย  เขาก็จะตองเริ่มเปนโรคเสนประสาท  เพราะความทนทรมานใจเกินไป ; 
หรือไมเชนนั้นก็เปนโรคจิต  และตาย.  การที่เขารอดชีวิตอยูได  เพราะเอํานาจของ 
สิ ่งที ่เรียกกันวา  สันโดษ   แท ๆ  แตธรรมชื ่อนี ้อาภัพอัปโชค   อยางที ่เรียกวา 
ไมคอยมีใครเหลียวแล  ไมมีใครใหเกียรติ ;  กลับเห็นสันโดษเปนศัตรูไปเสียก็มี. 
 

สันโดษที ่แทของพระพุทธเจานั ้น  เปนมิตรแกมนุษยอยางยิ ่ง  และ 
ทานทั้งหลายจําตองใชในชีวิตประจําวันเปนอยางยิ่ง  จะเปนเสมียนพนักงานก็ตาม 
จะเปนผูบังคับบัญชาก็ตาม  ตองพอใจในสิ่งที่กระทําลงไป  มันจึงขยันทํามากขึ้น ๆ 
ไมเกียจคราน  และไมหงุดหงิด  มีความพอใจนี้เปนเครื่องหลอเลี้ยงอยูเสมอ  แมแต 
ในสิ่งที่ทําผิดพลาดไป.  เราทําอะไรผิดพลาดลงไป  เราตองสันโดษพอใจวา  นี่ก็ 
เปนครูอยางดี;  อยาไปเสียใจ  อยาไปปกปดเปนความลับ  อยาซอนเรน  อยาทํา 
ทุจริตอะไรอยางอื่นอีกเลย;  ยินดีเปดเผยออกมาโดยเห็นวา  ความผิดนั้นก็เปนครู 
ยิ ่งกวาความถูก ;  ความถูกนั ้นมีแตจะทําใหเกิดความสะเพราไดมากยิ ่งขึ ้นไป 
สวนความผิดนั้นทําใหเกิดความสังเกตระมัดระวังไดมาก  ฉะนั้นเราก็ควรจะยินดี 
แมแตความผิด ;  ยินดีรับโทษ  เพราะวามันเปนสิ ่งที ่ทําใหคุณมากเหมือนกัน 
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อยางนี้ทําใหคนเราซื่อตรงสุจริต  เปนสุภาพบุรุษ  เปนอะไรตาง ๆ ได  เพราะอํานาจ 
ของความสันโดษในสิ ่งที ่เกิดขึ ้นอยู   กําลังมีอยู   หรือกําลังเปนไป.  นี่แหละทาน 
ทั ้งหลาย  ใชธรรมะขอนี ้ไดเพียงขอเดียวเทานั ้นก็จะมีความสดชื ่นสมกับคําวา 
contentment ;  เป น   ความสดชื ่นที ่หลอเลี ้ยงจิตใจใหสดชื่น   หลอเลี ้ยงโลก 
ใหสดชื่น. 
 

พวกกรรมกรเขาไมสันโดษ  เขาไมถือวา  กรรมเปนเครื่องแบงแยกสัตว 
ใหแตกตางกัน  เขาเกิดจะยื้อแยงนายทุนขึ้นมา ;  นี่จะวาอยางไร  อยางนี้ดีไหม. 
มูลเหตุที่จะใหเกิดลัทธิกรรมกรลมนายทุน  ที่เปน  ปญหาใหญอยางเดียวของโลก 
ในทุกวันนี ้  มันเปนอยางไร  มันมาจากความไมสันโดษอยางถูกวิธี  ใชหรือไม 
ฉะนั ้น  ถาสันโดษยังคุ มครองโลกอยู แลว  ลัทธิอยางนี ้เกิดขึ ้นไมได ;  โดยที ่คน 
ในโลกมีความสันโดษไปตามที ่กรรมจําแนกให  วาตนตองเปนอยางไร.  ดังนั ้น 
คําวา  “กมฺมํ  สตฺเต  วิภชติ”  ดังที่กลาวแลวนี้  เราตองไมลืม. 
 

ถาเราเขาใจดวยสัมมาทิฏฐิ  ในเรื ่องของธรรมะตาง ๆ โดยเฉพาะ 
อยางยิ ่งในเรื่องของสันโดษนี ้แลว  เพียงขอเดียวเทานั ้น   ก็ยังแกปญหาชีวิต 
ประจําวันไดเสียเกือบหมดแลว  ไมตองพูดถึงธรรรมะอีกหลายสิบขอ  หลายรอยขอ 
หรือหลายพันขอทีเดียว  ซึ่งวากันวา  มีอยูตั้งแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธนี้  หมายถึง 
แปดหมื ่นสี ่พ ันขอ  ;  แต  มันมีไวเผื ่อเลือกทั ้งนั ้น ;  ขอเดียว  อยางเดียวเท านั ้น 
ถาทําถูตองถึงที่สุดแลว  มีประโยชนอยางยิ่ง  อยางที่กลาวมานี่เอง. 
 

ฉะนั้น  จึงขอสรุปวา  ถาเราเขาใจสันโดษอยางถูกตองแลว  อานิสงส 
จะเกิดขึ้น  คือ 
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๑.  มันเปนเหตุปองกันไมใหทําชั่ว  ปองกันไมใหเปนบาตาย; 
๒.  มันเปนเหตใหทํางานสําเร็จ  ถาไมอยางนั้นแลว  ทํางานไมสําเร็จเต็มที่; 
๓.  เปนเหตุใหรูสึกรวย  รูสึกเปนสุข  สนุกในการงาน  อยูตลอดเวลา. 
 
นี่แหละจะเอาอยางไรกันอีก ;  มันถึงกับไมใหผละไปทําชั่ว  ไมให 

เปนบา  และใหการงานสําเร็จ  แลวใหความรูสึกรวยและเปนสุข  อยูตลอดเวลา. 
ขอนี้หวังวาทานครูบาอาจารยทั้งหลายคงจะนําไปคิด  และสนใจเปนพิเศษ  วาการที่ 
จะสนใจ  และนําธรรมะ  มาใชในชีวิตประจําวันนั้น  มันไมไดอยูที่วา  ทาน 
ทั้งหลายไมรูเรื่องนี้เลย  และมันไมอยูที่วา  ทานทั้งหลายไมเคยไดยินไดฟง 
เรื ่องนี ้;  แตมันอยูที ่วา  ทานไดยินไดฟงเรื่องนี ้  ในรูปอื่น  ในความหมาย 
อยางอื่น  ซ่ึงผิวเผินบาง  ซ่ึงผิด ๆ ไปเสียบาง.  อยางเรื่องเขาใจสันโดษวาเปนภัย 
แกสังคมเปนตน.  การที่เขาใจไปวา  สันโดษเปนภัยแกความเจริญของสังคม 
เปนความเขาใจผิด ;  และถาหลงผิดไปตาม  มันก็เปนเรื่องที่ไมมีใครชวยได 
พระพุทธเจาก็ชวยไมได  เพราะทานไมไดวาไวอยางนั้น. 
 

ยังมีธรรมะอยางอื่นอีกมากมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ธรรมะหมวด 
สัจจะ  ทมะ  ขันติ  จาคะ  ซึ่งรวมเรียกวา  ฆราวาสธรรม  นั้น  มันวิเศษอยางยิ่ง 
ในการที่จะแกไขปญหาชีวิต  ทุกอยาง  ทุกประการได;  แตอาตมาไมมีเวลาพอที่จะ 
บรรยายในวันนี้. 
 

ตอไปนี้  ยังจะขอยืนยันตอไปวา  ไตรลักษณ  คือเรื่องอนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา  ที่ไดยินแลวงวงนอนทันทีนั้น  ยิ่งเปนประโยชนมากขึ้นไปอีก  แตแลว 
ก็ไมมีเวลาพอที่จะอธิบายใหเห็นชัดได  จึงขอยกไปวันอื ่น  หรือแมที ่สุดแต 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



 พุทธิกจริยธรรม 

 

๒๔๔

ธรรมะขอเดียวซึ่งอาตมาตั้งชื่อเอาเองวา  แทนที่จะเรียกวา  ไตรลักษณนั้น  เรียกวา 
เอกลักษณ  ก็ได ;  กลาวคือมีล ักษณะเดียวเทานั ้น   คือ   สุญญตา   นั ้นเอง . 
ธรรมะขอนี้  ไดแก  ความมีจิตวางจากความรูสึกวา  “ตัวกู  ของกู” ;  เปนธรรมะที่จะ 
แกปญหาไดหมด  ทั้งโดยพื้นฐาน  และโดยปลีกยอย.  นี่รวมความแลวก็คือ  การ 
เปนอยู โดยถูกตองนั ้นแหละ ;  เราจะตองมีสัมมาทิฏฐิเปนหลักของการเปนอยู 
โดยถูกตอง  แลวก็จะมีศีล  สมาธิ  ปญญา  ที ่สมบูรณ ;  จะเขาใจธรรมะตาง ๆ 
ได ถ ูกตอง   จน   สามารถเอาธรรมะเพ ียงขอ เดียว   มาแกป ญหาไดทั ้งหมด  ; 
ในที่สุดก็จะดิ่งไปในทาง  ความคิดนึกที่เฉียบแหลม  เขาใจสิ่งตาง ๆ ไดลึกข้ึนจนถึง 
กะวาเมื ่อธรรมะมีขอเดียว  สายเดียว  แนวเดียว  เปนของบุคคลเดียว  เดินไปสู 
จุดหมายแหงเดียวแลว  ทําไมทานไมคิดบางวา  เราควรจะเห็นตามที ่เปนจริงวา 
แมแต มน ุษ ย   ก็ม ีคน เด ีย ว ,  แมแต ศ าสนา   ก็ม ีศ าสน า เด ีย ว ,  จุดหม าย 
ปลายทางของมนุษย   ก็มีแตจุดเดียว   !  
 

ที ่ว า  มนุษยทั ้งหมดมีเพ ียงคนเดียว  นี ้หมายความวา  ถาเรามองดู 
กันในแงที ่ส ัตวทั ้งปวงตองทนทุกขทรมานแลว  มันเหมือนกันหมด  คือถูกโลภะ 
โทสะ  โมหะ  ย่ํายี  เหมือนกันหมด ;  มี  “ตัวกู  ของกู”  ที่ทําใหชีวิตกลายเปนนรก 
ทั ้ง เป นขึ ้นมา   นี ้เหมือนกันหมด .  ฉะนั ้น   เราจึงควรจะรักกัน เหมือนกับคน 
คนเดียว  ซึ่งเปนเหตุใหเกิดเมตตากรุณาไดโดยงาย.  ถาทานขี้โมโหแกเด็กที่เปน 
ลูกศิษย  หรือแกเพื ่อนบาน  หรือแกอะไรก็ตาม   ขอใหนึกถึงขอนี ้  คือ   ขอที ่ว า 
ทานก็คือฉัน  ฉันก็คือทาน  คือ  คน ๆ เดียวกัน  นี ้ล วนแตมีความหมายอะไร ๆ 
เหมือนกันหมด;  แมจะมองในแงสมมุติ  หรือแงปรมัตถอะไร ๆ ก็เปนคนเดียวกัน 
เรื ่อยไป .  แมในทางโลก   หรือทางโลกิยะนี ้  เราก็สามารถมองเขาในฐานะเป น 
เพื่อน  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  กันได  แลวก็เลยเปนคนคนเดียวกัน  เหมือนกันหมด. 
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เมื่อเห็นวาโลกนี้  หรือโลกทุกโลก  มีมนุษยเพียงคนเดียว  จึงรักกัน;  เทากับ 
สามารถ  รวมคนทั้งโลกทั้งหมดเปนคนเดียว  มีเมตตากันมากถึงอยางนี้. 
 

ที่วา  ศาสนาทั้งหมดมีเพียงศาสนาเดียว  นั้น  หมายความวา  ทุก 
ศาสนาลวนแตมุงหมายจะทําลายความรูสึกวา  “ตัวกู”  วา  “ของกู”  ดวยกันทั้งนั้น. 
เราอยาเพงไปที่ขอปลีกยอยต่ํา ๆ เตี้ย ๆ หรือมูลฝอยของศาสนาเลย;  เราไปเพงเล็ง 
ถึงตัวแทของศาสนากันเถิด;  เราจะพบวา  มีจุดรวมจุดเดียวกัน  ตรงที่เขาก็ลวน 
แตมุงหมายที่จะทําลายสิ่งที่เรียกวา  “ตัวกู  ของกู”  คือความเห็นแกตัวนี้ดวย 
กันทั้งนั้น.  แมวาเขาจะไปบญัญัติผลแหงการทําอยางนั้นเสร็จแลว  วาเปนตัวกู 
อยางอื่นขึ้นมาอีก  เปนอาตมันบริสุทธิ์ถาวรขึ้นมาอยางไรอีก  ก็ไมเปนไร. 
เขาอยากจะเรียกอยางนั้นก็ตามใจเขา;  แตวาขอปฏิบัติที่เขาสอน  เพื่อใหเขาถึง 
ความเปนอยางนั้น  ก็ลวนแตสอนใหทําลายความเห็นแกความสุขทางเนื้อหนัง ; 
ทําลายความเห็นแกตัวชั้นเนื้อหนัง  หรือชั้นวัตถุที่เปนอันตรายนี้เสียกอน  แลว 
ก็นอมไปสูเรื่องทางจิตใจที่สูงขึ้นไป  ใหความรูสึกที่เปนตัวกู  ของกู  นั้นสิ้นไป 
ไมเหลืออยูหรือไมแสดงอยูก็ได ;  นี่แหละ  เรามีศาสนาเดียวกันอยางนี้ ;  แลว 
จุดหมายปลายทางก็คืออยางนี้  คือ  อยูโดยไมมีความวุนวาย  มีแตความวาง  หรือ 
ความสะอาด  สวาง  สงบ  ดวยกันทั้งนั้น. 
 

ปญหาชีวิตประจําวันก็มีหลักอยาง  ปญหาพื้นฐานทั่วไป  มันมีก็หลัก 
อยางนี้ ;  ขอใหเขาใจแนวสังเขปดังที่กลาวมาแลวนี้  ใหแจมแจงเสียกอน  จึงจะ 
เรียกวา  เขาใจวิธีที ่จะใชธรรมะหรือจริยธรรมใหปญหาชีวิตประจําวันได  ใน 
ลักษณะที่ตอไปนี้ทานทั้งหลายจะใชมันไดเอง 
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 พุทธิกจริยธรรม ๒๔๖

เหมือนอยางเราจะเรียนความรูอะไรสักอยาง  เชน  เรียนภาษาอังกฤษ 
; 
เราจะตองเรียนจากครูบาอาจารย  ถึงขนาดที่วา  พอใหเรียนเองได  เสียกอน; 
ตอไปนั้นก็เรียนเอง  เรื่องเทาที่อาตมานํามาบรรยายนี้  ก็เหมือนกันคือ  เทาที่ 
ทานทั้งหลายอาจจะเอาไปเรียนเองได  ไปคนควาดูเอง  จัดระบบเอาไดเอง; 
แลวดําเนินไปไดดวยตนเองโดยแนนอน. 
 
 

อาตมาขอยุติการบรรยายในเรื่องนี้ลง  เพราะหมดเวลาเพียงเทานี้. 
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ปาฐกถาชุด  แนะแนวจริยธรรม  ครั้งที่  ๘ 
เรื่อง 

จริธรรมประเภทเครื่องมือ 
๒๒  มกราคม  ๒๕๐๕ 

---------------- 
 
 

ทานครูบาอาจารย  ทั้งหลาย, 
 

ในการบรรยายครั้งที่  ๘  นี้  อาตมาจะไดกลาวถึง  จริยธรรม  ในฐานะที่ 
เปนเครื่องมือ .  แทที่จริง  ธรรมะหรือที่เรียกวาจริยธรรมทั้งปวง  ยอมเปน 
เครื่องมือบําบัดความทุกขของโลกดวยกันทั้งนั้น  ไมวาธรรมะหรือจริยธรรมขอไหน ; 
แตสําหรับในวันนี้นั้น  อาตมาอยากจะชี้ใหเห็น  จริยธรรม  ในฐานะที่เปนเครื่องมือ 
ของจริยธรรมดวยกัน  อีกสวนหนึ่งดวย  คือธรรมประเภทหนึ่ง  ซึ่งเปนเครื่องมือ 
ของธรรมะประเภทอื่น.  นี่ก็ตองเรียกวาเครื่องมือเหมือนกัน.  ขอที่วาจริยธรรม 
ทั้งปวงเปนเคร่ืองมือบําบัดทุกขนั้น  ทานทั้งหลายควรจะทราบไดเอง  เพราะฉะนั้น 
จึงไมไดนํามาวินิจฉัยใหฟง;  ตั้งใจแตจะวินิจฉัยกันถึงจริยธรรมสวนที่เปนเครื่องมือ 
ของจริยธรรมอ่ืนที่สูงขึ้นไป  หรือที่เปนตัวการสําคัญยิ่งไปกวานั้น  เพราะฉะนั้น 
ขอใหเขาใจตามนี้ดวย. 
 

๒๔๗ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๒๔๘

ในขอแรกเราจะพิจารณาดูกันถึงคําวา   เครื ่องมือ .  สิ ่งที ่เร ียกวา 
เครื่องมือน้ี  สําคัญมากสําคัญนอยเพียงไรขอใหสนใจเปนพิเศษ  คืออยาไดลําเอียง 
แกสิ่งสิ่งนี้  ซึ่งเราจะเห็นไดวาเครื่องมือน้ัน  บางอยางถาขาดเสียแลวเราทําอะไร 
ไม ได เลย .  เช นวาเราจะต ัดไม   จะเปนไม ต นใหญ หรือต นเล ็กก็ตาม   ถาไม มี 
เครื ่องมือ  จะตัดอยางไร  จะเอาฟนกัด  หรือวาจะทําอยางไร;  หรือแมที ่สุดแต 
เร่ืองของความเจริญที่เจริญขึ้นมาแลวถึงขนาดที่มีรถ  มีเรือ  มีเรือบินใช  ถาไมมี 
เครื ่องมือ    สิ ่ง เหลานั ้นก็จะเปนหมันลงในวันใดวันหนึ ่ง .  ฉะนั ้นขออยาได 
ตีคาเครื่องมือน้ีวาเปนสิ่งเล็กนอยเลย;  มันจะสําคัญมากสําคัญนอยกวาของจริง 
อยางไรนั้นลองวินิจฉัยกันดูใหดีๆ. 
 

สิ ่งต างๆ   ที ่เป นเครื ่องมือเหลานั ้น   ถาไมถูกนํามาใชในฐานะเปน 
เครื่องมือแลว  มันก็ไมมีคาอะไร  คือเก็บไวเฉยๆ  ก็ไมเปนเครื่องมือ;  ตอเมื ่อนํา 
มาใชจริงๆ  จึงจะสําเร็จประโยชน  และเปนเครื่องมือขึ้นมา;  แตถาใชไมเปน 
มันก็ไมมีประโยชน  และเกิดความเสียหายขึ้นดวย;  และถาใชผิดยิ่งไปกวานั้นอีก 
ก็กลายเปนอันตราย  เชนใชเปนอาวุธเครื่องทําลายกันไปเลย  ดังที ่เราจะไดยิน 
ไดฟงวา  มีเรื ่องทะเลาะวิวาทและตีกันดวยเครื่องมือ  ซึ่งไมใชเปนอาวุธเลย  แต 
ก็ใชเปนอาวุธได. 
 

ธรรมะนี ้ก ็เหมือนกับเครื ่องมือเหลานั ้น   ถาใชไมเป น  ก็บาดมือได 
เหมือนกัน  คือบาดบุคคลผูนั ้น  ทําอันตรายแกบุคคลผูนั ้น  อยางที ่พระพุทธเจา 
ทานตรัสว า   “พรหมจรรย ที ่ล ูบคลําไม ด ี  ยอมเป นอันตรายแก ภ ิกษ ุนั ้น ;  เหม ือน 
หญาคาที่จับไมดีแลวดึงมา  ยอมบาดมือผูจับฉะนั้น”.  นี่ขอใหเขาใจวา  สิ่งที่เรา 
เรียกกันวา  เครื่องมือ  และรูวามันเปนประโยชนนั้น  จะตองรูจักใชใหถูก  ใชใหดี. 
เราไดเห็นการใชธรรมะหรือจริยธรรมนี้ในลักษณะอยางไรบาง?  เราจะเห็นวา 
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๒๔๙จริยธรรมประเภทเครื่องมือ 

สวนมากมีการใชไปในทางแสวงหาประโยชนอยางอื่น  ซึ่งไมตรงตามความหมาย 
ของธรรมะเลย ;  คือไมไดใชเปนเครื่องมือนั่นเอง;  หรือจะใชเปนเครื่องมือ 
ก็เปน เครื ่องมือที ่ผิดทาง  เชนเอาไวพูดกัน  ไวอวดกัน  เอาไวเถียงกัน  เอาไว 
ทะเลาะวิวาทกัน  ดวยความรูเรื่องธรรมะ;  อยางนี้เรียกวาใชผิดทาง  และไมได 
ใชอยางเครื่องมือ  จึงเกิดความแตกแยก  เกิดความผิดพองหมองใจกัน  กลายเปน 
อันตรายไปเสีย  และกลับเปนโทษ  แทนที่จะเปนคุณ ;  เพราะฉะนั้นขอใหเขาใจ 
ใหชัดเจนลงไปวา  จริยธรรม  หรือธรรมะนี้  จะตองใชใหถูกตอง  ในฐานะเปน 
เครื่องมือโดยวิธีที ่ถูกทางเสมอไป   มิฉะนั ้นแลวก็เปนอันตรายเทากันกับท่ี 
เปนคุณ. 
 

อยากจะยกตัวอยางวา  แมวาเราจะชวยกันพยายามพิมพพระไตรปฎกให 
มากมายทวมโลก  และศาสนาไหนก็พยายามพิมพพระไตรปฎก  คือพิมพพระคัมภีร 
ของตนๆ  ออกใหทวมโลกไปหมดดวยกันทุกศาสนา  มันก็ยังชวยอะไรไมได  ยัง 
ไมมีหวังวาจะชวยอะไรได  เพราะวายังไมไดใชเปนเครื่องมือ;  และอีกทีหนึ่งก็คือ 
ใชเปนเครือ่งมือผิดๆ  โดยเรียนรูมาก  แลวก็อวดกันแตความรู  ทะเลาะวิวาทกัน 
ขมขี่กัน  ดูหมิ่นดูถูกกัน  เชนเดียวกับที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไวอีกแหงหนึ่ง 
มีใจความวา  ธรรมนี้เหมือนพวงแพสําหรับขามฟาก  แตสาวกบางพวกนั้นแทนที่ 
จะใชแพขามฟาก  กลับเอาไปขายเสีย  เอาไมไผออกไปขายเสีย  หรือวาชักไมไผ 
ออกมาหวดตีกันชุลมุนไปเลยเชนนี้.  ฉะนั้นอยาประมาท  วามีหนังสือจริยธรรม 
หรือพิมพตํารับตําราขึ้นไวเปนหลักแลวจะเปนอันปลอดภัย  หรือวางใจได. 
 

ขอใหเขาใจวา  พระไตรปฎกนั้น  จะตองถูกนํามาใชเปนเครื่องมือ 
สําหรับศึกษา  และสําหรับปฏิบัติเสียกอน  ธรรมะจึงเกิดขึ้นเปนเครื่องมือสําหรับ 
กําจัดความทุกขสืบไป.  เรื่องนี้เปนเรื่องที ่จะชักชารีรออยูไมได  และจะไมได 
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 พุทธิกจริยธรรม ๒๕๐

ยิ่งขึ้นทุกที  เพราะเหตุวาโลกเรานี้หมุนเร็วยิ่งขึ้นทุกที.  ถาเมื่อกลาวอยางนี้ 
บางทานอาจจะนึกสงสัย  บางทานอาจจะนึกขบขันหรือหัวเราะเยาะอยูในใจ  วาโลก 
หมุนเร็วยิ่งขึ้นทุกทีหรือ  แตอาตมาก็ยังยืนยันวา  โลกหมุนเร็วขึ้นทุกที  ผูที่เปน 
นักวิทยาศาสตรรูเรื่องโลกดี  รูเรื่องกอนโลก  คือ  The  globe  นี้ดี  คงจะยืนยันวา 
โลกยังคงหมุนรอบตัวเอง  ๒๔  ชั่วโมง ;  รอบดวงอาทิตย  ๓๖๕  วัน ;  อะไรๆ 
ของมันยังเทาเดิมน้ันก็จริง  นั่นก็ถูก;  เพราะวาเขาเปนนักวิทยาศาสตรในทางวัตถุ 
เขาจึงรูวามันยังคงที่อยู  หมุนคงที่อยู. 
 

เราไปดูในหัวใจของพวกนักการเมือง  หรือพวกนักสงคราม  นัก 
เศรษฐกิจอะไรๆ  ดูเถอะ  เราจะเห็นวาใจของเขากําลังรอนเปนไฟ  คาที่สิ่งตางๆ 
มันเปลี่ยนไปเร็ว  มันหมุนไปเร็ว  จนเขาทําไมทัน ;  วันหนึ่ง  คืนหนึ่ง  คลาย 
กับมันมีเวลานอยมาก  ที่จะใหเขาทําสิ่งตางๆ  ใหลุลวงไดทันเวลา  ราวกับวันหนึ่ง 
มีสัก  ๑๕  ชั่วโมงเทานั้น  ไมถึง  ๒๔  ชั่วโมง. 
 

สวนในทางธรรมะนั้น  ทานสอนใหรูสึกวา  ความทุกขที่เกิดมาจาก 
ความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  อะไรทํานองนี้  ไดบีบคั้นรุกเราหนักขึ้น  ตามที่เราไดอยู 
ในโลกมานาน  พอที่จะรูจักสิ่งตาง ๆ  กวางขวาง  จนมีความอยาก  มีความทะเยอ 
ทะยาน  ความหลงใหลมากขึ้นตามอายุ.  นี่ขอใหเขาใจวา  ถาเรามองกันในทางวัตถุ 
หรือทางรูปธรรมแลว  โลกก็หมุนเร็วยิ่งขึ้นเทาเดิม,  แตถามองกันในทางจิต  ทาง 
วิญญาณแลว  โลกนี้หมุนเร็วยิ่งขึ้นทุกที  เทากันกับความกาวหนาของคนในโลก. 
 

ทานทั้งหลายกําลังรูสึกวาขาดแคลนอะไร ๆ  อยูมากมายทีเดียว  และ 
กําลังมากมายยิ่งขึ้น  คือไมเพียงพอแกความตองการยิ่งขึ้น,  ยังมีสิ่งที่จะตองรู 
ตองทํา  ตองแกปญหา  ตองสะสางตาง ๆ  มากขึ้นอยางนี้,  นี้เรียกวาเปนเรื่อง 
ที่มองใหเห็นชัดในทางวิญญาณ  วาโลกนี้มันยิ่งหมุนเร็วขึ้นอยางไร.  ถาเรามัว 
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๒๕๑จริยธรรมประเภทเครื่องมือ 

มองกันแตวัตถุ  เราไมอาจจะเขาใจธรรมะ   หรือจริยธรรมได.  ถาเรารู จ ักมอง 
ในทางวิญญาณ  ทางดานลึกของจิตใจ  เราอาจจะไดความเขาใจที่ถูกตองกวา 
ที่มีประโยชนแกเรื ่องความดับทุกขของเราเร็วยิ ่งกวา.  สมมุติวาเราจะมองดู 
ไกตีกัน  แมวกัดกัน  สุนัขกัดกัน  เราก็เฉยๆ  รูสึกวาไมเห็นมีอะไร ;  และก็เห็นวา 
มันผิดดวยกันทั้ง  ๒  ฝาย  มันจึงกัดกัน  แตทีคนกัดกัน  ทําไมเราไมเห็นอยางนั้น 
บาง ;  นี่ก็เพราะเราไปมองในดานวิญญาณ   หรือในดานลึกทางจิตใจ  :  พวก 
นักการเมืองในประเทศกัดกันระหวางกลุม,  หรือประเทศระหวางประเทศกัดกัน, 
หรือวาคายระหวางคายหลายๆ  ประเทศรวมกันแลวกัดกัน,  นี่เราทําไมจึงไมรูสึก 
เฉยๆ  เหมือนกับไกตีกัน  แมวกัดกัน  หรือสุนัขกัดกัน  อยางนั ้นบาง.  นี่เพราะ 
เรามองในดานวิญญานสูงขึ ้นไปนั ่นเอง.  แตก็นาแปลกที ่วาทําไมเราจึงไมรูสึก 
วามันก็เหมือนกันในอีกแงหนึ่ง  แลวก็เกลียดมันเทาๆ  กันในขอวา  ตางฝายตางก็ 
ลุมหลงในวัตถุนิยมดวยกันทั ้งนั ้น  จึงไดกัดกัน.  จะเปนสุนัขกัดกัน  หรือแมว 
กัดกัน  หรือไกตีกัน  มันก็เรื ่องวัตถุนิยมเปนมูลเหตุ ;  ทีค่นรบกัน  ทําสงคราม 
ยืดเยื ้อตอกันนี ้  ก็เรื ่องวัตถุนิยมเปนตนเหตุ;  มันจึงแปลกอยู วา  ทําไมจึงไม 
เกลียดวัตถุนิยมที่คนหลงใหล  แลวกลับไปนึกดูถูกดูหมิ่นไกและสุนัขที่กัดกัน  เชนนี้ 
เปนตน.  ฉะนั้น  ขอใหเรารูจักมองในดานลึก  คือดานจิตหรือดานวิญญาณลึก 
ยิ่งขึ้นไป  จนเห็นความจําเปนที่เราจะตองมีเครื่องมือในการที่จะกําจัดภัยอันตราย 
ของวัตถุนิยม  ซึ่งเปนมูลเหตุของการกัดกัน.  ขออภัยที่ตองใชคํางายๆ  ตรงๆ 
อยางนี้  เพื่อประหยัดเวลา  เพราะมันแสดงความหมายไดดีกวา. 
 

ถาเราพยายามมองใหละเอียดดวยสติปญญาอยางนี้แลว  เราจะมองเห็น 
ชัดทีเดียววา  ธรรมะหรือจริยธรรมนี้  เปนเครื่องมืออยางวิเศษที่จะควบคุมวัตถุ 
ที่จะเปนพิษขึ ้นมา  คือลัทธิวัตถุนิยมนั ่นเอง ;  และโดยทั ่วๆ  ไปจะตองเปน 
อยางนั ้นเสมอ ;  คือจริยธรรมนั้น  ถาเปนจริยธรรมแทแลว  ไมวาศาสนาไหน 
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จะตองทําหนาที่อยางนี้ทั ้งนั ้น.  แตแลวมันก็มีปญหาอยางที ่วามาแลว  เพราะวา 
ตางคนตางฝายตางหันหลังใหศาสนาของตน ;  หรือบางพวกถึงกับไมมีสิ ่งที่ 
เรียกวาศาสนา  เอาเสียเลย  พวกที่มีศาสนาก็เฉยเมย  หรือหันหลังใหศาสนา 
ของตน  ;  เลนตลก   หรือแกตัวไดตางๆ   นานา   ในปญหาที ่เกี ่ยวกับศาสนา 
ฉะนั ้นบาปกรรมจึงเกิดขึ ้นเปนสวนรวม  ทําใหโลกเราประสบวิกฤติการณถาวร 
อยู เรื ่อย  เพราะวาเราไมใชศาสนา  ธรรมะ  หรือจริยธรรม  เปนเครื ่องมือใหถูก 
วิธีดังที ่กลาวแลว;  เพราะฉะนั้น  จึงหวังวา  ทานครูบาอาจารยทั ้งหลายจะไดใช 
ความพยายามมองดูในแงนี้  ใหเห็นความสําคัญที่สุดของสิ่งที่เรียกวา  จริยธรรม  นั้น 
แลวนําไปใชใหเต็มท่ี  ในความหมายของคําวา  “เครื่องมือ”. 
 

อาตมาอยากจะแนะใหพิจารณาเปนพิเศษลงไป  ในขอที่วา  ธรรมะ 
หรือจริยธรรม  บางอยางบางประเภทนั้น  เปนเครื่องมือของจริยธรรม  ประเภทอื่น 
ที่ยิ่งขึ้นไป  หรือท่ีสูงขึ้นไป ;  สรุปความก็คือวา  ธรรมะก็เปนเครื่องมือใหแกธรรมะ 
ไดเหมือนกัน .  เมื ่อธรรมะทั ้งหมดเปนเครื ่องมือไดโดยสมบูรณแลว  ธรรมะก็ 
บําบัดความทุกขของโลกเราได.  ปญหายากมันมีอยูทีวา  การปฏิบัติธรรมในขั้นสูง 
ขั ้นลึกนั ้น   มันยาก ;  แตเราก็จะแกไขไดดวยใชธรรมะอีกประเภทหนึ ่ง   เปน 
เครื่องมือแกไขความยากนั้น.  เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงทรงสอน  หรือ 
ทรงแนะธรรมะอีกประเภทหนึ่ง  ในฐานะที่เปนเครื่องมือ ;  เชนธรรมะหมวดที่ 
เรียกวา  อิทธิบาทเปนตนก็เปนธรรมประเภทเครื่องมือ  สําหรับปฏิบัติธรรมะที่ยาก 
ขึ ้นไป   เชนโพชฌงค  เปนตน   ใหสําเร็จไปไดโดยงาย .  นี ้ขอใหสนใจใหดีๆ 
โดยเราจะตั้งตนดูไปจากสิ่งที่เรารูจักดีอยูแลว  คือการศึกษา  ๔  ประเภท  ซึ่งทาน 
ครูบาอาจารยทั ้งหลายช่ําชองดี  และไดยินอยู แลววา  จริยศึกษา  พุทธิศึกษา 
พลศึกษา  และหัตถศึกษา. 
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เมื่อมองดูความหมายของสิ่งทั้ง  ๔  นี้ใหประจักษ  เราจะพบวา  : 
 

พุทธิศึกษา หมายถึง ความรูดี; 
จริยศึกษา หมายถึง ความประพฤติดี; 
พลศึกษา หมายถึง ความมีกําลังวังชาดี; 
หัตถศึกษา หมายถึง ความมีปจจัยเครื่องยังชีวิตดี; 

 
ดูเถิดมันไมซ้ํากันเลย;  แตดูใหดีอีกทีหนึ่งวา  แตละอยางๆ  นั้น 

มันจะไปไดตามลําพังละหรือ ?  ถาดูใหดีแลวจะเห็นวา  มันตองอาศัยกันทั้งนั้น; 
นั่นแหละคือความที่มันเปนเครื่องมือใหแกกันและกัน.  แมวาการศึกษาทั้ง  ๔ 
อยางนั ้น  แตละอยางๆ  เปนเครื่องมือเพื ่อกําจัดความทุกข  กําจัดสิ่งที ่ไมพึง 
ปรารถนาอยูไดในตัวมันเองก็ตาม,  แตพรอมกันนั้น  ตางก็เปนเครื่องมือแกกัน 
และกัน;  เพราะฉะนั้นจึงขอรองวาอยามองขามสวนนี้เสีย  ซึ่งเปนสวนสําคัญ 
อยางยิ่ง  ทําไมจึงวาสําคัญ?  ก็เพราะวา  ถาทานทั้งหลายไมใชการศึกษาทั้ง  ๔  นี้ 
ใหเปนเครื่องมือแกกันและกันแลว  อาจจะลมเหลวไปทั้งหมดก็ได  หรือไดผลแต 
นอยที่สุด.  บางยุคบางสมัยคนเรานึกถึงกันแตเรื่องพุทธิศึกษา  คือวิชาความรู 
ผลก็เกิดเสียหายมากมาย  จนเห็นคาของจริยศึกษาขึ้นมา. 
 

ทีนี้มาพบตอไปวา  ถาสนใจแตเรือ่งความรูและเรื่องจริยศึกษา  ถา 
อนามัยทางกายหรือทางจิตไมดี  ก็ไปไมไหวอีกเหมือนกัน;  ฉะนั้น  จึงเกิดมี 
พลศึกษา  หรือการศึกษาประเภทนี้ขึ้นมา. 
 

ตอมาพบวา  ถาเขาไมคลองแคลวในการใชมือ  ใชเทา  ใชอวัยวะ 
ไมคลองแคลวในการที่จะดํารงชีวิตอยู  ก็ไปไมไหวอีกเหมือนกัน  เพราะจะเอา 
กําลังกายมาจากไหน  มันจะมีปญหายุงยากไปหมด  จึงอาศัยการฝกฝนกําลังกาย 
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อวัยวะเครื่องที ่จะใชนี ้ใหดีขึ ้นอีกสวนหนึ ่ง;  เพื ่อเปนเครื่องฝกใหเฉลียวฉลาด 
ดวย  เพื ่อเปนปจจัยเครื ่องยังชีพดวย ;  ฉะนั ้นจึงมีขึ ้นมาครบทั ้งสี ่.  นี ้เรียกวา 
เปนเครื่องมือแกกันและกันอยางที ่จะขาดเสียไมได ;  และเมื ่อเปนเครื ่องมือให 
กันและกันแลว  มันก็แนนแฟนมั่นคงถึงที่สุดดวยกัน  เลยเอาไปใชเปนเครื่องมือ 
บําบัดทุกขไดดี  ไดจริง  ไดตลอดชีวิตของบุคคลคนนั้นไป. 
 

ขอใหสนใจธรรมะ  ในฐานะที ่มี  ลักษณะ  เปนเครื่องมือ  มี  หนาที่ 
เปนเครื่องมือ ;  และใชใหถูกตองนี้  เปนอยางมาก. 
 

เราจะดูกันใหละเอียดตอไปวา  สิ่งที่เรียกวาเปนเครื่องมือโดยแทจริง 
และถึงที่สุดอยางนี้นั้น  เอาไปใชเพื่อทําอะไรกัน ?  ในการที่วาเพื่อบําบัดทุกขนั้น 
หมายถึงทําอะไร;  และสวนใหญที ่ส ุด   ที ่เปนหลักพื ้นฐานที ่ส ุดนั ้น   หมายถึง 
ใชเพื่อทําอะไร. 
 

เพื่อความรูรอบคอบของทานครูบาอาจารยทั้งหลาย  อาตมาอยากจะแนะ 
สิ ่งที ่เปนศัตรูพื ้นฐานที ่สุดของมนุษยเรา.  ศัตรูนี ้  เราเรียกวา  “ธรรมชาติ”  ก็ได 
มันถูกอยางมากมาย;  คือธรรมชาติเปนสิ่งที่ไมอํานวยสิ่งตางๆ  ตามความประสงค 
ของเรานั ่น เอง .  เราจะต องต อสู ม ัน   เอาชนะม ันให ได   เช นธรรมชาติแห ง 
ความ   เกิด  แก  เจ็บ  ตาย;  ธรรมชาติแหงความที ่สิ ่งตางๆ ไมเปนไปตามที ่เรา 
ตองการ.  เราจะตองบังคับ   หรือตอสู   หรือจัด   หรือทํามัน  ใหไดเพียงพอแก 
ที่เราตองการ ;  และที ่จําเปนอยางยิ ่ง  ก็คือไมใหมันเปนทุกขขึ ้นมาได  ไมใหทํา 
ความทุกขใหแกเราได.  เราเอาเพียงเทานี ้ก็พอแลว   เหลือนอกนั ้นก็ตามใจ 
ธรรมชาติเถิด  จะเปนอยางไรก็สุดแท. 
 

ปญหาสวนที่ลึกลงไปอีกนั้นมันอยูที่วา  ธรรมชาติมันเปนตอยางนั้นมาแต 
เดิม  เราจึงถือวามันเปนเหมือนกับส่ิงที่เขาเรียกกันวา  บาปด่ังเดิม  หรือ  original 
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sin  ของคริสเตียน.  ฝายคริสเตียนเขาถือกันวา  อาดัม  กับ  อีฟ  ไดทําผิดตั ้งแต 
วันแรกๆ  ที่สรางมนุษยขึ ้นมาในโลก  และความผิดของอาดัม  กับ  อีฟ  ถือเปน 
original  sin  ของมนุษยทั้งหมด  ตกทอดมาถึงลูกหลานสมัยนี้  ที่จะตองทนทุกข 
อยางนั ้นอยางนี ้  ซึ ่งจะตองหันหนาเขาพึ ่งพระเปนเจาอยู เรื ่อย   เพราะบาป 
ดั้งเดิมนั้นยังไมขาดตอน ;  ยังมีมาถึงยุคนี ้.  อยางนี ้มันเขารูปกันแลวกับที่ทาน 
ครูบาอาจารย  ไดรบเราสงปญหามาถามมากมายหลายทาน  วาขอใหอธิบายดวยการ 
เปรียบเทียบ ;  ขอใหยกตัวอยาง  ขอใหอุปมา ;  ทีนี ้อาตมาจะลองอุปมา  และ 
ขอใหคอยฟงใหดีก็แลวกัน. 
 

ในฝายพุทธศาสนาเรานี้ก็มีสิ่งที่เรียกวา  original  sin  หรือบาปดั้งเดิมน้ี 
เหมือนกัน ;  แตถามองไมเห็น  ก็กลับจะหัวเราะเยาะวา  มันก็เปนคริสเตียนไปซิ. 
ที ่จริงมันก็ไมใชคริสเตียนหรืออะไร  มันเปนเรื ่องของธรรมชาติโดยแท.  ไม 
วามนุษยคนไหน   ลวนแตมีภาวะที ่เรียกวาบาปดั ้งเดิมนี้  รบกวนกันอยู ทั ้งนั ้น  ; 
คือความโง  ความหลง  หรืออวิชชา  ที่เปนเหตุใหทําอะไรผิดพลาด  ขนาดเห็น 
กงจักรเปนดอกบัวอยูดวยทั้งนั้น;    ฉะนั้น  อาตมาอยากจะเลานิทานอีกจะดีกวา 
ไมเสียเวลามากนัก  เพราะวามันแสดงความหมายที่ลึกไดดวยตัวมันเอง. 
 

นิทานที่จะนํามาเลาใหเขาใจในเรื่อง  original  sin  นี้  เลาวา  เมื่อพระเจา 
สรางโลกขึ ้นมาใหมๆนั ้น  พระเจาเห็นวา  สรางโลกขึ ้นมาอยู เปลา  ไมมีอะไรนี้ 
ไมไดประโยชนอะไร  จึงสรางมนุษยขึ ้นมาดวยความหวังวา  เพื ่อทําโลกนี ้ใหมี 
ประโยชน.  นี ่โปรดชวยกําหนดจดจําใหแมนยํา  วาสรางมนุษยขึ ้นมาในโลกนี้ 
เพื่อใหโลก  คือ  The  globe  หรือ  The  earth  นี้มีประโยชน  อยาเปนดินเปลาๆ 
เปนโลกเปลาๆ.  ที่นี ่  มนุษยคนแรกถูกสรางขึ ้นมานี้ไมรูจักแมแตตัวเอง  เหมือน 
กะเด็กๆ  คลอดออกจากทองแม  แกไมรูจักแมแตตัวแกเองวาเปนอะไร ;  นี่คือ 
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๒๕๖

บาปด่ังเดิมมีอยางนี้.  เขาไมรูจักวาตัวเองคืออะไร;  ถูกพระเจาสรางขึ้นมาหยกๆ 
ใหมๆ  เดี ๋ยวนี้  เปนคนแรกในโลก  ก็งงถึงกับตองถามพระเจาวา  นี่ฉันเปนใคร. 
พระเจาบอกวา  แกเปนคน  เขาก็ยังงงอยูวาเปนคนนี่นะ  เปนทําไม  พระเจาวา 
เปนเพื ่อ  ทําใหโลกนี ้ม ีคา  มีประโยชน  หรือ  มีความงดงาม   นาอยู   นาดูขึ ้น. 
เขาก็ถามวา  จะใหอยูนานเทาไร  จะตองทําอะไรมากนอยเทาไรพระเจาบอกวา 
ใหอยู  ๓๐  ป  ทําประโยชนในโลกนี้  ๓๐  ป ;  แลวก็ปลอยใหมนุษยนั้นทําไปตาม 
ขอตกลง. 
 

พระเจาเห็นวา  ถามนุษยไมมีสัตวที่เปนเครื่องมือ;  เพราะเครื่องมือ 
นี่สําคัญ ;  แลวมนุษยจะทํามาหากันอยางไรได  จึงไดสรางสัตวประเภท  วัว  ควาย 
เปนตน  ที่จะเปนเครื ่องมือทํานา  เลี ้ยงชีวิต  ทํากสิกรรม   เกษตรกรรมตางๆ 
ขึ้นมา.  วัวก็ถามพระเปนเจาดวยความงง  เหมือนกะที่มนุษยเคยถาม  วาฉันเปน 
อะไร.  พระเจาก็วา  แกเปนวัว.  เปนทําไม  ?  ตอบวา  เปนเครื่องมือใหมนุษย 
ทํากิน   ทํานา   ไถนา .  ถามวาให ทํานานเท าไร   ทํากี ่มากนอย  ;  ตอบวา 
๓๐  ป.  แตวัวนั้นมีปญญามาจากไหนก็ไมทราบ  ไดคานวา  ๓๐  ปนี่นานเกินไป 
สําหรับทํางานหนัก  ไมยุติธรรมเลย  ควรจะใหอยู นอยกวานั ้น,  พระเจาก็เห็น 
จริงดวย  ก็เลยเอออวยวา  วัวไมตองอยูถึง  ๓๐  ป  คือไมตองทนทํางานนานถึง 
๓๐  ป ;  มีอายุเพียงสักประมาณ   ๑๐  ปก็แลวกัน.  นี้คิดดูเถิด  แมแตวัวก็รูจัก 
วาเวลามากเกินไปมันตองทนทุกขทรมานมากเกินไปนั้นนะไมไหว;  แตมนุษย 
ไมเห็นพูดอะไรสักคํา  สามสิบปก็สามสิบป ;  มิหนําซ้ํา  มนุษยนี ้คอยยอบคอย 
คลานเขามาหาพระเปนเจา  แลวขอรองวิงวอนอยางยิ่งวา  ยี่สิบปที ่ลดใหวัวนั้น 
ขอใหเอามาเพื่อใหแกคนเถอะ.  พระเปนเจาไดฟงก็รูสึกเกลียดน้ําหนาคนที่ตะกละ 
หรือละโมบถึงเพียงนี้  ทั้งไมรูวาจะลงโทษอยางไรดีใหสาสมกัน ;  แตแลวก็พบวา 
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การที่เพิ่มใหมันอีกยี่สิบปนั้นแหละ  เปนการลงโทษสาสมกัน  คือใหมันไดของวัวไป 
๒๐  ป  เอาไปบวกใหมนุษยเปน  ๕๐  ป ;  ใหมีอายุอยูได  ๕๐  ป. 
 

ตอมาพระเปนเจาเห็นวา  มนุษยยังไมมีสัตวประเภทชวยอารักขา  ไมมี 
เครื่องมือสําหรับอารักขา  จึงไดสรางสัตวประเภทสุนัขเฝาบานขึ้น  ใหชวยมนุษย 
ในการอารักขา.  สุนัขก็งงอยางที่มีมาแลว  จึงถามพระเจาวา  ฉันเปนอะไร. 
พระเจาบอกวา  เปนสุนัข.  เปนทําไม?  ก็วาใหชวยเฝาทรัพย  แลวอยาหลับ 
อยานอนเสีย   ถามวามีอายุนานเทาไร ;  ก็ตอบวา   สามสิบปอีก .  พระเจา 
เอากฎเกณฑ  ๓๐  ปมาใชเรื ่อย ;  สุนัขมานึกดูวา  อดนอนตั ้ง  ๓๐  ป  ไมสนุก 
ไมยุติธรรม  อางเหตุผลตางๆ  นานาใหลด ;  พระเจาก็ตองลดดวยความเห็นใจ 
ก็คือลดให  ๒๐  ปอีก  วาสัตวประเภทสุนัขนี ้ใหมีอายุสัก  ๑๐  ปโดยประมาณ 
ก็แลวกันก็เลยตกลงกัน ได ;  เลย เปนวาสุนัขมีอายุราวนั ้น .  ทีนี ่คน เรา 
นี้แหละอุตสาหแข็งใจยอมคลานเขามา  พินอบพิเทากระเซากระซี้พระเปนเจาอีกวา 
ที่ลดใหสุนัข  ๒๐  ปนี้  กรุณาเอามาเพิ่มใหแกคนเถิด.  พระเปนเจายิ่งโมโหหนักขึ้น 
กวาทีแรก  คิดวาจะทําอยางไรใหสาสมแกความตะกละของมนุษยสักที ;  แตแลว 
ก็ไมพบวิธีไหนที่ดีกวาที ่จะตองเพิ ่มใหมันอีก;  แลวก็เพิ ่มใหมันอีก  คือยอมเพิ ่ม 
ใหมันตามที ่ตองการอีก  ๒๐  ป ;  เปนอันวาคนก็ไดอายุของสุนัขอีก  ๒๐  ป 
รวมเปน  ๗๐  ป. 
 

ตอมาพระเปนเจาเห็นวา  สัตวที่เปนเครื่องเริงรื่นของมนุษยนี้ยังไมมี 
คือเครื่องมือใหหัวเราะนี้ยังไมมี ;  มนุษยไมไดหัวเราะเดี๋ยวจะเปนโรคอะไร 
บางอยางตายก็ได  เพราะปอดไมแข็งแรง ;  จึงไดสรางสัตวที่ชวยใหเกิดการหัวเราะ 
ก็คือลิงเปนตน .  พระเจาสรางลิงขึ ้นมาแลว  ลิงก็งงเหมือนกันอีก;  มันถาม 
วามัน เปนอะ ไร .  ตอบวา   เปนลิง .  เปนทํา ไม ?  เพื ่อ ใหคน ไดหัว เ ราะ  
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ใหอยูกี่ป ?  ก็  ๓๐  ปอีกตามเคย.  ลิงก็อางเหตุผลตางๆ  นานาวา  งานนี้หนักมาก 
งานศิลปน้ีหนักมาก  ขอใหลดจนได ;  ก็ลดให  ๒๐  ปอีกเหมือนกัน.  กฎเกณฑ 
๒๐  ปนี้ใชไดเรื่อย ;  ก็เปนอันวาลิงมีอายุอยูได  ๑๐  ปโดยประมาณ;  ๒๐  ปลดให 
ไมตองทนอยู.  มนุษยก็แข็งใจยอมหมอบคลานเขามากระซี ้กระเซา  ถึงทีสุดวา 
แม ที ่ลดให ล ิง   ๒๐  ป  ก็เพิ ่ม ให แก มน ุษย เถ ิด   พระเป น เจ า โม โห   ๓  เท า 
แตก็ไมรูวาจะทําอยางไร  ก็เลยลงโทษมันใหสาสมกัน  ดวยการเพิ่มอายุชนิดลิงใหมัน 
ไปอีก  ๒๐  ป ;  แลวก็ปลอยใหสิ่งตางๆ  เปนไปอยางที่ตกลงกัน  โดยไมมีการแกไข 
ไมยอมแกไข.  อะไรจะเกิดขึ้น  จงคอยดูตอไป. 
 

อยางนี้  ทานทั้งหลายลองคิดดูทีเถิด  วามันจะจัดเปนบาปดั้งเดิม  หรือ 
orginal  sin  ของมนุษยไดหรือไม  ?  เรียกชื ่ออยางเดียวกันกับของคริสเตียนได 
หรือไม  ?  อาตมาเห็นวา  ตรงกันแท ;  คือ  มนุษยคนแรก  คนดั้งเดิมน้ันไดทําผิด 
ไวอยางนี้แลว  บาปนั้นตกทอดมาถึงลูกหลาน  ซึ่งจะเห็นไดวามนุษยลูกหลานกําลัง 
ทนทรมานอยูอยางไรบาง.  เมื่อมนุษยนั้นไดเกิดมาแลว  มีอายุระหวาง  ๓๐  ป  นั้น 
พอดูได ;  คนเราอายุตั้งแต  ๑  ปถึง  ๓๐  ปนั้น  มันสวยสดงดงามพอดูได;  เกิดมา 
ก็เจริญวัย  แลวก็สวยขึ้นทุกที  แข็งแรงขึ้นทุกที  นาดูยิ่งขึ้นทุกที  นี่พอจะเรียกวา 
มนุษยได ;  เขารูปเขารอยกันไดดี  กับท่ีจะทําใหโลกนี้งดงาม  ไมรกรางวางเปลา. 
แตพอมนุษยมีอายุเลย  ๓๐  ปไปจนถึง  ๕๐  ปนี้ก็มีอาการเปนมนุษยวัวขึ้นมาทีเดียว ; 
คือตองเปนแมบานพอเรือน  ตองลากแอกลากไถ  คือภาระตางๆ  นานาที่สุมทับ 
อยู บนบา  ;  ภาระสวนตัว   ภาระครอบครัว   ภาระประเทศชาติ  ภาระทุกสิ ่ง 
ทุกอยาง ;  มันจึงมีลักษณะที่เหมือนกับวัวที่ลากไถอยูกลางนาจนบาถลอกปอกเปก 
นั่นเอง.  นี่ทุกคนเปนมนุษยวัวในระยะนี้. 
 

ตอมาถึงระยะ  ๕๐  ป - ๗๐  ป ;  ตอนนี้  มนุษยเอาของสุนัขมา  ก็เลย 
ตองเปนมนุษยสุนัข  คือ  นอนหลับยาก.  คนที่อายุถึงขนาดนี้แลวนอนหลับยาก 
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มาก  :  นึกถึงลูกหลานที่ไปเรียนอยูที ่อเมริกาบาง  ที่ไหนบาง;  แมกระทั่งวา 
ประตูปดแลวหรือยัง  หนาตางปดแลวหรือยัง  เงินในธนาคารเปนอยางไรบาง 
มันนอนไมคอยจะหลับ  หรือมันนอนไมหลบัเลย  เปนมนุษยสุนัจทํานองนี้ไป 
ถึง  ๗๐  ป. 
 

ทีหลังที ่อายุ  ๗๐-๙๐  ป  ที ่ไปเอาของลิงมานั ้น   ก็คือคนแกๆ 
แสดงอาการปาเปอใหลูกหลานเหลนหัวเราะเฮฮาสรวลเสกันไปตามเรื่อง ;  กินแลว 
วาไมไดกิน  มีอะไรตางๆนานา ;  แมแตหนาตาหัวหูก็ดูนาหัวเราะไปหมด ; 
เพราะไปเอาของลิงมา  ๒๐  ป  และไดเปนมนุษยลิง. 
 

ที่วาบาปดั้งเดิมนี้  คิดดูตรงนี ้ก็แลวกันวา  ใครทําให  ใครทําไว. 
พระเจาไมไดทําให!  พระเจาเสียอีกไมปรารถนาจะใหเปนอยางนั้น ;  แตวามนุษย 
เองไปบีบคั้นเอามาจากพระเปนเจาทีละ  ๒๐  ปๆ  ทั้งที่เปนของวัวก็ไมรังเกียจ  ทั้งที่ 
เปนของสุนัขก็ไมรังเกียจ  ทั้งที่เปนของลิงก็ไมรังเกียจ.  ดูความตะกละของมนุษยสิ; 
บาปดั้งเดิมอันนี้ยังติดมาอยูกระทั่งเดี๋ยวนี้หรือไม  ขอใหลองคิดดู. 
 

ถาครูบาอาจารยจะหัด  make  up  เลานิทานอยางนี้ใหเด็กฟงได  ทุกขอ 
ของธรรมะละก็  การเรียนจริยธรรมจะสนุกสนานมาก ;  แตดูเหมือนวาทานไม 
สนใจ  make  up  ชนิดนี้ ;  ทานสนใจ  make  up  ชนิดอยูหนากระจกแตงตัวเสีย 
มากกวา ;  ไปรานเสริมสวยเสียมากกวา  ที่เปนผูชายก็เปนไกแจ  หรือเปน 
นกยูงรําแพนเสียมากกวา;  ความคิดความนึกที่จะนึกอะไรลึกซึ้ง  ถึงกับเอา 
ชนะลูกเด็กๆ  ของเราไดนี้จึงไมคอยจะมี.  นี่ชาวบานเขาวากัน;  อาตมาเอามา 
เลาใหฟง  เพื่อวาถาอยางไรเราจะไดสนใจในการที่จะทําบทเรียนจริยธรรมนี้ให 
สนุกสนาน  ดวยการเปรียบเทียบอุทาหรณโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  อยางที่ไดยกตัวอยาง 
มาใหฟงแลว  หลายเรื่องหลายคราวตั้งแตวันกอนๆ มา  เพื ่อใหเขารูสึกวา 
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ตามธรรมชาตินั้น  เรามีกฎเกณฑของธรรมชาติอยางนี้บังคับอยู;  เชนวาเรา 
ตองเกิด  ตองแก  ตองเจ็บ  ตองตาย  และจะตองเปนไปดวยอวิชชา  ความโง 
ความหลงดั้งเดิม  ที่ไปเห็นกงจักรเปนดอกบัว  ไปรับเอาสิ่งที ่ไมควรรับมาเปน 
ของตัวนี้เปนตน;  แลวเขาก็จะเห็นความจําเปนอยางยิ่งขึ้นมาทนัทีอยางหนึ่งวา 
แหม!  น่ีถาจะตองหาเครื่องมืออะไร  มาไวใชทําลายสัญญาผูกมัดกะพระเปนเจาเสียที, 
ชําระบาปดั้งเดิมน้ีเสียใหสิ้นไปเสียที.    นี่เปนเหตุใหเราตองระลึกนึกถึงการที่จะแสวงหา 
เครื่องมืออันประเสริฐวิเศษที่สุดของพระพุทธเจาที่มีไวใหแกเรา  ซึ่งถาเราสามารถ 
เอามาใชได  มันจะทําลายขอผูกมัดหรือฉีกสัญญา  ระหวางเรากะพระเปนเจา 
เสียได  แมจะเปน  original  sin  ชนิดไหน  ของศาสนาไหน  ก็ตาม;  อาตมากลา 
ทาวา  ธรรมะของพระพุทธเจานี้จะเปนสากลที่สุด  เหมือนดังที่อธิบายใหฟงแลว 
แตวันกอน;  จะสามารถทําลายบาปดั้งเดิมท่ีผูกมัดเปนสัญญานั้นไดโดยเด็ดขาด. 
 

ขอน้ีหมายความวา  มนุษยตอนที่หนุมๆ  นี้  มีความสวยสดงดงามดี 
ก็พยายามใหดีอยายิ่ง  คือให  งามทั้งรางกาย  ให  งามทั้งทรัพยสมบัติ  ใหงามทั้ง 
วิชาความรู  ให  งามทั้งความประพฤติ;  อยางนี้มันก็งามหมดจริงๆ  เหมือนกัน ; 
เปนหนุมสาวที่งดงามอยางยิ่ง  โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ  จริยธรรม ;  ซึ่งงามโดย 
จริยธรรมนั่นแหละเปนสิ่งสูงสุด ;  นี่แปลวาเรางามกันไดถึง  ๓๐  ป. 
 

พอมาถึงตอนที่เราจะเปนมนุษยวัวนี้  เราก็อาศัย  ธรรมะเรื่องวางจาก 
ตัวตน  เรื ่องความไมยึดมั ่นถือมั ่น  เปนตน ;   ที่จะทําใหจิตใจใหไมรู สึกเหนื ่อย 
ไมรูสึกเบื่อ  ไมรูสึกเปนทุกขแตประการใดเลย  ดังที่ไดอธิบายยืดยาวแลวนั้นแหละ 
มาใชเปนเครื่องมือ  ก็จะไมรูสึกวาเราเปนเหมือนกับกําลังลากแอกอยูในทุงนา 
หรือกําลังลากเกวียนอยูตามถนนเหมือนวัว ;  คือไมตองเปนมนุษยวัวนั ่นเอง. 
ธรรมะนั้นจะเปนเครื่องมือใหมาถึงอยางนั ้น  ขอใหพิจารณาดู  ดังที ่ไดกลาว 
มาแลวตั้งหลายวันนั้นเถิด. 
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๒๖๑จริยธรรมประเภทเครื่องมือ 

แมวาจะตองอยูมาจนถึงเปนมนุษยสุนัข  จะตองนอนไมหลับอยางที่วานั้น 
ถามีธรรมเรื่องความวางจากตัวตน   ไมยึดมั ่นถือมั ่นสิ ่งทั ้งปวง  เขามาใชให 
ถูกตองยิ่งขึ้นไปอีกแลว  จะนอนหลับโดยไมตองกินยานอนหลับ  จะหลับอยางสบาย 
ยิ ่งขึ ้นทุกที;  ทุกอยางเปนไปถูกตองไมมีผิดพลาด  เพราะวามีสติสัมปชัญญะ 
สมบูรณดีนั่นเอง  จะไมตองเปนมนุษยสุนัขเลย. 
 
 

แมจะอยูไปจนแกเฒาเขาถึงเขตของมนุษยลิง  ก็จะไมหลงลืม  ไมลืม 
เล ือน   ไม ฟ นเฟ อน   ไม ปา เป อ   เพราะวาสามารถฝกฝน   ระเบ ียบปฏิบ ัต ิ  เช น 
อานาปานสติภาวนา  เปนตน  หรือกัมมัฏฐานอยางใดอยางหนึ ่งที ่เหมาะสมนั ้น 
มาเปนอยางดี.  แตขอยืนยันอานาปานสติวาดีกวาอยางอื่น  :  ถาฝกอยูเปนนิสัย 
ก็ไมมีความเลอะเลือน  ฟ นเฟอนเหมือนกับคนแกตามธรรมดาเปน ;  จะเปนผู 
สมบูรณดวยสติสัมปชัญญะ  ดังที่ฝกอยูเปนประจํานั้น  จนกระทั่งวาระสุดทายทีเดียว 
นี่ก็คือไมตองเปนมนุษยวานรนั่นเอง ;  ไมตองปาเปอใหใครหัวเราะเยาะ. 
 

นี่แหละธรรมะหรือเครื่องมือน้ีจะวิเศษไหม  จะวิเศษสักกี่มากนอย  ขอ 
ใหลองคิดดู;  จําเปนแกชีวิตคนเราอยางยิ่งไหม!  ฉะนั้นขอใหทานนักศึกษา 
ทั้งหลายไดสนใจและพิจารณาใหลึกซึ้ง  จนถึงกับมองเห็นชัดวา  จริยธรรมหรือ 
ธรรมะนี้ชางเปนเครื่องมือเสียจริงๆ ;  เปนเครื่องมืออยางยิ ่ง  เปนเครื่องมือ 
ทั้งทางรายกาย  และทางฝายวิญญาณ ;  และทางฝายรางกายนั้นก็เอาชนะไดอยาง 
กวางขวาง  กินความไปถึงวัตถุภายนอก  ถึงทรัพยสมบัติ  อํานาจวาสนาดวย ; 
ไมมีอะไรเปนพิษเปนโทษขึ้นมาไดเลย ;  และทางฝายวิญญาณนั้นเลา  ก็ทําใหมี 
จิตใจอยูเหนือสิ่งรบกวนของธรรมชาติ  เชน  ความแก  เจ็บ  ตาย  เปนตน  ดังที่ 
กลาวเปรียบในนิทานเรื่องบาปดั้งเดิมนั้น.  เพราะฉะนั้น  จึงเห็นวา  มันเพียงพอ 
กันแลว   สมควรกันแลว   ที่เ ราจะเสียสละทุกอยาง เพื ่อธรรมะ  ;  จะเพื ่อ 
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๒๖๒

ศึกษาธรรมะก็ตาม ,  จะเพื ่อปฏิบัติก็ตาม ,  เพื ่อเผยแพรธรรมะหรือสั ่งสอน 
ก็ตาม ,  นี ่แหละ   เรามีหนาที ่ที ่จะตองประพฤติต อจริยธรรม   หรือจริยศึกษา 
โดยเฉพาะนี้  เปนอยางนี้  หรือถึงขนาดนี้ทีเดียว ;  แลวสิ่งตางๆ  ก็จะไมมีปญหา 
มากหรือยุงยากหยุมหยิม  ดังปญหามากมายที่อาตมาไดรับ. 
 

อาตมาขอตอบอยางนี ้ทีกอน   จะเอาเปรียบก็สุดแท ;  แตที ่จริง 
ก็มิใชเอาเปรียบเลย  ความจริงมีอยูอยางนั้น  คือตอบเปนสวนรวม  เปนประเด็น 
ใหญอยางนี้เสียทีกอน  แลวจึงคอยตอบโดยปลีกยอยเฉพาะราย;  และปญหาตางๆ 
จะหมดไป   ถาหากวาเราสนใจธรรมะหรือจริยธรรมนี ้  ใหสมกับคาของมัน 
วามีมากนอยเทาไร.  เดี๋ยวนี้เราไมเขาใจ  ไมอาจจะตอบปญหาเหลานั้นไดดวย 
ตนเอง  ก็เพราะยังมีความสนใจนอยอยู ;  ฉะนั้น  ขอใหเสียสละความเพลิดเพลิน 
บางอยาง  เสียสละที่เราไมคอยจะเสียสละตางๆ  นี้  มาใชเปนเวลาสําหรับสนใจ 
ศึกษาคนควาในเรื่องจริยธรรมที่เปนเครื่องมือประเสริฐที่สุด  สําหรับเราเองจะ 
ไดรอดพน  สําหรับเด็กๆ  ของเราก็รอดพน  สําหรับเพื ่อนมนุษยของเราทั ้งโลก 
ก็รอดพน. 
 

ทีนี้  ตอไปอาตมาจะไดกลาวถึงธรรมะที่เปนเครื่องมือของธรรมะ  ให 
เห็นชัดโดยรายละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก  เทาที่เวลาจะอํานวย. 
 

ขอแรกจะชี้ถึงเครื่องมือชนิดที่เปนการสงตอเปนทอด ๆ  กันไป ;  เหมือน 
อยางวา  เราจะชี้กันวา  พุทธิศึกษา  สงใหมีจริยศึกษาดี,  จริยศึกษาดีแลว  ก็สง 
ใหมีพลศึกษาดี  มีหัตถศึกษาดี  อยางนี ้ก็ได  ก็พอจะเห็นไดเหมือนกัน.  แตที่ 
เกี ่ยวกับหลักธรรมะโดยตรงนั้น   ควรจะดูให เห็นชัดวา  ธรรมะอยางหนึ่ งสงกําลัง 
ใหธรรมะอีกอยางหนึ่ง  สงตอเปนทอด ๆ ไป  จนถึงวาระสุดทายที่จะไดผล ;  เชน 
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การเรียนหรือปริยัติธรรมนี้  สงตอใหเกิดการปฏิบัติที่เรียกวา  ปฏิปตติธรรม ;  ปฏิบัติ- 
ธรรมก็สงใหเกิดผลของการปฏิบัติที ่เรียกวา  ปฏิเวธ  คือการบรรลุ  มรรค  ผล 
นิพพาน ;  ฉะนั้นในศาสนานี้จึงมีปริยัติธรรม  คือการพูดจาศึกษาไตถาม  สอบ 
ทานอะไรกันตางๆ   ใหเขาใจหลักธรรมะ   นี ้เรียกวาปริยัติธรรม ;  ครั้นได 
หลักอันนี ้  ซึ่งเปนเหมือนแผนที่ที ่ดีแลว  ก็ไปปฏิบัติ ;  ที่นี ้ก็จะสงใหเกิดผล  คือ 
ความดับทุกขข้ึนมา  ตามสมควร  เรียกวา  มรรค  ผล  นิพพาน,  หรือรวมเรียกวา 
ปฏิเวธธรรม. 
 

หรืออีกหมวดหนึ่ง  ซึ่งครูบาอาจารยไดยินไดฟงจนคุนเคยกันมากก็คือ 
ศีล  สมาธิ  ปญญา.  ศีลใหเกิดสมาธิ,  สมาธิใหเกิดปญญาไดตามลําดับ,  แตแลว 
ปญญาก็ยอนกลับมาสงศีล  เพิ่มกําลังใหแกศีล  แกสมาธิเร่ือยไป  เปนวงกลมอยู 
อยางนี้  มันจึงกาวหนาไปไดเรื่อย  เปนปญญาที่สูงถึงขนาดที่จะตัดกิเลสได.  เราดู 
ธรรมะในฐานะที่เปนเครื่องมือแกกันและกันอยางนี ้  ก็เพื ่อใหเห็นวา  เราจะ 
กระโดดไปประพฤติพระนิพพาน  การบรรลุทีเดียว  นั้น  ยอมเปนไปไมได. 
 

การที่ตองการใหชวยอธิบายวา  จะอธิบายธรรมะเรื่องนิพพานใหเด็ก  
๑๓  ขวบ  ๑๔  ขวบ  เขาใจไดอยางไร  นั้น  มันก็ยากอยูเหมือนกัน  ยากที่จะทํา 
ไดและยากที ่จะอธิบาย ;  เพราะวาแมแตต ัวผู ถามซึ ่งไมใชเด ็กอายุ  ๑๓-๑๔  ขวบ 
ก็ยังไมเขาใจได  แลวบางทียังไมสนใจดวยซ้ําไป.  อาตมาจึงกลาวไดแตเพียงวา 
จะตองสอนใหเด็กๆ  รูจักสังเกต  ในขณะที่จิตใจเปนอิสระไมถูกอะไรรบกวน ; 
ไมตองหัวเราะ   ไมตองรองไห  ไมมีอะไรกวนใจ  ;  นั่นแหละเรียกวานิพพาน 
หรือความหมายของนิพพาน  หรือลักษณะของนิพพาน  ซึ่งจัดวาเปนความวาง 
ระดับหนึ ่ง.  แตเทานั ้นยังไมพอ  เราจะตองมีการศึกษาเรื ่อยไป  มีการปฏิบัติ 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



 พุทธิกจริยธรรม ๒๖๔

เร่ือยไป  เพื่อทําใหมันวาง  ไมมีอะไรกวนใจ ;  คือไมมีอะไรมากวนใจไดอยางเปน 
อิสระ  ถึงขนาดที่ไมมีอะไรมากวนใจได  ใหเด็ดขาดลงไป  จึงจะเปนนิพพานจริง 
เพราะฉะนั้นจึงตองอาศัยเครื่องมือ.  นี้เรียกวา  ธรรมะประเภทที่เปนเครื่องมือ 
สงตอ ๆ  กันไปใหกาวหนาถึงที่สุด. 
 

ธรรมะอีกประเภทหนึ่ง  เปน  เครื่องมือในฐานะที่เปนสมุฏฐาน  หรือ 
เป นรากฐาน .  ขอใหท านครูบาอาจารยสนใจใหด ีๆ   เพราะได ร ับปญหาอยางนี้ 
มาก  ที่วาจะอธิบายใหเด็กเขาใจธรรมะไดงายๆ อยางไร.  ตัวอยางของธรรมะ 
ประเภทนี้  ก็เชน  หิริ  และโอตัปปะ.  หิริ  แปลวา  ความละอาย   โอตตัปปะ 
แปลวา   ความกลัว;  ละอายตอความชั่ว  และกลัวความชั่วอยางยิ ่ง  นี้เรียกวา 
หิริโอตตัปปะ.  ถาคนเราไมรูจักอาย   ไมรูจักกลัว  เขาก็เรียกกันวา  คนดาน . 
คนที่ละอาย  กลัว,  รูจักอาย  รูจักกลัวนี ้ไมกลาทําอะไรใหผิด,  สวนคนที ่ตรง 
กันขามนั้น  ทําไดอยางหนาตาเฉย. 
 

การที ่เรามีศีลไมได  หรือมีการประพฤติดีอยางอื ่นๆ  ไมได  ก็เพราะ 
เราไมมีหิริโอตตัปปะ ;  เพราะฉะนั้นเราจะตองสรางพื้นฐาน  คือหิริและโอตตัปปะนี้ 
ใหยังคงมีอยู   ใหเจริญยิ่งๆ  ขึ้นๆ  ไป  กวา  ที่มันติดมาแตกําเนิด.  เราตองนึกดู 
ใหดีกวา  สัตวนั้นก็มีเชื้อแหงความละอาย  ความกลัว  ติดมาแตกําเนิดเหมือนกัน 
แตบางทีธรรมะชนิดนี้มันไมไดเบิกบานในใจสัตว  มันรีบตายไปเสียกอนดูใหดีๆ 
เราจะเห็นวา  แมแตเด็กเล็กๆ  เขาก็รูจักอาย ;  เขาไมอยากทําอะไรที ่นาอาย ; 
เขามีความละอายอยางนี้ก็แปลวา  มีวัฒนธรรมหรือมีอะไรแวดลอมดี.  เขารูจัก 
ละอาย  ไมทําอะไรที่นาอายกลางถนนหนทาง  ไมมีเผลอเปนอันขาดในเรื่องนี้ ; 
แตทีเรื่องธรรมะสวนตัวจริงๆ  อยางอื่นกลับเผลอเกง  นี่เพราะวาไมมีความละอาย 
และไมมีความกลัวมากเทากันในเรื่องเชนนั้น ;  เราจะตองสรางใหเขามีความละอาย 
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มีความกลัวมากเทากัน  แมไมใชเร่ืองที่จะไปทําอะไรนาละอายกลางถนนหนทาง. 
แมวาเรื่องสอบไลตกนี้  เขาก็ตองกลัวและละอายใหมากอยูแลว ;  แมแตวาเรียน 
ไมดีอยูในชั้น  เขาก็ตองกลัวใหมาก  ละอายใหมาก ;  หรือแมแตวาเขาทําอะไรได 
ไมสมกัน  ไมทันเพื ่อน  ไมเสมอเพื ่อนอยางนี ้  เขาก็ควรจะกลัว  ควรจะละอาย 
ใหยิ ่งไปกวา.  เมื ่อเขาทําอะไรไมเปนที ่พอใจของผู อื ่นโดยไมมีเหตุผลอยางนี้ 
เขาก็ควรกลัวควรละอายยิ่งไปกวานั้นอีก.  หรือวา  เขาคิดนึกอยูคนเดียวคิดนึกไปใน 
ทางต่ํา  ในทางทรามอยางนี้  เขาก็ควรจะละอายอยางยิ่งโดยเทากัน. 
 

ถาเราพอกพูนนิสัยแหงหิริโอตตัปปะไดแลว  สิ่งตางๆ  ที่เนื่องดวยจริย- 
ธรรมจะงายไปหมด ;  นี่คือ  อานิสงสของธรรมะประเภทเครื่องมือ.  อาตมาอยาก 
จะระบุไปถึงบุคคลที่สูงอายุดวยวา  คนสูงอายุก็ไมละอาย  ไมกลัว  คือทําผิดในเรื่อง 
การควบคุม  ตา  หู  จมูก  ลิ ้น  กาย  ใจ  ไมใหเกิดยินดียินราย  ไมใหหลงใหล 
ไมใหเผลอสติ  เมื ่อรูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  มากระทบ.  เมื ่อเขาไมละอาย 
มันก็กระทบไดในลักษณะที่เปนโทษเปนภัยมากยิ่งขึ้น  คือทําใหเขาไปยึดมั่น  ถือมั่น 
นั ่นนี ่ว า  ตัวกู  วาของของกู  วาตัวตน  วาของตนเสียเรื ่อย ;  นี ้ทําไมเขายิ ่งไม 
ละอาย  เขากลับเอามาอวดกันวา  ของฉันมีมากเทานั้น  ของฉันมีใหญเทานี้  ใหกวาง 
กวาของใคร  ใหใหญกวาของใคร  ใหสูงกวาของใคร  ดีกวาของใครอยูเรื ่อย 
วาเปนของฉันๆ  ของฉันๆ  ดังนี้ ;  มันจึงเหมาะสมแลวที่จะถูกลิงดา  เหมือนกับท่ี 
กลาวไวในชาดกเรื่องหนึ่ง  คือ 
 

ลิงโพธิสัตวตัวที ่เปนนายฝูง  ถูกจักมาเลี ้ยงในวัง  พอถูกปลอยกลับ 
ออกไป  พวกลูกสมุนลิงก็อยากรูวา  ในเมืองมนุษยมีอะไรบาง.  นายลิงนั้นก็เลาวา 
ในเมืองมนุษยนั ้นมีแตเสียงที ่ไดยินแซไปวา  “เงินของกู,  ทองของกู,  ลูกของกู, 
ผัวของกู,  เมียของกู”  อยางนี ้ทั ้งนั ้น  ;  นั ่นแหละเรื ่องในเมืองมนุษย.  เมื ่อ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๒๖๖

พวกลิงเปนบริวารไดฟงดังนั ้น  ก็วิ ่งกรูกันไปที ่ลําธาร  ไปลางหูกันหมด ;  มัน 
รองกันขึ้นวา  “เพิ่งไดยินเสียงสกปรกหูที่สุดเปนครั้งแรกในชีวิตคราวนี้เอง”  นี้ชาดก 
ในพระคัมภีรมีอยูอยางนี้. 
 

นี่ทําไมพวกเราจึงไมละอายลิงเหลานั ้นบาง?  ถาเรามีหิริโอตตัปปะ 
อยางนี้กันบางแลว  การศึกษาธรรมะ  แมในเรื่องมรรค  ผล  นิพพาน  จะสะดวกดาย 
กวานี ้  ในการเขาใจก็ตาม  ในการปฏิบัติก็ตาม  ในการบรรลุมรรค  ผล  ก็ตาม. 
แตถาขาดคุณธรรม  คือหิริโอตตัปปะมาถึงอยางนี้แลว  ก็ไมรูจักอาย  ไมรูจักกลัว 
แมตอสิ ่งที ่น ากลัวอยางยิ ่ง  คือความทุกขนั ้นเอง  รวมทั ้งกิเลสดวย.  กิเลสกับ 
ความทุกขนี ้  เขาจัดไวเปนชุดเดียวกัน ;  กิเลสเปนเหตุใหเกิดทุกข  ทุกขเกิดมา 
จากกิเลสซึ ่งมันเนื ่องกัน.  นี ่เปนสิ ่งที ่ถ าใครมีแลว  มันนาละอาย  และนากลัว 
อยางยิ่ง. 
 

หิริ  และโอตตัปปะ  เหลานี้  เรียกวาธรรมะประเภทเปนเครื่องมือ  ใน 
ฐานะที ่เปนสมุฏฐาน   เปนรกเปนรากที ่ดี  ดังที ่ไดยกตัวอยางมาใหอยางนี ้. 
และยังมีธรรมะชื่ออื่นอีก  ซึ่งทําหนาที่อยางเดียวนี้  เชนสัมมาทิฏฐิ  หรือปญญา 
เปนตน  ดังที่ไดอธิบายแลวในการบรรยายครั้งกอนๆ  วา  สัมมาทิฏฐินั้นเปนธรรม 
ในขั้นรากฐานอยางไร. 
 

ทีนี้  ก็มาถึงธรรมที่เปนเครื่องมือประเภทกระตุน  :  กระตุนใหเดินไป 
กระตุ นใหเกิดกําลัง.  พระพุทธเจาทานไดทรงระบุธรรมะที ่เรียกวา  ศรัทธา  หรือ 
ฉันทะ  เปนตนไป 
 

ศรัทธา  แปลวา  ความเชื่อ.  แตคนโดยมากเขาใจผิดวา  ความเชื่อนี้ 
พอไดฟงแลวก็เชื ่อ,  ไดยินพระเทศนแลวก็เชื ่อ,  เห็นมีเขียนอยูในพระไตรปฎก 
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แลวก็เชื ่อ  ;  ถาอยางนี ้มันผิดหมด .  เพราะพุทธเจาทานตรัสไวเปนใจความ 
ที่สรุปไดสั้นๆ  ไดวา  “แมแกจะไดฟงจากปากฉันเอง  ก็อยาเพอเชื่อ  ตองไปคิดดู 
กอนวา  มันเปนไดจริงหรือไม” ;  คือเมื ่อทานตรัสวา   ทําอยางนี ้ดับทุกขได 
เราก็ตองไปคิดดูเสียกอนใหเห็นชัดวา  ถากระทําตามนั ้น  มันดับทุกขไดจริง ; 
แลวจึงเชื ่อ   แลวไปปฏิบัต ิตาม .  พระสารีบุตรเปนผู ที ่กลายืนยันในที ่เฉพาะ 
พระพักตรของพระพุทธเจาเองวา  ทานเองก็ทําอยางนั ้น  ตอคําสอนของพระ 
พุทธเจาเหมือนกัน  ;  อยางนี ้เปนตน .  เชื ่ออยางนี ้จึงจะเรียกวา   ศรัทธาใน 
พระพุทธศาสนา ;  เพราะฉะนั้นคําวา  ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเรา  จึงไม 
เหมือนในลัทธิอื ่น ;  ไมเหมือนความเชื ่อ   หรือความภักดีเปนตน   ในลัทธิ 
ศาสนาอื่น  พวกเราที่เปนพุทธบริษัทควรจะทํา  เร่ืองนี้  ใหบริสุทธิ์สะอาด  อยาให 
เกิดความงมงายไมนาดูขึ้นดวยความเชื่องมงาย  เหมือนที่เปนอยูโดยมาก.  เร่ืองนี้ 
อยาตองระบุออกมาเลยวามีอะไรบาง  จะเปนที่รําคาญ;  แตขอยืนยันวา  ศรัทธา 
ที่พวกเรากําลังมีอยูนั้น  ยังไมใชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ;  มันจึง 
กระตุนไปทางผิด  กระตุนไปเขารกเขาพง  จนกระทั่งอาจจะทําผิด  จนตัวเอง 
เดือดรอน  เปนตกนรกทั้งเปนก็ได,  ถาศรัทธาชนิดนี้กระตุนไป. 
 

สําหรับ   สิ ่งที ่เรียกวา  ฉันนะ  นั ้น   แปลวา  ความพอใจ .  เดี ๋ยวนี้ 
เราพอใจในธรรมะ  หรือในจริยธรรมนี้  เหมือนกับพอใจในบุตร  ภรรยา  สามี 
ทรัพยสมบัติ  แกวแหวนเงินทอง  เครื่องแตงตัวนั ้น  หรือเปลา?  นี่ลองนึกดูเอง; 
เพราะตัวเองก็รูจักตัวเองในเรื ่องนี้กันอยู ดีดวยกันทุกคน.  ในคําอุปมาเกี ่ยวกับ 
ความพอใจตอการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานั้น  เขาเขียนภาพเปรียบเปนภาพ 
การไดแกวทีเดียว  :  การไดธรรมะนั้นตองเหมือนไดแกว  หรือเพชรพลอยนั่นแหละ ; 
และเมื ่อดีใจ  ชื่นอก  ชื่นใจแลว  ก็เอาไปทําใหมันสมควรกันแกคุณคาของมัน ; 
ฉะนั้น  เราจะตองมีความพอใจในสิ่งที ่เรียกวาธรรมะหรือจริยธรรมนี้  ใหควรแก 
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คุณคาของมัน.  ทานพิสูจนเอาไดตามลําพังตนเอง  ไมตองเชื่อตามใครวา  ธรรม 
หรือจริยธรรมนี้  มีคุณคาเปนราคาสักเทาไร.  ทานลองเอาไปเปรียบกับ  แกวแหวน 
เพชรพลอย  เงินทอง  บุตร  ภรรยา  สามี  ทรัพยสมบัติสารพัด  สวรรคสมบัติ 
มนุษยสมบัติ  อะไรก็ตาม  ดูเถิดวา  มันมีคาเมื่อเปรียบเทียบกันกับธรรมะนี้ไดลัพธ 
ไดผลอยางไรบาง  คือขางไหนมากนอยกวากันอยางไร.  ตอเมื ่อเห็นคุณคาของ 
ธรรมะจริง  เทานั ้นแหละ  จึงจะมีสิ ่งที ่เรียกวา  “ฉันทะตัวจริง”.  เดี ๋ยวนี้มีแต 
ฉันทะถูกบังคับ  ฉันทะสมัครเลน  ฉันทะปลอยไปตามเรื ่องตามราว  ทั้งนั ้น; 
เพราะฉะนั้น  สิ่งที ่เรียกวาฉันทะนั้น  จึงไมเปนธรรมะประเภทเครื่องมือ  กระตุน 
ใหไปถึงคุณธรรมชั้นสูงได.  นี่เราก็ไมตองโทษใคร ;  มันเปนเรื่องของความที่ยัง 
ไมรูไมเขาใจ  ในการที่จะใชเครื่องมือของเราเอง  ทั้งที่เครื่องมือมีใหอยางเต็มที่ ; 
พระพุทธเจาทานมีใหอยางเต็มท่ี  แลวก็ไมมีใครหวง  สรางขึ้นเมื่อไรก็ได  ใชเมื่อไร 
ก็ได ;  แตแลวเราก็ไมเกี ่ยวของเอง;  ไมเขาไปเกี ่ยวของเอง ;  เพราะไมรูส ึก 
วาเปนของมีคาอะไร  เหมือนกับไกเห็นพลอย. 
 

อาตมาอยากจะกลาวตอไป  ถึง  ธรรมะประเภทที่เปนเครื่องมือในการ 
คุมครองปองกันรักษา.  เม่ือเราจะแนะนําใหเด็กๆ  เห็นวา  อะไรเปนเครื่องปองกัน 
ที่ทําความปลอดภัยใหแกเรามากที่สุดนี้  เราก็ควรจะชี้ใหเขาเห็นขอเท็จจริงที่วา 
มันไมมีอะไรยิ่งไปกวาธรรมะ  อีกเหมือนกัน;  จะใหพอแมคุมครองนี้ก็ยังไมเทากับ 
เราประพฤติตัวใหดี  คุ มครองเราเอง  อยางนี ้เปนตน.  จะใหพี ่ชาย  นองชาย 
มิตรสหายชาวเกลอที่ไหน  ชวยพิทักษรักษาคุมครอง  มันก็ยังไมเทากับท่ีใหธรรมะ 
คุมครอง  เพราะวาพอประพฤติธรรมะแลว  มันไมมีอันตราย  ไมมีภัยมีเวรที่ไหน 
มาแตะตอง ;  ถาไมประพฤติธรรมะแลว  ตอใหเอาทหารมาเปนหมื่นเปนแสน 
มาคอยลอมอยู   มันก็ตองประสบอันตรายเขาจนไดสักวันหนึ ่ง  สําหรับธรรมะ 
ประเภทที่เปนเครื่องคุมครองนั้น  ทานระบุไปท่ี  สติสัมปชัญญะ  และ  อินทรียสังวร 
เปนตน. 
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- สติ  หมายถึงความรําลึกที่ถูกตอง  ไมโง  ไมเผลอ  ไมประมาท  อยูเสมอ; 
- สัมปชัญญะ  ก็คือรูสึกในความถูกตองนั้นอยางทั่วถึงอยูเสมอ; 

 
สติสัมปชัญญะ  นี้เปนเกลอกัน  ไมแยกกัน  ไปดวยกันเรื่อย  จึงรวม 

เรียกเสียวา  สติสัมปชัญญะ  จัดเปนของสิ่งเดียวกันก็ได.  เราไมมีสติสัมปชัญญะ 
ก็เผลอเรื่อย ;  หัดเผลอไมเทาไรก็ลืมเลือน  ฟ นเฟอน ;  ไมทันแก  ไมทันเฒา 
ก็ชักจะเลือนแลว ;  นี่แหละคือโทษของความที่ไมฝกสติสัมปชัญญะไวใหแมนยํา 
ใหมั ่นคง  ไปเห็นแตสิ ่งอื ่นมากเกินไปกวาสิ ่งที ่ม ีค า  การปฏิบัต ิธรรมะในพระ 
ศาสนาทั ้งหมด   พระพุทธเจาทานตรัสไวเปนหลักวา  “สติเปนเครื่องปองกัน 
หรือคุ มกันอยางยิ ่ง” ;  จะกันโจร  กันขโมย   กันอะไร  ก็ตองดวยสติ;  จะกัน 
โรคภัยไขเจ ็บก็ต องดวยสติ;  กันกิเลสก็ต องดวยสติ;  กันความทุกขไม ให เข ามา 
แตะตอง  นี ้ก็ตองดวยสติ;  ฉะนั ้น   เราจะตองศึกษาเรื ่องสติสัมปชัญญะกัน 
ใหเพียงพอ. 
 

ที ่เร ียกว า   อ ินทรียส ังวร   คือสํารวมอินทรีย   ได แก   ตา ,  หู,  จม ูก , 
ลิ ้น ,  กาย ,  ใจ   นั ้น   มันก็เรื ่อ งสติส ัมปชัญญะอีก เหมือนกัน .  เ มื ่อมีอะไรมา 
กระทบตา  กระทบหู  กระทบจมูก  ฯลฯ  อยางนี้  ถาไมมีสติ  มันก็ปลอยไปตาม 
อารมณ  เกิดเปนผัสสะ  เปนเวทนา  เปนตัณหา  เปนอุปาทาน  เปนภพ  เปน 
ชาติ  คือเปนความยึดมั ่น  ถือมั ่น  เปนตัวกู  เปนของกู  เปนทุกข  วุ นวายระส่ํา 
ระสายขึ ้นมาท ีเด ียว ;  นี ้เร ียกวาไม ม ีเครื ่องกั ้นกระแสของความท ุกข.  สติที ่ทํา 
หนาที่สํารวมอินทรียนี ้  จะกั้นกระแสแหงความทุกขใหหยุดอยูได  เสียที่การ 
กระทบ ;  อยางวา   ไดย ินเส ียงปนดังป งมากระทบหูอยางนี ้  แทนที ่จะเก ิดกลัว 
เปนทุกข  ก็ใหมีสติสัมปชัญญะมาเตือนวา  มันคืออะไร  อยางไร  จะจัดการอยางไร; 
อยางนี้ไมดีกวาหรือ  ที่จะไปเปน  เวทนาเปนกลัว  เปนอะไร  จนเปนทุกขไปเลย; 
ใหวกกลับมาเปนสติปญญา  จัดการกับมันใหถูกตอง  ในระยะสักวาเพียงไดยินเสียง 
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เทานั ้น  ;  อยางนี ้เรียกวาเปน   การกั ้นกระแสแหงกิเลส   และความทุกขได 
สูงสุด.  ยังมีตัวอยางอีกมากมาย  ถาขืนนํามากลาวทุก ๆ อินทรียละก็  เวลาคง 
หมดแน  ฉะนั้นจึงใหไวไดแตตัวอยางเรื่องเสียงทางหู. 
 

อาตมาจะกลาวตอไปถึง  ธรรมะประเภทที่ เปนเครื่องมือ  สําหรับ 
การละสิ่งที่ตองการละ.  เรามีปญหายุงยากมาก  ในการที่จะละสิ่งที่ตองการละ  แลวละ 
ไมได.  ครูบาอาจารยบางคนจะกําลังเดือดรอนอยูแลวดวยซ้ําไปวา  แมแตจะละ 
บุหรี ่ก็ไมได;  ละมากี ่ครั ้งแลว  ก็รูอยู ดีวา  มันไมเคยสําเร็จ.  จะเปนการละสุรา 
ละเครื่องมึนเมาที่ยิ่งขึ้นไป  กระท่ังละกิเลสท่ีรายกาจยิ่งขึ้นไป  ก็ไมทราบวาจะละได 
ดวยธรรมะอะไร. 
 

ธรรมะเพื่อใชในการละ  นี้ก็มีหลายอยาง;  แตที่พระพุทธเจาทานตรัส
ไว เฉพาะคนทั่ วไปนั้ น   มี อยู   ๔  อย าง  เป นธรรมชุด   หรือ   team  work  คือต อง 
มาใชรวมกัน ;  ไดแก  สัจจะ,  ทมะ,  ขันติ,  จาคะ,  (หมวดฆราวาสธรรมในนวโกวาท), 
ซึ ่งครูบาอาจารยทั ้งหลายก็เคยไดย ินชื ่อ   และรู จ ักวา  “ฆราวาสธรรม ”  คือธรรม 
สําหรับฆราวาสโดยตรง   ไดแก  สัจจะ   ความจริงใจ ,  ทมะ   การบังคับตัวเอง , 
ขันติ  ความอดกลั้นอดทน,  จาคะ  การเสียสละสิ่งที่ไมควรจะมีอยูในตนใหออกไป 
จากตน ;  ๔  อยางนี ้ท านอยาเข าใจแตเพ ียงวา  เป นธรรมะสําหรับฆราวาส ; 
อาตมายืนยันวา   เปนธรรมะสําหรับทุกคนทีเดียว   จะเปนบรรพชิต   หรือ 
ยิ่งกวาบรรพชิตก็ตาม ;  ถาตองการจะละอะไรที่ไมพึงปรารถนาแลว  จะตองใช 
ธรรมะ  ๔  อยางนี้  เปนเครื่องมือ. 
 

ขอแรก  คือสัจจะ   นั ้น   ตองจริงใจในการที ่จะละ   คําวา  สัจจะนี้ 
หมายถึง  จริง :  จริงตอ  บุคคล  จริงตอเวลา  จริงตอหนาที่การงาน  จริงตออะไร 
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ตางๆ  ทุกอยางหมด  แตในที่สุดมาสรุปอยูไดรวมอยูไดที่คําวา  จริงตอธรรมะ:  หรือ 
จริงต อตัว เอง   หรือ   จริงต อเก ียรต ิยศของตัวเอง   นี ่ก ็เร ียกวา   จริงต อธรรมะ . 
เราตองรูจักเคารพตัวเองวา  เราเปนมนุษยกอน  แลวก็ตองซื่อสัตยตออุดมคติของ 
ความเปนมนุษย;  อยางนี ้เรียกวา  จริงตอธรรมะ  ทีนี ้  เมื ่อเราอยากจะละบุหร่ี 
เปนตนนี้  มันก็เปนเรื่องเล็กไปทีเดียว;  เพราะความจริงตอธรรมะ  ตอเกียรติยศ 
ของความเปนมนุษยนี้  มันใหญโตกวามาก  มันสามารถจะบีบบังคับการละบุหรี่ให 
เปนเรื่องเล็กลงไปไดมาก.  นี่แหละเรียกวาจะตองมี  สัจจะเอามาเปนขอแรก  คือ 
ความจริง ;  ใหจริงตอตัวเรา  ตอเกียรติยศของเรานี้กอน.  ทีนี้มันเนื่องจากวาจริง 
หรือตั ้งใจจริงนี ่  มันอาจจะจริงไปไดไมกี ่น้ํา  คือไปไมไดยืดยาว ,  ถาหากวา 
ไมมี  ทมะ   เขามาชวยอีกสวนหนึ่ง. 
 

ทมะ  คือการบังคับตัวเอง  เพื ่อจะใหจริงไปไดตลอดกาล  พระพุทธเจา 
จึงทรงวางธรรมะขอ  ๒  เรียงลําดับลงไปวา  ทมะ  คือการบังคับตัวเอง;  การบังคับ 
ตัวเองคือการบังคับใจของตัวเอง  ใหยังคงอยู ในรองในรอยของสัจจะ  ดังที ่ได 
ตั้งปณิธานไว ;  เพราะฉะนั้น  เราจะตองเปนผู บังคับตัวเอง  อยาปลอยไปตาม 
อํานาจฝายต่ําดึงไป  จูงไป,  ตองบังคับตัวเองใหยังคงตั้งอยูในอํานาจของธรรมะ 
ฝายสูง.  เราจะตองบังคับตัวเองอยางฉลาด  ดวยอุบายที ่แยบคาย  เหมือนที่ 
พระพุทธเจาทานทรงกําชับไววา  “จงบังคับตัวเองอยางฉลาด  เหมือนควาญชาง 
ที่ฉลาด  ถือขอบังคับชางที่ตกมันได  ฉันใดก็ฉันนั้น”.  ทานตองใชคําวา  ควาญชาง 
ที่ฉลาด;  เพราะควาญชางที่ ไมฉลาดนั้น  จะมีแตถูกชางฆาตายมากกวา  ไม 
สามารถจะบังคับชางได;  สวนจิตของคนเราที่ประกอบดวยกิเลสนั้น  มันยิ่งกวาชาง 
ชนิดที ่ตกน้ํามันเสียอีก;  เพราะฉะนั ้น  ถาเราผู เปนเจาของไมฉลาดพอกันแลว 
มันตองตายแน  คือตองจมอยูในกองทุกข  กองกิเลสนั้นแน  ไมขึ้นมาได.  นี้ตอง 
อาศัยความฉลาด ;  เปนผูฉลาดแลวบังคับตนเอง ;  ตองแสวงหาความฉลาด 
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มาใหเพียงพอในการบังคับตัวเอง  แลวก็มีการบังคับตนเองใหได  สัจจะ  ก็ยังคง 
รุงเรืองอยูไดตลอดไป.  คิดดูเถิดวา  ความประเสริฐในการตรัสรูของพระพุทธเจา 
หรือความฉลาดรอบคอบของพระพุทธเจานั้น  มีมากนอยเทาไร. 
 

ทานวางธรรมะอะไรไวตอไปอีก  ในการที่จะใหเราบังคับตัวเองอยูได? 
ทานก็ไดวางธรรมะที ่เรียกวา   ขันติ  คือความอดกลั ้น   อดทน   นี ้ไว ;  เพราะ 
วาในการบังคับตัวเองนั ้น  มันตองเจ็บปวดเปนธรรมดา.  ไปคิดดูเองเถอะวา 
ในการตอสู กันระหวางจิตกับธรรมชาติฝายต่ํานี ้  มันตองเกิดการเจ็บปวดแน. 
ทีนี ้ถาเกิดการเจ็บปวดขึ้นมาแลว  ไมทน  ไมอดทน  ก็วิ ่งหนีเลย  วิ่งเตลิดไปเลย 
เรื่องมันก็ลมเหลวกันเพียงนั้น ;  ฉะนั้น  ทานจึงวาง  ขันติ  คือ  ความอดกลั้น  อดทน 
ใหรอได  คอยได  เอาไวให เป นลําด ับที ่สามติดกันมาทีเด ียว.  เรา  ครูบาอาจารย 
ทั้งหลาย  จะตองส่ังสอนนักเรียนใหรูจักอดทน  อดกลั้น  รอได  คอยได,  อยาใจเร็ว 
ดวนได  และไมอดกลั ้นอดทน .  อยางในการศึกษานี ้  เราจะตองรอคอยเปนเวลา 
เทาไร ;  มีความยากลําบากแลวเราก็จะตองอดกลั้นอดทนเทาไร.  แมในเรื่องที่ 
จะละบุหรี ่,  ถามันเดือดรอนระส่ําระสายขึ ้นมา  มันก็ตองอดทนได;  มีความ 
จริงใจมีการบังคับตัวเอง  และมีความอดทน. 
 

พระพุทธเจาทานยังฉลาดยิ ่งไปกวาที ่นึกเสียอีก  คือทานกลัวเรา 
จะทนไมไหวนั่นแหละ  ทานจึงไดใหธรรมะขอสุดทายที่เรียกวา  จาคะ  ไว.  จาคะนี้ 
แปลวา  สละ ;  ซ่ึงหมายถึงการระบายออกไป ;  ระบายสิ่งที่ไมควรจะมีอยูออกไป 
คือระบายสิ่งที่เปนขาศึกนั่นแหละออกไป.  ฉะนั้น  ในกรณีตัวอยางของการละบุหรี่ 
นั้น  อะไรท่ีมันเปนขาศึกของการที่จะทําใหลมเหลว  ก็ตองระบายออกไป;  หรือหา 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาชวยใหระบายออกไป  เชนวาอยาไปในที่เขาสูบบุหรี่  หรือวาอยาไป 
ในที่ที่จะทําใหอดไมได ;  อยางนี้ก็เรียกวา  จาคะ  เหมือนกัน  คือ  สละสิ่งที่ไมควร 
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จะเขามาเกี ่ยวของดวย.  ถาเปนเรื ่องการละกิเลส  ก็หมายความวา  เพื ่อไมให 
ตองอดกลั้นอดทนในการตอสู กับกิเลสจนเกินไปนั้น  ก็มีวิธีอีกระบบหนึ่ง  เปน 
การระบายออกทีละเล็กละนอยอยูเสมอ  อยาใหมีความกดดันคราวเดียวมาก ; 
ฉะนั้น  อะไรที ่จะเปนการชวยไดเล็กๆ  นอยๆ  ก็มีไวใหครบถวน  แลวก็ระบาย 
ออกไปเรื ่อย   ทางรูเล็กๆ   ทางชองเล็กๆ   นั้น ;  เชนการทําบุญทําทาน ,  การ 
สวดมนตภาวนา,  การตั้งอยูในขนบธรรมเนียมประเพณีที ่ดี,  หรืออะไร ๆ  ตาง 
ก็ถูกเอามาใชเปนเครื่องมือระบายความกดดันนี้ออกไปเรื่อยๆ  มันก็ไมตองทน 
มากเกินไปจนถึงกับทนไมไหว.  เพราะฉะนั้น  ขันติ  จึงมีอยูได  ดวยอํานาจของ 
จาคะ  คือการระบายออกนั้น  ซึ่งหมายถึงระบายสิ่งที่ไมควรมีอยูในใจใหออกไปเสีย 
จากใจ.  อยาไดเขาใจเปนอยางอื่นเลย  แมที่สุดแตการทําบุญใหทานนั้น  ถาเปน 
จาคะจริง  ก็ไมใชเพื ่อแลกเอาสวรรคกลับมา ;  แตวาเพื ่อระบายความขี้เหนียว 
ความเห็นแกตัวใหออกไป   มันจึงเปนจาคะจริงๆ ,  อยางนี ้เปนตน  ;  ฉะนั ้น 
ขึ้นชื่อวา  จาคะ  แลว  ตองเปนเรื่องระบายออกทั้งนั้น  ไมใชรับเขามาทีหลัง  ดวยการ 
ลงทุนไปกอน. 
 

ถาเมื่อใดเรามี  สัจจะ,  ทมะ,  ขันติ,  จาคะ  เปน  team  work  ชวย 
กันทํางานแลว  ยอมละอะไรไดทั ้งนั ้น.  ขอใหทานครูบาอาจารยสังเกตดูใหดีๆ 
แลวเอามาปรับปรุงใหม  ใหใชในการที่จะแกไขเด็กของเรา  ดวยการสั่งสอน 
หรือการอบรมก็ตาม .  นี้เปนตัวอยางของธรรมะประเภทที ่เปนเครื ่องมือใน 
การละ. 
 

ธรรมะประเภทเครื ่องมือ  ในการประวิงเวลา.  ขอนี ้หมายความวา 
บางอยางเราสูมันทันทีไมได  เราตองประวิงเวลาไวกอน  ใหเรามีโอกาสตั้งเนื ้อ 
ตั้งตัวกอน   เราจึงจะเลนงานมันได ;  เหมือนกับกิเลสบางชนิดนี ้  จะตองใช 
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อุบายอยางนี ้  ธรรมะประเภทนี ้ก ็มีธรรมะชื ่อ   ขันติ  โสรัจจะ   หรือทํานองนี ้; 
หรือแมที่สุด  แตสิ่งที่เรียกวา  อุเบกขา  ในระดับโลกิยะ  ก็ยังนํามาใชได. 
 

ขันติ  คือ  อดทนได,  โสรัจจะ  นั้นคือ  ยิ้มไวเสมอ ;  ไมใชทนอยาง 
หนาดําคร่ําเครียดเปนทุกข ;  ดังนั้นจึงมีพวงติดกันมา  เปน  ขันติโสรัจจะ  =  ความ 
อดทนที่รวมกับความเสงี่ยมงาม.  ขอนี้มันเหมือนกับที่เราไดยินในนิทาน  เรื่อง 
นับสิบกอน  ;  พอจะโกรธใครขึ ้นมา   ใหนับสิบเสียกอน   แลวจึงคอยโกรธ . 
การนับหนึ ่งถึงสิบเสียกอนนั ้น  มันเปนการประวิงเวลา  ใหธรรมชาติฝายสูง 
ตั้งเนื ้อตั ้งตัวได ;  ตั้งเนื ้อตั ้งตัวติด  ในการที ่จะตอสู กับธรรมชาติฝายต่ํา;  คือ 
ความไมโกรธนั้น  มีเวลาตั้งเนื้อตั้งตัวได  สําหรับตอตานความโกรธ;  เพราะฉะนั้น 
การสอนใหนับสิบกอนนั้น  จึงเปนอุบายเรื่องประวิงเวลาเชนเดียวกับธรรมะประเภท 
ขันต ิ  โสรัจจะ ;  อะไรเก ิดขึ ้น   ตองทนไวก อน   ฉะนั ้น   คําวา  ขันต ิ   นั ้นไม ใช 
เพียงแตวา  ทนเจ็บ   ทนปวด   ทนหนาว   ทนรอน   ทนเขาดาเขาวา;  นั้นเปน 
เรื ่อ งสําห รับ เด ็กอมมือ เกิน ไป .  ขันติที ่แท จริงก็ค ือ   ทนตอความยั ่วของ 
กิเลส .  กิเลสที ่จะเข ามาทางตา   ทางห ู  ทางจมูก   ทางลิ ้น   ทางกาย   หรือทาง 
อะไรก็ตาม  ตองทนได  คือวาตองสูได  ตองปกครองตัวเองไวได  แมวามันจะยั่ว 
แสนจะยั่ว;  แมวาเมื่อทนแลวเกิดเปนทุกขอยางยิ่ง;  เชนไมไดไปดูหนังโปรแกรม 
นี้แลว  จะขาดใจตายเสียใหไดอยางนี้  มันก็จะตองทนได  และมีความยิ้มแยมเปน 
ปรกติอยู ได ;  มันจะประวิงเวลาไวได  จนกระทั ่งวา  ความรู ส ึกผิดชอบชั ่วดีม ันจะ 
มีมา ;  แลวก็ทําสิ่งตางๆ  ไปโดยถูกทาง. 
 

คําวา  อุเบกขา  ที่จะตองใชเปนหลัก  ตั้งม่ันในการตอสูกับอารมณ  นี้ก็มี 
ความหมายอยางเดียวกัน;  เมื ่ออารมณกระทบ  ยังทําอะไรไมถูก  ก็ใหเฉยเสีย 
กอน  อยาเพอโกรธ  อยาเพอเกลียด  อยาเพอรัก  อยาเพอกลัว  อยาเพอเศรา 
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หรืออะไรทํานองนี้;  ประวิงเวลาใหสติปญญาตั้งตัวขึ้นมาใหไดดวาจะจัดทําไปอยางไร 
จึงจะควร. 
 

การที่ยกตัวอยางมาทีละอยางๆ  นี้  ก็ดวยความรูสึก  หรือสังเกตเห็น 
หรือเช่ือวา  ทานครูบาอาจารยประสบปญหายุงยาก  ก็เพราะวาไมดูใหดี  จนถึงกับ 
จับความหมายของธรรมะแตละอยางๆได  วาเปนธรรมะที่จะใชเปนเครื่องมือกันใน 
ลักษณะไหน  หรือประเภทไหน;  เพราะฉะนั้น  จึงพยายามที่จะแยกใหเห็นทั้งๆ 
ที่ชื่อธรรมะเหลานี้ก็มีอยูในหนังสือเลมแรก  ก,  ข,  ก,  กา  ของธรรมะ  คือหนังสือ 
นวโกวาท  นั่นเอง.  แตทานไดเคยคิดหรือสังเกตมัน  ในลักษณะอยางนี้หรือเปลา 
ขอใหลองไปคิดดูเองก็แลวกัน.  ดังนั้น  จึงไดกลาวพอเปนตัวอยางเพื่อใหเห็นวา 
ทานจะใชหนังสือ  ก, ข,  ก, กา  ของธรรมะนี้  ในลักษณะอยางไร. 

 
ธรรมประเภทเปนเครื่องมือที ่จะระบุตอไปก็คือ  ธรรมะที ่เปนเครื่อง 

มือ  ประเภทสะสม.  สําหรับการสะสม  จะเปนการสะสมทรัพย  หรือสะสม 
เกียรติยศชื่อเสียง  หรือสะสมคุณธรรมความดีในทางธรรมะโดยตรง  ใหมากยิ่งขึ้น 
ก็ตาม  เราเรียกวาการสะสมทั ้งนั ้น,  และหมายถึงการสะสมที ่ไมผิด  เปนการ 
สะสมที่ถูกตอง ;  อยางนี้ทานก็มีหลักธรรมะที่เรียกวา  ความเพียร  ๔  ประการ 
ไวใหเรา ;  ทานมอบธรรมประเภทนี้ไวใหเราเปนเครื่องมือ  กลาวคือ  : 
 

สังวรปธาน  เพียรระวังความชั่วหรือสิ่งไมดี,  อยางนี้ทานก็ไดยินไดฟง 
กันอยู  แตทําไมไมมองใหชัดยิ่งถึงกับวา  จะใชเปนเครื่องมือไดอยางไร,  สังวร- 
ปธานปองกันไมใหเกิดความชั่ว  กับ  ปหานปธาน  ละความชั่วที ่เกิดแลว ;  คู นี้ 
เปนการปดอุดทางรั่วเสียกอน ;  แลวจึงถึง  ภาวนาปธาน  และ  อนุรักขนาปธาน 
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 พุทธิกจริยธรรม ๒๗๖

คือสรางความด ีให ค อยๆ   เก ิดขึ ้น ,  แลวตามรักษาม ันไว   อยางขย ันขันแข ็ง 
ระมัดระวัง เต ็ม ที ่  เป นอีกคู หนึ ่ง  ;  เป นการสรางใหสิ ่งที ่ต องการ   เกิดขึ ้น , 
และงอกงามขึ้น 
 

การที ่ทานเอาระบบ   “อุดรูรั ่ว”  มาใหกอน   เปนคู แรก ;  แลวเอา 
ระบบ  “สรางสรรคขึ ้นมาจริงๆ”  มาใหเปนคูหลังนี ้  เปนเทคนิคที ่ดีมาก;  แตทีนี้ 
พวกเรา  แมสังคมของเรา  ประเทศชาติของเรานี้  จะไมไดใชระบบนี้ดวยกระมัง 
คือไมไดใชระบบอุดรูรั่วตางๆ  นานา  ทางวัตถุและทางจิตใจนี้  ใหมันหยุดรั่ว 
เส ียกอน  ;  อยางที ่อาตมาไดกลาวถึงในวันที ่บรรยายถึงเรื ่องเพลงชนิด  ๘๐ 
เปอรเซนต  ใหฟงแลว ;  นั่นเปนตัวอยางของรูร่ัวอยางยิ่ง.  เราจะตองอุดมันกอน 
แลวเราจึงจะประหยัดหรือพัฒนาในสิ่งที ่ประสงคขึ ้นมาได.  นี่แหละธรรมะเปน 
เครื่องมือสําหรับการสะสม  มีอยูอยางนี้. 
 

ถึงแมธรรมชื่ออยางอื่น  เชน  อุฏฐานสัมปทา,  อารักขสัมปทา,  กัลยาณ- 
มิตตตา,  สมชีวีตา  ก็ตาม   ซึ ่งทานครูบาอาจารยผานหูผานตาอยู เสมอ  ก็ตอง 
เอาไปใชใหถูกใหตรง  ตามความหมายแหงคุณคาของมัน  ที่จะเปนเครื ่องมือ 
ในการสะสมไดอยางนี้. 
 

อาตมาจะกลาวถึง  ธรรมที ่เปนเครื ่องมือในฐานะเปนกําลังตอไป . 
คําวา  “เปนกําลัง”  นี่หมายถึงเปนกําลังกาย  และกําลังใจดวย  ไมใชเฉพาะแต 
กําลังทางใจอยางเดียว.  นี ่ก ็เปนธรรมะ   ก , ข ,  ก , กา   อีกตามเคย   ทองกัน 
ใหเกรอไปวา  ศรัทรา,  วิริยะ,  สติ,  สมาธิ,  ปญญา  ๕  อยางนี ้  ชื่อวาธรรม 
เปนเครื ่องทํากําลัง  ธรรมะเปนกําลัง ;  แตแลวก็ไดแต  ทองแบบอัดจานเสียง 
แลวเปดดังลั ่น   ไมสามารถ เอามาใชเปนกําลัง  ;  ไมเคย เอามาใชเปนกําลัง . 
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ถาไดเอาธรรมะเหลานี้มาใชเปนกําลังจริงแลว  ปญหาตางๆ  ไมเกิด  เหมือนกับที่ 
เกิดมากและถามกันมากจนตอบไมทันนี้. 
 

ศรัทธา  เปนกําลัง ;  หมายความวา  ความเชื่อนี้เปนกําลังทางใจอยางยิ่ง. 
คนเราถาลงไมเชื ่อ  ไมเลื ่อมใสแลว  ก็ไมมีอะไรผลักดันใหเปนไปตามได;  มัน 
ตองมีความเชื่อ  ความเลื่อมใส  ความพอใจ  ในอุดมคติอันนั้นเสียกอน  กําลังใจ 
ที่จะทําตามนั้นจึงจะเกิดขึ ้น.  เหมือนอยางคําวา  มีความตองการที ่ไหน  ความ 
สําเร็จก็มีที ่นั ่น  หนทางยอมมีที ่นั ่น ;  นั้นมันคือศรัทธา  ความเชื ่อ  ที่รวมเปน 
อันเดียวกันกับความพอใจ  ความเลื่อมใส  ความเห็นดวย  ความยินดีรับ  ความ 
ไววางใจ  เหลานีม้ารวมไวที ่  “ศรัทธา”  คําเดียว  แลวก็เปนกําลังอันแรกที่ทําให 
เกิดความตองการ  เปนกําลังเริ่มตน  เปนกําลังในฐานะที่เปนพืชพันธุ  สําหรับจะ 
เพาะหวาน. 
 

กําล ังถ ัด ไป   คือ   วิร ิยะ   ความ เพ ีย ร .  นี ่ก ็ค ือ   energy  โดยตรง 
ใชเปนเครื ่องผลักดัน   วัตถุประสงค  หรืออุดมคตินั ้นใหเปนไป ;  มันก็เปน 
กําลังผลักดันอยางยิ่งในลักษณะหนึ่ง  หรือสวนหนึ่ง  หรือมุมหนึ่ง  หรือแงหนึ่ง ; 
ซึ่งขาดไมได. 
 

ถัดไปก็คือ  สติ  ความระลึกอยางถูกตองอยูเสมอนี้เปนกําลัง  เพื่อจะ 
ควบคุมของ  ๒  อยางที่แลวมาอยาใหเฉไปนอกทาง  มิฉะนั้นแลว  ศรัทธาจะกลาย 
เปนไมศรัทธา  หรือความเพียร  วิริยะ  จะแลนไปผิดทาง.  สิ ่งเหลานี ้มันอาจ 
เกิดขึ ้นได  เปนได;  แตสตินั ่นแหละจะเปนกําลังแข็งกลา  ควบคุมมันไวไมให 
มันผิดทาง.  เชนวาทหารใชความกลาหาญของตนผิดทางนี้  ผลอะไรจะเกิดขึ้น; 
แตถาไดสติมาควบคุมไมใหใชความกลาหาญผิดทางละก็  มันก็ไดผลท่ีนาชื่นใจ. 
นี้เรียกวา  กําลังในการควบคุม. 
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ถัดมาเรียกวา  สมาธิ  เปนกําลังอยางยิ่ง ;  หมายถึงเปนกําลังทางใจ 
มีกําลังใจมั่น  เพราะวารวมหมด  สมาธินี้  เปนการรวมกําลังใจทั้งหมดใหเปนจุด 
จุดเดียว  เหมือนกับเรา  focus  แสงสวางพราๆ  นั้นใหมารวมเปนจุดเดียว  นี้มัน 
แรงมาก  สองไปไกล  เห็นไกล  อยางนี้เปนตน ;  นี่ทางวัตถุ.  แตทางฝายนามธรรม 
หรือทางฝายวิญญาณนั้น  เรารวมกําลังใจที่มีพราๆ  อยูตลอดวันนั ้นใหเปนจุด 
จุดเดียว  เปนกําลังอันเดียว  สองไปยังวัตถุประสงคเพียงอันเดียว  ดวยเรี่ยวแรง 
ทั้งหมด  มันจึงจะแทงทะลุตลอดถึงความจริงของสิ ่งตางๆ  ได.  นี้เรียกวากําลัง 
ของสมาธิ ;  แมแตเด็กๆ  ก็ตองใชในการเรียน  ในการจํา  ในการคิดการนึก 
ในการสอบไล ;  เชนนี้เปนตน. 
 

อันสุดทาย   เรียกวา   ปญญา .  ปญญาเปนกําลังนี ้  มันเปนอีก 
มุมหนึ ่ง   คือกําลังแหงความรอบรู  เจาะแทง   ทําใหแตกฉาน   รู เทา รูทัน 
มีไหวพริบทั่วถึงไปหมด ;  นี้มันควบคุมไปทั้งหมดอีกทีหนึ่ง.  สี่อยางขางตนนั ้น 
ตองถูกควบคุมอยูดวยปญญาเสมอ  ใหมันทําหนาที่ของมันไดเต็มท่ี  ไมใหเดินไป 
ผิดทางได ;  หรือถาไปผิดทางแลว  ก็ใหกลับมาถูกทางได;  หรืออุปสรรคเกิดขึ้น 
ก็แกไขได ;  จึงเอามาไวใหร้ังทาย. 
 

เมื ่อรวมกันเปน  ศรัทธา  สติ  วิริยะ  สมาธิ  ปญญานี้  พระพุทธเจา 
ทานเรียกวา  พลธรรม  คือธรรมที่เปนกําลัง.  ของจงชวยกันสอดสองใหดีเปนพิเศษ 
นํามาใชเปนเครื่องมือทําใหเกิดกําลัง  หรือใชเปนกําลังใหแกเราใหไดจริงๆ. 
 

อาตมาจะกลาวถึง   ธรรมะ   ประเภทที่เปนเครื่องมือในการตอสู . 
มันมีอะไรบางนั้น  นึกอยากจะเวนคําบาลีเสีย  และเรียกเปนไทยๆ  วา  ไดแกสิ่งที่ 
เรียกวา  ความดี  ความงาม  ความจริง  ความถูกตอง  ความยุติธรรม.  อุดมคติ 
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ของพุทธบริษัทเรา  ควรจะขึ ้นปากกันอยูที ่วา  เราปรารถนาความดี  ความงาม 
ความจริง  ความถูกตอง  ความยุติธรรม  อยางยิ่ง. 
 

ความด ี  หมายถึงสิ ่งที ่ไม เบ ียด เบ ียนใคร  ;  ไม เบ ียด เบ ียนตน 
เองไมเบียดเบียนผูอื่น,  อยางนี้เรียกวา  ความดีในพุทธศาสนา ;  ไมใชความดีอยาง 
ที่คนบางพวกบัญญัติเอาเอง  วา  “ถาไดละก็เปนดี  ถาเสียละก็ไมดี”;  ซึ่งทํา 
ใหเกิดเปนปญหาเรื่องกรรมวา  ทําไมคนนี้ทําดีจะตายแลว  ทําไมจึงไมดี  ไมเจริญ 
ไมกาวหนา  ไมรวยกะเขา.  นี ่มันพูดกลับกันอยู เรื ่อย  พูดเลนตลกกันอยู เรื ่อย. 
ทําไมไมดูตามที ่เปนจริงวา  เมื ่อทําดีแลวมันจะไมดีไดอยางไร ;  เพราะใคร ๆ 
ก็บัญญัติการกระทําอยางนั้นวาดี.  เมื่อทําการกระทําอยางนั้นเสร็จลงไปแลว  มันก็ 
ดีแลว ;  เพราะมันดีอยู ในตัวการกระทํานั ้น ;  เมื ่อมีการกระทํานั ้นแลว  มันก็ 
ตองดีแลว.  ทีนี ้จะไดเงินหรือไมไดเงิน  จะไดชื ่อเสียงหรือไมไดชื ่อเสียง  นั้นมัน 
เปนอีกเรื ่องหนึ ่งตางหาก .  เขาไปเอาเงินหรือเสียงมาเปนความดี  ซึ ่งบางที 
ไมได  แลวก็วาทําดีไมไดดี ;  อยางนี้มันผิดอยางยิ่ง. 
 

มีครูบาอาจารยหลายทานยื่นคําถามใหอธิบายเรื่อง  กรรม.  ที่จริงมัน 
ก็มีหลักเพียงเทานี ้วา  ถาทําดี  มันก็ตองดีอยู ในหลักตัวการกระทํานั ้น;  สวนที่ 
ผลพลอยได  ที่จะไดมาเปนเงิน  เปนชื ่อเสียง  เปนอะไรทํานองนั ้น  มันเปนอีก 
เรื ่องหนึ่งตางหาก ;  แตแลวมันก็ยังแนนอนอยูอีกวา  ถาเงินนี ้  ไดมาจากการ 
ทําดี  ก็ตองเปนเงินดี ;  ถาเงินนี ้ไดมาจากการทําชั ่ว  มันก็เปนเงินชั ่ว.  ขอให 
มองในดานจิตดานวิญญาณ   อยางนี ้กันบาง  อยามองในดานวัตถุอยางเดียว : 
จะเห็นเปนเงินเหมือนกันไปหมด  ไมมีเงินดีเงินชั่ว.  ถาเขาใจถูกตองแลว  จะเห็น 
ไดชัดวามีเงินดี  เงินชั่ว  ตามที่ไดมาดวยการทําความดีหรือทําชั่ว.  ชื่อเสียงก็เหมือนกัน
มันมีชื ่อเสียงจริง  กับ  ชื ่อเสียงปลอม  :  ถาทําดี  ก็ไดชื ่อเสียงจริงมา ;  ทําชั ่ว 
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ไดชื่อเสียงมา  ก็เปนชื่อเสียงปลอม.  เงินชั่วหรือช่ือเสียงปลอมนั้น  มันก็ทําคนชั่ว 
ใหชั ่วหนักขึ้นไปอีก  คือ  เมื่อทําชั่วเสร็จ  มันก็ชั่วไปแลว ;  แลวยังแถมเอาเงินชั่ว 
มากินมาใช  เปนเลือดเปนเนื ้อ ,  เอาชื ่อเสียงปลอมมาหลอกคนเลนอยางนี้ 
มันก็ยิ่งชั่วหนักเขาไปกวาเดิมอีก.  ทีนี ้เงินดีหรือชื่อเสียงแท  ก็เหมือนกัน  :  ทําดี 
ดีเสร็จแลว   เปนคนดีตั ้งแตเมื ่อ ทําดีเสร็จแลว  ;  เราเองเห็น   เทวดาเห็น  ; 
เพื ่อนมนุษยยังไมทันเห็นก็ตามใจ ;  แตวาเราเปนคนดี  ดีเสร็จแลวตั้งแตเมื ่อทํา 
ทีนี้  ไดเงินดีมาเลี้ยงกัน  มากินมาใช  ก็ยิ่งเปนคนดียิ่งขึ้นไปอีก ;  ยิ่งไดชื่อเสียงดี 
ก็ยิ ่งเปนคนดี  มีชื ่อเสียงจริงยิ ่งขึ ้นไปอีก ;  นี่คือ  ความดีตามหลักแหงพระพุทธ 
ศาสนา  และความดีนี้  เปนกําลังในการตอสู. 
 

ความงาม  นั้นก็เหมือนกัน ;  ตองงดงามดวยธรรมะ  เชนที่พระพุทธเจา 
ทานยืนยันวา  พรหมจรรยนี้  งามทั้งเบื้องตน  งามทั้งตรงกลาง  งามทั้งเบื้องปลาย. 
เรามีความงามของธรรมะ  คือมีธรรมะในฐานะที่เปนความงาม  เปนที่เกรงขาม ; 
เชนเดียวกับสัตวที ่มีความงาม  ยอมเปนที ่เกรงขามของสัตวที ่ไมมีความงาม ; 
นี้ยอมเปนกําลังในการตอสู. 
 

ความจริง  คือ  สัจจะ  อยางที่กลาวมาแลวโดยละเอียด  ในเรื่องฆราวาส- 
ธรรม.  ตอสู ดวยความจริง  นั้น  มีตัวอยางเชน  movement  ของมหาตมคานธี 
ที่เรียกกันวา  สัตยเคราะห  นั่นเอง. 
 

ความถูกต อง   นี ่ก ็เหม ือนกัน ;  หมายถึงความถูกต องตามทํานอง 
คลองธรรม  ที่บัณฑิตทั้งหลาย  มีพระพุทธเจา  เปนตน  ไดวางหลักไว  โดยอนุวัตร 
ตามกฎเกณฑของธรรมชาติ  วาผิดอยางไร  ถูกอยางไร  ความถูกตองยอมไม 
เบียดเบียนตนและผูอื่น  เชนเดียวกับความดี  และเปนกําลังในการตอสูเหมือนกัน. 
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ความยุติธรรม  นั ้น  หมายถึงไมลําเอียงดวยอคติ  เชน  ฉันทาคติ 
โทสาคติ  ภยาคติ  โมหาคติ  เปนตน. 

 
 

ทั ้ง   ๕  อยางเหล านี ้แหละ   คือกําล ังในการต อสู   หรือธรรมะที ่เป น 
เครื ่องมือในการตอสู .  ทําไมเราไมชนะคนชั ่วดวยความดี  ?  มีแตเอาความชั ่ว 
ไปชนะคนชั่ว ;  จะใหชนะเขาดวยความชั่ว  เรื ่องมันก็ไปกันใหญโต.  ในหลัก 
ธรรมนั ้นทานถือวา  คนที ่ดาตอบนั ้น  เลวกวาคนที ่ดาทีแรก ;  คือเมื่อคนแรก 
ดามา   ก็เป นคนที ่ใช ไม ได อยู แล ว  ในฐานะที ่เป นคนดากอน   แตคนดาตอบ 
กลับเลวกวานั้นสองเทา.  ทานไมพูดอยางคนสมัยน้ีที่พูดวา  ที่ดาตอบนั้นก็เพื่อแก 
ใหหลุดกัน  ;  คนดาตอบนี ้ไมชั ่ว ,  ถูกแลว ,  ยุติธรรมแลว ,  ควรเรียกรอง 
สิทธิอันนี้ไดอยางเปนธรรม,  ขอใหชาวโลกเห็นใจ ;  อยางนี้คนทั้งหลายในโลกนี้ 
ก็เห็นใจยกมือกันสลอน .  นี่คนในโลกสมัยนี ้  เปนอยางนี ้  !  แตวาตามหลัก 
ของพระพุทธเจา  ทานถือวา  คนดาตอบนั่นเลวกวาสองเทาของคนดาทีแรก ; 
อยาดาตอบเลย ,  นั ่นแหละคือความดีที ่ชนะความชั ่ว ;  จะตองใชเปนเครื ่องมือ 
ชนะความชั่ว  เพราะวาเมื ่อไมดาตอบนั้น  เปนเหตุใหชนะคนชั่ว  ใหหยุดดาได 
หรือวาใหเขาขอโทษได ;  ฉะนั้นโดยทํานองเดียวกัน  จะตองชนะความไมจริง 
ดวยความจริง ;  ชนะความไมถูกดวยความถูก ;  ชนะความไมยุติธรรมดวยความ 
ยุติธรรม ;  นี่คือหลักธรรมที ่เปนเครื่องมือในการตอสู ระยะยาว  ซึ่งทําใหชนะ 
ไดแทจริง. 
 

ธรรมะที ่เป น   เครื ่องมือในการกาวหนา   นั ้น   ทานวางไวเป นหลัก 
เชน   วุฒิ  ๔ ;  ซึ ่งปรากฏวาเปน   ก , ข ,  ก , กา   ในนวโกวาทอีกเหมือนกัน . 
หลักนั ้นมีอยู ว า  ใหอยู ในประเทศที ่ควรอยู   คือในประเทศที ่ม ีการศึกษาหาได, 
มีบัณฑิตนักปราชญหาได ;  แลวก็ให  คบกับผู ที ่เป นคนดี  คือบัณฑิตหรือ 
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นักปราชญเทานั ้น  ;  แลวฟงคําสั ่งสอน  เอาคําสั ่งสอนมาคิด  มาใครครวญ  ; 
แลวปฏิบัต ิใหเหมาะสม  ใหควรกัน  ดังนี ้ ;  อยางนี ้เรียกวา  วุฒ ิ  หรือจักร  ๔ 
เปนเครื ่องกาวไปสู ความกาวหนา  หรือความเจริญ   ขอนี้เราจะตองปรับปรุง 
หลักเกณฑอันนี้ใหดี ๆ  วา  เราชอบไปโรงเรียนหรือวาจะชอบไปหาผูรู  ในเมื่อมีเวลา 
วางเกิดขึ้นสัก  ๒  ชั่วโมง  ดังนี้เปนตน.  เมื่อเราไมพอใจในธรรมะที่เปนวุฒิ  หรือ 
เปนจักรแลว  จะไปโทษใคร ;  มันก็มัวหามลอตัวเองอยูนั่นเอง. 
 

ธรรมเปนเครื่องมือใหเกิดความสําเร็จโดยงาย  โดยเร็วและแทจริงน้ัน 
คือธรรมประเภท   อิทธิบาท   ๔  มีอ ยู หลายหมวดดวยกัน .  อิทธิบาท   ๔  คือ 
ฉันทะ   วิริยะ   จิตตะ   วิมังสา ;  คือ   ความพอใจในสิ ่งที ่ตนจําเปนอยางยิ ่ง , 
ความพากเพียรอยางยิ่ง,  ความเอาใจใสอยางยิ่ง,  ความคนควาสอดสองอยู 
เปนอยางยิ่ง.  นี่มันสบหลักวิทยาศาสตรอยางยิ่ง  วาธรรมที่เปน  team  work  ยุคนี้, 
๔  ขอดวยกันนี้,  มันทําใหเกิดความสําเร็จ  โดยงายดาย  โดยเร็ว  และโดยแทจริง. 
พระพุทธเจาทานทรงแยมวา  ถาตองการจะมีอายุยืนอยูสักกัปปหนึ่ง  ก็สําเร็จได 
ดวยการประพฤติธรรมะชุดนี้ใหจริงจัง ;  ขอลองใหคิดดู. 
 

ธรรมะประเภทที ่ทําใหเกิดความพอดี  ใหรู จักความพอดี.  คนเรานี่ 
เสียทาเสียทีกันมาก  ก็เพราะวาทํามากเกินไป  ทํานอยเกินไป ;  ทําชาเกินไป 
ทําเร็วเกินไป   ฯลฯ  ลวนแตไมเหมาะสมทั ้งนั ้น .  ความพอดี  นี ้  ทานเรียกวา 
สมบัติของสัตตบุรุษ   คือสมบัติของคนดี.  คนดีตองรู ความพอดีเสมอไป 
ไมเชนนั้น  จะดีไปไมได;  ฉะนั้น  สัตตบุรุษจึงมีธรรมะ  คือรูความพอดีพอเหมาะ 
ของเหตุ,   ของผล ,   ของตน ,   ของประมาณ ,   ของ เวลา ,   ของบริษัท , 
ของ   ปจเจกชน,  รวมเปน  ๗  ประการดวยกัน  ที่ตองรูจักความพอดีของมัน. 
ขยายความวา : 
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มีความรูเรื่องเหตุ  วามาจากผลอะไร ; 
มีความรูเรื่องผล  วามาจากเหตุอันไหน ; 
รูจักตัวเอง  วามีสถานะเปนอยางไร ; 
รูประมาณมากนอย  สูงต่ํา  วาควรเปนอยางไร ; 
รูเวลา  วาควรไมควร  เหมาะไมเหมาะอยางไร ; 
รูบริษัท  คือหมูคณะบุคคล  หรือสังคมนั้นสังคมนี้  วาเปนอยางไร ; 
รูบุคคลโดยเฉพาะคน  วา  คนนี้คนนั้น  คนหนึ่งๆ  เขาเปนอยางไร ; 

 
นี้รวมเปน  ๗  อยางดวยกัน  เปนเหตุใหรูความพอเหมาะพอดี  ที่สมบูรณ 

อยางยิ ่ง,  หรือถึงที ่สุดจริงๆ.  ขอใหครูบาอาจารยทั ้งหลายไปศึกษาเรื่องความ 
พอดี  ๗  ประการนี้ใหเปนพิเศษเถิด  การปฏิบัติหนาที่ของตน  เกี่ยวกับตนเองก็ดี 
เกี่ยวกับเด็กก็ดี  เกี่ยวกับผูบังคับบัญชาก็ดี  นี้จะอยูในกํามือของทานทั้งหมด. 
 

ในที่สุด  อาตมาอยากจะกลาวถึง  ธรรมะประเภทที่เปนเครื่องมือใน 
ฐานะเปนอุดมคติรากฐาน  เปนปรัชญารากฐาน. 
 

ที่วาตองมีอุดมคติรากฐาน  ก็ไดแกเรื่องเชนที่เคยกลาวใหฟงวา  อาตมา 
ไมเลื ่อมใสในหลักการหรือเรื่องของ  M.R.A  เพราะพวกนั้นมีแตสอนวา  ใหทํา 
อยางนั ้น  ทําอยางนี้  ทําอยางโนน  ใหถึงที ่สุด;  แตไมบอกวา  การทําอยางนั ้น 
มันตั ้งรกรากอยู บนอุดมคติหรือเหตุผลอะไร.  การบังคับกันดื ้อๆ เชนนั ้น  มัน 
ก็เปนเหมือน  ขมเขาโคใหกินหญา  เพราะมันไมสมัครจะกิน.  แตถาเรามีปรัชญา 
พื้นฐาน  เปนอุดมคติ  เชน  เรื ่องกฎแหงกรรมที ่ถูกตอง,  เรื ่องอนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา  ที่ถูกตอง,  เร่ืองสิ่งทั้งหลายไมควรยึดมั่น  ถือมั่น  ดวยอุปาทานวา  ตัวกู 
วาของกูนี้  และเรื่อสิ่งทั้งหลายตองเปนไปตามเหตุปจจัยปรุงแตง  ตองเปนไปตาม 
กฎของธรรมชาติอยางนี้;  ถารูอุดมคติ  มีปรัชญาเหลานี้แลว  ก็จะเปนเครื่องมือ 
ใหเกิดความงายดาย  ในการกระทําทั้งหมดทุกอยางที่กลาวมาแลวขางตน. 
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อยางพวกเรา  ตองมีอุดมคติของความเปนครูที่ถูกตอง  ในฐานะเปน 
ผู ยกวิญญาณของโลก   ไมใชของคนใดคนหนึ ่ง ;  เพราะวา   คําวา  “ครู”  นี้ 
ไมใชบุคคล  ไมใชคณะบุคคล;  แตวาเปนสถาบันอันหนึ ่งของโลกเพียงอันเดียว 
ซึ่งทําหนาที่ยกวิญญาณของโลกทั้งโลก  พรอมกันทั้งโลก;  ถาเราเขาถึงอุดมคติ 
อันนี้  หรือมีปรัชญาอยางนี้เปนรากฐานแลว  จะถึงกับเตนแรงเตนกา  อยากปฏิบัติ 
หนาที ่ครู  ดวยชีวิตจิตใจทั ้งหมด  สนุกสนานเปนควันไปทีเดียว;  ไมมีปญหา 
อะไรเกิดขึ้นเปนความหมนหมอง  ขาดแคลน  แลวรองทุกขอยางนั้นอยางนี้เลย. 
นี่แหละ  ทานจะเห็นไดวา  ธรรมประเภทเครื่องมือที่สูงสุด  ก็คือธรรมะที่แสดง 
ความจริงในขั้นปรมัตถ  วาสิ ่งทั ้งหลายทั้งปวงเปนอยางไร;  และเมื่อเอามายึด 
เปนหลัก  หรือเปนอุดมคติรากฐานแลวก็จะกระตุนธรรมะอื่นๆ  ใหเจริญงอกงามตาม 
กันไปหมด.  นี่คือธรรมประเภทเครื่องมือ  หมวดสุดทาย. 
 

ทีนี้  ก็มาถึงขอท่ีมักจะสับสนวุนวาย  ฉงนกันอยูขอหนึ่งคือขอท่ีวา  เรา 
ได ย ินก ันว า   “อตต ฺาห ิ  อตตฺโน   นาโถ  =  ตนแหละเป นที ่พึ ่งของตน”;  เพราะทํา 
ใหงงวา  ตนจะเปนที ่พึ ่งใหแกตนไดอยางไร  ?  ในเมื ่อตนก็เปนทุกขเสียเองแลว 
จะเอาตนนั้นเปนที่พึ่งใหแกตนไดอยางไร  หรือจะเปนเครื่องมือใหแกตนไดอยางไร; 
ฟงดูก็คลายๆ  กะวา  พระพุทธเจานี้พูดอะไรเสียหลัก  หรือผิดหลัก  แตที่จริงนั ้น 
เราตางหากที ่ไมเขาใจของทาน.  ที่วาตนเปนเครื ่องมือใหแกตนนั ้น  มันหมาย 
ความวา   ตนกิเลส  ตนโง  ตนปุถุชนนั ้น   มันเปนตนที ่เปนเจาทุกข  แลวตน 
ที ่จะเปนที ่พึ ่งใหแกตนชนิดนั ้นไดนั ้น  คือตนธรรมะ  ถาเรารู ว าตนที ่แทจริงไมใช 
ตนเนื ้อหนังรางกาย;  สิ่งที ่ควรจะเรียกเปนตัวเปนตน  เปนชิ้นเปนอัน  เปนแกน 
เปนสารแทจริงนั ้น  คือธรรมะ  ดังนี้แลวเราก็เอาธรรมะเปนตน;  แลวก็สามารถ 
จะเปนที ่พึ ่งใหแกตน.  เพราะวาธรรมะนี้คนอื่นหามาใหเราไมได  เราตองหา 
เอาเอง,  เรียนเองเอง,  เราตองรูเอาเอง,  เราตองปฏิบัติเอง,  และไดผลเอง, 
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๒๘๕จริยธรรมประเภทเครื่องมือ 

แลวธรรมะชนิดนั ้นนั ่นแหละคือตน;  เพราะฉะนั ้น  จึงแกไขตนที ่อยูในสภาพที่ 
ไมนาปรารถนานั้น  ใหกลายเปนสภาพที่นาปรารถนาได;  มันจึงเปน  “ตนเพื่อตน 
และดวยตน” ;  สําเร็จขึ้นมาได  ถาถามวาเปนเครื่องมือใหแกอะไร  ?  ก็ตอบวา 
ใหแกตนนั ่นแหละ ;  เราทํา   “ตนกิเลส ”  ใหกลายเปน   “ตนธรรมะ ”  เสีย 
มันก็เป นที ่พึ ่งแกตน .  ขอนี ้ได เคยชี ้ให เห ็นแลวตั ้งแตว ันแรกวา   อะไรๆ   ก็ล วน 
แตเร ียกวา   “ธรรมะ ”  ทั ้งนั ้น ,  เพราะลวนแตเป นธรรมชาติทั ้งนั ้น .  นี ่ขอให 
นึกดูใหม  นึกดูใหดี ;  ถาลืมเสียแลวก็ขอใหคอยอานบันทึกคําบรรยายเหลานี้ 
ใหเขาใจคําวา  ทุกสิ่งเรียกวาธรรมะท้ังนั้น.  ทีนี้ธรรมชาติที่เปนตนประเภทโงเขลา 
เปนทุกขนั่นแหละ  จะตองเอาธรรมชาติประเภทที่เปนตนชนิดรูแจง  ฉลาดเฉลียว 
เห็นจริงนั่นแหละ  เปนที่พึ่ง  ! 
 

นี่แหละ  เราควรจะขอบคุณธรรมะที ่เปนเครื ่องมือ  ใหเราทุกอยาง 
ทุกประการ  นับตั้งแต  ให เกิดมา  ใหมีความรูความเขาใจ  ใหประพฤติดี  ปฏิบัติดี; 
เปนตัวเราก็ได  เปนความรอดพนของเราก็ได  เปนเครื่องมือทําใหเกิดความรอดพน 
ของเราก็ได.  นี ้แหละ   คือธรรมในฐานะที ่เปนเครื ่องมือสําหรับบรรเทาทุกข 
ทั ่วไป  และเปนเครื ่องมือชวยธรรมะดวยกันเอง  ใหเปนสิ ่งที ่มีคุณภาพสูงยิ ่งขึ ้น 
ไปอีก   เหมือนดังที ่กลาวมาแลวขางตน .  ฉะนั ้น   ขอใหทานครูบาอาจารย 
ทั้งหลายสนใจธรรมะ  เฉพาะในแงนี้  ในความหมายอยางนี้  ใหมากเปนพิเศษดวย 
จนทานมี  “เครื ่องมือ”  ขึ ้นมาไดจริงๆ .  มันเปน เครื ่องมือที ่ท านขอรองนัก 
ขอรองหนา  ในคําขอที่ยื่นมาถึงอาตมาหลายสิบฉบับดวยกันนั่นเอง;  อาตมาจึง 
รวบรวมมาตอบในคราวเดียวกัน  เทาที่จะตอบไดในคราวเดียวกันอยางไร  ที่เหลือ 
ก็จะเอาไวตอบตอไปในโอกาสหนา  . 
 

อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้  ลงดวยความสิ้นสุดแหงเวลาเพียงเทานี้. 
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ปาฐกถาชุด  แนะแนวจริยธรรม  ครั้งที่  ๙ 
เรื่อง 

การธํารงรักษา  และการเผยแผจริยธรรม 
๒๔  มกราคม  ๒๕๐๕ 

------------------ 
 
ทานครูบาอาจารย  ทั้งหลาย, 
 

การบรรยายในวันนี้  อาตมาจะไดกลาวถึงการธํารงรักษา  และการ 
เผยแผจริยธรรม.  ขอไดโปรดทบทวนความเขาใจเกี่ยวกับหัวขอของการบรรยาย 
เรื่อยๆ มาแตตนวา. 
 

ในครั้งแรกที่สุด  เราไดทําความเขาใจกันถึงแนวทาง  ความหมาย  หรือ 
หลักเกณฑทั่วไป  ของสิ่งที่เรียกวาจริยธรรม. 
 

ในครั้งที่สอง  ไดกลาวถึงแนวที่มีอยูแนวเดียวของจริยธรรม  กลาวคือ 
การฝกเพื ่อความไมยึดมั ่นตัวตน   หรือไมเห็นแกตน   ซึ่งเปนแนวที่ใชไดหมด 
ในทุกกรณี  และทุกระดับของศีลธรรมะและสัจจธรรม. 
 

ในครั ้งที ่  ๓  ไดกลาวถึงอุปสรรค   ศัตรู  ความรวนเร  และความ 
พังทลายของจริยธรรม  วามีขึ้นมาไดเพราะความหลงในทางวัตถุ  หรือรวมเรียกวา 
“ความสุขในทางเนื้อหนัง”. 
 

๒๘๖ 
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๒๘๗การธํารงรักษา และเผยแผจริยธรรม 

ในครั้งที่  ๔  เปนครั้งพิเศษ  เพราะเปนวันอาทิตย  ไดกลาวถึงมหรสพ 
ทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม  สําหรับมนุษยในยุคปรมาณูนี ้  ดังมีความหมายอยู 
ในถอยคําเหลานั ้นชัดเจนแลว.  การที ่จะไมมีความบันเทิงในทางธรรมดวยนั ้น 
ยอมไมได  จะนํามาซึ่งความเบื่อหนาย  และไมเปนที่ตั้งของสมาธิและความเขาใจ. 
การเขาใจธรรมะนั ้น  มีหลักตามแนวที ่เปนพระพุทธภาษิตวา  จะตองมีปติและ 
ปราโมทยเปนพื ้นฐาน   จิตจึงจะเปนปสสัทธิ  คือสงบระงับ   ปติปราโมทยนี้ 
หมายถึง  ปติตามทางธรรม  ไมไดทําจิตใหฟุงซานเหมือนปติปราโมทยอยางโลกิยวิสัย 
เมื่อจิตเปนปสสัทธิรํางับแลวยอมเปนสมาธิ  และยอมเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เปนจริง. 
เพราะฉะนั้นขอใหถือวา  การมีวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งใหเกิดความบันเทิง 
ในทางธรรมนั้น  เปนของจําเปนอยางหนึ่ง  แมที ่สุดแตในการที่จะเผยแผอบรม 
สั่งสอนจริยธรรม  ซึ่งทานครูบาอาจารยทั้งหลายจะตองสังวรไวในเรื่องนี้. 
 

ในครั้งที่  ๕  ไดกลาวถึงความวาง  ซึ่งหมายถึงวางจากกิเลส  วางจาก 
ความรูสึกวาตัวตน  ของตน  นี้วา  เปนจุดหมายปลายทางของจริยธรรม.  เรา 
มุงหมายจะใหเปนผูที่มีจิตวางจากตัวตน  ก็เพื่อใหมีสติปญญาเต็มท่ี ;  ถาจิตไมวาง 
จากตัวตน  ก็ไมอาจจะมีสติปญญาเต็มที่  คือจิตไมเปนตัวของมันเอง  มันถูกกิเลส 
อันทําใหเห็นแกตัวตน  หรือเปนตัวเปนตนนี้  ครอบงําอยางยิ่ง.  ขอใหถือวา  ขอนี้ 
เปนจุดประสงคของเรา  ในการที่จะมีชีวิตอยูอยางไมเปนทุกข  ดวยจิตที่วาง  และ 
ใชจิตที่วางในลักษณะเชนนี้โดยเฉพาะ  เปนเครื่องมือในการศึกษา  ในการปฏิบัติ 
การงานใหไดผลอยางดี  อยางประณีต. 
 

ในครั้งที่  ๖  นั้นไดกลาวถึงตัวแทของจริยธรรม  ในลักษณะที่เปนมรรค 
มีองคแปด  อันเปนตัวพรหมจรรยในพระพุทธศาสนา  ซึ่งทานครูบาอาจารยจะตอง 
สนใจกับองคทั ้งแปด  หรือธรรมทั ้งแปดนี้ใหละเอียด  จนเขาใจไดดวยตนเอง 
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 พุทธิกจริยธรรม ๒๘๘

จึงจะสอนเด็กไดดวยหัวขอของธรรมะที่งายและชัดเจน  และไมนาเบื่อ ;  อาตมา 
ไดรับปญหามากในเรื่องนี้  ก็ขอย้ําในลักษณะอยางที่ไดอธิบายแลว. 
 

ในครั้งที่  ๗  ไดกลาวกันถึงวิธีที่จะใชชีวิตประจําวัน  ใหประกอบอยูดวย 
จริยธรรมอยางไร  หรือวาจะใชจริยธรรมในชีวิตประจําวันอยางไร  ก็ไดใหตัวอยาง 
ที่พอจะนําไปคิดนึกดวยตนเองได. 
 

ในครั้งที่  ๘  ไดกลาวถึงจริยธรรมประเภทที่เปนเครื่องมือแกกันและกัน. 
เมื ่อเรามีความประสงคจะปฏิบัติธรรมะ   ที ่เปนตัวการดับกิเลสโดยตรงนั ้น 
บางทีตองใชธรรมขออื่นซึ ่งเปนเครื่องมือ  ใหเกิดธรรมะประเภทนั้นขึ ้นมาโดย 
งายดายอีกก็มี;  นี่เรียกวา  ธรรมะซอนธรรมะ .  แมหลักเกณฑอันนี ้  ก็ขอให 
ครูบาอาจารยทั ้งหลายสนใจใหมาก   ในเรื ่องที ่ธรรมะซอนธรรมะ   หรือเปน 
เครื่องมือแกกันในลักษณะอยางนี ้  ซึ่งเปนเครื่องมืออยางยิ ่ง;  เปนวิธีที ่จะตอง 
ใชอยางยิ่ง  ในการอบรมสั่งสอนธรรมมะ. 
 

สวนในครั้งที่  ๙  นี้  อาตมาจะไดกลาวถึงวิธีการเผยแผจริยธรรมนั้น 
โดยตรง  รวมทั ้งการธํารงรักษาใหยังคงอยูดวย;  ถาไมคงอยูแลวก็ไมมีทางจะ 
เผยแผจริยธรรมนี้อยางไรได. 
 

เกี่ยวกับท่ีอธิบายไปแลว  ยังมีความเขาใจผิดบางอยางบางประการอยู 
เชน  ปญหาวา  ถามีความรูสึกวางจากตัวตน  ไมมีตัวตนหรือของตน  ก็อาจจะ 
เกิดความเขาใจผิดกันขึ้น  ถึงกับวา  ไมตองเคารพบิดามารดาครูบาอาจารย  หรือ 
ไมมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีบุญคุณเหลานี้เปนตน  เพราวางจากตัวตน. 
 

ปญหาขอน้ี  มันเปนปญหาที่เกิดขึ้นเพราะความเขาใจที่ไขวกันอยู :  ที่ 
กลาววา  ไมมีตัวตนนั้นเปนหลักธรรมในขั้นลึก ;  ที่เรามีตัวตนตามโลกสมมุตินั้น 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



๒๘๙การธํารงรักษา และเผยแผจริยธรรม 

เปนหลักจริยธรรมในขั้นตนๆ ทั่วไป  จึงมีเราผู ที ่เปนหนี ้บุญคุณ   หรือเปนเจา 
บุญคุณตอกันและกัน  เปนตน  ดังที ่กลาวแลวในเรื่องของสัมมาทิฏฐิประเภทที่ 
เปนโลกิยะ  วามีความรูสึก  มีความเชื่อ  มีความเขาใจ  มีความเห็นถูกตอง  ในขอ 
ที่วาบิดามารดามี  ครูบาอาจารยมี  นรก - สวรรคมี  นี่ก็เพื ่อวาจะไดรูจักหนาที่ 
ที่จะตองปฏิบัติตอกัน  ผูท่ีมีปญญาถึงขนาดทราบวา  ตัวตน  หรือของตนไมมีนั้น 
หมายความวา  มีปญญาพอที ่จะรูวา  อะไรเปนเรื่องที ่กลาวอยางสมมุติ  ตาม 
ความหมายอยางโลกๆ  หรือโลกิยะ  และอะไรเปนเรื ่องความจริงที ่เด็ดขาด  ใน 
ลักษณะที ่เป นโลกุตตระ  ความรู ที ่ว าไมมีต ัวตนนี ้  มันเปนความรู ที ่จริงเด ็ดขาด 
เปนชั้นโลกุตตระ  แตเราพยายามที่จะเอาหลักเกณฑอันนี้มาใชทั่วไป  แมในเรื่อง 
ที่เปนโลกิยะ  เพราะวาลําพังความรูเรื ่องโลกีย  หรือธรรมประเภทโลกิยะนี ้  ใช 
ดับทุกขโดยสิ้นเชิงไมได  จะเปนเหตุใหมีความทุกขเหลืออยูเปนอันมากที่ดับไมได ; 
ดังนั้นจึงใชความรูประเภทที่เปนโลกุตระนี้เขามาชวย  ดังที่ไดกลาววา  เอาความ 
หมายหรือหลักการ  “เรื่องนิพพาน”  มาใชเปนประจําวัน  คือเรื่องสอนใหมีความ 
รูสึก  “วางจากตัวตนอยูเสมอ”  ในการปฏิบัติหนาที ่การงาน  การแขงขัน  การ 
สอบไล  การประกอบอาชีพตางๆ ในตัวอยางที่ไดยกมาใหฟงอยางละเอียดแลว; 
นั่นแหละขอใหเขาใจชัดลงไปเถอะวา  เปนการนําเอาหลักการเรื่องไมมีตัวตน  หรือ 
นิพพานมาใชในกรณีประจําวัน. 
 

มีบางทานยังเขาใจไมถูก  เลยถามวา  จะเอาเรื่องนิพพานมาใชได 
อยางไร.  นั่นเปนความเขาใจไขวกันอยู  ;  เราไมไดเอานิพพานโดยตรงลงมาใช 
แตวาเอาหลักเกณฑ  หรือหลักการ  หรือความหมาย  ของนิพพานมาใช  โดยนํามา 
ปรับปรุงใหเขากันไดกับชีวิตประจําวัน.  ฉะนั ้น  หลักการเรื ่องไมมีความรู สึกวา 
“ตัวกู  ของกู”  ที ่พลุงพลานอยู ในจิตใจ  แลวทําอะไรไปดวยสติปญญาอัน 
บริสุทธิ ์นั ่นแหละ  เรียกวาหลักการของนิพพานที ่นําเอามาใชในชีวิตประจําวัน, 
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เพราะฉะนั้นเรื ่องเกี ่ยวกับความรัก  เชนรักบิดามารดา  บุตรภรรยา  สามีเหลานี้ 
มันไมถูกทําลายไปไหน  แตวาทําใหมันเปนความรัก  หรือเปนความกตัญูกตเวที 
ดวยสติสัมปชัญญะ  หรือสติปญญาที่สมบูรณ  เทานั้น  ไมใชรักหรือกตัญูดวยความ 
ยึดมั ่น  ถือมั ่น  ซึ ่งทําใหเกิดความรู ส ึกที ่ร ุนแรง  จนถึงกับเกิดความกลัว,  เกิด 
ความเศรา,  เกิดความวาเหวอะไรขึ้นได  เทากันกับความรักที่รักดวยความยึดมั่น 
ถือมั่นนั ่นเอง.  ฉะนั ้นทานจึงสอนธรรมะขึ ้นโดยระบบที ่วา  อยาทําอะไรลงไป 
ดวยความยึดมั่นถือมั ่น  เปนตัวกู  ของกู  ดวยอํานาจของกิเลสตัณหา;  และ 
ถาจะมีตัวตน  ก็ใหมีตัวตนของธรรมะ  คือสติปญญา;  ดังนั ้นเราจึงรักใครกัน 
สงเคราะหกัน  ตอบแทนบุญคุณซึ่งกันและกันไดอยางดีเสียอีก  แลวไมมีความรูสึก 
ผูกพันดวยโมหะ  ที่ทําใหเปนไปถึงกับวา  เมื่อลูกตายแลวก็รองไหน้ําตานองไปหมด; 
หรือวา  พอตายลูกก็รองไหน้ําตานองไปหมด;  อยางนี้  เพราะความยึดมั่น  ถือมั่น 
ผิดวิธี.  ดวยเหตุนี้ก็ไมตองกลัววา  ถาสวางจากตัวตนแลว  เราจะเกิดเปนคนทารุณ 
โหดราย  ไมเห็นแกใครขึ ้นมา;  ทั ้งนี ้เพราะหลักการของความวางนั ้นมุ งหมาย 
อยู ที ่ความไมเห็นแกตัว .  ขอไดโปรดจําคําวา   “ความไมเห็นแกตัว ”  ไวให 
แมนยํา  ;  เมื่อไมมีความเห็นแกตัวแลวนั ่นแหละ  คือการที ่จะทําสิ่งที ่ดีงาม  เชน 
ความกตัญูกต เวที  เป น ตน   ไดอยา งถูกตอ งและดีถ ึงที ่ส ุด จริงๆ  . 
 

การที่บุตรบางคน  ไมกตัญูเวทีตอบิดามารดานั้น  ก็เพราะมีความ 
เห็นแกตัว  มีตัวมีตนจัด;  บางทีมอบหนาที ่บาว  หรือคนใชใหแกบิดามารดา 
ผูแกเฒาแลวทํา  ก็ยังมี.  นี่คือความเห็นแกตัวจัดของบุตร  แมจะไดรับการศึกษา 
แบบใหมจากเมืองนอกอยางเต็มปร่ี  ก็ยังมอบใหบิดามารดาทําหนาที่คนใชอยาง 
ชื่นตา.  ฉะนั้นเรื่องของโลกที่เต็มไปดวยความยึดมั่น  ถือมั่นนั้น  จะเปนไปในทาง 
ที่ไมนาปรารถนา  เพราะมีความเห็นแกตัวเปนพื ้นฐาน.  เราตองควบคุมความ 
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เห็นแกตัวใหพอเหมาะพอสม  :  ถามีตัวก็ตองมีตัวที่ดี  คือยึดมั่น  ถือมั่นในทางดี 
และยึดมั่น  ถือมั่นแตนอย  จึงจะมีสติปญญาเขามาควบคุมสิ่งตางๆ ได. 
 

ขอใหเขาใจวา  หลักการเร่ืองนิพพาน  หรือความวางจากตัวกู  ของกูนั้น 
เปนสิ่งที่ตองเขาในใหถูกตองกันจริงๆ เสียกอน  จึงจะนําไปใชสอนเด็กได ;  คือให 
รวมใจความสําคัญอยู ที ่ความไมเห็นแกตัวไวเรื ่อยไป ;  อยาทิ ้งหลักอันนี ้.  ความ 
ไมมีตัวนั ้นคือ  ไมมีตัวชนิดเปนกิเลส  แตใหมีตัวชนิดที ่ประกอบดวยธรรมะ . 
ถามีตัวชนิดประกอบดวยธรรมะ  คือ  มีธรรมะเปนตัวแลว  มันก็วางจากตัวชนิด 
ที ่เป นก ิเลส ไป เอง .  ชีว ิตป ระจําว ัน   ตอ งม ีต ัวชน ิดที ่เป น ธรรมะ   หรือ เป น 
สติปญญา  ซึ ่งที ่แทไมใชตัว ;  ที ่เปนตัวนั ้นคือกิเลสตัณหา.  ความรูส ึกที ่เกิด 
มาจากกิเลสตัณหานั้น  ยอมรูสึกเปนตัวกู  เปนของกู  จัด;  อันนี้ตองขจัดออกไป 
ใหวาง.  พอทําใหความรู ส ึกอยางนี ้ออกไปแลว  วางแลว  ธรรมชาติเดิมแทของ 
จิตนั้น  ยอมเปนสติปญญาอยูในตัวเอง  และมายยิ่งขึ้นเทาที่มีการอบรม;  ฉะนั้น 
ขอไดโปรดเขาใจหลักอันนี้ใหถูกตอง  และถือเปนหลักพื้นฐานสําหรับการเผยแผ 
จริยธรรม  คือเราจะเผยแผลัทธิที่จะมีชีวิตอยู  โดยไมมีความรูสึกที่เปนความยึดมั่น 
ตัวกู  ของกู  นั่นเอง. 
 

ขอใหพิจารณาคําวา  ยึดมั่น  ถือมั่นนี้  ใหเขาใจอยางถูกตอง.  เรามี 
ตัวเราดวยสติปญญานั้น  คือไมตองมีความยึดมั่น  ถือมั่น  จึงจะเปนตัวเราที่เปนธรรม 
อยางที ่พระพุทธเจ าท านตรัสวา  “มีตนเปนที ่พึ ่ง  มีธรรมะเป นที ่พึ ่ง  =  อตฺตทีปา 
อตฺตสรณา  ธมฺมทีปา  ธมฺมสรณา”.  การที ่ธรรมะเป นต ัวตนเสียเองนี ้  มันไมใช 
ตัวตนของตัณหา  อุปาทาน ;  มันเปนตัวตนของธรรมะ  ซึ่งหมายถึงสติปญญา 
ที่สามารถจัดตัวตนอยางตัณหา  อุปทานไดเสมอไป. 
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ทีนี้  เราจะไดพิจารณากันตอไป  ถึงการที่จะธํารงรักษา  และเผยแผ 
จริยธรรม  ซึ ่งมีหลักพระพุทธศาสนาเปนพื ้นฐาน .  เราจะเผยแผลัทธิที ่ไมเห็น 
แกตัวนี ้  ออกไปไดอยางไร ;  หรือที่เราชอบกลาวกันมากก็คือวา  เผยแผธรรมะ 
หรือเผยศาสนา   นั่นแหละ   ออกไปไดอยางไร  แตอาตมาขอระบุหรือยืนยัน 
ลงไปใหชัดวา   ธรรมะหรือศาสนาที่จะเผยแผนั้น  จะตองเลือกเอาแตที่เปน 
จริยธรรมของการไมเห็นแกตัว  ซึ ่งมีมูลมาจากความไมยึดมั่น  ถือมั ่น  ในตัว 
หรือของตัว  ดังที่กลาวมาแลว. 
 

เกี่ยวกับการสืบธํารงรักษาและเผยแผจริยธรรมนี้  อาตมาอยากจะขอรอง 
ใหทานครูบาอาจารยทั ้งหลาย  ไมรังเกียจคําหรือศัพทที ่ใชกันอยูในวงการของ 
พระศาสนา  เชนคําวา  สืบอายุพระศาสนา ;  ซึ่งคําๆ นี้หมายความวา  การธํารง 
ไวไดซึ่งพระศาสนา  หรือธรรมะ  หรือจริยธรรมนั่นเอง. 
 

ในบัดนี้  เรามีปญหาเฉพาะหนา  คือการธํารงรักษา  และการอบรม 
สั่งสอนจริยธรรม  โดยที่เราแยกออกเปน  ๒  หัวขอวา  ธํารงรักษาอยางหนึ่ง แลว 
เผยแผอยางหนึ่ง  เผยแผก็คือการอบรมสั่งสอน;  เมื่อเราธํารงรักษาไวใหไดนั่นแหละ 
จึงจะมีธรรมสําหรับอบรมสั่งสอนหรือเผยแผ.  ถาเราธํารงรักษาไวไมไดแลว 
จะเอาอะไรสั่งสอนเผยแผ ;  เพราะวาตัวจริยธรรมนั้นไมใชคําพูด  หรือตัวหนังสือ 
ที ่พ ิมพไวมากๆ  แลวก็จะมีอยู ในโลก   นี ้ไม ใช.  ขอนี ้เป นดังที ่ได กลาวแลว 
ในตอนกอนวา  จะชวยกันพิมพพระไตรปฎกของแตละศาสนาขึ้นไวใหเต็มโลกนี้ 
มันก็ยังชวยไมได.  ฉะนั ้นคําวา   การธํารงรักษาจริยธรรมก็ดี  การสืบอายุ 
พระศาสนาใหคงไวก็ดี  ไมไดหมายถึงการรักษาหนังสือเลมๆ หรือมีการบันทึก 
เส ียงอะไรไวมากๆ  นั ่นเลย ;  แตตองหมายถึงมีการกระทําที ่เป นการทํา  ใหม ีการ 
ปฏิบัติจริยธรรม  หรือปฏิบัติศาสนาจริงๆ อยูที ่เนื ้อตัวของบุคคล  อยูที ่รางกาย 
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จิตใจของบุคคล ;  สืบอายุพระศาสนาใหอยู ที ่เนื ้อที ่ตัวของคน ;  มีเนื ้อมีตัว 
ของคน  มีรางกายจิตใจของคนนั่นแหละ  เปนที่ตั ้งที ่เกาะของจริยธรรมหรือของ 
ศาสนา.  ฉะนั้นจึงหมายความวา  เรามีศาสนาอยูที่ตัวคน  ไมใชอยูในตูพระไตรปฎก 
อยางนี้เปนตน. 
 

การสืบอายุพระศาสนา  เปนสิ ่งสําคัญ   จนถึงกับถือกันวา  เปนสิ ่งที่ 
ไดบุญหรือกุศลอยางสูงสุด.  แมแตคนจะบวชเขามาในศาสนานี้  ถาใหถูกตองก็ตอง 
เปนการบวชที่สืบอายุพระศาสนา  คือ  บวชจริง  เรียนจริง  ปฏิบัติจริง  ไดผลจริง 
สอนตอๆ กันไปจริงๆ ;  จริงอยางนี ้จ ึงจะเรียกวา  เปนการสืบอายุพระศาสนา; 
ไมใชแตเพียงวา  พิมพรูปพระพุทธรูป   หรือตัวอักษรไวในแผนอิฐมากๆ แลว 
ฝงดินไว;  หรือวาจารึกไวในใบลาน;  ในตูพระไตรปฎกเลย. 
 

การธํารงรักษาจริยธรรม  ของเราก็เหมือนกัน  :  เราจะตองทําใหมี 
 จริยธรรมอยูที่เนื้อท่ีตัวของครูบาอาจารย  แลวถายทอดจากใจโดยใจ  จากกากระทํา 
โดยการกระทํา  ใหไปติดอยูที ่เนื ้อที่ตัวของศิษย.  การที่เราจําเปนที่จะตองธํารง 
รักษาพระศาสนา  หรือจริยธรรมนี้ไว  เราตองเขาถึงอุดมคติ  ไมเชนนั้นจะเบื ่อ. 
คือวา  มันตองเนื่องมาจากการไมเห็นแกตัวกู  หรือของกูอีกนั ่นเอง ;  มันตองมี 
จิตใจกวางพอที่จะเห็นแกโลก  แกเพื่อนมนุษยทุกคนในโลก  ซึ่งเปนเพื่อนเกิด  แก 
เจ็บ  ตายทั้งหมด  รวมทั้งสัตวเดียรัจฉานดวย  จึงจะเกิดกําลังใจในการที่จะสืบอายุ 
ของจริยธรรมหรือศาสนา  ฉะนั้น  ทานจึงชอบเปรียบดวยอุปมาวา  “ชวยกันปลูก 
ตนโพธิ ์  ของโลก   และชวยกันรดน้ําพรวนดินไวใหดี”.  นี ่เราควรจะมีมโนภาพ 
มองไปยังตนโพธิ์ของโลก  วาคืออะไร;  ถาเราจะมีตนโพธิ์สักตนหนึ่ง  มุงบังโลกนี้ 
ใหรมเย็น  นี้มันจะคืออะไร.  มันตองไมใชอะไรอื่น  นอกไปจากธรรมะในรูปของ 
จริยธรรมอีกนั ่นเอง ;  คือธรรมที่ควรประพฤติ  หรือตองประพฤติ  เราชวยกัน 
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รดน้ําพรวนดินตนโพธิ ์นี ้  ดวยการศึกษาใหเขาใจ  แลวมีการปฏิบัติใหสมบูรณ 
อยูที่เนื้อท่ีตัวของคนทุกคน  นั่นแหละคือการรดน้ําพรวนดินลงไปที่ตนโพธิ์ของโลก. 
เราตองมองใหเห็นชัดถึงกะวา  ถาศาสนาหรือธรรมะนี้  ยังอยูในโลกแลว  โลกนี้ 
ก็เทากับยังคงมีตนโพธิ์คุ มครองโลก  ไมใหมีการแตกสลาย  หรืออยู ดวยความ 
รอนระอุ. 
 

เราควรมองใหลึกลงไปอีกวา  ในบรรดาพุทธบริษัทเรา  เราก็มีหนาที่ 
ของเรา  ;  ศาสนาอื ่น   ลัทธิอื ่น   เขาก ็ม ีหน าที ่ของเขา   แตสิ ่งที ่น าอ ัศจรรย นั ้น 
มันมีอยู วา  แมแตเพียงพวกเราทํา  พวกอื ่นไมทํา  ก็ยังทําใหตนโพธิ ์ของโลกนี้ 
ยังคงมีอยูได;  คือวา  ศาสนานี้เปนของศักดิ์สิทธิ์ชนิดที่วา  ถาศาสนายังคงมีอยูใน 
โลกแลว  จะตองถวงโลกไวจากความลมจมเสมอไป  เปนเครื่องถวงชนิดที่ไมใหโลก 
ลมจม  แตขอนี้ไมไดหมายความวา  ทุกคนปฏิบัติ;  เพราะมันไมมีอะไรบังคับ 
ใหทุกคนปฏิบัติได.  เมื ่อคนสวนหนึ ่งปฏิบัติไว  มันก็คงหลอเลี ้ยงธรรมะให 
ย ังคงม ีอ ยู ใน โลก  ;  โลกนี ้ไม คว่ํา   ไม ล มจมไป เพ ีย งไรแล ว   ท ุกคนได ร ับ 
ประโยชน.  แมพวกที ่ไมชอบธรรมะ   พวกที ่เปนมิจฉาทิฏฐิ  พวกที ่เปนศัตรู 
ตอธรรมะ  ก็ยังไดรับประโยชนจากการที่โลกใบนี้ไมลมจมไป.  นี่เรียกวา  เราแสวง 
หาบุญกุศลดวยการหามลอโลกนี้ไว  ไมใหหมุนไปสูความลมจม  ดวยอาศัยธรรมะ 
หรือจริยธรรมนี้เปนเครื ่องมือ.  พอเรามองเห็นอยางนี ้  เราก็พอใจ  หรือศรัทรา 
เลื่อมใสในอุดมคติของการที่จะเกี่ยวของกับจริยธรรม  ในการที่จะธํารงรักษาไวก็ตาม, 
การเผยแผใหกวางออกไปก็ตาม,  โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ  การปลูกฝงลงไปใน 
เยาวชนของโลก;  นี่ตองใชคําวา  “ของโลก”. 
 

ทีนี ้  เราจะดูกันตอไปวา  การที่จะธํารงรักษาจริยธรรมใหคงมีอยูใน 
โลกนี้  เราจะมีหลักการอยางไร.  เราจะมีหลักการตามอุดมคติของพุทธศาสนา  คือ 
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๒๙๕การธํารงรักษา และเผยแผจริยธรรม 

๑.  มีการทําดีดวยตนเองดวยกันทุกคน  เรียกวา  ปฏิบัติธรรม ; 
๒.  สอนใหผู อื ่นทําดี  ตามความสามารถ  หรือตามโอกาส  เรียกวา 

อนุศาสนธรรม 
๓.  ชวยเหลือเมื่อมีผูทําดี  เรียกวา  เวยยาวัจจกรณธรรม : 

 
ถาครบทั้งสามอยางนี้แลว  ก็เรียกวา  ครบองคของการธํารงจริยธรรม 

ไวในโลก. 
 

การทําดีนี้  ตองมีความเขาใจที่ถูกตอง.  แมคําวา  “ทําดี”  โดยทั่วไป 
จะหมายถึง  การประพฤติธรรมอยูแลวก็ตาม;  ก็ยังมีการกําชับวา  ตองประพฤติ 
ธรรมใหสุจริต !  นี่ฟงดูแลวนาขันที ่วา  จงประพฤติธรรมใหสุจริต  โดยบทวา 
“ธมฺมํ  สุจริต ํ  จเร ;  น   ตํ  ทุจริต ํ  จเร  =  จงประพฤติธรรมใหสุจริต ,  ไมพ ึง 
ประพฤติธรรมใหทุจริต”. 
 

ประพฤติธรรมทุจริต  นี้หมายความวาอยางไร  ขอนี ้หมายความวา 
เปนผู ที ่มี  ตัวกู  ของกู  จัด  แลวมาประพฤติธรรมะ  เพื ่อหวังประโยชนแกตัวกู 
ของกู  อยางนี ้เรียกวาประพฤติธรรมะไมสุจริต  คือ  เปนทุจริต;  ตองประพฤติ 
ธรรมเพื ่อธรรมะจึงจะสุจริต .  ถาประพฤติธรรมะเพื ่อเงิน   หรือเพื ่อความสุข 
แกตัวกู  ของกูแลว  ก็เรียกวา  ไมสุจริต  เปนความเห็นแกตัว  ประเภทที ่ทุจริต 
ฉะนั้นเราจงดูใหดีๆ วา  การไมซ่ือตรงตออุดมคติ  หรือตอหนาที่การงานของตน 
นั ่นแหละ  คือประพฤติธรรมทุจริต .  ดังนั ้น   ถาครูบาอาจารยคนไหนเกิดไม 
ตรงตอหนาที่ของตน  เกิดไมตรงตออุดมคติของความเปนครูขึ้นมา  อยางนี้เรียกวา 
ประพฤติธรรมทุจริต  เพราะมีกิริยาอาการประพฤติธรรม  แตความหมายนั้นทุจริต ; 
ฉะนั้น  จึงมีการกําชับวา  จะประพฤติธรรมะใหสุจริต  ไมเปดโอกาสแหงการแกตัว 
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 พุทธิกจริยธรรม ๒๙๖

ใหแกกิเลสตัณหา;  จงดูใหดี  ทุกคนจะตองดูใหดีวา  มีการประพฤติธรรมะทุจริต 
เลนตลกหนาไหวหลังหลอกตัวเอง  อยูที ่ตรงไหนบาง;  ดูใหดีเถอะ  จะมีดวยกัน 
ไมมากก็นอย;  มีความคิดนึกที่จะแกตัวใหแกกิเลส  ซึ่งเรียกอีกอยางหนึ ่งก็คือ 
แกตัวใหแกตัวเอง  เพื ่อเปนไปตามอํานาจของกิเลส .  นี ่จะมีอยู ดวยกันทุก 
คนตามมากตามนอย ;  เพราะวาถาสิ ่งนี ้ไมมีแลว  ความประพฤติธรรมะจะเข็ม 
แข็งเฉ ียบขาดแนนอนยิ ่งกวานี ้มาก .  นี ่ย ังมีการหละหลวมรี ๆ  รอ  ๆ  เลนตลก 
ระหวางธรรมะ   กับตัวเองอยู เรื ่อย  ;  อยางนี ้ย ังไมเรียกวาการทําดี;  ฉะนั ้น 
เราจะตองมีการทําความดีที่เรียกวาดีจริงๆ . 
 

สําหรับการสอนใหทําดีนั้น  หมายถึงเรามีความคิดคืบหนาไปวา  ทําดี 
อยูคนเดียวนี้มันชา  ในการที่จะทําโลกใหมีตนโพธิ์  ที่มีรมเงาดี  จึงสอนผูอื่นดวย. 
 

คําวา  สอนผูอื่น  นี้  ไมใชจะไปตั้งตัวเปนครูบาอาจารยอยูเหนือเขา  เอา 
บุญคุณแกเขา  เอาอะไรตอบแทนจากเขา  คําวาสอนผู อื ่นนี ้ก็คือ  ทําหนาที ่ให 
ธรรมะแผกวางออกไปยังบุคคลจํานวนมาก  เหมือนที่พระพุทธเจาทานทํา;  ทาน 
ไมไดทําเพื ่อหวังผลตอบแทน   เปนคาจางหรืออะไรทํานองนั ้น.  เพราะฉะนั ้น 
การสอนที่ประกอบไปดวยอุดมคติของครูบาอาจารยนั้น  จะตองเปนอยางที่อาตมา 
ไดกลาวแลวในการบรรยายครั้งกอน  คือในฐานะเปนผูนําทางวิญญาณของโลก; 
ลืมตัวกู  ลืมของกู  ลืมคาจางคาสอน  ลืมประโยชนอะไรตางๆ ที่จะพึงไดแกตัวกูของกู; 
ทําหนาที ่ใหเต็มตามอุดมคติ  แลวสิ่งที ่จะเลี้ยงชีวิตพอใหอยูไดนั ้น  มันจะมาอยู 
ใตฝ าเท าเอง  !  นี ่แม จะเป นสํานวนคอนขางจะหยาบคาย   ก็ขอได โปรดไปคิด 
วามันจะมีความจริงจังอยางไร.  เราอยาไดกมศรีษะลงไปเพื ่อรับสิ ่งนั ้น!  เราจะ 
ชูศรีษะไวสูงเสมอ  ในการที่จะประพฤติหนาที่ของเราใหถูกตองตามอุดมคติ  แลว 
สิ่งเหลานั ้นจะปลิวมา  คลานมาสูใตฝาเทา  ของเราเปนเครื่องบูชาคุณของเรา 
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ในการกระทําหนาที ่อันนี ้.  เมื ่อทําอยางนี ้  จึงจะเปนการสอนธรรมะ  หรืออบรม 
ธรรมะ  หรือเผยแผธรรมะ  ที่ถูกตองตามอุดมคติของธรรมะ. 
 

ในทางพระพุทธศาสนาเราถือวา  บรรดาการให  หรือการบริจาคนี้  ไมมี 
อะไรที่สูงไปกวาการใหธรรมะ  หรือบริจาคธรรมะ;  เรียกวา  “สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ 
ชินาติ”  =  การใหธรรมะ  ชนะการใหทั้งปวง;  นี้หมายความวา  เราจะตองบริจาค 
ความเห็นแกตัวเหมือนกัน  มันจึงจะมีการใหธรรมะได.  แมแตธรรมะบางคน 
ก็ยังหวง ;  การทําดีบางคนก็ยังหวง ;  ถาไมมีการเสียสละ  และความพยายาม 
เปนความเหน็ดเหนื่อยแลว  จะไปใหธรรมะไดอยางไร. 
 

การทําคนใหไดธรรมะ  มีธรรมะนั้น  มันตองลงทุนดวยความยากลําบาก 
เปนธรรมดา  เพราะมันไมอาจจะทําไดดวยเงิน  หรือลําพังแตเงิน ;  แตมันตอง 
อาศัยความรัก,  ความเอ็นดู,  ความเมตตากรุณา,  ความเสียสละ,  ตั ้งจิตใจ, 
พยายามทุกอยางทุกทาง  ที่จะทําใหคนเหลานั้นมองเห็นธรรมะ  ใหแนนแฟนลงไป 
จนไมถอยกลับ.  ฉะนั้นพระพุทธเจาทานไดทรงพยายามอยู ตั ้งหลายวัน  หลายเวลา 
กวาจะเอาชนะคนไดสักคนหนึ่ง  อยางนี้ เปนตน ;  ดังนั้นจึงเรียกวา  “ชนะการให 
ทั้งหลายจริงๆ ”  เรียกวา  “เปนการใหที่สูงสุดจริงๆ ”.  อยาลืมวานอกจากจะให 
ความรูแลว  ยังจะตองใหความเสียสละ  เหนื่อยยากลําบากอีกดวย  จึงจะทําคน 
สักคนหนึ่งเขาถึงธรรมะได  ครูบาอาจารยก็มีศิษย  ทานจะตองใหธรรมะแกศิษย; 
ศิษยก็มีหลายคน  ฉะนั้นการเสียสละมันก็ตองมีมากขึ้นตามสวน  ปญหาที่แทจริง 
อยูที ่ตรงนี้   ไมใชอยูที ่วาจะสอนธรรมะนั้นอยางไร;  แตสําคัญอยูตรงที ่  จะตอง 
รูธรรมดวยตน  ปฏิบัติธรรมดวยตน  และเสียสละความเห็นแกตนนี้มากกวา. 
 

ขอถัดไปหมายถึง   การชวยเมื ่อผู อื ่นทําด ี  เรา เองก ็ทําด ี  แลวย ัง 
สอนผูอื่นใหทําดี  แลวยังตองพยายามอีกอยางหนึ่งวา  จะตองชวยเมื่อผูอื่นทําดี 
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อยางนอยก็ดวยการรับรู  อยางนี ้ก็เรียกวาชวยเหมือนกัน ;  รับรูวา  เขาทําดี 
เขาจะไดมีจิต  มีใจ  เพราะเรายอมรับรูวาเขาทําดี  อันนี ้แหละสําคัญมากที ่สุด 
สําหรับเด็กๆ ;  ถาครูบาอาจารยไมคอยรับรู  ไมแสดงใหเด็กทราบวา  อาจารย 
รับรูในการที่เด็กทําดีแลว  ไมมีทางที่จะจูงใจเขาไปได  ไมมีทางที่จะใหเขารับธรรมะ 
หรือจริยธรรม  หรือจริยศึกษานี้ได;  จะเบื ่ออยางมากเหมือนในปญหาที่สงเขา 
มาวา  “ประสบปญหามากที่สุด  ก็เร่ืองเด็กเกลียดวิชาจริยศึกษา  เกลียดจริยธรรม”; 
ฉะนั้นเราตองตั้งตนดวยการรับรู  ในการที่เขาประพฤติดี  แลวก็ชวยเหลือ  หรือ 
เพิ่มกําลังใหเขา. 
 

เกี ่ยวกับพระศาสนานั้น  เรารับรูซึ ่งกันและกันในวงพุทธบริษัท  แลว 
ชวยเหลือกัน  และเพิ ่มกําลังใหแก  “เจาหนาที ่โดยตรง”.  เจาหนาที ่โดยตรงนี้ 
อาตมาหมายถึงภิกษุ  บรรพชิต  ผูเปนเจาหนาที่เผยแผธรรมะ  หรือสืบอายุพระ- 
ศาสนานี้อยางยิ่ง;  จะตองไดรับการเพิ่มกําลังที่ถูกที่ควร  และเต็มตาที่ควรจะได; 
นี้ก็เรียกวา  มีการชวยเมื่อผูอื่นทําดี. 
 

ลองคิดดูวา  เราเคยมีจิตใจอยางนี้หรือเปลา  ที่จะคอยรับรูเมื ่อผูอื ่น 
ทําดี  คอยชวยเหลือ  คอยเพิ่มกําลังใจใหแกเขาหรือเปลา;  หรือวา  ตัวกู  ของกูนี้ 
กําล ังจ ัดอยู ตลอดเวลา   ไม รู ไม ชี ้  ไม ใชเรื ่องของเรา .  นี ้แหละคือการประพฤติ 
ธรรมไมสุจริต   ประพฤติธรรมคดๆ  งอๆ  ไมรับ รูในเมื ่อมีผู ประพฤติธรรมะ 
ไมอนุโมทนาดวย  ซึ่งเปนการทําใหเกิดบุญกุศลอีกประเภทหนึ่ง  เรียกวา  “บุญ” 
เพราะการอนุโมทนา  ไมชวยเหลือ  ไมเพิ่มกําลังให  ไมเคยบริจาคเพื่อกิจการนี้ ; 
แตจะสะสมไวเพื่อตัวกู  เพื่อของกู  ไมมีที่สิ้นสุด  ใหมีอีกกี่เทา  กี่สิบเทา  กี่รอยเทา 
ก็ยังไมพออยูนั ่นเอง;  แลวจะไปโทษใคร  ในการที ่โลกนี ้ไมเจริญรุงเรื ่องไปดวย 
ธรรมะ.  เพราะวาประพฤติธรรมดา  คดๆ งอๆ ไมสุจริตกันในหมู มนุษยที ่อยู ใน 
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๒๙๙การธํารงรักษา และเผยแผจริยธรรม 

โลกนี ้เอง  ;  ไมวาชาติไหน   ภาษาไหน   ศาสนาไหน   ลวนแตมีตัวกู  ของกู 
ที่กําลังจูงไปสูวัตถุนิยมทั ้งนั ้น.  ฉะนั ้นเราจะตองมีจิตใจกวาง  มองไปทั่วโลก 
ทั่วสากลโลกที่มีสัตว  ที่มีชีวิต  มีปญหาเรื่องเกิด  แก  เจ็บ  ตาย ;  และมองใหเห็น 
จนชัด  รูชัดวามันขาดการทําดี  ขาดการสอนผูอื่นใหทําดี  ขาดการชวยเหลือหรือ 
รับรูในเมื่อผู อื ่นทําดี  อยางนี้เปนตน.  นี่  มีแตตางคนตางแสดงละคร  ทั้งนั ้น; 
ประพฤติธรรมะ  พูดธรรมะ  ก็เปนเรื่องแสดงละครชนิดที่ทําใหคนอื่นชอบตัวเอง 
ทั ้งนั ้น ,  ไมใชเพื ่อใหผู อื ่นชอบธรรมเลย .  โปรดฟงคําพูดประโยคนี ้ใหเขาใจ  ; 
วา  ที่ไปเทศน  ไปแสดงปาฐกถา  ไปอธิบายธรรมะ  พูดจอกันอยูเอง  ตามบาน 
ตามเรือน  ตามศาสนาวัดนี้  ก็เพื่อใหเขาชอบตัวผูพูดทั้งนั้น  ไมใชเพื่อใหชอบธรรมะ. 
นี้คือการประพฤติธรรมที่คดๆ งอๆ  ;  เพราะฉะนั้นการสอน  การอบรมจริยธรรม 
แกเด็กก็เหมือนกัน  เราจะตองมีหลักเกณฑอยางเดียวกัน  คือเอาธรรมะเปนใหญ 
เปนประธาน  ;  ใหทุกคนหันหนาเขาหาธรรมะ   ไมใชเห็นแกครูผู สอน   หรือ 
เพื ่อประโยชนของครูผู สอน,  หรือจะเอาเด็กมาเปนลูกนองสนับสนุนตัวเราเอง 
อยางนี้ก็ไมใช ;  เราตองรักเขายิ่งกวารักตัวเรา  ดวยการไมมีตัวกู  หรือของกู  นี้ 
เสมอไป ,  แลวการกระทําทุกอยางจะเปนธรรมไปทั ้ง เนื ้อ ทั ้งตัว .  อาการ 
อยางที ่ว านี ้  คือการธํารงรักษาไวซึ ่งจริยธรรม  หรือการสืบอายุพระศาสนา ; 
ฉะนั ้น   เราจึงมีก ารทําดี,  สอนใหคนอื ่นทําดี.  ชวย เหลือ เมื ่อมีผู ทําดี  ;  
นี้ เปนหลักเกณฑ. 
 

อาตมาอยากจะย้ํา  ถึงขอความที่กลาวแลวเมื่อวันกอนวา  “ครูดี  การ 
สอนดี  อุปกรณแวดลอมดี  นี้เปนความสําเร็จของการสั่งสอน”,  แตถาเราไปมัว 
แบงเปน  ๓  อยางอยูอยางนี้ละก็  มั่นคงอืดอาดนัก  ลาชามาก  แลวเกี่ยงงอนกัน 
มากดวยเรื่อง  ครูดี,  การสอนดี,  อุปกรณแวดลอม  ซึ่งหมายตลอดถึงผูปกครอง 
ของเด็กก็ดี  สิ่งแวดลอมอื ่น ๆ ก็ดี ;  ถาอยางไร  ขอใหครูยอมเสียสละ  ยอมรับ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๐๐

ภาระวา  เอาภาระทั้งหมดมาใหครูคนเดียวก็แลวกัน  มันก็เหลือเพียงหนึ่งเทานั้น 
คือ  ครูดี ;  โดยมีหลักวา  ถาครูดีแลว  จะตองมีการสอนดี  แลวจัดสิ่งแวดลอม 
ตางๆ ใหดีได  อยาไปหวังพึ่งคนอื่นเลย. 
 

ครูดี   เพียงอยางเดียวเทานั้น  ก็จะทําใหมีการสอนที่ดี  จัดสิ่งแวด 
ลอมทุกๆ อยางใหดีได  ตลอดจนถึงบิดามารดาของเด็กก็จะดีขึ ้นมาได  เพราะครูดี. 
เราไมมัวแบงเปนสาม  แตจะยนใหเหลือหนึ่งอยูเรื่อย  โดยที่ทําดี  สอนคนใหทําดี 
ชวยเหลือเมื ่อผู อื ่นทําดี  รวมอยู ที ่ครูคนเดียวนี ้.  นี ้เร ียกวาความเสียสละของครู 
เทาๆ กับการเสียสละของพระพุทธเจา  ที่บําเพ็ญบารมีมีสี่อสงไขยแสนกัปป  นี้ไมมี 
ตัวกู  ของกู  ที ่จะเห็นแกต ัวกู  ของกู ;  มีแตการเส ียสละ .  อยางนี ้เร ียกวา 
เปนการธํารงรักษาจริยธรรม  หรือธรรมะอยางสูงสุด. 
 

ตามที่กลาวมาทั้งหมดนี้  บางทานอาจจะเห็นวาเปน  อุดมคติเลยเถิด 
ไป เสียแลว   ปฏิบ ัต ิไม ได ;  อยางนี ้ก ็ตามใจ .  อาตมาไมเห็นลู ทางอันอื ่น 
เห็นแตลูทางอันนี้.  ถาผูใดเห็นวาไมเลยเถิด  ก็ลองชวยเอาไปคิด  ไปนึก  เพื่อจะ 
แกปญหาที่ยังแกไมตกนี้ใหได  ดวยการที่บุคคลในยุคเรานี้ชวยกันเสียสละสักยุค 
หนึ่งเถิด  เพื่อจะแกไขวิกฤติการณของโลก  ใหคนที่จะเกิดทีหลังไดรับความสุข 
ความผาสุข  !  ถาวาบุคคลในยุคเรานี ้ทุกคนไมชวยกันเสียสละ  ยังมีตัวกู  ของกู 
หราอยู ทั ้งหมดแลว  มันจะสืบตออายุของความไมมีจริยธรรมยิ ่งขึ ้น  จะมีความ 
รวน เร   และความพังทลาย   ขอ งจ ริย ธ รรม ใน โลก นี ้.  ฉะนั ้น   ในยุคนี้ 
เราชวนกันเสียสละสักทีจะเปนไร ;  อะไรๆ ก็จะตองเสียสละได  ถาเพื ่อธรรมะ. 
ไมใชเพื ่อตัวตนของใครโดยเฉพาะ  แตวาเพื ่อธรรมะ ;  ควรจะสละไดทุกอยาง 
ทุกทางที่จะสละได  เพื่อประโยชนของการธํารงรักษาไวซึ่งจริยธรรม. 
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๓๐๑การธํารงรักษา และเผยแผจริยธรรม 

อาตมาจะไดกลาวตอไปถึงปญหาที่  ๒  คือ  การเผยแผจริยธรรม  หรือ 
เผยแผธรรมะ. 
 

ขอวิงวอนใหทานครูบาอาจารยทั้งหลาย  ชวยกรุณานําไปคิด  ถึงวิธี 
การเผยแผ  ซึ่งอาตมาขอรองใหพิจารณานี้  วามีอยู  ๓  วิธี  หรือ  ๓  ขั้นดวยกัน 
และเราจะถือเอาตามหลักของพระพุทธศาสนาทีเดียว;  ไดแกขอท่ีวา  พระธรรมนี้ 
มีอยู  ๓  ประเภท  คือ  ปริยัติธรรม  ปฏิบัติธรรม  ปฏิเวธธรรม. 
 

ปริยัติธรรม   คือ   คําสอน   หลักวิชาตางๆ  ของธรรมนั ้น   เรียกวา 
ปริยัติธรรม  การสอน  การเรียน  การบอก  การกลาว  หรือตัวบทของพระธรรม 
นั่นเอง  รวมกันเขาทั ้งหมด  กระทั้งโรงเรียนที่จะตองใหเปนที ่สอน  จนกระทั่ง 
ครูบาอาจารยอะไรเหลานี้  รวมกันเขาเปนปริยัติธรรมเพียงคําเดียว.  ปฏิปตติธรรม 
คือการปฏิบัติทางกาย  ทางวาจา  ทางใจจริงๆ ตามที่ไดเลาเรียนมา.  ปฏิเวธธรรม 
คือ  การรูแจงแทงตลอดธรรมะนั้นๆ ไดผลเปนมรรค  ผล  นิพพาน  มา.  นี้เรียกวา 
มีหลักอยู  ๓  หลัก  ตามจํานวนธรรมะ  ๓  ธรรมะ. 
 

ทั ้งนี ้ในการเผยแผนั ้น  เราจะตองทําใหเขารูปกันกับธรรมะที ่มีอยู 
๓  ประเภท  เหลานี้  คือ  :-- 
 

๑.  การสอน  ใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ ;  นี้คือหลักของ 
ปริยัติธรรม ; 
 

๒.  การทําเปนตัวอยางใหดู  ปฏิบัติใหดู  เพื่อใหเกิดความเชื่อ  ความ 
เลื่อมใส  ความสนใจอยางยิ่ง ;  นี่คือหลักของปฏิบัติธรรม ; 
 

๓.  มีความสุขใหดู  คือแสดงผลที่ไดใหดู  น้ีจะทําใหเกิดความไววางใจ 
อยางยิ่ง  อยากทําตามจนทนอยูไมได  ตองทําตาม ;  นี้คือหลักของปฏิเวธธรรม ; 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๐๒

ขอใหทานครูบาอาจารยทบทวนดูใหมวา  การสอนอยางที่เราสอนใน 
ชั้นเรียนนั้น  มันทําไดแตเพียงใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  ไมใหอะไร 
มากไปกวานั ้น.  แตวาการทําใหดู  ที ่แสดงอยู ที ่เนื ้อที่ตัวไมตองพูดนั ้น  มันทํา 
ใหเกิดความเชื่อดวยจิต  ดวยใจทั้งหมด  เกิดความเลื่อมใสในขอความที่สอน  ใน 
หลักการที่สอนนั้นอยางยิ่ง  เกิดความสนใจในสิ่งที่สอนนั้นอยางยิ่ง.  แตวาเทานี้ 
ยังไมพอ  เราจะตองประพฤติดีจนมีผลอยางดี  แสดงผลของความดีที่เนื้อท่ีตัวใหดู 
ซึ ่งอาตมาใชคําวา   มีความสุขให ด ูนี ้.  อันนี ้ม ันทําให ไว ใจ   ซึ ่งยิ ่งกวาเชื ่อ   คือ 
ไวใจถึงมอบชีวิตจิตใจ  แกคําสอน  หรือแกหลักการอันนั ้น  แลวก็อยากจะทํา 
ตามตัวอยางนั้น  หรือคําสอนนั้นอยางยิ่ง  จนทนอยูไมได  จนตองทําตามเอง ; 
ไมตองบังคับใหทําตาม  ไมตองชักจูงใจใหทําตาม  ไมตองยักคิ้วหลิ่วตาใหทําตาม 
เขาทําตามเองอยางทนอยูไมได  และดวยความสมัครใจ  ฉะนั้น  ขอไดโปรดใช 
วิธีอบรมสั ่งสอนศิษยดวยหลักการของพุทธศาสนา  ที ่วามีอยู   ๓  อยางนี ้  คือ 
จะสอนดวยปาก  ดวยเสียง  ดวยรูปภาพ  อะไรเหลานี้  นี่เรียกวาการสอนในสวน 
พุทธิศึกษา  ก็ทําไปอยางเต็มที่ ;  ทีนี ้  ที่เนื ้อตัวของครูบาอาจารย  ก็ตองแสดง 
ตัวอยางแหงการปฏิบัติอยางนั้น  อยูอยางเต็มท่ี ;  แลวที่ทํามากไปกวานั้นอีกก็คือ 
เปนผูมีความสุข  มีความแจมใส  ชนะตัวเองได  คือชนะกิเลสได  มีความสงบสุข 
ใหดูอยูตลอดกาล  เรียกวามีความสุขใหดู. 
 

ขอไดโปรดจําหัวขอเพียง  ๓  หัวขอน้ีไวเทานั้น  ก็จะเปนการเพียงพอที่จะ 
แกปญหาที ่อาตมาไดรับมากมาย  ที ่วา  มีวิธีการสอนจริยธรรมสําเร็จไดอยางไร 
โดยเฉพาะแกเด็ก.  นี้อาตมากําลังตอบอยูเดี๋ยวนี้วา  มีวิธีถายความรู  ถายธรรมะ 
หรือถายจริยธรรมนี้  ดวยอุบาย  ๓  อยางดวยกัน  คือ  การสอนใหเขาใจ,  การทํา 
ใหดู  ใหเกิดความเชื ่อ  ความเลื ่อมใส  ;  และการ  มีความสุขใหดู  ทําใหเกิด 
ความไววางใจ  อยากทําตามจนทนอยูไมได  ใครหามก็ไมฟง ;  จนถึงกะวา 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



๓๐๓การธํารงรักษา และเผยแผจริยธรรม 

สมมติวาเด็กๆ คนนั้นเขาอยากจะปฏิบัติตามข้ึนมาแลว.  แมบิดามารดาทางบาน 
จะหามไมใหทํา   ก็หามไมไหว .  นี ้คือผล   หรือ   อํานาจของการเผยแผอบรม 
สั่งสอนที่ถูกวิธี.  เพราะฉะนั้นขอใหเราเปรียบเทียบเอาเองวา  การสอนดวยปาก 
กับการทําตัวอยางใหดูนี ้  มันจะมีน้ําหนักกวากันกี ่มากนอย ;  แลวไปเทียบกับการ 
มีความสุขใหดูอีกทีวา  มันจะมีน้ําหนักมากขึ้นเปนอีกเทาไร.  ถาเทียบกันแลว 
จะเขาใจไดดีวา  เราควรจะใชวิธีไหน. 
 

อาตมาอยากจะกลาววา  ถาสมมติวาการสอนดวยปาก  มีราคา  สองไพ 
ละก็  การทําตัวอยางใหดู  มีราคาเทากับ  ตําลึงทอง  ทีเดียว ;  แลวที่มีความสุข 
ใหดูนั้น  จะมีราคาเทากับ  ทองชั่งหนึ่ง  เลย  หรือรอยชั่งพันชั่งของทองคําไปเลย. 
ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งเถอะวา  ถาเทียบวาการสอนดวยปากมีราคาสองไพแลว 
การสอนดวยการปฏิบัติใหดู  จะมีคาเทากับตําลึงทอง ;  และถาสอนดวยการมี 
ความสุขใหดูดวยแลว  จะมีคาตั้งชั่งทอง  หรือรอยชั่งทองคําไปเลย  ! 
 

แตทั ้งนี ้ม ิไดหมายความวา  เราจะเลิกการสอนดวยปาก .  มัน 
เปนสิ ่งที ่เลิกไมได  และจะตองทําอยางดีที ่สุด;  เพราะวาเปนอุปกรณของขอที ่สอง 
ที ่สามนั ่น เอง   เราตองเรียนใหรู ถ ูกตอง   จึงจะปฏิบัติถูกตอง  ;  เมื ่อปฏิบัติ 
ถูกตอง  จึงจะเกิดความสุขขึ้นมาไดสมจริง;  มิฉะนั้นจะมีไมได  ถาลองมองดู 
อีกเหลี ่ยมหนึ ่งจะเห็นวา  ความจําเปนอยางยิ ่งมีอยู ที ่การสอนอยางถูกตองใน 
เบื้องตนนั ่นเอง.  ถามองกันอยางนี ้แลว  การสอนก็จะมีคาในทางความจําเปน 
มากอีกเหมือนกัน  ;  แตในทางที ่จะชักจูงใจนั ้น   มีนอยกวามาก .  เมื ่อพูด 
ถึงความจําเปนที่จะตองกระทําในเบื้องตนแลว  ก็มีมากเปนภูเขาเลากาเหมือนกัน 
ฉะนั้นเราจึง  ตองทําใหดี  ใหบริสุทธิ์  ใหเต็มท่ีไปหมดตั้งแตตนทีเดียว  ! 
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ในการสอนดวยปาก  ดวยวิธีพุทธิศึกษาของเรานี ้  เราจะตองทําให 
เกิดความรูที ่ถูกตอง,  ความคิดที ่ถูกตอง,  ความเขาใจที ่ถูกตอง ,  และจน 
กระทั่ง  สามารถนําเอาไปศึกษาพิจารณาไดดวยตนเอง  ใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง 
ยิ่งขึ ้นไปอีก.  นี่ขอใหจํากัดความวา  ตองเกิดความรูที ่ถูกตอง  ความนึกคิดที่ 
ถูกตอง  ความเขาใจที่ถูกตอง  จนสามารถเอาไปพิจารณาไดดวยตนเองอยางถูกตอง 
ยิ่งๆ ขึ้นไป. 
 

เดี ๋ยวนี้เรามักจะ  สอนอยางชนิดที ่เรียกวาเครื่องจักร.  อยางจะสอน 
เรื่องธรรมะในขั้นตนๆ เชนเรื ่องหิริโอตตัปปะ,  ขันติโสรัจจะ,  อยางนี ้เราก็บอก 
ใหนักเรียนจดวา  หิริโอตตัปปะ  แปลวาอะไร  มีกี่อยาง;  ขันติโสรัจจะ  แปลวา 
อะไร  มีกี ่อยาง ;  สติสัมปชชัญญะ  คืออะไร  มีกี ่อยาง ;  บอกเสร็จแลว  จด 
เสร็จแลว  ก็พับสมุดเก็บ  นี่ผลมีเพียงเทานี ้  แลวเวลาสอบไลนั ้น  ก็ไมมีโอกาส 
ที่จะสอบใหรูไดแมแตหนึ ่งในพัน  หรือหนึ ่งในหมื ่นของสิ ่งที ่เรียนนั ้น  มันก็ไมรู 
วาเขารูหรือยังไมรู ;  หรือแมแตเพียงวาจําไดหรือไมนั้นก็ยังไมรู  ;  ดังนั ้นการ 
สอนอยางนี้ยอมไมเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจที่ถูกตองและเพียงพอ. 
 

อยางจะสอนหิริ  โอตตัปปะ  อยางนี ้ต องอธิบายจนเห็นวา  มันมีอยู 
ที่เนื้อท่ีตัวของใครบาง  และมันไมมีอยูที่เนื้อท่ีตัวใครบาง  แลวคนนั้นเปนอยางไร 
และครูจะตองคอยติดตาม  ชี้ตัวอยางเด็กท่ีไมมีหิริโอตตัปปะ  กําลังทําตนเปนภัย 
แกหมู คณะ  แกโรงเรียน  แกประเทศชาติอยางไร ;  หรือแมแตที ่สุดจะเปนเรื ่อง 
ดูหนัง  ดูละคร  อานหนังสือ  เราก็ควรจะตองหาโอกาสชี้วา  ในเหตุการณนั ้นๆ 
มีธรรมะขอไหน   อยางไร  ;  ไมมีธรรมะขอไหน   อยางไร .  โดยเฉพาะที ่ตัว 
เด็กเอง   จะตองมีวิธีชี ้ใหเขาเห็น   ขณะที่เขามีธรรมะ  หรือไมมีธรรมะ  ดวย 
อุบายที่แยบคาย  ไมใหเขาโกรธ  เขาเกลียดขึ้นมา ;  แตใหเกิดความเชื่อ  ความ 
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เคารพนับถือ  พรอมทั้งใหเห็นโทษของการที่ไมมีหิริ  โอตตัปปะ ;  พรอมกับท่ี 
ใหเห็นคุณของการมีหิริ  โอตัปปะ.  ไมเทาไร  เด็กของเราจะตองมีหิริ  โอตัปปะ 
ขึ้นมาตามสวน.  ถามัวแตบอกใหจด  บอกคําบอกใหจด  จดแลวก็ปดสมุดเลิกกัน 
อยางนี ้  สอนเทาไรๆ  มันก็ไมมีหิริ  โอตัปปะได ;  แมแตผู ใหญก็ยังมีไมได 
อยาวาแตเด็กเลย. 
 

อยางในเรื ่องสติ  สัมปชัญญะ  นี ้  ก็ตองสอนจนถึงขนาดที ่เรียกวา 
รูจักสิ ่งนั ้นดี  จนเอามาใชเปนประโยชนในชีวิตประจําวันของเด็ก  ในเวลาเรียน 
ในเวลาเลน  ในเวลาที่อยู บาน  วาสติ  สัมปชัญญะถูกใชไปอยางไร  ไมถูกใชไป 
อยางไร.  สมุดบันทึกประจําวันเด็ก  นาจะมีชองที่ครูใชบันทึกสิ่งเหลานี้ลงไป. 
 

เราควรจะมีหลักที่แนนอนวา  เด็กชั้นไหน  เราจะสอนธรรมะขอไหนกี่ขอ. 
สอนทั้งหมดยอมไมไหว ;  จึงกําหนดไววา  เด็กในชั้นนี้  จะอบรมธรรมะ  ๑๐  ขอ 
เชน  หิริ  โอตตัปปะ,  กตัญู  กตเวที,  สติ  สัมปชัญญะ,  สัจจะ  ทมะ,  ขันติ  จาคะ, 
รวมกัน  ๑๐  ขอดังนี ้  ก็จะตองมีแผนการที ่แนนอน  ในขอที่วาจะคอยชี้อยางไร 
คอยทักอยางไร  คอยทวงอยางไร  คอยแสดงโทษอยางไร  คอยแสดงอานิสงสอยางไร 
เปนตน ;  ตลอดถึงใหเด็กเองยกตัวอยางมาวิพากษวิจารณกันบอยๆ ในกรณีของ 
ผูที่ไมมี  หิริ  โอตตัปปะ  กับผูมีหิริ  โอตตัปปะ ;  ซึ่งเปนตัวอยางที่จริง  ที่เกิดขึ้น 
ในวงสังคมของเด็กนั ้นเอง.  อยางนี ้แลวจะเปนการไดผลเร็วที ่ส ุดและไดผลท่ี 
แทจริง  แมจะตองเสียเวลามากมันก็ไดผล ;  สวนการทําวิธีอื ่นนั ้นแมเสียเวลา 
มากเทาไร  มันก็ไมเคยไดผลเลย.  ฉะนั้น  การกระทําที่เรียกวา  ทําจริงหรือทําถูก 
วิธีนี้  แมแตทํานิดหนึ่ง  มันก็ยังใหผลมาก ;  แตถาทําไมถูกวิธีแลว  แมทําเทาภูเขา 
เลากา  มันก็ไมไดผลเลย. 
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เรื่อง  ความรูที่ถูกตอง  และ  การสอนดวยของจริง  นี้  อาตมา 
อยากจะยกตัวอยางที่นาตกใจสักเรื่องหนึ่ง  และเกี่ยวของอยูกับธรรมะอยางมาก  เชน 
การสอนเรื่องธาตุทั้ง  ๔  คือธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุลม  ธาตุไฟ  ที่สอนกันอยูตาม 
โรงเรียน  แมโรงเรียนนักธรรม  ก็ชี ้ธาตุดินไปที่ดิน,  ชี้ธาตุนาไปที่น้ํา,  ชี้ธาตุไฟ 
ไปที่ไฟ,  ชีธ้าตุลมไปที่ลม  มันนาหัวเราะอยางยิ่ง  คือมันไมถูกสิ่งที ่เปนตัวจริง, 
ผิดตัวจริง  ผิดของจริง  และเปนการสอนที่ไมถูกตอง  เปนความรูที่ไมถูกเลย. 
 

ความรูที่ถูกตองและเปนความจริงนั้น  เชนจะตองหยิบดินขึ้นมาสักกอน 
หนึ่ง  แลวสอนใหเห็นวา  ในดินกอนนี้  สวนที่มีคุณสมบัติแข็ง  กินเนื ้อที ่นั ้น  คือ 
ธาตุดิน ;  สวนคุณสมบัติที่อาจเปล่ียนรูปไปตามภาชนะ  และมีการเกาะตัวกันอยู 
อยางละเอียด  มีลักษณะเปน  cohesion  นั้น  ในดินกอนนั้นก็มี  นั่นแหละ  คือ 
ธาตุน้ํา  ซึ่งในดินกอนนั้นก็มี.  ฉะนั้น  คุณสมบัติของกอนดิน  สวนที่เปนธาตุน้ํา 
นั ้นมันก็มี,  แลวทีนี ้อ ุณหภูมิของดินกอนนั ้นก็มี  เพราะวาดินกอนหนึ ่ง  ยอมมี 
อุณหภูมิอยู ตามมากตามนอย   ตามสิ ่งแวดลอมของดินนั ้น ,  ฉะนั ้น   ธาตุไฟ 
ก็มีอยูในดินกอนนั้น.  สวนธาตุลม  คือคุณสมบัติของการขยายตัวระเหยออกไปนี้ 
ซึ่งเปนอาการของ  gas  ก็มีอยูในดินกอนนั้น  อยางเดียวกับท่ีเราเรียกวาลมในทอง 
ลมในลําไส  ลมหายใจ ;  นี่ก็คืออาการที ่  gas  ลอย  เคลื ่อนที ่  และขยายตัว ; 
คุณสมบัติอยางนี ้เราเรียกวา   ธาตุลม .  ฉะนั ้นในดินกอนหนึ ่งที ่หยิบมาใหด ูนี้ 
เราจะตองชี ้ใหเห็นวาสวนไหนเปนธาตุดิน  สวนไหนเปนธาตุน้ํา  สวนไหนเปน 
ธาตุไฟ  สวนไหนเปนธาตุลม. 
 

ถาครูอาจารยข ืนสอนไป   โดยชี ้ธาต ุด ินไปที ่ด ิน   ชี ้ธาต ุน้ําไปที ่น้ํา 
เหมือนที่สอนกันอยูที่ศาลาวัดแลว  โรงเรียนก็รับมาสอนกันอยางนี้แลว  เปนการ 
ทําลายสถาบันของศาสนาเปนอยางยิ่ง  คือทําใหคนสมัยนี้เห็นไปวา  พระพุทธ- 
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ศาสนานี้สอนอยางโงเขลาที่สุด  ที่ชี ้ธาตุดินไปที่ดิน  ธาตุน้ําไปที่น้ํา  ธาตุไฟที่ไฟ 
ธาตุลมท่ีลมซ่ึงพัดอยู.  โดยที่แทแลว  ธาตุดินนั้นตองหมายถึงคุณสมบัติแหงการ 
กินเนื้อที่  คือของแข็งที ่กินเนื ้อที ่ ;  ธาตุน้ํานั ้น  คือคุณสมบัติแหงการเกาะตัวกัน 
เปนของเหลว  ของออน  และเพราะการเกาะตัวกันจึงเปลี่ยนรูปไปตามภาชนะได. 
อาตมาไมทราบจะใชคําวาอะไร  จึงใชคําวา  cohesion  อยางที่ครูบาอาจารยก็ยอมจะ 
เขาใจไดดี  :  ธาตุใดมีคุณสมบัติเปน  cohesion  อยางนี้ก็เรียกวาธาตุน้ํา.  ฉะนั้น 
ในขณะใดวัตถุอันหนึ่งมันมีคุณสมบัติอันนี้  ในขณะนั้นเราตองเรียกมันวาธาตุน้ํา ; 
เพราะเรารูอยูแลววา  สสารชนิดหนึ่งนั้น  เมื่ออุณหภูมิตางกันมากแลว  ยอมปรากฏ 
ตัวเปนของเหลวบาง   ของแข็งบาง  หรือวายิ ่งกวาของเหลว   ก็คือระเหยไป 
เลยบาง;  เราจะชี้ระบุที ่สิ ่งใดสิ่งหนึ่งวาเปนธาตุนั ้นธาตุนี้โดยสวนเดียว  เหมือน 
พวกสอนธรรมะตามศาลาวัด  สอนแยกธาตุ  ๔  อยางนั้นไมถูก ;  เขาสอนไมถูก 
ตามคําสอนของพระพุทธเจา.  ฉะนั้น  เราจะมาสอนกันในรงเรียนใหผิดตอไปอีก 
มันก็ทําใหความรูทางวิทยาศาสตรสมัยนี้  ดูถูกดูหมิ่นคําสอนในพุทธศาสนาอยางยิ่ง 
วาสอนอยางโงงมงาย   คลายคนสมัยหินไปทีเดียว .  ฉะนั ้นเราจะตองรู จ ัก 
ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  อยางในพุทธศาสนาใหถูกตองอยางนี้. 
 

นี่อาตมายกตัวอยางที่มันคาบเกี่ยวกัน  ระหวางในวงการศาสนากับใน 
วงการที่โรงเรียนจะตองเอามาสอนใหเขาใจ ;  เพราะวาทําอยางไรเสียก็จะตองสอน 
ธรรมะในรูปนี้ เปนแนนอน  จึงวาตองสอนดวยความรูที่ถูกตอง  ดวยความจริง  และ 
เปนความจริง.  อยางวาดินกอนหนึ ่งนี ้  เราสามารถจะสอนใหเห็นธาตุทั ้ง  ๔ 
อยางนี ้เปนตน.  หรือวาจะตักน้ํามาจากแมน้ําสักขันหนึ่ง,  ในน้ําขันนี ้  เราจะชี้ 
ใหเห็นธาตุดินที่มีอยูในน้ํานั้น  ก็คือสวนสสารทีละลายอยูในน้ํานั้น ;  แลวธาตุไฟ 
ก็คือ  อุณหภูมิของน้ําในขันนั้น ;  ธาตุลมก็คือ  gas  บางๆ ที่ระเหยอยูดวยอํานาจ 
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ของความรอน  หรืออะไรอยางนี้ ;  คุณสมบัติที่ระเหยขยายตัวใหญออกเรื่อยเรา
เรียกวาธาตุลม ;  สวนความที่มันเหลว  เปนคุณสมบัติเหลว  คือเปน  cohesion 
นั ้นก็คือ  ธาตุน้ํา.  ฉะนั ้นในน้ําขันหนึ ่งก็สามารถที ่จะชี ้ธาตุทั ้ง  ๔  ได  อยางนี้ 
เปนตน.  นี่เพื ่อใหเห็นชัดและถูกตองตามความจริง  ฉะนั ้น   เราจะสอนอะไร 
ก็จะตองสอนใหถูกตองตามความจริง  ในลักษณะอยางนี้เสมอไป  จึงจะเรียกวา 
ไมชวยกันทําลายพุทธศาสนา  หรือทําลายสถาบันของการสอนธรรมะ  ใหเปนที่ 
ดูถูกดูหมิ่นของการศึกษาสมัยใหม  ที่กาวหนายิ่งขึ้นไปทุกที  อยางนี้เปนตน. 
 
 

ทีนี้  เกี่ยวกับการที่จะสอนเขานั้น  พระพุทธเจาทานมีหลักวา  จะสอน 
อะไรแกเขา  ตัวเองตองทําอยางนั ้นไดกอน.  มีพระบาลีวา  “อตฺตานเมว  ปมํ 
ปฏิรูเป   นิเวส เย ”  แปลวา   ตั ้งตัว เองใหอยู ในรูปที ่สมควรกัน เสียกอน , 
“อถ ฺมนุสาเสยฺย   น   กิลิสฺเสยฺย   ปณฺฑิโต”  เสร็จแลวจึงสอนคนอื ่น  จึงจะ 
ไมเปนบัณฑิตสกปรก ;  แปลตามตัวหนังสือวาอยางนี ้;  “กิลิสเสยฺย  ปณฺฑิโต” 
นี้แปลวา  บัณฑิตที่สกปรก ;  หมายความวา  ครูหรือผูสอนอะไรก็ตาม  จะเกิด 
เปนบัณฑิตสกปรกขึ้นได  โดยการที่ไมทําตัวเองใหอยูในคุณสมบัติที ่สมควรกัน 
เสียกอน  แลวจึงสั่งสอนคนอื่น. 
 

ขอน้ีมีคําถามมากเหมือนกันวา  ครูบาอาจารย  หรือผูหลักผูใหญ 
ไมเปนตัวอยางที ่ดีของยุวชนในประเทศเชนนี ้  เลยสอนจริยธรรมเทาไรมันก็ไม 
สําเร็จ .  นี ้ก ็ม ีจริง ;  พระพุทธเจาทานก็วาอยางนี ้.  สวนที ่จะใหอาตมาตอบ 
ปญหาวา  จะไปแกผู หลักผู ใหญ  ครู  อาจารยเหลานี ้อยางไรนั ้น  อาตมาถือวา 
มันนอกหนาที ่  ไมควรจะพูดกันในที่อยางนี ้  มันจะเปนเรื่องกระทบกระทั่ง.  แต 
เราอาจพูดกันเปนหลักการทั่วไปวา  ทุกคนมาพยายามในสิ่งที่ตนทําได  โดยไมเนื่อง 
ดวยผูอื่น,  โดยการที่ทําตนใหอยูในคุณสมบัติที่ควรแกการสอนผูอื่น  ไมเปนผูสอน 
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ที่เศราหมองเสียกอนดวยกันทั้งนั้น.  บางทีพวกเราจะมองขามความสําคัญขอน้ีกัน 
เสียเปนสวนมากก็ได.  หรือวาตามที่เปนอยูจริงนั ้น  ครูบาอาจารยสวนมากมัก 
จะถือวา  เรามีหนาที ่เพียงแตการทําการสอนตามชั่วโมง  ตามเวลา  คือมาเปน 
เครื่องจักรพนคําพูดออกมาเทานั้น  ไมเกี่ยวกับคุณสมบัติของใครของมันของอะไร 
ที่ไหน ;  ถาอยางนี้แลวมันไมแคลวที่จะตองลมละลาย  และอยูในลักษณะเปนผู 
สอนที่เศราหมองดวยเหมือนกัน .  ฉะนั ้น   อุดมคติที ่วา  ครูบาอาจารยเปนผู 
ยกสถานะทางวิญญาณของโลกนี ้  เปนสิ ่งที ่ต องใชเสมอไปในทุกกรณี.  นี ่ก็ 
ขอหนึ่งที่จะตองสังวรไว. 
 

อยากจะแนะตอไปวา  เราจะตองมีอุบาย  หรือมีวิธีที ่จะทําใหเด็กๆ 
ยุวชนของเรานี ้  คิดเอาเองใหมาก  คือใหรูจักคิดกอน ;  นี้หมายถึงคิดใหเปน. 
ถาไมคิดก็ไมมีทางจะรู ;  แตถึงแมจะคิด,  ถาคิดไมเปน  เพราะไมไดฝกอบรม 
เรื ่องคิด  มันก็คิดไมได ;  และยิ ่งกวานั ้นมันหมายความวา  จะตองใหคิดเอง 
อยาบอกเปนเครื่องจักรกันไปตะพืด  :  เราตองมีปญหาที่เหมาะ  ที่ทําใหเขาคิด ; 
เราอยาไดเขาใจ  เหมือนที ่เดี ๋ยวนี ้กําลังเขาใจกันอยู มากวา  ธรรมนี ้สูงเกินไป , 
เอามาสอนกันทําไม,  เอามาพูดกันทําไม ;  นี่แหละคือขอคิดเห็นที่อาตมาไดรับ 
มากที่สุด  ในบัตรที่เสนอขึ้นมานี้. 
 

แมแต  เร่ืองนิพพาน  ก็ถูกมองขามไปหมดวา  เอามาสอนเด็กไมได. 
ที่พอจะเชื่อวาอาจจะสอนได  ก็ยังไมแนใจวาจะสอนอยางไร.  ตอนนี้ก็เหมือนกับ 
ที่เคยกลาวในคราวกอนวา  ใหเด็กๆ รูจักคิดในทางเปรียบเทียบ  อยางวาจะให 
เขาหัวเราะอยูตลอดเวลา  หรือจะตองรองไหอยูตลอดเวลา  อยางนี้จะเอาไหม. 
หรือถาวาง  ไมตองเปนอยางนั ้น  หรือเปนอิสระไมตองเปนอยางนั ้นจะดีไหม? 
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อยางนี้เปนตน.  อยาไปถือวาเรื่องนิพพานเปนเรื่องที่ไมควรเอาเขามาสูสมองของเด็ก ; 
เพราะนั่นแหละคือตนเงื่อนที่จะนําไปสูความเขาใจจริยธรรมที่ดับทุกขไดจริง. 
 

หรือวาเราจะใหเด็กคิด  ปญหาที ่วา  เกิดมาทําไม  ?  นี ่ลองดูบาง 
จะเปนไร.  เขาคงจะตอบนาเอ็นดูมาก  นาสงสารมากทีเดียว.  ถาคุณครูจะจัดการ 
ประกวดใหเด็กแขงกันตอบปญหา  หรือใหออกความเห็นวา  คนเรานี่เกิดมาทําไม 
ไอหนูตัวเล็กนั้นๆ ก็จะออกความเห็นตามประสาของตัว  แลวครูก็จะมีโอกาส 
ชี้ทีเดียววา  ความเห็นอยางไหนดีกวากัน  อยางไหนฉลาดกวากัน;  ใหประกวด 
กันมาตามลําดับ  จนกระทั่งรูวาโดยที่แทนั้น  เกิดมาทําไม.  การทําอยางนี้แมจะกิน 
เวลาบาง  แตวากลับเปนการประหยัดเวลามากที่สุด  ที่จะใหเขาใจธรรมะในลําดับ 
สูงขึ้นไปไดโดยงายอยางยิ่ง. 
 

หรือจะใหเขาคิดวา  อะไรเปนส่ิงที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได;  อยางนี้ 
ก็ได.  ใหออกความงามเห็นตั ้งแตตัวนอยๆ จนโตขึ้นมา  ก็ยังออกความเห็นเพื ่อ 
ตอบปญหาขอนี้ ;  กระทั่งเปนชั ้นมัธยม   ชั้นเตรียม   ชั้นอุดม   หรือชั้นอะไรๆ 
ก็ยังจะตอบปญหาขอน้ี. 
 

ถาคนเราขยันคิดนึกเพื่อตอบปญหาขอน้ี  วาเกิดมาทําไม  อะไรเปนสิ่ง 
ที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได,  แลวมันจะเดินเขาไปในทางของธรรมะ  อยางไมรูสึกตัว 
อยางงายดายที ่ส ุด .  จงใหเด็กๆ  หัดตอบปญหาวา   ความทุกขชนิดไหนบาง 
ที่แมจะมีเงินมากก็แกไมได ;  คือ  ใหเขาคนใหพบความทุกขที ่เงินแกไมได ; 
เพราะเขากําลังคิดวาเงินนั้นเปนแกวสารพัดนึก  สารพัดอยาง  ใชทําอะไรไดหมดเลย 
แลวยังไมค ิดที ่จะหาสิ ่งอื ่นที ่ด ีกวาเงิน   อยางนี ้ก ็แปลวา   ติดอยู ที ่เงิน   ซึ ่งเป น 
เรื ่องของวัตถุ  แลวนําไปสูวัตถุนิยม.  เราตองใหเขาคิดวา  อะไรบาง  ที ่เงินชวย 
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อะไรไมได;  ก็จะเปน เหตุใหรู ได ว า   อะไรบางที ่ด ีกวา เงิน   อยางนี ้เป นตน . 
ครูบาอาจารยจะตองมองเห็นความจริงขอน้ีกอนศิษย! 
 

ทั้งหมดนี้คือการเรียนธรรมะ  หรือการสอนธรรมะ  ที่ถูกวิธีของธรรมะ 
ซึ่งเปนของธรรมชาติ  ไมใชเปดหนังสือแลวบอกคําบอกใหจด  อยางที ่ทํากันอยู 
ทั ่วๆ  ไป   หรือบังคับใหท องนั ้นทองนี ่  ทองกันอยางพระสวดมนต.  แมที่ 
พระสวดมนตนี ้ก ็เป นเรื ่องทองๆ  เส ียสวนมาก   เป นเรื ่องไมเข าใจธรรมะอีก 
เหมือนกัน.  มันตองเกี ่ยวกับความคิดนึกพิจารณาไปตามแนวของธรรมะ  แลว 
เกิดความรูสึกไปตามแนวของธรรมะเทานั้น  ที่จะรูธรรมะไดเร็ว. 
 

ในธรรมะชั้นสูงขึ ้นไปอีก  ตองมีอุบายที ่จะใหเด็กของเรารู จักสังเกต 
เชนเดียวกับในหลักการของการสอนวิทยาศาสตร  นี้ครูบาอาจารยเขาใจดีอยางยิ่ง : 
รูจักทําใหเด็กเรียน  รูจักทําใหเด็กสังเกตลึกซึ้งในหองเรียนวิทยาศาสตร;  แต 
ทีชั่วโมงสอนจริยศึกษา  ทําไมไมทําอยางนี้บาง ;  ทําไมจึงทําหวัดๆ พอแลวๆ ไป 
ทั้งที ่ธรรมที ่จะตองสอนมันละเอียดยิ ่งกวาเรื ่องของวิทยาศาสตร  หรือวัตถุของ 
วิทยาศาสตร  ทางเคมี  ทางฟสิกส  เหลานี้เสียอีก  เพราะมันดูดวยตาไมเห็นยิ่งไป 
กวานั้นอีก ;  ฉะนั้นจึงตองสอนใหเขารูจักสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นหรือรูสึกขึ้น  ในจิตใจ 
ของเขาวามีอะไรเกิดขึ ้นอยางไร  เปลี่ยนแปลงอยางไร  ในขั้นตนๆ งายๆ นี้. 
เชนวา  เราจะเกิดรักขึ้นมาอยางไร,  จะเกิดเกลียดขึ้นมาอยางไร,  จะเกิดโมโห 
ขึ ้นมาอยางไร ,  จะเกิดกลัวขึ ้นมาไดอยางไร ,  จะเกิดเศราขึ ้นมาไดอยางไร 
ดังนี้ เปนตน ;  ซึ่งที่แทมันเปนเพียง  mechanism  ทางจิตเทานั้นเอง.  ขอใหรูจัก 
สังเกต  และตั้งขอสังเกตอยางนี้  ไมเทาไรเด็ก ๆ ของเราจะฉลาดในธรรม  โดยไม 
ตองออกชื่อธรรมที่เปนบาลียุงยาก. 
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อาตมาเห็นดวย  ที่ครูบาอาจารยหลายคน  เสนอขึ้นมาถึงอุปสรรคท่ี 
เกิดมาจากภาษาบาลี.  จริงอยู  อุปสรรคของภาษาบาลีมีอยู มาก  เราควรจะ 
ทําเปนคําไทย  แตพรอมกันนั้น  เราก็ใหจําไวเปนภาษาบาลีไปพลาง  ไมเทาไรมัน 
ก็จะเปนคําไทยไปเอง. 
 

เร่ืองคําไทยคําบาลีนี้  อาตมาไดคํานวณใหฟงตั้งแตคราวที่แลววา  ใน 
ภาษาไทยสมัยใหมของเรานั้น  เต็มไปดวยภาษาบาลีตั้ง  ๖๐  เปอรเซนต  ไปเปดดูเถิด 
หนากระดาษไหนก็ได;  หนังสือรุนแรกๆ ที่วาเปนภาษาไทยมากๆ เชนหนังสือ 
สามกก  หนังสือราชาธิราช  อยางนี้ก็มีคําที่เปนภาษาบาลีอยูตั้งหลายสิบเปอรเซนต 
เหมือนกัน  ในหนาหนึ ่งๆ มีตั ้ง  ๒๐-๓๐  คํา  แตไมไปสังเกตมันอยางละเอียด 
ไมไปขีดทีละคํา  ก็ไมรูและเขาใจวาเปนภาษาไทยไปหมด.  รกรากของภาษาไทย 
มีภาษาบาลีสันสกฤตเจืออยูมาก  เพราะวาชาวอินเดีย  เขาเขามาที่ดินแดนนี้ตั้งพัน 
กวาปหรือตั ้งสองพันกวาปมาแลว  ดังนั ้นเราไมควรรังเกียจภาษาบาลี  แตเรา 
พยายามใชใหเปนภาษาไทยมากขึ้น  อยากันออกไป  มิฉะนั้นจะเพิ่มความลําบากขึ้น 
สอนภาษาไทยใหรูภาษาบาลีพรอมกันไปเสียในตัว  เชนคําวา  พระพุทธก็เปนบาลี 
พระธรรมก็เปนบาลี  พระสงฆก็เปนบาลี  จริยธรรมก็เปนบาลี  พุทธิศึกษาก็เปน 
บาลี  จริยศึกษาก็เปนบาลี  พลศึกษา  หัตถศึกษาก็เปนบาลี ;  เห็นไดชัดอยู วา 
ลวนแตเปนรูปที่ถอดมาจากสันสฤตหรือบาลีไปหมด;  แตเพราะใชกันจนชิน 
มันจึงเปนอยางนั ้น  ;  ไมเทาไรคําวา  นิพพาน   วัฏฏสงสาร  ฯลฯ   จะมาเปน 
ภาษาไทยไปหมดเหมือนกัน. 
 

ภาษาอังกฤษนั้น  คําวา  “กรรม”  ก็เปนภาษาอังกฤษไปแลว  :  เขาใช 
คําคุณศัพทวา  karamic,  ใชคํากริยาวิเศษณวา  karamically ;  นี่เปนภาษาอังกฤษจา 
ไปเลย ;  แตคํานี้ก็คือคําวา  “กรรม”  ในภาษาสันสกฤต  และ  “กัมม”  ในภาษา 
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บาลี  อยางนี ้เปนตน.  ฉะนั้น  โปรดตั ้งใจใหตรง  ไมลําเอียงเกี ่ยวกับภาษาบาลี 
และภาษาไทยนี้ใหถูกเต็มท่ีสักหนอย  มันจะเปนไปเพื่อผลอันดี.  ที่ครูบาอาจารย 
ตั้งขอสังเกตมานั้น  ดูเหมือนวาตั้งขอสังเกตในภาษาบาลีมากไปหนอย. 
 

ทั้งหมดที่กลาวมานี้  เรียกวาการสอนดวยหลักวิชา  ชนิดที่ทําใหเกิด 
ความรู   ความคิด  ;  ทีนี ้ข อที ่สองตอไปคือ   การทําใหด ู  อบรมสั ่งสอนโดย 
ทําใหดู  ใหเกิดความเชื่อ  ความเลื่อมใส  ความสนใจอยางยิ่ง. 
 

เกี่ยวกับการสอนดวยการทําใหดูนี้  อาตมาจะยกตัวอยางงายๆ เหมือน 
อยางวา  แมไกมันสอนลูกของมันใหเขี ่ยดินเปน  ใหวิ ่งเปน  ใหบินเปนนั ้น  มัน 
ก็เขี่ยใหดู  วิ่งใหดู  บินใหดู  มันไมคอยพูดกันเลย.  สวนลูกไกที่ฟกดวยเครื่องฟก 
ในหองฟกนี ้  มันเขี ่ยไมเปน  เลี ้ยงจนโตแลวก็ยังเขี ่ยไมเปน  งุ มงามจนเขาตอง 
เลี้ยงอยูเรื่อย  จนกระทั่งบางตัวไมเคยเขี่ยเลยตลอดชีวิต  เพราะไมเคยเห็นตัวอยาง 
ในการเขี ่ย.  แตลูกไกปาแลวเขี ่ยเปนในวัน  ๑  หรือ  ๒  วัน  เพราะแมมันเขี ่ย 
ใหดู  โดยไมไดพูดกันเลย ;  นี่จะเห็นไดวา  ตัวอยางที่ทําใหดูนั้นมันมีคามากมาย 
มีน้ําหนักมากมาย  ;  แมพวกเราก็มักจะพูดกันวา   “สิบปากวาไมเท าตาเห็น ”; 
นี่คือมัวแตพูดดวยปาก  มันก็ตองพูดกันสิบเทา  จึงจะเทากับเห็นตัวอยางดวยตา 
ทีหนึ่งหรือเทาหนึ่ง. 
 

ผูใหญสมัยนี้ถูกเอยถึงมากที่สุด!  ที่จริงเราไมใชจะพูดกระทบกระทั่ง 
ผูใหญ  จะไปที่ไหนๆ ก็มักจะไดยินคําที่วา  ผูใหญไมทําตัวอยางใหดี.  ในการสัมมนา 
ก็พูดถึงกันแตอยางนั ้น;  ในปญหาบัตรที ่ยื ่นเขามานี่ก็มีอยางนี ้มาก  ถึงขอที่วา 
ผูใหญไมเปนตัวอยางที่ดี ;  แปลวา  ผูใหญถูกเอยถึงมากในทางที่เปนตัวอยางไมดี. 
นี่จะจริงหรือไมจริง  อาตมาไมใครจะไดทราบนัก  เพราะไมคอยไดเขามาอยูในบาน 
ในเมืองกะเขา  จนสมัครที่จะเรียกตัวเองวา  “พระเถื่อน”  อยางนี้ ;  ไดโปรดเขาใจ 
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วาตรงกับความจริง  เพราะมัวอยูแตในปา;  มันจึงเปนเรื่องที่ครูบาอาจารยจะตอง 
เขาใจเอาเองวา   มันจริงหรือไมจริง   แตมันก็นาจะจริง   เพราะวามีขอที่พูด 
ถึงกันมากขึ้นๆ .  ถาลงตัวอยางไมดีอยูเพียงไรแลว  ก็ตองมีอุปสรรคในการอบรม 
สั่งสอนตามวิธีนี ้อยู เปนอันมาก ;  แตเราจะตองเห็นอกเห็นใจกัน  หวังดีตอกัน 
ชวยกันปรับปรุงแกไขพรอมกันไป  โดยวิธีที่สุภาพและเหมาะสม. 
 

เรายอมรับกันทั่วไปแลววา  ส่ิงชั่วรายที่ตําตาอยูทุกวันนั้นแหละเปน 
อิทธิพลอันใหญหลวง  ที่พายุวชนของเราไปสู ความรวนเรทางจริยธรรม  ฉะนั ้น 
เราชวยกันทุกอยาง  ทุกทาง  ที่จะขจัดสิ ่งชั ่วที ่ตําตาอยูเสมอ.  เราจะตองระลึก 
ใหดีวา  ในบรรดาสิ่งที่เรากําลังนิยมกันอยูนี้  อยางเชน  championship  นานาชนิด ; 
ใครเปนเอก  เปนเดนอะไรขึ้นมา  ทางนักมวย  ทางแขงรถ  ฯลฯ  ทางอะไรกต็าม 
นี ้มันควรจะดูกันเสียกอน  มีจริยธรรมเจืออยู หรือเปลา.  บางทีมันก็เหอๆ ไป 
ตามคนที่เปน  champion  นั้นๆ :  เขาแตงตัวอยางไร  เขานุงหมอยางไร  เขาทํา 
หนาทําตาอยางไร  เขายิ ้มอยางไร  นี้เด็กๆ ก็เอาอยางกันเปนแถว  โดยไมมี 
ความหมายวาเพื ่ออะไร ;  ไมมีความรูวา  เพื ่ออะไร ;  แตทําไปเพราะสิ่งเหลานี้ 
ตําตามากที่สุด.  หรืออยาง  fashion  show  ที่ชอบแหกันไปดูจนเสียคาบัตรผาน 
ประตูนั้น  มันก็อยางเดียวกัน  :  มันมีความหมายของจริยธรรมที่ตรงไหน ;  แลว 
ทําไมมันจึงมีขึ้นไดมากมาย  แลวก็ดึงเวลาไปหมด.  ทานลองคิดดูวา  สิ่งเหลานี้ 
ทานจะเขาใจวาอะไร  มันเปนตัวอยางในทางไหน  หรือมันใหความหมายความรูสึก 
ไปในทางไหน  ;  ควรเรียกมันวา  championship  สมความหมายของคําๆ นี้ 
หรือไม?  บางทีตัวเนื้อหาของ  championship  นั้น  ไมมีคุณคาทางจริยธรรมท่ีทําให 
โลกเปนสันติภาพถาวรเลย  ;  มีแตฟุ งเฟอไปในทางวัตถุนิยมบาง,  ไปในทาง 
ที ่จะมีตัวกู  ของกู  จัดขึ้นเทานั ้นเอง.  ฉะนั ้นเราครูบาอาจารยจะตองสอนเด็ก 
ใหรูจักสังเกตวา  ถาจะถือเอาใครเปนตัวอยาง  จะเอา  champion  คนไหนเปน 
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ตัวอยาง  เปนที่นิยมชมชอบละก็  มันจะตองใหมีไปในทางจริยธรรม  คือมีประโยชน 
แกชีวิต  แกความดับทุกขของเราเสมอไป.  กลัวแตวาครูบาอาจารยหนุมๆ สาวๆ นี้ 
จะฮือจะเฮไปตามเขาวา  ถา  champion  ละก็ใชได,  วามีใน  fashion  show  แลว 
ละก็ถือเปนหลักไดอยางนี ้เปนตน  ;  ไมรู จ ักเปนตัวของตัวเอง  ไมรู จ ักตัดสิน 
วิพากษวิจารณของตัวเอง  เราก็เสียเวลาไปตามเขาหมดเลย  ไมมีอะไรที่จะเหนี่ยว 
ร้ังไวใหอยูในรองรอยได  เพราะสิ่งที่ตําตาหรือนิยมชมชื่นนั้น  เปนไปในรูปน้ัน. 
 

มองดูใหกวางไปทั้งโลกก็จะพบวา  มนุษยในโลกเราทั้งหมดนี้  เสียเวลา 
เสียเงิน   เสียทองไปเพราะเหตุนี ้เปนอยางมากทีเดียว  ;  แลวในที ่ส ุดก็เสีย 
อยางยิ ่ง   เส ียสิ ่งที ่สําค ัญอย างยิ ่ง   คือ   เส ียความทรงต ัว ;  เส ีย   balance  ค ือ 
ความทรงตัวในทางจิต  ทางวิญญาณ  มีความลมละลายในทางจิต  ทางวิญญาณ 
ตามเขามา ;  นี ่ค ือตนเหตุของวิกฤติการณ ถาวรของโลกเรา .  กอนที ่เราจะไปเหอ 
พวกใหมๆ ที ่เขานิยมกันวา  เมืองนอก   เมืองนา  พวกฝรั่งกาวหนา,  นี่ตองดู 
กอนวา  มันกาวหนาไปในทางลมละลายของวิญญาณหรือเปลา?  นั้นก็ดูวาจริยธรรม 
วัฒนธรรม   ศาสนาของตะวันออกเรานี ้  แมจะไมก าวหนา  แตม ันก็มั ่นคงอยู ใน 
รองรอยของจริยธรรมหรือเปลา?  เราดูดวยจิตใจที่เปนอิสระอยางนี้  เราก็จะรูจัก 
เลือกตัวอยาง .  การรู จ ัก เลือกอยางนั ้น   ไมใชของเล็กนอย   มิใชคําพูดที่ 
เล็กๆ นอยๆ เลย ;  เมื ่อเรารูจักเลือกตัวอยางแลว  เราก็ไดตัวอยางที ่ดี  ใหแก 
ตัวเราเอง  ใหแกศิษยตาดําๆ ตัวเล็กๆ ของเรา  และนําไปถูกทางได. 
 

ทีนี้มาถึงหลักขอสาม  ที่เรียกวา  การสอนดวยการมีความสุขใหดู. 
 

การเผยแผอบรมสั่งสอนโดยมีความสุขใหดูนั้น  คุณครูจะตองมีอนามัยดี 
ทั้งทางกาย  ทั้งทางจิต  มีความราเริง  แจมใส  ไมมีความทุกข  หรือที่เรียกวามี 
อินทรียผองใส  ที่เปนเหตุใหเด็กเคารพนับถือไวใจ  อยากทําตามคําพูด  คําสอน 
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ทนอยูไมได.  ขอนี้ตองขอยกตัวอยางความสําเร็จที่ประสบมาแลว  ในวงการ 
เผยแผพระพุทธศาสนา. 
 

เชน  พระอัสสชิ  เปนพระสาวกองคหนึ่ง  ในชุดแรกที่สุดที่เกิดขึ้นใน 
พระพุทธศาสนา  ที่พระพุทธเจาทรงสงออกไปประกาศพระศาสนา.  พระอัสสชิทาน 
มีอินทรีย๎ผองใส  มีอิริยาบถงดงาม  แสดงแววตาของความสุข.  ทีนี้ก็มี  อุปติสสะ 
โกลิตะ  ศิษยเอกฝายปริพาชก,  ซึ่งตอมาเปนพระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะนั้น. 
เขาไมไดรับความพอใจในลัทธิศาสนาที่เขากําลังศึกษาอยู ;  เผอิญเขาเดินอยูที่ 
ถนน  สวนทางกับพระอัสสชิเทานั้น  ไมไดพูดจาอะไรกันเลย  เพียงแตเห็นอินทรีย 
ผองใสของพระอัสสชิก็สนใจอยางยิ่ง  และเชื่อแนวา  นี่คือบุคคลที่มีธรรมะ  หรือ 
เขาถึงธรรมะ  ฉะนั ้นจึงไดติดตามไป.  ครั้นเสร็จการบิณฑบาตแลว  จึงไดถาม 
จึงไดรูเรื่องหลักธรรมที่เปนหัวใจของพระพุทธศาสนา  ที่วา  “สิ่งทั้งปวงมาแตเหตุ 
เปนไปตามเหตุ  ดับเพราะหมดเหตุ”  ซึ ่งรวมความแลวคือวา  ไมควรยึดมั ่น 
ถือมั่นวาตัวตนนั่นเอง ;  จึงไดเลื ่อมใสในพระพุทธศาสนา  แลวมาบวชในพระ 
ศาสนานี้  ซึ่งตอมาไดเปนพระอัครสาวกของพระพุทธเจา   คือพระสารีบุตร 
พระโมคคัลลานะ  นี ้ขอใหถือเปนตัวอยางวา  การมีความสุขใหดูนั ้น  เผยแผ 
ศาสนาไดอยางเฉียบขาดที่สุด. 
 

ในการสอนจริยธรรม  แมในโรงเรียนก็เหมือนกัน  ควรจะสอนดวยการ 
แสดงผลดีใหดู   มีผลดีแสดงใหดู  อยู ที ่เนื ้อที ่ตัวของครู  อยูที ่หมู คณะของเรา 
รวมทั้งใหเด็กรูจักสังเกตที่มีอยูแกประเทศชาติของเรา  ในระบอบวัฒนธรรมขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีของเรา .  นี้จะเปนการเผยแผธรรมะ  แผพระศาสนาที ่ดี 
ที่สะดวกดายไมยุงยาก  ไมลําบากอะไรหมด  ฉะนั้น  ขอใหประพฤติดี  ตั้งตนอยูดี 
แสดงความสุขใหคนอื่นดูเทานั้นเอง  ซึ่งตางคนตางจะเปนผูเผยแผธรรมะ  แผพระ 
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ศาสนาอยางยิ ่ง  ยิ ่งกวาที ่พระเทศนอยู บนธรรมาสน  ซึ่งมีคาสองไพเบี ้ย  ในเมื ่อ 
มีความสุขใหดู  มีการปฏิบัติใหดูนี ้  มีคาตําลึงทองหนึ ่งบาง  หรือชั่งทองบาง 
สิบชั่งทองบาง. 
 

ขอใหเราตั้งตนอยูดวยธรรมะ  มีลักษณะของธรรมะปรากฎอยูที่เนื้อท่ีตัว 
ที่กาย   วาจา   ใจ ,  มีแววตาที ่แสดงความสุข  ไมมีทุกข  ไมตกนรกทั ้ง เปน 
ซอนอยูในภายใน  มีลักษณะแหงความเปนผูไมมัวเมาในตัวกู  ของกู  อยูเสมอ ; 
นั ่นแหละคือวิธีการเผยแผที ่ด ี.  เราตองการครูบาอาจารยที ่แจมใส   มีความ 
ประพฤติดี  มีความสุข  ไมมีปญหาสวนตัวครอบงํา  ซึ่งไมสอใหเด็กเห็นวา  แมแต 
ครูก็เอาตัวเองไมรอด  แมแตครูก็ยังเรารอนอยางนี้เปนตน. 
 

เกี่ยวกับขอน้ี  มีบาลีที่ทานทั้งหลายทุกทานจะตองไดยินไดฟง  เพราะวา 
เมื่อมีการสวดมนตเย็นตามบาน  ตามงานตางๆ ที่เรียกกันวา  มงคลสูตร  ก็มีอยู 
ขอหนึ ่งวา  “สมณาน ฺจ  ทสฺสนํ  ฯลฯ  และตอทายถึง  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ”  นี้ 
หมายความวา  ในบรรดาสิ่งที่เปนมงคลอันสูงสุดนั้น  มีขอที่วา  การไดเห็นสมณะ 
รวมอยูดวย.  การไดเห็นสมณะเปนมงคลสูงสุดนั ้น  สมณะคืออะไร?  สมณะที่ 
แทจริงคืออะไร?  พระพุทธเจาก็ไมไดตรัสวา  เอาผาเหลืองมาคลุมแลวเปนสมณะ; 
ทานทรงปฏิเสธหมดวา  ไมไดเปนสมณะเพราะโกนหัวใหโลน,  ไมไดเปนสมณะ 
เพราะเอาผากาสายะมาพันที่ตัว  ฯลฯ  อยางนี้ ;  แตเปนสมณะเพราะมีความสงบ 
ระงับ  ตามความหมายของคําวา  สมณะ ;  สม  แปลวา  สงบ ;  สมณะ  แปลวา 
ผูสงบ.  ผูสงบ  ก็คือ  สงบจากความวุนวายของตัวกู  ของกูอีกนั ่นเอง ;  ที่สงบ 
ก็เพราะไมมีความยึดมั ่น  ถือมั ่นเปนตัวกู  ของกู  ที่ใหเกิดวุนวายเปนความโลภ 
ความโกรธ  ความหลง  ขึ้นมา. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๑๘

เพียงแตไดเห็นสมณะเทานั้น  ทานวาเปนมงคลอยางยิ่ง  และมีความ 
ดึงดูดอยางยิ่ง  เหมือนอยางที่พระอัสสชิมีใหแกอุปติสสะ  โกลิตะ  อยางที่กลาวมาแลว. 
ฉะนั้น  ครูก็เปนสมณะได  :  ครูบาอาจารยที่สอนอยูในหองเรียนนั้นก็เปนสมณะ 
ได  ขอใหมีความสงบระงับทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ  ทางความรูสึกความคิดนึก 
ทางทิฏฐิ  ความคิดเห็น   ความเชื ่ออะไรตางๆ  ลวนแตใหเปนไปในทางของ 
ความสงบ  ไมพลุงพลาน  เรารอนอยูดวยความกระวนกระวาย  ดวยอํานาจของ 
ความยึดมั่น  ถือมั่น  อยางที่กลาวนั่นเอง. 
 

ลักษณะเชนนี ้  เขาใชเรียกบรรพชิตวา  เปนทัสสนานุตตริยะ.  การ 
เห็นสมณะนี้จัดเปนทัสสนาตตริยะอยางหนึ่งเหมือนกัน  เพราะฉะนั้นจึงกลาวไดวา 
การไดเห็นผูมีความสุขนี้  มันเปนสิ่งที่มีอิทธิพลมาก  ที่จะดึงผูนั้นมาสูการปฏิบัติ 
ตาม  จนทนอยูไมได  เพราะไวใจอยางยิ ่ง  ที่สอนดวยปากนั้นไมเกิดความไว 
วางใจ  กลับใหเกิดความรู ความคิด  ที ่เปนความสงสัยลังเลดวยซํ้าไป  ทําให 
ไมเชื ่ออยางเต ็มที ่  ไมเสื ่อมใสอยางเต ็มที ่  แตวาถาปฏิบัต ิใหด ู  จึงจะเชื ่อ 
จะเลื ่อมใส ;  ถึงกระนั้นความไวใจยังไมเต็มที่  ตอเมื ่อมีความสุขเพราะประสบ 
ความสําเร็จใหดู  คนเราจึงจะไวใจเต็มที่  และนึกอยากทําตามจนไมตองมีใครชักชวน. 
 

ในเรื่องทางวัตถุเราเห็นไดชัด  เชนวา  ถาใครประดิษฐสินคาเพื่ออาชีพ 
การคา  การอุตสาหกรรม  หรืออะไรข้ึนมาไดอยางหนึ่งมีผลดี  ก็เฮกันทําตามอยาง 
ยั ้งไมอยู   จนของนั ้นลนหรือเฟอไปอีก.  นี ้ไมตองจูง  ตองลาก   ตองเข็นอะไร 
กันเลย  เพราะมันแสดงใหดูดวยการประสบความสําเร็จมีผลเปนเงิน  เปนทอง 
ให ด ู ;  นี ้เป น   เค รื ่อ ง เป รียบ เท ีย บท างว ัต ถ ุ.  ในทางธ รรมะห ร ือ จ ริย ธ ร รม 
ก็เหมือนกัน  เราตองไดบุคคลที่ปฏิบัติใหดูและมีความสุขใหดู  จึงจะเกิดความ 
สมัครใจ  ในการที ่จะปฏิบัติตามจนทนอยู ไมได  ฉะนั ้นจึงถือวา  เปนเครื่องมือ 
การเผยแผ  หรือเปนวิธีเผยแผแบบหนึ่ง  อยางยิ่ง  หรือ  อยางที่สุด  ทีเดียว. 
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ทั ้งหมดที ่กลาวนี ้จะเห็นไดวา  การเผยแผจริยธรรมหรือธรรมะ  ซึ ่ง 
บัดนี้กําลังจะมามีอยูในหองเรียนในโรงเรียนดวย  นี้จะตองใชอุบาย  ๓  วิธี  ดังที่ 
กลาวแลว  คือ   สอน   ใหเก ิดความรู   ความคิด   ความเข าใจ  ;  ปฏิบ ัต ิให ด ู  เพื ่อ 
ใหเกิดความไววางใจ ;  รับผลใหดู  จนอยากปฏิบัติตามทนอยูไมได.  ขอไดโปรด 
นําหลักการคราวๆ นี้  ไปพิจารณาดูอยางละเอียด  แลวนําไปใชใหได  ในการปฏิบัติงาน 
ประจําวันของครูบาอาจารย.  นี่เปนการตอบปญหาหลายปญหาที่ถามอยางนี้ไปในตัว. 
 

มีเรื ่องที ่เกี ่ยวกันอยู อ ีกเล ็กน อย   ก็อยากจะกลาวเส ียเลยวา  บรรดา 
สิ ่งตางๆ ลวนแตจะตองมีแผนการ  ที ่เรียกวาอุบาย  หรือกุศโลบาย  เสมอไป . 
ขอน้ีเปนเรื่องของปฏิภาณ  หรือความไหวพริบ  ไมอาจจะนํามากลาวอยางตายตัวได 
เพราะมันเปนเรื่องเฉพาะหนา  เฉพาะเรื่อง  เฉพาะกาล  เฉพาะเวลา  เฉพาะคน 
จะตองพยายามเสาะหา  หรือวาคอยสังเกตอยูตลอดเวลา  ที่วาจะตองใชอุบาย 
อยางไร.  แมแตการเผยแผจริยธรรมทั ้ง  ๓  วิธีนี ้  ก็เรียกวาเปนอุบายหรือเปน 
เครื่องมืออยางหนึ่ง  ฉะนั้นเราจะตองมีการใชอุบายในการกลับใจคน  ซึ่งมีเรื่อง 
มากมาย  ;  แมแตในเรื่องนิทานเล็กๆ  นอยๆ  ,  เ รื่องนิยายเล็กๆ  นอยๆ  , 
ก็ยังมีใหอาน  ใหนําไปคิดไปนึกเปนตัวอยางได.  เราจะตองมีอุบายกลับใจคน 
ขนาดที่เรียกวา  เอาคนเขาบวงที ่แนบเนียน  ทํานองหมากรุกกล  และเปนบวงที่ 
ดึงไปในทางที่ดี  ไมใชเอาเขาไปในทางทําลาย.  เราจะตองดึงเอาลูกศิษยตาดําๆ 
ของเรามาเขาบวงของธรรมะใหจงได.  อุบายอยางนั้นมันมีมากเหมือนกัน  เปนเรื่อง 
ที่ฝากไวใหสนใจเอาเอง. 
 

อยางนิทานชาดก  เรื ่องสุตโสม  จะขอนํามาเลายอๆ สั้นๆ วา  พระ 
สุตโสมถูกยักษโปริสาทจับไปเพื่อจะกิน.  แตก็ยังเอาตัวรอดไดในขอท่ีวา  สุตโสม 
ขอผัดวาอยาเพอกิน  เพราะเขาไดสัญญาไวกับนักศึกษาคนหนึ่งที่มาจากตางประเทศ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๒๐

วา  จะใหฟงอะไรอยางหนึ่ง  ซึ่งประเสริฐท่ีสุด.  สุตโสมเปนนักศึกษามากถึงอยางนี้ 
จริง ๆ ไมไดผัดเพียงเพื่อจะหนีเอาชีวิตรอด  โดยอางเลศไปฟงความรูขอนั้นตาม 
ที่ตกลงกันไว.  ยักษไมคอยจะเชื่อเครดิต  แตเพราะวาเขาเคยเปนพระเจาแผนดิน 
มากอน  สุตโสมก็เปนพระเจาแผนดินมากอน  จึงเชื่อเครดิตกันและปลอยใหไป. 
สุตโสมไดไปฟงความรูธรรมะประเสริฐสุด  ที่ถือกันวาเปนคําสอนของพระพุทธเจา 
องคกอนๆ ;  เพราะชาดกทั้งหมดยอมหมายถึงเรื่องที่เกิดกอนพระพุทธเจาองคนี้ 
ทั้งนั ้น ;  พอไดฟงแลวก็กลับมา.  ยักษจึงไดฉงนวา  นี่ทําไมมันจึงกลับมาและ 
ไมกลัวตาย  ชะรอยจะเปนเพราะอานุภาพของสิ่งที่ไดฟงมานั่นแหละทําใหสุตโสม 
ไมกลัวตาย  ยังกลับมาสูความตายอีก.  ที่จริงก็หลุดมือไปแลว  ควรจะเตลิดหนี 
ไปเลย  ทําไมกลับมาอีก  ฉะนั้นสิ่งที่ไดฟงนั้นคงจะชวยใหสุตโสมกลาหาญ  หรือ 
ทําใหเปนผูรักษาความสัตย  ไมกลัวตาย ;  ยักษนั้นก็เลยเกิดอยากจะฟงสิ่งที่สุตโสม 
ไดฟงมาเหลือกําลัง ;  สุตโสมก็กลาวธรรมะนั้นใหฟง.  ยักษนั้นไมใชหมายความ 
วาจะเปนพาล  หรือวาไมอยูในเหตุผล  ไมมีความรูสึกท่ีเปนหลักเกณฑของธรรมะ 
เสียทีเดียว  เขาเคยเปนนักศึกษา  ทั้งเคยเปนพระเจาแผนดินมากอนเหมือนกัน 
พอไดฟงธรรมะก็พอใจธรรมะ  และเพื ่อไมใหเสียธรรมเนียมวา  เมื ่อไดฟงธรรมะ 
จากใคร  ควรจะบูชาคุณคนนั้นบาง ;  ยักษก็เลยใหสุตโสมเลือกเอาพรสักอยางหนึ่ง 
ไดตามใจชอบ  กอนแตที่จะตายเพราะถูกยักษกิน. 
 

สุตโสมไดขอพรวา  “ขอใหตัวเขาเองไดเห็นยักษนี ้มีอายุยืนรอยป”. 
นี่แหละลองคิดดูเถอะวา  ยักษนี้เขาบวงของสุตโสมอยางไร ;  ยักษก็ตองเอออวย 
ยอมตกลง  และบางทีจะยิ่งยินดีดวยซ้ํา  เพราะเขาปรารถนาความสุขสวัสดีแกตัว 
ใหมีอายุยืนตั้งรอยป.  ทีนี้เร่ืองมันก็มีวา  ที่ใหยักษมีอายุยืนรอยปก็หมายความวา 
สุตโสมตองไมตาย  เขาจึงจะไดเห็นยักษมีอายุยืนรอยปได :  ยักษก็กินไมลง 
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กินไมไดอยางนี้เปนตน  คําตอบที่ตอบออกไปวา  “ขอใหเราไดเห็นทานมีอายุยืน 
รอยป”  นี้มันเหมือนกับอุบายที่ฉลาดขนาดหมากรุกกล  ที่ดึงคนมาเขาบวงของ 
ธรรมะ  ไมใชเพื ่อประโยชนแกตัวอยางเดียว ;  เขามีจิตใจที่วางจากตัวกู  ของกู 
ไมขลาด  ไมกลัว  มีจิตใจแจมใส ;  จึงอาจนึกอุบายตางๆ เปนปฏิภาณไหวพริบ 
เกิดขึ้น.  นี่คือตัวอยางการใชอุบาย.  เราจะตองใชอุบายชนิดที่ใครหลบหลีกไมได 
ในการที่จะพาลูกเด็กๆ ตาดําๆ ของเราไปเขาบวงของธรรมะ  ที่มีอยูมากมายเหลือ 
ที่จะเอามากลาวไดอยางนี้เปนตน.  ตัวอยางนี้อาจจะสูงเกินไปสําหรับเด็ก  แตไม 
สูงเกินไปสําหรับผูใหญ ;  สําหรับเด็กก็เอาไปยอสวนเอาตามสมควรก็แลวกัน. 
 

รวมความวา  ในการเผยแผจริยธรรม  นี้  เรามีอุบายที่จะเผยแผดวยวิธี 
ทั้งสาม ;  และเราจะมีอุบายกลับใจคน,  เราจะมีอุบายในการเอาคนเขาบวงของ 
ธรรมะ  อยางแยบคายที่สุดเหมือนหมากรุกกล ;  จึงจะได ช่ือวาเปนครูบาอาจารย 
แทจริง  คือ  เฉลียวฉลาดในการสถานะทางวิญญาณของคนในโลกไดจริง. 
 

ทั ้งหมดนี ้  เปนเรื ่องของ  การธํารงไวซึ ่งจริยธรรมใหคงมีอยู ในโลก 
เปนการสืบอายุจริยธรรม  เหมือนปลูกตนโพธิ์ไวประจําโลก  แลวก็รดน้ําพรวนดิน 
อยูเรื่อยไป ;  ทีนี ้  ถาตองการพืชพันธุขยายออกไปมากตน  ก็อาจทําไดดวยการ 
เผยแผอยางที่กลาวมาแลว  วา  ใชอุบาย  ๓  วิธี  คือ  การสอน,  การทําตัวอยางใหดู, 
มีความสุขใหดู  และ  มีอุบาย  การกลับใจเขา  คือดึงเขาเขามาในบวงของธรรม. 
นี่เปนแนวคราวๆ ทั่วไปอยางนี้  เทาที่เวลาอํานวยใหกลาวได. 
 

อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้  เพราะสิ้นสุดลงแหงเวลาเพียงเทานี้ 
 

--------------------- 
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ปาฐกถา 

เรื่อง 

อุดมคติของครูตามทัศนะทางฝายพุทธศาสนา 
ภิกขุ  พุทธทาส  อินทปญโญ๑ 

แสดง   ณ   หอประชุม   วิทยา ลัยครูสวนสุนันทา   กรุ ง เทพฯ  
ในที่ ประชุมครู โ ร ง เรี ยนฝกหัดครูทั่ วประ เทศ  

วันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๔๙๘ 
-------------- 

 
ทานผูเรียกตัวเองวาเปนครู  ทั้งหลาย, 
 

อาตมารูสึกยินดี  ที่ไดมาพบปะบุคคลที่เรียกตัวเองวา  เปนครู  อาตมา 
ไดรับคําขอรองของผูจัดการอบรม   ใหมาบรรยายหลักพุทธศาสนา  ตามที่ครู 
ทั ้งหลายควรจะทราบ   นี ้ก ็น ับวาเปนความยินดีอ ีกสวนหนึ ่ง  ที ่ไดม ีโอกาสทํา 
ประโยชนเพื่อนมนุษยดวยกัน,  แตความยินดีสวนใหญ  ก็ยังคงเกิดมาแตโอกาส 
ที่ไดพบผูที ่เรียกตัวเองวา  ครู  อยูนั ่นเอง.  อาตมารูสึกวาออกจะเปนการยาก 
ในการที่จะเลือกเรื่องมาบรรยายสําหรับครู.  ในที่สุดไดตกลงใจวา  จะเลือกเอาเรื่อง 
ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑในพระพุทธศาสนาหรือตามความมุงหมายทางพระพุทธศาสนา 
อันจะแสดงใหเห็นวา  ครูนั ้น  คือบุคคลประเภทใดในโลกนี ้  มาบรรยายเปน 
สวนใหญ .  เพราะวา  ถาพวกครูเราไดทราบเรื่องนี้แลว  จะเปนกําลังใจอยางยิ่ง 
 

                                                
๑ ในสมัยที่ดํารงสมณศักดิ์เปนพระอริยนันทมุนี 

๓๒๓ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๒๔

สําหรับปฏิบ ัต ิหนาที ่ของครู  ทั ้งนี ้โดยที ่อาตมาเชื ่อวา   ความรู ทั ่วๆ   ไปนั ้น   มี 
กันอยู ท ุกคน  แตกําลังใจที ่จะปฏิบัติตามความรู ที ่รู อยู แลวนั ้น  ยังไมแนนักวา 
จะมีกันเพียงพอหรือไม  ในเมื่ออุดมคติของคําวาครูอยูลึก  จนยากที่จะเขาใจได. 
เพราะฉะนั้น  จึงจําเปนที่จะตองพยายามทําความเขาใจในเรื่องนี้กันเรื่อยๆ  ไปให 
เพียงพอ  จนกวาจะเกิดกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของครู  อยางเพียงพอดุจกัน. 
 
 

อุดมคติของคําวา  “ครู”  มีอยูหลายอยางหลายทางดวยกัน.  อาตมา 
จะขอบรรยาย  เฉพาะสวนที่มองดูกันแตตามหลักของพระพุทธเศาสนาเทานั ้น, 
จึงในตอนแรกที ่ส ุดนี ้  อาตมาอยากจะกลาวเจาะจงเรื ่อง  “อุดมคติของคําวาครู 
ตามความหมายทางพุทธศาสนา”  นั่นเอง.  อุดมคติของคําวาครู  ตามความหมาย 
แนวอื่นๆ  ทานทั้งหลายอาจจะทราบกันอยูแลว  และทราบดีกวาอาตมาเสียอีก. 
อาตมาจึงขอถือโอกาสกลาวเฉพาะที่เพงดู  ตามแนวพระพุทธศาสนาเทานั้น. 
 

คําวา  ครู  คนทั่วไปหรือโดยหลักภาษาไทยเรา  มักจะถือเสียวา  เปนผู 
สอนหนังสือหรือสอนวิชาความรู  กระทั ่งวิชาอาชีพ .  แตถามองกัน   ตาม 
อุดมคติทางพุทธศาสนาแลว   คําวา   “ครู”  มิไดหมายความอยางนั ้น . 
อาตมาไดพยายามสอบสวนคนควาความหมายของคําวาครู  โดยภาษาบาลี,  และ 
สันสกฤต ,  ตลอดถึงปรากฏ   ซึ ่ง เปนพื ้นฐานของภาษาทั ้งสองนี ้,  โดย 
ประวัติของคําๆ  นี ้  โดยเฉพาะในสมัยพุทธกาล   วามีความหมายอยางไร  ? 
ในที่สุด  ก็ไดความหมายของคําวาครูๆ  นี้  ผิดจากที่เราเขาใจกันอยูจริงๆ.  ทาน 
ที่คุนเคยกับการอานภาษาตางประเทศ  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  ที่เขาแปลจาก 
ภาษาสันสกฤต  โดยเฉพาะคือวรรณคดีในฝายศาสนาฝายสันสฤต  ที่แปลมาจาก 
สันสกฤตแลว,  ทานจะพาคําวาครู ๆ  นี้เขาแปลวา  “มัคคุเทศกทางวิญญาณ”. 
หรือ  “ผูนําฝายวิญญาณ”,  ใชเปนภาษาอังกฤษวา  “spiritual  guide”  ซึ่งแปลวา 
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๓๒๕อุดมคติของครูตามทัศนะทางฝายพุทธศาสนา 

“ไกดหรือผูนําเที่ยวทางวิญญาณ”.  ถามองดูกันถึงความหมายของคํา ๆ  นี้ตามแนว 
ของพุทธศาสนา  ก็จะไดความตามนั้นจริง ๆ  หรืออีกอยางหนึ่งก็คือวา  ผูยกสถานะ 
ทางวิญญาณของมนุษยใหสูงขึ้น  ซึ่งเรานาจะใชคําวา  “เครื่องจักรสําหรับยกสถานะ 
ทางวิญญาณของมนุษยชาติ  หรือของโลกใหสูงขึ้น”  นั่นเอง,  จึงจะเปนคําแปล 
ที่ถูกตองที ่สุดของคําวา  “ครู”.  เพราะฉะนั ้น  อาตมาจึงอยากจะสรุปความวา 
คําวา   ครู ๆ   นี ้  เมื ่อกลาวโดยหนาที ่แล ว   ก็ค ือ   “ผู นําทางวิญญาณ ”  หรือ 
“ผู ยกสถานะทางวิญญาณของโลกใหสูงขึ ้น”  และเมื ่อกลาวทางสิทธิแลว  ครู 
ก็ค ือ   “ปูชน ียบ ุคคลของโลก ”  หรือให ช ัดกวานั ้นก ็ค ือ   “เจ าหนี ้ที ่น า เคารพ 
ที ่ส ุดในโลก ”  นั ่น เอง   :  โดยหน าที ่  เป นผู ยกว ิญญาณของโลกให ส ูงขึ ้น  ; 
โดยสิทธิ  เปนปูชนียบุคคลของโลก !  ดังนี้. 
 

ขอใหทานทั ้งหลาย  จงไดพิจารณาดูวา  คําวา  ครู  มีความหมาย 
เหมือนที่เคยคิดเคยนึกกันทั ่วๆ  ไปหรือเปลา?  ถาคําวาครูเปนแตผู สอนหนังสือ 
หรือผูสอนวิชาอาชีพแลว  จะผิดจากอุดมคติของคําๆนี้  ซึ่งมีอยูในสมัยพุทธกาล 
ในประเทศอินเดียซึ่งเปนที่เกิดของคําๆ  นี้.  อาตมาอยากจะชี้แจงเกี่ยวกับคําๆ  นี้ 
สักเล็กนอย   โดยอางตัวอยางจากหนังสือที่ควรจะไดอานกันแลวทุกๆ   คน 
โดยทั ่ว ๆ ไป  เชนอยางในหนังสือบทละครสันสกฤตชื่อ  “ปรียทรรศิกา”.  ทาน 
จะไดพบคําวา  อุปชฌายๆ  ในภาษาพื้นบาน  คือปรากฤตนั้น  เปนเพียงคําใชเรียก 
ผู สอนอาชีพเทานั ้น  เชนอาจารยที ่สอนดีดพิณ   ก็เรียกวา  อุปชฌายพิณ   ดังนี้ 
เปนตน   แตคําวา   อุปชฌายในสมัยนี ้  โดยเฉพาะในเมืองไทยเราถือกันวา 
หมายถึงพระเถระผู เป นอุปชฌายในการบวชคนหรือเสกคนใหเปนพระ  ดังนี้ 
เปนตน .๑  นี ่จะเห็นไดวา   คํานั ้นมีความหมายตางกันมาก   คําวาครู ๆ   ใน 
 

                                                
๑. ในแงทางวินัยที่เกี่ยวกัยการอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกัมมวาจา อุปชฌายคือผูค้ําประกัน ตอ

สงฆวา จะคุมครองผูเขามาบวชผูนั้น ใหเรียบรอยไปจนกวาเขาจะปกครองตัวเองได จึงจะพันขอผูกพัน,  
มิฉะนั้นสงฆจะไมใหอุปสมบท คือไมยอมรับผูน้ันเขาเปนภิกษุ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๒๖

สมัยโนน  เปนคําที ่มีเกียรติสูง  เหนือไปกวาคําวาอุปชณาย.  ดังจะเห็นไดวา 
ถูกกําหนดใหเปนผูนําในทางวิญญาณ.  สวนคําวา  อุปชณาย  กลับเปนคําใชเรียก 
บุคคลที่สอนวิชาชีพ  เชนวิชาดนตรีเปนตน.  เพราะฉะนั้น  เรานาจะยึดถืออุดม 
คติของคําวาครู  ชนิดที่ใชกันอยูในอินเดีย  ในยุคพุทธกาลนั้นใหมั่งคง  จะเปนการ 
ถูกตอง  และจะเปนประโยชนยิ ่งใหญ  ในการที่จะใหเกิดกําลัง  แกบุคคลที่เปน 
ครูทุกคน  เพื่อปฏิบัติหนาที่ของตน. 
 

การยกสถานะในทางวิญญาณใหสูงขึ้นนี้  มีความหมายสึกซึ้งมาก  ขอให 
ทานสนใจในคําวา  ความสูงของวิญญาณ  ความสูงของจิตใจของมนุษยในโลกนั้น 
มันหมายถึงอะไร  ถาทานเขาใจสิ่งนั้นดี  ก็จะรูจักหนาที่ของครูไดดี  ก็จะสามารถ 
ทําตนใหเปนครูที ่ถ ูกตองตามอุดมคติของคําๆ  นี ้ด วย  จึงจําเปนที ่จะตองรูจ ัก 
ความสูงของวิญญาณ  เปนขอแรก ;  แตอาตมาอยากจะขอทําความเขาใจในคําวา 
ครูๆ  นี้  ตอไปอีกสักเล็กนอย. 
 

ที ่ว า  การยกสถานะทางวิญญาณเปนหนาที ่,  การเปนปูชนียบุคคล 
เปนสิทธิ  นั้น  ใชเราจะเกี่ยงงอนเอาประโยชนตอบแทนในการเปนปูชนียบุคคล 
ก็หามิได  แตขอเท็จจริงยอมเปนดังนั้น.  ในการยกสถานะทางวิญญาณของมนุษย 
นี้หมายถึงวา  เราตองรูวา  ตามปรกติถาไมมีการยกแลว  จิตหรือวิญญาณของ 
มนุษยจะตกต่ําอยูในสภาพเชนไร.  เราอาจจะคิดเห็นไดเหมือนกันวา  การสอน 
เขาใหรูหนังสือเพียงอานหนังสือไดนั้น  ก็ถือวาเปนการยกสถานะทางวิญญาณได 
เหมือนกัน  คือยกจากการไมรูหนังสือมาสูการรูหนังสือ,  หรือวาใหเขาฉลาดใน 
การประกอบอาชีพ  ก็ถือวาเปนการยกสถานะวิญญาณจากการไมรูจักประกอบอาชีพ 
มาใหรูจักประกอบอาชีพ.  แตวาผลที ่ไดเพียงเทานี ้นั ้น  ยังไมเปนความรอดตัว 
ของวิญญาณ  หมายความวา  ยังไมอาจจะเอาตัวรอดจากความทุกขหรือกิเลสได 
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๓๒๗อุดมคติของครูตามทัศนะทางฝายพุทธศาสนา 

เพราะว า   ผู รู หน ังส ือหร ือผู รู ประกอบอาช ีพนั ้น   ถ าหากย ังไม เข าถ ึงความส ูง 
ของวิญญาณแลว  ก็ไม อาจจะเอาตัวรอดได  อยางที ่กล าวก ันทั ่วๆ   ไปวา 
“ความรูทวมหัวก็ยังเอาตัวไมรอด”;  หรือวาประกอบอาชีพร่ํารวยแตความทุกข 
ก็ยังเต็มอกอยู นั ่นเอง.  คนเชนนี ้ไมไดเปรียบคนที ่ยากจนแมแตประการใด.  นี่ 
เปนการแสดงถึงขอท่ีวิญญาณยังไมสูง.  วิญญาณสูงจึงหมายถึง  มีวิญญาณอยู 
เหนือน้ําทวม .  น้ําในที ่นี ้ก ็ไดแกความทุกข ;  หรือลึกซึ ้งไปกวานั ้น   ก็ไดแก 
กิเลส  ;  ถาล ึก ซึ ้งไปกวานั ้นอ ีก   ก็ค ือ   ความที ่ต องเว ียนวายอยู ในวัฏฏสงสาร . 
คําหลังนี้จะฟงยากไปสักหนอย  แตความหมายก็อยางเดียวกัน. 
 

เมื่อคําวา  น้ํา  ในทางพุทธศาสนา  หมายถึง  กิเลส  และหมายถึงผลของ 
กิเลส  คือความทุกข  และหมายถึงการเวียนวายอยูในน้ําคือความทุกขดวยอํานาจ 
แหงกิเลสเชนนี้แลว,  การยกวิญญาณ  คือยกจิตใจของคนเรา  ใหอยูในสภาพที่ 
ความทุกขทวมไมได  นี้เรียกวา  การยกสถานะของวิญญาณในที่นี ้  หรือเรียกวา 
เปนการนําวิญญาณใหเดินถูกทางในที่นี้  ซึ่งตรงกับความหมายของคําวาครู  ตาม 
หลักภาษาบาลีหรือสันสฤต  ที่ใชอยูในสมัยพุทธกาล  คําวา  ราชครู  ก็หมายถึง 
ที่ปรึกษา  หรือผูยกสถานะทางวิญญาณของพระเจาแผนดินใหปลอดภัยอยูเสมอ 
ไมผิดพลาดในทุกๆ  กรณีที่ปฏิบัติราชกิจ  ดังนี้เปนตน. 
 

สวนที่วาครูโดยสิทธิเปนปูชนียบุคคลนั้น  หมายถึงผู ที ่ไดเปนเจาหนี้ 
ของโลก  เพราะการยกวิญญาณหรือการนําวิญญาณของสากลโลกใหไปในทางที่ถูก 
ตองนั ่น เอง .  เราจะเห ็นชัดตอนนี ้เองว า   ครูๆ   นั ้นไม ใช ล ูกจ าง   และ   อาชีพ 
ครูนั ้นก็ไมใช  เรือจาง  คําวา   ลูกจาง  หมายถึง  รับจางสอนหนังสือ   หรือ 
รับจางสอนวิชาบางอยางบางประการ,  ซึ ่งพอจะเรียกวา  ลูกจางได  ที่วาเปน 
เรือจางนั ้น  หมายถึงการอิงอาศัยอาชีพครู  พอเปนสะพานเปลี ่ยนอาชีพ  ไปสู 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๒๘

อาชีพอื ่นที ่ตนเห็นวาสูงกวา.  ลักษณะอยางนี ้ไมตรงกับอุดมคติของคําวาครูและ 
ไมตั ้งอยู ในฐานะเปนปูชนียบุคคลของโลกได.  แตเมื ่อใดไดมีการทําหนาที ่  ที่ 
ถูกตองตามอุดมคติ  คือยกวิญญาณของศิษยใหสูงขึ้นจากน้ํา  กลาวคือกิเลสและ 
ความทุกขไดแลว  ก็กลายเปนปูชนียบุคคลไป   ขอเปรียบเทียบที ่เดนชัดที ่สุด 
ในเรื ่องนี ้ก็คือ  ถาหัวใจเปนสิ ่งเปดดูได,  เราก็จะพบวาในหัวใจของลูกจางนั ้น 
มีแตความอยากไดเงินเดือนมากๆ,  ความอยากใหเวลาลวงไปครบเดือนเร็วๆ 
และมีความคิดที ่จะเอาเปรียบนายจางอยู เสมอ.  สวนในหัวใจของครูนั ้น  มีแต 
ปญญากับเมตตานอนเคียงคู ก ันอยู .  ปญญาคือความรู ความสามารถในการที่ 
จะยกวิญญาณของเด็กใหสูง;  และเมตตาก็คือความรักและความเสียสละเพื่อทํา 
หนาที ่ของตน  โดยไมรูส ึกเหน็ดเหนื ่อยหรือเอือมระอา  ความเปนลูกจาง  กับ 
ความเปนปูชนียบุคคล  จึงเปนสิ ่งที ่แตกตาง  อยางไมมีทางที ่จะใกลเคียงกัน 
ไดเลย. 
 

คําวา  ปูชนียบุคคล  นั้น  อาตมาเชื ่อวา  ทานผู เปนครูทุกคนคงจะ 
ทราบความหมายอยูแลววา  หมายถึงอะไร.  แตถาจะสรุปกันสั้นๆ  ปุชนียบุคคล 
ก็แปลวา   ผู ที ่โลกตองบูชา .  อาตมาใชคําวา   ตองบูชา   ไมใชควรบูชา   คือ 
ยิ่งไปกวา  ควรบูชา.  หรือถาจะใชคําในความหมายตามหลักของพระพุทธศาสนา 
ซึ ่งใช สําหรับพระอรหันต แลว  ความหมายยังเพ งเล ็งไปถึงวา  เป นเจ าหนี ้ที ่ต อง 
เคารพน ับถ ือ .  ทํา ไมครูจ ึง เป นป ูชน ียบ ุคคล   และเป น เจ าหนี ้ที ่ต อ ง เคารพ 
นับถือ?  ทั้งนี้ก็เพราะวา  ครูไดทําหนาที่ยกวิญญาณของโลกใหสูงจนอยูเหนือทุกข 
นั่นเอง.  เพื ่อปฏิบัติตนใหถูกตองตามอุดมคติของคําๆ นี้  ครูทุกคนจะตองสอด 
สองขวนขวาย  พยายามในการที่จะทําใหสถานะทางวิญญาณของคนในโลกใหสูงขึ้น 
โดยแนนอน.  เพราะฉะนั้นถาเราจะมีวิธีใดๆ  ที่จะทําใหวิญญาณของคนในโลก 
สูงขึ ้นไดแลว  ก็ตองพยายามโดยทุกวิธี.  แมจะเปนการกระทําแกเด็กๆ  เราก็ 
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จะตองกระทําในลักษณะที่จะทําใหจิตหรือหรือวิญญาณของเด็กสูงขึ้น  คือรูจักเอาชนะน้ํา 
กลาวคือ  กิเลส  หรือความทุกขโดยตรงนั่นเอง. 
 

เด็กๆ  ก็ตองสามารถเอาชนะน้ํา  คือความทุกข  หรือกิเลส  ไปตาม 
ประสาเด็ก  เพราวาเด็กๆ  ก็มีกิเลส  และเด็กๆ  ก็มีโอกาสที ่จะประพฤติหรือ 
ปฏิบัติ  เพื ่อละกิเลส  ตามชั้นตามประสาของเด็กๆ.  ครูที ่สนใจสวนจริยศึกษา 
มากกวาพุทธิศึกษา  คงจะเคยประสบกันมาแลวกับปญหาขอน้ี  คือในการที่จะแกไข 
ฐานะในทางจริยศึกษาใหสูงขึ ้นนั ่นเอง.  หากวาน้ําคือกิเลสยังทวมทับเด็กๆ 
ของเรามากเกินอยูเพียงใดแลว  สถานะทางจริยศึกษาของเด็กน้ัน  จะสูงขึ้นไมได. 
เพราะเหตุนี้  การสอนใหรูหนังสืออยางเดียวจึงไมพอ  คือไมสามารถจะยกสถานะ 
ของวิญญาณของเด็กใหสูงขึ้นได  เราจะตองสนใจอีกสวนหนึ่ง  ซ่ึงตางหากไปจาก 
การสอนหน ังส ือ   ซึ ่งได แก   การพยายามท ุกอย างท ุกทาง  ที ่จะให เด ็กสามารถ 
เอาชนะก ิเลสของตนตามมากตามน อย   ตามส ัดตามส วน   ที ่ควรจะกระทําได . 
นี่แหละ  คือ  การยกสถานะทางวิญญาณของลูกศิษยใหสูงขึ้น  จนทําใหครูกลายเปน 
ปูชียบุคคลไป .  เพราะเหตุใด   จึงกลาวดังนี ้?  เพราะเหตุวา   ความสูงของ 
สถานะทางวิญญาณนั้นมีคาเกินกวาเงินเดือนที่ครูไดรับ.  ถาเพียงแตใหรูหนังสือ 
เรายังไมอาจจะยืนยันไดวา  เด็กไดรับประโยชน  ที่มีคาสูงเกินกวาเงินเดือนที่ครู 
ไดรับ.  แตถาเราไปเพงเล็งเฉพาะความสูงในทางจิตใจของเด็ก  แมความสูงใน 
ทางจิตใจในขั้นเด็ก  ก็ยังมีคาหรือราคาสูงกวาเงินเดือนที่ครูคนหนึ่งไดรับจนตลอด 
ชีวิต ;  เพราะเหตุฉะนี้  ครูจึงพนจากสถานะในการเปนลูกจาง  แตกลายเปน 
ปูชนียบุคคลของเด็กไป  หรือกลายเปน  เจาหนี้ที่ตองเคารพนับถือไป. 
 

ทีนี ้,  ถาหากวา  ครูไดพยายามเชนนั ้นตลอดมา  จนกระทั่งลูกศิษย 
เติบโตเปนผู ใหญ  มีนิสัยใจคอดี  มีอัธยาศัยดี  ตลอดจนถึงรู จักบังคับตัวเองได 
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อยูเหนือกิเลสอยางนี้แลว  ก็แปลวาครูผูนั้น  ไดทําบุญคุณใหแกลูกศิษยของตนๆ 
จนเหลือท่ีลูกศิษยนั้น ๆ  จะตอบแทนไหว  จึงไดกลายเปนปูชนียบุคคลโดยสมบูรณ 
ซึ่งทําอยางไร ๆ  ก็ตองเปนปูชนียบุคคลอยูเสมอไป  ไมมีทางที่ลูกศิษยจะตอบแทน 
ใหสมกันได  จึงพนจากความเปนลูกจางดวยเหตุนี ้  และกลายเปนเจาหนี้ที ่ตอง 
เคารพน ับถ ือตลอดกาล   !  การรับเงินเด ือนของครู  เป นการรับเครื ่องส ักการ - 
บูช า   เหม ือนก ับก ารร ับดอก ไม ธ ูป เท ียน   เป นต น   หา ใช เป น ค า จ า งห ร ือ 
คายังชีพไม.  นับวาเปนการพนจากสถานะของความเปนลูกจาง  โดยสิ ้นเชิง 
ดวยลักษณะอยางนี้. 
 

ในครั้งพุทธกาลนั้น  ทานไมไดเรียกสิ่งเหลานี้วา  เงินเดือนหรืออะไร 
ทํานองนั ้น   แตทานเรียกวา   เครื ่องสักการะครู;  เครื่องบูชาครู  หรืออะไร 
ทํานองนี ้ทั ้งนั ้น .  ทั ้งนี ้  เพ ราะ เหต ุที ่ว า   ครูเป นป ูชน ียบ ุคคลจริงๆ   เป น 
เหมือนเครื่องจักรที่ทํางานยกสถานะทางวิญญาณของโลก  อยูตลอดเวลาแลว, 
แลวใครจะไปจางทานได  หรือใครจะไปอยูในฐานะเปนนายจางของทานได, 
ขอใหลองคิดดู.  ขอที่รับเงินเดือนนั้นจะเปนการใชหนี ้  หรือเปนการใชคาจาง 
ไปไมไดเลย,  แตจะกลายเปนเครื ่องสักการบูชาเสมอไป.  ทั ้งนี ้เพราะเหตุที ่ว า 
บุคคลที่เรียกตัวเองวาครูนั้น  ไดปฏิบัติถูกตองตามหนาที่ของคนแลวจริงๆ. 
 

เฉพาะในขอน้ี  อาตมาอยากจะใหทานพิจารณาถึงความเปนอยูของ 
พระอรหันต  หรือพระภิกษุสงฆทั่วๆ  ไป  เปนเครื่องเปรียบเทียบ  พระอรหันต 
ทานเปนอยูดวยบิณฑบาตขาวปลาอาหาร  เครื่องนุงหม  จีวร  เสนาสนะ  ที่อยู 
อาศัยของประชาชน  เหมือนๆ  กับพระทุกวันนี ้  แตกลับมีระเบียบอยางหนึ ่ง 
ที ่เรียกสิ ่งเหลานี ้วาเปนเครื ่องสักการะ   และมีหลักวา  พระอรหันตเปนอยู 
อยางเจาหนี ้  บริโภคก็บริโภคอยางเจาหนี ้,  นี ่ก ็เพราะเหตุท ี  ประชาชน 
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หรือโลกเปนหนี้ทาน  จนเหลือที่โลกจะตอบแทนไหวนั่นเอง  เพราะอรหันตไดทํา 
หนาที่ยกสถานะทางวิญญาณของมนุษยใหสูงขึ้น  จนเหลือที่โลกจะตอบแทนไหว. 
ขาวปลาอาหารหรือบิณฑบาตที่ประชาชนถวายทาน  จึงกลายเปนเครื่องสักการบูชา 
ไมเปนคาจาง  ทํานองเดียวกันกับเงินเดือนของครู  ที่อาจจะกลายเปนเครื่อง 
สักการบูชาได  ฉันใดก็ฉันนั ้น  ในเมื ่อครูคนนั้นไดทําหนาที ่เปนผู ยกสถานะทาง 
วิญญาณของโลกแลวจริงๆ.  แมภิกษุธรรมดาทั่วๆไ  ปในสมัยนี้  ถาหากไดปฏิบัติ 
หนาที ่ของตนใหถูกตองแลว  ก็ยอมอยู ในฐานะที ่เปนครู  หรือผู ยกสถานะทาง 
วิญญาณของโลกอยางเดียวกัน.  ขาวปลาอาหารที่ทายกทายิกาถวายจึงเลยกลาย 
เปนเครื่องสักการะ  ไมเปนคาจางและไมมีใครเรียกวาคาจาง  นั้นก็เปนการถูก 
ตองแลว. 
 

ครูเราก็ทํานองเดียวกัน   :  เมื ่อไดมีการเสียสละ ,  การอุทิศตน , 
การปกแนวในใจ ,  ในการที ่จะปฏิบัติหนาที ่ของตนใหถูกตอง  ตามอุดมคติ 
ของคําวาครูแลว  ก็ยอมกลายเปนปูชนียบุคคลไปในตัว.  เงินเดือนก็กลายเปน 
เครื่องสักการบูชาไปในตัว  ไมเปนคาจาง,  และครูก็พนจากความเปนลูกจาง 
และกลายเปนปูชนียบุคคลที่บริสุทธิ์ผุดผอง  หรือกลายเปนเจาหนี้ที่ตองเคารพบูชา 
โดยสมบูรณ  ดังนี ้เปนตน.  ถาครูทั ้งหลายไดพิจารณาดูใหถูกตองในขอนี้แลว 
จะไมมีครูคนใดทําใหอาชีพครู  กลายเปนเรือจางอีกตอไป.  เพราะวา  การเปนครู 
ทําหนาที ่ยกวิญญาณของโลกให ส ูงนั ้น   มันเปนความประเสริฐสุด   สูงสุด 
ไมมีอะไรยิ ่งกวาอยู แลว  และจะอาศัยใหเปนเรือจางไปสงที ่ทาไหนกันอีก 
เพราะวาไปสงเขาที่ทาไหน  มันก็กลายเปนของต่ํากวา  หรือเลวกวาสถานะเดิมอยู 
รํ่าไป. 
 

อาตมาอยากจะพูดตรงๆโดยไมตองเกรงใจวา  เมื่ออยูในฐานะที่เปนครู 
ยกฐานะทางวิญญาณของโลกใหสูงอยูแลว  กลับไปสอบกฎหมายเปนนักกฎหมาย 
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หรือกลายเปนนักปกครอง  เชน  ไปเปนผูวาราชการจังหวัดเปนตน.  ผูวาราชการ 
จังหวัดไมมีโอกาสยกฐานะทางวิญญาณของโลก  ใหสูงไดเหมือนกับการเปนครู, 
เพราะฉะนั ้นจึงไมเปนการสูงกวา  หรือดีกวา  หรือนาบูชากวาการเปนครู  แต 
ประการใด.  การที่ยังคงอยูในอาชีพครูเสียอีก  จะยังคงประเสริฐกวาอยูตามเดิม. 
การใช อาช ีพครูเป น เร ือจ างข ามฟากในล ักษณะเช นนี ้  จ ึงเป นการกระทํา 
ที ่ผ ิดพลาดและนาขบขัน .  ถา เรียกให ถ ูกก็เป นการกระทําตามอํานาจของ 
กิเลสมากเกินไป   ทําของสูงใหกลายเปนของต่ํา   ทําของบริสุทธิ ์สะอาด 
ใหกลายเปนของสกปรก  ;  ในที่สุด   ก็ทําตัวเองใหตกลงไปเปนลูกจาง  โดย 
ไมตองสงสัย  คือลดตัวเองจากความเปนปูชนียบุคคลของโลกลงมาเปนลูกจางของ 
คนทั่วไป  ดังนี้  จะนาสลดสังเวชสักเพียงไร  เปนสิ่งที่ตองคิดดู. 
 

อาตมาพูดอะไรออกจะตรง ๆ เชนนี้  ก็โดยเหตุที่ถือวา  เราเปนเพื่อนกัน : 
อาตมาก็เปนครู  เพราะเหตุวา  พระบรมศาสดาของอาตมาทรงเปนบรมครูของโลก. 
อาตมาก็อยูในฐานะเปนครู  ตามอุดมอติที่วามีหนาที่ที่จะพยายามยกสถานะทาง 
วิญญาณของมนุษยดวยกันใหสูงขึ ้น .  และทานทั ้งหลายทุกคนที ่เปนครู  เมื ่อ 
เป นครูถ ูกต อ งตามอ ุดมคต ิของตนจริง  ๆ  แลว   ก ็ม ีล ักษณะเป นครู 
เช น เด ียวกับที ่พระภิกษ ุสงฆ เป น ,  คือ เป นสาวกอันใกลช ิดของพระสัมมา 
สัมพุทธเจา  ผูมีหนาที ่ยกสถานะทางวิญญาณของสัตวโลกใหสูงนั ่นเอง  เมื ่อ 
เราลวนแตเปนครูดวยกันดังนี้  อาตมาจึงถือโอกาสพูดกันตรงๆ  เหมือนดังที่ไดพูด 
ออกไปแลว.  ถากระทบกระเทือนบางก็ตองถือวา  เปนการปรึกษาหารือ  หรือ 
เปนการปรับทุกข  หรือเปนการพยายามที่จะชวยกันกอกูเกียรติศักดิ์ของคําวา  “ครู” 
ใหคงอยูในสถานะที่ศักดิ์สิทธิ์เปนปูชนียบุคคลของโลกสืบไป. 
 

ทานทั ้งหลายทุกคน   จงไดพยายามสนใจในอุดมคติของครูตาม 
แนวแหงพระพุทธศาสนา  ดังที ่อาตมาไดกลาวมาแลวขางตนใหอยางดีที ่ส ุด 
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ใหอยางละเอียดที ่สุด  จึงจะเปนชองทางที ่จะทําใหการศึกษาพระพุทธศาสนาตอไป 
ขางหนาของเรานั้น  ไมเปนหมัน.  ถาทานไมยึดถือดุดมคติของครูในลักษณะที่วา 
นี้แลว  ปวยการที่จะไปศึกษาพระพุทธสาสนา  สําหรับประพฤติเองก็ตาม  สําหรับ 
ไปสอนคนอื่นก็ตาม  เพราะมันจะขัดขวางกันโดยสิ้นเชิงและเปนไปไมได  เวนไว 
เสียแตวา  เราจะไดพิจารณาดูใหเห็ความจริงในขอนี้  จนเกิดความเคารพนับถือ 
ตัวเอง  คือเคารพนับถือความเปนครู  หรืออาชีพครูของเรานี้เสียกอนเทานั้น. 
 

ถาทานมีความเขาใจ  หรือยิ่งมีความเขาใจในอุดมคติของคําวาครู 
ต ามแน วนี ้  ม ากขึ ้น เพ ีย ง ใด   ท าน จ ะยิ ่ง ร ัก อ าช ีพ ค ร ูม าก ขึ ้น เพ ีย งนั ้น , 
และยิ ่งกวานั ้น  จะยิ ่งมีความรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลิน  ราเริงในการเปนครู 
ไมซบเซาเหงาหงอย  ทนเปนครูในลักษณะเปนเรือจางขามฟากเหมือนอยาง 
ที ่ถ ูกค อนขอดกันทั ่วๆ   ไป เลย .  จงเขาให ถ ึงอ ุดมคติของความเปนครูเถ ิด 
อาชีพครูก็จะเปนอาชีพ  ที่ชวนทํา  สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ราเริง  ชุมชื่นจิตใจ 
ตลอดเวลา  ไมมีความเบื ่อหนาย ;  เพราะวา  มีอานิสงสสามารถที่จะเปลื้อง 
ตัวเองจากความเปนลูกจาง  ขึ้นไปอยูในสถานะแหงความเปนปูชนียบุคคลไดจริงๆ. 
แมแตวา  จะเปนครูสอนชั้นประถม  แตถาหากเราไดทําหนาที่ของครูถูกตองตาม 
อุดมคติ  คือยกสถานะทางวิญญาณของเด็กใหสูงขึ้นมาไดระดับหนึ่งจริงๆ แลว  ก็ 
พอที่จะภูมิใจตัวเอง  หรือเคารพนับถือตัวเองไดเปนวา  ผูทําประโยชนในโลกนี้ 
เก ินกวาการตอบแทนของโลก   เช นเด ียวก ับที ่พระอรห ันต ท านทําก ันอยู นั ้น 
เหมือนกัน! 
 

เราเกิดมาชาติหนึ่งนั้น  ควรจะทําสิ่งที่ดีที่สุด  ที่รางกายและจิตใจ 
ของเราจะพึงกระทําได  และเมื่อไดกระทําสิ่งที่ดีที ่สุดเชนนั้นแลว  ก็ยอมจะมีปติ 
ปราโมทยในตัวเองถึงที่สุดดวยเหมือนกัน.  นับวาเปนบุญกุศลอยางยิ่งที่ ไดมี 
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อาชีพครู  หรือซึ ่งที ่แทไมควรจะเรียกวา  “อาชีพ”  นัก .  ความเปนครูนี ่แหละ 
ที ่จะทําให เก ิดความรู ส ึกเช นว านั ้นได ยิ ่งกว าอาช ีพใดๆ .  ขอให สนใจตอความ 
เป นครู  ใหส ูง ขึ ้น ไป   กวาความเป นการประกอบอาชีพ .  อาตมาเสีย ใจ 
และอยากจะตําหนิ  บุคคลหรือองคกร  หรือใครก็ตามที ่เรียกการเป นครูว า 
“อาชีพ”.  นั่นเปนความเขาใจผิดอยางหลับหูหลับตา  เพราะวาไมรูความมุงหมาย 
เดิมของคําวา  ครู  นั่นเอง. 
 

คําวา   “ครู”  อยางนอยตามตัวหนังส ือก็ต องแปลวา   “หนัก ”. 
หนักอยางไร   ?  คือ   “หนักอยู บนศีรษะของคนทุกคนในโลก ”  เป นผู ที ่โลก 
ตองยําเกรง,  เพราะวามีบุญคุณอยูเหนือชีวิตจิตใจของคนทุกคนในโลกนั่นเอง. 
ครูเปนผูยกสถานะในทางวิญญาณของโลกใหสูงขึ้น;  เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเปน 
ครูที่ถูกตองแลว  ไมวาจะเปนครูในระดับไหน  ก็กลายเปนปูชนียบุคคลของโลกไป 
ทันที  และ   ในตัวม ัน เอง   โดย ไมต อ งมีใค รแตงตั ้ง ,  และ   ไมม ีใครอาจ 
แตงตั ้งได.  เมื ่อมองเห็นความจริงขอนี้แลว  ความเสียสละก็จะเกิดขึ ้นในการที่ 
จะเปนครูไดเต็มรอยเปอรเซ็นต,  ไมมีความอิดหนาระอาใจเบื่อหนายแตประการใด 
พรอมทั้งไดรับความสนุกสนาน  บันเทิงเริงรื่น  อันประกอบไปดวยธรรมะ,  ไมใช 
ความสนุกสนาน  บันเทิงเริงรื ่น  อยางชาวโลกที่มัวเมาไปตามกิเลส,  แตเปน 
ความสนุกสนาน   บันเทิงเริงรื ่น  ที่ประกอบไปดวยธรรมะ  คือใน  ความเปน 
ปูชน ียบ ุคคล   มีบ ุญคุณอยู เหน ือศรีษะของคนทุกคนใน โลกนั ่น เอง  ! 
เพราะวาโลกรอดมาไดดวยการกระทําของครู  ครูจึงเปนปูชนียบุคคลของโลก 
ทั้งมวล. 
 

ค วามที ่ม ีจ ิต ใจ ส ูงห ร ือ ม ีว ิญ ญ าณ ส ูงนั ้น   เป น   “ช ีว ิต ”  ขอ ง 
สัตวโลก .  ถาหากกวาปราศจากความสูงในทางจิต   หรือทางวิญญาณแลว , 
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โลกนี ้ก ็ต อ งตาย .  แมย ังอยู ในล ักษณะแหงความตาย   หรือ เท าก ับตาย 
แลว ;  ไมมีราคา  ไมมีความหมายอันใดเลย  ตอเมื่อความสูงในทางจิต  หรือ 
ทางวิญญาณ   มีอยู ในหัวใจของคนในโลกเทานั ้น,  โลกนี ้จึงจะไดชื ่อวา  “ยัง 
เปนอยู ”  หรือ  “ยังมีอยู ”.  เมื ่อครูเราไดทําหนาที ่ใหมีความสูงในทางจิต  ทาง 
วิญญาณเชนนั ้นแลว   ก็ไดชื ่อวา   “เปนผู หลอเลี ้ยงชีวิตของโลกไว”  โดยตรง . 
ขอน้ียอมยิ่งกวาที่จะเปนเพียงแสงสวางของโลกไปเสียอีก.  ครูจึงไมเพียงแตเปน 
แสงประทีปท่ีสองทางเดินของวิญญาณ  หรือยกวิญญาณทํานองนั้น,  แตยังจะเปน 
ยิ ่ง ไปกว านั ้น   ค ือ   ครูเป นผู ทํ าให โลกย ังม ีช ีว ิตอยู ได ท ีเด ียว ;  เป นช ีว ิตที่ 
พอจะเรียกไดวา  ไมเปนหมันหรือแตมไปดวยความทุกข,  เพราะวาถาเปน 
อยางนั ้น  ตายเสียดีกวา!  ดวยเหตุฉะนี ้แหละ  ขอใหพวกเราชวยกันพิจารณา 
อยางละเอียด  แยบคายเถิดวา  ความเปนครูนั้น  เปนความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเพียงไร? 
สมที่เราจะเสียสละ  อุทิศรางกายชีวิตจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้น  เพื่อความเปนครูเพียงใด? 
และพอที่จะใหเราเสียสละความสนุกสนาน  ความเห็นแกความสวยงาม  เอร็ดอรอย 
เพลิดเพลินในทางโลกๆ  นั้นเสียใหหมดสิ้น  แลัวมาปฏิบัติหนาที่ของครูใหบริสุทธิ์ 
ผุดผองหรือไม. 
 

อาตมาอยากจะบอกกลาววา  ครูหนุ มๆ สาวๆ  ถูกหาวาเปนเจาชู 
กันอยู ทั ่ว ๆ  ไปจํานวนหนึ ่งท ีเด ียว .  นี ้เป นที ่น าอับอายเพ ียงไร?  ถาหากวา 
ทานถือวานี้เปนที่นาอับอายแลว  ก็นาจะสนใจในความมุงหมายของการเปนครูที่ถูก 
ตอง  อยางที่อาตมาไดมากลาวมานี้วาผิดหรือถูก?  จริงหรือไมจริงอยางไร?  เมื่อ 
เห็นวาถูกหรือจริงเพียงไร  แลวพยายามปฏิบัติตามน้ัน  ก็อาจจะเปนการเปลื้องตน 
ออกจากถูกกลาวหาวาเป นเจ าชู   เป นต นได โดยสิ ้นเช ิง  ถาครูเป นเจ าชู   หรือ 
เพียงแตเห็นแกความสวยงาม  เอร็ดอรอย  สนุกสนาน  เพลิดเพลินทางเนื้อหนัง 
หรือทางวัตถุแลว,  ยอมไมมีทางที่จะยกสถานะทางวิญญาณของสัตวในโลก 
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ใหสูงข้ึนไดเลย  แตเม่ือเราไปพิจารณาเห็นความประเสริฐสูงสุดของความเปนครู 
โดยชัดแจงแทจริงแลว  มันก็จะเกิดการเสียสละขึ้นมาเอง  คือเสียสละความสนุก 
สนาน  เอร็ดอรอย  เพลิดเพลิน  หรือเห็นแกความสวย  ความงาม  นั้นขึ้นมาเอง 
โดยไมตองฝนใจ  แมแตนิดเดียว.  การถูกกลาวหาตางๆ  ก็หมดลิ ้นไปในตัว. 
การปฏิบัติหนาที ่ครู  ก็จะบริสุทธิ ์ผุดผอง  พนจากสถานะของความเปนลูกจาง 
ไปอยูในฐานะของความเปนปูชนียบุคคล  อยางบริสุทธิ์บริบูรณ  ถึงกับกลาทาให 
พวกเทวดา  ที่มีหูทิพยตาทิพยมาพิสูจนวา  ความเปนครูของเราถูกตอง  หรือไม 
ดังนี้เปนตน. 
 

เป นอ ัน ว า ในตอนนี ้เราสรุปความ ได ว า   ครู,  โดยหน าที ่  เป นผู 
ยกสถานะทางวิญญาณของโลกใหสูงขึ ้น.  ครู,  โดยสิทธิ,  เปนปูชนียบุคคล 
ของโลก .  รวมกันก็คือ   เปนผู ยกสถานะทางวิญญาณของโลก   และเปน 
ปูชนียบุคคลของโลก  ก็เพราะยกสถานะทางวิญญาณของโลกใหสูงขึ ้นนั่นเอง. 
มีอ ุดมคต ิที ่จะพ ึงกําหนดเพ ียงสั ้น  ๆ   วา   ครูค ือผู นําทางว ิญญาณ   หรือยก 
สถานะทางว ิญญาณของมน ุษย ให ขึ ้นอยู ในฐานะ   ที ่น้ํ าท วม ไม ได ;  และ 
เป นป ูชน ียบ ุคคบล   คือที ่พึ ่งของส ัตวทั ้งหลายไป   จนพ นวิส ัยที ่ใครจะมา 
เป น น าย จ า ง ได ;  เป น อ าช ีพ ที ่ป ร ะ เส ร ิฐ ส ูง ส ุด   จน ไม อ าจ เป น ส ะพ าน 
หร ือ เร ือ จ า ง ให แ ก อ าช ีพ อื ่น .  เป น ผู บ ร ิโภ คสิ ่งทั ้งป วงอยู   ใน ฐาน ะ เป น 
เค รื ่อ งส ักการะบ ูช า   ไม ใช ร ับ เง ิน เด ือน   ไม ใช ร ับ ค าจ า ง   ด ังนี ้.  นี ่เป น 
เรื่องที่ เราจํา เปนที ่จะตองทําความเขาใจกันเปนขอแรก.  อาตมาไมมีเวลาจําแนก 
แจกแจงใหมากกวานี้  จึงฝากไวสําหรับคิดพินิจพิจารณาดูเอง.  เวลาเหลืออยู 
ก็จะไดกลาวถึงลักษณะของความสูงในทางวิญญาณตอไป. 
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คําวา  “สูงๆ”  ในทางวิญญาณ  ก็หมายถึง  สูงในลักษณะที่ไกลจากต่ํา 
ซึ่งเปนที ่อยูของน้ํา  เพราะวาน้ํามีลักษณะที ่จะอยู ในที ่ต่ํา;  ทานจึงใชคําวา  สูง 
ซึ่งโวหารในทางพระพุทธศาสนา  ก็คือใหยกจิตใจขึ้นมาใหอยูในลักษณะที่สูงจน 
น้ํา ท ว ม ไม ไ ด .  บ รรด าค ว าม ชั ่ว ห ร ือ ก ิเล ส ,  โ วห ารท า งพ ุท ธศ าสน า 
เรียกวา   “น้ํา ”  ได ทั ้งนั ้น  ;  เช น เรียกวา   “โอฆะ ”  แปลวา   หวงน้ํา   ซึ ่ง 
หมายถึง   มหาสมุทร  ;  “โอกะ”  แปลวาน้ําธรรมดา  ;  “อาลัย”  เครื ่องอยู 
อาศัยของจิต  ดั้งน้ําเปนที ่อาศัยของปลา ;  ดังนี ้ลวนแตเปนเรื ่องของน้ํา  เปน 
เรื ่องที ่จะทวม  เตรียมพรอมที่จะทวมทั้งนั ้น  คําวา  “สูง”  ตองหมายความวา 
อยูในสภาพที่น้ําจะไมทวมไดเลย. 
 

จิตของคนเรา  มีส่ิงที่จะทวมทับ  ที่เห็นกันอยูงายๆ  ก็คือ  ความทุกข 
เป นขอแรก .  ลองคิดด ูหรือพ ิจารณาดูต ัวเองเถ ิดวา   จิตของเราถุกความทุกข 
ทวมทับจริงหรือไม,  ก็พอจะเห็นได  โดยไมตอเชื ่อคนอื่นถาใหละเอียดลง 
ไป ก ว า นั ้น ,  สิ ่ง ที ่ท ว ม จ ิต อ ยู ต ล อ ด เวล า   ก ็ค ือ ก ิเ ล ส   เป น เห ม ือ น น้ํ า 
ที่ทวมทับอยูตลอดกาล. 
 

ก ิเลส   ก ็ค ือ   ความรู ส ึกทางฝ ายต่ํ า   ท ุกอย าง  ท ุกชน ิด   ซึ ่งม ีอยู 
ในใจ   พรอมที ่จะดึงไปในทางต่ํา   เช น เด ียวกับน้ําที ่พรอมที ่จะไหลไปแต 
ทางต่ํา เสมอ ไป ,   ไมวา เ ร าจะชื ่อ วา   โลภะ   โทสะ   โมหะหรือ อะ ไ ร  ๆ  
อีกตั้งรอยแปดก็ตาม,  ใจความสําคัญของคําวา  กิเลส  ก็คือความรูสึกที่จะดึงไป 
ในทางฝายต่ํา.  มันทวมทับจิตใจแลวเปนอยางไร  คิดดูก็ไมยากเหมือนกับจะคิด 
ดูวา   คนจมน้ําแลวจะเปนอยางไรเมื ่อกิเลสทวมทับแลว ,  จิตใจก็ยอมจะมี 
ลักษณะสกปรก  ไมสะอาด  ยอมจะมีลักษณะมืด  ไมสวาง,  และมีลักษณะเรารอน 
ไมสงบเย็น  ดังนี ้เปนตน ;  จึงเห็นไดวา  มันยิ่งกวาตกน้ําตามธรรมดา  หรือถูก 
น้ําทวมตามธรรมดา. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๓๘

การถูกน้ํา  คือกิเลสทวมทับน้ัน  นับเปนความตกต่ําของวิญญาณอยางยิ่ง. 
ไมวาศาสนาไหน  ยอมรับรองในความขอนี้ตรงเปนอันเดียวกันหมด  วา  ความ 
ตกต่ําของวิญญาณนั ้น  คือความที ่ถ ูกกิเลส  หรือความรู ส ึกฝายต่ําท วมทับ . 
คนเราจะตองเอาชนะในขอนี้  โดยทําตนใหสูงขึ ้นมาใหไดในขอนี้.  แตวาทาง 
พระพุทธศาสนาของเรายังมีนัยอันละเอียด  ยิ่งขึ้นไปกวานั้นอีกขั้นหนึ่ง  ถึงกับวา 
แมแตการที ่ตองตกอยูในอํานาจของกรรม  หรือตองวายเวียนไปในวัฏฏสงสาร 
ก็เรียกวา  เปนการถูกทวมทับเหมือนกัน.  เรายังมีวิธี  มีความสามารถ  มีโอกาส 
ที่จะอยู เหนือกรรมอยู อีกสวนหนึ ่ง.  แมจะไมมีเวลาพอที ่จะอธิบายใหละเอียด 
ในเรื่องกรรม,  อาตมาก็ยังอยากจะอธิบายพอใหรูเคา  เพื่อใหรูจักความประเสริฐสุด
ของพระพุทธศาสนาของเรา  ในการที่จะยกวิญญาณของสัตวใหสูงจริงๆ. 
 

ในชั ้นแรก  ที่จะใหขึ ้นพนจากน้ํา  คือ  ความทุกขนั ้น  ทานทั้งหลาย 
พอจะคิดเห็นไดโดยไมยาก  คือวา  เราไมทําสิ่งที่เปนเหตุใหเกิดทุกข  ไดแกจะบังคับ 
ใจไมใหความรูสีกฝายต่ําครอบงํา  แลวทําอะไรลงไปตามความรูสึกฝายต่ํา.  นี้เรียกวา 
ขึ้นจากน้ําคือกิเลส.  สวนที่จะใหอยูเหนือกรรมนั้น  เชื่อวาหลายคนคงจะไมเขาใจ. 
แตแมวาจะเปนเรื่องลึกเรื่องยาก  อาตมาก็ยังคิดวา  พอที่จะอธิบายใหเขาใจใน 
เบื ้องต นได   แมจะยังปฏ ิบ ัต ิไม ได ,  และถือโอกาสอธิบายชี ้ความแตกตางใน 
เรื ่องกรรม   ในระหวางพ ุทธศาสนากับศาสนาอื ่น   พรอมกัน ไปในตัว . 
 

ลัทธิกรรมที ่สอนวา   “ทําดีไดดี  ทําชั ่วไดชั ่ว”  และ   “ผู ทํานั ้นเอง 
จะตองไดรับผลของการกระทํา”,  เพียงเทานี ้  อยาเพอเขาใจวา  เปนพุทธ - 
ศาสนาที ่สมบูรณ.  ขืนกลาวเชนนั ้นจะผิด  เพราะวาศาสนาอื ่นๆ  ก็สอนเชนนั ้น 
และมีคนสอนเชนนั ้นกันมาแลว  กอนพระพุทธเจา  และสอนพรอมๆ  กันอยูกับ 
พระพุทธเจา  ในสมัยพระพุทธเจานั่นเอง.  ในหลักเรื่องกรรมเชนวานั้น  ถาหากวา 
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๓๓๙อุดมคติของครูตามทัศนะทางฝายพุทธศาสนา 

“ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว”.  และจะตองเปนไปตามผลของกรรมดีกรรมชั่ว  ไมรูหยุด 
เชนนั้นแลว  เราจะอยูเหนืออํานาจความครอบงําของกรรมไดอยางไรกัน?  ในที่สุด 
ก็ตองเวียนวายไปตามผลกรรม  คือขึ้นสวรรคบาง,  ตกนรกบาง;  ขึ้นสวรรคบาง, 
ตกนรกบาง,  สลับกันไปไมมีที ่สิ ้นสุดเลย.  แมขึ ้นสวรรคแลว  ก็ยังไมพนจาก 
การตองเปลี่ยนแปลงไปชาก็เร็ว,  ไมพนจากอํานาจบีบคั้นของความเปนของตอง 
เปลี่ยนแปลง  และจะตองแตกดับในที่สุด  แลวเกดิใหมเวียนไปตามกระแสของ 
กรรมนั ้น  ไมวาจะอยูในสวรรคชั ้นไหน   จะยังมีกิเลสอยางชนิดสวรรคๆ  อยู 
นั่นเอง  ยังไมพนทุกขชั้นละเอียด  ไมอยูในสถานะที่สูงสุดโดยสิ้นเชิง;  พระพุทธเจา 
ทานจึงไดทรงสอน  เรื ่องกรรมตามหลักของพระองคเอง  อีกแนวหนึ ่งตางหาก 
ตอจากที่เขาสอนกันอยูแตเพียงวา  “ทําดี  ไดดี  ทําชั่ว  ไดชั่ว  ผูทําเปนผูรับผลของ 
กรรมนั้น”. 
 

วิธีนั้นคืออะไร  ?  วิธีนี้คือ  การปฏิบัติในทางปญญาภาวนาไปตาม 
หลักที ่พระพุทธเจาทรงสอน  จนเห็นความจริงอยางลึกซึ้ง  คือ  “เห็นอนัตตา” 
หรือ  “เห็นสุญญตา”,  มีจิตอยูเหนือความยึดถือวาตัวตน  อยูเหนือกิเลสตัณหา 
ทุกประการ,  ไมยินดียินรายในผลกรรมใด,  คือทั้งผลของกรรมดีและกรรมชั่ว 
ยินดีกวาดทิ้งทั้งผลดีและผลชั่ว,  มีจิตใจเปนอิสระอยูเหนือการที่จะตองวายเวียน 
เปลี่ยนแปลงไปตามผลของกรรมทุกชนิด;  เปนผูอยูเหนืออํานาจของกรรม  โดย 
การกระทําที่เปนโลกุตตรปฏิปทา,  เชนนี้แหละคือลัทธิกรรมของพระพุทธเจาโดย 
แทจริง,  ซึ่งสมบูรณกวาและสูงยิ่งไปกวาที่เขาสอนกันอยูทั่วๆ  ไป.  ทานทั้งหลาย 
จะตองกําหนดจดจําไวในฐานะเปนความรูเพื ่ออนาคต  ทั้งๆที ่วาในบัดนี้  เรายัง 
ทําไมได  หรือยากที่คนธรรมดาจะทําได  คืออยากที่จะอยูเหนือกรรม  ในขณะที่ยัง 
เปนปุถุชนเชนนี ้.  แตเราก็ตองเห็นใหชัดวา  พระพุทธศาสนาของเรามีวิธีการ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๔๐

ที่จะใหอยูเหนือกรรมไดเชนนั ้น  ไดแก  การประพฤติปฏิบัติจนเปนพระอรหันต 
นั่นเอง. 
 

เมื่อมีการประพฤติปฏิบัติ  จนทําลายกิเลสไดสิ้นเชิง  เปนพระอรหันต 
แลวยอมไมยึดถือสิ ่งใด   โดยความเปนตัวตนหรือของตน   มีจิตใจอยู ส ูงเหนือ 
การอยากได อะไรๆ   ทั ้งสิ ้น   ไม ว าจะเป นอย างมน ุษย หร ือสวรรค ,  ไม ม ีก ิเลส 
หรือตัณหาใดๆ  อันเปนเหตุใหทํากรรมใดๆ  อีกตอไป,  นี้เรียกวาอยูเหนือกรรม 
จัดเปนความสูงสุดของวิญญาณ  ซึ่งไมมีวิธีการในศาสนาใดๆ  จะยกสถานะทาง 
วิญญาณของสัตวใหสูงขึ้นไดถึงเพียงนี้เลย.  เราจงมีความปกใจมั่นลงไปวา  พระ 
พุทธศาสนา  มีสมรรถภาพในการที่จะยกวิญญาณของสัตวทั้งหลายใหขึ้นถึงสภาพ 
ที่สูงสุด  สูงสุดจนไมมีอะไรสูงไปกวานั้นอีกแลว  คือพนจากทุกขทั้งปวงโดยสิ้นเชิง 
จริงๆ  นับตั ้งแตพนจากความทุกขเล็กๆ นอยๆ  อยางโลกๆ  ขึ้นไปเปนลําดับ ๆ 
จนถึงความพนจากทุกขสิ ้นเชิง  คือไมตองทนเกิดเปนอะไรอยูในโลกไหนๆ  เพื ่อ 
เอาผลอะไรอยางใดอยางหนึ่งอีกตอไป.  เราจงปลงใจรับนับถือพระพุทธศาสนา 
ในฐานะเปนเครื่องชวยใหรอดไดถึงที ่สุด  โดยไมมีการบกพรองแตอยางใด,  จะ 
ทําใหศรัทธา  ความเชื ่อ  ความเลื ่อมใสในการตรัสรูของพระพุทธเจา  หรือใน 
พระศาสนามีอยูอยางแนนแฟนมั่นคง  และพยายามประพฤติปฏิบัติไปโดยลําดับ 
จนกระทั้งมีวิญญาณสูงขึ้นๆ  เหมือนกิเลส  เหนือความทุกข  หรือเหนืออํานาจกรรม 
เหนือพรหมลิขิต  เหนือทุกสิ่งทุกอยางที่เขาตกกันอยูภายใต  ดวยอาศัยอํานาจของ 
พระพุทธศาสนานั ่นเอง.  เมื ่อเปนดังนี ้  ก็พอจะสรุปความไดวา  พระพุทธศาสนา 
สามารถที่จะยกจิตใจของสัตวโลก  ใหอยู สูงเหนือความทุกขแหงการวายเวียน 
ไปในวัฏฏสงสาร  โดยประการทั้งปวง. 
 

ความอยู เหน ือความท ุกข ทั ้งปวงนั ้นแหละ   ท าน เร ียกว า 
“นิพพาน”.  มีคนเขาใจนิพพานผิดๆ  ตั้งหลายอยางหรือหลายสิบอยางดวยซ้ําไป 
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๓๔๑อุดมคติของครูตามทัศนะทางฝายพุทธศาสนา 

เพราะไปยึดถือ  แตเพียงสักวาคําพูด  หรือไปยึดถือในทํานองเปนของศักดิ์สิทธิ์ 
ชนิดใดชนิดหนึ ่ง  ไปเสียทั ้งนั ้น .  ทั ้งนี ้  เป นเพราะไมไดพ ิจารณาไปตั ้งแตต น 
เหมือนกับท่ีเรากําลังพิจารณาวา  ชีวิตวิญญาณของสัตวตกจมอยูภายใตกิเลส  และ 
ความทุกขในลักษณะอยางไร,  แลวจะคอยเผลอๆขึ้นมาไดอยางไร  จนพนจาก 
การครอบงําของความทุกข  ของกิเลส  และของกรรม  หรือที่มักจะเรียกกันวา 
พรหมลิขิตหรืออะไรก็สุดแท  โดยสิ้นเชิงไดอยางไร  ดังกลาวแลว. 
 

เราจะตองรู จักตัวเอง  ที่กําลังตกอยู ภายใตความทุกข  หรือภายใต 
กิเลส  คือหมายถึงการที ่เราบังคับตัวของเรา  ใหทําแตอยางดี  ใหทําแตฝายดี 
ไมได;  ยอมแพไปทําฝายต่ํา  หรือฝายไมดีอยูบอยๆ  นั่นแหละคือ  ความตกต่ํา 
ในทางวิญญาณ .  ความสูงสุดในทางวิญญาณ   หมายถึง  บังคับตนไดสิ ้นเชิง 
หมายถึง  ละกิเลสไดสิ้นเชิง  หมายถึง  มีจิตใจอยูเหนือความหลงรัก  และความ 
ป รา รถ น า ใด ๆ .  ทาน ต อ งค ิด พ ิน ิจ พ ิจ า รณ าด ูไป จ าก จ ิค ข อ งตน เอ ง   จ ึง 
จะ เขา เรื ่อ งนิพพาน .  ถาไมอยางนั ้นแลว  จะเปนการเขาใจผิด   จะเดินออกไป 
นอกลูนอกทาง  ไมสําเร็จประโยชนอันใด  แลวจะกลับเปนภัยเปนอันตรายดวย 
หรืออยางนอยก็เสียเวลาเปลา. 
 

การศ ึกษาเรื ่อ งน ิพพาน   ก็ต อ งสนใจใน เรื ่อ งความท ุกข   เป น 
ขอแรก.  เพราะวา  นิพพาน  ก็คือ  ความไมมีความทุกข  ไมมีอะไรมากไปกวานั้น ! 
อาตมาอยากจะนําความคิด  หรือการพินิจพิจารณา  ไปตามแนวที่พระพุทธเจาทาน 
ไดทรงวางไว  สําหรับทานทั้งหลายพิจารณาดูชั่วระยะเวลาสั้นๆ.  การที่จะเขาใจ 
นิพพาน  จะตองเขาใจถึงสภาพความเปนอยูที่แทจริง  ของจิตใจของตนๆ ในบัดนี้ 
วาอยูในสภาพเชนไร  เสียกอน. 
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ถาเราจะกลาวโดยโวหารสมมติ  ก็อาจตั้งปญหาขึ้นวา  สภาพทาง 
จิตใจของเรา   อยู ในลักษณะที ่ถ ูก   ตบตี  ทิ ่มแทง  แผดเผา   บางหรือเปลา  ? 
จิตใจที่อยูในลักษณะถูกตบตี  ทิ่มแทง  แผดเผานั้น  หมายความวา  ความตองการ 
ที่รุนแรง  เชน  ราคะ  หรือความกําหนัด  เปนตน  กําลังทิ ่มแทง  หรือแผดเผา ; 
หรือวา  ความโกรธ,  ความขัดใจ,  ความไมไดอยางใจ  กําลังตบดี  หรือแผดเผา 
ดังนี ้เปนตน  เราจะตองรูจักสิ ่งเหลานี ้  หรือกิริยาอาการเหลานี ้ดี.  ถาวาเวลานี้ 
ไมมี  เวลาไหนมี  จะตองรูจักในเวลานั้น  และนํามาพินิจพิจารณาใหรูสึก  ใหรูจัก 
วา  ตามธรรมดาจิตใจของคนเรา  ยอมอยูในลักษณะที่ถูกแผดเผา  ตบตี  ทิ่มแทง 
อยู  ไมอยางเปดเผย  ก็อยางเรนลับ.  นี้นับวา  เปนขั้นหนึ่ง. 
 

ถาหากวา  ทานเปนคนดี,  ไมถ ึงกับมีจิตใจเรารอนเชนนั ้น  ก็ลอง 
พิจารณาใหประณีตลงไปอีกชั ้นหนึ ่งวา   จิตใจของทานถูก   รึงรัด   เย็บ   ยอม 
พัวพัน  อยู บางหรือเปลา ?  อาตมาใชคําวา  รึงรัด   เย็บ   ยอม   และพัวพัน . 
รึงรัด นั้น  หมายความวา  มีอะไรมารัดรึงหลวมๆ  ก็ได  ไมมีการเจ็บปวด  เย็บ 
ก็เหมือนกับอยางวาดายเย็บผาสองแผนใหติดกัน   ไมใหหลุดจากกัน .  ยอม 
ก็เหมือนกับยอมสีผา  ใหติดแนน  ไมใหหลุด.  พัวพัน  ก็คือเกี ่ยวของไมใหเปน 
อิสระแกตน.  จิตใจของทานกําลังถูกรอยรัดหรือเย็บยอมพัวพันบางหรือเปลา ? 
สิ่งไรเปนเครื่องรอยรัด  เย็บยอมพัวพัน  ?  นี้หมายถึงความตองการ,  ความอาลัย 
อาวรณ,  ความเปนหวงวิตกกังวลตออนาคต  หรือตออะไรก็ตามอันทับถมอยู 
ในใจ  ซึ่งปลอยวาง  ซึ่งสลัดออกไปไมได.  นี้มันวา  เปนความทุกข  ขั้นละเอียด 
สุขุม  ประณีตขึ้นมา  ยากที่จะมองเห็นได  คือละเอียดกวาในชั้นที่มีลักษณะรุนแรง 
ถึงกับเรียกไดวา  เปนการถูกตบตี  ทิ่มแทง  แผดเผา. 
 

แตทีนี้  ถาหากวา  ทานเปนคนดีมากไปกวานั้นอีก  จนถึงกับในใจของ 
ทานก็ไมมีอะไร  เย็บ  ยอม  รอยรัด  หรือพัวพัน.  อาตมาก็ยังอยากจะถามเปน 
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คํารบที ่  ๓  วา  ยังม ีอะไรที ่  บดบัง  หุ มห อ   ครอบคลุม   จิตอยู บ างหรือเปลา? 
ตอนนี้เปนตอนที่จะตองพินิจพิจารณาใหเปนอยางดี.  เพราะวา  การหุมหอหรือ 
บดบังนี ้  ถาเปนการหุ มหอของกิเลสแลว ,  ยากที ่เขาใจได.  ตามปรกติสิ ่งที่ 
หุมหอ   ปดบัง  ก็คือ   ความโง,  ความสงสัย,  ความลังเล   เปนตน   แตที ่จริง 
ยังมีสิ ่งที ่หุ มหอ   ปดบัง  อันลึกลับ   ซับซอนยิ ่งไปกวานั ้น   คือแมสิ ่งที ่เรียกวา 
“แสงสวาง”  นั ่นเองก็ย ังเป นของบ ิดบ ัง.  เพราะวา   แสงสวางตามความหมาย 
ของโลกนั ้นก ็ค ือ   ความรู ความเขาใจ   ที ่เป น ไปตามอํานาจของก ิเลส . 
ความเขาใจท่ีเปนไปตามความตองการของกิเลสจึงหุมหอ  หรือปดบังครอบงําไมให 
รูความจริงอันสูงสุด  ซึ่งมีอยูวา  สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมมีอะไรที่นายึดถือในทางที่ 
จะเอา  จะเปนเลย  ดังนี้เปนตน. 
 

ถาเมื ่อจ ิตใจของผู ใดไม ม ีก ิเลสรบกวนทั ้งใน   ๓  ระดับ   คือไม มี 
ทั้งในลักษณะที่เปนการตบตี  ทิ่มแทง  แผดเผา ;  และไมมีทั ้งในลักษณะที่เปน 
การรึงรัด  พัวพัน  เย็บยอม ;  และไมมีทั ้งในลักษณะที ่เปนการหุ มหอ  ปดบัง 
ครอบงําแลว ;  ก็เปนอันกลาวไดวา  จิตใจของบุคคลนั้นสูงสุด  ไมมีอะไรจะสูง 
ไปกวานั ้นแลว  และจะตองลุถึงนิพพาน   หรือสิ ่งที ่เรียกวานิพพาน .  แตทั ้งนี้ 
ตองหมายความวา  เปนการพนที ่เด็ดขาดจริงๆ  ไมใชเปนชั่วคราวและกลับไป 
กลับมา ;  คือหมายถึง  หมดกิเลสโดยแทจริง,  หมดสภาพที่ถูกตบตี  ทิ่มแทง 
แผดเผา   เย็บ   ยอม   รอยรัด   หุมหอ   ปดบัง  ครอบงํา  ของกิเลสโดยสิ้นเชิง 
จริงๆ.  เมื ่อลุถึงสภาพเชนนี ้ก็เรียกวา  เปนการลุถึง  สิ่งที ่เรียกวา  “นิพพาน” 
หรือความรอดตามแบบของพระพุทธศาสนา ;  ซึ่งนิพพานตามแบบอื่นของศาสนาอื่น 
ก็มีไปอยางอื่น. 
 

ขอใหจําคํางายๆ  เหลานั้น  เชนคําวา  ตบตี  ทิ่มแทง  แผดเผา  เปนตน 
ไปพิจารณาดูใหดีๆ  . อยาพิจาณาอยางลวกๆ   ที ่จะเขาใจคําวานิพพานได. 
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คําวา  “นิพพาน”  นั้นเอง  ก็แปลวา  ไมแผดเผา  ไมรอยรัด  ไมหุมหอ  ไมทิ่มแทง. 
คําวา  นิ  แปลวา  ไม  คําวา  “วานะ”  หรือ  “พานะ”  แปลวา  รอยรัดก็มี ;  แปลวา 
ทิ่มแทงก็มี ;  แปลวาหุ มหอก็มี.  ความหมายอันแทจริงยอมเปนอยางเดียวกัน. 
ที ่แปลวา  ทิ ่มแทง  ก็เหมือนกับถูกศรแทงอยางนี ้ก็มี ;  ถูกรัดรึงเหมือนอยาง 
เถาวัลยรัดรึงตนไมดังนี ้ก็ม ี;  ถูกหุ มหอ  ปกคลุม  เหมือนกับสิ่งที ่หุ มหอใหไมได 
รับแสงสวาง  ดังนี ้ก็มี ;  และที ่แปลวา  “ไมรอน”  เพราะปราศจากความรอน 
ไมมีความรอนเลย  ดังนี้ก็มี.  โดยพยัญชนะ  คือ  ตามตัวหนังสือ  คําวานิพพานมี 
คําแปลอยางนี้.  เพราะฉะนั้นจึงไมเปนการยากที่เราจะไตไปตามความหมายของ 
ตัวหนังสือ  เพื่อใหไปพบกับสภาพที่เปนความสูงของวิญญาณ  ในขั้นสูงสุด  ดังที่ 
กลาวมาแลวไดจริง ๆ. 
 

เพื ่อก ันฉงน   ขอให เข าใจอ ีกอย างหนึ ่งว า   คําว า  “น ิพพานๆ ”  ใน 
ภาษาบาล ีนี ้  มีความหมายได ถ ึง  ๓  ประเภท   ค ือ   ถาเป นก ิร ิยานาม   คําว า 
“นิพพาน”  แปลวา  การดับสนิทของทุกขหรือของกิเลส  ถาเปนนามตามธรรมดา 
แปลวา  ธรรมะ  หรือเขตแดน   หรือ  สิ่งก็ได  ซึ่งเปนที ่ดับสนิทของความทุกข 
ทั ้งปวง .  แตถาเพ งเล็งไปในลัษณะที ่เป นผล   คําวา   “นิพพาน ”  นี ้แปลวา 
ภาวะของความที่จิตไมถูกทิ่มแทง  รอยรัด  เปนตนนั่นเอง. 
 

นิพพานนัยอยางหนึ่ง  หมายถึง  กิริยา  คือ  กิริยาอาการที่ดับไปของ 
ความทุกขหรือกิเลส.  นิพพานในลักษณะอยางนี้มีชั่วขณะจิตเดียว  ไดแกกิริยาดับ 
ของความทุกขและกิเลส  ซึ่งตามปรกติจะมีชั ่วขณะจิตหนึ ่งเทานั ้น;  เสร็จแลว 
ก็หมดเรื่องกัน. 
 

นิพพานนัยอยางที ่สอง  คือ  ธรรมะ  หรือสิ่ง  หรือเขตแดน  อันเปน 
ที่ดับของความทุกข.  นิพพานในลักษณะอยางนี้เปนอนันตกาล  คือ  มีตลอดเวลา 
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ไมมีตนไมมีปลาย  ซึ่งหมายความวา  ธรรมะนี้  หรือสิ่งนี้จะมีอยูในที่ทั่วไปและไม 
จํากัดเวลา,  และพรอมอยูเสมอ  ที่จะปรากฏแกบุคคลที่ทําใหแจงได  เพราะฉะนั้น 
จึงถือวาเปนอนันตกาล  ไมมีเวลาที่เกิดขึ้น  หรือเวลาดับไป  คือมีอยูตลอดกาล 
นั่นเอง. 
 

นิพพานนัยอยางที ่สาม  คําวา  “นิพพาน”  ซึ่งหมายถึงผลที ่ปรากฏ 
แกจิตนั้น  หมายถึงภาวะที่ปรากฏอยูภายในใจของบุคคลที่บรรลุนิพพานนั้น  คือภาวะ 
แหงความสงบเย็น  หรือสะอาดบริสุทธิ ์  หรือสวางไสวแจมแจง  ถึงที่สุดจริงๆ 
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  ก็คือ  ภาวะที่ปราศจากการตบตี  ทิ่มแทง  แผดเผา  เย็บยอม 
รอยรัด  หุมหุอ  ปดบังครอบงํา  โดยสิ้นเชิงนั่นเอง. 
 

นิพพานมีความหมายได  ๓  ประการ  ดังนี้  และเราจะตองศึกษา  หรือ 
ทําใหแจงใหปรากฏซึ่งนิพพานในลักษณะที่  ๓  อันเปนวัตถุที่ประสงคในกรณีแหง 
การยกวิญญาณใหสูงสุด.  อาตมากลากลาวไดวา  ใครจะทําโดยวิธีใดก็ตาม  โดยวิธี 
ของศาสนาไหน  หรือพลิกแพลงโดยวิธีใดๆ  ก็ตาม,  ถาเปนไปเพื ่อทําใหจิตใจ 
หลุดพนจากภาวะที่ถูกตบตี  ทิ่มแทง  แผดเผา  เย็บยอม  รอยรัด  หุมหอ  ปดบัง 
โดยประการทั้งปวงไดแลัว,  ก็เปนอันวา  เปนนิพพานในพระพุทธศาสนาทันที 
โดยไมตองสงสัย,  ใครมีปญญา  มีวิธีอยางไร  ขอใหทําไป  โดยไมตองเชื่อใครก็ได 
แตอาตมากลายืนยันวา  แมจะทําไปอยางไร  ก็จะไปมีหลักเกณฑตรงตามวิธีที ่พระ 
พุทธเจาไดทรงสอนไว  ไมผิดแผกไปจากนั้นได  เพราะพระองคไดทรงสั่งสอนไว 
ตามหลักเกณฑของธรรมชาติโดยครบถวนสิ้นเชิง  โดยไมมีวิธีใดนอกเหนือไปจากวิธี 
ของพระองคได  ถาหากวา  การกระทํานั้นเปนไปเพื่อการเปลื้องจิตใหพนจากภาวะ 
ที่เปนการแผดเผา  เปนตน  ดังกลาวแลวไดโดยสิ้นเชิงจริงๆ. 
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เมื ่อไดชี ้ใหเห็นวาความสุดของวิญญานก็คือความสูงจนความทุกข 
ครอบงําไมได   หรือถาตั ้งชื ่อให   ก็ค ือ  “นิพพาน ”  นั ่นเอง   ดังนั ้นแลว  ขอให 
พวกเราที ่เป นครูท ุกคนเขาใจวา  พุทธศาสนานั ้นเปนวิธ ีที ่จะยกจิตใหสูงอยาง 
ครบถวน .  เมื ่อครูมีหนาที ่  ที ่จะยกจิตหรือวิญญาณของสัตวโลก  หรือของโลก 
ใหสูง  ก็ยอมจําเปนที่จะตองสนใจ  ในหลักของพระพุทธศาสนา  ซึ่งนับเปนเรื่อง 
ยืดยาวเรื่องหนึ่ง.  อาตมาไมสามารถจะบรรยายไดในเวลาที่จํากัดไวเพียงเทานี้  จะตอง 
ถือโอกาสอื่นถาหากมี  สําหรับบรรยายในหลักของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ. 
 

ในที่นี้  เปนการกลาวไดโดยละเอียด  ก็แตผลที่มุงหมาย  ซึ่งจะเปนเครื่อง 
ใหเกิดกําลังใจสําหรับผูที่จะศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนา  และโดยเฉพาะก็คือ 
ผูที ่เรียกตัวเองวาเปนครู  อันจะตองทําตนใหสมกับอุดมคติของคําวาครู  คือเปน 
ผู ที ่อยู ในฐานะที ่เป นป ูชนียบ ุคคลของโลก   เป นแสงสวางของโลก   เป นผู ยก 
โลกขึ้นจากความทุกขโดยสิ้นเชิง  เปนผูอยู เหนือฐานะแหงการที่จะถูกเรียกวา 
ผูประกอบอาชีพ,  ซึ่งเมื่อครูผูใดมองเห็นอุดมคติขอน้ีแลว  ยอมพรอมท่ีจะเสียสละ 
ทุกสิ่งทุกอยางไดดวยความสมัครใจ,  เพื่อบําเพ็ญหนาที่ของครูใหครบถวนถูกตองได. 
ในที่สุดก็จะเปนการสมคลอยกันกับการที่ตนเปนพุทธบริษัท  และนับถือพระพุทธ- 
ศาสนา  มาปฏิบัติใหสําเร็จประโยชนทั้งแกตนและแกบุคคลอื่นจนเปนปูชนียบุคคล 
ของโลกไดจริงๆ. 
 

อาตมาในฐานะที ่เปนครูดวยกัน  ขอวิงวอนใหครูทุกคนจงสนใจใน 
อุดมคติของคําวาครูดังที ่ไดกลาวมาแลว,  ซึ่งเปนอุดมคติที ่เขาใชกันอยู ในสมัย 
พุทธกาล   และเปนอุดมคติที ่ตรงตามความหมายของคําๆ นี้,  และตรงตาม 
พระประสงค ของพระพ ุทธเจ า ,  เป นอุดมคติเด ียวกับที ่พระพุทธเจ าท าน 
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๓๔๗อุดมคติของครูตามทัศนะทางฝายพุทธศาสนา 

ทรงมี  คือทรงเปนบรมครูของโลก   ก็เพื ่อยกสถานะทางวิญญาณของโลกใหสูง 
ดังที่กลาวมาแลว.  ความสนใจอันนี้จะเปนการเตรียมสําหรับเกิดกําลังใจ  ในการ 
ที่จะเปนครูและเปนตอๆ  ไป  จนถึงกับเปนบรมครูชั้นใดชั้นหนึ่งไดจริงๆ. 
 

อาตมาขอยุติการบรรยายในวาระแรกนี้ไวเพียงเทานี้  เพื่อใหครูทุกคน 
นําไปใชในการทําที ่พึ ่งของตน  ในการเปลื้องคนออกเสียจากความเปนลูกจาง 
เพื ่อไปเปนปูชนียบุคคล ;  และเพื ่อปลดเปลื ้องอาชีพครูเสียจากความเปน 
เรือจาง  แตใหกลายเปนพาหนะ  ที่จะขนสัตวในโลกใหพนจากอันตราย  ซึ่ง 
กําลังย่ําย ีส ัตวโลกทั ้งหลายอยู ในบัดนี ้.  เราตองพึ ่งพาอาศัยสติป ญญาความรู 
ของบรมครู  คือพระพุทธเจา  เพราะวาเราไมจําเปนจะตองเสียเวลาไปคิด 
คนเอง.  โลกเราตองพึ ่งพาอาศัยธรรมะอันประเสริฐอยู ขอหนึ่ง  กลาวคือความ 
เมตตากรุณาตอกันและกัน  ;  แตป ญหายุ งยากมันอยู ที ่ว า  ไมรู จะเอาความ 
เมตตากรุณามาแต ไหน   ทุกคนม ีความเห ็นแก ต ัว .  ถาว ิธ ีใดทําให เก ิดความ 
เมตตากรุณาได  นั ่นจะเปนความปลอดภัยของมนุษยในโลกเรา .  วิธ ีของ 
พระพุทธเจามีแตสอนใหทําลายการเห็นแกตัวตนตั้งแตตนจนถึงที่สุด  ซึ่งเมื่อถึงขั้น 
สูงสุด  คือเปนพระอรหันตแลว  ยอมหมดความมีตัวตนที่จะเห็นแกตนนั้นโดยสิ้นเชิง 
จึงเปนวิธีที่พึ่งได  คือวาจะทําใหเกิดความเมตตากรุณาตอกันและกันไดอยางแทจริง 
คืออยางบริสุทธิ์  ไมตองไปฝากไวกับสิ่งอื่น  ไมตองไปเห็นแกคาจางรางวัลอยางอื่น 
แลวจึงจะเมตตากรุณาตอกันดังนี้  ฉะนั้น  เราจะตองหันหนาเขาหาพระพุทธเจา 
ดวยการปฏิบัติตามแนวทางของพระองค  ยกจิตขึ้นมาใหสูงตามแนวทางของพระองค 
จึงจะชวยกันทําโลกนี้  ใหมีสันติสุขได  สมตามความมุงหมายแหงการศึกษาของโลกเรา 
หรือสมตามความมุงหมายของความเปนครูของโลกเรา. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๔๘

ขอใหครูทุกคนจงเห็นแกความเปนครูของตน  แลวนําอุดมคติและ 
เหตุผลเหลานี ้ไปพินิจพิจารณาดวยดีเถิด   จะประสบผล   คือจะมีความสุข 
สงบเย็น  ปติปราโมทย  บันเทิงเริงรื ่น  ในหนาที่ของตน  พรอมกับประสบผล 
เปนปูชนียบุคคลของโลก  โดยลักษณะที่กลาวมาแลว. 
 

ขอจงประสบความสวัสดี  ในหนาที ่ของตนทุกๆ  คนเถิด.  อาตมา 
ยุติการบรรยายเพียงเทานี้  พรอมดวยความหวังวา  ในโลกเรานี้  จักไมไรครูตาม 
อุดมคติที่กลาวแลวเลยตลอดกาล. 
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ปาฐกถา 
เรื่อง 

บรมธรรม 
พระราชชัยกวี  (พุทธทาส  อินฺทปฺโญ)๑ 
บรรยาย   ณ   โรงเรียนสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ  

๓   กรกฎาคม   ๒๕๐๕  
- - - - - - - - - - -  

 
 
ทานผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 

การพบกัน  หรือการบรรยายในสันนี ้  ขอใหถือวาเปนเรื ่องคุยเลน 
ในบรรดาผูที ่มีความในใจในเรื่องราวของครู  หรือผูที ่เปนครูดดยเฉพาะ ;  แตวา 
เราจะคุยกันเลน  เรื ่อง  บรมธรรม .  อาตมาเห็นวา  เรื ่องนี ้เปนเรื ่องที ่ควรสนใจ 
หรือควรเขาใจ  และควรเอาหลักการมาปฏิบัติดวย  สําหรับผูที ่เปนครู  หรือผูอื ่น 
ที่มีลักษณะคลายกัน  คือมีหนาที่ชวยกันทําโลกนี้  ใหมีความสวางไสว. 
 

สิ ่งที ่เรียกวา  “บรมธรรม”  นี ้  ฟงดูก็อาจจะรู ส ึกขบขันก็ได  เพราะ 
เราตองใชคํานี้เพื่อประหยัดเวลา  และเพราะวา  เปนคําที่เขาใชกันอยูทั่วไปในโลก 
ของนักจริยธรรม  หรือนักจริยปรัชญา ;  และคําๆ  นี้ก็เปนคําที่ใชกันมาแลวตั้งแต 
 

                                                
๑ พุทธทาสภิกขุ บรรยายสมัยที่ดํารงสมณศักดิ์เปน พระราชชัยกวี 

 
๓๔๙ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๕๐

พุทธกาล.  จะใหเขาใจงายๆ  ก็ตองพูดถึงความหมาย  หรือความมุงหมายของ 
คําๆ นี้  ซึ่งเราจะไดวินิจฉัยกันใหละเอียด. 
 

บรมธรรม   ก็  แปลวา  ธรรมสูงสุด   หรืออยางยิ ่ง  ;  เดี ๋ยวนี ้ในวง 
จริยธรรมทั่วไปน้ันเขาไมไดใชภาษาบาลีอยางนี้  เขาใขคําสากลสําหรับทุกชาติทุกภาษา 
โดยเฉพาะก็คือ  ภาษาลาติน,  เพราะฉะนั้นจึงมีคําภาษาลาติน  ที่ใชกันอยูในวงนัก 
จริยธรรมเปนคําสั้นๆ วา  Summum  Bonum  แลวก็ใหอธิบายวา :-  สิ่งที่ดีที ่สุด 
ท่ีมนุษษยอาจจะได  ในทันตาเห็นนี้ :-  The  utmost  goodness  that  man  can  get 
in  this  very  life  นี้เปนสากลของทุกชาติทุกภาษา  ในวงของนักจริยศึกษา  หรือนัก 
จริยธรรม ;  แลวเขาก็ยุติกันวาเปนของ  ๔  ประการ,  ของดีที่สุด  นี้เรียกสั้นๆ  วา 
The  highest  goodness  มีอยู  ๔  ประการคือ:-  ความสงบสุข  Happiness  หรือ 
Blissfulness,  แลวก็ความเต็มบริบูรณ  Perfection,  แลวก็หนาที่  คือ  Duty,  และ 
ความหวังดี  Good  will  รวมเปน  ๔  ประการดวยกัน  นี้เรียกวา  Summum  Bonum 
หรือบรมธรรม.  ในวงพุทธศาสนานั้น  พวกนักจริยธรรมของโลกสมัยนี ้  เขาพา 
กันยุติวา  พุทธศาสนานี้  มีนิพพานเปน  Summum  Bonum  ก็เปนอันวา  หมายถึง 
ความสุขนั่นเอง  ในขอแรก  ๔  ขอน้ัน  ซึ่งมีในพุทธศาสนา ;  แตวาอีกสามขอเราก็มี. 
 

ทีนี้เราลองคิดถอยหลังไปยังที่มาของคําวา  “บรมธรรม”  เชนประโยค 
ที่มีกลาวกันมาตั้งแตกอนพุทธกาลวา  :-  อหิงฺสา  ปรโม  ธมฺโม  ซึ่งแปลวา  อหิงสา 
คือบรมธรรม ;  ปรโม  ธมฺโม  นั่นคือบรมธรรมตรงรูปศัพทอยู แลว,  แลวสิ่งที ่เปน 
เร ็ว เก ิน ไปวา   เบ ียด เบ ียนนี ้ม ัน เป น เรื ่อ งสั ้นๆ   งายๆ   ต่ํา   ๆ   มันจะ เป นถึง 
บรมธรรมไดอยางไร.  นี่ตองขอใหนักศึกษาสนใจอีกสักนิดหนึ่งวา  ถาทานเคย 
ศึกษาภาษาบาลี  หรือธรรมในพุทธศาสนามาบางแลวก็พบวา  คําวา  “อหิงสา”  นี้ 
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๓๕๑บรมธรรม 

เปนคําที ่ใหญหลวงมาก   มันแปลงายๆ  วาไมเบียดกันก็จริง  แตไมใชหมาย 
เพียงไมเบียดเบียน  ไมทะเลาะวิวาท  ตามที่เราเขาใจกัน. 
 

คําวา   “เบียดเบียน ”  นี ้  มันหมายถึงไมเบียดเบียนผู อื ่น   และไม 
เบียดเบียนตนเองดวย ,  และในที ่สุดก็หมายถึงไมเบียดเบียนตนเอง ;  เพราะ 
คนเรานี้ถาไมเบียดเบียนตนเองแลว  ยอมไมเบียดเบียนผูอื ่น.  การเบียดเบียน 
ตนเองนั้น  มันเบียดเบียนดวยความโลภ  ความโกรธ  ความหลง,  เบียดเบียนดวย 
กิเลสของผู นั ้นเอง.  เมื ่อมีความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  เขามาเบียดเบียน 
ตนเองแลว  มันก็เบียดเบียนผู อื ่น  ;  ถาไมมีโลก   ไมมีโกรธ   ไมมีหลง  คือไม 
เบียดเบียนตนเองแลว  มันก็คือนิพพาน.  เพราะฉะนั้นการที่ไมเบียดเบียนตนเอง 
โดยประการทั้งปวงหรือสิ้นเชิงแลวนั่นแหละ  มันคือนิพพาน  ซึ่งแปลวา  ไมมีทุกขเลย. 
 

ที่เราเบียดเบียนตนเองนั้น  มันละเอียดมาก  ยากที่จะมองเห็น,  โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง  คือความโง  ความหลง  -  คืออวิชชา  ทําตัวเองใหลําบากเปนทุกข; 
และสวนที่ละเอียดนั้น  คือ  เปนทุกขโดยไมรูสึกตัว ;  เพราะฉะนั้นจึงไมสามารถ 
ที่จะขจัดปดเปาออกไปได  จึงเปนการเบียดเบียนอยูอยางเรนลับตลอดเวลา.  เพราะ 
ฉะนั้นถาเราเอาความทุกขคือการเบียดเบียนนี้ออกไปไดหมด  มันก็คือนิพพานนั้นเอง ; 
เราจึงเห็นไดวา  คําวา  “อหิงสา”  คือความไมเบียดเบียนนี้  มันหมายไดตั้งแตความ 
เบียดเบียนเล็ก ๆ   นอย ๆ   ขึ้นไปจนถึงไมเบียดเบียนอยางใหญหลวง,  และไมเบียดเบียน 
อยางลึกซึ้งที่สุด  จนถึงไมเบียดเบียนตัวเองดวย  ความโง  ความหลง  อยางนี้จะเปน 
บรมธรรมไดหรือยัง  ก็ลองคิดดู. 
 

และเพราะเหตุนี้  นักจริยธรรมของโลก  ทุกชาติทุกภาษา  เมื่อศึกษา 
พุทธศาสนา  จึงออกอุทานวา :  “นิพพานในพุทธศาสนา  นั่นแหละคือ  Summum 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๕๒

Bunum  ของพุทธศาสนา”  แลวเราก็เห็นดวย  ;  นี้เรียกวา   บรมธรรม .  เรา 
จึงยกเอา  บรมธรรม  นี้  มาคุยกันเลนในวันนี้. 
 

ทานอาจจะถามวา ;  บรมธรรมนี ้  มันเนื ่องอะไรกันกับครู?  ถาถาม 
อยางนี ้แลวก็นาคิด  เพราะคลายๆ  กับวา  ไมรูจักตัวเองที ่เปนครู.  เพราะวา 
ผูที่ รูจักตัวเองวาเปนครูมีความหมายหรืออุดมคติอยางไร  ก็จะตอบไดทันทีวา :- 
“ครูมีหนาที ่นําคนไปสู บรมธรรม ”.  ครูนั ้นไมใชใครอื ่น   ในโลกนี ้ครูนั ้นก็คือ 
ผูที่นําคนไปสูบรมธรรม. 
 

อาตมาไดเคยกลาวในที่หลายแหง  หลายคราวมาแลววา  :  ครูคือ  spiritual 
guide  –  คือผูนําทางวิญญาณ.  ครั้งแรกก็ไดรับการหัวเราะเยาะเยยอยูบาง ;แต
เดี ๋ย วนี ้ก ็ด ูเหม ือนจะ เห ็นด วยอยู ม ากขึ ้น   ว า   :  คร ูนี ้เป นผู นํ าทางว ิญญ าณ . 
เรามุงหมายในเรื่องทางวิญญาณก็เพราะวา  มันสําคัญกวาทางรางกาย.  ผูนําในทาง 
รางกาย  หรือทางพื ้นแผนดิน  เดินทางดวยเทา  หรืออะไรนี ้  ไมลึกซึ ้ง  หรือไม 
สูงสุดอะไร ;  ถาเปนการนําในทางวิญญาณแลว  ก็นับวาสูงสุดมากที่เดียว ;  เพราะ 
วา  วิญญาณเดินถูก  ทางนั้น  มันหมายความวา  เดินไปถึง  summum  bunum  หรือ 
บรมธรรมไดโดยงาย. 
 

ครูบางคนอาจจะคิดวา  สอนหนังสือ  ก ข  ก กา  อยูที่นี่  มันจะเปน 
การนํา  ทางวิญญาณไดอยางไร?  นั้นมันอาจจจะเปนดวยวา  เขาไมคิด  หรือมองกัน 
คราวๆ  สะเพราเกินไป.  ที่ถูกแลวเราตองตั ้งตนดวยการใหรูหนังสือ  วิญญาณ 
จึงจะสูงขึ้น  หรือเดินไปสูจุดหมายปลายทางคามลําดับได.  วิญญาณที่ไมรูหนังสือน้ัน 
ก็เรียกวา  มันยังโงมาก  มันยังดิบมาก  มันยังต่ํามาก ;  เพราะฉะนั้นจึงเริ่มตน 
ไปดวยการใหรูหนังสือ  ซึ ่งเปนแสงสวางขั ้นแรก ;  ถึงแมจะยังสอน  ก ข  ก กา 
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๓๕๓บรมธรรม 

อยู  ก็ยังเรียกไดวา  เปนผูนําในทางวิญญาณนั่นเอง.  แตตองมุงหมายวา  นํากันไป 
เรื่อยๆ  จนกวาจะถึงจุดหมายปลายทาง,  ไมใชเพียงแตวา  รับจางสอนหนังสือ 
หากิน ไปวันหนึ ่ง ๆ   เท านั ้น  ;  นั ่น ไม ใช อ ุดมคติของค รู.  อุดมคติที ่แท จ ร ิง 
ก็จะตองอุทิศชีวิต  เพื่อนําบุคคลในโลกไปสูจุดหมายปลายทาง  คือ  บรมธรรม 
อยางที่กลาวแลว. 
 

ทีนี ้เราลองพูดกันถึง   คําวา   “ธรรม”  ดูบาง .  คําวา   ธรรม   หรือ 
ธัมมะ   นี ้  พูดกันด ูบ าง  เพื ่อจะเข าใจคําว า  บรมธรรม .  คําวา  “ธรรม”  ใน 
พระพุทธศาสนา  หรือในภาษาบาลีก็ตาม  เปนคําที่ประหลาดมาก  คนที่อวดดี 
ที่สุดเทานั ้น  ที่จะพูดไดวา  เราเขาใจธรรมะ  หรือเรารูจักธรรมะ.  สวนที่เปนนัก 
ศึกษาแทจริงแลวจะงงไปหมด  ในขอที่วา  ที่เรียกวา  ธรรมะ  นี้  คืออะไร ?  บัญญัติ 
บทนิยามวาอะไร  หรือถาจะแปลออกมาเปนภาษาไทยจะแปลวาอะไร ?  และถาจะแปล 
เปนภาษาตางประเทศ  เชนภาษาอังกฤษนี้  คําวา  ธรรมะจะแปลวาอะไร ?  ทานจะ 
เห็นไดวา  ภาษาไทยก็ไมมีปญญาที่จะแปล  คําวา  “ธรรม”  ออกมา,  เราตองใช 
คําเดิมวา  “ธรรม”  เปนภาษาบาลีไปตามเดิม,  ถาแปลเปนไทยมันแปลไมไดแน 
โชคดีที่วาบรรพบุรุษของเราไมไดแปลคํานี้,  ใชคําวา  ธรรม  มาแตเดิม. 
 

พวกชาวตางประเทศ  ที่จะแปลเปนภาษาอังกฤษ  เปนตน  ครั้งแรกๆ 
ก็พยายามแปลกันไปวา  law  กฏบาง  หรือ   norm  บทบัญญัติ,  อะไรบาง ; 
รวบรวมดูแลวตั้ง  ๓๐  กวาคํา  แลวก็ไมพอสักคําเดียว.  ผลสุดทายก็ยอมแพ  ใหคําวา 
“Dhamma”  ใชกันจนชินไป,  จนคําวา  Dhamma  หรือ  Dharma  ก็เขาไปอยูใน 
พจนานุกรมของภาษาตางประเทศไปเชนเดียวกับคําวา  “ธรรมะ”  เปนคําในภาษาไทย, 
อยูในพจนานุกรมไทย.  นี้จงดูความยากลําบากอันแรกที่สุด  ที่เกี่ยวกับความหมาย 
ของคําวา  ธรรม. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๕๔

ในทาง  ภาษาบาลี  นั้น  “ธรรม”  หมายถึงทุกส่ิง  ไมยกเวนอะไรเลย 
ไมมีอะไรที่ไมใชธรรมะ;  อยางที่จะกลาววา  แมแตเม็ดฝุนไมมีคาอะไร  ก็เรียกวา 
ธรรมะ,  และเลยไปจนกระทั่งถึงเรื่องทางจิตใจ  ทางวิญญาณ  ความสุข  ความทุกข 
การประพฤติ  การปฏิบัติ  ผลของการปฏิบัติ  กระท่ังมรรค  ผล  นิพพาน  ก็รวมอยู 
ในคําสั้นๆ  เพียงคําเดียววา  ธรรมะ.  นี่เราจะใชคําแปลในภาษาไทยวาอะไรก็ลอง 
คิดดู ;  ผลสุดทายมันก็ไมมีคํา  ก็ตองใชคําวา  ธรรมะ  แลวก็แบงเปนหมวดๆ  หมวดๆ 
อยางนี้:- 
 

- ธรรมะที ่หมายถึงคําสอน ,  -  ธรรมะที ่หมายถึงความจริง  ความ 
ยุติธรรม ,  -  ธรรมะที ่หมายถึงเหตุ,  -  ธรรมะที ่หมายถึงผล ,  -  ธรรมะที ่หมาย 
ถึงปรากฏการณทุกสิ่งในโลกนี้ ;  แบงเปนหมวดๆ กันไป  ก็ยังไมไดประโยชน 
เปนที ่พอใจ  ;  จึงยังเหลือคํานิยามที ่ใชกันมากอยู คําหนึ ่ง   ซึ่งเดี ๋ยวนี ้ก็ใชกัน 
แพรหลาย  จนเกือบจะถือไดวา  เปนที่รับรองตองกันหมด  คือคํานิยามที่พวกสมาคม 
Theosophy  เร่ิมใชนําขึ้นกอน ;  แลวตางคนก็พลอยเห็นตาม  แลวในวงชาวพุทธ 
ก็พลอยเห็นตาม,  และใหความหมายของ  “ธรรมะ”  คํานั้น  วา :- 
 

“แนวปฏิบัติที่เหมาะสําหรับมนุษยทุกขั้นทุกตอน  จําเพาะ ๆ   แกทุก ๆ   ขั้น 
ทุกๆ  ตอนแหงวิวัฒนาการของเขา”.  เขาใชคําวา  :-  The  course  of  conduct  right  for 
a  man  -  เหมาะสําหรับมนุษยถูกสําหรับมนุษย,  at  the  particular  state  of  his 
evolution  เหมาะสําหรับมนุษยทุก ๆ ขั้น  เฉพาะขั้นเฉพาะระดับแหงวิวัฒนาการ 
ของเขา,  กลาวคือ  ความเจริญในความเปนมนุษย.  ระเบียบปฏิบัติอันใดที่เหมาะ 
สําหรับมนุษยทุกๆ  ขั้นแหงวิวัฒนาการของเขา  นั่นแหละคือธรรมะ ;  คําวา 
“ธรรมะ”  ใชบทนิยามอยางนี้. 
 

ทีนี้  เรามามองดู,  เราคนไทย  หรือวานักภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต 
อะไรก็ตาม,  ไปพิจารณาดู  ที่เขาใชกันอยางนี ้ก็พลอยเห็นดวย  คลายๆ กับวา 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



๓๕๕บรมธรรม 

ยอมแพวาเขาบัญญัติไดดีกวาเรา,  ยุติกันทั ่วไปอยางนี ้ในวงพุทธบริษัททั ่วโลก 
ซึ่งหมายถึงชาวตางประเทศเปนสวนใหญ.  ในเมืองไทยเราอาจจะนอนหลับ  ไมฝน 
ในการที่จะบัญญัติคําวา  ธรรมะ  วาอะไรอยางนี้  ไมเคยนึก  ไมเคยคิด  ไมรูไมช้ี 
ยังนอนหลับอยูก็ได ;  แตนี ้นํามาคุยใหฟงวา  เดี ๋ยวนี ้ทั ่วโลกเขายุติก ันอยางนี้ 
หรือบัญญัติอยางนี้  ซึ่งนับวาเหมาะมาก. 
 

ขอใหนึกดูเถอะวา  สิ่งที่เปนระเบียบปฏิบัติที่เหมาะแกมนุษยทุก  ๆขั้น  ที่เรา 
จะไตกาวไปในวิวัฒนาการของมนุษย ;  เพราะฉะนั้นส่ิงที่เรียกวา  “ธรรมะ”  นี้มันจึง 
จําเปนแกมนุษยอยางยิ ่ง  ยิ่งกวาขาวปลาอาหาร.  ถาพวกเรารูสึกกันอยูอยางนี้ 
ก็นับวาวิเศษ.  ลองนึกดูถึงศาสนาอื่น  ลัทธิอื่น  เชน  พระเยซูไดกลาวปรากฏอยู 
ในตอนหนึ่งของคัมภีรมัทธาย  ที่วา  ซาตานบอกใหพระเยซูเนรมิตกอนหินกอนหนึ่ง 
ซึ่งเห็นอยูตอหนานั้นใหเปนกอนขนนปง ;  พระเยซูบอกวา  “ปวยการ ;  เพราะวา 
คนเราไมไดมีชีวิตอยู ไดดวยกอนขนมปง,  แตคนเรามีชีวิตอยูดวยการประพฤติ 
ใหถูกตอง  ใหตรงตอคําสั่งของพระเจาทุกๆ  คํา”  อยางนี้. 
 

การที่จะมีชีวิตอยู  โดยใหตรงตามคําสั่งของพระเปนเจาทุกๆ คํา  น้ัน 
เปนความหมายที ่ใชไดทั ่วไป  แมในทุกๆศาสนา,  คือวาไมไดมีชีวิตอยู ไดดวย 
อาหาร.  คําวา  “ขนมปง”  นั้นหมายถึงอาหาร  แตมีชีวิตอยูได  ดวยการปฏิบัติให 
ถูกตอง  ตรงตามหลักธรรมทุกคํานั้นมากกวา.  หมายความวา  ถามีชีวิตอยูไดเพียง 
ดวยอาหารเทานั้น  มันก็เปนเหมือนสัตวชนิดหนึ่ง  เหมือนกับ  หมูหมา  กาไก  นี่จะดี 
อะไร,  มันก็เหมือนกับไมมีชีวิต ;  ตอเมื่อมีชีวิตประกอบอยูดวยธรรมะ  ในลักษณะ 
อยางที ่วานั ้นแหละ  จึงจะเรียกวามีชีวิต  เพราะฉะนั ้นจึงถือวามีชีวิตอยู ไดดวย 
ธรรมะ,  เพราะธรรมะ ;  เราจึงสนใจ. 
 

ตอไป  เรามาคุยกันใหเห็นวา  คําวา  “ธรรม”  นี้มันลึก  หรือมันกวางพอดู 
อยูเหมือนกัน.  อยาไปทําเลนกับคําๆ  นี้  ควรจะใหความสนใจแกคํานี้เปนพิเศษ ; 
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พวกเรามักจะคิดอะไรตื ้นๆ  เขาถึงความหมายตื้นๆ  แลวก็นอนใจเลย  จะยก 
ตัวอยางใหฟง  ซึ่งเปนตัวอยางที่คอนขางจะนาขันอยูบางเหมือนกัน  อยางเชน 
บทโคลงบทหนึ่งที่เราไดยินชินหูกันมาก  วา :- 
 

  ใดใดในโลกลวน อนิจจัง 
คงแตบาปบุญยัง เที่ยงแท 
คือเงาติดตามตัว ตึงแนน  อยูนา 
ตามแตบุญบาปแล กอเกื้อรักษา. 

 
โคลงอยางนี ้  บอกวา  บาปกับบุญ   เทานั ้นเปนของเที ่ยง ;  ใครๆ 

ก็เห็นดวย  เออ  ออ  กันไปหมด,  ยึดมั ่นในเรื่องบาปเรื ่องบุญเปนของเที ่ยง ; 
เพราะวาเขาวา  :-  ใดใดในโลกลวน  อนิจจัง,  คงแตบาปบุญยัง  เที ่ยงแท. 
บุญบาปเทานั ้น  เที ่ยงแท,  นอกนั ้นอนิจจัง.  นี ่นับวาเปนกวีที ่ไมรู ธรรมะของ 
พระพุทธเจา  เขียนโคลงบทนี้.  ถาวาอยางพระพุทธเจาทานวา  :  บุญ  กับ  บาป 
มันก็เป นของไมเที ่ยง ,  ไมเที ่ยงเหมือนกับสิ ่งทั ้งหลาย .  แตมันยังมีสิ ่งที ่เที ่ยง , 
เที ่ยงจริงๆ  คือสิ่งที ่ไมใชบุญไมใชบาป  หรือเหนือบุญเหนือบาป  ทีนี ้เราไมเคย 
สนใจถึงสิ่งที่เที่ยง  ที่แทนั้น ;  เราก็ตองเอาบุญและบาปนี้เปน  นิจจัง – หรือเปน 
สิ่งเที่ยงแท  แลวก็ยึดมั่นถือมั่น ;  เปนกันอยูอยางนี้. 
 

นี่มันถูกหรือยัง?  มันก็จะถูกบาง  ไมผิดเสียทีเดียว,  มันถูกบางสวน 
แตเปนสวนนอย.  หรือวา  นี่เปนหลักพุทธศาสนาหรือยัง?  มันไมสามารถจะ 
ยอมรับวา  นี่เปนพุทธศาสนา ;  เพราะพระพุทธเจาทานไมไดสอนอยางนี้  ทานสอน 
สิ ่งที ่เที ่ยงแทจริงวา :  ไดแกบรมธรรมคือนิพพาน ,  นี ่ม ันไมใชบุญไมใชบาป 
ที่มีเหตุมีปจจัยปรุงแตง  แลวก็โยกเยกคลอนแคลนไปตามเหตุตามปจจัย.  เพราะวา 
ถามันเปนสิ ่งที ่เที ่ยงจริง  เราคงสรางมันขึ ้นไมได  หรือมันไมหมดสิ ้นไปได ; 
แตนี่สรางขึ้นก็ได  หมดสิ้นไปก็ได  แลวจะวาเที่ยงแทอยางไร. 
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ที่ยกเอามานี้ไมใชเจตนาจะประณาม  หรือติเตียนอะไร  ไมใชเลย ; 
แตเพื่อใหครูบาอาจารยท้ังหลายสังเกตตํารับตํารา  ลัทธิคําสอนอะไร  ท่ียึดถือกัน 
อยูในเวลานี ้  มันยังไมถูกตองโดยสมบูรณ,  มันอาจจะถูกนอยเกินไปก็ได. 
เพราะฉะนั ้นถาถามวา  สิ ่งอะไรที ่เที ่ยงแท?  มันก็ต องตอบวา  ความไมม ีกิเลส 
หรือพระนิพพาน  หรือที ่เขาเรียกกันวา  “สิ ่งที ่ด ีที ่ส ุดที ่มนุษยจะตองถึงใหไดใน 
วาระสุดทาย”,  หรือเรียกสั้นๆ  เปนสากลวา  Summum  Bonum  นั่นเอง.  เพราะ 
ฉะนั ้น เราจ ึงย ุต ิว า   ความหมดกิเลส   ไม ต องการทั ้งบ ุญ   ไมต องการทั ้งบาป 
ไมยึดมั่นถือมั่นทั้งบุญทั้งบาป  นั่นแหละเปนสิ่งที่เที่ยงแท,  เปนส่ิงสูงสุดจุดหมาย 
ปลายทาง ;  จริงหรือไมจริงก็ไปคิดศึกษาเรื่อยๆก็แลวกัน  จะพบไดเองในวันหนึ่ง. 
ในที่นี้จึงมุงหมายความไมมีกิเลสเปนที่หมายกอน  วาเปนสิ่งที่เที่ยงแทเปนจุดหมาย 
ปลายทาง. 
 

ในตอนนี้อยากจะแนะนําถึงขอท่ีเราอาจจะนําไปอธิบายแกเด็กๆ  หรือแกคน 
ที่นอยการศึกษา  โดยวิธีงายๆเชนวา  :-  ตามวิถีของทางโลก  วิชาคณิตศาสตร  เลข 
งายๆ  เชนบวก  ลบ  อยางนี ้ ;  ลองตั้งโจทยตั ้งสูตรดูวา  จิตใจ+รางกาย+กิเลส 
มันไดผลเปนวา  เขาดาก็โกรธ ;  มีอะไรมายั่วใหรักก็รัก,  รูสึกวามีผูดา  มีผูถูกดา 
แลวก็มีเรื ่องมีราวไปทีเดียว.  ถามีแต  จิตใจ  + รางกาย + ๐  คือไมม ีกิเลส , 
มันก็มีผลตรงกันขาม   คือ   เขาดาไมโกรธ   ไมรู ส ึกวามีผู ถ ูกดา   หรือมีผู ด า , 
และไมมีการดาไปดวย เลย  ;  การดาก็ไมม ี  คนดาก็ไมม ี  ผู ถ ูกดาก็ไม มี 
ถามันมีแตรางกายบวกกับจิตใจลวนๆ  ไมมีกิเลสบวกเขาไปดวย.  แตถามันมีกิเลส 
บวกเขาไปดวยแลว  มันจะมีผลลัพธเปนการดา  มีคนดา  มีผู ถูกดา ;  เรื ่องราว 
ที่เปนวิกฤตการณ  ก็เกิดขึ้น  มันตางกันอยูอยางนี้ ;  นี่เราจะสอนเด็กใหรูคุณคา 
ของการไมมีกิเลสไดดวยการสอนเลขอยางนี ้ ;  ใหเขาเห็นชัดวา  ในการที่เรา 
เดือดรอนกันอยู  ดากันอยู  หรือทะเลาะวิวาทกันอยู  นี่ก็เพราะมีอันนี้.  เอาออก 
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ไปเสีย  มันก็เหลือแตกายกับใจบริสุทธิ์  ซึ่งชอบเรียกกันวา  “จิตวาง” ;  เพราะวา 
ไมมีความคิดนึกที่เปนกิเลส  มีแตสติปญญา. 
 

ขอนี ้เราหมายความวา  ถามีแตกายกับใจลวนๆ  อยามีกิเลสแทรก 
เขามาแลว  จะมีแตสติป ญญา  ;  เพราะวา   จิตเปนแตธาตุที ่รู   มีความรู อ ยู 
ในตัวมันเอง .  เดี ๋ยวนี ้ม ันรู ไมได  เพราะกิเลสมันมาทับเอา   มันมาหุ ม เอา ; 
ถาเอาออกไปเสียมันรูไดดวยตนเอง.  เพราะฉะนั้นเบญจขันธบริสุทธิ์คือกายกับใจ 
ที่สะอาดบริสุทธิ ์ไมมีกิเลสนั ้น  มันรูอะไรของมันเอง  มันทําอะไรของมันเองได 
แลวไมมีความทุกขเลย.  อยาไปเขาใจวา  ตองเอาอะไรมาบวกอีก ;  ในลําพัง 
ธรรมชาติของจิตแท ๆ นั ้น   มีความรู ไดตามธรรมชาติของมัน .  เพราะฉะนั ้น 
เราจึงเห็นไดวา  บรรดาเรื ่องราวตางๆ  ที่มันบังเกิดขึ ้นไดในโลกนี ้นั ้น  มันไมมี 
อะไร  นอกจากกิเลส.  ถาไมมีกิเลสเสียอยางเดียวเทานั ้นและ  มันไมมีเรื ่อง, 
มันไมมีปญหายุงยาก.  เร่ืองราวตางๆ  ที่มันเปนปญหายุงยาก  มันเปนเรื่องของ 
กิเลสทั้งนั้น. 
 

พวกเราควรจะรูสึกวา  คือเราไมอาจจะดา  และเราไมอาจจะรูสึกวา  เรา 
ถูกดา  เพราะวาเรากลัวกิเลส,  เรากลัวจะเปนไปในวิถีทางของกิเลส.  เราจึงไม 
สามารถจะดาเขา  และเราไมสามารถจะรูสึกวาเขาดาเรา  เพราะเรากลัวกิเลส  ซึ่งเปน 
สิ่งที่รายกาจที่สุด.  ขอใหเราสนใจไปในลักษณะที่ตรงๆ  งายๆ  หรือชัดเจนอยางนี้. 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปนตัวเรื่องตัวราวรายกาจที่สุดก็คือ  กิเลส ;  เราเรียกวา  กิเลส, 
พวกอื่นเขาจะเรียกวา  พญามาร  หรือซาตาน  อะไรก็สุดแท  มีมากชื่อ.  แตเรา 
ชาวพุทธ   เรียกสั ้น  ๆ  ตรง  ๆ  วา   กิเลส   เปน สิ ่งที ่ม ีพ ิษฤทธิ ์ร าย ;  เราควร 
จะกลัวยิ่งกวาสิ่งใดๆ หมด  ในบรรดาสิ่งที่กลัวๆ กัน.  เขาไปกลัวอะไรกันก็ไมรู 
จนนอนไมหลับ   จนเปนโรคเสนประสาท   วิกลจริตกันก็มี ;  คนบางประเทศ 
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กลัวลัทธิคอมมิวนิสม  นอนไมหลับ  จนตองเขาโรงพยาบาลโรคจิตกันก็มี.  มันเปนเรื่อง 
นาขบขันยิ่งขึ้นไปอีก  สิ่งที่ควรกลัวอยางยิ่งกลับไมกลัว. 
 

ถึงตอนนี้อยากจะเลาใหฟงสักนิดหนึ่งวา  มีชาวตางประเทศคนหนึ่งไปถึง 
สวนโมกขฯ  ไปดวยความลําบาก  ไปคุยกันพอคนเคยกันดีแลว  เขาก็เผยจุดประสงค 
ที่แทจริงวา  ขอใหชวยกันตอตานคอมมิวนิสต.  เขาวา  เดี๋ยวนี้คอมมิวนิสตเปนภัย 
ของโลก  ขอใหชวยกันตอตาน ;  โดยเฉพาะพวกที ่เปนบรรพชิตในศาสนานี ้จะ 
เหมาะสมที่สุด.  อาตมาบอกเขาวา :  พวกเราที่นี ่  กลัวกิเลสยิ่งกวาคอมมิวนิสม 
แลวตอมาเขาก็เลยไมมาเยี่ยมมากรายเราอีกเลย.  เขาไมมาเกี่ยวของกับเราอีกเลย 
เพราะวาเรากลัวกิเลสยิ่งกวาคอมมิวนิสต.  นี้แสดงวาเขาไมสนใจเรื่องกิเลส  เขา 
สนใจเรื่องตัวเขาที่กลัวคอมมิวนิสต  แลวจะไปดึงเราเปนเพื ่อนเขา  เพื ่อตอตาน 
คอมมิวนิสต  ซึ่งเราไมรูสึกวานากลัว. 
 

ถาเราเขาใจวา  อันตรายทั้งหลายเหลานั้นมาจากกิเลส  แลวเราตอตาน 
กิเลส  เลนงานกิเลสกันเสียไมดีกวาหรือ ;  เพราะวาแมแตลัทธิคอมมิวนิสม  หรือ 
ลัทธิอะไรที่จะรายไปกวาคอมมิวนิสตก็ตาม  ถามันเปนเรื่องวุนวายโกลาหลแลว  มัน 
ลวนแตมีมูลมาจากกิเลสทั้งนั ้น,  มันมีตนตออยูที ่กิเลสทั ้งนั ้น ;  เราจึงตรงไป 
เลนงาน  ทําลายที่ตนตอมิดีกวาหรือ,  มันถูกกวา  และมันจริงกวา;  เพราะฉะนั้น 
การที่เขาไมมายุงกับเราอีกเลย  เพราะวาเรากลัวกิเลส  ยิ่งกวาคอมมิวนิสตนี้  มัน 
ก็เปนการแสดงกิเลสของเขานั่นอีกเหมือนกัน. 
 

นี้จะเห็นไดวา  อะไรๆ มันไมพนไปจากเรื่องกิเลส  ขอใหเราสนใจกัน 
ใหมากเปนพิเศษ.  ทีนี ้  เราลองแหงนหนาขึ ้นดูวา  เรากําลังเปนบาว  เปนทาส 
เปนขี้ขา  ของอะไร  หรือเปนอะไรก็แลวแตจะเรียก  แหงนหนาขึ ้นดู  ก็จะพบวา 
มันไมมีอะไรอีก  นอกจากกิเลส.  ทีนี ้  เรามองดูใหกวาง  หรือถึงกับรูสึก  หรือ 
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เห็นอยางแจมแจงวา  ความเปนทาสทุกชนิดนั ่นแหละ  มันคือเปนทาสกิเลส ; 
จะเปนทาสน้ําเงิน  หรือเปนทาสติดเงินเขา  หรือวาเปนทาสตอเพศตรงกันขาม, 
เปนทาสสชนิดไหนก็ตาม  มันลวนแตเรื่องเปนทาสกิเลส ;  เปนทาสของอวิชชา 
ความโง  ความหลง,  คนแกๆ  เปนทาสลูก  ทาสหลาน  ทาสเหลน  จนกระทั่งเขา 
โลงเลย  ก็ไมเคยหลุดจากทาส  นี้ก็เพราะวามันเปนทาสกิเลส  ความเปนทาสอะไร 
ทุก ๆ ชนิดนี้  มันรวมอยูที่เปนทาสของกิเลส  เปนบาวของกิเลส ;  นี่มันนาสนใจ 
สักกี่มากนอย,  พรอมกันนั้น  มันนากลัวสักกี่มากนอย. 
 

เมื ่อตะกี ้นี ้ก ็ไดกลาวแลววา  เราเปนทาสของ  อวิชชา  คือความโง 
ความหลง  เราจึงเดินไมถูก  ไมรู ว า  ทางอยู ที ่ไหน ,  คือไมมีแสงสวาง.  เราตอง 
เอาบุคคลประเภทที ่เรียกันกวาครู  เปนผู ถือประทีปสองทางเดินใหมีแสงสวาง. 
เรามี  พระพุทธเจาเป นบรมครูก ็เพราะวา  มีแสงสวางอยางยิ ่ง,  พระพุทธเจ า 
ทานมีแสงสวางใหญยิ ่ง.  ทีนี ้  เราทั ้งหลายที ่เปนครู  ไมวาขั ้นไหน  ระดับไหน 
ก็ลวนแตถือคบเพลิง  มีแสงสวางอยูในมือ  ที่จะชูสองใหแกดวงวิญญาณของสัตวโลก 
ดวยกันทั้งนั้น ;  เพราะฉะนั้นเราจึงรูสึกวา  เรามีหนาที่  ที่จะชวยปลอยทาส,  ปลอย 
คนจากความเปนทาส. 
 

ตอนนี้อยากจะใหระลึกนึกถึงคําของพระเยซู  พูดอยางนาขบขันอีกคําหนึ่ง 
วา  :- “มากับฉันซิ  แลวฉันจะใหเธอจับคน  แทนจับปลา”.  เพราะวาสาวก 
ของพระเยซู  ในตอนแรกๆ  เปนคนจับปลา  เปนชาวประมงทั้งนั ้น.  เขากําลัง 
จับปลากันอยูอยางชุลมุนวุนวาย.  พระเยซูดึงตัวเขามาจากการจับปลา,  วาใหมา 
จับคนกันดีกวา  นี่ก็หมายความวา  ใหจับคนใหมาอยูในกรอบวงกับพระเปนเจา, 
ใหไดแสงสวางจากพระเจา,  ใหเขาหลุดรอดออกไปจากความทุกข  และจากอํานาจ 
ของซาตาน.  นี่เปนคําไพเราะมากที่วา  “อยาจับปลาเลย  มาจับคนกันดีกวา”. 
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นี้ก็เหมือนกันกับท่ีพวกเราจะปลอยตนเองออกจากความมืด  ไปสูความสวางดวยการ 
นําทางวิญญาณนี้ดวยเหมือนกัน.  ฉะนั้น  ครูทั้งหลายในโลกก็คือ  พวกที่จะปลอย 
คนออกไปจากกรงขัง  คือจากความมืดของอวิชชา  ซึ่งกอใหเกิด  โลภะ  โทสะ 
โมหะอยูเปนประจํา,  เปนกิเลส  แลวเปนทาสของกิเลส  มีชีวิตเปนความทนทรมาน 
โดยไมรูสึกตัวจนกระทั่งตาย ;  นี่เราเลิกเปนทาสของกิเลสกันเสียที. 
 

บางคนสงสัยวา :  ทําไมจึงมีการพูดวา  เราเปนทาสของพระพุทธ 
พระธรรม   พระสงฆ,  เป นทาสของพระรัตนตรัย?  เราปฏิญาณตัวเป นทาสของ 
พระรัตนตรัย.  นี้ตอบไดงาย ๆ  วา  ก็เพราะเราอยากจะพนความเปนทาสของกิเลส 
นั่นเอง.  พระพุทธเจาทานสามารถจะเปลื ้องเราจากกิเลส  จากความเปนทาส 
ของกิเลส ;  เพราะฉะนั้นเราจึงสมัครเปนทาสของทาน.  เราอยากจะหลุดพนจาก 
ความเปนทาสกิเลส  ซึ่งโดยที่แทคือการเปนทาสของตัวเอง ;  เปนทาสของกิเลสนั้น 
คือเปนทาสตัวเอง,  เปนทาสตัวเองก็คือเปนทาสของกิเลส ;  แลวเดี๋ยวนี้กําลังเอา 
ตัวเองเปนกิเลส  เอากิเลสเปนตัวเอง  เราอยากจะหลุดพนจากการเปนทาสตัวเอง 
มาเปนทาสของพระรัตนตรัย  เราจึงสมัครใจมาเปนทาสของพระรัตนตรัย;  เพราะวา 
การเปนทาสของพระรัตนตรัยนั้น  ทานปลอยเราใหเปนอิสระ  คือเปนมนุษย  ๐, 
๐  เปนวงกลมนั ่นแหละ.  ที่พูดอยางนี ้ก็เพื ่อจํางาย ;  เปนมนุษย  ๐  หรือวาง ; 
ลองคิดดู  เดี๋ยวนี้ใครเปนมนุษย  ๐,  วาง  หรือ  เปนอิสระกันบาง. 
 

เรามองดูกันไปยังครอบครัวแลว  ก็จะเห็นไดวา  พอบานเปนมนุษย 
หมายเลข  ๑,  แมบานเปนมนุษยหมายเลข  ๒,  ลูกคนที่หนึ่งเปนมนุษยหมายเลข  ๓, 
ลูกคนที ่  ๒-๓-๔  เปนมนุษยหมายเลข  ๔-๕  อะไรตอๆ  ไปตามลําดับ ;  ไมมี 
มนุษยคนไหน  ๐  เพราะวามันลวนแตเปนทาสของตัวเอง  เปนทาสของกิเลส, 
จึงเปนมนุษยหมายเลข  ๑-๒  อะไรท้ังนั้น  แมจะเอาโลกทั้งโลกเปนเกณฑ  มันก็มี 
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มนุษยหมายเลข  ๑-๒  ของโลก,  มันก็ลวนแตเปนทาสของตัวเอง  เปนทาสของกิเลส 
กันทั ้งนั ้น ,  สู เป นมนุษย  ๐  ไมได.  ขอนี ้หมายความวา  มันไมม ีต ัวของตัว 
ไมมีความยึดมั่นถือมั่น  ในเรื่องตัวกูของกู,  ไมมีอะไรเปนตัวกูของกู  ซึ่งเปนเหตุ 
ใหเห็นแกตัวกู  ซึ่งเรียกวาความเห็นแกตัว. 
 

เดี ๋ยวนี ้ใครๆ ทั ้งโลกก็รู ด ีวา  ความเห็นแกตัวนี ้คืออันตรายขอโลก ; 
เพราะเห็นแกตัวเทานั ้น  ไมมีอะไรยิ ่งกวา  จึงไดเบียดเบียนกันยืดเยื ้อทั้งอยาง 
เป ดเผย  อยางเรนลับ   ใตด ินบนดินอะไรก็ตามใจ   จนโลกนี ้ม ีว ิกฤตการณ ที ่ถาวร 
อยูเสมอ  ไมสิ้นสุดลงไปได.  นี้คือผลจองการเห็นแกตัว  ซึ่งเปนมนุษยหมายเลข 
๑-๒-๓  ฯลฯ  ซึ่งเห็นแกตัวมาก  มันก็ยิ ่งเอาตัวเลขมาก,  หรือจะเอาตัวเลขนอย 
แลวเห็นแกตัวมากก็สุดแท  แตมนุษย  ๐  นั้นคือมนุษยที่มีจิตใจวางจากความเห็น 
แกตัว ;  เราจะตองอยามองขามไปเสีย ;  ในบางคราว   บางเวลา  บางนาที 
เราก็เปนมนุษย  ๐  ไดเหมือนกัน  ทุกคน  ไมวาผูหญิง  ผูชาย  เด็กผูใหญ.  ขณะใด 
เรามีจิตวางจากความเห็นแกตัว  ขณะนั้นเราเปนมนุษย  ๐,  วางจากความเห็นแกตัว. 
 

มนุษย  ๐  นี ้ไม เปนอันตราย   ไมเปนภัยแกใครเลย  ;  คิด เอง 
ก็จะเห็นเอง.  มันทําอะไรใครไมได  แลวมันไมมีความเห็นแกตัว  ซึ่งเปนอวิชชา 
หรือเปนกิเลสตัณหา ;  มนุษย  ๐  นี ้จึงไมมีพิษสง  ไมมีอันตราย  ไมมีอะไร. 
นี่เราเดี ๋ยวนี ้  เราเปนผู มองเห็นโทษของกิเลสแลว,  อยากจะเปนผู วาง  หรือ  ๐ 
จากกิเลส  จึงไดมาเปนทาสของพระรัตนตรัย;  เพื่อใหทานชวยปลอยเราไปจาก อํานาจ 
ของกิเลส  ไมเปนทาสกิเลส  มาเปนมนุษย  ๐  นี่คือแสงสวาง,  นี่คือผูที่สามารถนํา 
คนที่กําลังมืดกําลังบอดไปได,  คือเปนผูมีจิตวาง ;  เมื ่อมีจิตวางก็มีสติปญญา 
อยูในตัวมันเอง ;  มันทําอะไรไมผิด  มันทําถูกอยูในตัวมันเอง.  พอจิตวุนดวยเรื่อง 
ตัวกูของกู  มันก็ทําอะไรผิด  พูดผิด  คิดผิดไปหมด. 
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เราจงพยายามประคับประคองใหดี  จัดทําใหดี  ประพฤติปฏิบัติใหดี 
ใหจิตนี้มีลักษณะวางจากความรูสึกวา  มีอะไรเปฯตัวกูของกู,  อยาใหมีอะไรเปน 
ตัวกูของกูอยู เรื ่อย,  อยาใหมีอะไรเปนตัวกูของกูอยู เรื่อย ๆ  ใหมากที ่สุด  เทาท่ี 
จะมากได,  แลวเราก็จะทําอะไรไดดี  แลวก็สนุกดวย ,  เพราะวาจิตที ่วางนี้ 
ทําอะไรไดดี  มีผลดีสําเร็จตามนั้น  แลวยังสนุกดวย  ไมรูสึกเหนื่อย,  ไมรูสึกเปน 
ทุกขทรมาน.  ถาจิตวุนแลว  มันตรงกันขามไปหมด,  งานก็ไมสําเร็จ  เพราะมันโง 
มันหลง  มันกลัดกลุม  มันมืดมัว,  แลวความรูสึกในเวลานั้นก็ไมเปนสุข  ไมสนุกเลย 
รูสึกเหมือนกับตกนรกทั้งเปน. 
 

มนุษย  ๐  นั้นมันดีอยางไร  ?  มนุษยวุน  เต็มไปดวย  ๑-๒-๓-๔  นั้น 
มันมีอะไร  มันเปนอยางไร?  นี่คือความมุงหมายของการที่เราหันหนา  บายหนาไปหา 
พระรัตนตรัย  เพื ่อความมีแสงสวาง  เพื ่อความวางจากความเปนทาสของกิเลส, 
เพื่อถึง  หรือลุถึงความดีสูงสุดของมนุษย  แมไมเด็ดขาดถาวร  แตเปนการชั่วครั้ง 
ชั ่วคราว   ก็ยังนับวาประเสริฐที่สุด   เพราะฉะนั ้นขอใหเรามีจิตที ่เปนจิตวาง 
หรือเปนนิพพาน  ที ่ไมมีทุกขเลยนี ้,  หรือมีเปนครั ้งปนคราวก็ยังดี;  เมื ่อเราทํา 
มากเขา  มันก็ยิง่มีมากเขา  หรือนานเขา.  ขอใหเราเขาใจเรื่องนี้  และบายหนา 
ไปในลักษณะเชนนี้  มันจึงจะเปนไปได.  ถาเรายังมืดมัว  ยังงง  ยังหลง,  หรือยัง 
มืดมัว  ไมรูทิศเหนือทิศใต  มันเปนไปไมได. 
 

เกี่ยวกับมืดมัว  หรือไมรูทิศทางนี้  อยากจะคุยอะไรสักนิดวา :  ถาพูด 
ใหถูกเราควรจะพูดวา  ความทุกขนั ้น  ตองลงทุนซื้อหามา,  สวนความสุขนั ้น 
ใหฟรี  ใหเปลา  ไมตองลงทุน .  นี้ก็เพราะวาสิ ่งที่เรียกวาความทุกขนั ้นมันทํา 
ไปดวยอํานาจกิเลส  ตัณหา  ความอยากอยางนั้นอยางนี้,  แลวก็ตองพยายาม; 
เสียสละอยางนั้นอยางนี้  แลวจึงจะไดของรักมาเปนเครี่องหลอเลี้ยงกิเลส.  นี่ลวน 
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แตตองลงทุน  แลวไดมาเพื่อเปนทุกข.  สวน  ความสุขนั้นไมตองทําอะไร  ไมตอง 
ลงทุนอะไร   พยายามใหเปนมนุษย ๐  เปนมนุษยวางจากความเห็นแกตัว , 
วางจากความเห็นแกตัว  ไมตองลงทุนอะไร.  มันกลับจะมีไปในทํานองวา  ทิ้งขวาง 
ออกไปเสียใหหมดทีละอยาง  ทีละอยาง  จนหมด  จนไมมีอะไร  มันจึงจะวาง 
หรือเปนความสุข .  
 

นี ้เปนการกลาวไดชัดๆ ทีเดียววา  ความสุขเปนของเปลา  ใหฟรี ; 
สวนความทุกขนั ้นตองไดมาดวยการตองหา  ตองลงทุนที่แพงมาก  เหนื่อยมาก 
ลําบากมาก,  แลวเราก็ยังสมัครเอาความทุกขกันอยูนั ่นเอง  ทั้งๆ  ที่โดยแทจริง 
ใครๆ  ยอมอยากไดอะไรฟรีๆ  ไมตองซื้อ  ไมตองงหากันทั้งนั้น  คอยหาโอกาสอยางนี้ 
กันทีเดียว.  แตทีของฟรี  ใหเปลา  แลวดี  ประเสริฐกันจริงๆ  ดวย   กลับไมมี 
ใครสนใจจะเอา,  กลับไปเอาสิ่งท่ีตองลงทุน  ซึ่งบางทีก็ตองลงทุนดวยชีวิต  ตายเปลา 
ก็ยังไมได,  แลวก็เป นเรื ่องของความทุกขทั ้งนั ้น.  สิ ่งที ่ต องลงทุนอยางนั ้น  ลวน 
เปนเรื ่องของความทุกขทั ้งนั ้น .  สวนที ่ดํารงตัวไวใหถูก   ไมอยากเอาอะไรนั ้น 
มีแตสติปญญา ;  ปฏิบัติไปตามหนาที่นั้น  เปนความสุข  ประเดี๋ยวเราจะไดพูดกัน 
ถึงเรื่องหนาที่นี้. 
 

ในที่นี ้อยากจะยุติกัน เสียทีหนึ ่งวา   ทึ ่ต องลงทุน   หรือเหงื ่อไหล 
ไคลยอยนั ้น  เปนเรื่องความทุกขทั ้งนั ้น,  สวนเรื ่องความสุขแลว  พระพุทธเจา 
ทานใหฟรี.  เรื่องประโยคนี้  พระพุทธเจาทานเคยตรัสวา :- ลทฺธา  มุธา  นิพฺพุตึ 
ภุ ฺชมานา   นิพ ฺพนฺติ  ธีรา   ยถายมฺปทีโป   แปลวา   เขาไดน ิพพานมาบริโภค 
เปลาๆ  โดยไมตองเสียสตางค.  นี้เพื่อใหรูวา  นิพพาน  หรือ  Summum  Bonum 
นั้นเปนของแจกฟรี,  ธรรมชาติเปนผู แจกใหฟรี  แลวไมมีใครเอา ,  ไปยินดี 
ยอมรับสิ ่งที ่ตองลงทุนมา   เหนื ่อยมาก ,  เอาตัวเขาแลก   เอาชีวิตเขาแลก . 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



๓๖๕บรมธรรม 

นี้เปนตัวอยางสักอยางหนึ่งไดวา  ความหลง  ความมืดความบอดนั้น  มันเปนอยางไร? 
มันเห็นกงจักรเปนดอกบัวอยางไร?  มันเห็นผิดเปนชอบอยางไร?  มันเปนเรื่องของ 
ความหลง ;  เราจะตองกลัว  เราจะตองหลีกเลี่ยง  เราจะตองหาความฉลาดในเรื่องนี้. 
 

การที่เราจะปฏิบัตหนาที่ของครูบาอาจารย  อยางนอยก็จะตองเปนมนุษย 
ที่จะตองเปนอิสระ  เปนมนุษย  ๐,  หาไมเปน  ๐  เต็ม  ๐  ก็สักครึ่ง  ๐  ก็ยังดี; 
คือวาใหมัน  เห็นแกตัวนั ้นนอยหนอย ,  นอยลงๆ  สักครึ ่งศูนย  คือไมเต็มศูนย 
คือยังไมหมดความเห็นแกตัวโดยสิ้นเชิง  อยางนี้ก็ยังดี;  เพราะวา  เราไมเห็นแกตัว 
เทานั ้นแหละ  จึงจะประพฤติประโยชนแกผู อื ่นได.  เอาอยางงายๆกันอยางนี้ 
ก็แลวกัน  :  ตัวของเราเปนครูนี ้  เราใหแกเด็กๆ  เสียก็แลวกัน ;  ความยึดมั ่น 
ถือมั่นตัวของตัวนี้,  หรือเห็นแกประโยชนของตัว  อะไรอยางนี้  ยกใหแกเด็กตาดําๆ 
นั่นเสียก็แลวกัน.  ถาไมไดตลอดเวลา  อยางนอยก็เวลาชั่วโมงที่ทําการสอนในหอง 
เรียนนั้นแหละ,  อยางนอยที่สุด  ในหองเรียน  ในชั่วโมงทําการสอนนี้  เปนมนุษย  ๐ 
ไมมีตัวเปนของตัว  เพราะยกใหแกเด็กๆ  ตาดําๆ  นี้หมดเลย.  เพราะฉะนั้น 
ไมตองพูดอะไรอีก ;  ความเมตตา  ความกรุณา  มีมาเอง,  ความเฉลียวฉลาด 
จะสอนเด็กอยางไร  จะมีมาเอง,  ความพากเพียรมีมาเอง,  ความอดกลั้นอดทนอะไร 
มีมาเอง,  ความเสียสละอะไรมีมาเอง;  เพราะความเปนมนุษย  ๐  ไมเห็นแกตัว. 
นี่เรียกวาเรายกตัวใหแกเด็กๆ. 
 

ถาถือตาม  spirit  ของครูที่เต็มบริบูรณแลว  ก็แปลวาเรายกตัวใหแกโลก 
ทั้งโลกหมดเลย  โดยไมมีตัวเหลือ;  และถือตามอุดมคติที่วา  “ครูนี้เปนผูที่ยกสถานะ 
ทางวิญญาณของสัตวโลกใหสูงขึ ้น”,  หรือวาทําหนาที ่ส องแสงดวงประทีปนี ้ให 
แกโลก  เมื ่อมองเห็นคุณคาอันสูงสุดนี ้แลว,  เห็น  summum  Bonum  วามีคา 
อยางไรเชนนี้แลว  มันก็งายที่จะเปนมนุษยศูนย,  งายที่จะบริจาคความเห็นแกตัว, 
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ที่จะอุทิศชีวิตเลือดเนื้อรางกายทั้งหมดนี้  เปนครูสมบูรณแบบโดยแทจริงได  ไมใช 
ลูกจางสอนหนังสือ  เพื่อเอาประโยชนไปเลี้ยงครอบครัวอะไรทํานองนั้น  ซึ่งมันได 
นอยมาก.  จึงใครขอรองวา  อยางไรก็ดี  ในชั ่วโมงทําการสอนละก็  ขอใหเปน 
มนุษย ๐,  ไมมีความเห็นแกตัว ,  ไมมีความเห็นแกครอบครัว ,  ไมมีความ 
เห็นแกเงินเดือน,  ไมเห็นแกอะไรตางๆ  หมด  ในชั่วโมงสอน. 
 

เรามีอุดมคติตามความหมายของคําวา  “ครู”  แลว  มันก็ไมมีอะไร 
เพราะมันไมมีครอบครัว,  ดังเชน  พระพุทธเจาทรงเปนบรมครู  หรือครูบาอาจารย 
แทจริง  ในสมัยพุทธกาลครั้งโบราณนั้น  ลวนแตพวกที่อุทิศชีวิตใหคนอื่นเสียแลว. 
มันก็ไมรูจะมีครอบครัวไปทําไม,  และการทําหนาที่ตามอุดมคติของครูนี้  มันดึงดูดใจ 
ยิ่งกวาการมีครอบครัวเชนนี ้เปนตน.  ตอมาเราหาครูชนิดนั ้นไมได  มันก็ตอง 
เปนครูที่มีครอบครัว.  เพราะฉะนั้นจึงย้ําวา  แมจะไมเปน  ๐  ไมเต็ม  ๐  ก็ขอใหได 
สักครึ ่ง   ๐  ก็ย ังดี,  คือไม ม ีความเห็นแกตัว   หรือไมเห ็นแกครอบครัว   หรือไม 
เห็นแกเงินเดือนอะไรทํานองนี ้  แตเพียงเล็กนอย;  แลวก็เห็นแกโลก  เห็นแก 
เพื ่อนมนุษย  เห ็นแก ธรรมะ ,  เห ็นแก ความด ีส ูงส ุดของมน ุษยนั ่นแหละเป น 
สวนใหญ.  มันมีจิตใจคอยที่จะวางอยูเสมอ,  มันมีจิตใจเหมาะสม  ที่จะเปนครู 
อยางมากอยูเสมอ  อยูดวยลักษณะอยางนี้. 
 

ทีนี้เราก็มาถึงสิ่งที่เรียกวา  ความดีสูงสุดที่มนุษยเราควรจะรู  หรือควรจะ 
สนใจ  หรือควรจะได;  ที่เรียกวา  Summum  Bonum  ตลอดเวลานี้.  ขอน้ีมันจะ 
มีไดก็เฉพาะแตมนุษย  ๐  หรือมนุษยวางจากความเห็นแกตัว,  คือเขาสามารถที่จะ 
หาความสุขไดจากการงาน.  ความสุขนั้นหาไดจากการงานโดยตรง  ไมใชจากเงิน; 
ไมตองพูดถึงเรื่องเงิน  พูดถึงแตเพียงงานก็เปนสุขอยางยิ่งแลว;  เพราะเปนงานที่ 
ทําไปดวยจิตวางของมนุษย  ๐ อยางนอยก็ครึ่ง ๐ นี้เอง.  เร่ืองความสุขมีอยูในงานนี้ 
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เปนสิ่งที่พิเศษมาก  ถาใครมองไมเห็นแลว  จะไมสามารถปฏิบัติหนาที่นี้ใหบริสุทธิ์ 
ผุดผองได ;  แตถาใครมองเห็นแลววิเศษประเสริฐอยางยิ่ง  ยิ่งกวาจะไปหาความสุข 
จากที่ไหนไดอีกแลว,  หาความสุขไดจากงานนั้นเอง.  เพราะฉะนั้นจึงนับวา 
คนชนิดนี้เปนผูเขาถึงบรมธรรมสูงสุดอยางยิ่ง  คือคนที ่หาความสุขไดจากงาน. 
 

ตอไปนี้  เราก็มาพิจารณาถึงความสุขที่ไดจากบรมธรรม  ซึ่งขอใหทาน 
จดจําไวอยางแมนยําวา  นักจริยธรรม  หรือนักปรัชญาของโลกนี้  เขายุติเห็นพอง 
ตองกันหมดแลว  คือทุกยุคทุกสมัยหลายรอยปมาแลว  ที่โลกนี้มีการศึกษาเจริญขึ้น 
มนุษยสามารถจะมองเห็นสิ่งตาง ๆ  ที่เปนความสําคัญทางจริยธรรม,  พวกนี้ลวนแต 
คิดกันมาเรื่อยๆ  เขียนตํารับตํารากันมาเรื่อยๆ  ไมรูวากี่สิบเลมกี่รอยเลมแลว.  หนังสือ 
ที่วาดวยจริยธรรมคือ  Ethics  ซึ่งเปนรากฐานของศีลธรรมอันเรียกวา  morality. 
ตามทาง  Ethics  หรือจริยปรัชญา  เขาถือวา  ความดีสูงสุดของมนุษยมีอยู  ๔  อยาง :- 
คือ  happiness  ความสุขที่แทจริง  perfection  ความเต็มเปยมของความเปนมนุษย , 
duty  for  duty  s  sake  หนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่  good  will  ความปรารถนาดี 
หวังดี. 
 

ขอ  ๑  ที ่เรียกวา  happiness  ความสุข,  ในที ่นี ้ก ็ต องเปนความสุข 
ชนิดที่ไมเปนทาสของกิเลส  อยางที่วาแลว  ความสุก  ก  สะกด  เพราะเปนทาส 
ของกิเลสนั้น  มันเปนสุกรอนสุกไหม;  อยางนี้ไมใชความสุขที่รวมอยูใน  Summum 
Bonum.  สุก  ก  สะกดนั ้น  คือสุขจากรูป   รส   กลิ ่น  เสียง  สัมผัส  สุกทางตา 
ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  นี้มั้นเปนสุก  ก  สะกด  มันเปนสุกรอน; 
เพราะมันรอนผาวอยูดวย  โลภะ  โทสะ  โมหะ  และอื่นๆ  ที่แยกแขนงออกไป.  ความสุข 
ที่แทจริงนั้น  ข  สะกด  ก็หมายความวา  มันไมใชความสุกอยางนั้น,  ไมใชความรอน. 
มันเปนความสุขชนิดที่เย็นที่สงบลงไป  เพราะความรอนระงับไป ;  ความรอนระงับ 
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ไปเทาไร  มันก็เป นความสงบมากขึ ้นเทานั ้น.  นี ้หมายความวา  กิเลสเบาบางไป 
เทาไร  มันก็เปนความสุขแทจริงยิ ่งขึ ้นเทานั ้น .  พอกิลสเปน  ๐  คือหมดกิเลส 
ความสุขก็สมบูรณ  เต็มตามความหมายของคําๆ  นี้  ที่เรียกวา  happiness  หรือ 
blissfulness  ในทางปรัชญาของศีลธรรม  ไมหมายถึงความสุขรอนอยางที่วานี้ ;  ถือวา 
เปนสิ่งที่ดีที่สุด  ที่มนุษยควรจะไดใหทันในชาติปจจุบันนี้. 
 

ความสุขที่แทจริงนี้มันจะมีมาจากอะไร  ?  หรือวา  พรอมกันกับอะไร ? 
มันก็มีมาจากการทําหนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่  ซึ่งเปนขอที่  ๓  นั้น;  แลวมัน 
พรอมกันกับความเต็มเป ยมของความเปนมนุษยที ่เรียกวา  perfection.  เดี ๋ยวนี้ 
เราเต็มกันหรือยัง;  ถามกันงายๆ  ตรงๆ  เหมือนกับคุยกันเลนวา  เดี ๋ยวนี ้เรา 
เปนคนเต็มคนหรือยัง;  เพราะถามีใครมาวาเราไมเต็มคน  เราก็โกรธ  บางทีเราดา 
เขาเลย,  เพราะเราถือวา  ที่เขามาวาเราไมเต็มคนนั้น  มันเปนคําดาอยางยิ่งอยูแลว. 
แตแลวความจริงเราเต็มหรือเปลา ?  เราเปนคนที่เต็มจริงหรือเปลา ?  เราเต็มกัน 
หรือยัง  หรือ  perfect  แลวหรือยัง ?  หรืออยางไร  ? 
 

ถาเราไมเขาขางตัว  ไมเขาขางใคร  ก็ลองนึกดูใหดีๆ  วามันเต็มหรือยัง; 
มันจะพรองอยูเกินกวา  ๑๕%  เหมือนที่นักจิตวิทยาบางคนเขากลาวไวดวยซ้ําไป; 
หรือบางทีไมใชพรองเพียง  ๑๕%  มันอาจจะพรองเกิน  ๕๐%  ดวยซ้ําไป  ในความ 
พรองแหงความเปนมนุษยของเรา.  ที่มันจะเต็มบริบูรณไดมันก็ตองเต็มอยูที่ความ 
เปนมนุษย  ๐  คือหมดกิเลส  แลวเต็มอยูดวยความสงบสุข,  ความผาสุกอยาง 
แทจริง,  หรืออุดมคติของมนุษยที ่แทจริง.  กิเลสตองวาง  หรือ  ๐  ไปเสียกอน 
แลวสิ่งที่ตรงกันขามจึงจะเขามาแทนที่;  คือความไมมีกิเลสนั่นแหละเขามาแทนที่ 
แลวมันจึงเต็ม  นี่เรียกวา  perfection  ของความเปนมนุษย. 
 

ในทางพระพุทธศาสนาเราถือวา  พระอรหันตเทานั ้นเปนคนเต็ม; 
เขาแปลความหมายของพระอรหันตวา  The  man  perfected  “เต็ม”  มาไว 
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ขางหลัง  เพื่อเนนความสําคัญคือ  perfected  มนุษยที่เต็ม  คือพระอรหันต  หรือ 
saint  หรือเปนมนุษยสูงสุด.  เราอยาเพอทอใจ  เราอาจจะคิดไปวา  แมพระอนาคามี 
ก็ยัง ไมเต็ม ,  พระสกิทาคามี  ก็ยัง ไมเต็ม ,  พระโสดาบัน   ก็ยัง ไมเต็ม ; 
เพราะฉะนั้นเราก็พลอยไมเต็มดวยกันแลวกัน ;  อยาเสียใจ  ไมตองอายในเรื่องนี้. 
แตวามันก็ควรจะพยายามอยางยิ่งที่จะทําใหมันเต็ม,  ใหมันเต็มไปทีละอยางๆ  อยางไหน 
ทําใหเต็มไดก็ทําใหเต็มกอน.  สิ่งที่ยังไมรูก็ทําใหมันรูขึ ้นมา,  ความดี  ความงาม 
ความจริง  บางอยาง  บางประการ  ที่มันยังพรองอยูนั้น  ทําใหเต็มข้ึนมาๆ.  สิ่งไหน 
ยังบกพรองอยู  ก็ทําใหเต็มขึ้นมา  ไมชามันก็เต็มขึ้นมาหมดไดเหมือนกัน  จนถึง 
perfection  ที่เขาถือวาเปน  Summum  Bonum. 
 

ขอที่  ๒  คือความเต็มแหงความเปนมนุษย  perfection  นี้มองเห็นได 
งายๆ วา  ถามันมีความเต็มแหงความเปนมนุษย  มันก็มีความสุขเต็มเหมือนกัน ; 
happiness  ขอท่ี  ก็เต็ม  มนุษยที่เต็ม  มันไมทําอะไรใหเปนปญหาขึ้นมาในโลก ; 
มนุษยที ่กําลังวุ นวายอยู ในโลกเวลานี ้  ทุกพวก  ทุกคาย  ทุกระบอบ   มันเปน 
มนุษยที่ไมเต็มท้ังนั้น.  มนุษยที่ไมเต็มน้ันมันทําอะไรที่ยุงยากอยางนี้.  เพราะฉะนั้น 
ความสมบูรณของความเปนมนุษยจริงๆ  จึงถูกจัดเปนความดีสูงสุดของมนุษย. 
 

ขอที่   ๓  คือ   duty  เขานิ ยมกันวา  duty  for  the  duty's  sake  แปลวา 
หนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่  เดี๋ยวนี้  เรากําลังปฏิบัติหนาที่เพื่ออะไร?  เพิ่อเงิน 
เพื ่อชื่อเสียงกระมัง?  เพื ่อเงินเอามาใชจาย  เลี ้ยงดูครอบครัว  เพื ่อหาความสุข 
สนุกสนาน  ทางตา  ทางหู  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  นี้มันหนาที่เพื่อเงิน  หรือวา 
หนาที่เพื่อช่ือเสียง,  ตัวตายก็สละได  แตวาเพื่อช่ือเสียง ;  อยางนี้เขาไมเรียกวา 
duty  ที่เปน  Summum  Bonum ;  มันเปน  duty  ของคนที่มีกิเลส  มีความยึดมั่น 
ถือมั ่น   duty  ที ่แท  ที ่เป นวัตถุประสงค  ที ่เป น   Summum  Bonum  นั ้นมัน 
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duty  for  the  duty's  sake  เสมอไป  หนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่นั้น  หมายความ 
วาเราไมมีความเห็นแกตัว,  ไมมีตัวที่จะเห็นแกตัว;  ที่นี้มันเกิดสติปญญาชนิดหนึ่ง 
ขึ้นมาเปนสติปญญาบริสุทธิ์  จิตใจบริสุทธิ์  รางกายบริสุทธิ์  นี้มันทําหนาที่ของมันเอง 
มันจึงเปนไปอยางบริสุทธิ์ ;  นี่คือหนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่. 
 

หรือวา  เราจะลดหยอนผอนลงมาสักหนอย  ถาจะพูดอยางปุคคลาธิษฐาน 
ก็วา  ทําหนาที่เพื่อพระเปนเจา  ตามความประสงคของพระเปนเจา  อยางนี้ก็ยังได. 
เพราะวาพระเปนเจานั ้นไมใชตัวเรา  ไมใชเห็นแกเรา,  เปนความดี  ความงาม 
ความถูกตอง  ความจริง  ความยุติธรรม  นั่นแหหละคือพระเปนเจาแท.  พระเปนเจา 
ที่เปนมนุษย  ที่โกรธเปน  รักเปน  เกลียดคนก็เปน  แกลงคนก็เปน,  นั้นไมใช 
พระเปนเจา  แตเหมือนกับสัตวปาเถื่อนอะไรชนิดหนึ่ง  ไมใชพระเปนเจา.  คําวา 
“พระเปนเจา”  จะตองมีความหมายถึง  ความดี  ความงาม  ความจริง  ความถูกตอง 
ความยุติธรรม ,  หรือที ่เรียกวา   Summum  Bonum  นี ้โดยตรง .  นี ่ก็แปลวา 
เราทําหนาที่เพื่อประโยชนแกพระเปนเจา,  กลาวคือทําหนาเพื่อประโยชนแกความดี 
สูงสุดของหนาที่. 
 

ถาใครทําหนาที ่  เพื ่อประโยชนแกหนาที่แลวก็  perfect  คือเต็ม 
หรือมีความสุขอยูในตัวหนาที่นั่นเอง.  นี่แหละคือตัวความสุข  มีอยูในตัวการงาน, 
ไมใชเกี่ยวกับเงิน.  ทีนี้อาจจะมีคนถามวาแลวปากทองมันยังไมอิ่ม  มันยังมีเรื่องหิว 
อยู ละ .  นั ้นมันไมใชเรื ่องใหญ  มันเปนเรื ่องเล็ก  ;  เพราะวา   ถาบุคคลผู ใด 
ทําหนาที่  เพื่อประโยชนแกหนาที่แลว  มันมีคนบูชา  มันมีปากไมพอที่จะกินเสียอีก; 
คือมันมีสิ่งสักการะบูชามาก  จนมีปากไมพอที่จะกินเสียอีก  อยางเชนพระพุทธเจา 
พระอรหันตทั้งหลายนี้  แมไมตองทํางานอะไรก็มีอะไรมา  จนเหลือท่ีจะกินเสียอีก. 
ทีนี้คนเราที่ทําคุณงามความดี  เพื่อประโยชนแกหนาที่จริง ๆ  แมในโลกนี้ก็ยังมีคน 
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เลื่อมใส  ยินดีที่จะสนับสนุนชวยเหลือ  จนมีปากไมพอที่จะกิน  กินไมไหวเสียอีก, 
เพราะฉะนั้นจึงไมตองนึก. 
 

แมวา  เราจะตองทําหนาที ่  โดยที ่จะตองรับเงินเดือนก็เหมือนกัน 
ก็จัดเงินเดือนนั้นไวในฐานะเปนเครื่องสักการะบูชา,  เปนขยะมูลฝอย  เหมือนกับ 
ธูปเทียนนี ้  มันก็เปนขยะมูลฝอยทั ้งนั ้น  เขาจุดบูชา  เพื ่อเปนเครื่องหมายของ 
เกียรติยศตางหาก.  เพราะฉะนั้นเงินเดือนของเรากลายเปนเครื่องหมายของเกียรติยศ 
หรือ เครื ่องบ ูชาไป  ;  ฉะนั ้น เราจึงไมใช ล ูกจางสอนหนังสือ ,  เราไมใช ล ูกจาง 
และไม ใช คน รับ จ า งสอนหน ังส ือ   หรือแม แต สอนศีลธรรม .  แตเราปฏิบ ัติ 
หนาที ่เพื ่อหนาที ่  เพิ ่อประโยชนแกหนาที ่ ;  เงินเดือนจึงเปนเศษขยะมูลฝอย 
เหมือนกับดอกไมธูปเทียน  เขาเอามาเสนอเปนธูปเทียนสักการะบูชาในฐานะที่เรา 
กลายเปนปูชนียบุคคลไปแลว,  ไมใชลูกจาง.  นี่คือความหมายของคําวา  duty 
ที่เปน  Summum  Bonum. 
 

ขอที่  ๔  เรียกวา  good  will  ตรงกันขามกับ  ill  will  ซึ่งแปลวาปรารถนาราย ; 
good  will  :-  ปรารถนาดี  นี้หมายงาย ๆ เชนวา  เราปรารถนาดีตอผูอ่ืนกอน  แลวผูอ่ืน 
ก็ปรารถนาดีตอเรา  มันก็เลยปรารถนาดีตอกันและกันทั้งโลก.  เพราะฉะนั้นคําวา 
good  will  ในฐานะที่เปน  summum  bonum  นั้น  มันคือความปรารถนาดีของโลก 
แกกันและกันทั้งโลก.  เดี ๋ยวนี้เราไมมี  good  will  ตอกันและกันทั้งโลก ;  เราจึง 
ไมมีความปรารถนาดีตอกันและกันทั้งโลก.  เราแบงเปนสองพวกเปนอยางนอย 
แลวก็ตั้งหนาประหัตประหารกัน  ดวยสงครามรอน  ดวยสงครามเย็น.  มีวิชาความรู 
เทาไรๆ  ก็เอาไประดมเพื่อจะประหัตประหารกัน,  ดากันจนบรรยากาศกลุมไปดวย 
เสียงดา ;  โดยเฉพาะทางวิทยุ  ฟงดูซีตลอดเวลา  ๒๔  ชั่วโมง  มีแตเสียงดา  แลว 
จะเอา  good  will  มาจากไหนในโลกนี้. 
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ในโลกนี้  มันไมมีความปรารถนาดีตอกันเลย  เพราะฉะนั้นโลกนี้จึงไดรับ 
แตวิกฤตการณถาวร  มันจึงสมน้ําหนาในการที่ไมมี  good  will  มีแต  ill  will  ใน 
บรรยากาศของโลก;  มันจึงเปนปญหาที่จะตองชวยกันแกไขในที่นี้เขาจัด  good  will 
เปน  Summmun  Bonum  เปนยอดปรารถนาของมนุษยของโลกโดยแทจริง  มุงมั่น 
ปรารถนาอยูที่นั่น  ที่จะใหโลกนี้มีบรรยากาศที่กลุมอยูดวย  good  will  ปรารถนาดี 
ตอกัน  ในทางพุทธศาสนาเราอาจจะเรียกวา  เมตตา  กรุณา  อะไรทํานองนี้ 
ซึ่งเปนเครื่องคุมครองโลกนี้ก็ได  แลวแตจะเรียก  สวนที่เขาเรียกวา  good  will  น้ัน 
เปนภาษาที่เขาใจกันทั่วไปเปนสากล  เขาใจกันทั่วโลก. 
 

ทีนี ้  เราจะมีเมตตาแทจริงไดอยางไร  มันก็ตองเปนมนุษย  ๐ 
เสียกอนเทานั้นเอง ;  มนุษยหมายเลข  ๐  หรือครึ่ง  ๐  ก็ตามใจ  พอเปนมนุษย  ๐ 
นั้นก็เมตตาเต็มท่ีเลย ;  พอเปนมนุษย  หมายเลข  ๐  ละก็  หนาที่นั้นบริสุทธิ์ผุดผอง, 
เปน  duty  เพื่อประโยขนแก  duty;  นี้ก็เหมือนกัน  พอเปนผูที่วางจากความเห็นแกตัว 
แลว  good  will  ก็เต็มท่ีเต็มเปยม. 
 

คนในโลกเดี๋ยวนี้ก็ใฝฝนกันนัก  พร่ําหากันนักวา  ความไมเห็นแกตัว 
ความไมเห็นแกตัว;  แมพวกที่กําลังรบกันอยูก็หวัง  ความไมเห็นแกตัว  รองเรียกหา 
ความไมเห ็นแกต ัว,  เพื ่อไมอยากใหเขาเห็นแกต ัว ;  แตตัวเองกําลังเห็นแกต ัว 
อยู อยางเต็มที ่ ;  อยางนี ้ม ันก็ทําไมได.  มนุษยที ่เต ็มอัดอยู ด วยอะไรตางๆ  ไมใช 
มนุษยหมายเลข  ๐  มันทําไมได  ที่จะมี  good  will  ตอกันอยางเต็มท่ี  เพราะฉะนั้น 
พระพุทธเจาทานจึงสอนเราวา  ใหบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นวา  ตัวก็  วาของกู  ลงไป 
ตามลําดับ  จนกระทั่งเปน  ๐  มันจึงจะเมตตาเขาได  พระพุทธเจาทานอยูดวยความ 
รูสึกที่เปนเมตตา  ชนิดที่เปน  ๐. 
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อยาเอา  พรหมวิหารไปใสใหพระพุทธเจา  วา  :  `พระพุทธเจามีพรหม- 
วิหารเปนวิหารธรรมเครื่องอยู.  นี้มันจะเปนการถอดพระพุทธเจาลงมาจากความ 
เปนพระพุทธเจา  มาเปนเพียงพรหมเทานั้น  เพราะอยูดวยพรหมวิหาร  คือ  เมตตา 
กรุณา   นี ้.  พระพุทธเจาทานตรัสยืนยันวา   “เราอยู ด วยสุญญตาวิหาร ”; 
ไปหาอาน  ในพระไตรปฎกชุดนี้ก็มี  วา :  พระตถาคต  อยูดวย  สุญญตาวิหาร, 
พระสารีบุตร  หรือใครๆ ก็อยูดวยสุญญตาวิหาร  คือจิตวาง-ศูนยจากความ 
เห ็นแก ต ัว ,  ไม ม ีต ัว ,  ไม ม ีต ัวก ู  ของก ู  แลวนั ้นแหละมันเป น เมตตาที ่แท จริง . 
เมตตาอยางพรหมวิหารนั ้น  มันยังรักเขาดวยความเห็นแกตัว;  มีตัวผู รัก  มีตัว 
ผูถูกรัก.  นั้นมันเปนพรหมวิหารก็ได  ถูกแลว,  แตยังไมใชเมตตาสูงสุดขนาด 
เปน  good  will  เต็มความหมายอง  summum  bonum. 
 

เมตตาสูงสุด  มันตองเปนของผู ที ่หมดตัวแลว  หรือเปนมนุษยวาง 
หมดความเห็นแกตัวแลว ;  ทีนี ้  สติปญญามันก็รักคนอื ่นเอง,  เพราะมันเปนสิ ่ง 
ที่เปนหนาที่ตามธรรมชาติอยูแลว.  เพราะฉะนั้น  เมตตา  ก็  ตาม  กรุณา  ก็ตาม 
มุทิตาก็ตาม  อุเบกขาก็ตาม  มีไดโดยงายและเต็มเป ยม;  แตมันมีไดดวยอํานาจ 
ของ  สุญญตาวิหาร,  ไมใชพรหมวิหาร.  ที่วาอยูดวยพรหมวิหารคือ  เมตตา  กรุณา 
มุทิตา  อุเบกขา  ที่ยังมีตัวนี้  บางทีมันก็ลําบากใจอยางยิ่ง  สงสารเขาจนเปนทุกข, 
หรือวา  เมื่อเขาตองเปนไปตามกรรมแลว  มันอุเบกขาอยูไมได  มันวาเหวใจ  ในเมื่อ 
ชวยเขาไมได.  นี่มันมีปญหายุงยากอยางนี้  แมในขั้นที่เปนพรหมวิหาร ;  ดังนั้น 
มันจึงสูสุญญตาวิหารไมได,  คืออยูดวยความวางจากตัวกู  ของกู,  เปนมนุษย  ๐. 
นั่นแหละมันจะเปน  good  will  อยางยิ่งอยูในตัวมันเอง. 
 

นี่ เราจึงกลาววา  พระพุทธเจาประกอบไปดวยพระมหากรุณา  ปานวา 
มหาสมุทร ,  ปานวาทองฟา ,  หรือวา  ปานวาอะไร  เหลือที่จะมีขอบเขต ; 
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อะไรที่ไมมีขอบเขตก็เอานั่นแหละ  มาเปนคําเปรียบของความ  เมตตา  กรุณา  ของ 
พระพุทธเจา. 
 

นี้เราจึงเห็นไดวา  ความดีสูงสุดของมนุษยนั้น  มีอยู  ๔  อยางคือ :- 
ความสุขจริง   ไมใชสุกไหม,  ความเต็มเป ยมของความเปนมนุษย  หนาที่ 
เพื ่อประโยชนแกหนาที ่  ความปรารถนาดีอยางเต็มเป ยม   อยางสมบูรณ 
และอยางแทจริง.  ทีนี้เรา  ที่เปนครูบาอาจารยนี้จะทําอยางไร  เรามุงหมายที่จะ 
เปนผูนําทางวิญญาณ  ก็เพื่อนําเขาไปสู  Summum  Bonum  ๔  อยางนี้ ;  แลวตัวเรา 
จะไมมี  Summum  Bonum  ๔  อยางนี้เองเสียกอน  แลวมันจะทําไปไดอยางไรกัน  นี่ขอ 
ใหลองคิดดู.  เพราะฉะนั้น  เรานี่แหละจะตองสนใจในสิ่งทั้ง  ๔  นี้กอนใครทั้งหมด : 
ใหรูวาความสุขที ่แทจริงของมนุษยเปนอยางไร,  ความเต็มเป ยมของมนุษยเปน 
อยางไร,  แลวก็หนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่โดยบริสุทธิ์เปนอยางไร,  good  will 
ที่แทจริงนั้นมันเปนอยางไร. 
 

Good  will  ของคณะมิชชั่นในโลกเวลานี้  มันก็คือการเอาเงินมาซื้อคนอื่น 
ไปเปนพวกของตัว  ;  อยาไปหลงวา   good  will.  เขาจะยกกันมากี ่พวกๆ 
กี่คณะ,  เอามั่นเอานี่มาลอมายั่ว  มันก็เพื ่อจะซื้อคนพวกอื่นไปเปนพวกของตัว, 
ไมใช  good  will ;  แตเขาก็เรียกวา  good  will.  คณะสันถวไมตรีหรืออะไรก็ตาม 
นั ้นเขาก ็เร ียกวา   good  will  แตม ันไม ใช   good  will  ในที ่นี ้;  มันม ีเจตนาที ่จะเอา 
ไปเปนพรรคพวก,  แลวไปชวยกันลางผลาญพวกอื่น ;  นี่จะเรียกวา  good  will 
อยางไรได .  มาหาเราก ็ไม ใช เพื ่อ   good  will  อ ยู แล ว ,  พาเราไปก ็ไม ใช เพื ่อ 
good  will  อยางยิ่งขึ้นไปอีก. 
 

นี่เราตองรูจัก  good  will  ที่แท  และก็ไมมีอะไรนอกจากความงายดาย 
ในการปฏิบัติหนาที่ของความเปนครูบาอาจารย,  มีความรักลูกเด็กๆ  เล็กๆ  ตาดําๆ 
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ทั้งหมดทั ้งสิ ้นทั ้งโลกใหได.  ไมใชถือวา  เรามีลูกคนหนึ ่ง  สองคน  อยูที ่บาน, 
แลวเรารักลูกเล็กๆ  นั้น,  นี้ไมใช  good  will ;  มันตองมีความรูสึกเหมือนกับวา 
ในโลก  หรือในจักรวาล   หรือในสากลจักรวาลนี ้  มีมนุษยเพียงคนเดียว  คือ 
มนุษย  หรือ  ชีวิต  ทั้งหลายทั้งสิ้น  จะเปนอะไรก็ตาม  มีเพียงชีวิตเดียว.  เพราะ 
เหตุใด  ?  ก็เพราะวา  มันเหมือนกันทั้งนั้นไมวาชีวิตไหน ;  มันกําลังมืดบอดอยูดวย 
อวิชชา,  ถูกเผาผลาญอยูดวยตัณหา  มีปญหาอยางเดียวกัน,  มีหัวอกอันเดียวกัน, 
มีท ุกขเหม ือนกัน   มีอะไรเหมือนกัน ,  เป น เจ าท ุกขร วมกัน  ;  จึงถ ือวาเป นคน 
เดียวกัน.  อยางนี้ตางหากจึงจะเปนที่ตั ้งของ  good  will  ใหรักเพื่อนมนุษย  รัก 
เพื่อนบานทั้งหมด  จนกระทั่ง  เหมือนกับคนๆ  เดียวกัน. 
 

แมเราไมสามารถจะสัมพันธกันและกัน  กับทุกคนในโลก  เราก็มีขอบเขต 
แหงความสัมพันธ  หรือขอบเขตแหงหนาที ่การงาน .  เพราะฉะนั ้นมีเด็กกี ่คน 
อยูในความรบผิดชอบของเรา   เราทําหนาที ่ของเราใหบริสุทธิ ์ผุดผอง   ตาม 
ความหมายคําวา   good  will,  แลวมันก็ไตขึ ้นไปเปน   หนาที ่เพื ่อประโยชน 
แกหนาที่,  แลวมันก็ไตขึ้นไปสูความเต็มเป ยมแหงความเปนครูของเรา,  แลวมัน 
ก็ไตไปสูความสุขที ่แทจริง  ที ่เกิดมาจากงานที ่เราทํา  ไมใชเพื ่อเงิน.  ที ่พูดวา 
งานเพื่อเงิน  เงินเพื่องาน  บันดาลสุขนั้น  ระวังสักหนอย.  ถาถือเอาความหมาย 
ผิดไปแลวก็จะกลายเปนอันตราย ;  ตองถือเอาความหมายใหถูกตรง  :  ที่วางาน 
นั้นแหละคือ  ความสุข  ไมตองเหลือบไปถึงเงิน .  ในงานนี้ก็มีความสุข  เปน 
ตัวความสุข,  ตัว  duty  นั้นเองเปนความสุข,  แลวทําใหเกิดความเต็มแหงความเปนครู 
หรือความเปนมนุษยของเรา  แลวมันก็เปน  good  will  อยูโดยอัตโนมัติไปตลอดเวลา. 
 

นี ่เรียกวา  สิ ่งที ่เป นบรมธรรม   ซึ ่งอาตมาได กลาววา  วันนี ้เรามาคุย 
กันเลน,  และเราคุยกันเลนเรื ่องบรมธรรม,  ซึ่งถือวา  เปนเรื่องสูงสุด  ประเสริฐ 
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ที่สุด  หรืออะไร  ก็สุดแท.  แลวมันเกี่ยวกันกับหนาที่ของครู  ซึ่งมีหนาที่  ที่จะตอง 
นําเขาไปสูบรมธรรม ;  โดยที่ตัวเองก็จะตองตั ้งตัวใหถูกใหชอบ  อยูในแนวของ 
บรมธรรม   ๔  ประการนี ้  เด ินไปตามแนวของบรมธรรม   ๔  ประการนี ้  ซึ ่งเป น 
ของสากล,  อันเปนสิ่งไดรับความนิยมยกยองกันทั่วไป  ในหมูบัณฑิต  นักปราชญ 
ที่แทจริงของโลก  กลาวคือนักจริยธรรมทั้งหลาย,  หรือแมที่สุดแต  นักจริยปรัชญา 
ที่ทําหนาที่เปนแตเพียงคนคิด  ยังมิไดปฏิบัติอะไรเลยก็ตาม  ก็ลวนแตมีความเห็น 
อยางนี้  ยอมรับอยางนี้  บัญญัติตรงกันอยางนี้  ทั้งนั้น. 
 

อาจจะมีคนถามขึ้นอีกวา  เปนมนุษย  ๐  หรือหมดตัวนี้  มันดีอยางไร  ? 
อุดมคติจะเอาไปซื้ออะไรกินได  ?  นี้เปนปญหาที่คนผูกําลังมืดบอดอยูดวยวัตถุนิยม 
จะตองนึกอยางนี้เสมอ.  สวนพวกเราไมมีปญหาอยางนี้  เพราะเรามีความเขาใจ 
แจมแจงเปนอยางดีแลว  วา  ความเปนมนุษย  ๐  นั่นแหละเปนบรมธรรม  อยูใน 
ตัวเอง;  นั ่นแหละคือการไดหมดทุกอยาง  ๐  นั ่นแหละคือการไดหมดทุกอยาง; 
เพราะมัน  ๐  ไปจากกิเลส  ตัณหา  จากความเห็นแกตัว,  จากสิ่งที ่เปนขาศึก 
ศัตรู.  ศูนยจากตัวกู  ของกูแลว  จะไดหมดทุกๆ  อยาง  คือไดนิพพาน  ไดความ 
เต็มแหงมนุษย  ไดงานอันประเสริฐ   คือหนาที ่เพื ่อหนาที ่ ;  แลวไดเมตตา 
อันสูงสุดคือ  good  will  ไดรอบขางรอบตัวเรา  จากทุกทิศทุกทาง ;  นั้นคือไดหมด. 
เพราะฉะนั้นจึงวาการหมดตัวนั่นแหละคือการไดทุกอยาง. 
 

เรื่องการหมดตัวนี้  มีคนๆ หนึ่งมาเขาเฝา  ทํานองจะขัดคอพระพุทธเจา, 
หรือวาทํานองจะทาทาย  หรือจะแยงก็ตาม  ทูลพระพทุทธเจาวา;  เขาวากันวา 
พระสมณ โคดม   เปนผู หมด เนื ้อ หมดัว   หมดสิ ้นป ระดาตัว   ใชไหม  ? 
พระพทุธเจาก็ตรัสวา  “จริงซิ  เราตถาคตเปนคนหมดเนื้อหมดตัว”.  แลวทาน 
อธิบายใหฟง  อยางนี ้คือวา  :-  ไมมีตัว  ไมมีอะไรเปนตัว  เปนของตัว,  ไมมี 
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๓๗๗บรมธรรม 

อะไรเปนตัวกู  ของกู,  ไมมีความยึดมั ่นดวยอุปาทานในสิ ่งใด ;  ไมมีตัว  คือ 
สิ้นเนื ้อประดาตัว  ทานยอมรับอยางนี ้  พรอมกันนั ้นก็ทรงชี้ใหเห็นวา  การบรรลุ 
นิพพานนั ้นเปนการสิ ้นเนื ้อประดาตัวของกิเลส ;  เนื ้อตัว  หรือประดาตัวอะไร 
ก็ตาม  มันเปนเรื่องของกิเลส  ยอมสูญสิ้นเสียดีกวา  ยอมสิ้นเนื้อประดาตัว  คือตัวกู 
ของกูใหสิ้นไปอยูทุกวันทุกคืน  อยางนี้ดีกวา  มันก็จะไมถูกลิงดา  ซึ่งเปนเรื่องใน 
ชาดก;  มีอยูในพระไตรปฎก  เรื่องครหิตชาดก  มนุษยถูกลิงดาเพราะวามีแต 
ตัวกู-ของกู  ตัวกู-ของกู  อยูทั้งกลางวันกลางคืน. 
 

นิทานเรื่องนี้  มีเรื่องสั้นๆ นิดเดียววา:  ลิงโพธิสัตว  ถูกจับมาเลี้ยงในวัง 
ครั้นเขาพอแกความตองการแลว  เขาปลอยกลับออกไป  คือเลี ้ยงเลนชั ่วคราว 
เทานั ้น   พอกลับออกไปจากเมืองมนุษย  มีลิงบริวารถามวา  ในเมืองมนุษย 
มีเรื ่องสนุกอะไรบาง   ชวยเลาใหฟงที,  มีอะไรนาเลื ่อมใส   นาอัศจรรยบาง 
ชวยเล าให ฟ งท ี.  ลิงโพธิส ัตวก ็ตอบวา   :  “หิร ฺ ํ  เม   สุวณ ฺณ ํ  เม   เอสา  รต ฺตึ 
ทิวา  กถา”  -ทั้งกลางวัน  กลางคืนไดยินแตคําวา  เงินของกู  ทองของกู  ลูกของกู 
ผัวของกู  อะไรๆ  ของกูทั ้งนั ้น,  ลวนแตของกูทั้งนั้น.  ลิงทั้งหลายก็วิ่งไปที่ลําธาร 
ลางหูกันหมด   กนวา  เพิ ่งไดยินเสียงสกปรกคราวนี ้เอง.  นี ่เรียกวาลิงมันดา, 
หรือลิงมันลางหูใสหนาเอา. 
 

พวกเราไมสมควรจะถูกลิงดา  หรือถูกลิงลางหู;  เพราะวาเดี ๋ยวนี้ 
เปนผูหมดตัวกู  แลวมันก็ได  Summum  Bonum  หมด  ครบทั้ง  ๔  ประการ  คือ 
-ความสุขที่แทจริง,  -ความเต็มเป ยมแหงความเปนมนุษย,-ความทําหนาที่ 
บริสุทธิ์  เพื่อประโยชนแกหนาที่,  -และความปรารถนาดี  คือความรักของมนุษย 
ความเมตตาของมนุษย. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๗๘

เปนอันวา  เราไดพูดกันถึงเรื่องบรมธรรมมามากพอสมควรแลว,  ขอ 
ฝากทานทั้งหลายไวคิดนึกตามความอิสระ  ตามความพอใจของตน  แลวแตจะเลือก 
แลวแตจะถือเอาเทาไร ;  ไมมีการบังคับ  โดยหวังอยูวาสติปญญามันมีพอแลว 
มันเห็นเอง  มันสมัครใจเอง  แลวมันเอาไดหมดเอง,  ไมบิดเบือนไมบิดพริ้วไมอะไร 
อีกตอไป;  แลวมันก็ไดรับผลตอบแทนเกินคาด  คือความสนุกสนานอยางยิ ่ง, 
เปนนิพพานอยูในตัวการทํางานที่ทําอยูเปนประจําวัน.  ในขณะที่ปฏิบัติหนาที่ตอ 
ลูกหลานตาดําๆ  อยูนี้  ก็จะไดรับประโยชนเปนความเยือกเย็นในจิตใจ,  เหมือน 
ไดดื ่มรสของธรรมะของนิพพานอยูตลอดเวลา .  นี่คือผลของการที ่เราสนใจ 
แกไขขอขัดของตางๆ  ใหลุลวงไปดวยดี  ในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา  “บรมธรรม”. 
 

อาตมาขอยุติการบรรยาย  เพราะถือเปนเวลาสมควรแกการบรรยาย 
ถือวาเราคุยกันเลนเพียงเทานี้  ดวยเรื่อง  “บรมธรรม”. 

 
 

----------------------- 
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เรื่อง 

เอกายนมรรค 
ในฐานะเปนทางของบรมธรรม   ๑ 

บรรยา  ณ  โรงเรียนสัมมาชีวศิลปมมูลนิธิ 
๕  กรกฏาคม  ๒๕๐๕ 

----------- 
 
 
ทานผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 

การบรรยายในวันนี้  เราจะคุยกันเลนถึงเรื่อง  เอกายนมรรค ;  วันกอน 
เราไดพูดกันถึงเรื่องบรมธรรม  คือสิ่งสูงสุดที่มนุษยจะตองเขาถึงใหได  เปนเรื่อง 
จุดหมายปลายทาง   แตวันนี ้เราจะพูดกันถึงเรื ่องมรรค   หรือทางที ่ม ีชื ่อวา 
เอกายนมรรคนั้น  มีความหมายเปนพิเศษ  สวนนี้แหละคือสวนที่เราจะตองศึกษา 
พิจารณา  หรือวินิจฉัยกัน. 
 

เดี๋ยวนี้เราจะไดยินไดฟงพูดกันถึงเรื่อง  ทาง  แตมันกลายเปนหลายทางไป; 
เปนทางนรกเปนทางสวรรค  ทางพรหมโลก  กระท้ังทางนิพพาน  แตแลวก็ดูเหมือน 
ไมคอยมีใครจะชอบ  ในเรื่องทางนิพพาน  ซึ่งเรียกวาเอกายนมรรค;  ดูเหมือน 
จะสนใจเรื่องสวรรค  หรือเรื่องอะไรกันทํานองนั้นเสียมากกวา  และถาเอามา 
 

                                                
๑ พุทธทาสภิกขุ บรรยายสมัยที่ดํารงสมณศักดิ์เปน พระราชชัยกวี 

๓๗๙ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๘๐

ใหเลือกพรอมๆ กันละกัน  จะสนใจเลือกเรื่องที่เปนความสุข  สนุกสนานกันเสียมากกวา. 
แตวาทางเหลานั้นไมไดรวมอยูในคําวา  “เอกายนมรรค”  เลย  แมกระทั้งทางที่เรียก 
วาทางไปพรหมโลก. 
 

คําวา   “เอกายนมรรค ”  หมายถึงทางสายเอกสายเดียว   สําหรับ 
คนๆ  เดียว ,  เดินไปสู จ ุดๆ   เดียวคือ   นิพพาน  ;  ซึ ่งม ีความหมายเปนพิเศษ 
ไมเกี่ยวของกับมนุษยหรือสวรรค  หรือแมแตพรหมโลกเพราะฉะนั้นเราจึงตอง 
ปรับความเขาใจกันเปนพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับทางสายนี้. 
 

ทีนี้  โดยเฉพาะทานที่เปนครูบาอาจารย  คําวา  ครู  อาตมาไดเคยขอรองบาง 
ชี้แจงบาง  ใหถือเอาความหมายใหถูกตองวา  หมายถึงผูนําในทางวิญญาณ,  กําลัง 
นําศ ิษยไปตามทางวิญญาณ   จะนําไปไหน  ?  มีจ ุดหมายอะไร ?  นี ้จะต อง 
พิจารณาดูอยางละเอียด  สําหรับผู ที ่เปนครูและที ่สําคัญกวานั ้นก็คือ  จะตอง 
พิจารณาถึงขอท่ีวา  ตัวเองกําลังเดินทางอยูในทางอะไร ?  และจะนําเขาไปไหน  มีจุดหมาย 
อะไร ?  นั้นก็ยังไมสําคัญเทากับที่วา  ตัวเองกําลัง  เดินทางอยูในทางอะไร ?  และ 
อยางไร ?  นี่เราจําเปนจะตองทําความเขาใจกันใหชัดวา  แมแตครูก็ยังตองถือวา 
เปนผูนําคนใหเดินไปตามทางที่เรียกวา  เอกายนมรรค  นี้ก็เหมือนกัน  คือทางที่มีจุดหมาย 
ปลายทางเปนนิพพาน  นั่นแหละ. 
 

บัดนี้เราลองมาคิดดูกันถึงคําพูดกันเปน  Slogan  หรือเปนภาษิตวา 
“ทางใหญอยาพ ึงจร ”.  นี ้เป นภาษิตบรมโบราณของไทย   แตมันก็เนื ่อ งมา 
จากทางธรรมะ  หรือทางศาสนา;  เพราะเราสัมพันธกันกับศาสนาใกลชิดมากจน 
จะพูดอะไรออกมา   ก็เปนเรื ่องที ่เนื ่องกันมากับศาสนา   หรือธรรมะทั ้งนั ้น . 
คนโบราณพูดวา  “ทางใหญอยาพึงจร  “  นั้นมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับธรรมะ  หรือ 
ศาสนา  ทางใหญ  นี้หมายความวาเดินกันมาก  เดินกันจนโลงเตียน  เพราะใครๆ 
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๓๘๑เอกายนมรรค 

ก็ชอบเด ิน   มันจึง เต ียนขึ ้น เอง   แลวกลายเป นทางใหญ   นี ้ม ีความหมายวา 
ทางใหญที่เดินกันมากนี้อยาไปเดินเขา;และมันยอมจะบอกอยูในตัวแลววา  คน 
สวนมากเขาตองการอะไร  คนสวนมากก็ตองการความเพลิดเพลิน  ความพอใจ 
ไปตามอํานาจของกิเลสตัณหา  ซึ่งเขามักจะเขาใจวาเปนตัวตนเสมอ ;  เชนเขาพูดวา 
“ชอบใจเรา”“  อยางนี้  เขาหารูไมวานั่นแหละคือชอบใจ  กิเลส  ตัณหา ;  เพราะวา 
เอาตัณหาเปนเราเอากิเลสเปนเรา  โดยไมรูสึกตัวอยูเสมอ. 
 

เมื่อกิเลส  หรือตัณหา  มันมาครอบครองบัลลังกอันนี้  นั่งเปนตัวเรา 
เสียแลว   มันก็บ ัญชาไปตางๆ ;  เพราะฉะนั ้น เราอยาไปพูดวา   “ชอบใจเรา” 
นี ้ร ะ ว ัง ให ด ี  มัน   “เร า ”  อะ ไรก ัน แน ,  มัน เ ร า ก ิเล ส   ต ัณ ห า   ห รือ ว า เ ร า 
ที่ เปนธรรม   นี้ เราตองยุติธรรม   ตองไม เขากับใคร  ไม เขาใครออกใคร,  ตอง 
ไมกระดากที ่จะวินิจฉัย  หรือพิพากษาตัวเอง  โดยเหตุที ่คนเรามีกิเลส  ตัณหา 
เปนเครื่องชักจูงไป,  มีความอยากของกิเลสเปนเครื่องชักจูงไป,  มันจึงไปชอบ 
เหมือนๆ กัน ;  หรือที่เรียกวา  “เดิน”  “ในที ่นี ้  ไปแสวงหา  ไปกระทํา  ไปเสวย 
ผลของการกระทําเหมือนๆ กัน  จนเกิดเปนแนวอันใหญขึ ้นมา  ผูกลาวภาษิตนี้ 
รูดีวาหมายถึงอะไร  จึงไดกลาววา :  “ทางใหญอยาพงึจร”  อยาไปเดินเขา. 
 

ทางใหญที่นี้  ก็หมายความถึงทางที่ เปนไปตามกระแสของกิเลส 
ตัณหา,  คือ  พัวพันอยู ในกาม   ,  ดวยวัตถุกาม,  ดวยกิเลสกาม,  หรือที ่เรียกอีก 
อยางหนึ ่งวา  กามสุขัลลิกานุโยค  ไดแกสภาพที ่พัวพันอยู ในกาม,  ประกอบตน 
ใหพัวพันอยูในกาม ;  เปนเรื่องที่ใหญที่สุดในโลก  จนเปนเรื่องธรรมดาของโลกไป 
นี้คนเขาจึงเรียกวา  “ทางใหญ” ;  และแทบจะกลาวไดวาคนทั้งหมดเปนอยางนั้น. 
เพราะฉะนั้นมันจึงไดแกการตามใจตัว  คือการตามใจกิเลส;  แลวก็เห็นแกตัว  คือเห็น 
แกกิเลสนั่นเอง  เพราะฉะนั้นถาเดินตามทางนี้ก็หมายความวา  มีความเห็นแกตัว 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๘๒

เพราะสิ่งที่เรียกวากามนั้นแหละ  เมื่อลุมหลงเขาแลว  ก็เปนเหตุใหเห็นแกตัว  ที่จะ 
กอบโกยสิ่งที่เรียกวา  “กาม”. 
 

ปญหาของโลก  เราในปจจุบันนี้  มันก็ไมมีมูลมาจากอื่น  มันมีมูลมาจาก 
สิ ่งที ่เรียกวากามซึ ่งเราจะเรียกวาวัตถุนิยมหรืออะไรก็ไดซึ ่งมีความมุ งหมาย 
ใกลเคียงกัน  กลาวคือหลงใหลสนุกในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  ธัมมารมณ 
ตามวิสัยของชาวโลก  สิ่งที ่เรียกวา  รูป  เสียง  กลิ่น  รสสัมผัส  ถาเรียกตามบาลี 
เขาเรียกวา  “วัตถุ”  ,  แมวามันจะไมเปนวัตถุเปนกอน  เปนของแข็ง  ก็ยังเรียกวา 
วัตถุ  รูปนั้นพอจะเห็นเปนวัตถุ ;  แตเสียงหรือกลิ ่น  หรือรสอยางนี ้  ขนาดถึง 
สัมผัสผิวหนังอยางนี ้  มันไมใชตัววัตถุ ,  แตก็เรียกวา  วัตถุอยูนั ้นเอง;  เพราะ” 
มันเนื ่องอยู ดวยวัตถุ,  มีรสที่เกิดจากวัตถุ,  เพราะฉะนั ้นจึงรวมเรียกเสียงายๆ 
อยางเดี ๋ยวนี ้ก ็เร ียกวา  วัตถุน ิยม :  หมายถึงลุ มหลงในวัตถุ,  นิยมรสของวัตถุ 
อันเปนความสุข  ความเพลิดเพลิน  อันเกิดมาแตวัตถุ  ซึ่งในบาลีเรียกวา  “กาม” 
และเรียกวา  “กามสุขัลลิกานุโยค”. 
 

ในครั้งพุทธกาล  ก็มีพวกใหญพวกหนึ่ง  ที่เปนวัตถุนิยมจัด  เปนพวกที่ 
เรียกวา  “กามสุขัลลิกานุโยค”  มีศาสดาชื่อ  จารวกะ  หรือช่ือ  โลกายตะ,  นี้เปน 
เรื ่องวัตถุ  เรื ่องโลกทั ้งนั ้น  พวกนี ้เองสอนเรื ่องการแสวงหาความสุขจากวัตถุ 
และเมื ่อไดความสุขจากวัตถุถึงที ่สุข  เขาก็เรียกวานิพพาน,  เขาจึงมีกามารมณ 
ชั ้นสูงสุดและประณีตเปนนิพพาน   นี ่คือ เรื ่องของทางใหญ;  ในที ่ส ุดก็เปน 
เรื ่องตามใจตัว  คือตามใจกิเลส  และเห็นแกตัวที ่จะไดวัตถุเหลานี ้  ตกมาถึง 
สมัยนี้ยิ่งเปนมากขึ้น;  เพราะวา  ความเจริญในทางวัตถุนั้นมันวิ่งไปทางเดียว,  มัน 
เจริญอยางวิ่งไปทางเดียว  แตความเจริญในดานลึกไปในทางจิต  หรือในทาง 
ธรรมนั้น  แมแตจะคลานตวมเตี ้ยมมันก็ยังไมได;มันแทบวาจะหยุดชะงัก  หรือ 
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๓๘๓เอกายนมรรค 

ถูกลืม  ถูกละ  กันไปเสียเลย   เพราะฉะนั ้นคนในสมัยนี ้จ ึงพายแพแกวัตถุมาก 
ยิ ่งขึ ้น ;  เพราะมันมีอะไรที ่เขามาเสนอสนองทดแทนไมใหมีเบื ่อกันได  พอเบื ่อ 
อยางนี ้  หรือไมทันจะเบื ่ออยางนี ้  ก็มีอันอื ่นเขามาแทนแลวนี ่คือความกาวหนา 
ทางวัตถุ. 
 

ฝายเด็ก ๆ ของเราเมื่อควบคุมตัวไวไมได  หรือผูปกครองก็ไมสามารถ 
ควบคุมไวได  ก็เลยเปนบาวเปนทาส  ของวัตถุกันไปหมดแทบทั้งโลก  มันจึง 
เหมือนกับมีโลกอันใหม  ซึ่งมีปญหาอยางใหมที ่ไมรูวาใครจะแกกันอยางไร  จน 
เวียนหัวไปหมด ,  จนบางพวกแทบจะยอมวา  ปลอยมันไปตามเรื่อง;  ถือเอาเปน 
โลกใหม,  บัญญัติศีลธรรมกันในรูปใหม  จนจะถือวา  กาเมสุมิฎฉาจาร  นี้ไมมีอยู 
ในระบบของศีลเสียแลว :  คือวา  ศีลขอกาเมสุมิจฉาจาร  อะไรทํานองนี้  เลิกได 
ไมตองมี  บางพวกเกิดหันเหไปมากถึงอยางนี้. 
 

มันจึงเปนเรื่องที่เห็นไดชัดวาเปนอันตรายอยางยิ่ง  คือ  เมื่อเด็กๆ เหลานี้ 
เติบโตขึ้น  เปนผูปกครองประเทศชาติ  หรือวาเปนเจาของประเทศชาติขึ้นมาเต็มตัว 
เขาก็จะพาโลกนี ้ห ันเหไปตามทางนี ้มากขึ ้น;  ในที ่ส ุดก็จะตกเปนทาสของวัตถุ 
ถึงขนาดที่หนามืดตาลาย  ประหัตประหารกัน  โดยไมมีความรูสึกอะไร,  คือวา 
คนฆาคนโดยไมมีความรูสึกอะไร,  คลาย ๆ กับวา  ฆามดฆาปลวก  ฆาแมลงอะไร 
อยางนี้;  แลวโลกก็จะถึงอวสานต  นี้เห็นไดวาทางใหญนี ้มันนําไปสูผลอยางนี ้. 
 

นี ้เราลองนึกเทียบคู ตรงกันขาม  เราก็จะไดคําวา  “ทางเล็ก”  เมื ่อ 
ทางใหญมีคนเดินมากทางเล็กก็หมายความวา  ไมคอยจะมีใครเดิน ;  มันก็คอย 
จะแคบ  คอยจะหาย  จนไมเปนทางอยูเสมอ  ถากลาวตามหลักธรรมในแงของ 
ศาสนา  ก็คือ  ที่เราเรียกกันวา  “อัตตกิลมถานุโยค”  -คือการประกอบการทรมานกาย, 
พวกนี ้มันตรงขามกับพวกแรก  ซึ่งหลงใหลในวัตถุกาม;  สวนพวกนี ้มันตั ้งขอ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๘๔

รังเกียจกามจนเลยขอบเขต  เปนบาเปนหลง  ถึงกับจะทําอันตรายอวัยวะตางๆ 
ซึ่งเปนที่ตั ้งของการบริโภคกามใหไรสมรรถภาพไป  เขาทรมานดวยวิธีตาง ๆ ให 
รางกายเจ็บปวด  ใหอวัยวะสูญเสียสมรรถภาพ  เพื่อวาใจจะไดไมนอมไปในทางกาม. 
 

ฝายทางเล็กนี ้  เขาหลงใหลไปถึงกับวา  กามนี ้เป นขาศ ึกโดยตรง 
เพราะฉะนั้นเขาจะตองทําลายมันเสียโดยสิ้นเชิง,  ทําลายตนตอ  ทําลายเครื่องมือ 
ที่จะบริโภคกาม  อะไรทํานองนี้เสีย  จึงทําทุกกรกิรยา  ทั้งที่ความจริงก็ฝนความรูสึก 
อยางยิ ่ง ;  แตทําไปไดก็เพราะความหลง  เพราะฉนั ้นมันจึงเปนการทําลายตัว 
ในเมื ่อพวกแรกเห็นแกตัวจัดไปในทางวัตถุ  พวกหลังนี ้มันก็ทําลายตัว  แลวยัง 
สอดแทรกอุดมคติ  ในพวกที่นับถือพระเจาวา :  พระเจาจะชอบใจในเรื่องทรมานตัว, 
แลวก็จะไดโปรดใหไดอยูกับพระเจา;  แลวก็เลยทรมานตัวเองกันใหญ  อยางนี้ 
เราเรียกวา  ทางเล็ก. 
 

ยังมีอะไรอื่นอีกไหมที่ไมใชทางใหญหรือทางเล็ก?  เราก็ตองมีคําพูดที่ 
ถูกบังคับใหใชคือคําวา  “ทางสายกลาง“  หรือทางที่พอเหมาะพอดี  ซึ่งในทางพุทธ 
ศาสนาเรียกวา  มัชฌิมาปฏิปทา ;  แลวยังหมายความวา  กลาง  หรือ  พอดี ; 
คือมีความมุงหมายที่จะควบคุมตัวใหเหมาะสม  ไมตามใจตัว  ไมฝนใจตัว  แตจะ 
ควบคุมตัวใหพอเหมาะพอสม  พอดี  หรือถูกวิธี;  แลวก็เปนไปเพื่อใหตัวเองมีความ 
เจริญในทางธรรม  ไมเปนการเห็นแกตัว  ไมเปนการทําลายตัวอยางบาคลั ่ง  แต 
เปนการทําใหงดงาม   ใหบริสุทธิ ์  ใหสะอาด   สวาง   สงบ   อะไรทํานองนี้ 
เราเลยเรียกวา   “ทางสายกลาง”  หรือ  มัชฌิมาปฏิปทา. 
 

นี่เราจะเห็นไดงาย ๆ วา  มันก็มีทางจะแยกใหเห็นไดเปน ๓  พวก  คือ 
ทางใหญ  ทางเล็กและ  ทางพอดี.  เพราะฉะนั ้น   สิ ่งที ่เรียกวาเอกายนมรรคนี้ 
จะอยูในพวกไหน?  ทานทั้งหลายก็จะมองเห็นไดในทันทีแลว  วาอยูในพวกที่พอดี, 
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๓๘๕เอกายนมรรค 

ที่เรียกวาสายกลาง  หรือมัชฌิมาปฏิปทา  นี ่เราไดเคาเงื ่อนเปนเงาๆ แลววา 
เอกายนมรรคนี้คือมัชฌิมาปฏิปทา.  ทางใหญก็ไมเอา  ทางเล็กก็ไมเอา  เอาทางที่ 
พอดี,  เรียกวาไดเคาเงื่อนโดยกวางๆ  ไวที่กอน  โดยรายละเอียดเราจะไดดูกันตอไป. 
 

ตอนนี้อาตมาอยากจะ  ใหความสนใจในคําวา  “ทาง”  กันเปนพิเศษสัก 
หนอย  คําวา  “ทาง”  นั้นโดยที ่แทมันเปนชื่อของธรรมะ,  อยาไดเขาใจกันวา 
เปนอยางอื่นเลย  คําวา  ทาง  ในที่นี้ เปนชื่อของธรรม  โดยที่ เรายืมมาจากชาวบาน. 
ภาษาชาวบาน  ตามธรรมดา  หมายถึงทางเดินดวยเทา  ทางเกวียน  ทางคน  ทางสัตว 
อะไรก็ตาม  ที่เรียกวา  “ทาง”  นี้  มันเปนทางตามภาษาชาวบานพูดสวน  “ทาง” 
อันเปนเรื่องทางจิตใจนี้เพิ่งเกิดมาทีหลัง  เมื่อเขาพบแนว  พบสายของการปฏิบัติ  เขาไม 
รูวาจะเรียกวาอะไรดี  เขาก็เรียกวา  ทาง  โดยไปยืมคําชาวบานมาเรียก  เพราะฉะนั้น 
คําวา  ทาง  จึงเปนชื่อของธรรมะ.  เมื่อนักคิดนักคนทางจิตทางใจออกไปคิดไปคน 
จนพบแนว  หรือ  สายอะไรอันใดอันหนึ่งแลว  เกิดความรูสึกวา  นี่มันเปน  “ทาง”, 
มันเปนหนทาง,  เลยคิดถึงคําวา  “ทาง”  ออกกอนคําอื่น  จึงเลยเรียกวา  “ทาง”. 
 

ทีนี้  เราดูความหมายของคําวา  “ทาง”  กันใหกวางๆ.  อาตมาอยาก 
จะชักชวนใหมองกวางออก  ไปถึงทุกๆศาสนา  หรือทุกๆแขนงของการคิดนึก  ไมใช 
จํากัดอยูแตในวงพุทธศาสนาเรา  เมื่อเรามองกันอยางกวาง ๆ อยางนี้แลว  เราจะ 
พบวา  ผูที่ทอดตนลงเปนสะพานนั้นก็เรียกวา  “ทาง”  เหมือนกัน,  นี้เราหมายถึง 
พระเยซูแหงศาสนาของพวกคริสเตียน  เพราะวาพระเยซูไดกลาววา :  “เราแหละ 
คือทาง”  ที่พระเยซูกลาววา  เราแหละคือทางนั้น  หมายความวา  คนทั้งหลาย 
จะถึงพระเปนเจาได  ก็ตองไดผานทางพระเยซู,  คือเขามาติดตอกับพระเยซู, 
ประพฤติตามคําสอนของพระเยซู ;  เพราะวาพระเยซูไดรับมอบ  Revelation  จาก 
พระเปนเจาใหมาบอก,และยิ่งกวานั้น  พระเยซูทอดชีวิตลงไป  คือ  ยอมตาย  เพื่อ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๘๖

ใหสัตว  คือคนเหลานั้น  ไดมีโอกาสเห็นความเสียสละของพระเยซู,  และไดกลับใจ 
เพราะการตายของพระเยซูนั้น  เรียกวาพระเยซูไดเอาชีวิตเปนเดิมพันสําหรับทอด 
สะพานใหคนเดิน  ระหวางโลกนี ้กับพระเจาทีเดียว  นี ้เราก็เรียกวา  “ทาง”  ได 
เหมือนกัน,หมายความถึงผูที่ทอดตนลงเปนทาง  ลงเปนสะพานเลย  เอาชีวิตเปน 
“ทาง”  ใหผูอื่นเลย. 
 

เราลองคิดดู  พวกครูบาอาจารยทั ้งหลาย  เปนอยางนี ้หรือเปลา ; 
คือไดทอดตนลงเปนสะพานสําหรับใหเด็กๆ  ของเรานี้เดินไป  สูจุดหมายปลายทางของ 
ชีวิตมนุษยหรือ เปลา .  ขอ นี ้เราหมายถึงการ เสียสละ   ถาครูเปนลูกจาง 
ยอมไมมีการทอดตนอยางนี้  มีแตจะทํางานใหเสร็จไปวันหนึ่งๆ  เพื่อครบเดือนแลว 
ก็รับเงินเดือน  ทานจงดูไปเถิด  ครูเปนอยางนี้มากมายทีเดียว;  ผูที ่เรียกตัวเอง 
วาเปนครูแท ๆ  ก็ยังเปนเสียอยางนี้  มีครูอยูสักจํานวนนอยหนึ่ง  ที่มีจิตใจสะอาด 
มีจิตใจกวางพอที่จะทอดตัวลงเปนสะพาน  ดวยมีความรูสึกวา  ความสุขมีอยูในการงาน 
เหมือนที่วา Summum  Bonum  ขอหนึ่งซึ่งวา  duty  for  the  duty  's  sake  ที่ไดวามา 
แลวคราวกอน. 
 

ครูที่ทําหนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่  มีความสุขอยูในหนา  เงินเดือน 
หรืออะไรนั้นเปนขี้ฝุ น  เปนขยะมูลฝอยไปเลย  กลายเปนเครื่องบูชาคุณไป;  ครู 
พวกนี้เทานั้นแหละ  ที่จะเปนผูทอดตนลงเปนสะพาน  หรือเปนทางดวยความเสียสละ; 
ทําทุกอยางทุกวิถีทาง  ที่จะใหสัตวคือหมายถึงเด็ก ๆ  ตาดํา ๆ  ผูจะเติบโตขึ้นทุกวันนี้ 
เดินไปไดโดยแทจริง  โดยเร็ว  โยสะดวก  เพราะฉะนั้นถาเรามีครูประเภทนี ้กัน 
ใหมากสักหนอยแลว  การศึกษาอบรมของเราก็ดีขึ ้นกวานี ้มาก  เพราะวา  ครู 
นั่นแหละยอมเปนทางเสียเอง,  ยอมเปนทางดวยตนเอง. 
 

ดูใหลึกยิ่งไปกวานั้น  เราก็ตองกลาว  ขอปฏิบัติไปตามทางสายกลาง 
ที่กลาวแลวนั่นแหละ  นําไปสูจุดปลายทาง,  ซึ่งไดแกความไมเห็นแกตัวโดยสิ้นเชิง 
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๓๘๗เอกายนมรรค 

คือความไมมีตัวไมมีตน,ไมมีตัวกู  ของกู  โดยสิ้นเชิง  นั่นแหละเปนปลายทาง. 
การปฏิบัติจากความเห็นแกตัว   ไปสู ความหมดความเห็นแกตัว  นี้คือ  “ทาง“  
ซึ่งเรียกวา  มัชฌิมาปฏิปทา  เปนขอปฏิบัติในทางพุทธศาสนาอยางละเอียดชัดเจน 
โดยเฉพาะ  ที่เรียกวา  ธรรม  หรือธัมมะ  กลาวคือทางหรือมีองคแปด. 
 

แลวเราก็มีขอท่ีตองคิดตอไปอีกวา  พวกครูเรานี้มีกันหรือเปลา,  คือวา 
พวกครูเรานี้กําลังเดินอยู ในทางสายกลางนี ้หรือเปลา,  หรือวาสวนมากกําลังไป 
วิ่งอยูในทางสายใหญ;  หรือวาจะมีครูบางพวกซึ่งมีอยูนอยเต็มทนไปวิ่งอยูในทาง 
สายเล็กก็ตามใจ  แตวาครูที่เดินอยูในทางสายกลางนั้นมีอยูสักกี่มากนอย? 
 

ขอใหลองคิดดูใหดี ๆ  วา  ครูที ่เปนลูกจาง  สู ทํางานเพื ่อจะไดคาจาง 
แลวละก็  ไมมีหวังท่ีจะเดินในทางสายกลาง;  เพราะวาจิตใจมันไหลไปสูทางสายใหญ 
เสียหมดแลว,  ไมมีเหลือไวสําหรับเดินทางสายกลาง  เพราะฉะนั้นจึงไมมีสติ 
ปญญาที ่เฉียบแหลม  อันเปนสติปญญาที ่เกิดมาจากความไมเห็นแกตัว,  และเปน 
สติปญญาที่เฉียบแหลมที่สามารถจะควบคุมจิต  จะฝกสอนจิต,หรือตลอดจนบังคับ 
ตัวครูเองใหเปนแบบฉบับที่ดี,  นําศิษยไปดวยการทําตัวอยางที่ดีใหดูได  หรือมี 
ความสุขใหดูได  เพราะฉะนั ้นเมื ่อสิ ่งที ่เรียกวา  “ทาง”  หมายถึง  มัชฌิมาปฏิปทา 
นี้แลว  ก็มีปญหาวา  ครูเรามีกันหรือเปลา. 
 

“ทาง”  อีกความหมายหนึ ่ง  มันหมายถึงความลึกซึ้ง,  ความจริง 
ที่ลึกซึ ้งอันหนึ่งของธรรมชาติ ;  มันไดแกตัวธรรมะที่ลึกซึ ้ง  ขอนี้ก็อาจจะเล็งถึง 
ศาสนาที่เรียกกันวา  เตา  ของจีน  เมื ่อพูดถึงศาสนาเตาของจีนแลว  ตองหมาย 
ความถึงคําสอนที ่ถูกตองของเลาจื ๊อ  จวงจื ๊อ ,  พวกนั ้นจริง ;อยาเอาพวกเตา 
เดี ๋ยวนี ้  ซึ ่งเหลือแตเพียงจุดธูปบูชาไหวหัวสิงหโตหิน ;  อยางนั ้นไมใช  นั ้นมัน 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๘๘

เปนเพียงของผิด  หรือเนื ้องอกที ่งอกออกมา  จนเลยขอบเขต  ซึ่งยอมมีกันอยู 
ทุกศาสนา.  แมในพุทธศาสนาก็มีอะไรงมงายอยางมากมาย,  ในคริสเตียนก็มีอะไร 
งมงายอยางมากมายของคนชั้นหลัง ;  เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงศาสนาไหน  เราตอง 
เล็งถึงสวนที่มันถูกตองหรือของตนเดิมจริงๆ. 
 

พวก  เตา  เขาถือวา  มีคําวา  ทางคําเดียวเทานั้นก็พอแลว  ที่จะเขาถึง 
คําวา  เตา  คําวา  เตา  เขาแปลวา  “ทาง” ;  แตหมายถึงธรรมะที่ลึกซึ้ง  ที่ตาม 
ธรรมดาคนธรรมดาจะมองไมเห็น .  ตองศึกษาตองคิดคน   จึงจะมองเห็น . 
สิ่งที่เรียกวา  เตา  มันมีความหมายเปนอสังขตธรรม  คือ  สิ่งที่ไมมีปจจัยปรุงแตง 
ไมมีเกิดไมมีเปลี่ยน  ไมมีตายอะไรเหมือนกัน ;  สิ่งที่เรียกวา  เตา  โดยแทจริงนั้น 
เปนอยางนี้  เขาเรียกมันวา  “ทาง”. 
 

ถาเราเอาความหมาย  หรือความจริงอันลึกลับของธรรมชาติอันหนึ่ง 
เปนทางแลว ;  เราก็จะตั ้งปญหาถามครูบาอาจารยวา  ไดเขาถึงสิ ่งนี ้,  ไดเดิน 
ถึงสิ ่งนี ้กันแลวหรือยัง  หรือแมแตเพียงความสนใจก็จะมีหรือยัง  นี ่มันเปนเรื ่อง 
ที่ยิ่งลึกมากขึ้นไปอีก  หรือยิ่งมากขึ้นไปอีก. 
 

ที ่อาตมานํามากลาวนี ้  ก็เพื ่อจะชี ้ใหเห็นวา  คําวา  ทางนี ้มันหมาย 
ไดถึง  ๓  ความหมาย :ผูที ่ทอดตนลงเปนสะพานเองก็ได,  ตัวสะพานเองก็ได, 
หรือจุดหมายปลายทาง  เอามาเรียกวาทางเสียก็มี  เชน  คําวาเตาเปนตน  มันมี 
ปญหาที่ครูบาอาจารยจะตองตั้งขึ้นสําหรับตอบแกตัวเองวา :  เราเปนผูทอดตนลง 
เปนสะพานหรือเปลา;  หรือวาเรามี  “ทาง”  อันเปนมัชฌิมาปฏิปทาหรือเปลา ; 
หรือเราเขาถึงจุดหมายปลายทางหรือเปลา. 
 

คําวา  “เอกายนมรรค”  นี้มันหมายความถึงขอปฏิบัติสําหรับใหเดิน 
ไปจุดหมายปลายทาง .  เราควรพิจารณาถึงคําๆ  นี ้โดยละเอียดสักหนอย  : 
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๓๘๙เอกายนมรรค 

คําวา  เอกายน  นี้เถียงกันมาก  เพราะวาคําบาลีนี้มันถอดรูปตามวิธีของไวยากรณ 
ไดมากกวา  ๑  รูป  ภาษาบาลีเขาเปนอยางนั ้น  คือถอดไดเปน๒  รูป  ๓  รูป 
เพราะฉะนั้นคําวาเอกายน   ใครจะมีเหตุผลมาแปลก็แปลไดทั ้งนั ้น  อยางวา 
ทางเดียว  ทางเอก  อยางนี ้ก็ไดเหมือนกัน,  หรือวาทางสําหรับบุคคลผูเดียวไป 
อยางนี้ก็ไดเหมือนกัน,  แลวก็ทางเพื่อใหถึงสิ่ง ๆ  เดียวใหถึงปลายทางเพียงสิ่งเดียว 
ก็ไดเหมือนกัน  อาตมาเลยถือเอาเสียทั้งสามอยางเลย,  เอาทั้งสามความหมายเลย ; 
จึงพูดติดกันไปเปนพวงเลยวา  :-  ทางๆ  เดียว  สําหรับบุคคลผู เดียว  เดินไป 
สูจุดหมายปลายทางเพียงอยางเดียว.  นี่ไดความหมายของคําวา  เอกายนมรรค 
อยางนี้. 
 

ตอไปนี้ เราก็พิจารณาความหมายของมันทีละอยาง  เชนวา :  ทางเดียว 
นี ้ก ็  หมายถึงศีล  สมาธิ  ปญญา ,  ที ่เราชอบเรียกกันวา  มรรค   ตรงนี ้อาตมา 
อยากจะแนะหรือย้ํา  ทั้ง ๆ ที่เคยแนะหรือย้ํากันมาบางแลววา  มรรคนี้  ทาง ๆ เดียว 
หรือมรรคนี้  พระพุทธเจาทานไมไดเรียงลําดับไววา  ศีล  สมาธิปญญา ;  แตทาน 
เรียงลําดับวา  ปญญา  แลว  ศีล  แลว  สมาธิ  เรื ่องนี ้ไมใชเล็กนอยเลย ;  บางที 
จะเปนเพราะประมาท  สะเพรา  มองขามความจริงเหลานี้ไป  จึงไดทําใหการปฏิบัติ 
ของพวกเรา  ชะงัก  ติดตันและลมเหลวในที่สุด ;  เพราะเราไปมั่วเรียงลดับ  ศีล 
สมาธิ  ปญญานั่นเอง,  เราไมเรียงลําดับท่ีพระพุทธเจาทานเรียงไวให  วา  ปญญา 
แลวศีล  แลวสมาธิสําหรับผู ที ่รู เรื ่องนี้ดีอยู แลว  เพราะเคยเรียนนักธรรมตรี  โท 
เอก  มาแลวก็รู อยูแลว,  แตคนที ่ไมเคยเรียนอาจจะไมรูก็ได  เพราะฉะนั ้นจึง 
นํามาพูดใหฟงดงันี้:- 
 

มรรคมีองคแปด   ใน   ๘  องคนั ้น   สององคแรก   คือองคที ่  ๑  กับ 
องค  ๒  นั่นคือปญญาเรียกวาสัมมาทิฏฐิ  กับ  สัมมาสังกัปโป  นี้เปนปญญา; 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๙๐

องคที ่  ๓-๔-๕  นั ้นเปน  ศีล  คือ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สมมาอาชีโว ; 
องคที ่  ๖-๗-๘  นั ้นเปนสมาธิ ;  คือ   สัมมาวายาโม   สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ. 
ทานจะเห็นไดวาทันที  มีการเรียงลําดับเปนปญญา   แลวเปนศีล   แลวเปน 
สมาธิ,ทางที ่ถูกมันตองเปนอยางนี ้  มันตองเปนปญญานําหนากอนเสมอไป ; 
มิฉะนั้นมันหลงทางตายคือ  ไปรักษาศีลเขาโดยไมมีปญญา  ไมมีสัมมาทิฏฐิ 
มันก็เปนศีลเขารกเขาพงไปหมด ;เหมือนที่เขารักษาศีล  เพื่อความขลัง  เพื่อความ 
ศักดิ ์สิทธิ ์,  รักษาศีลใหมีโชคดี  รักษาศีลแรกเอาสวรรควิมาน  เพื ่อไปสวรรค 
อยางนี้มันเขารกเขาพงไปหมด ;  เพราะไมเอาปญญานํามากอน. 
 

ถาเอา  สัมมาทิฏฐิ  องคแรกของมรรคมากอน  มันบอกวาอะไรคืออะไร : 
ทุกขคืออะไร,เหตุใหเกิดทุกขคืออะไร,  ความดับสนิทแหงทุกขนั ้นเปนอยางไร, 
ทางใหถึงความดับสนิทแหงทุกขนั้นเปนอยางไร ;  มันเลยหลงไปไมได  ไมมีทาง 
ที่จะใหไปรักษาศีลเพื ่อขลัง  เพื ่อศักดิ ์สิทธิ ์  เพื ่อโชคดี  เพื ่อไปสวรรค ;  แตจะ 
รักษาศีลเพื่อเดินไปสูความหมดความเห็นแกตัว,  ปลดเปลื้องความเห็นแกตัว,ไมมีตัว 
ทั้งนั้น,  เปนการรักษาศีลเพื่อขจัดขัดเกลาความเห็นแกตัว,  มุงไปสูความหมดความ 
เห็นแกตัวทั้งนั้นเลยไมวาจะมีศีลขอไหน  นี่มันจะถูกตองอยางนี้ไมออกนอกทาง. 
 

นี่แหละ  ระวังใหดี  จะตองเอาปญญาไวขางหนา  แลวศีล  แลวสมาธิ ; 
ทีนี้ทํามันไปมันก็ยอนกลับมาเสริมปญญาใหแรงยิ่งขึ้นไปอีก  ปญญาก็สงศีลและสมาธิ 
ใหแรงยิ ่งขึ ้นไปอีก  เมื ่อศีลสมาธิแรงยิ ่งขึ ้นไปอีกระดับหนึ ่ง  แลวก็ยอนกลับไป 
สงเสริมปญญาใหแรงยิ่งขึ้นไปอีก ;  มันเปนวงคือสัมพันธกันอยูอยางนี้  ลักษณะ 
เชนนี ้เรียกวา  ทางอยางถูกตอง,  เปนไปอยางถูกตอง  จะตองใหปญญานําหนา 
เหมือนกับเข็มทิศ  หรืออะไรทํานองนั้นเสมอไป. 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



๓๙๑เอกายนมรรค 

ที่วา  “ผูเดียวเดิน”  น้ีเราหมายถึงกฏแหงกรรม  เปนของเฉพาะคน ; 
ผูใดทําผูนั้นจะตองไดรับผล  เพราะวากรรมน้ันมันอยูที่  กาย  ที่วาจา  ที่ใจ  ของผูที่ 
กระทํานั ้นเอง  เพราะฉะนั้นจึงแทนกันไมได  แมวาหลายคนจะทําเหมือน ๆ กัน 
มันก็มีสวนที่วาตางคนตางทํา ;  จะไดรับผลกรรมของตนๆ  แมวาจะทํารวมกัน  จนมี 
ผลรวมกัน  คราวเดียวกัน ;  นี้ก็ตองถือวามันเปนผลเฉพาะคนทั้งนั้นเพราะฉะนั้น 
เราจะตอง  ระมัดระวังในขอที ่ว า  อยาไปหวังที ่จะให คนอื ่นช วย   ,  อยาไปหวัง 
พระเจาชวย,  อยาไปหวังเทวดาชวย,  อยาไปหวังโชคชะตาชวย  จะไปดูหมอ 
ไปสรางศาลพระภูมิอะไรนั้น  มันเปนเรื่องของเด็กอมมือ;  มันจะทําความสะบายใจให 
ก็แตเด็กอมมือ  และผูใหญที่มีลักษณะอยางเดียวกับเด็กอมมือ,  จึงจะสบายใจ  อุนใจ 
ในการกระทําเพียงเพื ่อบูชาเทวดา  หรือโชคเคราะหอะไรตาง ๆ นั้น  มันไปเอา 
สิ่งภายนอก  หรือบุคคลอื่น  สิ่งอื่นมาเปนที่พึ่ง  หรือมาเปนหลัก. 
 

ที่ถูกมันจะตองเอาตัวเองเปนหลัก  ดวยบทที่บัญญัติไวโดยเด็ดขาด,  มี 
พุทธภาษิตที่เด็ดขาดวา  พึ่งตน :  -”  ตนเปนที่พึ่งแกตน  “  นี่แลว  ก็จะไดประกอบ 
กรรมที่ถูกที ่ควร  จนกระทั้งถึงกรรมที่  ๓  คือ  พนไปจากดีจากชั่ว  ไมเห็นแกตัว. 
กรรมดี  กรมชั ่วนั ้น ระวัง ให ด ี,  กรรมที ่  ๑  ที ่  ๒ นั ้น ระวัง ใหด ี,  มันยัง 
วนเวียนอยู ก ับตัว   ยังเห็นแกต ัวอยู นั ้นแหละ .  ผู ที ่ร ักดี  ทําดีนั ้นมันก็ย ังเห ็น 
แกตัวอยู ;  ตอเมื่อถึงกรรมที่  ๓  คือการปฏิบัติมรรค  ผล  นี้ซึ ่งจะทําลายความ 
เห็นแกตัวเสียไดส้ินเชิง  นั่นแหละจึงจะเปนกรรมที่  ๓  ที่เรียกวาอยูเหนือดีเหนือช่ัว 
เปนเอกายนมรรคโดยตรง  คือทําใหถึงความไมทุกขจริง ๆ ได. 
 

ที่เรียกวา  “สูจุดๆ เดียว”  ในปลายทางนั ้นเราหมายถึงนิพพาน . 
ขอนี้เราหมายถึงภาวะที่หมดตัว  ดับตัวเอง  ดับตัวตนเสียสนิท ;  ไมมีความรูสึก 
ยึดมั่นถือมั่นดวยอุปทานวา  มีตัวเราหรือมีของเรา :  คือตัวตนดับไปสนิท  เพราะ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๙๒

ความหมดไปแหงอุปทานนี้ ;  นี้เรียกวาจุดเดียว  สูปลายทางนี้  มีแตอยางนี้เทานั้น 
ไมมีอยางอื่น ;  ไมใชที่พรหมโลก  ไมใชที่สวรรค  หรือไมใชเมื่องมนุษยที่สวยงาม 
ในโลกพระศรีอารย  อะไรทํานองนี้  มันตองเปนความดับ  ตัวที่เกิดมาจากอุปทาน 
วาตัวกู  วาของกู  นี้  นั่นแหละคือภาวะที่มุงหมายปลายทาง  เปนอยางนั้น. 
 

ถายังไมถึงปลายทาง  ก็หมายความวา  มีตัวเบาบาง  มีตัวแตนอย ๆ, 
คือมีความเห็นแกตัวนอยๆ ;  จากความเห็นแกตัวเลว ๆ  มาเปนความเห็นแกตัวที่ดี ๆ , 
จากความเห็นแกตัวที ่ดี ๆ  เปนตัวที ่ดี ๆนั ้นใหมันนอยลง,  ใหมันบางลงจนไมมี 
ความเห็นแกตัว ;  หมดความรูสึกวามีตัว  ก็เลยเปนที่สุด  จุดหมายปลายทางอยางนี้ . 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกวา  เอกายนมรรค  หรือ  มัชฌิมาปฏิปทาของเรานี้  มันนําไปสู 
จุดหมายปลายทางอยางนี้. 
 

ทีนี้เราเหลือบดูกันอีกที  ใหตลอดสายวา  มันตั้งตนไปจากความเห็นแกตัว, 
ความมีตัวนี ้,ไปสูความไมมีตัว;  ความไมเห็นแกตัวโดยประการทั้งปวงนั่นแหละ 
คือ เอกายนมรรค .  ปุถุชนคนธรรมดาสามัญนั ่นมีตัว,  มีความรู สึกวา  มีตัวกู 
ของกู  เหมือนที่เคยกลาวแลวเมื ่อวันกอน  สวนพระอรหันตก็คือตรงขาม  ไมมี 
ความรูสึกวา  วาตัวกู  ของกู ;  เพราะฉะนั้น  ทางที่จะเดินระหวางความเปนปุถุชน 
ไปสูความเปนพระอรหันตนี ้เรียกวา  เอกายนมรรค  เสนเดียวเทานั ้น  ตรงแนว; 
แลวคนเดียวเดินตรงแนว  ไปสูจุด ๆ  เดียว  คือความหมดตัว-  เปนนิโรธ  ซึ่งแปลวา 
ความดับเสียวาสิ ่งที ่เกิดอยู   สิ ่งที ่มันเกิดอยู นั ้นคือตัวทั ้งนั ้นไมมีอะไร,  แตจะ 
ไปเรียกวาทุกขหรืออะไรก็ได;  ที่แทมันคือตัวกู  ใหดับตัวกูใหหมด  ไมมีอุปทาน 
วาตัวกูนั่นแหละ  นี่คือปลายทาง. 
 

บัดนี ้เรากําลังพูดอยู เรื ่อยวา  เอกายนมรรค  นี ้คือ  มัชฌิปฏิปทา :- 
คือการปฏิบัติตามมรรคมีองคแปด ;  การกลาวตามแนวนั้นเขาใจกันอยูทั่วไปแลว 
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๓๙๓เอกายนมรรค 

จะไมกลาวใหซ้ําซาก .  ไปศึกษาเรื ่องมรรคมีองคแปด   ใหเขาใจดี,  ใหจับ 
ใจความสําคัญใหไดวามันเปนอยางนี้ :-  วา  เรียงลําดับเปนปญญา  ศีล  สมาธิ 
แลวเจริญยิ่งขึ้นไป ๆ จนดับตัวตนได  สวนที่จะกลาวในวันนี้  มันยืนยันอยูแต 
จุดที ่วา  ไปสุดอยู ที ่ไมยืดมั ่นตัวของตัว  ไมมีตัวนี ้ ;  เพราะฉะนั ้นเรามาพูดเรื ่อง 
มีตัวไมมีตัว  นี้กันดีกวา;  คือเราจะยึดหลักที่เราไดยินกันอยูแลววาสติปฏฐาน  ๔  อยาง 
นั ้น เปนเอกายนมรรค ,  แลวบาลีก็ระบุสิ ่งนี ้ :  เอกายโน   ภิกฺขเว   มคฺโค  ฯ  นี้ 
แลวก็ระบุไปยัง  สติปฏฐาน  ๔. 
 

เรื่องที่จะพูดก็คือวา  สติปฏฐาน  ๔  นี้เขาใจผิดกันอยูมาก  จนทําไมได ; 
เชนไปยึด  เอาตามหลักมหาสติปฏฐานสูตร  ซึ่งยืดยาว  ถาอานไปตามตัวหนังสือ 
ไปเรื่อยๆ ไมขามไมลัด  ละก็  ก็ตองใชเวลาเปนสองชั่วโมงจนกวาจะจบ,  เปนถอยคํา 
มากมาย  สองชั ่วโมงขึ ้นไปจนจะจบ   แตมีสติปฏฐานที ่แทจริง  ที ่อยู ในรูปของ 
อานาปานสติ ;  อันนี้ตรงจุดที่พระพุทธเจาทานทรงมุงหมาย,  และเปนรูปพุทธภาษิต 
ชัดๆ  เหมือนกันวาเปนสติปฏฐาน  ๔  ซึ่งทําใหเราสงสัยขึ้นมาวา  สูตรที่เติมคําวา 
มหา ๆ  เขามานี ้  จะเปนสูตรที ่เขียนขึ ้นชั ้นหลัง,  ที ่เพิ ่มเติมมาชั้นหลังเรื ่อยๆ ; 
คือคนชั้นหลังเห็นกันวา  ธรรมะขอน้ีก็บรรจุเขาไปได,  ธรรมะขอน้ันก็บรรจุเขาไปได, 
ธรรมะขอโนนก็บรรจุเขาไปได;  แลวก็ใสลงไปเรื่อยๆ ในการสังคายนาครั้งหลังๆ 
นี่เอง  มันจึงมีสูตรประเภทที่ฟุมเฟอย  หรือยืดยาดอยางทํานองนี้  เกิดขึ้นหลายสูตร 
รวมทั ้งมหาสปฏฐานสูตรดวย  มันก็ไมผิด  แตมันเหลือที่จะศึกษาจับหัวใจได; 
มันพราไปหมด  มันเปนการตองทําพรอมๆ กันหลายๆ สิบอยาง  แลวใครจะทําไหว. 
สวน   สติปฏฐานที ่เปนเอกายนมรรค  ถือเอาตามสูตรอานาปานสติสูตร  หรือ 
สติปฏฐานสูตร  จึงไมมีคําวา  “มหา”  อยูดวย.  มันมีคําสั้นๆ  อยางนี้วา :- 
 

การศึกษา   เกี ่ยวกับกาย   ใหรู ว าไม ใช ส ัตวบ ุคคล   ตัวตน   เรา  เขา 
เรียกวา  กายานุปสสนาสติปฏฐาน ;  - แลวก็  ศึกษาที่เวทนา  จนรูจักชัดที่เรียกวา 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๙๔

เวทนานุป สสนาสติป ฏฐาน  ;  -  แลวก็  ศึกษาเรื ่องจิต   เป น   จิตตานุป สสนา - 
สติปฏฐาน ;  -  แลวก็  ศึกษาเรื ่องธรรม   เปน   ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  ; 
รวม  ๔  เรื่อง. 
 

หมวดที ่  ๑  ทานตัดลัดลง  ถึงกับวาการศึกษาเกี ่ยวกับ  กายานุปสสนา 
สติปฏฐานนี้ใหดูกายคือลมหายใจ ;  ในที่นี้ เอาลมหายใจเปนกาย.  คําที่วา 
“เกี ่ยวกับกาย”  นี้มีหลายอยาง  ลมหายใจก็เปนอยางหนึ่งดวย ;  เพราะฉะนั ้น 
จึงใหดูลมหายใจในฐานะที่เปนปจจัยสําคัญของกาย ;  ขาดลมหายใจเมื่อไร  กายก็ 
สิ้นสุดลงเมื่อน้ัน  เพราะฉะนั้นจึงมาดูที่ลมหายใจ  แลวฝกเกี่ยวกับลมหายใจ  ใหเกิด 
เปนผลขึ้นมาถึงที่สุดเสียกอน  เชนวา,  กําหนดลมหายใจที่ยาวที่สั้น  ใหรูจักลมหายใจ 
ใหดีเสียกอน  แลวจึงรูจักลมหายใจในความหมายที่ลึกซึ้งวา  นี้มันปรุงแตงรางกาย 
เรียกกันวากายสังขาร ;  ลมหายใจนี้ไดชื่อวา  กายสังขารเพราะปรุงแตงกาย. 
 

ถากายสังขาร  คือลมหายใจหยาบ  ก็หมายความวา  จิตใจก็กําลังหยาบ 
ยังกําลังวุนวาย  ถาลมหายใจ  หรือกายสังขารระงับ  กายนี้ก็รํางับ  จิตใจก็พลอยรํางับ ; 
เพราะฉะนั้นถาอยางไรเราทํากายสังขารนี้  คือลมหายใจนี้ใหละเอียด  ใหรํางับเถิด 
รางกายจะระงับลงไปเอง  ;  จิตใจก็รํางับลงไปดวย .  เพราะฉะนั้นในหมวด 
ที่  ๑  คือ  กายานุปสสนาสติปฏฐาน  จึงมีกําหนดอยู  ๔  ขอวา :  -กําหนดลมหายใจ 
ยาว,กําหนดลมหายใจสั้น ๆ,  กําหนดลมหายใจทั้งปวง  แลวก็ทํากายสังขาร  คือ 
ลมหายใจนี้  ใหรํางับลง ๆ  ,  เปน  ๔  ขออยางนี้. 
 

การกําหนดลมหายใจยาว  และสั้น  ทีแรกก็เพื่อทําความคุนเคยกับลมหายใจ 
บาง,  ปรับปรุงรางกายใหดี  มีอนามัยดีบาง  จนรูเทาทันลมหายใจดี  ,  แลวศึกษาใหรูวา 
มันเปนของปรุงแตงกายอยู  เชนวา  เมื่อเราโกรธ  ลมหายใจจะหยาบและเร็ว ;  เมื่อเรา 
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๓๙๕เอกายนมรรค 

มีอารมณดี  ลมหายใจจะละเอียดและยาวอยางนี้เปนตน  มันเนื่องกันอยูอยางเห็นชัด 
ทีเดียว.  เมื ่อเราปลอยตามสบาย  ลมหายใจมันก็อยูในระดับปรกติ ;  ถาเราไป 
ตั้งใจคิดเรื่องที่คิดยากๆ ละเอียดประณีต  ลมหายใจก็ตองละเอียดปราณีตตามลงไปดวย 
มิฉะนั้นมันคิดไมออก.  นี่เห็นไดชัดวา  มันเนื่องอยูกับกายโดยตรง  เราจึงจับหลักไดวา 
ถาเราทําลมหายใจใหละเอียดได  กายมันก็จะสงบรํางับ,  แลวจิตมันก็จะสงบรํางับ. 
เพราะฉะนั้นจึงมีขอท่ี  ๔  วาทํากายสังขารใหสงบรํางับ,  ใหละเอียด ๆ - ละเอียด ๆ 
จนรํางับเปนสมาธิ;  มีผลเกิดขึ ้นเปนสมาธิ  เพราะฉะนั ้นหมวดแรกก็จะปฏิบัติ 
ไดไปจนถึงเปนสมาธิ. 
 

หมวดที่  ๒  คือเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน,  เวทนานี้เราไมตองไปเอา 
เวทนานั ่นที ่นี ่ใหยุ งยากลําบาก  โกลาหลวุนวาย  ซึ่งมีแตจะถูกจูงถูกดึงออกไป 
นอกทางมากกวา  ;  เราเอาเวทนาที ่ได มาจากสมาธินั ่นแหละ .  เมื ่อทําสมาธิ 
สําเร็จมันก็มีเวทนา  คือ  ปติ  และสุข  เกิดขึ ้นในสมาธินั ้น ;  เพราะฉะนั ้นเราเอา 
ปติและสุข  ซึ่งเปนเวทนาอันประณีต  อันละเอียดนั่น  เปนสุขเวทนาดวย,  เอามา 
เปนเวทนาในที่นี้  เพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติดวย  การที่เราเอาเวทนามาเปนการศึกษา 
ปฏิบัตินี้  มันมีความหมายกวางเกินกวาที่คนธรรมดาจะมองเห็นงาย ๆ ;  คือความจริง 
มันมีอยูวา  สัตวทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้  มันเปนทาสเปนขี้ขาของเวทนาดวยกัน 
ทั้งนั้น,  เปนทาสของสุขเวทนาเปนสวนใหญ;  แลวมันเปนทาสของทุกขเวทนาดวย 
คือเมื่อมีทุกขเวทนาขึ้นแลวมันก็เอะอะวุนวายเดือดพลานไปดวยอํานาจของทุกขเวทนา 
เชนใหโกรธ  เปนตน ;  แตสวนใหญนั้นมันเปนทาสของสุขเวทนา  เพราะฉะนั้น 
มันจึงไดเกิดเปนตัณหา  เปนอุปทาน  เปนภพ  เปนชาติไปได.  ถาเราทําใหเวทนา 
หมดฤทธิ์,  ถาเราทําใหเวทนาหมดความหมายไดแลวก็ไมมีตัณหา  หรืออุปาทาน 
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 พุทธิกจริยธรรม ๓๙๖

จนเปนทุกขได ;  เพราะฉะนั้น  จึงจัดการกับเวทนา,  เอาเวทนาที่สูงสุดเสียทีเดียว 
มาจัดการ.  ทําลายความยึดมั ่นถือมั ่นในเวทนาอันสูงสุดนี ้เสียได  มันก็เปนอัน 
ทําลายความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาต่ําๆ  อยางโลก ๆ  น้ันไดแนนอน ;  เพราะฉะนั้น 
จึงแนะใหัเอาเวทนาจากสมาธิมาปฏิบัติ. 
 

หมวดเวทนานุปสสนาสติปฏฐานจึงกําหนดไว  ๔  ขอ :  -  ขอ  ๑  กําหนด 
ที ่ปติ;  ขอ  ๒กําหนดที ่สุข,  -  ขอ  ๓  กําหนดใหรูว าเวทนานี ้เป นจิตตสังขาร  คือ 
ปรุงแตงจิต  ทํานองเดียวกับท่ีลมหายใจปรุงแตงกาย - ขอท่ี  ๔  ก็คือทําจิตตสังขาร 
นี ้ให รํางับลง  -  รํางับลง,  คือทําอยาใหเวทนาปรุงแตงจิตได  ใหปรุงไดแตน อยๆ 
นอยๆ  เพื ่อไมเปนทาสของเวทนา  ไมกอใหเกิด  ตัณหา  อุปาทาน.  ใหสังเกต 
ดูใหดีวา  หมวดเวทนานี้ใหกําหนดปติกอน  วาเปนอยางไร  ใหคุนเคยกับมันกอน ; 
แลวกําหนดความสุข  ซึ่งมีรสชาติอีกอยางหนึ่งแปลกออบไปจากปติจนคุนเคยกับมัน. 
พอมาถึงขอที ่  ๓  จึงจะรู วา  อาว,  เจานี ่เองเปนตัวปรุงแตงจิตใหเปนอยางนั ้น 
อยางนี้,  คือคิดนึกไปวาเปนอยางนั้นอยางนี้  ตามอํานาจของเวทนานั้น;  เวทนา 
เปลี่ยนชื ่อไป  เรียกวาจิตสังขาร  เมื ่อศึกษาเรื ่องของเวทนาปรุงแตงจิตอยางไร 
แลวก็เห็นชัดวา  จะควบคุมมันอยางไร;  ลดการปรุงแตงของมันลงเสียไดอยางไร 
จนกระทั่งไมใหมันปรุงแตงจิตได. 
 

ขอที่เวทนาจะปรุงแตงจิตไมไดนั้น  มีแตชั้นพระอรหันตเทานั้น ;  ชั้นที่ 
ต่ํากวานั้นแมจะเปนพระอริยเจาแลว  แตต่ํากวาพระอรหันตก็ยังมีเวทนาปรุงแตงจิต 
ในระดับใดระดับหนึ่งอยู;  สวนปุถุชนนี้ไมตองพูดถึง  เพราะมันเปนทาสของเวทนา 
อยูตลอดเวลา  เพราะฉะนั้นมันจึงปรุงแตงจิตใหคิดใหปรุงกันเรื่อย  ใหเปนดีเปนชั่ว 
โกลาหล  วุนวายกันไปหมด  แตถาสามารถควบคุมเวทนาไมใหปรุงแตงจิตไดแลว 
มันก็หมายความวา  จิตนั้นไมคิดไปในทางกาม  ไมคิดไปในทางกิเลส  ตัณหาได 
เพราะเวทนานี้มันสงใหเกิดความคิดไปในทางโลภ  ทางโกรธ  ทางหลง  อยางใด 
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๓๙๗เอกายนมรรค 

อยางหนึ่งเสมอ.  ถาเราควบคุมมันได  ก็หมายความวามันปรุงไมได  หรือวา  ปรุงได 
แตนอย ,  หรือวาปรุงอยู ในระเบียบ   ขอที่  ๔  ในการควบคุมนี้มันดีอยางนี ้ ; 
นี้เรียกวา  ทําจิตตสังขารใหสงบ  อยูนี้  มันหมายถึงทําใหเวทนาปรุงแตงจิตใจแตนอยๆ, 
นอยลง ๆ  จนกวาจะไมปรุงเลย  มันเปนอยางนี้ตางหาก  จึงจะเปนเวทนานุปสสนา- 
สติปฏฐาน. 
 

มาถึง  หมวดที ่  ๓  ที ่เรียกวา  จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน   เราตอง 
เปรียบเทียบวา  หมวดที ่  ๑  นั้น   เราศึกษากันที ่กาย   ดูกันที ่กาย  จัดการกัน 
ที่กาย ;  หมวดที่  ๒  เราดูกันที ่เวทนา  ศึกษากันที ่เวทนา  จัดการกันที ่เวทนา 
พอมาถึงหมวดที่  ๓  นี้เราผละจากเวทนา  มาดูกันที่จิต  มาศึกษากันที่จิต  ที่ถูก 
เวทนาปรุงแตงนั้นแหละ  แลวจะปฏิบัติกันลงไปที่จิตโดยตรง  ดูกันที่จิตโดยตรง 
ฉะนั้นขอที่  ๑  ที่เรียกวา  รูจักจิต,  รูจักส่ิงทีเราเรียกวาจิตกอน  -  ขอที่  ๒  รูจักทํา 
ใหม ันบันเท ิง,  บันเท ิงในทางธรรม   ไมใช บ ันเท ิงในทางรูป   ทางภายนอก   ทาง 
กิเลสนี ้ไม ใช  ใหจ ิตรู ส ึก เป นสุขบัน เท ิง   ปราโมทยบ ัน เท ิงอยู   -  ขอที ่  ๓ 
ทําจิตใหตรงมั ่นได  เปนสมาธิได  ขอที ่  ๔  ทําจิตใหปลอยความยึดมั ่น 
ถือมั่นนี้  ๔  อยางดวยกันสําหรับการศึกษาในแงที่เกี่ยวกับจิต. 
 

ในข้ันที่  ๔  นี้  เราก็สนใจที่จะดูจิต  รูจักตัวจิต  จนกระทั่งบังคับใหมัน 
เปนอยางไรก็ได  ใน  ๓  ลักษณะคือ  ใหบันเทิงก็ได,  ใหตั ้งมั่นถือมั ่นอยู ก ็ได, 
ใหปลอยสิ่งที ่มันยึดมั ่นถือมั ่นอยูก็ได  แมจะเปนการปลอยเพียงชั่วคราว  คือวา 
ทําจิตใหหมดความยึดมั่นถือมั่นจากตัวกู  ของกู  ที่เรารอนอยู  แมชั่วคราวนี้ก็ยังได 
มันเปนการทําดวยอุบายดวยวิธี  จนกวามันจะปลอยโดยสิ้นเชิง  ซึ่งมันจะเปนเรื่อง 
ขั้นสูงสุด. 
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หมวดสุดทาย  คือ  หมวดที่  ๔  ท่ีเรียกวา  ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 
นี้เราก็ดูความจริง,  ดูสภาพความจริงที ่เกิดอยู ที ่กาย  ที่เวทนา  ที่จิต  หรือที่สิ ่ง 
ทั้งปวงนั้นเอง ;  แทนที่จะดูที่กาย  ที่เวทนา  ที่จิต  เดี๋ยวนี้มาดูที่ความจริง  ที่เกิดอยู 
กับสิ ่งเหลานี ้  ซึ ่งมีวา :  มีปรกติเห็นความไมเที ่ยงอยู ,  เห็นวิราคะ   คือความ 
คลาย  ความจางอยู,  -  เห็นธรรมที่เปนเครื่องจาง   เครื่องคลายนั ้น ,  และ 
เห ็นน ิโรธ   คือความดับสนิทของตัวก ู  ของกู  ของกิเลส   ตัณหาอยู ,  และ 
เห็นความที่เดี๋ยวนี้มันสลัดคืนออกจากกันแลว,  ไมไดเทียวยึดมั่นนั่นนี่ดวยความ 
เปนตัวตนของตนเอามาเปนตัวตนของตนแลว  หมายความวา  จิตนี้หลุดออกมาจาก 
สิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่น  ติดตั้งอยูอยางไรนั้น  เดี๋ยวนี้มันหลุดออกแลว  มันสลัดคืน 
ออกจากกันแลว  เราเห็นความเปนอยางนี้ก็เรียกวา  เห็นความสลัดคืน  –  ปฏินิส- 
สัคคะ. 
 

จึงกลาวไดสั ้นๆ  วา  เดี ๋ยวนี ้เราไดเห็นลักษณะที ่เรนลับที ่สุดของ 
ธรรมชาติ  ที่เกี่ยวอยูกับกาย  กับเวทนา  กับจิต  นี้คือความไมเที่ยงของสิ่งทั้งปวง 
คือ :  ความที่เมื่อไดปฏิบัติมาจนถึงกับ  เห็นความไมเที่ยงอยางยิ่ง  แลว  จิตมันคลาย 
ออกๆ จากความที่เคยยึดถือ ;  ภาวะของความคลายออกนี้  เราเรียกวาวิราคะ. 
การคลายออกนี้มันทําใหดับความยึดถือในที่สุด  เรียกวา  นิโรธะ  -  ตัวตนดับ,  ความ 
สําคัญมั่นหมายวา  ตัวตน  มันดับ  กิเลส  ตัณหาดับ  เมื ่อกิเลส  ตัณหาดับมัน 
มีอาการเหมือนกับวา  สลัดกระเด็นออกไปจากกัน ;  คือวาโลกนี ้มันหลุดออก 
ไปจากจิต  ไมครอบงําจิต  ไมหอหุ มจิตเหมือนแตกอน  เรียกวา  ธัมมานุปสสนา 
สติปฏฐาน. 
 

เมื่อปฏิบัติอยูตามวิธีนี้  คือ  ๔  หมวด ๆ  ละ  ๔  ขออยางนี้  เรียกวาเจริญ 
สติปฏฐาน  ที่ถูกที่ตรง  ตามที่พระพุทธเจาทานประสงค  ทานตรัสไว  และยืนยันไว 
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อยางนี ้  เรียกวาเจริญสติปฏฐานที ่ถูกที ่ตรง  ตามที ่พระพุทธเจาตรัสไว  และ 
ทรงยืนยันไวอยางนี้  และทําอยูอยางนี้  นี่แหละคือ  เอกายนมรรค. 
 

ตอไปนี้จะขอสรุปความใหมันส้ันงาย ๆ อีกทีหนึ่ง  เพื่อกันฟนเฝอ  หรือ 
กันลืมได ;  คือวาเรื่องตามธรรมชาติแทจริงมันมีอยูวา  เราทั้งหลายนี้  ยึดมั่นถือมั่น 
อะไร  วาเปนตัวกู-ของกู  แลวเปนทุกขอยางยิ ่งอยู ด วยเหตุนั ้น   ทีนี ้จะทํา 
อยางไร?  มันก็จะทําไดโดยวิธีที ่  เอาความจริงวาสิ ่งทั ้งหลายทั ้งปวงไมควร 
ยึดมั่นถือมั ่นเขามาใสไวในใจเปนประจํา  อยาใหมันเกิดความยึดมั่นถือมั ่น 
ขึ ้นมาได  เพราะวาต องการให จ ิตนี ้กําหนดอยู เรื ่องความจริงที ่ว า   “สิ ่งทั ้งปวง 
ไมควรยึดมั่นถือมั่น”  แลวกระจางในความจริงขอน้ีอยูตลอดเวลา;  นี้เปนสิ่งที่เรา 
ตองการ  ทีนี ้เราทําไมได  เพราะวาจิตนั ้นตามปรกติมันวิ ่งไปตามทางของมัน 
อยูเสมอ,  คือมันวิ่งไปตามทางใหญอยูเสมอ  มันนอมไปหาอารมณที ่ต่ําตาม 
ที่มันตองการอยูเสมอ  เหมือนกับปลา  มันจะวิ่งลงน้ําเรื่อย  โยนขึ้นมาบนบก 
มันก็จะหาทางลงน้ําเรื ่อย  จิตนี ้ก็เหมือนกันมันจมแชอยู ในน้ํา  คือกามคุณใน 
ลักษณะตางๆ จนชินเปนนิสัย,  มันคอยจะวิ่งลงไปแตในน้ําคือกามคุณนี้อยูเร่ือย. 
เพราะฉะนั ้นจึงทําไมไดในการที ่จะใหมันมากําหนดบท  คือ  ธรรมะ  ในขอที ่วา : 
“สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น”  นี้ก็เปนปญหาขอหนึ่งแลว. 
 

อีกขอหนึ่ง  ก็มีอยูวา  แมจะเอามันมากําหนดได  มันก็กําหนดอยูนาน 
ไมได  มันวิ่งหนีไปทางนั้นทางนี้,  มันกําหนดไวไดนิดเดียว  แลวมันก็เปลี่ยนเปน 
อยางอื่น,  มันกําหนดอะไรเพียงนิดเดียว  แลวมันเปลี่ยนเปนอยางอื่น.  แตความ 
ตองการของเรานั ้นม ีอยู ว า   ตองการให กําหนดอยู ที ่ว า สิ ่ง ทั ้งปวง   “ไม ควร 
ยึดมั่นถือมั่น”  นี้อยูตลอดเวลา,  คือตลอดทุกลมหายใจเขาออก  แตจิตมันเปน 
สิ่งที่กําหนดอะไร - ยืดยาวอยางนั้นไมได ;  ปญหามันจึงมีอยูวาเราตองมีการฝกมัน 
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เราตองการมีการจับจิตนั้นใหขึ้นมาจากน้ํา  คืออารมณที่มันเคยชอบนั้นมาอยูกับอารมณ 
ใหมนี้  อารมณที่จะทําลายกิเลสนี้  แลวใหอยูนานติดตอกันไปดวย  มันมีบทเรียนอยู 
อยางนี้. 
 

สรุปส้ัน ๆ ก็วา  เราจะฝกจิตใหกําหนดสิ่งใดส่ิงหนึ่งท่ีเราตองการ  ให 
กําหนดไดนานติดตอกันไมได  เราก็มีอุบายคือ  ทีแรกใหมันกําหนดสิ ่งงาย ๆ 
ไปกอน ;  อยาเพอใหมันไปกําหนดสิ่งที ่ยากที ่สุด  คือความจริงที ่วา :  “สพฺเพ 
ธมฺมา  นาลํ  อภินิเวสาย-สิ ่งทั ้งหลายทั ้งปวงไมควรยึดมั ่นถือมั ่น”  นี ้ม ันยาก 
เกินไป ;  มันยังเหลือวิสัยสําหรับจิตที ่มันยังเปนปาเถื ่อน   เพราะฉะนั ้นจับจิตที่ 
มันอยูในขั้นที่มันยังเปนปาเถื่อนนี้  มาฝกในข้ันงาย ๆ กอน  คือ  มากําหนดลมหายใจ 
เพราะมันกําหนดไดงาย  มันไมตองไปเที่ยวหาที่ไหน,  มันมีอยูในรางกายนี้แลว. 
แลวมันงายที่จะกําหนด  เพราะฉะนั้นจึงกําหนดลมหายใจ  สั้น  ยาว  เขา  ออก 
นี ้อยู เรื ่อย,  ใหม ันกําหนดลมหายใจให ไดเส ียทีหนึ ่งก อนเถอะ,  เป นการฝกที่ 
กําหนดความมุงหมายแตเพียงวา  กําหนดสิ่งใหม,  แลวกําหนดใหไดนาน,  แลว 
เราก็จะประสบความสําเร็จในขั้นนี้  จนถึงกับวา  ใหจิตกําหนดลมหายใจอยูได 
จนกระทั่งเปนสมาธิ  ที่เรียกวา  ปฐมฌาน  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  อะไร 
ทํานองนั้น.  นี่มันสําเร็จข้ึนมาขั้นหนึ่งแลว  ที่เรียกวา  เอาจิตมากําหนด  สิ่งที่เรา 
ตองการได  และใหกําหนดไดนานตามที่ตองการดวย. 
 

ตอไป  เราจะสับเปลี่ยนมัน  คือแทนที่จะกําหนดลมหายใจ  เราให 
กําหนดสิ ่งอื ่นแทน  ใหมันใกลชิดธรรมสูงสุด  ที ่วา  “สิ ่งทั ้งหลายทั ้งปวงไมควร 
ยึดมั ่นถือมั ่น ”  สูงขึ ้นไปทุกที.  เพราะฉะนั ้นเราจึงมีอุบายลอจิต  โดยกําหนด 
ที่ปติ  หรือสุข  ที่เปนตัวเวทนา  ซึ่งเกิดมาจากสมาธิ.  นี่เปนอุบายที่จะทําใหจิต 
เบนมาอยางนี้งาย  เหมือนกับท่ีเราฉลาดเอาของที่ถูกใจมาลอ  ลอเด็กมาตามลําดับ 
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๔๐๑เอกายนมรรค 

มาสู จ ิตที ่เราประสงค  นี ้ก ็เหมือนกัน   ที ่นี ้ม ันมาเพลิดเพลินอยู ในปติ  และสุข 
ที่เกิดมาจากสมาธิอยู  จนหลงใหล  จนลืมกามารมณ  ลืมเรื่องโลกๆ  แลว  ดังนั้น 
มันจึงอยู ในระดับที่สูงกวาเดิมแลว ;  แลวมันงายที ่จะกําหนดอยูนาน;  เพราะวา 
ปติ  และสุขนี้มันดึงดูดใจมาก  จึงกําหนดสิ่งเหลานี้ไดนาน. 
 

เดี๋ยวนี้  จิตมีสภาพเปลี่ยนเปนวา  เดี๋ยวนี้จิตสามารถจะกําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ที่เปนของใหมไดนานอีกดวย  ละจากกามารมณมาอยูกับธรรมะ  มาอยูกับเวทนา 
มาอยูกับปติ  สุขไดนานดวย ;  แลวจึงใหศึกษาตอไปถึงวาใหมันดูใหมันเขาใจวา 
ส่ิงเหลานี้มันปรุงแตงกิเลส  ตัณหา  อยางนั้น ๆ  จึงปรุงแตงจิตใหคิดนึกไปทางกิเลส 
ตัณหา  อยางนั้น ๆ ;  แลวจึงฝกในทางที่จะใหมันปรุงแตงในลักษณะเชนนั้นนอยลง :- 
คือวาเมื่อเกิดปญหา  หรือเกิดเรื่องอะไรขึ้น  เราจะไมปลอยใหมีการปรุงแตงไปในทาง 
กิเลสตัณหา :  แตจะใหปรุงแตงไปในทางของสติปญญา,  คือรูตามที่เปนจริงวาอะไร 
เปนอะไร,  จิตเปนอยางไร,  เวทนาเปนอยางไร,  นี้มากขึ้น. 
 

นี้ก็แปลวา  สามารถจะดึงจิตข้ึนมาสูสภาพที่ดี ข้ึนมากแลว  คือแปลวา 
เจ ร ิญ ขึ ้นมากแล ว   นี ่เร ียกว า   “ภาวนา ”.  ภาวนา   แปลวา   ทํา ให เจ ร ิญ ขึ ้น ; 
ไมใชแปลวาบนพึมพํา  ทองอะไรงึมงําอยู  คําวาภาวนานี้ตรงกับคําวา  development 
คือทําใหมันดีขึ้นเจริญขึ้น.  บัดนี้มันเจริญขึ้นมาถึงขนาดนี้แลว,  คือไมมักตกลงไป 
ในน้ําคือ  กามารมณ   แลวจมอยูเปนนิสัย;  มักจะขึ้นมาจากน้ํา  มาสูบกอยางนี้, 
พอใจในบกเปนระดับแรก  ในที ่ส ุด  ฝกใหมันดูตัวมันเองเปนอยางไร,  แลวฝก 
ใหมันสรางความบันเทิงในทางธรรมะ,  ปราโมทยบันเทิงในทางธรรมขึ้นมาได,  แลว 
ฝกใหมันเปนสมาธิ  ตั้งม่ันแนวแน  ประกอบอยูดวยคุณสมบัติ  ๓  ประการคือ :- 
บริสุทธิ ์  อยางหนึ ่ง,  มีอารมณเดียว  อยางหนึ่ง,  แลวคลองแคลวตอการงาน 
อยางหนึ ่ง .  นี ้เป น   ปริส ุท ฺโธ   สมาห ิโต   กมฺมน ีโย ;  สามคํานี ้เป นความหมาย 
ที่ถูกตองที่สุดของคําวา  สมาธิ. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๔๐๒

ที่วาจิตบริสุทธิ์  คือมีอารมณอันเดียวดวย  แลวคลองแคลวตอการที่จะทํา 
การงานในทางจิตนั ้นดวย  เขาเรียกวา  ตั ้งมั ่น  เปนสมาหิโต  เปนอยางดี  แตถา 
มันสามารถ  กระทั่งมันปลอยความยึดมั่นถือมั่นในกามารมณ  หรือในอะไรที่มันเคย 
ยึดมั ่นถือมั ่นมาแตกอนได  ตามสมควรแกการบังคับ ;  นี ้เรียกวา  จิตมันมีความ 
เจริญ  หรือ  develop  ขึ้นมาถึงขั้นนี้แลว. 
 

ขั้นสุดทาย  เราจะใหมันศึกษาสูงขึ้นไป  ใหรูอนิจจัง  ใหรูวิราคะ  ใหรู 
นิโรธะ  ใหรูปฏินิสสัคคะ,  เห็นธรรมชั ้นละเอียดชั ้นสูง  เห็นลักษณะแหงความ 
ไมเที่ยงในที่นี้รวมทั้งทุกข  อนัตตา  อยูดวย  อนิจจัง  ในที่นี้รวมทั้งอนัตตาอยูดวย 
เร ียกสั ้น  ๆ  วา   อนิจจัง .  ให เห ็นความจริงของสิ ่งทั ้งปวง   วา  :  อนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา  แลวมันจะเกิดความรูสึกเปน  นิพพิทา,  -คือเบื่อหนายตอสิ่งที่ไมเที ่ยง 
เปนทุกข  เปนอนัตตานั ้น   เมื ่อ เบื ่อหนายแลว   มันก็คลายมือออก   กอนนี้ 
มันกุมไวแนนดวยความยึอมั่นถือมั่น;  เดี๋ยวมันมองเห็นวา  ไมควรยึดมั่นถือมั่นแลว 
เพราะมันเบื่อหนาย  มันจึงคลายมือออก  เขาเรียกวา  วิราคะ-คลายออกจากความ 
ยึดมั ่นถือมั ่น .  และเห็นนิโรธะคือความที ่เห็นตัวตนหรือทุกขนี ้ด ับไป ;  ตัวตน 
กับทุกขนั้นคืออันเดียวกัน.  อยาลืมบทสวดที่วา:-  สงฺขิตฺเตน  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา 
ทุกฺขา ,  -โดยสรุปแลวเบญจขันธที ่ประกอบอยูดวยอุปาทาน   เปนตัวทุกข, 
นั่นแหละคือ   ตัวทุกขจริง .  เดี ๋ยวนี ้สิ ่งนั ้นดับ   เปน   นิโรธะ ,  ตัวปญจุปาทา- 
นักขันธดับ   เปนตัวนิโรธะ   จิตก็รูแจงแทงตลอดสิ ่งเหลานี ้  จนกระทั ่งถาวร. 
เดี ๋ยวนี้  โลกนี้หลุดไปจากจิต;  โลกหรือจะเรียกวา  ความทุกขก็ตาม,  โลกกับ 
ความทุกขนี ้เปนอัน เดียวกัน ,  ไดหลุดออกไปจากจิตราวกับวา   จิตไดสลัด 
ใหกระเด็นไป  อยางนี ้เขาใชคําวา  ปฏินิสสัคคะ.  โลกไปอยูตามโลก   จิตนี้ 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



๔๐๓เอกายนมรรค 

ไมเกี ่ยวของกับโลกอีกตอไป  เปนโลกุตตรจิต  นี้เปนขอที่  ๔  หรือหมวดที่  ๔ 
แนวมีอยูอยางนี้. 
 

แนวของสติปฏฐาน  ๔  ที ่เปนใจความแทงจริง  เปนเอกายนมรรค 
โดยตรง   โดยดวน   โดยเร็วเปนอยางนี ้ ;  ไมใชยืดยาวเหมือนในมหาสติ- 
ปฎฐานสูตร  ซึ่งแจกรายละเอียดเปนพวก ๆ ไป  แลวไมสัมพันธกันในทางปฏิบัติเลย 
เพราะฉะนั้นจึงแนะใหถือเอาสติปฏฐานทั้ง  ๔  ที่ตรัสไวในสติปฏฐานสูตรนั้น  ที่เรียก 
วาอานาปานสติสูตร  และสูตรอื่นอีกบางสูตร  ดวยการปฏิบัติอานาปานสติทุกลมหายใจ 
ออกเขา  ๔  หมวด ๆละ  ๔  อยาง ;  อยางนี้คือ  เอกายนมรรค. 
 

ถาเราจะอบรมเด็ก  โดยอาศัย  เอกายนมรรคนี้  เราก็จะมาพูดกันวา 
เราจะอบรมเด็กโดยหลักของ  เอกายนมรรค  เราจะตองทําอยางไร  เราจะใหเด็ก 
ฟงเรื่องยืดยาวลึกซึ้งอยางนี ้  มันจะไหวหรือ,  มันจะนาขัน  เราจะตองชี้ใหเห็น 
ในรูป  หรือในลักษณะที ่พอเห็นไดงาย ๆ  แตมันก็ยังคงแนวเดียวกันวา  “เราจะ 
ไมยึด มั ่นถือมั ่น   จนเห็นแกตัว ”  มันมีเพ ียงเรื ่องเดียวเทานั ้น   .  เราจะเห็น 
ไดวา   เรื่องขอปฏิบัติทั้ง  ๔  หมวดนี้:-  เรื่องกายก็ดี  เรื่องเวทนาก็ดี  เรื่องจิตก็ดี 
เรื ่องธรรมก็ดี  นี ้มันเพื ่อความไมยึดมั ่นถือมั ่นตัวตนทั ้งนั ้น   ทานที ่เคยเรียน 
นักธรรม  ก็ทองมาจนชินปากวา 
 

กาย  นี้สักวา  กาย  ไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  เรา  เขา, 
เวทนา  นี้ก็สักวา  เวทนา  ไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  เรา  เขา, 
จิต  นี้ก็สักวา  จิต  ไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  เรา  เขา, 
ธรรม  นี้ก็สักวา  ธรรม  ไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  เรา  เขา  แลวรวม 

ความทั้งหมดดูซิ:-มันไมใชสัตวบุคคล  ตัวตน  เรา  เขา ;  ความหมายทั้งหมดนั้น 
มันอยูที่วา  ไมยึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมายอะไรวาเปนบุคคล  ตัวตน  เรา  เขา 
นั่นเอง. 
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A พุทธิกจริยธรรม ๔๐๔

ความยึดม่ันถือม่ันนี้  มันเปนเพียงความสําคัญมั่นหมาย  ดวยความ 
เขาใจผิด  ดวยความหลงผิด :  บางทีก็เรียกวา  ความยึดมั ่นคือ  อุปทาน   นั ้น , 
บางทีก็เรียกวา  ความสําคัญมั่นหมายคือ  ม ฺนา  ม ฺนานี้แปลวา  ความสําคัญมั่นหมาย, 
บางทีก็เรียกวา  ความรูสึกสําคัญเอา,  หรือบางทีก็เรียกวา  สัญญา  คือมีสัญญาวา 
อยางนั้น  มีสัญญาวาอยางนี้เปนสัญญาวิปลาสทั้งนั้น;  รวมกันแลวเปนความยึดมั่น 
ถือม่ันวา  สัตว  บุคคล  ตัวตน  เราเขา  ใหส้ันเขามาอีกก็คือความยึดมั่นถือมั่นวา 
“ตัวกู-ของกู”.  ถาเปนตัวเขา  ก็เปนตัวเขา  และของเขา,  ถาเปนเรา  ก็เปนตัวเรา 
และของเรา ;  แตละคน ๆ  มีความยึดมั่นถือมั่นวาตัวกู  วาของกู  ทั้งนั้น. 
 

ใหเด็ก ๆ เขามองเห็นวา  ความยึดมั ่นถือมั ่น  วา  ตัวกู  ของกู  นี้มัน 
เปนทุกข  เปนอันตรายทั ้งแกตัวเรา  ทั้งแกคนอื ่น ,  เรารองไหก็เพราะเหตุนี ้, 
เราเปนทุกขก็เพราะเหตุนี้,  เราเบียดเบียนผูอื่นก็เพราะเหตุนี้,  ผูอื่นเบียดเบียนเรา 
ก็เพราะเหตุนี้คือเพราะเหตุความเห็นแกตัวนี้;  มีความยึดมั่นถือมั่นเปนความเห็น 
แก ต ัว ,  ใช คําว า   “เห ็นแก ต ัว ”  มันยิ ่ง ง ายขึ ้น   “อยา เห ็นแก ต ัว ”  คํา เด ียว 
เทานั ้นพอ  แลวไปสอนใหเห็นวา  ที ่ทําผิดขอใดขอหนึ ่งเปนประจําวัน   ที ่บาน 
ที่โรงเรียนนั้น  มันเนื่องมาจากความเห็นแกตัวทั้งนั้น. 
 

ขอนี้อาจจะเปนมากไดถึงกับวา  ครูบาอาจารยเองเสียอีก  ยังไมเห็น  ยังไม 
มองเห็น  ยังไมเอาใจใส  ยังไมไดศึกษา  ในขอท่ีวา  ความผิดพลาดทั้งหลายในอะไร 
ทั้งหมดมันมาจากความเห็นแกตัว.  ที่ไปรักเขา  ก็เพราะเห็นแกตัว,  ที่ไป 
เกลียดเขาก็เพราะเห็นแกตัว,  ที่ไปโกรธเขาก็เพราะเห็นแกตัว,  ไปกลัวเขา 
ก็เพราะเห ็นแกตัว ,  อะไรๆ   มันรวมอยู ที ่ความเห็นแกต ัว;  มันเห็นวามีต ัวกอน 
แลวมันเห็นแกตัว   เพราะฉะนั ้น   เราจะตองศึกษาใหดีในเรื ่อง   เห็นแกตัว , 
จับเอามาศึกษา  เอามาพิจารณาใหดี  ควบคุมความเห็นแกตัวนี้  ใหมันยิ่งขึ้นไป ; 
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๔๐๕เอกายนมรรค 

แลวควรจะมองดูวา  มันเปนหลักสากลดวย;  ทุกชาติ  ทุกภาษา  ทุกศาสนา 
ลวนแตเขาใจในเรื่องนี้  และตองการจะกําจัดความเห็นแกตัวกันทั้งนั้น.  แตที่เขา 
จะทําได  หรือทําไมได  หรือทําแตปาก  ใจจริงนั้นไมทํา  น้ันก็ตามใจเขา. 
 

เดี๋ยวนี้  เปนที่นิยมกันทั้งโลก  ทุกชาติ  ทุกภาษาวา  จะกําจัด  selfishness 
คือเห็นแกตัวจัดนี้.  สวนในทางศาสนานี้ตองการจะกําจัดความเห็นแกตัวที่ลึกซึ้ง 
ที่ละเอียดลงไปอีก  ที่เรียกวา  egoism - เห็นแกตัวอยางละเอียดลึกที่เปนพื้นฐาน; 
ที่มันพลุงพลานขึ้นมาเปน  selfishness  นี้มันหยาบคายมาก.  และ  selfishness  นี้โลก 
รูจักดี  เขาตองการจะกําจัดกันทั้งนั้น,  แลวเขาก็ตองการจะอบรมเด็กใหกําจัดความ 
เห็นแกตัวอยาง  selfishness  นี้ไปกอน  ไมตองถึงกับหมด  egoism  ที่มันละเอียด
กวา. 
 

Egoism  นี้เราหมายถึงวา  มันละเอียด  มันเห็นแกตัว  แลวยังหวังดี 
แกตัว  แกผูอื ่น  แลวประพฤติความดีก็ได  ไมตองไปในทางความชั่ว;  แตสวน 
selfishness  นี้มันเปนไปไมไดในทางท่ีดี  มันเปนไปในทางความชั่วทั้งนั้นอยูโดย 
สวนเดียว ;  จึงถือวาหยาบกวา  และขึ้นมาระบาดอยูอยางเปนอันตรายทีเดียว. 
เราจึง  ควรสอนเด็กใหบรรเทาความเห็นแกตัว  นับตั้งแตไมอิจฉานองเล็ก ๆ, 
ไมหวงแหน  ไมขี้เหนียว,ไมถือทิฏฐิมานะ  ถึงกับวา  จานกินขาวใบนี้ของกูแลว 
คนอื่นเอาไปกินไมได,  อะไรของเราแลวคนอื่นมาแตะตองไมได  อะไรทํานองนี้, 
ลวนเปนเรื่องความเห็นแกตัว  เพราะฉะนั้นจึง  สอนไปในเรื่องความเห็นแกตัวนี้ 
เรื่อยขึ้นมาตามลําดับ  วามันเปนสิ่งที่ทําใหเราเปนทุกข  หรือวาทําใหเราเกลียด 
ชังกัน,  หรือทําใหเราอยูกันดวยความมุงรายตอกัน  อยางนี้เปนตน. 
 

แลวเราตองสอนละเอียดตอไปอีกวา  ความเห็นแกตัวนี้  ถาเกิดขึ้น 
เมื่อใดแลว  ใจกระสับกระสาย  วุนวาย  จะคิดเลขก็ไมออก  จะจําอะไรก็ไมได, 
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ถาความเห็นแกตัวมันพลุงอยูละก็ใจมันวุน  ใหเขา  สังเกตของเขาเองวา  ความเห็น 
แกตัวมันพลุงขึ ้นมาอยางไร?  ในรูปอยางไร?  จนคิดเลขก็ไมได  จะทองจํา 
อะไรก็ไมได  ตอเมื่ออารมณนั ้นหายไปแลว  ใจจึงจะเบิกบานแจมใส,  วางจาก 
ความเห็นแกตัว  คิดเลขก็ออกดี  ทองจําอะไรก็ไดเร็ว,  หรือแมที่สุดวาจะเลนกีฬา 
วาจะขวางใหแมน  นี้ก็มันแมนอยางยิ่ง  เพราะใจมันไมกระสับกระสายดวยความเห็น 
แกตัว;  หรือวาจะทํางานฝมือ  มันก็ทําไดละเอียดละออ  เพราะใจมันไมมีความ 
วุนวาย  ไมระส่ําระสาย  ทําไดประณีตงดงาม. 
 

นี่คือเอกายนมรรค  ที่จะใชไดแกเด็ก  หรือเอกายนมรรคที่เด็กจะตอง 
เดิน  จากความเห็นแกตัว  ไปสูความไมมีตัว ,  คือมีความเห็นแกตัวนอยลง 
ตามลําดับ  จนกระทั่งไมเห็นแกตัว;  และมันคงใชไดไมใชแตเพียงเฉพาะเด็กเล็ก ๆ, 
เด็กรุน  เด็กหนุม  เด็กสาว  เด็กโต  ไปจนเปนพอบานแมเรือน  ก็ใชไดไปตามลําดับ 
มันแนวเดียว  มันสายเดียวจริง ๆ  นี่อยามองคราว ๆ  อยาประมาทกับคําที่วาแนวเดียว 
สายเดียว  เทานั ้นแหละ  มันใชไดตั ้งแตเด็กอมมือ  หรือตั ้งแตเด็กในครรภเลย 
จนกระทั่งคลอดออกมา;  เด็กอมมือ  เด็กรุน  เด็กหนุม  เด็กสาว  แตงงานมีเหยา 
มีเรือน  เปนพอบานแมบาน   เปนคนเฒาคนแก  จนในที ่สุด;  ไมตองเปลี ่ยน 
ทางเดินเลย,  เสนเดียว  สายเดียว  ไปสูจุดหมายปลายทางอยางเดียวสายเดียวนี้ 
เทานั ้น,  ไมมีสายอื ่น.  จะตองเดิน  สายเดียวนี ้ไปไดดวยกันทั ้งนั ้น  จากความ 
เห็นแกตัว  ไปสูความไมเห็นแกตัว  กันจนได. 
 

นี้  ลองไปคิดดูเถิดที่เราถือศีล  สมาทานศีล  ก็เพื่อกําจัดความเห็นแกตัว, 
การฝกทําสมาธิ  ก็เพื่อรํางับ  กดบีบ  บังคับ  ความเห็นแกตัว  ไมใหปรากฏ, 
หรือปฏิบัติในทางปญญา -วิปสสนา  ก็เพื ่อขุดรากเหงาของความเห็นแกตัว 
ทิ้งเสียใหหมด  เผาเสียใหหมด;  ไมมีอะไรมากไปกวานี ้  หรือวาต่ําลงไป  กระทั่ง 
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๔๐๗เอกายนมรรค 

จะใหทานก็จะตองเพื่อกําจัดความเห็นแกตัว  สวนใหทานเพื่อไปสวรรคแลกสวรรค, 
ใหทานเพื่อใหเพื่อนชอบอะไรทํานองนั้น  ไมเกี่ยวกัน  ไมไดอยูในความหมายอันนี้; 
นั้นมันเปนเรื่องโลก  เปนเรื่องไปหาผลเปนโลก  เปนกามคุณไป  เพราะฉะนั้น 
ทาน-การให  ที่บริสุทธิ์  จะตองกําจัดความเห็นแกตัว. 
 

ที ่เราไหวพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ  นั ้น ,  นับถือพระพุทธ 
พระธรรม  พระสงฆ  นั ้นก็ตองเล็งไปถึงความไมเห็นแกตัว  เราไหวพระพุทธเจา 
ก็เพราะทานเปนผูหมดความเห็นแกตัว,  เราไหวพระธรรม  ก็เพราะพระธรรมคือ 
ระบบปฏิบัติ  หรือผลของการปฏิบัติ  เพื่อทําลายความเห็นแกตัว,  เราไหวพระสงฆ 
ก็เพราะวา  ไหวทานผู ปฏิบัติ  และเราก็ปฏิบัติ  เพื ่อทําลายความเห็นแกตัว 
 อยาไปไหวในฐานะความศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไมรู  ใหมันเกิดความขลังขึ ้นมาเอง 
มัวทองพึมพําอะไรอยูนั้นมันก็งมงายอยูนั้นเอง,  ก็เปนเรื่องความเห็นแกตัวอยูเร่ือย. 
 

เพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติในสวนไหน  นับตั้งแตไตรสรณาคมนขึ้นมาถึง 
ทาน  ถึงศีล  ถึงสมาธิ  ถึงปญญามันก็เปนเรื่องเดียว  เสนเดียว  ของความไมเห็นแกตัว; 
แลวบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน  นั่นแหละคือความหมดตัวไปตามลําดับ  จนกระทั่งสิ้น 
สุดลงไมมีเหลืออยู,  เปนนิพพาน  นี้เราจะเห็นไดวาเปนทางสายเดียวสําหรับบุคคล 
ผูเดียว  เดินไปสูจุดหมายปลายทางเพียงจุดเดียว;  ใชไดแกทุกคน  นับตั้งแตเด็ก 
ในครรภขึ้นมาจนถึงคนแกเฒาที่จะเขาโลงไปอีก  ทําไมจึงพูดวาเด็กในครรภดวย 
ก็เพราะอยากจะใหแม  ที่อุ มครรภอยู นั ้นประพฤติตัวใหดี  ใหอยู ในศีลในธรรม, 
อยาใหมีความเห็นแกตัว,  แลวมันจะไดมีเชื ้อความไมเห็นแกตัวนี ้  ติดเขาไป 
ถึงลูกในครรภ  ตั ้งแตยังอยู ในครรภไปทีเดียว,  คลอดออกมามันจะไดเปนคน 
ไมเห็นแกตัวนี้ไดงายเขา  นี่จึงไดพูดเสียเลยวาฝกตั้งแตเด็กในครรภมาเลย ;  ครั้น 
คลอดออกมา  เดินได  วิ่งได  ตามลําดับ  ก็ตองฝกเรื่องความไมเห็นแกตัวทั้งนั ้น. 
นี่คือเอกายนมรรค. 
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๔๐๘

นี่นับวา  เราไดคุยกันถึงเรื่อง  เอกายนมรรค  ในฐานะเปนทางของ 
บรมธรรม  ดังที่กลาวมาแลวตั้งแตวันกอน  มาพอสมควรแกเวลาแลว.  ขอใหนําเอา 
ไปคิดใหเขาใจ  และเห็นจริงในสวนไหนละก็ขอใหทํา;  มันจะไดเปนประโยชน 
แกทุกคน  แลวความมุงหมายที่เปนอุดมคติวา  “ครูเปนผูยกวิญญาณของศิษย” 
ก็จะเปนจริงขึ้นมา,  จะเปนฝนจริงขึ้นมา  และมีความสุขอยูไดดวยความสงบเย็น 
ตลอดเวลา. 
 
 

ขอยุติการบรรยายเพราะสมควรแกเวลาเพียงนี้ 
 
 

---------------------- 
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เรื่อง 

 

มนุษย-  ศูนย  ∗ 
บรรยายในโอกาศ  อบรมศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา 

ที่คุรุสัมมนาคาร  พญาไท  กรมสามัญศึกษา 
๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๐๕ 

------------- 
 
ทานศึกษานิเทศก  ทั้งหลาย, 

การบรรยายในวันนี้  ขอใหถือวา  เปนการคุยกันมากกวาที่จะเปนการ 
อบรมวิชาโดยตรง ;  เพราะวาอาตมาก็อยูในฐานะที่จะกลาวไดเพียงเรื่องที่เกี่ยวกับ 
ความรู ประกอบ   ซึ ่งทานที ่เปนครู  หรือที ่ปรึกษาขอครูจะไดนําไปใชเปนหลัก 
ประกอบบางอยางเทานั้นถาจะกลาวใหชัด  ใหตรงกันคือ  หลักธรรมมะบางอยาง 
ที่อาจจะนํามาใชในการปฏิบัติหนาที่ครู   หรือท่ีปรึกษาของครู .  
 

อาตมาอยากจะถือวา  ศึกษานิเทศกนี้เปนครูที่ปรึกษา ;  เปนครูที่ปรึกษา 
ของครูอีกทีหนึ่ง  นับวาเปนเรื่องยากสองซอน  หรือเปนเทคนิคสองซอนทีเดียว. 
 

ขอแรกที ่ส ุด  เราก็จะตองนึกถึงขอที ่โลกสมัยนี ้ม ันมีอที ่แปลกจาก 
สมัยกอนมาก ซ่ึงรวมความแลวมันตองการหลักที่เปนเทคนิค  หรือวิชาเทคนิคมาก 
ยิ่งขึ้น  มันจึงจะไดผลท่ีเราประสงคนั้น  มากหรือเร็วทันความตองการ.  ลองคิดดูวา 
อะไร ๆ มันก็เปลี่ยนแปลงไปมาก  และเปนไปในทางที่ตองหา  ตองจัด  ตองทํามากขึ้น 
 

                                                
∗  บรรยายสมัยดํารงสมณศักิดเปน พระราชชัยกวี 

๔๐๙ 
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กวาแตก อน  ;  เพราะวามนุษยสมัยนี ้ได เปลี ่ยนแปลงความเป นอยู ไปในลักษณะ 
ที ่ทําใหตองการอะไรมากกวาแตกอน   อยางสมัยโบราณที ่ไมมีส วมชักโครก 
เราก็ตองการน้ําเพียงสักนิดเดียวก็พอแกกิจการนั้น ;  ในสมัยที่ใชชักโครก  จะตอง 
ใชน้ําประมาณ  ๑๒  ลิตรตอครั่งหนึ่ง  ลองคํานวณดู  มันก็จะเห็นวาเปน  ๑๒เทา 
ที่ความตองการมันมากขึ้น ;  เพราะฉะนั้นคนที่จะหาน้ํามาใช  มันก็ตองหาน้ํามา 
ใหมากขึ้นเปน  ๑๒  เทา.  จะหาโดยวิธีไหน  มันก็ตองหามาใหไดเพิ่มข้ึน  ๑๒  เทา. 
นี้เปนตัวอยางงาย ๆ  ที่ทําใหเห็นความเปนไปในโลกสมัยนี้. 
 

นี ้ไมตองพูดถึงวิชา  ความรู  หรือการงานอยางอื ่น  ซึ ่งเราก็จะตอง 
เพิ่มข้ึนไมนอยกวา  ๑๒  เทา ;  แลวเราจะมัวคลานตวมเตี้ยมอยูอยางไรได  เราจึง 
จําเปนจะตองปรับปรุง  แกไข  ใหมันทันกัน  ;  อันนี ้เองเปนเหตุใหตองใชวิชา 
หรือหลักวิชา  หรือเทคนิค  นี้มากขึ้น.  เพราะฉะนั้นที่ปรึกษาของครู  โดยเฉพาะ 
ศึกษานิเทศกนี้ไดรับหนาที่  ที่ยากพอดู  จึงจําเปนจะตองขวนขวายใชความรู  หรือ 
หลักที่เปนวิชาอยางนี้มากขึ้นเพิ่มขึ้น  อยางนอยก็เปน  ๑๒  เทาของของเดิม  จึงจะนํา 
คนไปได  ในสมัยโบราณจะใชเพียงเทาเดียว. 
 

ส่ิงที่นานึกขอตอไป  ก็คือวา  คนสมัยนี้กับมีความระแวง  หรือไมไวใจ 
หรือไมคอยจะเคารพในครูบาอาจารยกันมากขึ้น,  มีความระแวงในครูบาอาจารย 
กันมากขึ ้น ;  คือไมสนิทใจ  ไมเคารพอยางสนิทใจเหมือนกับสมัยกอน  แมใน 
ทางธรรมะ  หรือทางศาสนาก็เปนอยางนี้เหมือนกัน ;  เพราะฉะนั้นจึงมีการบรรลุ 
มรรค  ผล  นิพพานนอยมาก  เพราะมูลเหตุมันอยูตรงที่วาแมแตครูบาอาจารยก็ยัง 
เปนที่ระแวง  ไมมีศรัทธาทีสนิทเต็มเปยม  ไมมีความไวใจท่ีเต็มเปยม  ก็เลยไมคอย 
จะสนิทใจในคําสั่งสอน  หรือคําแนะนําตาง ๆ  อยางเต็มเปยม ;  มันก็เลยรวนกัน 
ไปหมด  หรือวาหยอนกันไปหมด  ทั้งนี้มันจะเปนดวยเหตุอะไรก็ตามที ;  แตถาเรา 
มองดูแลวจะรูสึก  มันนาจะเนื ่องมาจากครูบาอาจารยก็พากันอยูในสภาพที่นา 
ระแวงยิ่งขึ้นดวยเหมือนกัน. 
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๔๑๑มนุษย - ศูนย 

มูลเหตุอันนี้ก็นาจะไมใชอะไรอื่น  นอกจากวา  สิ่งที่เรียกวา  วัตถุน ิยม 
กําลังครอบงําครูบาอาจารยของเรานี้จัดมาก  หรือจัดเกินไป  จนเราตั้งตัวไมคอย 
จะอยู  ก็เลยพากันรวนเร  ทั้งศิษยทั้งอาจารย  หรือทั้งประชาชนทั่ว ๆ  ไป  มันก็เลย 
ดึงกันไปหมด.  บางทีบิดามารดาเด็ก  ก็ยังนําเด็กไปในทางที่ครูบาอาจารยไมพึง 
ประสงค  ก็ยังมีได ;  คือเปนไปในทางหรูหรา  ชั ่วครู ชั ่วยาม   พอใหแลว ๆ ไป 
ยิ่งกวาจะใหเปนผูมีความรูดี  มีความประพฤติดี  ปฏิบัติดี  นี้เรียกวาเปนเรื่องที่ดึงกัน 
ยุงไปหมดในโลกนี้  เพราะฉะนั้นทางฝายที่เปนศิษย  คนสมัยนี้ก็มีความเปนศิษย 
ที ่ด ีน อยลงทุกทีเหมือนกัน  ;  ก็เพราะถูกยั ่วถูกดึงดวยอํานาจของวัตถุไปเสีย 
ตั้งแตออนแตออก  ดวยเหมือนกัน. 
 

นี่ปญหาของโลกมันจึงเพิ่มมากขึ้น  หรือลําบากมากขึ้นไป  ในทางที่จะ 
สั่งสอนอบรมกัน  ใหเกิดสันติภาพที่ถาวร  ซึ่งเปนวัตถุประสงคมุงหมายของวิทยาการ 
หรือการประพฤติ  การกระทําทุก ๆ  อยางทุก ๆ  แขนง.  เมื่อเด็ก ๆ  รุนนี้โตขึ้นเปน 
ครูบาอาจารย  ลักษณะที่ยุงยากนั้นมันก็มีมากขึ้นทุกทีตามลําดับ  กลาวคือความ 
ไมไวใจ  ความไมเคารพอยางแทจริง  เหลานี ้จะเพิ ่มขึ ้นตามลําดับ  ก็เปนปญหา 
มากขึ้นตามลําดับ.  อาตมาถือวา  นี่เปนปญหาอยางแรง  หรืออยางเต็มท่ี. 
 

ปญหาขอถัดมา  ที่วา  เราจะสั่งสอน  หรือแนะนําเฉพาะวิชา  เฉพาะ 
การสอนเฉพาะวิชา  เหลานี้  มันก็ยังไมสูสําคัญเทา ;  เพราะวามันขึ้นอยูที่ปญหา 
อันใหญ  :  ที ่วาเราสูญเสียอุดมคติ  หรือระเบียบแบบแผน  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีที่ดีของความเปนศิษยและการเปนครูกัน  นั้นเปนสวนใหญ. 
 

ที ่พ ูดนี ้ก ็เพื ่อจะใหน ึกก ันได เสียท ีหนึ ่งก อนวา  ปญหาของเรามีมาก 
แลวก็มีความยากชนิดยากที่จะแก ;  และอาจจะกลาวไดวา  เหมือน ๆ  กัน  และทั่ว ๆ 
กันไป  แทบทุกแขนงของงานในโลก.  มันมีปญหาเนื ่องมาจากมนุษยเราถูกดึง 
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 พุทธิกจริยธรรม ๔๑๒

ดวยอํานาจของความเจริญทางดานวัตถุนี ้  มากจนตั ้งตัวไมค อยติดกันทุกฝาย ; 
แลวเมื่อถูกความดึงดูดอันนี้ครอบงําแลวละก็  จิตใจก็ไมคอยจะอยูกับเนื้อกับตัวมาก 
จนถึงกับวา  ไมรูวาเกิดมาทําไมดวยซ้ําไป,  ซึ ่งเปนเหตุใหไมรู วาจะตองทําอะไร 
บาง  แลวจะตองทําอยางไร  โดยเฉพาะหนาที่ของตนเปนคน ๆ ไป.  เพราะฉะนั้น 
การที่จะพูดกันถึงวิธีที่จะแกปญหา  ก็นาจะมองกันใหลึกไปถึงตนตอ  หรือรากเหงา 
สวนลึก  ในการที่ทําใหเกิดความลําบากยุงยากเหลานี้. 
 

การแกโดยวิธีอื่น ๆ นั้น  อาตมาไมจําเปนจะตองกลาว  เพราะวา  ทาน 
ทั้งหลายอาจจะไดรับการศึกษาอบรมมาแลวเปนอยางมาก  อยางเพืยงพอ  อาตมา 
จะพูดไปในทํานองนั้น  ก็จะเปนเรื่องเอามะพราวหาวมาขายสวน.  เพราะฉะนั้นจึง 
อยากจะพูดแตในสวนที ่เกี ่ยวกับหลักธรรมะ  บางอยางบางประการที่จะนําไปใช 
สําหรับการดํารงจิตใจของเรา  ใหอยูในสภาพที่เหมาะ  ในการที่จะเผชิญกันเขากับ 
ปญหาเหลานี้  เพราะฉะนั้นขอทําความเขาใจกัน  ในขั้นแรกวาอยางนี้  วา:- 
 

จะมีหลักธรรมะในทางพุทธศาสนานี้  อะไรบาง  ที่จะนํามาใชสําหรับ 
ชวยเราในการแกไขปญหาอันยุ งยากนี ้ ;  และในที ่นี ้ก็คือการที ่ทานศึกษานิเทศก 
ทั้งหลายจะชนะน้ําใจของผูที่เราจะเขาไปเกี่ยวของดวย  และนําเขาไปตามลูทาง  ของ 
วัตถุที่ประสงคนี้  ดวยความสมัครใจของเขาเอง. 
 

อาตมาอยากจะคุยกันเลนมากกวา  ในวันนี้  ดวยสิ่งที่กันลืม  คือลืมไดยาก 
วา  “มุนุษยศูนย”  ฟงแลวก็คงจะงง ;  เดี ๋ยวเราจะไดว ิน ิจฉัยกันดู.  อาตมาถือวา 
เวลานี้เราจะตองแกไขวิกฤติกาลตาง ๆ  แมแตวิกฤติกาลของโลก  จนกระทั่งวิกฤกาล 
เล็ก ๆ  นอย ๆ  ในวงการศึกษาของเรา  หรือปญหาขัดของในปญหาของเรา  ดวยการ 
เปนมนุษยศูนยกันใหถูกตอง. 
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๔๑๓มนุษย - ศูนย 

จะพูดเปนสมมุติฐานกันกอนวา  เราจะตองเปนมนุษยศูนย  –  เลข  ๐ 
กันใหมากยิ่งขึ้นตามสวนที่โลกนี้มันยิ่งเจริญขึ้น.  พูดอยางนี้ดูจะเปนการพูดอยางที่, 
ขออภัย,  เขาเรียกวาบา ๆ บอ ๆ  อยางนี ้ก็ได.  แตวาพูดอยางนี ้จํางายที ่สุด  ; 
และถือวา  การแกไขปญหาเฉพาะหนาของทานที่เปนนักศึกษาเทศนนี้  ขึ้นอยูกับ 
ธรรมะขอนี้  คือการเปนมนุษย  ๐  น้ี ;  จึงคิดวานาจะนํามาพูด  หรือนํามาคุยกัน 
ยิ่งกวาเรื่องใด ๆ. 
 

ทีนี้เราจะทําความเขาใจกันในเรื่องคําวา  “มนุษย  ๐”  เสียกอน.  คําวา 
“ศูนย”  นั้นครูบาอาจารยรูดีวา  มันหมายความวาอะไร ;  และบางทีจะรูมากเกินไป 
จนจับใจความของมันไมได  ก็นาจะเปนไปไดเหมือนกัน.  ถาถามวา  ๐  นี้เปนบวก 
หรือเปนลบ?  มันก็เกินกวาจะตองทราบเสียอีกวา  บวก  หรือ  ลบ ;  คือทุกคน 
จะตองทราบวามันไมใชบวก  หรือไมใชลบ;  เพราะฉะนั้นมันคือไมใชนอย  หรือ 
ไมมาก  ไม  under  ไม  over  นั้นเอง  มันจึงจะเปนศูนย.  บวกมันก็ยิ่ง  over  ยิ่งมาก 
ก็ยิ่ง  over ;  ลบมันก็ยิ่ง  under  ทีนี้จะอยูอยางไรจึงจะเปน  ๐. 
 

วันหนึ่งเราจะ  over  กันกี่ครั้ง  under  กันกี่อยางกี่ครั้ง,  แลวอยูในระดับ 
ที่เปนปรกติคือ  ๐  นั้นกี่ครั้ง  ลองคําณวณคํานึงเปนเวลานาทีดู  จนกวาเราจะพบ 
ความหมายของคําวา  ศูนย  :  เปนมนุษย  ๐  อยูกี่นาทีในวันหนึ่ง ๆ,  เปนมนุษยบวก 
สักกี ่นาที,  เปนมนุษยลบสักกี ่นาที.  ดูเหมือนจะเปนมนุษยบวก  กันนั ้นแหละ 
มากกวา  คือมนุษย over  เสียเปนสวนมากในวันหนึ่ง ๆ ;  เพราะเราถือวาความ 
ทะเยอทะยาน  ความอวดดี  ความสะเพรา  ความมักใหญใฝสูง  อะไรเหลานี้มันเปน 
เร่ือง  over ;  ความเศรา  ความหดหู  ความขลาด  ความกลัว  ความทอแทอะไรเหลานี้ 
มันเปนฝายลบ  หรือฝาย  under;  มนุษย  ๐  ไมคอยจะมี  แมในที ่สุดแตความ 
สํานึกตัว  มันก็ยังไมคอยจะมี.  มันมีแตความลืมตัว  คือมันบวกมากเกินไป. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๔๑๔

นี้เปนการกลาวอยางหลักธรรม,  กลาวหลักธรรมท่ีแทจริงและที่สมบูรณ ; 
แต กล าวด วยภาษาพ ูดชน ิดอะไร   อาตมาก ็บอกไม ได  ;  จึงใช คําว า   มนุษย   ๐. 
แตโดยที ่เห็นวา  พูดอยางอื ่นเขาใจยากพูดอยางนี ้เขาใจงายกวา  จึงพูดอยางนี้ 
พรอมทั ้งเสนอวา   ความเป นมนุษย  ๐  นี ้,  มนุษยเลข   ๐  นี ้จะชวยแกป ญหา 
ตาง  ๆ  ไดมาก   รวมทั ้งป ญหาเรื ่อ งครูบาอาจารยต าง  ๆ  ดวย .  เพราะฉะนั ้น 
ทานจะตองนึกถึงคําวา  ไมบวก  ไมลบ  ไม  over  ไม  under  นี้ไวใหดี ๆ จึงจะเขาใจ. 
 

ลองเหลือบตาไปดูหลักธรมะของพระพุทธเจา  โดยตรงดูวา  มันเกี่ยวของ 
กับมนุษย  ๐  น้ีอยางไรบาง.  อยากจะขอแนะนําหมวดธรรมสักหมวดหนึ่ง  ซึ่งเรียก 
วา  โพชฌงค;  ทานครูบาอาจารยสวนมากก็คงเคยไดยินคํานี้  เพราะมีอยูในหลักสูตร 
จริยศึกษา  หรือศีลธรรม  แมแตของเด็ก ๆ.  โพชฌงค  ๗  ประการ  หมายถึงธรรมะ 
๗  ขอ  ซึ่งเปน  factor  หนึ่ง ๆ ของความสําเร็จในการตรัสรูใน  ๗  ขอน้ีเขาระบุไววา :- 
สติ-ความระลึก ได  ธัมมวิจยะ -การ เลือก เฟ น เอาแตที ่ถ ูกที ่ค วร .  วิริย ะ 
– ความพากเพียร.  ปติ  -  ความอิ ่มอกอิ ่มใจ.  ปสสัทธิ  -  ความสงงบรํางับลง. 
สมาธิ  –  ความตั้งมั่นอยางแนวแน.  อุเบกขา  -  ความปลอยเฉย. 
 

ลองคิดดูวา  ธรรมะทั้ง ๗  ประการนี้เปนองคหนึ่ง ๆ ของความสําเร็จ 
อยางไร ?  อยาลืมวานี ่เปนเพียงองงคหนึ ่ง ๆ เทานั ้น,  และรวมกันทั ้ง  ๗  องค 
จึงจะเปนเรื ่อง  ๆ  หนึ ่งของความสําเร็จ   เราจะเอาธรรมะนี ้มา   apply  คือวา 
จะเอาธรรมะนี้  ซึ่งเปนธรรมะสําหรับบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพาน  มาใช ;  ซึ่งถาเรา 
จะเอามา  apply  ทั ่วไป  แมแตแกเรื ่องประจําบาน  ประจําวัน  นี้มันก็ยังทําได; 
และหลักเดียวกันนั้นเองโดยไมตองเปลี่ยนแปลง  ยิ่งพิจารณาดู  จะยิ่งเห็นอยางนี้ 
คือวา  ในการปฏิบัติงานใดก็ตาม,  งานท่ีเปนช้ินเปนอันเปนเรื่องหนึ่งนั้นจะตองดําเนิน 
ไปตามกรรมวิธี  อยางนี้ทั้งนั้น. 
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๔๑๕มนุษย - ศูนย 

ขอแรกที่สุด  คือ  ขอ  ๑  จะตองมีสติสมบูรณ   ระลึกมาไดทั้งหมด  ในเรื่อง 
ที่ควรระลึกเอามา;  เราจะตองระลึกเปนวงกวาง  ครอบคลุมเกี ่ยวไปหมดทุกสิ ่ง 
ทุกอยาง  กับสิ่งที่มันเกี่ยวของกันเปนขอแรก  เรียกวา  สติ. 
 

ขอที่  ๒  ตองใชขอนี้ เรียกวา  ธัมมวิจยะ  ซึ่งแปลวา  เลือกเฟนธรรมะ ; 
เลือกเอาเฉพาะเรื่องที่ตรงกับความตองการที่ใชเปนหลักเปนเกณฑได ;  เหมือนกับ 
เราไปเที ่ยวในสวนดอกไม  เราไมไดเก็บดอกไมในสวนทั ้งสวน  แตเราจะเก็บเอา 
เฉพาะที่เราตองกาอยางไรในคราวนั้น  หรือในวันนั้นเทานั้น  เก็บเอาแตอยางดีที่สุด. 
นี้ก็คือเราประมวลเอา  material  ตาง ๆที่เรารวมเอามานี้  แลวเอามเลือกดูวา  อันไหน 
จะเปนอยางไร?  อันไหนจะตองทําหนาที ่อยางไร  อันไหนจะใชเปนหลักเปน 
ประธานอยางไร?  จัดรูปโครงนั่นเองใหแนนอนตายตัวลงไป  เรียกวาเลือกเฟนธรรมะ. 
 

ขอ  ๓  เราจะตองใชที่เรียกวา  วิริยะ  อันนี้หมายถึงกําลังงาน  ที่เราตองใช 
ในการกระทํา  ตองใหมีถูกตองและเพียงพอ  มีวิริยะก็คือความหมายวาอยางนั้น; 
ขอน้ีเกือบจะไมตองอธิบาย  หมายถึงกําลังงานก็แลวกัน. 
 

ขอ  ๔  คือ  ปติ  ทานจะตองมีความพอใจ  ปติ  ปราโมทยในส่ิงที่ทํา  ใน 
วัตถุประสงคของสิ ่งที ่ทํา  ในสิ ่งที ่กําลังทําอยู ทีเดียว  ปติก็หมายถึงความรูส ึกที่ 
เกิดขึ้นอยางถูกตอง;  ไมใชปติลุมหลงในเรื่องสวย  เร่ืองงามอะไร  ในทํานองนั้น; 
และไมใชปติที่เกิดมาจากความสําเร็จ  ในความหวังที่จะรวยใหญ  อยางนั้นก็ไมใช 
มันตองเปนปติที ่ประกอบไปดวยธรรม  คือพอใจในตัวงานมที ่ไดทํา  เหมือนกับ 
ที่เขาพูดวาทําหนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่  ไมเลยไปถึงเงิน  หรือถึงผลอยางอื่น. 
เพราะฉะนั้นปตินี้เกิดข้ึนเพราะวา  ไดทํา  เทานั้น  ในสิ่งที่ดีที่ถูก  ที่นาทําอยางยิ่ง, 
มีโชคดีที ่ไดทําเทานั ้นก็พอแลว ;  ไมตองมีโชคดีที ่จะไดเงิน  หรือวาไดชื ่อเสียง, 
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ก็พอแลว,  ไมตองไปถึงนั ้น  เพราะวาถาไปถึงนั ้นแลว  มันไมใชปติที ่ประสงค 
ในที่นี้มันเปนอยางอื่นไปเสีย. 
 

เหมือนกับจะยกตัวอยางวา  ชาวนาจะทํานาอยางนี้  ฟนดินทีแรกท่ีหัว 
คันนา  ก็พอใจทีแรกวาไดฟนลงไปทีหนึ่งแลว  มันเสร็จไปทีหนึ่งแลว,  ฟนสองที 
ก็เสร็จไปสองที,  ฟนสามทีก็เสร็จไปสามที,  มันก็ยิ่งมีปติมากขึ้นทุกที.  อยางนี้ 
เรียกวาถูกตองตามหลักนี้.  ถาตรงกันขามก็หมายความวา  ฟนไปทีหนึ่งก็ยังมีความ 
รูสึกรําคาญวา  แหม,  มันยังอีกมาก,  ฟนสองที  สามที  สิบที  ก็ยังนึกวา  แหม 
มันยังอีกมา,  ยังไมใกลกับความสําเร็จ  มันไมอาจเกิดปติได;  แลวมันยังเกิด 
ความกระวนกระวาย  ระส่ําระสาย  เรารอน  จนกระทั้งจะทิ้งงานไปเสียเลย,  มันไมมี 
ปติหลอเลี้ยงกําลังงาน  หลอเลี้ยงกําลังใจ,  เพราะฉะนันจึงตองมีวิริยะที่หลอเลี้ยง 
อยูดวยปติ  คือความพากเพียรที่หลอเลียงอยูดวยความพอใจ. 
 

ขอ  ๕  จะตองมีธรรมะ  ที่ชื่อวา  ปสสัทธิ  คือมันเขารูป  มันเริ่มเขารูป. 
ความรู ส ึกน ึกค ิดจิตใจอะไรต าง  ๆ   นี ้  มันเริ ่ม เข ารูป .  คํานี ้แปลวา   ความสงบ 
รํางับลง ;  แตอาตมาใครระบุความหมายใหงาย ๆใหเขาใจกันไดในที่นี้วา  “ความ 
ที่มันเขารูป”.  กอนนี ้มันยังไมเขารูป  มันยังไมแนใจบาง  ยังสงสัยบาง;  ไมได 
ทําใหเปนรูปเปนรางลงไปวา  จะสําเร็จไดแน.  แตเดี ๋ยวนี ้มันแนนอน  มันเขารูป 
เขาเรียก  ปสสัทธิ,  คือจิตใจเริ ่มรูสึกวา  มีความรูสึกพอใจ  การงานนั ้นเขารูป 
เขารอยดีกับการงานนั้น  รักใครพอใจกับการงานนั้นยิ่งขึ้น  และรูสึกเปนสุข  พรอมกัน 
ไปในตัวการงานนั้น  เรียกวาเขารูป. 
 

ขอ  ๖  ตองมีสมาธิ  คือความที่มีจิตตั้งม่ันลงไปแลวเปนอยางดี  คําวา 
สมาธิ  นี้ขอใหมีความหมาย  ๓  อยางเสมอไป  :-  คือวา  มีจิตใจบริสุทธ์ิ  อยางหนึ่ง, 
แลวก็มีจิตใจตั้งมั่นในสิ่งเดียวกัน  อารมณเดียว  นี้อยางหนึ่ง,  และมีกัมมนียภาวะ 
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คือมีความคลองแคลววองไว  น่ิมนวล  ออนโยน  เหมาะสมแกการงานทางจิตใจ 
เปนอยางยิ่ง;  อยางนี้ภาษาบาลีเขาเรียกวา  กมฺมนีย  =  แปลวา  ควรแกการ 
งานซึ่งดูเหมือนจะตรงกับคําวา  active  นี้มากที่สุด.  เพราะฉะนั้นอยาไดเขาใจวา  สมาธินี้ 
มันซึม  ๆ  เซื ่อง  ๆ  อะไรทํานองนั ้น   มันตองมีความหมายวา   :-  ปรสุทฺโธ   - 
จิตบริส ุทธิ ์,  สมาหิโต  -  ตั ้งมั ่นแน วแน ,  กมฺมนีโย  -  ไว  พรอมที ่จะไหวไปตาม 
การงาน ;  อยางนี้เรียกวาสมาธิ  ตองครบทั้ง  ๓  สวน  อยางนี้  ก็เรียกวามันแนนอน 
ตอความสําเร็จ. 
 

ขอ  ๗  ขอสุดทายคือ  อุเบกขา.  อุเบกขานี้   ไมมีอะไรคือวา  ไดแก 
ปลอยไปเฉย  ๆ  ;  เพราะวาสิ ่งต าง  ๆมันเขารูปกําลังแลนไปแลว ,  แลวก็เฉย 
เหมือนกับวา  จัดสิ ่งตาง ๆ ดีแลว  ก็ปลอยมันเปนไปเองอยางนั ้น  ผู ทําจะตอง 
มีจิตวาง  วางเฉยอยูจนกวาจะไปถึงที่สุด.  ในทางธรรมะ  ก็จนกวาบรรลุมรรคผล; 
เมื่อไดเตรียมเกี่ยวกับศีล  เกี่ยวกับสมาธิ  เกี่ยวกับอะไรตาง ๆ  ไวดีแลว  มีปญญาที่ตั้ง 
ไวถูกตองดีแลว  มันก็วางเฉย  ปลอยใหสิ่งตาง ๆ  เปนไปเอง. 
 

เปรียบเหมือนกับวา  เอามามาลากรถ  ตองปรับปรุงรถเปนการใหญ 
ปรับปรุงมาเปนการใหญ  เอามาผูก  เอามาเทียม  เอามาฝกเทียมรถ  จนกวามามัน 
จะลงรูปกับรถ  กับถนน  กับคนขับน้ันดวย;  พอมันลงรูปกันแลว  คนขับก็เพียงแต 
ถือเชือกไวเฉย ๆ  เทานั้น  มามันก็วิ่งไป. 
 

ในขณะแหงอุเบกขาอยางนี้  มันเปน  ๐  เสมอ  ไมไดมีบวกมีลบ  นั่นนี่ 
เหมือนกับตอนแรก ๆ;  ที่วุนไปดวยบวกหรือลบตอนแรก ๆ  คิดอยางนั้น  คิดอยางนี้ 
ตัดทอนอยางนั ้น  เพิ ่มเติมอยางนี ้  มันมีแตในระยะปรับปรุง ;  ในระยะที ่สําเร็จ 
ประโยชนจริง ๆ มันตองวาง,  หรือที่เรียกวา  ๐.  พอพูดอยางนี้  บางที  บางทาน 
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ก็จะวาเอาแลว ๆ  เร่ืองความวางมาอีกแลว.  อาตมามักจะถูกเขาพูด  หรือวาอะไร 
ทํานองนี้เสมอ;  แตก็ยินดีอยางยิ่ง  ขอใหยึดถือไวอยางนั้นก็แลวกันวา  จะพูดกัน 
เรื่องความวางอยางนี้เรื่อย ๆ  ไป. 
 

ไดพูดมาแลววา  เปนมนุษย  ๐  คือไมบวก  ไมลบ  ไม  over  ไม  under 
นั ้นก็คือ  วาง  เหมือนกัน  อยาลืมเสีย.  แลวกรรมวิธีของจิต  คือประพฤติเปนไป 
ในเรื ่องตรัส รู  มรรค   ผล   นิพพานก็ดี,  ในการทํางานอยางโลก  ๆ   ที ่บ าน 
ที่เรือนก็ดี,  จะตองอาศัยหลักลักษณะที่เรียกวา  ๐  หรือ  วางนี้เปนแกนสําคัญ ; 
ถาไมเชนนั้นจะเลยเปนโรคเสนประสาท  หรือเปนวิกลจริต  ตองไปอยูโรงพยาบาล 
กันหมด  ไมเหลือไวใหทําอะไรได.  แทจริงทั้ง ๆ ที่เขาไมรูตัว  เขาก็ไดอาศัยภาวะ 
ที่เปน  ๐  หรือความเปนมนุษย  ๐  กันอยูทั้งนั้นเลย  พื้นฐานของเราที่แทจริงก็คือ  ๐; 
ถาเราไมมีพื ้นฐานเปน  ๐  แลว  ก็คือวิกลจริตแลว  มันจะตองเปนโรคภัยไขเจ็บ 
ทางจิตใจ  จนกระทั่งเปนโรคภัยไขเจ็บตายทางรางกายดวย.  เราตองนึกดูใหดี ๆ วา 
พื้นฐานของบุคคลก็ดี  สัตวก็ดีมันเปน  ๐ ;  ในขณะที่  ๐  นั้นมันไมมีอะไรมารบกวน 
เพราะฉะนั้นมันจึงฉลาดอยางยิ่งอยูตามธรรมชาติ. 
 

พุทธศาสนาบางนิกาย  เชนนิกายเซ็น  เขาพูดในรูปอยางนี้  ยืนยันเด็ดขาด 
ยิ่งกวาพวกเราฝายเถรวาท  คือเขาพูดกันวา  :  ธรรมดาคนเรานี ้มันไมมีปญหา 
อะไรอยูแลว  มันฉลดดอยางยิ่งอยูแลว ;  แตมันโงทุกคราวที่ไดพบอารมณทางตา 
ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ,  นี้ปรุงแตง  ทําใหเกิดความคิดตาง ๆ 
มืดมนไปเลย.  เพราะฉะนั้นถาจะทราบคําตอบของอะไรใหถูกตองแลว  จะตอง 
ทําใจให เป น   ๐  แลวม ันจะตอบของม ันไดเอง.  แมในขณะหนึ ่งเราเรียนมาก 
ศึกษามาก  ตองจดจําหลักมาก  คนความาก  คํานึงคําณวณมาก;  แตขณะที่จะพบ 
คําตอบที่ถูกตองนั้น  จิตจะตองเปนวาง  หรือเปน ๐ เสมอไป,  มันไมอาจจะเกิดขึ้น 
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มาในขณะที่เปนบวก  หรือเปนลบ  เปน  over  หรือเปน  under ;  มันจะเกิดขึ้นมาได 
ในขณะที่มันเปน  ๐,  ที่เรียกวาเปน  สมาธิบริสุทธิ  ตั้งมั่น  ควรแกการงานเสียกอน 
แลวก็เปน  ๐. 
 

อาตมาเห็นวามีเวลาพอ  อยากจะพูดเลยไปเสียถึง  วัตถุมุงหมายของมนุษย 
เราวา  มันมีอยูในที่สุด  สูงสุดนั้นอยางไร?  แลวมันจะสําเร็จความเปนมนุษย  ๐ 
หรือมีจิตใจ  ๐  ไดอยางไร?  และขอน้ีอาจจะมีประโยชนถึงกับวา  ทราบถึงหนาที่ที่เรา, 
พวกครูจะพาโลกไปใหถึงไดอยางไร?  คือเราจะตองรับรูวา  มนุษยมันตองการ 
เหมือนกันหมด  เพื่อใหถึงสิ่งที่ดีที ่สุดที่มนุษยควรจะได,  แลวก็บัญญัติไวเปน 
อุดมคติที่รับรองกันได. 
 

พวกครู  เชนพวกที่ปรึกษาของครู  เชนพวกศึกษานิเทศกนี้  จะมีอะไร 
ที่แปลกไปกวาเขาหรือ ;  มันก็ไมมีอะไรที่แปลกไปเลย ;  มันตองรวมมือกันพาเขาไป 
สูจุดหมายปลายทางนี ้ทั ้งนั ้น  เพราะฉะนั ้นจึงวา  ครูนี ้มีหนาที ่  ที่จะพาโลกนี ้ให 
ไปถึงจุดหมายปลายทาง  จุดเดียว  อยางเดียวกันหมด  สําหรับทุกคน.  ทีนี้ 
เรามาสนใจในระยะเบื้องตน  ระยะเริ่มแรกนี้กันอยางละเอียดลออ  อยางพิถีพิถัน 
โดยคิดวา  แมแตจะทําใหคนรูหนังสือน้ี  ก็นับรวมอยูในกรรมวิธีสายเดียวยาวยืดที่จะ 
พาไปสูจุดหมายปลายทางดวยเหมือนกัน.  เพราะฉะนั้น  อยาไดไปแยกงานขั้นแรกที่สุด 
เชนงานสอน  ก ข  ก กา  ออกไปเสียจากการนําโลกไปสูจุดหมายปลายทางสุด. 
 

ทีนี้เราพูดกันถึงจุดหมายปลายทางสุดบางวา  มันควรจะเปนอะไร ? 
และบางทีจะตองนึกวาอยางไร?  เปนสากลที่สุดที่จะใชไดกันทั่วโลก  ทุกประเทศ 
เปนระหวางชาติไปเลย.  เมื่อตั้งปญหาอยางนี้  อาตมาอยากจะขอใหสละเวลาสักนิดหนึ่ง 
นึกกันถึงสิ่งที่เรียกวา  ดีที่สุดที่เขาใชภาษากลางวา  Summum  Bonum  คือเปนภาษา 
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ลาติน  ที่ใชเปนภาษากลางในวงการจริยธรรมของโลก;  คือเราจะไมพูดถึงศีลธรรม 
คือ  morality  นั้นซึ่งมันไมเปดโอกาสใหวินิจฉัย  วิพากย  วิจารณอะไร;  เอาหลัก 
ตายตัว  หรือเอา  common  sense  เปนหลักวา  :-  เมื่ออยางนี้มันไมเกิดความทุกขละก็ 
อยางนี ้ม ันก็พอ ;  แตวาเทานี ้ม ันไมพอสําหรับพวกเราที ่เปนครูบาอาจารย; 
เพราะฉะนั้นเราจะตองเอาสูงขึ้นมาถึงระดับท่ีเรียกวา  ethics  หรือท่ีเรียกวา  moral 
philosophy  คือปรัชญาของศีลธรรม  ซึ่งเปดโอกาสใหคํานึงคํานวณไดเต็มท่ีอยางอิสระ. 
 

ขออยาเอาคําวา  moral  กับ  ethics  ไปปนกันเขา  สิ่งที่เรียกวา  moral  นั้น 
เปนไปตามความรูสึกสามัญสํานึก  ไมตองใชเหตุผล   คือคนทุกคนเห็นดวย 
แลวบัญญัติกันขึ้นไว  แลวไมตองมีเหตุผล  เพราะเปนสิ่งที่ปรากฎได  เขาใจได  เห็นได 
แกทุกคน  แตสวน  ethics  นั้น  เขาหมายถึง  moral  philosophy  คือปรัชญาของ 
สิ่งที ่เรียกวาศีลธรรมนั ้นอีกทีหนึ ่ง.  มันก็ตองมีปญหาเกิดขึ ้นเปนธรรมดา  เพราะ 
ไปเกิดใชสติปญญา  หรือไปคํานึงคํานวณเลยไป  เกินขอบเขตของ  common  sense; 
แตถึงอยางนั้นนับวาเปนสิ่งที่มีเหตุผล  เราจึงสนใจ. 
 

สิ่งที่ เรียกวา  Summum  Bonum  ซึ่งแปลวา  highest  goodness  นี้ 
เขาแจกไว  ๔  ขอดวยกันคือ  :- 
 

ขอ  ๑  วา  Happiness  หรือ  Blissfulness  ความสุข  อันนี้ตองคํานึงถึง 
กอนเสมอ.  การที่จะบัญญัติจริยธรรม  หรือการสั่งสอนอะไรก็ตาม  ตองคํานึงถึง 
ความสุขที่แทจริงนี ้เปนวัตถุประสงคที ่มุ งหมายกอนเสมอ  ตองนึกถึงกอนเสมอ. 
แตอยาลืมวา  มันตองเปนความสุขที่แทจริง  คือ  สุข  -  ข  สะกด ;  สุก - ก  สะกด 
เปนเรื ่องรอน  เรื่องเผาลนของ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  ของ  ราคะ  โทสะ 
โมหะ  มันเปนความสุก  ก  สะกด  จะใชในที่นี ้ไมได.  สุข  ข  สะกดนั้นแหละคือ 
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สุขแท  สุขเย็น  เยือกเย็น  เพราะสติปญญา  เพราะการประพฤติกระทําถูกตอง  ไมถูก 
เผาลนดวยกิเลส  หรือดวยเหยื่อของกิเลส. 
 

มนุษยเราควรจะรู วา   อะไรเปนสุก   ก   อะไรเปนสุข   ข   แยกกัน 
ใหเด็ดขาดเสียกอน.  ถาพวกครูบาอาจารยจะมัวไปเมาในสุก  ก  สะกด  อยูละก็ 
มันก็จะนําลูกศิษยไปสูอะไรก็ลองคิดดู;  มันไมใชอุดมคติปลายทางของการศึกษา 
เสียแลว.  แตถึงอยางนั้นก็ยังเห็นไดวา  มีการสับเปลี่ยน  เอาไปสับเปลี่ยนกันเสียเร่ือย ; 
แลวครูบาอาจารยบางคนกกําลังไปมึนเมากับสุก  ก  สะกดนี้ดวยเหมือนกัน.  ถาจะ 
สะสางปญหาขอนี้กันใหถูกตอง  ก็ตองสะสางปญหาเรื่องนี้กันเสียกอนวา  สุก ก  สะกด 
หรือสุข  ข  สะกดกันแน;  แลวครูบาอาจารยจะตองมีอุดมคติ  คือสุขที ่แทจริง, 
คือสุข ข  สะกดกันเสียกอนจึงจะพูดเรื่องอื่นกันได. 
 

การศึกษาก็เหมือนกัน  เราหมายถึงนามธรรม  ไมใชตัวครูบาอาจารยจะ 
ตองมีอุดมคติ  มีเจตนารมณ  มีอะไรมุงไปยังสุก  ก  สะกด  แตตองมุงไปยังสุข  ข. สะกด 
กันเสียกอน  โลกนี้จึงจะมีแตสันติภาพถาวร  คือ  สุข  ข  สะกด,  ไมใชสุก  ก  สะกด 
ซึ่งเราหมายถึงวัตถุนิยม.  เรื่องหลงทางวัตถุนิยมนี้แหละเปนอันตรายอยางยิ่ง; 
เพราะวาทําใหโลกนี้ไมพอยิ่งขึ้น  เพราะทุกคนระดมไปตองการวัตถุคราวเดียวกันมาก  ๆ
จนวัตถุทั้งหมดในโลกนี้มีใหไมพอ,  หรือวาแมวัตถุในโลกนี้จะมีเพิ่มข้ึนอีกสัก  ๑๐  เทา 
๑๐๐  เทา  มันก็ยังไมพออยูนั้นแหละ  ถาไปนิยมสุก  ก  สะกด  กันมากขึ้น;  แตถาไป 
นิยมสุข  ข  สะกดมันเหลือเสียอีก;  วัตถุในโลกนี้จะเหลือ  เกินกวาที่มนุษยตองการ 
เสียอีก. 
 

ขอใหไปคิดดูใหดีวา  มนุษยเราในโลกนี้  กําลังลําบากยุงยาก  เดือดรอน 
เปนทุกขอยู,  เปนทุกขเดือดรอนอยูดวยส่ิงที่เกินความจําเปนทั้งนั้น,  สิ่งที่เก ิน 
ความจําเปนของรางกายของชีวิตจิตใจ  ของอะไรทั้งนั้น  ที่มันทําความยุงยากลําบากให. 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
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ถาเราเอามาเทาที่จําเปนแกชีวิตแลว  แทบจะไมมีอะไรมาทําใหเกิดความยุงยากลําบาก 
วุ นวายกันได.  ในโลกทั ้งโลกนี ้พากันเปนอยางนี ้  ไมใชเฉพาะประเทศไทยเรา ; 
ประเทศไทยเราบางทีจะเดินตามหลังเขาตอย ๆไปเสียอีก  ประเทศที่เจริญมากนั้น 
กําลังทุกขมาก.  ความทุกขนั ้นมีม ูลมาจาก  สิ ่งที ่เก ินไปจากความจําเปนของ 
ธรรมชาติ  หรือของรางกาย  หรือของชีวิตจิตใจทั้งนั้น  ทีนี้เขาไปเพิ่มในสวนนั้นมาก 
ขึ้นไป  เรงในสวนนั้นมากขึ้น;  โลกนี้มันก็เต็มไปดวยความยุงยาก  วุนวายมากขึ้น; 
และเปนอยางนี ้  มันขัดกับหลักของทางจริยธรรม .  มัน เปน เรื ่องโลกดิบ  ๆ 
เปนวัตถุดิบ ๆ  เปนอะไรทํานองนั้นไปเสีย  ไมใชจริยธรรม. 
 

ถาถือเอาตามทางจริยธรรมแลว  มันจะตองเปนความสุขที ่ถูกตอง 
ไมวาจริยธรรมของศาสนาไหน   หรือของนักจริยธรรมสายไหน  จะตองเปนอยางนี้ 
ทั ้งนั ้น.  ถาไปตกเปนทาสของวัตถุแลว  มันก็ถูกกันออกไปจากวงของจริยธรรม 
ไม ถ ือเป น   ethics  เพราะฉะนั ้นในวงของจริยธรรมจึงไม ยอมรับเอา  dialectic 
materialism  วาเปนจริยธรรม  อยางนี ้เปนตน  เปนตัวอยางที ่เห็นไดชัด.  ฉะนั ้น 
ขอท่ี  ๑  จึงตองคํานึงถึงความสุขที่แทจริงกอน. 
 

ขอที่   ๒  Perfection  คือความเต็ม ;  จะเปนเต็มของมนุษย   หรือเต็ม 
ของความรูสึกทางจิตใจ  หรืออะไรก็ตาม,  เราเรียกวา  ความเต็ม. 
 

นี้เราลองถามตัวเองดูทุก ๆ ทานวา  เรากําลังเต็มหรือเปลา.  ความเต็มน้ี 
มันบอกไดยาก ;  เพราะวาใคร ๆ ก็อยากจะพูดวาตัวเองเต็มท้ังนั้น.  ถาใครมาหาวา 
ไมเต็มละก็โกรธเปนฟนเปนไฟ ;  แตความจริงนั้นมันเต็มหรือเปลา.  ตามหลักธรรม 
ในพุทธศาสนาถือวา  คนเต็มก็มีแตพระอรหันตเทานั ้น ;  เพียงขั ้นพระสกิทาคา 
อนาคามี  นี ้ก ็ย ัง ไม เต ็ม   :  เต ็มต อ ง เป นพ ระอรห ันต เท านั ้น   นี ่ระว ัง ให ดี 
เดี๋ยวมันก็จะไปศูนย  หรือไป  วาง  อีกแลว. 
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พระอรหันตทานมีจิตใจวาง  วางจากบวก  วางจากลบ  ไม  over  ไม  under 
แลวก็เปนศูนย  คือวางจากความเปนตัวกู  หรือของกู.  ความรู ส ึกวา   ตัวกู 
หรือของกู  นี้มันทําใหไมเปนบวกก็เปนลบเสมอไป ;  ไมเปน  ๐  ได  มันจะเปน  ๐ 
ไดก็ตอเมื ่อหมดความรูสึกวา  ตัวกู  ของกู ;  นั้นแหละคือเต็ม  มันไมอยากอะไร 
มันไมห ิวอะไร   มันไมกระหายอะไร .  นี ้ถ าใครยังหิว   หรือกระหายอะไรอยู 
ทั ้งทางรูปธรรม  หรือนามธรรม  ก็ตาม  เรียกวายังไมเต็ม ;  มนุษยธรรมของ 
บุคคลผูนั้นยังไมเต็มหรือวาความสุขของเขายังไมเต็ม,  ความตองการของเขายังไม 
เต็ม  ก็แลวแตจะเรียก.  ถายังไมเปนอยูเร่ือย  มันก็ตองกระวนกระวาย  ระส่ําระสาย 
มันก็ตองกระทบกระทั่งกัน ;  เพราะฉะนั้นมันก็หาความสุขไมได. 
 

โลกนี้หาความสุขไมได  เพราะมนุษยยังไมเต็ม,  และไมรูจักความเต็ม. 
เราจะสมมุติวาเต็มของความดี,  เต็มของความถูกตอง  เต็มของความยุติธรรม 
หรืออะไรก็สุดแทเรียกไดทั ้งนั ้นในทางสมมุติ ;  แตอยาไปหลงวา  มันเปนบวก. 
ถามันเต็มแลวมันจะเปน  ๐  คือมีความรูสึกวา  วางจากตัวกู  ของกู  มันจึงจะเปน 
ความยุติธรรม  เปนความจริง  เปนความถูกตองอะไรที ่แทจริง.  ถาไมเชนนั ้น 
มันจะเปนความยุตธรรมที่เขาขางตัว,  เปนความถูกตองที่เขาขางตัว  ของฝายใด 
ฝายหนึ่งเสมอไป. 
 

ขอใหด ูที ่เขาทะเลาะวิวาทแยงชิงก ันซิ  เขาถูกกันทั ้งสองฝาย , 
เขายุติธรรมกันทั้งสองฝายตามแบบของเขา.  แตมันไมตรงกันทั้งสองฝาย  มันก็เลย 
ทํากันไมได  เขากันไมได.  เพราะฉะนั้นที่เรียกวาดีจริง  ถูกตองสวยงาม  ยุติธรรม 
อะไรนี้จะตองเปนเรื่องถูกตองของความที่ไมมีความอยาก  ความกระหาย  ความหิว 
แหงตัวกู  ของกู.  คําวา  Perfection  หมายความอยางนี ้.  นี้ที ่วาเปนสิ ่งที ่ดีที ่สุด 
ของมนุษยอยางหนี่ง  เปนขอท่ี  ๒. 
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ขอที่  ๓  Duty  คือ  หนาที่;  แลวขยายความออกไปวา  Duty  for  the 
 duty's  sake  -  หนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่.  เดี๋ยวนี้เราทําหนาที่เพื่อประโยชน 
แกหนาที่  หรือวาเพื่อเงิน  หรือวาเพื่อเลื่อนชั้น  หรือวาเพื่อชื่อเสียง  หรือวา 
เพื่ออะไร.  เรามาจับกันดู  แลวเมื่อไรมันจึงจะเปน  Duty  for  the  duty's  sake 
มันก็ไมมีพวกไหนอีกเหมือนกัน  ถาจะพูดกันอยางรวบรัดประหยัดเวลา;  ก็มีแต 
พวกพระอรหันตเทานั ้นที ่  “ทําหนาที ่เพื ่อประโยชนแกหนาที ่”  สําหรับบุคคล 
ธรรมดาแลวยากอยางยิ่ง  ที่จะทําหนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่ ;  มันตองทําหนาที่ 
เพื่อประโยชนของตัวกู  ของกู  อยูาเสมอไป  ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง. 
 

เราลองมองดูที่  นักศึกษา  นักวิทยาศาสตร  นักคนควาอะไรก็ตาม 
ทําการคนควาจนลืมกินอาหาร  ลืมลูก  ลืมเมีย  ลืมอะไรตาง ๆ ลืมวัน  เดือน  ป 
ค่ํา  มืด  หรือ  สวาง;  อยางไรก็ดี  ก็ยังไมถึงกับจะกลาวไดวา  หนาที่เพื่อประโยชน 
แกหนาที่ ;  เพราะยังหลงอะไรอยูบางอยาง,  หวังจะไดอะไรอยูบางอยางเหมือนกัน. 
เพราะฉะนั้นมีแตพระอรหันตท่ีหมดกิเลส  หมดโลภ  หมดโกรธ  หมดหลง  หมดความ 
รูสึกวาตัวกู  ของกู  นี้เทานั้น  จึงจะเคลื่อนไหวอะไรไปดวยกิริยา  สักวาเคลื่อนไหว 
ไปเพื่อกิริยา  เทานั้น,  หรือวาการกระทํานั้นเพื่อการกระทํานั้น  ไมถึงผลของการ 
กระทํา.  แตการที่เอาอุดมคติขอนี้  มาเปนอุดมคติของคนธรรมดานี้  ก็เพื่อ 
ใหคนธรรมดานั้นถือหลักอยางนั้น  บากบั่นมุงหนาไปในลักษณะอยางนั้น; 
เพราะวาในขณะนั้นแหละมันทําใหเราเต็ม  และมันทําใหเรามีความสุข. 
 

ในขณะใดที่เราทําหนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่นั้น  ลองพิจารณาดูเถิด 
ในขณะนั้นเราเปน  ๐  เปนมุนษย  ๐,-  เปนมนุษยท่ีเต็มเปยมของความเปนมนุษย ; 
ในเวลานั้นจะสงบเย็นที่สุด  เปนสุขที่สุด  ถาเราไปทําหนาที่เพื่อเงิน  เพื่อชื่อเสียง 
เพื ่ออะไรเขาละก็  มันตรงขามไปหมด,  มันพรอง  มันหิวอยู   แลวมันจะเต็ม 
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ไดอยางไร ;  มันรอนอยู   แลวมันจะสงบเยือกเย็นอยู ไดอยางไร  เพราะฉะนั ้น 
อยาไดด ูถ ูกดูห มิ ่น   วานี ้เป นอุดมคติ  ใชซื ้ออะไรก ินไมได ;  แตที ่จริงม ันยิ ่ง 
ไปกวาที่จะซื้ออะไรกินไดเสียอีก  เพราะมันทําใหเต็มและเปนสุข  สําหรับอุดมคติ 
ที่วา  “หนาที่เพ่ือประโยชนแกหนาที่”. 
 

อาตมาอยากจะยืนยันเสียเลยวา  ทานครูบาอาจารย  หรือวาครูบาอาจารย 
ที่ปรึกษา  หรือศึกษานิเทศกนี้  ยึดอุดมคตินี้แลว  ทานจะประสบความสําเร็จอยูทุกหน 
ทุกแหง.  ทุกคนจะระดมกันรักทาน  ระดมกันเชื่อถือทาน  นับถือทาน  อะไรอยางนี้ 
เปนตน.  มันเปนอันวา  เราใชอุดมคติของจริยธรรมสากล  ที่เรียกวา  Summum 
Bonum  ขอที่  ๓  นี้เอง  เอามาเปนเครื่องมือ.  ถาทานยังไมเชื ่อ  ก็อยาเพอเปน 
เอามาก ๆ  จนถึงกับวาไมลอง.  ขอรองใหลองเสียกอน  แลวจะคอย ๆ พบความจริง 
ขึ้นมาทีละนอย;  แลวในที่สุดก็จะคอย ๆ  เกลียดที่วา  “งานเพื่อเงิน”  หรืออะไร 
ทํานองนี ้มากขึ ้นเปนลําดับ.  แลวก็จะไปรัก  “งานเพื ่องาน”  นี ้ยิ ่งขึ ้นตามลําดับ 
แลวก็สบาย,  และจะสบายไปทุกสิ ่งทุกอยาง  ไมวาสวนตัว  หรือเกี ่ยวกับผู อื ่น 
ไมวาในหนาที่การงาน. 
 

ขอ  ๔  เรียกวา  Good  will  คือความปราถนาดี  ซึ ่งตรงกันขามกับ 
Illwill  นี้ก็อยางเดียวกันอีก.  มันตองมาจาก  ๓  อยางขางตน;  หรือวา  Good  will 
นี้ถามีแลว  มันใหอะไรแก  ๓  อยางขางตน;  ทั้งนี้ก็เพราะวาเขาหมายถึง  Good  will 
ที่แทจริง,  คือเราปราถนาดีตอเขา  อะไรอยางนี ้  แลวเขาก็ปราถนาดีตอเรา. 
ทีนี้มันก็มีความปราถนาดีตอกันทั้งโลกหรือท้ังสากลจักรวาล ;  นําไปสูความคิดที่วา 
ทุกชีวิตเปนชีวิตเดียวกัน,  มนุษยทุกคนเปนมนุษยคนเดียวกันหรืออะไรทํานองนี้ 
เปน  Universal  loving  kindness  ซ่ึงเปนส่ิงที่ เราตองการกันนัก  คือ  ใหรัก  ถึงกับวา 
เปนผูมีความทุกขอยางเดียวกัน,  มีชีวิตเปนคน ๆ เดียวกัน,  มีปญหาอยางเดียวกัน, 
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มีหัวอกอยางเดียวกัน ;  ไมมีเปนเขาเปนเรา  นั่นแหละคือ  Good  will.  Good  will 
อยางนี้เดียวก็จะวามีไดแตพระอรหันตเสียอีก. 
 

ลองคิดดูวา  มันจะมีได  แกใครบาง?  มันจะตองมีไดแกคนที่หมดความ 
รู ส ึกวา  ตัวก ู  ของกู  อีกเหมือนกันม ันจึงจะบริส ุทธิ ์  มันถ ึงก ับไมม ีเขา  ไม ม ีเรา . 
Good  will  อยางที ่ชาวบานเขามีกัน  หรือที่ชาวโลกเขามีกัน  มันคือการเอาเงิน 
เอาของไปซื้อเพื่อนเทานั้นเอง  การเอานั่นเอานี้มาใหมากมาย  เพื่อซ้ือเอาเราไปเปน 
พวกเขา  แลวเขาก็เรียกวา  Good  will  นี้มันเลนตลก,  พูดตลบแตลงกับพระเปนเจา; 
เพราะฉะนั ้นจึงตองรับบาปกรรมขอนี ้อยู ตลอดเวลา .  ที ่นั ่นที ่นี ้  ประเทศนั ้น 
ประเทศนี้  ลวนแตเลนตลบแตลงตอพระเปนเจา  ดวยเรื่อง  Good  will  นี้ ;  ที่แท 
มันควรจะเรียกวา  Ill  will;  เพราะมันมีเจตนารายอยูหลังฉาก  ที่จะลากเขาเอาไป 
เปนพวก  เปนทาส  แลวใหเขาไปทําสิ่งที่ตัวเองตองการ,  แลวแถมสิ่งนั้นยังเปนการ 
ประหัตประหารทําลายลางฝายอื่นดวย ;  จะเรียกวาเปน  Good  will  ไดอยางไร. 
เพราะฉะนั้ นGood  will  ที่ เปน   Summum  Bonum  อยางแทจ ริงนี้   มันตองเปน 
เรื่องมนุษย  ๐,  มนุษยวาง,  หรือมนุษย   ๐  จากความรูสึกวาตัวกู  วาของกู 
อีกเหมือนกัน. 
 

เพราะฉะนั ้น   จึงขอใหจดจํา  ๔  อยางนี ้ไว ค ิดเลน   ดูเล นไปเรื ่อย ๆ 
มันจะเปนไปเองโดยงาย  ในการที่ตัวเรานี้จะอยูในฐานะที่ใครรัก  ใครเชื่อ  และใคร 
ไววางใจจริง ๆ ยินดีที่จะกระทําตาม.  ขอที่  ๑  คือความสงบสุข  ความสงบเย็นจริง ๆ. 
ขอที ่  ๒  คือความเต็มเป ยมของความเปนมนุษย.  ขอที ่  ๓  คือหนาที ่เพื ่อ 
ประโยชนแกหนาที ่  ขอที ่  ๔  คือความปรารถนาดีอยางแทจริง  หรืออยาง 
บริสุทธิ์. 
 

ถาเรายึดหลักมุงหมายอยางนี้เปนอุดมคติแลว  นับวามีสัมมาทิฏฐิอยางยิ่ง, 
มีสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนาเปนอยางยิ ่ง  แลวมันจะลากเอาการกระทําของเรา 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



๔๒๗มนุษย - ศูนย 

ทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ  ก็ตามไปในทางที่ถูก  โดยไมรูสึกลําบากเลย,  และยัง 
รูสึกเปนสุขสนุกสนานดวย,  มันเปนความเจริญไปในทางถูกตอง  อยางเปนสุข 
สนุกสนาน.  เพราะฉะนั ้นขออยา ไดเหยียดหยามอุดมคติที ่ถ ูกตอง   หรือ ท่ี 
ธรรมชาติกําหนดไว. 
 

ที่อาตมาเอามากลาวนี้  รูสึกวาไมอาจจะคนหรือรวบรวม  เอามาวินิจฉัย 
หรือวิจารณ  หรือเอามาบัญญัติใหดีไปกวา  พวกนักจริยธรรม  ที่เขาไดคนควา 
เขาไดบัญญัติกันไวแลว.  นี้หมายความวาหลายยุค  หลายสมัยมาแลว  ที่นักจริยธรรม 
ของทุกชาติทุกภาษาที ่เขาไดคิดไดคน ;  และเดี ๋ยวนี ้มันอยู ในฐานะที ่ลงมติกัน 
อยางนี้  วา  Summum  Bunum  ของสัตวมันเปนอยูอยางนี้,  มีอยางนี้.  พอเอามา 
จับกันดูกับหลักของพระพุทธศาสนา  มันก็สนิทสนมกลมเกลียวกันไป  มันไมขัดกัน. 
เพราะฉะนั้นอาตมาจึงถือโอกาสนํามาคุยกันในฐานะที่จะถือวา  เปนจริยธรรมสากล 
ก็ได  หรือในฐานะที่เปนหลักพระพุทธศาสนาก็ได ;  และรวมความสั้น ๆ  อยูที่คําวา 
เปนมนุษย  ๐  นั่นเอง. 
 

เปนมนุษย  นี้เปนตามหลักของจริยธรรมสากลก็ได  ตามหลักของ 
พระพุทธศาสนาโดยตรงก็ได  จะเปนมนุษยที ่สบายที ่สุด;  แลวก็เต็มเป ยมของ 
ความเปนมนุษยที ่สุด;  และกําลังเคลี่อนไหวดวยหนาที่  เพื ่อประโยชนแกหนาที่ 
ที ่ส ุด ;  แลวนั ่นแหละมันเปน   Good  will  อยู ในตัวมันเองโดยไมตองเจตนา . 
โปรดสังเกตคําวา   “โดยไมต องเจตนา ”  นี ้ไว บ าง .  คนเราที ่จะไปทําดีต อ เขา 
หวังดีตอเขานั้น  ดูจะเปนเรื่องเจตนาไปเสียทั้งนั้น.  ถาเจตนาแลว  ยังเจืออยูดวย 
กิเลสทั้งนั ้น  เพราะมันจะเอาอะไรอยางหนึ่งเสมอไป ;  แตถาไรเจตนา  คือวา 
ไรกิเลสแลวละก็  ปรารถนาดีโดยธรรมชาติ  โดยกําเนิด  ดวยจิตใจบริสุทธิ ์แท ๆ 
เมื่อเรามีสิ่งเหลานี้เปนอุดมคติ  เปนจุดหมายปลายทางเสียกอน  และอะไร ๆ  มันจะ 
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งายไปหมด  ทุกคนจะเขาใจกันดี  :  แลวการกระทําของคนเรามันจะดีไปในตัวมันเอง 
โดยไมตองเจตนามากนักก็ได,  อยางนี้เรียกวา  subconscions  อยางนี้ก็ยังได  คือมัน 
จะเคลื่อนไหวไปในทางที่ถูกตองของมันเอง  โดยเราไมคอยรูสึกสํานึกเลย  แลวมันจะ 
งายสักกี่มากนอยก็ลองคิดดู. 
 

ที่อาตมาอยากจะชี้ใหละเอียดลงไปอีกสวนหนึ่งก็คือวา  ในขณะที่จิตวาง 
หรือเปนมนุษย  ๐  ตามหลักที่วานี้  ในขณะนั้นแหละจะสามารถทําอะไรไดสําเร็จ 
เหมือนกับปาฏิหาริย  สําเร็จไดงายเหมือนกับวาปาฏิหาริย  อยางอัศจรรย.  เราจะ 
ตองทําจิตนี้ใหเปน  ๐  เสียกอน;  ถาเวลาอื่นเราทําไมได,  ถาเวลาที่อยูที่ออฟฟศ  หรือ 
อยูที ่บาน  หรืออยูในครัว  อยูในหอง  ทําไมไดละก็,  เวลาที ่ไปทําหนาที ่ศึกษา 
นิเทศกจะตองทําใหได,  ชั ่วโมงนั ้น   นาทีนั ้น   จะตองเปนมนุษย  ๐  ใหได. 
นี่แปลวา  มันไมสามารถจะทําไดตลอดเวลา,  เพราะวาเราพิจารณากันดูแลวจะเห็นวา 
หนาที่ของเรานี้มันยากมาก,  เราดูสิวา  หนาที่มันยาก  แลวเราจะตองเปนมนุษยมีจิต 
เปน  ๐  นี้อยางไรกันเสียกอน. 
 

ศึกษานิเทศก  ที่จะนําครูไป  หรือนําใครไปนี้  อยางนอยที่สุด  เราตอง 
มีความยอมให  หรือ  tolerance  หรืออะไรนี้มากกวาเขาผูนั้นเสียอีก  เราตองเปน 
ฝายยอมใหมากกวา  ที ่จะใหเขายอมใหแกเรา .  ทีนี ้ถ า เราตั ้งตัวเปนผู รู กวา 
เปนผูเกงกวา  เปนผูบังคับบัญชาเบิ้มกวา;  มันก็ตรงกันขามหมดกับหลักความจริง 
ที่วา  เรายอมใหเขามากกวา  ถาเรามีจิตเปนบวก  หรือเปนลบนี้  มันยอมไมลง; 
เปนลบ  มันก็ดื้อดึงไปตามประสาลบ,  เปนบวกมันก็ดื้อดึงไปตามประสาบวก - คือมัน 
ไมมีสติปญญานั่นเอง.  ตอเมื ่อมันมีจิตเปนวาง  เปนศูนย  ไมมีตัวกู  ไมมีของกู 
มันยอมหมดในตัวในตัวมันเอง;  นั้นแหละกิริยาของทานจะนารัก,  คําพูดของทาน 
นาฟง,  ความรูสึกหวังดีของทานจะครอบงําจิตใจฝายตรงกันขาม.  มันกลาย 
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เปนวา  ทานอยู เหนือเขา  และชนะเขาทั ้งหมด  ดวยการที ่ทานยอมเขาทั ้งหมด; 
แลวการยอมเขาไดทั้งหมดนี้ไดมาจากความเปนมนุษย  ๐. 
 

หรือวา  จะมองกันอีกทีหนึ่งวา  การที่เราไปทําหนาที่แนะนําเขา  อยางนี้ 
เราจะตองมีความอดทน  อดกลั ้น  มากกวาเขาฝายโนน,  ฝายที ่เขาจะไดรับคํา 
แนะนําจากเรา .  ทีนี ้เราไมรู ส ึกตัว   เราเปนบวก   เปนลบ   เราไมอดทนเลย ; 
แลวก็จะไปใหเขาอดทนฟง  ใหเขาอดทนเชื ่อ  อะไรอยางนี ้,  มันก็เปนไปไมได; 
มันเปนเรื ่องที่ไมใชวิสัยที ่จะทําได  จะไปบีบบังคับ  มันก็จะมีความกดดันระเบิด 
ตูมตามออกมา.  เพราะฉะนั ้น  หนาที ่มันก็ลมเหลวไป  แลวก็โทษกันอยู ไปหมด 
วาคนนั้นเปนอยางนี้  คนนี้เปนอยางนั้น,แลวก็ไปฟองผูบังคับบัญชายุงยากกันไปหมด. 
ที่แทมันก็คือความเดือดดาลพลานกันยุงไปหมด  ดวยความเปนมนุษย  over,  หรือ 
under  ของทั้งสองฝาย  ไมมีความเปน  ๐  เลย. 
 

เพราะฉะนั้น  เราจะตองมีธรรมะที่กันความรูสึกวา  ตัวกู  ของกูออก 
ไปเสีย  ตามหลักของพุทธศาสนา  หรือตามหลักของจริยธรรมสากลก็ตามใจ  จนใน 
ขณะนั้น  หรือชั่วโมงนั้นเราเปนมนุษย  ๐ ;  เราตองอดทนถึงขนาดเปนมนุษย  ๐ 
เราจึงจะชนะเขาได.  นี้เราเรียกวาเราอดทนมากกวาเขา,  หรือจะเรียกวาเราจะตอง 
บังคับตัวเองมากกวาเขาในการที่เราจะไปสอนเขาแนะนําเขา.  เราจะตองมีการบังคับ 
ตัวเอง  ที่ เรียกวา  self-control,  หรือความอดทน   patience  หรืออะไรทํานองนี้ 
คลาย ๆ กันทั้งนั้น.  แตเราจะตองมีความอดทน  บังคับตัวเองมากกวาเขา;  ถาเรา 
มีการบังคับตัวเองนอยกวาเขาแลว  ไมมีหวังที่จะจูงเขามาสูความประสงคของเราได. 
นี่เราก็บังคับตัวเราไมไดอีกเหมือนกัน  เหมือนกับท่ีแลวมาวา  มันเดือดอยูดวยตัวกู 
ของกู  ในทางบวกบาง  ในทางลบบางดังกลาว. 
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สรุปกันเสียเลยทีเดียว  ขืนพูดไปมันก็ไมรูจบ,  กลาวเสียเลยทีเดียววา ;- 
เราจะตองเปนผูที่เขาถึงอุดมคติของเรื่องนี้ลึกกวาเขา.  เพราะฉะนั้นขอใหทานที่เปน 
ศึกษานิเทศกเขาถึงอุดมคติของ  Summum  Bonum-หรือความดีสูงสุดของมนุษย 
ยิ่งกวาครูบาอาจารยทั่ว ๆ ไป.  การเขาถึงอุดมคตินี้มันปองกันอะไรไดหมด  ไมมี 
ชองทางทีจะไปดูถูกเขาหรืออะไรเขา ;  ถาเราไมเขาถึงอุดมคติ  เรามันจะอวดดี 
เพราะวาอุดมคติของเรื่องนี้มันมีอยูอยางที่กลาวมาแลว  ๔  ขอ;  มันไมมีตัวกู  ของกู 
จับอยูที่ขอไหนไดเลย;  มันเปนความวางจากสิ่งที่เปนขาศึก  ที่เปนกิเลสแกกันอยู 
ตลอดเวลา.  เพราะฉะนั้นขอใหสนใจอุดมคติสวนใหญสวนรวมดังเชนธรรมะ  ๔  ขอ 
ที่กลาวมาแลว,  ประกอบกับอุดมคติของทานเอง  –  คืออุดมคติของศึกษานิเทศกเอง 
วามันมีเจตนารมณอยางไร  อะไรอยางไร ;  แตแลวก็ตองสําเร็จอยูดวยการปฏิบัติ 
อยางนี้เปนหลัก. 
 

ทีนี้จะมองดูกันในแงของจิตวิทยาอีกแขนงหนึ่ง  เกี่ยวกับที่มันบังคับยาก 
อีกอันหนึ่ง  ก็คือวาเราจะตองมีจิตใจที่เปนอิสระมากกวาเขา ;  เขาเรียกวา  Free 
Will  เรียกกันทั ่ว ๆ   ไปอยางนี ้.  ในวงจริยธรรมเรียกวา   Free  Will;  ในฝาย 
ธรรมะทางพุทธศาสนาเราก็เรียกวา  “จิตที่เปนอิสระ”  อันนี้เปนปญหายุงยากมาก 
คือมันกลับกันอยูวา  ถาจิตเราไมเปนอิสระ  เราบังคับคนอื่นไมได  จูงคนอื่นไมได 
ดึงคนอื่นไมได.  เราตองมีจิตเปนของเรา  เปนจิตที่เปนอิสระ  อยางที่พูดไวเปนพุทธ- 
ภาษิตวา  “ชนะเรากอนแลวจึงไปชนะเขา,  ชนะในใจกอนแลวจึงชนะขางนอก, 
ชนะขาศึกในใจกอน  แลวจึงไปชนะขาศึกขางนอก”  อยางนี ้  นี ่ค ือ  Free  Will 
ที ่แทจริง.  แตวาตามความรู ส ึกของคนทั ่ว ๆไปนี ้  มันจะเปนในรูปเกินขอบเขต 
เสมอ   คือมัน   Free  จนไมรู ขอบเขตอยู ที ่ไหน ;  เพราะฉะนั ้น   Free  Will  นั ้น 
มันเลยกลายเปนเรื่องผิดไปโดยไมทันจะรูสึก,  มันเปน  animal  behavior  มันไมเปน 
human  conduct, 
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Free  Will  นี้มีไดทั้ง  human  conduct  และ  animal  behavior  สัตวหรือ 
คนปาเถื่อนนั้นมัน  free  เสียจนไมมีขอบเขต,  แลวมันทําอะไรซึ่งเรายอมรับไมได 
รับไมไหว  กลืนไมลง.  แตถา  free  อยาง  human  conduct  นั้น  มันอยูในกรอบของ 
จริยธรรม  หรือ  moral  philosophy  ไดคํานึงคํานวนไวให  หรือวางหลักไวให ; 
ซึ่งทางพุทธศาสนาก็ตองยอมรับ.  ในทาง  moral  philosophy  เขาก็พูดอยางเดียวกัน 
กับทางธรรมะเราพูด;  คือวา  เอากันคนละครึ่งเพียง  ๑/๒ เทานั้น  หรือ  partial 
dissimination,  เอากันคนละครึ่ง  คือเราเอาตามประสงค  เอาตามที่เรามุงหมาย 
กันไวนี ้ครึ ่งหนึ ่ง;  อีกครึ่งหนึ ่งเรามอบใหแกจริยธรรมตามระบอบ  หรือปรัชญา 
อะไรก็ตาม  ที่เขาไดบัญญัติไวเปนกฎเกณกฑของธรรม  ของศาสนา  ของขนบธรรมเนียม 
ประเพณี,  มันคนละครึ่งอยางนี้นี่คือ  Free  Will  ที่ถูกตองทีนี้เราไปหลงคําวา  free, 
free  แลวมัน  free  ตามชอบใจหมด  ๑๐๐%  มันเลยยอนไป  free  อยางธรรมชาติ 
ของสัตวไป .  ทานศึกษานิเทศกจะ   free  เหนือคนอื ่น ,  หรือไป   free  Will 
ในการอบรมสั ่งสอนนี ้  มันตองระมัดระวังตามหลักของจริยธรรมนี ้;  คือวาจะ 
เอาตามโมโหโทโสของเรา  ตามความรูของเรา  ตามสติปญญาของเรา  ตาม 
เหตุผลของเราโดยสวนเดียวนั้นไมได.  แมจะมีเหตุผลอยางไรมันก็ไมไหวทั้งนั ้น, 
เหตุผลมันตองเนื่องดวยอยางอื่นอีก  ตองประกอบกับดานอื่นอีก. 
 

ขอแทรกตรงนี้สักนิดวาในการที่จะบัญญัติลงไปวา  อะไรดี  อะไรถูก, 
อะไรไมดี  อะไรไมถูกนี้  เขาไมไดเอาแตวาเหตุผล ;  มันมีอยูวา  คนอื่นยอมรับไดดวย 
ที่เรียกวา  empiricism  หรือ  rationalism,  คนอื่นหรือมนุษยชาติยอมรับไดดวย 
มันจึงจะเปนเหตุผลที่ใชได;  แลวยังจะตองมี  intuitionism  อะไรอีกดวย  ซึ่งเขา 
เรียกวา  immediate  apprehension  คือวาคนอื่นพอมองออก  เห็นไดทันที;  ไมใช 
เหตุผลที่เรามองเห็นของเราเองคนเดียวตลอด,  แลวเราก็จะเอา ๆ  ตามเหตุผล 
ของเราอยางนี ้.  เพราะฉะนั้นมันตองคนอื่นยอมรับไดดวย,  คนอื่นมองเห็น 
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เขาใจตามนั้นไดทันทีดวย ;  หมายความวา  คนอื่นก็ทันไหวดวย  เห็นดวยไดดวย 
เหตุผลนั้นจึงจะเปนเหตุผล   นี ่แหละคือหลักฐานของการที ่เราจะไปยืนยันวา 
นี ้คือเหตุผลของเรา,  แลวเราก็จะเอาไดถูกตามนี ้,  นี ่เปน  Free  Will  แลวก็ยืน 
กระตายขาเดียว  นี่เปนเรื่องผิดทั้งนั้น.  อยางนอยมันก็ผิดจากขอที่ผูมีสติปญญา 
เขาตั้งกฎเกณฑทางธรรมไวให  วาคนละครึ่ง  คือใหความมุงหมายของเราครึ่งหนึ่ง, 
ใหกฎเกณฑทางธรรม  ทางจริยธรรม  ทางศาสนาครึ่งหนึง  แลวก็  Free  เพียงเทานั้น. 
 

ในที่สุด  ก็ยังเหลืออยูสักขอหนึ่งวา  เราจะตองคํานึงวา  ความปราถนาดี 
ของเรามันควรจะมีขอบเขตให  sanction  ได,  เราพูดงาย ๆ  วาใหแยงได: 
คือเร่ือง  sanction  หรือแยง  หรืออางสิทธิ์เพื่อจะแยงนี้  เปนหลักสําคัญขอใหญขอหนึ่ง 
ในไมกี่ขอของรากฐานของจริยธรรม.  ถาใครบัญญัติจริยธรรมในทํานองที่ไมมีใคร 
แยงไดละก็ใชไมได.  แตพระพุทธเจาเสียอีก  จะเปดโอกาสใหวา :  “จงแยงมาเถิด 
ถาอยากจะแยง”.  เราก็เหมือนกัน  ที่จะไปแนะนําเขา  สั่งสอนเขานั้น  อยาลืมวา 
กฎเกณฑทางจริยธรรมนั้น  เขาเปดโอกาสให  sanction  ไดเสมอไป.  ถาจะกลาวถึงให 
หมดเลยก็มีวา  :-  religious  sanction-อางสิทธิ์ทางศาสนาแลวก็แยง,  political 
sanction  -  อางสิทธิ์ทางการเมืองแลวก็แยง,  social  sanction  -  อางสิทธิ์ทางสังคม 
แลวก็แยง,  อยางนี้เปนตน. 
 

เพราะฉะนั้นหากจะถือเอาตามหลักละก็  เรากควรเล็งดูวา  คําแยงของผูที่ 
ถูกเราแนะนํานั้น  เขามีเหตุผลอะไร  หรือมีหลักอะไร  มันก็จะตองมีอยูใน ๓  อยางนี้คือ : 
เขาจะอาศัยความคิดเห็น  ความเชื่อทางศาสนาวา  ยังไมไหว,  หรือวาอาศัยเหตุผล 
ทางการเมือง  นี้ก็อาจไมคอยเกี่ยวของกันนัก  บางทีก็อาจเห็นการเมืองสําคัญกวาอื่น 
ขอใหยอมใหกอน  อยางนี ้ก็มี  สวนในเรื ่องสังคมนี้  แนนอนละ  เพราะวาเราอยู 
กันในสังคม  ตองทํากับสังคม  เพื่อประโยชนแกสังคม ;  เพราะฉะนั้นมันตองระวัง 
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ใหดี  อยาใหประโยชนมันขัดกันกับประโยชนของสังคม ;  ซึ่งเราตัดบทสั้น ๆ วา 
เราจะใหเขาแยงได ;  และทําใจวาในที่สุดการแยงนี้  มันจะชวยทําใหดีข้ึน  ไมใช 
ชวยทําใหลมละลาย. 
 

อันสุดทายก็ดูเหมือนจะเปนเรื่องวา  เราจะตองนึกดวย  วาเขาอยูได 
ดวยอะไร ,  ที ่เร ียกว าmotive  หรืออะไรนั ่น ,  คือว าคนเรานี ้ม ันอยู ได ด วย 
ความหวังอะไรอยางใดอยางหนึ่งทั้งนั้น  ถาเปนสัตวทิ่มีชีวิตแลวมันตองหวังอะไร 
เปน  motive ;  ความหวังนั ้นเปน  motive  ที ่จะใหอยู   หรือ  ใหทําอะไรลงไป. 
ตามทางศาสนา  คนเราก็หวังจะไดสุข  เพราะความกลัวทุกข  หรือเกลียดทุกข  อะไร 
ทํานองนี ้  เปน  motiveที่ทําใหเราหันหนาเขาหาศาสนา,  มอบตัวใหศาสนา, 
ปฏิบัติตามศาสนา.  ถาในทางสังคม  เราก็ไมอยากจะใหสังคมเขาดูหมิ่นเรา  หรือลง 
ประชาทัณฑแกเรา  และเราหวังจะไดรับความรวมมือจากสังคมทั้งหมด.  ความหวัง 
อันนี้แหละเปน  motive  ที่ทําใหเราประพฤติธรรมในสังคม  หรือ  ระหวางสังคม  หรือ 
เปนอยูในสังคม.  ทางการเมืองนั้นไมเกี ่ยวกับพวกเรา  แทบจะไมตองพูดถึง ; 
แตถึงอยางนั้น  มันก็คลาย ๆ  กันตรงที่วา  spirit  ของการเมือง  มันก็เพื่อจะหาความ 
กาวหนาของบานเมืองดวยความรวมมือ  ไมขัดคอของคนขางเคียง  ของสิ่งแวดลอม 
อะไรทํานองนี้  มันก็คลาย ๆ  กันทั้งนั้น.  ในการที่เราจะไปพูดกับเขา  ไปสอนเขา 
ไปแนะอะไรแกเขา   ไปดึงเขาไปทางไหน   อยาใหขัดกับ สิ ่งที ่ว า   motive  นี ้, 
แลวสิ่งที่เรียกวา  sanction  นั้นจะทําไดเต็มท่ี.  เราจะเพียงแตแยงเขา,  หรือแทรกแซง 
เขาไปในความเห็นเขา,  จับตัวเขากลับหลังหัน  หรือทําอะไรทํานองนี้ก็ยังจะได. 
 

นี่แหละลองคิดดูวา  ตัวอยางไมกี่อยางที่ยกมานี้  มันจะทําไดดวยจิตชนิดไหน 
ถาไมใชจิตชนิดที่มีภาวะเปน  ๐  คือวางจากตัวกูของกู  ถามีจิตเปน  ๐  มีภาวะ 
เปน  ๐  ละก็  มันจะทําเรื่องเหลานี้ไดงายและสําเร็จเหมือนกับปาฏิหาริย,  คืองายดาย 
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อยางไมนาเชื่อ.  เพราะฉะนั้นจึงสรุปวา  อะไร ๆมันก็สําเร็จอยูตรงที่ความเปน 
มนุษย  ๐  มีจิตวางจาก  ตัวกู  ของกู;  ถือเปนหลักใหญงาย ๆ เพียงหลักเดียว, 
จํางายไมลืม  วาอยางนอยเราจะตองทําใหได  adjust  ตัวเองใหเปน  ๐  ใหจงได 
ในขณะที่เราปฏิบัติหนาที่ของนักศึกษานิเทศก. 
 

ที่พูดนี้คลาย ๆ กับวา  อาตมาระบุแตเฉพาะศึกษานิเทศก;  ที่จริงมัน 
ก็เปนหลักทั่วไป  แมแกพระที่จะนั่งสอนเขาบนธรรมาสน.  นี่มันจะครึไปบาง 
หรืออยางไร  ก็ลองคิดดูเองวา  แมแตพระที่จะนั่งสอนเขาบนธรรมมาสน  ก็ยังตองมี 
หลักอยางนี้ ;  และเราจะคนพบหลักอยางนี้มาแตครั้งพุทธกาลดวยเหมือนกัน  คือ 
ในพระคัมภีรบางคัมภีร.  จริงอยูที่วา  เขาอาจไมไดใชถอยคําอยางที่เรากําลังเรียกอยู 
ในบัดนี้  ที่พูดที่นี่ ;  เขาใชถอยคําอื่นและเปนภาษาบาลีเสียดวย,  แตวาความหมาย 
มันอยางนี้ ๆ ไมมีผิดเลย.  อาตมาไดลองวิเคราะหดูเทียบเคียงดูแลว  มันมีหลัก 
เหมือนกันแทกับจริยธรรมสากล  แมแหงยุคปจจุบันนี้.  เพราะฉะนั้นจึงกลากลาว 
วานี้จะถือเปนหลักธรรมสากลก็ได,  หรือจะวานี้เปนหลักพระพุทธศาสนาโดยตรง 
โดยเฉพาะก็ได;  ยังจะใชไดตั ้งแตอดีต  ในปจจุบัน  และในอนาคต   ที่ไมรูจัก 
สิ้นสุดดวย ;  และดูเหมือนวาจิตใจของสัตวของมนุษยเรานี้  มันจะมีอยูในรูปนี้ 
ไปอีกนานหลายพันป  หลายหมื่นป. 
 

ทีนี้เราคนหนึ่ง ๆ  ก็มีอายุไมเกิน  ๑๐๐  ป  กวาจะโตเต็มท่ีเริ่มรูอะไร 
ก็กินเวลาเสียตั้ง  ๒๐  -  ๓๐  ปแลวสวนในวัยแกตอนปลายตีเสีย  ๑๐  ป  ๒๐  ป,  ยัง 
เหลืออยูตรงกลางสัก  ๓๐-๔๐  ปนี้มันนอยมาก ;  มันก็เกินกวาที่จะใชหลักอันนี้ได. 
เพราะฉะนั้น  ขอใหเอาไปคิดพิจารณาดู  มันจะเหมาะ  หรือมันจะตรงกับความ 
ตองการนี้อยางยิ่ง  ถาทานเครงครัดตอศาสนา  ก็ไปดูตรงที่อาตมาพยายามพิสูจน  วา 
ขอนี้ใหถือหลักที ่เรียกวา   โพชฌงค  ๗  มี - สติ - ธัมมวิจยะ  - วิริยะ  – ปติ 
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๔๓๕มนุษย - ศูนย 

- ปสสัทธิ - สมาธิ - อุเบกขา ;  แตวาเรา  apply  มาสูกิจการอยางโลก ๆ  ของเรา. 
ถาทานนิยมไปทางหลักจริยธรรมสากล  ก็มีอยูตรงตัว  เพราะฉะนั้นจึงเปนอันวา 
ไมมีทางจะหลีกเลี่ยงเราพยายามใชใหเปนประโยชน  ใหสมกับที่เราถือวา  เราทําหนาที่ 
ที่เปนครู  หรือที่ปรึกษาของครู  ซึ่งก็นับรวมอยูในพวกของครู ;  คือพวกที ่จะนํา 
วิญญาณของโลกไปนั่นเอง.  ถาลืมอันนี้เสียแลวก็เรียกวา ;  ไมเคารพตัวเองเสียแลว ; 
คนไมเคารพตัวเองก็คือ  คนลมละลายแลว. 
 

บางคนจะแยงขึ ้นมาทันควันเลยวา  ทําไมมามีต ัวเรากันอีกเล า? 
ไหนวาไมมีตัวกู  ของกู?  ถาคิดอยางนี ้ก็ตองรู จักจัด  รู จักทําใหถูก  ใหรู จ ัก 
คิดวา  “กอนที ่จะไมมีตัวกูนั ้น   มันตองมีตัวกูที ่ใชไดเสียกอน”  เดี ๋ยวนี ้เรา 
กําลังมีตัวกู  ที ่ใชไดหรือใชไมได  นี ่เปนขอที ่ตองคิด  มันก็พิสูจนอยู ในตัวการ 
งานนั้นแลววา  ที่ทําอะไรลมเหลวกลับมานี้  มันมีตัวกูที ่ใชไมได,  มีตัวกู  ของกู 
ชนิดที ่ใชไมได,  ชนิดที ่บวกมากเกินไป  หรืออะไรทํานองนี้,  หรือ  over  มาก 
เกินไป.  เพราะฉะนั้นรูจักลดเสียบาง  แตก็ลดอยางที่เรียกวา  adjust  ใหพอเหมาะ, 
ใหมันเขารูปกับท่ีมันจะปฏิบัติงานได  และมันจะคอย ๆ  หมดตัวกู.  จุดที่หมดตัวกู 
นั่นแหละคือ  จุดของความสําเร็จเต็มที่  จุดตรงที่มีตัวกูนอย ๆ  นั่นแหละ  คือ 
เตรียมไปสูความสําเร็จเต็มท่ี.  เพราะฉะนั้นคงจะมาแยงตรงที่จะกลาววา  “เดี๋ยวนี้ 
เราจงมีตัวกู  ของกูนี้  นอยลง ๆ นอยลง ๆ  มาสูหลักเกณฑที่วามาแลวทั ้งหมดนี้ 
กระทั่งเปนมนุษย  ๐”. 
 

ถาเปนไมไดตลอดเวลา  ขอใหเปนชั ่วโมงที ่ทําหนาที ่ของศึกษา 
นิเทศก.  พอทําไดอยางนี้แลว  ทานก็จะประสบความสําเร็จท้ังหมด  คือวาเปนอะไร 
ไดในคราวเดียวทั้งหมด  โดยเปนอะไรไดดีในคราวเดียวกันทั้งหมด;  คือวาเปน 
พลเมืองที่ดี  เปนครูที่ดี  เปนมนุษยที่ดี  เปนพุทธบริษัทที่ดี  เปนอะไรที่ดี  ในคราว 
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 พุทธิกจริยธรรม ๔๓๖

เดียวกันหมด .  สวนเรื ่องปากเรื ่องทองเรื ่องประโยชนนั ้น   ไมตองคํานึงถึง ; 
เพราะวาปฏิบัติอยูอยางนี้  ทําอยูอยางนี้มันจะวิ่งมาหาเองอยางมากมายเสียอีก; 
คือวามันจะเปนไปในตัวมันเอง  ในการที่จะเดินไปถูกทาง,และกาวหนาไปดวยความ 
สงบเย็นเปนสุข;  และแมวาจะขาดแคลนทางวัตถุ  ไมมีผลไดทางวัตถุ  มันก็ยัง 
เปนสุขอยูในตัวการงาน  เกินกวาความสุขที่จะไดมาจากวัตถุเสียอีก. 
 

เพราะฉะนั้นจึงขอวิงวอนใหเอาไปคิดไปนึก ;  ถาเห็นดวยละก็  ขอให 
ใชเปนหลักสําหรับการจับคน  เขามาสูความประสงคของเรา  ซึ่งเปนอุดมคติ 
ของครู  พาโลกใหไปสูความดีสูงสุดแหงความเปนมนุษยใหจงได  ดวยกันทุกคน. 
 
 
 

อาตมาขอยุติการคุยกันเลนในวันนี้  เพียงเทานี้. 
 

---------------- 
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อุดมคติของครูตามความหมายของพุทธศาสนา 
บรรยายอบรมในที่ประชุมครู  จังหวัดเพชรบุรี∗ 

เมื่อ  ๒๒  มกราคม  ๒๕๐๙ 
-------------- 

 
ทานที่เรียกตัวเองวา  ครู  ทั้งหลาย, 

อาตมามีความยินดีอยางยิ่ง  ที่ไดพบกันในวันนี้  ดวยความเอื้อเฟอของทาน 
ผูมีหนาที่จัดการ  ไดจัดใหเราไดพบกัน  และไดขอรองใหอาตมา  มาแสดงธรรมกถา 
เรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งจะเปนประโยชนแกบรรดาครูทั้งหลาย  เรื่องที่อาตมาจะกลาว 
ในวันนี ้ไมใชเรื่องเกี ่ยวกับวิชาครูหรือหลักวิชาอื ่นที ่เกียวกับหลักสูตรหรือแมที ่สุด 
เรื่องราวเกี่ยวกับสหกรณ;  เพราะวาอาตมาไมมีความรูหรือความสามารถในสวนนั้น 
หรือแมจะรูบางแตทานทั้งหลายก็ยอมจะรูแลวหรือรูดีกวา.  ฉะนั้นอาตมาจึงนึกวา 
จะแสดงขอความที่เกี่ยวกับครู  ตามหลักหรือตามอุดมคติของพุทธศาสนา  ในที่สุด 
นึกออกวา  จะไดกลาวถึง  อุดมคติของครูตามความหมายของพุทธศาสนา. 
 

ในขั้นแรก  เราจะตองทําความเขาใจกันวา  อุดมคติของครู  คืออะไร? 
และตามความหมายของพุทธศาสนานั้นหมายความวา  อยางไร? 
 

คําวา  “อุดมคติ”  บางคนรังเกียจจนถึงกับถือวาสิ่งที่เรียกวาอุดมคตินั้น 
กินไม ได   ซื ้ออะไรก็ไม ได   สู เง ินไม ได   สู ลาภสักการะ   หรือชื ่อเส ียง  หรืออื ่น  ๆ 
 

                                                
∗ บรรยาย สมัยดํารงสมณศักดิ์เปน พระราชชัยกวี 

๔๓๗ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๔๓๘

ทํานองนั้นโดยตรงไมได;  เลยไมบูชาอุดมคติแตเก็บไวในฐานะเปนสิ่งที่ซื้ออะไรกิน 
ไมไดด ังที ่กลาวแลว.  มันจะผิดหรือถูกไมต องวิน ิจฉัยกันในที ่นี ้  แตตามหลักของ 
พระพุทธศาสนานั ้นนิยมอุดมคติ,  คือนิยม   สิ ่งที ่ด ีที ่ส ุดที ่มนุษยเราควรจะได 
โดยไมคํานึงถึงวาสิ่งนั้นมันจะกินไดหรือซ้ืออะไรกินได  หรือจะเปนลาภยศสักการะ 
หรือไม;  แตเพงเล็งไปตามความจริงที ่วา  เปนสิ ่งที ่ดีที ่ส ุดหรือสิ ่งที ่ส ูงสุด  หรือ 
สิ่งประเสริฐท่ีสุดที่มนุษยเราควรจะได  แมจะเปนเพียงนามธรรม  คือเปนสิ่งที่ใหผล 
แตเพียงทางจิตใจ.  แตทานถือวา  จิตใจสําคัญกวารางกาย :  คือนํารางกาย 
ใหเปนไปตามความมุงหมายของอุดมคติ  แลวทําใหเกิดประโยชนสุขทางวัตถุหรือทาง 
กายไดโดยไมยากเลย.  พุทธศาสนาจึงนิยมอุดมคติ  แมจะมีการประพฤติ  มีการ 
กระทําทางกายทางวาจา  ก็นิยมใหเปนไปตามอุดมคติ. 
 

เมื ่อสนใจในหลักของพระพุทธศาสนา  ก็จําเปนจะตองสนใจในสิ่งที่ 
เรียกวา  “อุดมคติ” ;  เพราะฉะนั ้น  ขอใหพักไวกอนในความคิดที ่วา  อุดมคติ 
ซื้ออะไรกินไมได ;  แตจะใหพิจารณากันถึงขอที่วา  อุดมคตินี ้สําคัญยิ ่งกวาสิ ่ง 
ที่ซื้ออะไรกินได  เชนสําคัญกวาเงินหรือช่ือเสียงเปนตน  สวนที่วา  “ตามหลักของ 
พระพุทธศาสนา”  นั้น  อาตมาหมายความวา  เราเพงดูอุดมคติของคําวา  “ครู” 
เฉพาะแตตามแบบหรือตามหลักของพุทธศาสนา  เพราะวาถาเพงเล็งไปตามหลัก 
ของการศึกษาในสมัยปจจุบัน  อาจจะไมเปนไปตามอุดมคติของพระพุทธศาสนาก็ได. 
อาตมาในฐานะที ่เปนภิกษุในพระพุทธศาสนา  จึงถือโอกาสหรือบรรยายไปแต 
ตามแบบ  หรือตามหลกัหรือตามอุดมคติของพระพุทธศาสนาวา :  คําวา  “ครู” 
นั้นหมายความวาอยางไร?  หรือมีอุดมคติวาอยางไร?  นี่คือขอปรารภหรือวาชื่อของ 
ธรรมกถาที ่จะกลาวโดยมีชื ่อวา  อุดมคติของครู  ตามหลักแหงพระพุทธศาสนา. 
ขอไดกรุณาตั้งใจสดับตรับฟง  โดยไมถือวาเปนการอบรมที่ทําความรําคาญ. 
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๔๓๙อุดมคติของครูตามความหมายของพุทธศาสนา 

ในขอแรก  เราจะไดวินิจฉัยกันถึงคําวา  “ครู”  บุคคลที่เรียกวา  ครู  ก็คือ 
บุคคลประเภทหนึ่งในโลกซึ่งทําหนาที่ของครู  ทีนี้คําวา  ครู  มีคําแปลวาอยางไร? 
และมีความหมายอยางไร? 
 

คําวา  ครู  ตามพยัญชนะ  เขาแปลวาหนัก,  คือคําวาครุนี ้แปลวา 
หนัก;  แตความหมายนั ้นเลยไปถึงวาเปนผู ที ่ไดทําหนาที ่อันประเสริฐสุด  คือ 
ทําหนาที่ผูนําในทางวิญญาณ  ถาทานผูใดสนใจก็ขอไดจดจําคําวา  “ผูนําในทาง 
วิญญาณ”  นี้ไวใหมั่นคง  เพราะวาเมื่อเราคนหนังสือเกา ๆ เกากระทั่งกอนพุทธกาล 
แมจะไมอยูในรูปของหนังสือ  แตอยูในรูปของคําสอนที่สอนดวยปาก  ก็ยังจับไดวา 
คําวา  ครูนี้มีความหมายวา  ผูนําในทางวิญญาณ,  หรือวานําเที่ยวในทางวิญญาณ 
ก็สุดแท. 
 

ทําไมจึงเร ียกวา   “ผู นําในทางวิญญาณ ”  เพราะวา  เป นแสงสวาง 
สองทางแกวิญญาณของสัตวในโลกใหรูจักทางเดินไปสูจุดหมายปลายทางที่พึง 
ปรารถนา.  นาประหลาดอยางยิ่งที่วา  คําวา  ครู  ในสมัยโบราณนั้น  มีความหมายยิ่ง 
ไปกวาคําวา  “อุปชฌาย”.  คําวาอุปชฌายในหนังสือเกา ๆ แมในหนังสือฝายสันสกฤต 
เขาใชเรียกอาจารยสอนวิชาอาชีพก็ยังมี  เชน  วิชาดนตรี,  คนที่เปนอาจารยสอนดนตรี 
ก็ยังถูกเรียกวาอุปชฌาย  ดังนี้ก็มี.  นี้แสดงวาคําวาครูนั้นยังมีความหมายไปไกลกวา 
คําวาอุปชฌายดวยซ้ําไป  คําวาอุปชฌายครูบาอาจารยนี้มาเนื่องกัน  พวงกันมา; 
แลวในที่สุดปรากฏวา  คําวาครู  มีความหมายชนิดที่นาสะดุง  คือเปนผูนําในทาง 
วิญญาณดังที่กลาวแลว;  แตวาตอมาความหมายอาจจะเปลี่ยนแปลงมาเปนลําดับ 
กระทั่งคํา ๆ นี้ออกจากประเทศอินเดียไปสูประเทศตาง ๆ เชน  มาสูประเทศไทยเรา 
ความหมายหรือการใชคํา ๆ นี้ก็เปลี่ยนไป  มาเปนเฉพาะครูสอนหนังสือดังนี้ก็ได 
เพราะฉะนั้น  เราตองไมเอาความหมายของคําวา  ครู  เฉพาะแตในภาษาไทยเรา ; 
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จะตองเอาตามภาษาดั้งเดิมของภาษาบาลี  หรือภาษาสันสกฤตเปนหลัก  จึงจะเขาใจได 
เต็มตามความหมายของมัน. 
 

ที่วาเปนผูนําในทางวิญญาณ  คือเปนแสงสวางสองทางเดินใหสัตว  เพราะ 
ฉะนั ้นจึงมีความหนัก   หนักอยู ที ่ไหน?  หนักอยู บนศีรษะของคนทุกคน   ฟงดู 
คลายจะเปนคําหยาบ  ถาพูดอยางหยาบ ๆ ก็คือหนักอยูบนหัวหรือบนศีรษะของคน. 
ขอน้ีมิไดหมายความอยางหยาบ ๆ หรือต่ํา ๆ อยางนั้น  ซึ่งดูจะเปนคําดามากกวา  แต 
เขาหมายความวา  ครูนี้มีบุญคุณอยูเหนือสัตวในโลก  คือบุคคลประเภทที่เรียกวาครูนั้น 
มีบุญคุณอยูเหนือบุคคลประเภทอื่น  เพราะวาครูเปนพวกสองแสงสวางแกชีวิต 
หรือวิญญาณ  ใหสัตวเดินไปใหถูกทางถึงที่หมายปลายทาง. 
 

คําวา  “บรมครู”  เราหมายถึงพระพุทธเจา  โดยไมตองสงสัย  เพราะเปน 
ยอดสุดของครู  เพราะเปนผูนําในทางวิญญาณอยางสูงสุดยิ่งกวาใครอื่น.  แมสาวก 
ของพระพุทธเจา  คือภิกษุทั้งหลายก็ไดชื่อวาเปนครู  เพราะทําหนาที่อยางเดียวกัน 
คือนําวิญญาณของสัตว  ดวยแสงสวาง  ไปสูจุดหมายปลายทางดังที่กลาวแลว.  คน 
พวกนี้จึงมีความหนักอยูเหนือศีรษะของคนทุกคนคือคนทุกคนตองรับรูความจริงขอน้ี 
แลวละเลยไมไดจะตองตอบแทน  หรือแทนคุณครู  ดวยการปฏิบัติตามคําส่ังสอน 
ของครู. 
 

ทีนี้เราจะไดดูกันในแงที่วา  ครูนําในทางวิญญษณ  หรือสองแสงสวาง 
อยางไร?  อาจจะนํามาใชไดแมในปจจุบันนี้ไดอยางไร?  ขอใหเรานึกดูใหดี ๆ วา 
การสอน  ก. ข.  ก. กา  ก็เปนการนําดวงวิญญาณชนิดหนึ่งเหมือนกัน  เพราะเปน 
การทําแสงสวางใหเกิดขึ้น  ในดานที่จะใหรูหนังสือ  เมื ่อสูงขึ้นไปถึงการสอนทาง 
จรรยามารยาทตาง ๆ หรือศีลธรรมตาง ๆ ก็ยิ่งเปนการสองแสงสวางยิ่งขึ้น  จึงเปน 
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๔๔๑อุดมคติของครูตามความหมายของพุทธศาสนา 

การนําในทางวิญญาณยิ่งขึ้น  แมแตครูที่สอนใหรูจักประกอบอาชีพ  การหัตถกรรม 
หรือศิลปะตาง ๆ ก็ลวนเปนการใหแสงสวางอยางหนึ่งดวยกันทั ้งนั ้น;  เพราะ 
ฉะนั้นจึงเปนการสองแสงสวางใหแกดวงวิญญาณของสัตวเหลาน้ัน  ใหเดินไปไดโดย 
สะดวกสบาย  ตามทางที่ควรจะเดินไป.  อุดมคติของครูจึงไดแกการนําวิญญาณ 
หรือความเปนผูนําในทางวิญญาณของสัตวทั้งหลาย  นั่นเอง. 
 

เมื่อเราแบงแยกคนในโลกออกเปนประเภท ๆ เราก็จะพอเห็นไดวาบุคคล 
ที่เรียกวาครูนี ้  ควรตั้งอยูในฐานะประเภทสูงสุด  เปนปูชนียบุคคล  เพราะวาคน 
ทุกพวกจะตองไดรับการนําของบุคคลประเภทที่เรียกตัวเองวา  ครู  มันจึงจะไป 
รอดถาไมอยางนั้นแลว  ก็จะงมโงเหมือนตั้งแตเกิดมา  ไมมีทางที่จะเจริญกาวหนา 
ได ;จึงกลาวไดวา  ครูเปนผูนําโลก  หรือเปนผูถือคบเพลิง,  ถือตะเกียง  ที่มีแสงสวาง 
ชูสองใหคนทั้งโลกเดินตามไป.  นี้เปนความจริงที่ไมตองกลาวใหเกินจากความจริง 
กลาวตรงไปตรงมา  ตามเรื่องตามราว  ตามอุดมคติของมันก็พอ :  เราจะเห็นไดวา 
ครูเปนผูปนดวงวิญญาณ  และเปนผูนํา  ผูจูงดวงวิญญาณของบุคคลประเภทอื่น. 
 

ถาเราจะสงสัยวา  ครูคนแรกคือใคร?  เราก็จะตองใหเกียรติแกบิดามารดา 
ของเราเปนอยางยิ่ง  คือมองไปถึง  บิดา  มารดา  ซ่ึงเปน  ครูคนแรกที่สุดในโลก; 
เพราะเปนผูใหแสงสวางแกเด็กหรือแกบุตรธิดา  ที่เพิ่งคลอดเพิ่งเกิดมา  ตั้งแตออน 
แต ออก   อีกเหม ือนก ัน ;  แต ก ็รวมอยู ในคําว าครู  พระพ ุทธเจ าท านเร ียกว า 
บุพพาจารย  คืออาจารยหรือครูคนแรกของสัตวในโลก ;  ทานเรียก  บิดามารดาวา 
อยางนั้น.  เพราะฉะนั้นอุดมคติของครู  แมที่มุงหมายถึง  บิดามารดาก็ไมมีอะไรอื่น 
นอกไปจากการนําในทางแสงสวางหรือการนําวิญญาณดวยแสงสวาง  เราจึงเห็นไดวา 
บุคคลที่เปนครูนี้  เปน  ปูชนียบุคคลโดยแทจริง. 
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ที่วา  เปนปูชนียบุคคล  ก็เพราะวา  หนักอยู บนศีรษะของคนทุกคน; 
คนทุกคนจะตองเคารพบูชา  จะตองตอบแทนคุณ  เมื่อครูอยูในฐานะที่เปนปูชนีย- 
บุคคล  เชนเดียวกันกับสาวกของพระสัมมา - สัมพุทธเจา  หรือมีความหมายอยางเดียวกัน 
กับพระสัมมาสัมพุทธเจาเชนนี้แลว  การเปนครูไมใชเร่ืองเล็กนอย;  การเรียกตัวเอง 
วาครู  ไมใชเปนของที่ทําไดเลน ๆ เพราะครูที่แทจริง  มีความหมายอยางนั้น.  ถา 
ทําไปไมถูกตองตามอุดมคติของครู  ก็กลายเปนครูปลอม ,  ในที ่ส ุด  ก็สูญเสีย 
ความเปน  ปูชนียบุคคลกลายมาเปนลูกจาง  เหมือนกับท่ีเขาประนามครูบางคนในที่ 
บางแหง  วาไมเปนครู  แตเปนเพียงลูกจาง  ที่รับสอนหนังสือเทานั้น. 
 

เหตุที่อุดมคติสูญเสียไปนั้นก็เพราะวา  ผูน้ันเปนฝายทําผิดเอง  ไมใช 
อุดมคติของครูผ ิด .  อุดมคติของครูยังคงถูกเสมอไป   ในฐานะเปนผู นําสัตวใน 
ทางวิญญาณ  แตครูผูนั้น  หรือผูที่เรียกตัวเองวาครูผูนั้น  มาละเลยอุดมคติอันนี้เสีย 
เพราะถือวาอุดมคติกินไมได  ซื ้ออะไร ๆ ก็ซื ้อไมได;  เลยมุ งหวังแตเพียงคาจาง 
หรือเงินเดือน  มาทําตนใหเปนลูกจางไปเสีย  ก็สูญเสียความเปนปูชนียบุคคล. 
 

อาตมาอยากจะแจงดวยอุปมา :  คือสมมุติวา  ถาเราเอาหัวใจมาเปนเกณฑกัน 
และสมมุติวาผาหัวใจออกมาดูได ;  ในหัวใจของครูที่มีอุดมคตินั้น  จะตองมีปญญา 
กับเมตตาเต็มแนนอยู ในหัวใจ.  ปญญา  คือวิชาความรูความสามารถ  สามารถ 
ในหนาที่  ที่จะสองแสงสวางใหกับศิษย  นี้เรียกวาปญญาอยางหนึ่ง;  เมตตา  คือ 
ความรักความเอ็นดู  กรุณาตอศิษยของตน  เหมือนกับวาเปนลูกของตน  นี้เรียกวา 
เมตตาอยางหนึ่ง ;  สองอยางนี้เต็มอัดอยูในหัวใจของครู  ประเภทที่ยึดถืออุดมคติ 
สวนครูที่ละเสียซึ่งอุดมคติอันนี้แลว  ก็กลายเปนลูกจาง;  ในหัวใจไมมีอะไร  นอกจาก 
ความตองการจะรับคาจางหรือเงินเดือน,  และหนักเขาก็คดโกงเวลา  เอาเปรียบใน 
หนาที่การงานของตน  เพราะความเห็นแกตน  เพราะปราศจากปญญาและเมตตา ; 
อยางนี้ก็เลยกลายเปนลูกจางสอนหนังสือ  ไมใชครูตามอุดมคติของคําวาครู. 
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นี่แหละอุดมคติของครูตามหลักพระพุทธศาสนาเปนเชนนี ้  ซึ ่งเปน 
เครื่องชี้ใหเราเห็นวา  คาของครูมีมากเทาไร.  เมื่ออุดมคติของครูมีอยูอยางนี้แลว 
คาหรือราคาของครูจะมีเท าไร.  ไมตองสงสัย  คาของครูจะตั ้งอยู ในฐานะของ 
ปูชนียบุคคล ;  ไมใชลูกจาง.  พวกที ่ลืมอุดมคติกลายเปนลูกจางโดยไมรูสึกตัว 
มิหนําซํ้าประณามอาชีพของครูวาเปนเพียงเรือจาง.  ครูชนิดที ่เปนลูกจางนั ้น 
ประณามอาชีพครูวา  เปนเพียงเรือจาง  ก็คือประณามตัวเองเหยียบย่ําเกียรคิยศ 
ของตัวเอง  วาอาชีพของตัวเองเปนเพียงเรือจาง ;  มาเปนครูเพราะวา  ยังหางานอื่น 
ทําไมได  เปนครูไปกอน  แลวก็เรียนอะไรไปพลาง  มีโอกาสเมื่อไรก็สละอาชีพครู 
ไปยึดถือเอาอาชีพอื่น ;  มีลักษณะเหมือนกับวาเรือจางพอสักวาขามฟากสูฟากโนน 
แลวก็ไปตามปรารถนา ;  อยางนี้เรียกวาผูทรยศขบถตออุดมคติของครู,  และคน ๆ นั้น 
ก็ไมเปนครูแตเปนสักวาลูกจางมาแลวตั้งแตวันแรกที่สมัครเขามาทํางานครู.อุดมคติ 
ของคําวาครูตามหลักพระพุทธศาสนามีอยูอยางนี้  และคาของครูเปนปูชนียบุคคล 
อยางนี้.  นี้อาตมากลาวไปตามตรงโดยไมตองเกรงใจใคร  ขอความนี้จะมีประโยชน 
หรือไมแลวแตทานทั้งหลายที่เปนครู  จะนําไปพินิจพิจารณาเอาเอง. 
 

อาตมากลากลาวตรง ๆ ไมเกรงใครหมดก็เพราะเหตุวาถือเปนเพื่อนกัน 
เหมือนกับท่ีไดกลาวมาแลวขางตน  วาพระศาสดาเปนบรมครู  สาวกของทานทุก 
องคเปนครู อาตมาก็เปนครูพวกทานท้ังหลายก็เปนครู เพราะมีอุดมคติตรงกัน;  เรา 
จึงพูดกันไดอยางตรงไปตรงมา  ในฐานะเปนการปรับทุกขกันหรือปรับความเขาใจกัน 
ในระหวางบุคคลที่เรียกตัวเองวาครูดวยกัน  เพราะฉะนั้นขอใหนําไปพินิจพิจารณาดู 
ใหสมควรแกเหตุการณ,  หรือเทาที่ทานจะถือเอาเปนประโยชนใหไดมากที่สุดอยางไร. 
การเกิดมาเปนมนุษยควรจะไดสิ่งที่ดีที ่สุดที่มนุษยควรจะได  เพราะฉะนั ้นเราจึง 
จะตองพิจารณาดูใหรอบคอบที่สุด  แลวถือเอาประโยชนใหไดมากที่สุดสูงที่สุดและ 
โดยเร็วที่สุดดวย.  คําพูดที่นํามากลาวนี้ก็ดวยความมุงหวังอยางนี้  วาเราจะถือเอา 
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ประโยชนของการเกิดมาเปนมนุษย  และเปนครูนี ้  ใหไดมากที ่ส ุด  นี ้เรียกไดวา 
เราไดพิจารณากันถึงอุดมคติของครูและคาหรือราคาของครู  ตามหลักแหงพระพุทธ- 
ศาสนามาพอสมควรแลว. 
 

ทีนี้เราจะไดพิจารณาตอไปถึงสิ่งที่เนื่องกันกับครู  กลาวคือการศึกษา.  สิ่งที่ 
เรียกวาการศึกษาก็มีอุดมคติเชนเดียวกับคําวาครู,  อะไรเปนอุดมคติของการศึกษา? 
เมื่อกลาวตามหลักของพระพุทธศาสนาแลว  กลาวไดงายที่สุด  หรือวาอยูแคปลายจมูก 
ปลายลิ้น  ใครทุกคนก็กลาวได  เด็ก ๆ ก็กลาวได  วา  อุดมคติของการศึกษา  คือการ 
ดับทุกขทั้งปวงได ส้ินเชิง.  คําวา  “ศึกษา”  ในภาษาไทยเราอาจจะแคบไปก็ไดทั้ง ๆ 
ที่มาจากภาษาสันสกฤตวาศึกฺษาหรือภาษาบาลีเรียกวา  สิกฺขา.  คําวา  ศึกษา  ในภาษาไทยนั้น 
ในภาษาบาลีเรียกวา  สิกฺขา.  ในภาษาสันสกฤต  เรียกวา  ศึกฺษา.  คํา  ๓  คํานี้แมจะตางกัน 
โดยเสียงหรือโดยพยัญชนะ  มันกเ็ปนคํา ๆ เดียวกัน. 
 

คําวา  สิกฺขา  ในภาษาบาลี  หมายถึงการประพฤติปฏิบัติกระทําเพื่อให 
ดับทุกขสิ ้นเชิง  ซึ ่งรวมถึงความรู ด วยเพราะวาเราไมรู เราก็ปฏิบ ัติไมถ ูก;  ฉะนั ้น 
ความรูกับการปฏิบัติตองไปดวยกันไมแยกกัน  ทั้งความรูและการปฏิบัตินั้นมีความ 
มุงหมายที่จะดับทุกขสิ้นเชิง,  ดับทุกขสิ้นเชิง  นับตั้งแตต่ําที่สุดจนถึงสูงที่สุด  เชน 
วาความยากลําบากเพราะไมมีอะไรจะกินก็เรียกวาความทุกขเหมือนกัน  ฉะนั้นเราจึง 
ตองเรียนรูวิชาอาชีพเพื่อจะดับความยากจน  หรือความทุกขเพราะไมมีอะไรจะกิน ; 
แตนี่นับวาเปนเรื่องปากเรื่องทองในขั้นตนขั้นต่ําที่สุด.  การศึกษาชนิดนี้หรือเพียง 
เทานี้จึงยังไมใชอุดมคติของการศึกษา. 
 

ตามความหมายของพระพุทธเจา  ทานหมายความถึงความดับทุกขที่ยิ่งไปกวานั้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือความทุกขที่เกิดมาจากกิเลส  ที่เปนเหตุใหคนเราสูญเสียความ 
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๔๔๕อุดมคติของครูตามความหมายของพุทธศาสนา 

เปนมนุษย.  การที่เรายากจนไมมีอะไรจะกิน  ในขณะนั้นเราก็ยังไมสูญเสียความเปน 
มนุษยยังเปนมนุษยที่ดี  เปนคนดีเปนคนสุจริตอยูได.  แตถาเราตกอยูใตอํานาจ 
ของกิเลสแลว  เราจะสูญเสียความเปนมนุษย  ทั้งที ่ร่ํารวย ;  เราจะเห็นไดวา 
คนที ่มีทรัพยมาก  มีอํานาจมากเปนเจาใหญนายโต  ก็ไมมีความเปนมนุษย  ซึ่ง 
สาปแชงก ันอยู ว า  เป นคอรัปชั ่น   หรือเป นคนอะไรทํานองนั ้น   ตาง ๆ  นานา 
เพราะวาเขาสูญเสียความเปนมนุษย  ทั้งที่กุมอํานาจไวมาก  ทั้งที่มีเงินมาก  ทั้งที่มีอะไร 
ตาง ๆ มาก.  เพราะฉะนั้นทานจึงถือวา  ความทุกขที่เกิดมาจากกิเลสเปนมูลเหตุนั้น 
นากลัวกวาความทุกขในทางวัตถุ  เชน  ความยากจนหรือความเจ็บไขเปนตน. 
 

การศึกษาของเราควรจะตองขยายใหสูงขึ้นไป  จนถึงกับสามารถกําจัด 
ความทุกขที ่เกิดจากกิเลสไดดวย  จึงจะเปนการดับทุกขสิ ้นเชิง;  นี้เปนความ 
มุงหมายของคําวาสิขา  หรือศึกษาตามหลักแหงพระพุทธศาสนา  ในชั้นแรกก็จะ 
ตองเรียน  เรื่องมีใหเรียนมาก  ซึ่งเรียกกันวาพระไตรปฏกเปนหนังสือหลายหมื่นหนา 
ก็ไมนอยกวาตํารับตําราทางฝายอื่น  เมื่อเรียนแลวก็จะสามารถปฏิบัติไดจนถึงที่สุด 
จึงเปนการศึกษาที่สมบูรณ  กลาวคือไดรับผลเปนความดับทุกขสิ้นเชิง  เพราะฉะนั้น 
อุดมคติการศึกษาในทางพระพุทูธศาสนายอมหมายถึงการดับทุกข  ตั้งแต 
เบื้องตนที่สุดจนถึงเบื้องที่สูงที่สุด,  หรือวาทั้งอยางต่ํา  อยางกลาง  และอยางสูง  คือ 
เอาชนะไดทั ้งโลกนี้และโลกอื่น  และเหนือโลก  คือ  นิพพาน  ทานทั้งหลายจะ 
สนใจหรือไมสนในขณะนี้  ก็ขอใหฟงไวกอนวา :  หนาที่ที่เราจะตองเอาชนะใหไดนั้น 
คือเอาชนะโลกนี้ใหได  เอาชนะโลกอื่นใหได,  และเอาเรื่องเหนือโลก  คือ  พระ 
นิพพานใหได. 
 

เรื ่องโลกนี ้  หมายถึงสิ ่งที ่เราจะตองรู และกระทําในโลกนี ้  เชนการ 
ทํามาหากิน  ความเจริญกาวหนาตาง ๆ เปนคนดีอยูไดในโลกนี้  นี้เรียกวาชนะโลกนี้. 
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สวนโลกอื่น  หมายความวา  เราจะตองกระทําในลักษณะที่แมจะตองไปเกิดในที่อื่น 
ในโลกอื่น  ในชาติอ่ืน  ก็ยังคงดีอยูได.  แตในที่สุดซ่ึงเปนเรื่อง  เหนือโลกก็คือ  ดับ 
กิเลสไดสิ ้นเช ิง  ไมเก ิดในโลกไหนอีกต อไป   เร ียกวาพระนิพพาน   เพราะฉะนั ้น 
การศึกษาในพระพุทธศาสนา  ก็คือสามารถทําใหบุคคลเอาชนะโลกนี้ทั้งหมดได  เอา 
ชนะโลกอื่นทั้งหมดได  และในท่ีสุดทําใหอยูเหนือโลกโดยประการทั้งปวง  คือการ 
บรรลุนิพพาน. 
 

สวนอุดมคติของคําวา  “การศึกษา”  ของทานทั้งหลายที่เปนครู  ที่ถูก 
อบรมอยูในปจจุบันนี้  จะเปนอยางไรนั้นทานทั้งหลายยอมทราบดี.  แตขอใหลอง 
พิจารณาดูใหดีเถิดวามันเพียงพอหรือยัง ?  เพียงพอแกความเปนมนุษยของเรา 
ที่จะอยูกันเปนปกติสุขหรือยัง?  ถาหากวาอุดมคติของคําวาการศึกษา  มีความหมาย 
แตเพียงวา  ทําใหบุคคลผูนั้นสามารถอยูไดสะดวกสบายในสังคม  หรือเขากันไดกับ 
สังคมเหลานี้แลว  มันจะเพียงพอเพื่อดับทุกขหรือไม? 
 

ที่วาทําใหสามารถอยูไดในสังคม  หรือวาเขากันไดกับสังคมนั้นมันไมมี 
ความหมายอะไรมากไปกวาสังคมเปนอยางไร  เราก็ทําตัวใหเขากับเขาได  ไมกระทบ 
กระทั ่งก ัน .  ทีนี ้  ถาหากวาสิ ่งคมนั ้นนิยมไปในทางต่ํานิยมไปในทางเปนทาส 
ของกิเลสตัณหาแลวจะเปนอยางไร?  ในที่สุดก็จะตองมีความทุกขเหมือนกับที่เรา 
เห็นประจักษตาอยูในบัดนี้วา  สังคมในโลกนี้ไมไดเพงเล็งถึงการที่จะดับกิเลสตัณหา ; 
แตสงเสริมกิเลสตัณหา  คือตางคนตางแยงชิงประโยชนที่มีอยูในโลก  เพื่อจะเอามา 
เปนของตนใหมากยิ่งขึ้น  จนถึงกับเกิดการแบงกันเปนฝกเปนฝาย  แตละฝายก็มีอํานาจมาก 
ก็เลยตั้งขอท่ีจะประหัตประหารทําลายลางกัน  คือท่ีเราเรียกกันวามหาสงคราม.  เรา 
ก็พลอยกระทบกระเทือนกับเขาดวย  อยู ไมเปนสุข ;  เพราะวา  ความเจริญหรือ 
ความมุงหมายของสังคมนั้น  มุงไปยังประโยชนทางวัตถุอยางเดียว  ไมคํานึงถึง 
ประโยชน  ทางจิตทางวิญญาณ. 
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การที่จะแบงกันเปนคายสองคาย  ในระหวางครึ่งโลก  ๒  ครึ่งนี้  ก็ไมมี 
ความประสงคอื่นนอกจากแยงชิงทางวัตถุ  เขาตองการที่จะเอาเปรียบกันใหมากที่สุด 
เทาที่จะมากได  เพื่อจะไดเอาประโยชนที่มีอยูในโลกนี้  มาเปนของตัวใหมากที่สุด 
เขาจึงรบกัน;  เพราะฉะนั้นการศึกษาของเขา  จึงมุงหมายแตจะทําคนใหสามารถ 
ในการที่จะทําหนาที่อยางนี้เทานั้น :  คือสามารถที่จะทําหนาที่แสวงหาประโยชน 
กอบโกยประโยชนทั้งทางตรงทางออม  มาเปนของตนใหมาก  แลวก็มาสํารวยใน 
ลักษณะที่เรียกวา  “กินดีอยู ดี”;  แตเกินขอบเขต  คือถูกกิเลสตุณหาครอบงํา 
ไมมีขอบเขตของการกินดีอยูดี. 
 

นี้ทําใหถึงกับมัวเมา  จนไมรูวาอะไรควรทํา  อะไรไมควรทํา  โลกของเรา 
จึงยุงเหยิง  ดวยสิ่งที่เรียกวาสงคราม  สงครามรอนบาง  สงครามเย็นบาง  สงคราม 
บนดินบาง  สงครามใตดินบาง  ตาง ๆ นานา;  เพราะเหตุวาการศึกษาของโลก 
นําไปผิด  เพราะมุงอุดมคติแตเพียงวา  จะเอาผลทางวัตถุแตอยางเดียว  ไมคํานึง 
ถึงความดับทุกขในดานจิตหรือดานวิญญาณ  ตามแบบของพระศาสนาเสียเลย  เราจะ 
เห็นไดวาศาสนาทุกศาสนา  ไมวาศาสนาไหนหมด  ลวนแตมุงหมายที่จะใหมนุษย 
ทุกคนไดรับความสงบสุขในดานจิตดานวิญญาณดวยเสมอไป ;  แตการศึกษา 
ของโลกปจจุบันกลับมุงไปแตในทางวัตถุ  หรือทางเนื้อทางหนังแตอยางเดียว  ซึ่ง 
เปนที่ตั้งความมัวเมามืดหนามัวตา,  ในที่สุดเห็นการฆากันตายนี้เปนของเลน  ๆ ; 
เห็นการฆาตัวเองตาย  กระโดดน้ําตายอยางนี ้เป นของวาเลน ;  นี ่เพราะการศึกษา 
ไมหันหนาเขาหาธรรมะ  ยอมตายดวยอาการอยางนั้น  เพราะความมืดหนามัวตา. 
ของบุคคลนั ้น  ไดนําบุคคลนั ้นไปผิดทาง,  บูชาความสุขทางเนื ้อทางหนังเปน 
สรณะยิ่งกวาพระพุทธเจา,  นี้เรียกวาการศึกษาซึ่งนําบุคคลไปสูความพินาศ. 
 

ถาหากตองการแตเพียงวา  คนหมูมากเขาเปนกันอยางไร  ตัวเองก็จะเปนไป 
อยางนั ้น  ;  แลว  คนหมู มากมาจากอวิชชา  ตกอยู ใตอํานาจของกิเลสตัณหา 
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สวนมากจึง เปนไปตามทางของกิเลสตัณหา .  เมื ่อคนหมู มากในโลกเปน 
เสียอยางนี้แลว  โลกนี้จะเปนอยางไร;  ไมตองสงสัยจะตองลุกเปนไฟยิ่งขึ้นทุกวัน ๆ 
แมวาการศึกษาหรือการกาวหนา  การคนควาทางวัตถุ  จะเจริญรุงเรืองสักเทาไร 
มันก็เจริญรุงเรืองไปในทางที่จะทําบุคคลในโลกใหลําบากยุงยากยิ่งขึ้น,  ใหมีความ 
ทุกขมากขึ ้นกวาเดิม   ตอเมื ่อไรเขาใหการศึกษานั ้นเปนไปถูกทาง  ทั ้งทางวัตถุ 
และทางจิตใจ  ไมสูญเสียอุดมคติของการศึกษาแลว  การกาวหนาในโลกนี้จะเปน 
ไปเพ่ือความสงบสุข  ความสะดวกสบาย  ควบคูทั้งทางกายและทางจิต. 
 

เดี๋ยวนี้มันเปนไปในทางกายหรือทางวัตถุมากเกินไปจนเฟอ ;  สวน 
ทางจิตหรือทางวิญญาณนั ้น  ยังไมมียังเงียบเหงา  ยังลาหลัง;  เพราะวาผู นําใน 
ทางวิญญาณนั้นไดละเลยตอหนาที่ของตน  เนื่องจากเขาใจในอุดมคติของคําวา 
การศึกษา  ผิดไปจากความจริง;  จึงหวังวาเราในฐานะที่เปนมนุษยสามัญทั่วไปและ 
เปนครู  รับผิดชอบในการที่จะจัดโลกนี ้ใหเปนอยางเหมาะสมอยางไร  จะตอง 
ระลึกนึกถึงเปนขอแรก. 
 

คําวา  “ครู”  พักไวกอน  แตคําวา  “มนุษย”  คนหน่ึง  ซึ่งเราก็เปนกัน 
ทุกคนนี ้,  เปนมนุษยคนหนึ ่ง ๆ นี้  มันมีหนาที ่อยางไรที ่จะตองจัดโลกของเรา. 
เราจะจัดโลกของเราใหเปนไปในลักษณะอยางไร  จึงจะสมกับท่ีเราเปนมนุษยคนหนึ่ง 
เกิดมาเพื่อทําโลกนี้ใหเปนโลกที่มีความสุข  มีความผาสุขหรือสันตสิุข. 
 

อาตมาเห็นวาไมมีทางอื่นใด  นอกจากทางที่เราจะตองเขาใจ  ความหมาย 
ของคําวา  “การศึกษา”  ใหถูกตอง,  และในที่สุดเขาใจในอุดมคติของคําวา  “ครู” 
นี้ใหถูกตอง.  เพราะวาครูเปนบุคคลประเภทที่นํามนุษยทุกคนในโลก :  ทั้ง ๆ ที่ครูเอง 
ก็เปนมนุษยคนหนึ่งดวยเหมือนกัน  แตรับอาสาทําหนาที่เปนผูนํานําทั้งในทางวัตถุ 
และนําทั้งในทางจิตใจ  คือนําทั้งในทางรางกายและนําทั้งในทางวิญญาณ.  เมื่อนําไป 
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ถูกทางแลว  โลกนี้ก็จะเปนไปในลักษณะที่นาดู  คือมีความเจริญรุงเรืองไปในทาง 
สงบเย็น;  ไมเจริญรุงเรืองไปดวยลูกระเบิดหรือดวยไฟหรือดวยความทุกขยาก 
ความลําบากความทนทุกขทรมาน. 
 

นี้จะเห็นไดวา  สันติสุขหรือสันติภาพอันถาวรของโลกนั้นยอมขึ้นอยูกับ 
การเขาใจอันถูกตองของคําวา  “การศึกษา”.  ถาหากวาการศึกษาไดรับการพินิจ 
พิจารณาจนเขาใจอยางถูกตองและไดดําเนินไปอยางถูกตองตรงตามที่เปนจริงโลกก็จะ 
ดีกวานี ้  และจะอยูในฐานะที่นาดูยิ ่งกวานี ้,  และถาหากวาโลกไดยึดถืออุดมคติ 
ของการศึกษา  ตรงตามความหมายที่พระพุทธเจาทานไดประทานไวแลว  โลกก็จะ 
ยิ่งดีกวานั้นไปอีกคือจะกลายเปนโลกของพระอริยเจาที่ปราศจากความทุกข  โดย 
ประการทั้งปวง.  ไมตองมีทหาร  ไมตองมีตํารวจ  ไมตองมีเรือนจํา  โรงเรียนก็แทบ 
จะวาไมจําเปน  เพราะวาอาจจะมีการสั ่งสอนกันทั ่วไปไดทุกหนทุกแหง  เพราะ 
คนประพฤตดีอยูที่ เนื้อที่ตัว  เปนตัวอยาง .  
 

เดี ๋ยวนี ้เราตองตั ้งโรงเรียนดัดสันดาน,  โรงเรียนที่ไมควรจะตั้ง;  ตอง 
มีคุกมีตะราง  มีตํารวจมีทหารมีอะไรตาง ๆ ซึ่งลวนแตทําความยุงยากลําบากใหมนุษย 
เราเอง.  เพราะวาเราดําเนินการศึกษาของโลกมาในลักษณะนี้ในรูปนี้  แลวจะไป 
โทษใครที่ไหน;  จะไปโทษพระเปนเจาก็ไมถูก  เพราะวาพระเปนเจาไมไดกําหนด 
อุดมคติของการศึกษาอยางนี้;  กําหนดไวเปนอยางอื่นซึ่งเราละเลยเสีย.  เรามา 
กําหนดอุดมคติของการศึกษาตามใจชอบ  วาเพื่ออยูรวมกันไดสะดวกในสังคมหรือ 
เขากันไดกับสังคม :  ถาสังคมสวนมากตกอยูใตอํานาจของกิเลสแลว  เราก็กลายเปน 
มนุษยที่ เบียดเบียนมนุษยกันเอง  โดยไมตองสงสัย.  ฉะนั้นเราจะตองนําสังคมไป 
ในทางที่จะชนะกิเลส  รูจักบังคับตัวเอง  ควบคุมตัวเอง. 
 

ควรจะขยายอุดมคติ  หรือความหมาย  ของคําวาการศึกษานี้ใหสูงสุด 
ตามที่พระพุทธเจาทานตองการ  คือวาดับทุกขสิ ้นเชิง  ทั้งทางกายและทางจิต ; 
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 พุทธิกจริยธรรม ๔๕๐

จะตองรู เรื ่องทางจิตใหมาก  เทากับที ่เรารู เรื ่องทางกาย.  เดี ๋ยวนี ้เรารู เรื ่องทาง 
วัตถุหรือทางกายนี้มากเกินไป  แตไมรูเร่ืองทางจิตหรือทางวิญญาณใหพอกัน  การ 
จัดการศึกษาจึงเปนไปครึ่งเดียวหรือซีกเดียว  คือเปนไปแตเพื ่อประโยชนสุขทาง 
รางกาย ;  ซึ่งในท่ีสุดก็นําไปสูความมัวเมามึนเมาในความสุขทางเนื้อทางหนัง  ไมมี 
ความสงบสุขในทางจิตหรือทางวิญญาณ .  ฉะนั้น  ถาหากวาทานทั้งหลายที่เรียก 
ตัวเองวาครูทุก ๆ คนในโลก  ชวยกันหมุนโลกใหไดรับแสงสวางในทางจิตทาง 
วิญญาณแลว  โลกของเรานี้จะนาดูกวานี้.  เราทุกคนจะไมลําบากเหมือนที่กําลัง 
ลําบากอยูในปจจุบันนี้  ซ่ึงมีอะไรลวนแตเปนความขาดแคลนยิ่งขึ้นทุกที  เพราะวาเรา 
จัดโลกนี้ไปแตในทางใหมันเปนอยางนั้น :  คือตกอยูภายใตอํานาจของกิเลส  ไมมี 
อุดมคติตามความหมายของบัณฑิตทั้งหลาย  มีพระพุทธเจาเปนตนเปนประธานเสียเลย. 
 

อุดมคติของการศึกษา  ไมควรจะหยุดอยูเพียงแควาทําตัวใหเขากันได 
กับสังคม ;  แตควรจะกลาคิดกลานึกใหสูงไปกวานั้น  คือจะจูงสังคมใหไปสูความ 
ดับทุกข  หรือพระนิพพานใหจนได.  ฟงดูแลวก็นาสั ่นหัว  หรือรูสึกวาจะเปน 
เรื่องที่เหลือวิสัย ;  แตความจริงก็ยังคงเปนอยูอยางนั้น  ความถูกตองก็ยังคงเปนอยู 
อยางนั้น. 
 

อุดมคติของการศึกษา  หมายความวา  ทําใหคนสามารถเอาชนะ 
ความทุกขทั ้งปวง ;  โดยเฉพาะก็คือเอาชนะกิเลสทุกชนิด  แลวก็เปนนิพพานเอง 
โดยไมตองปรารถนานิพพาน.  เม่ือคนเราบังคับความชั่วในจิตใจ  คือ  ความโลภ 
ความโกรธ  ความหลง  ไดหมดจดสิ้นเชิงแลวก็ยอมเปนนิพพานขึ้นมาเอง :  ไมมี 
ใครคิดจะเบียดเบียนใคร  ไมมีใครคิดจะรวงเกินใคร  ไมมีใครคิดที่จะเอาเปรียบใคร ; 
แลวมันจะรบกันไดอยางไร  ขอใหลองคิดดู. 
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การรบกันดวยการเอาเปรียบกัน  อยางที่เรียกวาสงครามเย็น  สงคราม 
ใตดิน  นั่นแหละรายกาจยิ่งไปกวาสงครามรอน ๆ หรือสงครามบนดิน;  เพราะมัน 
ทรมานใจ  ทั้งหลับ  ทั้งตื่น  ทั้งกลางวัน  ทั้งกลางคืน  ตั้งแตเกิดจนตาย.  ไมเหมือน 
สงครามรอนหรือสงครามบนดินซึ่งมันมีเปนครั้ง ๆ คราว ๆ ;  ลูกระเบิดทําอันตราย 
เราไดก็แตเพียงรางกาย.  แตกิเลสมันทําอันตรายวิญญาณ ,  ทําอันตรายจิตใจ 
ทําใหสูญเสียความเปนมนุษย  เราถูกระเบิดตายกี่ครั้งกี่หนก็ไมสูญเสียความเปนมนุษย 
เพราะเราไมไดทําชั ่วทําบาปอะไร.  แตถาเราถูกกิเลสระเบิดเอาครั้งเดียว  มันก็ 
สูญเสียความเปนมนุษย  คือทําชั่ว  หมดความเปนมนุษย;  เพราะการประพฤติ 
ไมสมแกความเปนมนุษย.  นี้อะไรจะนากลัวกวา  คือลูกระเบิดนากลัวกวา  หรือ 
วากิเลสนากลัวกวา? 
 

ถาเราไมตองการทั ้ง  ๒  อยางคือไมตองการทั้งลูกระเบิด ,  และ 
ไมตองการทั้งกิเลส,  เราก็ตองจัดการศึกษาของเราใหเปนไปในทางที่จะกําจัดกิเลส. 
เมื ่อกําจัดกิเลสของคนในโลกไดแลวไมตองสงสัยลูกระเบิดในโลกนี ้จะไมมีสัก 
ลูกเดียว ;  ลูกระเบิดเกิดขึ้นมาในโลก  เพราะกิเลสของคน .  เมื ่อตัดตนตอ 
ของมันเสียได  คือกําจัดกิเลสของคนในโลกเสียได  ลูกระเบิดก็ไมมี  ความระส่ําระสาย 
ทุกขยากเดือดรอนอันอื่นก็ไมมี. 
 

นี ้จ ึงเห ็นวา   การศึกษาที ่มุ งหมายจะกําจัดก ิเลสตามอุดมคติ  ของ 
พระพุทธเจานั ่นแหละ  เปนการศึกษาที ่ถูกตอง  สําหรับมนุษยโดยแทจริง ; 
ผิดจากนั้น  ก็จะเปนการศึกษาครึ่ง ๆ กลาง  ๆ ใหความเมามัวในทางวัตถุ  ทางเนื้อ 
ทางหนัง  ทางรางกายอยางเดียว  แลวก็นําไปสูความวินาศอยางที่เราจะไดเห็นกัน 
ถายังขืนดําเนินกันไปในรูปน้ี. 
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ทีนี้   จะไดพิจารณากันตอไปถึง  คําวา   “ครู”  กับคําวา  “การศึกษา” 
เนื่องกันอยางไร ?  ทานทั้งหลายยอมทราบไดดวยตัวเอง  ไมตองมีใครบอกเลาวา 
คร ูนี้   คือผู ป ระศาสน การศึกษา   ครูกับการศึกษาแยกกัน ไม ได  :  ครู เป นผู 
ประศาสนการศึกษา  ก็หมายความวาเปนผูจัดการศึกษา ;  เปนผูมอบใหซึ่งการศึกษา 
เปนผูทําการศึกษา  เปนผูควบคุมการศึกษาว  อะไร ๆ ก็ลวนแตตกอยูในมือของครู 
จนกลาววาครูเปนผูนําโลกในดานจิตหรือดานวิญญาณ   อยางที่กลาวมาแลวแตตอง 
เปนครูตามอุดมคติของพระพุทธเจา  ฉะนั้นอาตมาจึงจะไดกลาวถึงการประศาสน 
การศึกษาของครูตามแบบของพระพุทธเจาตอไป : 
 

การยกวิญญาณหรือการประศาสนการศึกษาทั่ว ๆ ไปเราจะเห็นไดวา 
ความมืดหรือความตกต่ําในทางวิญญาณนั้น  ตามธรรมดาสามัญเริ่มมาตั้งแตแรก 
คือแรกกําเนิดมา  มันก็สอน  หมายถึงสอนในสิ ่งที ่ควรจะรู  :  เรื ่องการกินอาหาร 
การนอน  การนุ งหมตาง ๆ ที ่บิดามารดาสอน  กระทั ่งมาเรียนหนังสือในโรงเรียน 
อบรมเรื่องจรรยามารยาท   แตในที่สุดอบรมวิชาชีพท่ีสูงที่สุด  ถึงขั้นอุดมศึกษา 
กระทั่งเปนครูบาอาจารยในวิชานั้น ๆ นี้เรียกวาการประศาสนการศึกษาโดยทั่วไป; 
แตแลวในที ่ส ุด  ไมไดเลยไปถึงจุดที ่เป นที ่มุ งหมายอันแทจริง  คือทําใหคนเอา 
ชนะกิเลสได.  การประศาสน การศ ึกษา   จึงเรียกว า   ยังเป นไปครึ ่ง  ๆ  กลาง  ๆ 
หรือไมสมบูรณ  หรือถึงกับผิดเอาทีเดียว  เพราะวาไมสามารถจะนําผูรับการศึกษานั้น 
ใหสามารถชวยตัวเองได.  แมกระทั่งที่เรียกวามาเปนครูในที่สุดแลวก็ยังไมสามารถ 
กําจัดทุกขหรือบําบัดทุกขของตัวเองได ;  เพราะวาบุคคลที่เปนครู  ที่เรียกตัวเองวา 
เปนครู  ก็ยังมืด  ยังงง  ยังแกปญหาของตนเองไมได.  ครูบางคนก็ยังกินยาตาย 
กระโดดน้ําตาย  แกปญหาของตัวเองไมได  ทั้ง ๆ ที่เรียกตัวเองวาครู.  นี่ขอใหลองคิด 
ดูวา  ในลักษณะเชนนี้เขาจะประศาสนการศึกษาใหแกศิษยไดอยางไร? 
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มันนาจะมีการทําความเขาใจกันเสียใหมวา  การประศาสนการศึกษานั้น 
ตองไดแกการทําตัวอยางที่ดีอยูที่เนื้อที่ตัว ;  ใหศิษยเห็นวา  ทําอยางนี้จึงจะเอาชนะ 
ความทุกขได.  การประศาสนการศึกษาชนิดเอาชนะความทุกขไดเปนการประศาสน 
การศึกษาตามแบบของพระพุทธเจา  ทานจึงนิยมการที่ประพฤติปฏิบัติอยูที่เนื้อท่ีตัว 
ใหคนอื่นเห็นวาประพฤติปฏิบัติอยางนี้  แลวจะเอาชนะความทุกขได.  ทานไมนิยม 
เพียงแตสอนใหรูหนังสือ  หรือวาสอนจริยาสอนศีลธรรม  ก็สอนดวยคําพูดหรือสอน 
ดวยหนังสือ ;  ทั้งครูทั้งศิษยก็ชวยกันทอง  ไมมีการประพฤติอยูที่เนื้อท่ีตัว.  การทํา 
อยางนี้เหนื่อยเปลา  เพราะวาศิษยไมไวใจครู  เพราะเห็นวา  ครูก็ไมไดทํา  ครูไดแต 
พูดอยางนกแกวนกขุนทอง  ศิษยก็เกิดความไมไววางใจครู. 
 

ทีนี้สมมติวากลับกัน  ครูไมตองพูดไมตองสอนดวยปากดวยเสียง  แตทํา 
การประพฤติปฏิบัติอยูที่เนื้อท่ีตัวใหเปนปกติ  ละเวนจากสิ่งที่ไมควรประพฤติ  กระทํา 
ทุกอยางเปนแบบฉบับอยูที ่เนื ้อที่ตัว  อยางนี ้ศิษยก็จะไวใจครู  และทําตามครู ; 
ศิษยก็จะมีความรักครูเทากับรักพอแม ;  ศิษยก็จะมีความเคารพเกรงกลัวครู  เชน 
เดียวกับท่ีเกรงกลัวคนที่เขาเกรงกลัวมาก ๆ อยางเกรงกลัวผูมีอํานาจวาสนา  หรือกลัว 
สิ่งที่จะทําใหเขาตาย. 
 

นี่เราจะเห็นไดวา  ในยุคสมัยที่การศึกษามีอุดมคติอยางของพระพุทธเจา 
และครูที่มีอุดมคติตามแบบของพระพุทธเจานั้น  ศิษยเคารพครูอยางยิ่ง  ศิษยรักครู 
อยางยิ่ง  ซึ่งในปจจุบันนี้แทบจะหาไมได  จะหาลักษณะอยางนั้นไมได  ในสมัยที่ 
อุดมคตขิองคําวาครูหรือการศึกษาไดเปลี่ยนแปลงไป.  นี้เราจะโทษใครก็ไมได 
มันเปนเรื่องของสวนรวม  แตสวนรวมมันก็ไมใชใคร  มันก็คือเราทุกคน.  ฉะนั้น 
หนาที ่ของการแกไขก็ตกอยูที ่เรา  เราจะเปนครูกันจริงหรือไม  หรือวาเราจะเปน 
แตเพียงลูกจางสอนหนังสือ.  นี้เปนเรื่องที่เราจะตองตัดสินใจ  ถาเราเปนคนรัก 
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 พุทธิกจริยธรรม ๔๕๔

อุดมคติ  เราตองตัดสินใจในทางที่จะเปนครู  ไมตัดสินใจไปในทางที่จะเปน 
ลูกจาง  รับจางสอนหนังสือ ;  เมื่อนั้นแหละ  ความเปนครูตามอุดมคติของพระ- 
พุทธศาสนาก็จะมีขึ้นมาในโลกนี้  และนําโลกไปสูความสงบสุขหรือสันติสุขได. 
 

อาตมาอยากจะวิงวอนขอใหตัดสินใจ  แตมิไดขอรองหรือบังคับวาให 
ตัดสินใจไปในรูปไหน  เพราะวาทุกคนยอมเคารพนับถือตัวเอง มีเกียรติยศของตนเอง ; 
แตถามองเห็นวา  โลกของเราจะรอดไดดวยอาการอยางไร  แลวตัดสินใจไปโดยทํานอง 
นั้น  นั่นจะเปนประโยชนอยางยิ่ง.  เพราะวาอยางนอยก็จะทําใหเราทุกคน  รวมทั้ง 
ตัวเราเองดวย  ประสบความสงบสุขในโลกนี้  และจะทําใหเรา  ตั้งอยูในฐานะเปน 
ปูชนียบุคคล   คือไมเปนแตเพียงลูกจางสอนหนังสือ .  แตจะเปนปูชนียบุคคล 
คือวาเปนบุคคลที่มีบุญคุณอยูเหนือศรีษะคนทุกคนในโลก  เพราะวาเราทําหนาที่ 
สองแสงสวางแกดวงวิญญาณของโลกเปนสวนรวม  เราสมัครเปนสมาชิกอยูในกลุม 
ของบุคคลผูนําวิญญาณของโลก  หรือยกสถานะทางวิญญาณของโลกใหสูงขึ้น. 
 

เปรียบเทียบกันดูใหดี  วาการไดเปนอยางนี้,  กับการท่ีเราไดเงินเดือน 
เดือนหนึ่งสักลานหนึ่ง  อันไหนจะมีคายิ่งกวากัน?  การที่เราตั้งอยูในฐานะเปนปูชนีย- 
บุคคล  ทําโลกนี้ใหสงบสุขได  และมีรายไดเพียงพอเลี้ยงชีพไปวันหนึ่ง ๆ ตามสะดวก 
สบาย  กับการที่เราจะไปแสวงหาอาชีพอื่น  ที่มีรายไดเดือนละลานหนึ่ง  อยางนี้เรา 
จะเอาขางไหน?  เราจะเลือกเอาขางไหน?  ถาเรายังทนเปนครูอยูตอไป  ก็หมายความ 
วา  เรารักอุดมคติ  ไมใชอาชีพครูเปนเพียงเรือจาง  ดังที่ไดกลาวแลวขางตน.  เรา 
สมัครที ่จะเปนปูชนียบุคคลเพื่อจะชวยกันทําโลกนี้ใหนาดู  ใหสงบสุข  สมกับ 
ที่วาเราเปนครู.  แตก็ยังมีประชาชนบางพวกที่ตกเปนทาสของกิเลส  ตกเปนทาส 
ของปศาจทางเนื้อทางหนังวาทําอยางนั้นมันโง ;  เงินเดือนตั้งลานหนึ่งมันมากพอ 
ที่จะใชซื้ออะไรไดมากมาย  จะไปนึกถึงอุดมคติของครูอยูทําไม ;  อยางนี้ก็ได  มัน 
เปนเรื่องที่ทําใหกระอักกระอวนใจ  จะตองตัดสินใจ  ดวยจิตใจที่เขมแข็ง. 
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อาตมาขอแสดงความเคารพนับถือคุณครู  ที่เปนครูโดยแทจริง  ที่รัก 
อุดมคติของครูโดยแทจริงไวในที่นี้ดวยวา :  พระสัมมาสัมพุทธเจาทานก็เคารพบุคคล 
ชนิดนั้น  ในฐานะที่บุคคลชนิดนั้น  มีธรรมะอยูในตน  เต็มอัดอยูในตน  มีเมตตา 
มีปญญาเต็มอยูในดวงวิญญาณของตน ;  พระพุทธเจาทานยอมเคารพธรรมะ. 
 

คนที่เคยอานหนังสือพุทธประวัติ  ที่ออกมาจากพระโอษฐของพระองคเอง 
จะพบประโยคที ่วา   พระพุทธเจาทานก็ทรงเคารพธรรมะ   คือทานตรัสรูเปน 
พระพุทธเจาแลวทานมาคํานึงวา  เปนพระพุทธเจาแลวจะเคารพอะไรดี.  ถาไปเคารพ 
ใครคนใดคนหนึ่งเขา  มันจะทําใหเขาเดือดรอนจนศรีษะแตกเปนเจ็ดเสี่ยงทีเดียว 
ฉะนั้นจึงไมมีทางที่จะไปเคารพใครได.  แตถาอยูโดยปราศจากการเคารพหรือท่ีเคารพ 
ก็ไมสมควร  ในที่สุดก็พบวาธรรมะอยางเดียวเทานั้น  เปนสิ่งที่พระพุทธเจาเคารพได. 
พระพุทธเจาทั้งหลายทุก ๆ พระองคในอดีตก็เคารพธรรมะ  พระพุทธเจาทุก ๆ องค 
ในอนาคตก็จักเคารพธรรมะ,  พระพุทธเจาในปจจุบันนี ้ก็เคารพธรรมะ ;  ทาน 
ตรัสยืนยันไวอยางนี ้.  ฉะนั ้นถาเราเห็นแกธรรมะ   เคารพธรรมะ   ยิ่งกวาเห็น 
เงินเดือนหรือคาจาง  ก็จะเปนที่เคารพของเทวดาและมนุษย  รวมทั้งพระพุทธเจา 
ดวย.  อุดมคติที ่เปนไปในลักษณะเชนนี ้  หรือสูงไปในลักษณะเชนนี ้  จะเลวหรือ 
ต่ํากวาเงินที่ซื้ออะไรกินไดหรือไม  ขอใหลองพิจารณาดู. 
 

ทานทั้งหลายจะตองพิจารณาใหละเอียดละออสักหนอยหนึ่งวา  ความยุงยาก 
ในตัวทานเอง  หรือ  ความยุงยากในครอบครัวของทานเอง  นั้นมันเกิดมาจากการบูชา 
อุดมคติ  หรือวาไมบูชาอุดมคติ  ความเดือดรอนยุ งยากในครอบครัวของใคร 
ก็ตาม  ที่เกิดขึ้นประจําวันประเดือนก็ตาม  ไปสอดสองดูเถิดวา  มันเกิดมาจากอะไร 
ในที่สุดก็จะเห็นวา  เพราะสมาชิกในครอบครัวนั ้นไมมีอุดมคติ  ไมบูชาอุดมคติ. 
เห็นแกประโยชนสุขในทางวัตถุ  เชนเงินเชนความสุขทางเนื้อหนัง  ความเพลิดเพลิน 
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 พุทธิกจริยธรรม ๔๕๖

ความสนุกสนานเอร็ดอรอย  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ดวยกันทั้งนั้น. 
ความไมเคารพอุดมคติเชนนั้นแหละ  จะทําใหเกิดความยุงยากขึ้นในครอบครัวเศรษฐกิจ 
ไมมีวันจะสมดุลยไดในครอบครัวชนิดนั ้น  ซึ ่งเปนครอบครัวที ่ไมรู จ ักอิ ่มจักพอ 
ดวยกิเลสตัณหา;  เพราะวากิเลสตัณหาเปนสิ่งที่ไมรูจักอิ่มจักพอ  เพราะฉะนั้น 
ความวิวาทบาดหมาง  ความยุงเหยิงโกลาหล  อลเวงตาง ๆ จักมีในครอบครัวนั้น 
ซึ่งปราศจากอุดมคติ ;  ถากลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ  ปราศจากธรรมะ. 
 

ถาวาครอบครัวไหน  ตั้งอยูในอุดมคติ  ยึดธรรมะเปนหลัก  มีธรรมะ 
เปนเครื่องเคารพบูชา  เชนเดียวกับพระพุทธเจาแลว  แมจะยากจนขนแคนอยางไร 
ก็ไมมีความทุกข  ไมมีความยุงยาก  ไมมีความระส่ําระสาย  แมจะเปนครอบครัวของ 
ชาวนาที่ยากจน  ก็ยังมีความสงบสุข  ดูแลวหนาเลื่อมใส  นาบูชา  ยิ่งไปเสียกวา 
ครอบครัวที่รายไดเปนพันเปนหมื่นตอวันตอเดือน ;  แตเต็มไปดวยความเรารอน 
มีความสุกชนิดที่มี ก.  สะกดความสุก  ก.  สะกด  คือสุกชนิดตมใหสุก  เผาใหสุก 
เผาใหเกรียม  ไมใชความสุข  ข.  สะกด  ซึ่งเปนความสุขเย็น  หรือเปนความสงบสุข. 
ครอบครัวที่ปราศจากอุดมคติ  จึงถูกเผาถูกลน  อยูดวยความเรารอน.  เพราะฉะนั้น 
ใครที่เปนบุคคลผูนําในทางวิญญาณ  เชนหัวหนาครอบครัวก็ดี  หรือโดยทั่วไป  คือ 
ครูทั้งหลายก็ดี  นาจะไดนึกถึงตนเหตุของความทุกขยากลําบากในโลกนี้ใหมาก  จะได 
เปนเครื ่องตัดสินใจวา  เราจะเลือกเอาอุดมคติ  หรือเลือกเอาประโยชนทางวัตถุ 
ดังที่กําลังนิยมกัน .  
 

เราจะเห็นไดวาไดประชุมกันมาแลวหลายคราวหลายหน  เพื่อแกไข 
สถานะการณอยางนั้นอยางนี้ของรัฐบาลก็มี  ที่ต่ําลงมาก็มี  กระทั่งของประชาชน 
ลวน ๆ ก็มี  แตแลวเราจะเห็นวา  การประชุมเพื ่อวินิจฉัยแกกันนั ้น  มีแตเรื ่อง 
ทางวัตถุ  คือเรื่องทางฝายรางกาย ;  สวนเรื่องทางฝายจิตทางฝายวิญญาณ  คือทางฝาย 
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ธรรมะนั้น  ไมเคยเห็นมี ;  จะมีบางก็แตสมาคมทางพุทธศาสนาฝายหนึ่ง  แตก็ทํา 
ก ัน อย า ง เล น  ๆ  เล ็ก น อ ย เก ิน ไป   ไม ม าก ไม ม าย เท าก ับ ที ่ทํา ก ัน ท า งฝ า ย 
รางกาย ;  เราจึงแกปญหาในชีวิตของเราไมได  ไมหมด .  เพราะวาชีวิตของเรา 
คนหนึ่ง ๆ ไมไดประกอบแตรางกายอยางเดียว  มันประกอบอยูดวยจิตหรือวิญญาณ 
อีกสวนหนึ่งดวย.  เมื่อเราแกปญหาเฉพาะทางฝายรางกายอยางเดียว  มันก็แกได 
ครึ่งเดียว  ในที่สุดก็ไมสามารถเอาชนะความทุกขได.  แตการแกปญหาในทางรางกาย 
ของเรา   ก็ไมไดเปนในทางที ่จะควบคุมมันใหได  กลับตกอยู ใตอํานาจของมัน 
คือเปนบาวเปนทาสมัน  หาทางสงเสริมมัน.  มากเกินกวาเหตุ  มากเกินกวาความ 
จําเปน :  เปนเรื่องความอยูดีกินดีทางรางกายอยางเดียว  และมากเกินกวาที่จําเปน 
ลืมความตองการของจิตใจ  หรือตองการธรรมะ.  เปนอันวาจะแกกันเทาไร  มัน 
ก็แกไมได.  ขอใหลองคิดดูเถิดวา  จะใหประชุมกันกี ่รอยครั ้ง  พันครั ้ง  จะแกกัน 
อยางไร  เทาไร  มันก็แกกันไมได ;  เพราะไมไดแกที่จิตใจ. 
 

คนจะดีหรือจะชั ่วไม ได อยู ที ่ร างกาย  แตอยู ที ่จ ิตใจ  การที ่ไปแกทาง 
รางกายทางปากทางทองอยางเดียว  มันชวยใหคนดีไมได  เมื่อคนไมดีแลวสิ่งอื่น ๆ 
ไมสามารถจะแกได  ใหม ีหลักวิชาที ่ด ี  มีระบอบการปกครองที ่ด ี  มีอะไร ๆ ที ่ดี 
มีเครื ่องไมเครื ่องมือดี  แตถ าคนไมด ีอย างเดียวแลว  ลมละลายหมด .  สมมติ 
เราจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่วิเศษวิโสอยางไหนก็ตาม  ถาขาดคนที่ดี 
อยางเดียวแลวไปไมรอด  ฉะนั้นแปลวาอะไร ๆ ก็ลวนแตตองการคนดี  ที่มีจิตใจดี 
มีวิญญาณเดินไปถูกทาง  โลกนี้จึงจะสงบสุขได. 
 

เราจะตองพิจารณาใหเห็นชัดวา  เดี๋ยวนี้  ปจจุบันนี้อะไร ๆ มันเปนไปไมได 
แกใหตรงตามความตองการไมไดเพราะมันขาดคนดี.  คนที่ดีมีไมเพียงพอที่จะปฏิบัติ 
หนาที ่ของงานนั ้น  ๆ  ;  มีน อยเกินไป   หรือบางกรณ ีก็ไมม ี.  แตถ าเรามีคนดี 
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มากพอ  ตั้งหนาตั้งตาทําหนาที่ของตนดวยการเสียสละ  หรือเห็นแกอุดมคติ  ไมเห็น 
แกวัตถุ  เหลานี้แลวไมตองสงสัย  บานเมืองเราหรือโลกของเรา  ก็จะรุงเรืองสงบเย็น 
ไดในพริบตาเดียว ;  เพราะตางคนตางไมเห็นแกตัว  มีธรรมะชนิดที่ไมเห็นแกตัว 
มีดวงวิญญาณสุกใส  ประกอบไปดวยความสะอาดสวางสงบ  มีอุดมคติตรงตามที่ 
พระพุทธเจาทานไดทรงวางไว  เรียกวามีคนดีใชในโลกนี้แลวละก็  โลกนี้ก็เปนโลกของ 
พระอริยะเจา.  อยาวาแตมาปกครองบานเมืองเล็ก ๆ นอย ๆ เชนนี้เลย  มันสามารถ 
ที่จะทําโลกทั้งโลกนี้ใหสงบเย็นได. 
 

แตแลวเดี๋ยวนี้บานเมืองของเรานอย ๆ เทานี้เราก็ยังไมสามารถทําใหเปนที่ 
พอใจของเรา  ไดมีแตการรบกวนกันใหวุนวายไปหมด  เพราะมันขาดอะไร?  ขอน้ี 
เพราะวาคนที่มีจิตใจดีจริง ๆ ยังไมเพียงพอ  เพราะเหตุฉะนี้แหละ  อุดมคติของการ 
ศึกษาของเรา  ควรจะขยาย  หรือมุ งตรงไปยัง  การทําคนใหเปนคนที ่มีจิตใจดี 
มีวิญญาณสูง.  การประศาสนการศึกษาของเรา  ก็ตองมุงหมายตรงที่ทําใหคนดี 
มีจิตใจสูง ;  ถาเราทํากับคนอื่นไมได  เราก็ตองทํากับตัวเราเองกอน  แลวขยาย 
ไปในการที่จะเพาะทําขึ้นในครอบครัวของเรา  แลวเราจึงขยายไปถึงกับทําในหมูบาน 
ตําบล  หรือวาบานเมืองของเรา  หรือประเทศของเราไดโดยสะดวก.  แตถาตางฝาย 
ตางกมหนาหลับตาหาประโยชนในทางวัตถุใสตัวกันทาเดียวแลว  ตอใหคนทุกคน 
ในโลกเปนครูกันหมดไมตองมีนักเรียน  มันก็ไมชวยโลกนี ้ใหดีขึ ้นได.  อยางน้ี 
จึงเห็นวาอุดมคติของครู  ตามหลักของพระพุทธเจาหรือพระพุทธศาสนานั้น  ไมใช 
ของเล็กนอย  แมวาจะเปนของที่ซื ้ออะไรกินไมได  กินโดยตรงก็ไมได  เอาไปซื้อ 
อะไรกินก็ไมได ;  แตที่จริงมันเปนมูลเหตุอันแทจริง  ของการที่จะใหไดมาซึ่งสิ่งที่ 
จะซื้ออะไรกินได,  และยิ่งไปกวานั้น  คือสิ่งที่จะทําโลกนี้ใหสงบเย็น  ทําบานเมือง 
ใหสงบเย็น  สมตามที่เรามีอุดมคติวาเปนมนุษย.  อยูในโลกตองมีจิตใจสูง  เอาชนะ 
ความทุกขไดโดยประการทั้งปวง. 
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๔๕๙อุดมคติของครูตามความหมายของพุทธศาสนา 

ในที่สุดนี้  รูสึกวาการอบรมนี้สมควรแกเวลา  อาตมาอยากจะขอรองวา 
การบรรยายนี้  เปนเพียงการแสดงความคิด  ความเห็น  เพื่อวาทานที่เปนครูทั้งหลาย 
หรือที ่เรียกตัวเองวาเปนครูทั ้งหลาย  นําเอาไปพินิจพิจารณาดู  วาหลักคําสอน 
ของพระพุทธเจานี ้  เราจะนํามาใชใหประโยชนแกการทําบานเมืองของเรา 
ใหเปนสุขไดอยางไร ?  หรือวาสูงขึ้นไปอยางนั้น  ก็คือวา  เราที่เรียกตัวเองวาเปนครู 
ก็อยูในฐานะที่เปนสมาชิกในสังคมของพระพุทธเจา  คือผูที่จะสองแสงสวางใหแก 
ดวงวิญญาณของสัตวในโลก ;  เราควรจะรับเอาหลักการของพระพุทธเจา  มาใช 
ปฏิบัติในหนาที่ของเรามากนอยเทาไร ?  คิดดูใหเห็นตามที่เปนจริง  แลวปฏิบัติ 
ไปตามนั้นเทาที่เราเห็นจริง  ไมตองเชื่องมงาย  ไมตองเชื่อตาม. 
 

อาตมาขอรองโดยเด็ดขาดวา  ไมตองเชื่อตามอาตมา  แตวาตองเชื่อ 
ตามสติปญญาของทาน  ท่ีประกอบไปดวยเหตุผล ;  พิจารณาแลวตัดสินใจเอาเอง 
เห็นจริงวาอะไรเปนความจริงแลวก็จะตองยึดถือเปนหลัก  อาตมายืนยันวา  ดวยการทํา 
อยางนั้น.  ทานทุกคนจะเปนครูตามอุดมคติของพระพุทธเจา  ตั้งอยูในฐานะที่เปน 
ปูชนียบุคคล  มีความดีหรือคุณคาอยูเหนือศีรษะของคนทุกคน  เปนบุคคลที่โลกควร 
เคารพและบูชา  สมกับที่เราทุกคนก็บูชาครูเคารพครู  โดยเฉพาะทุกวันไหวครู 
ประจําป  เราก็สรรเสริญครูวาเปนอยางนั ้น .  ถาเราไมนิยมปฏิบัติตามนั ้น 
ก็แปลวาเราขบถตอความเปนครูของเราเอง  เราโกหกตอตัวเอง  ในขอท่ีเราสรรเสริญ 
คุณความดีของครู  ในเวลาที่เราไหวครู  แตเราที่เรียกตัวเองวาครู  หาไดดําเนินตน 
ตามหลักนั้นไม. 
 

นี่แหละจะเปนเครื่องชวยแกไขในสิ่งบกพรอง  อุปสรรคตาง  ๆ ทุกอยาง 
ที่เกี่ยวของกับเรา  ใหเราสามารถหายใจดวยลมหายใจที่บริสุทธิ์สะอาด  สงบ  เยือกเย็น 
เพราะเรายึดถืออุดมคติถูกตอง  ดําเนินไปตามอุดมคตินั้นอยางถูกตอง  ,  เราเปนสุข 
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 พุทธิกจริยธรรม 

 

๔๖๐

กอนบุคคลอื่น  และพรอมกันนั้นโลกทั้งโลกก็จะพลอยเปนสุขดวย  แตถาโลกทั้งโลก 
เขาไมเอากับเรา ;  เราเอาแตเพียงคนเดียว  ก็ยังไมีเสียหลาย  ยังไดรับความสุขสม 
ตามความปรารถนา 
 

ธรรมะเปนอยางนี้  มีความแนนอนเด็ดขาดอยางนี้  จึงหวังวาทานทั้งหลาย 
ทุกคน  จะไดนําไปพินิจพิจารณาดูใหรูความจริงที่วา :  ครูนี้เปนผูนําทางวิญญาณจริง 
หรือไม?  เปนผูยกสถานะทางวิญญาณของสัตวในโลกใหสูงขึ้นจริงหรือไม?  คาของ 
ครู  เปนปูชนียบุคคลไมใชเปนลูกจาง  อาชีพครูไมใชเรือจาง.  ครูคู กันอยู กับ 
การศึกษา  เปนผูประศาสนการศึกษา  จะตองทําตน  ใหมีการศึกษาอยูที่เนื้อท่ีตัว 
ให็ศิษยเคารพครู  ใหรักครูยิ่งกวาพอแม  ใหเกรงครูยิ่งกวาพอแม  ในที่สุดเราก็จะนํา
เด็กของเราไปได  ตามที่เราตองการทุกประการ. 
 

หวังวาทานครูทั้งหลายจะไดพินิจพิจารณาดู  แลวทําความกาวหนาใหแกตน 
เองควบคูกันไปท้ังทางกายและทางใจ  คือท้ังทางรูปธรรมและทางนามธรรม  มีดวงจิต 
และดวงวิญญาณอันผองใสโชติชวง  สามารถสองแสงสวางใหแกศิษย  หรือแกคน 
ทุกคนในโลกนี้  ไดตามความปรารถนาทุกประการ. 
 

อาตมาขอยุติคําบรรยายลงดวยการสมควรแกเวลาเพียงเทานี้. 
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ครุฐานียบุคคล 
แสดง   ณ   วัดศรี เวียง   อํา เภอไชยา∗  

๑๗  ธันวาคม  ๒๕๑๑ 
-------------- 

 
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ 

เย  จ  พุทฺธา  อตีตา  จ  เย  จ  พุทฺธา  อนาคตา 
ปจฺจุปฺปนฺนา  จ  เย  พุทฺธา  สพฺเพ  สทฺธมฺมครุโน  -  ติ 

ธมฺโม  สกฺกจฺจํ  โสตพฺโพติ. 
 
 

 
ณ   บัดนี ้  จะได วิส ัชนาธรรมเทศนา   ของพระผู ม ีพระภาคเจ า  เพื ่อเปน 

เครื่องประดับสติปญญา,  สงเสริมศรัธาความเชื่อ,  และวิริยะความพากเพียร, 
ของทานทั้งหลายที่เปนพุทธบริษัทใหเจริญงอกงามกาวหนา  ในทางแหงพระศาสนา 
ของสมเด็จพระบรมศาสดา  อันเปนที่พึ่งของเราทั้งหลาย  กวาจะยุติลงดวยเวลา. 
 

ธรรมเทศนาในวันนี้  เปนธรรมเทศนาพิเศษ   ดังที่ทานทั้งหลายก็ทราบอยู 
แลว  วาเปนธรรมเทศนาเนื่องในอภิลักขิตสมัยของทานบูรพาจารยผูลวงลับไป  และ 
เราทั้งหลายไดชวยกันประกอบทักษิณานุปทานกิจอุทิศสวนกุศลแดทาน.  ธรรมเทศนา 
เนื่องกันกับการกระทําอันนี้  จึงมีการกลาวถึงเรื่องราวอันเกี่ยวกับทานผู เปนบูรพาจารย 
เรียกวาเรื่องอันเกี่ยวกับครูบาอาจารย  หรือเรื่องอันเกี่ยวกับอุปชฌายอาจารย  ก็แลว 
 

                                                
∗ สมัยดํารงสมณศักดิ์เปน  พระราชชัยกวี 

๔๖๑ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๔๖๒

แตกรณี  วาบุคคลนั้น ๆ ตั้งอยูในฐานะเปนศิษยยานุศิษย  หรือเปนมิตรสหาย,  หรือ 
แลวแตวาจะเกี่ยวของกันทางใด  หลายอยางหลายทางก็ได. 
 

ในที่นี้จะไดกลาวถึง  ครุฐานียบุคคล  หรือบุคคลที่ตั้งอยูในฐานะที่ เปน 
ครูบาอาจารย,  เปนที่เคารพสักการะบูชาโดยทั่วไป,  หรือจะเรียกสั้น ๆ วา  วาดวย 
เรื่องครุบุคคล :  คือบุคคลผูที่คนทั้งหลายควรจะมีความหนัก  คือความเคารพ. 
 

เราทั้งหลาย  ไมวาผูหญิง  ผูชาย  เด็กผูใหญ  ลวนแตจะตองมีบุคคลที่ตั้ง 
อยู ในฐานะเปนที ่เคารพ   ดวยกันทั ้งนั ้น  ;  อยางนอยที ่ส ุด ,  ก็มีท านอาจารยผู 
ลวงลับไปแลว  มีสรีระปรากฏอยูเปนสักขีพยานในที่นี้  ตั้งอยูในฐานะเปนครุฐานีย- 
บุคคล  คือ  บุคคลผู ที ่ควรเคารพ  หรือควรหนัก  หรือเรียกวาครูบาอาจารย  หรือ 
อุปชฌายอาจารย  แลวแตจะเกี่ยวของกันอยางไร  ถาจะกลาวโดยกวางขวางทั่วไป 
แลว   ก็ตองกลาวไดว า   ในโลกนี ้  ทุกคนตองมีที ่เคารพ   คือทุกคนจะตองมีครู 
บาอาจารย  นั่นเอง.  เพราะวาการอยู โดยเสมอกัน  โดยไมมีที่ เคารพนั้น  เปนความ 
ทุกข.  ทานไดกลาวไวนมนานแตโบราณกาลวา :  การอยูเสมอกันเปนความทุกข. 
แมในพระพุทธศาสนาเรา  ก็มีคํากลาววา  ทุกฺโข  สมานสํวาโส  แปลวาการอยูโดย 
เสมอกันเป นความทุกขด ังนี ้.  เป นอันวาเราจักตองมีที ่เคารพ   คือมีที ่ที ่ส ูงกวา 
หรือมิใชเสมอกัน ;  นั่นแหละคือครุฐานียบุคคล . 
 

ทีนี้จะไดพิจารณาโดยละเอียด  ถึงขอท่ีวา  ผูที่เปนครู  หรือเปนครุฐานีย- 
บุคคลนี้  มีอยูอยางไรบาง  จะไดนํามากลาววิสัชนาใหทั่วถึง  เพื่อเปนเครื่องประดับ 
สติปญญาทั่ว ๆ ไปบาง ;  และเพื่อจะไดสํานึกถึงพระคุณของทานอาจารย  ผูลวงลับ 
ไปแลว  มีสรีระตั้งอยูเปนสักขีพยานในที่นี้ดวยบาง.  ขอทานทั้งหลายจงตั้งใจฟงใหดี 
ซึ่งจะไดกลาวตอไป. 
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๔๖๓ครุฐานียบุคคล 

ขอแรกที่วา  เราจะตองมีครูบาอาจารยนั้น  ขอใหเปนที่ยุติถูกตองกันทั่วไป 
ไมมีขอคัดงางกันเสียกอน.  ใหพิจารณาใหเห็นวา  คนเราเกิดมาไมรูอะไร  ตองมี 
ผู สอน  ผูชักนํา  ผู ชักจูง;  แลวก็ตองมีหลักสําหรับยึดถือ  และมีที ่เคารพสําหรับ 
ใชทําความเคารพ  เพื่อจะประพฤติตามหลักที่ยึดถือ  ใหสําเร็จประโยชนยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
จนได ;  เพราะฉะนั้น  สิ่งที ่เปนที ่ตั ้งแหงความเคารพนั้นเปนของสําคัญ.  เราอยู 
กันมาไดทุกวันนี้  ดวยความสงบสุข  ก็เพราะมีที่เคารพ. 
 

เราเรียกทานอาจารยวา   “ทานอาจารย...”  นี ้ก ็หมายความวา 
เปนผูที่ตั้งอยู  ในฐานะเปนที่เคารพ :  มิฉะนั้น  เราก็ไมเรียกทานวา  ทานอาจารย 
ความหมายสําคัญ  อยูตรงที่จะตองมีความรูสึกเคารพ.  เมื่อมีความเคารพแลว  ก็จะ 
มีความรูสึกอยางอื่นตามมา  เชนความเชื่อฟง,  การปฏิบัติตาม,  หรือการเห็นอก 
เห็นใจ,  หรือการไมกลาทําอะไรใหฝนใจของทาน ;  เมื ่อเปนดังนี ้  ก็ยอมเปน 
หนทางใหมีแกการกระทําที่ดี  ที่งาม  เปนประโยชนตนประโยชนทานสืบตอไป.  เดี๋ยวนี้ 
เราประชุมกัน  เพื่อบําเพ็ญทักษิณานุปทานกิจ  มีประการตาง ๆ เพื่อทานที่เคารพนั้น 
ก็ดวยเหตุผลท่ีมีความเคารพอีกน่ันเอง.  ขอใหนึกถึงคําวา  บุคคลอันเปนที่ตั้งแหง 
ความเคารพนี้  อยูในใจตลอดเวลา  ที่จะไดฟงธรรมเทศนาตอไปดวย. 
 

คําวาที่เคารพนั้น  ควรจะนึกถึงใหไกลเลยลงไปถึงบุคคลที่แรกที่สุด  ซึ่ง 
เรียกวา  “บุพพาจารย”  คือบิดามารดา.  บิดามารดาตั ้งอยู ในฐานะเปนที ่เคารพ 
สักการะและเปนอาจารย ;  แตวาในคําพูดในภาษาไทยของเรา  ไมไดเรียกวาอาจารย, 
หรือไมไดเรียกวาครู,  เรียกกันวาบิดามารดา  นั้นก็เพราะเพงเล็งถึงอาการสําคัญ 
อีกอยางหนึ ่ง  คือผู ที ่ใหกําเนิดมา,  ชีวิตของเราไดมาจากบุคคลทั้งสองนี้,  คน 
ทั้งสองนี้ตั้งอยูในฐานะ  เปนบิดามารดา ;  แตแลวเราอยาลืมไปวา  บิดามารดานั้น 
ไมเพียงแตใหกําเนิดชีวิตเรามา ;  แตทานไดทําหนาที่  ของครูบาอาจารยดวย, 
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 พุทธิกจริยธรรม ๔๖๔

คือสอนสารพัดอยาง,  สอนมาตั ้งแตออนแตออก  หรือสอนมาตั ้งแตลืมหูลืมตา 
มาในโลกนี้ทีเดียว  ที่สําคัญที่สุดก็สอนใหรูจักกินอาหาร,  สอนใหรูจักปองกันอันตราย 
จึงไดรอดชีวิตมาไดดังนี ้,  แลวก็สอนใหรูจักทุก ๆ สิ่งที่คนเราควรจะรูในเบื ้องตน. 
เพราะฉะนั ้น,  บิดามารดา  จึงเปนอาจารยยิ ่งกวาบุคคลใด  และเปนอาจารย 
กอนกวาบุคคลใดทั้งหมด  เราจึงไดเรียกวา  “บูรพาจารย”. 
 

เมื่อดูอีกทางหนึ่ง  บิดามารดาก็เปนที่ตั้งแหงความเคารพ  ตรงกับคําวา 
“ครุฐานียบุคคล”  ดวยเหมือนกัน  บิดามารดา  ตั้งอยูในฐานะที่ควรเคารพแกบุตร 
มาตั้งแตออนแตออก ;  แตความรักในฐานะที่เปนบิดามารดามีมากกวา  จึงไมได 
เรียกวาครู  ทั้ง ๆ ที่มีความเปนครูอยู ทุกกระเบียดนิ้ว  ที่เนื ้อที่ตัวของบิดามารดา 
และทุกเวลาทั้งหลับและทั้งตื่น ;  เพราะฉะนั้น  เราควรจะนึกถึงครู  คือบิดามารดา 
กอนพวกอื่นหมด.  นี่คือครูในฐานะที่เปนครุฐานียบุคคล  คนหนึ่งทีเดียว. 
 

ทีนี้กลาวเลยไปถึงผูที่รับหนาท่ีตอมา  คือครูที่ โรงเรียน,  หรืออุปชฌาย 
อาจารย ที ่ว ัด   นี ่ก ็ล วนแต ตั ้งอยู ในฐานะที ่เป นครู.  เราเร ียกชื ่อต าง  ๆ  กันไปวา 
เปนครูบาอาจารยก็มี,  เปนอุปชฌายอาจารยก็มี.  แตมีความหมายอยูในที่ที่เดียวกัน 
อยางหนึ่งคือผูที ่ควรเคารพ,  ครูก็ควรเคารพ,  อุปชฌายก็ควรเคารพ,  อาจารย 
ก็ควรเคารพ. 
 

ในตอนนี้อยากจะใหทานทั้งหลายไดทราบหรือจะไดพิจารณากันโดยละเอียด 
สักหนอย  วาครูอุปชฌาอาจารยนี้เปนอยางไร?  คือบุคคลชนิดใด?  ถาเราจะถือเอา 
ภาษาไทยเปนหลัก  ยอมฟ นเฝอ  เพราะเรียกกันอยางฟ นเฝอ;  ฉะนั้นเราจะถือ 
เอาภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตเปนหลัก  และถือเอาตามที่ใชกันอยูในประเทศอินเดีย 
ในครั้งโบราณกาล.  ถาถือเอาอยางนี ้แลว  ความหมายก็จะตางกันไป,  แตละ 
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๔๖๕ครุฐานียบุคคล 

คํา ๆ  ไมเหมือนกัน  และจะตองยอนมาจากคําวา  “อาจารย”  กอนแลวจึงถึง  “อุปชฌาย” 
แลวจึงจะถึง  “ครู”. 
 

คําวาอาจารยนั้น  หมายถึงผูฝกฝนทั่วไป  แตโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ก็คือ 
การฝกฝนในทางมรรยาท  ในทางกริยา  หรือการประพฤติตอสังคมเปนสวนใหญ; 
เรียกไดวา  เปนผูฝกในทางมรรยาทในทางสังคม. 

 
คําวาอุปชฌาย  ในภาษาทองถิ่นในอินเดียแตโบราณนั้นหมายถึงอาจารย 

เฉพาะวิชา  อาจารยที่ศิษยจะตองเพงเล็งเฉพาะวิชา  ไดแกอาจารยที่สอนวิชาชีพ 
นั่นเอง.  อาจารยที่สอนอาชีพใหอยางใดอยางหนึ่งนั้น  เขาเรียกวาอุปชฌาย  แมแต 
สอนรองเพลง  สอนดนตรี,  นี้ก็เรียกวาอุปชฌายในวิชานั ้น ๆ  ;  เปนผู ที ่ศิษย 
จะตองเพงเล็งเฉพาะเจาะจงลงไปในวิชาใดวิชาหน่ึง  หนาที่ใดหนาที่หนึ่ง ;  นี้เปน 
คําที่ใชทั่วไป  อยาเพอนึกถึงความหมาย  โดยวงแคบในพุทธศาสนา. 
 

โดยวงแคบในพุทธศาสนา  คําวาอุปชฌายหมายถึงผูชักนําเขาสูการ 
อุปสมบท  เพื ่อใหสงฆใหอุปสมบทแกคนนั ้น ;  เพราะฉะนั ้นอุปชฌายในกรณี 
อยางน้ี  มีความหมายที่ลึกซึ้ง  ก็คือผูที่ทําใหบุคคลคนนั้น  มีอาชีพรวมกันกับภิกษุสงฆ, 
ที่เรียกวามีสิกขา  และสาชีพกับภิกษุทั้งหลายนั้นเอง.  เรายังเขาใจผิดกันอยูมาก 
ในคํา ๆ นี้คลาย ๆ กับวาอุปชฌายเปนผูใหอุปสมบท,  โดยที่แทแลวคณะสงฆตางหาก 
เปนผูใหอุปสมบท  อุปชฌายเปนผูรับประกัน  และรับรองบุคคลคนนั้น  เพื่อใหสงฆ 
ใหอุปสมบท;  เพราะฉะนั้นอุปชฌายจึงเปนที ่เพงเล็งของอุปสัมปทาเปกข :  คือ 
ผูบวชจะตองเพงเล็งเฉพาะตออุปชฌายนั้น  ผูนั้นจึงไดชื่อวาอุปชฌาย,  และผูนั้น 
ก็ไดทําใหสําเร็จประโยชนในการที่ทําใหภิกษุบวชใหมนั้น  มีสิกขา  และสาชีพ  คือ 
อาชีพเนื่องกันกับภิกษุทั้งหลาย.  พิจารณาดูอยางนี้ก็ยังเห็นไดวา  คําวาอุปชฌายนั้น 
หมายถึงผูใหความสําเร็จในอาชีพอยูตามเดิม  เปนความหมายที่กวางขวางทั่วไป  ไมวา 
ในวิชาอาชีพชนิดไหน. 
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ทีนี้ก็มาถึงคําวา  “ครู”  คําวาครูในที่นี้  มีความหมายเปนผูนําในทาง 
วิญญาณ :  คือบรรดาวิชาความรูที่ลึกซึ้งทางจิตทางใจ  ทางวิญญาณ  ที่ครูธรรมดา 
สามัญสอนใหไมไดแลว  ก็เปนหนาที่ของครูชนิดนี้  คือเปนผูนําในทางวิญญาณ, 
นําวิญญาณใหเดินไปใหถูกทาง  ของสิ่งที่เปนกุศล  เพื่อใหชนะไดทั้งโลกนี้  ชนะไดทั้ง
โลกหนา  และใหชนะไดจนเหนือโลกเปนตน ;  นี่เรียกวาเปนผูนําในทางวิญญาณ. 
หนาที่ครูสูงกวาอาจารย  ผูฝกหัดในทางมรรยาท.  และสูงกวาอุปชฌายที่สอนวิชา 
อาชีพ.  ถาเราพิจารณาใหดี  เราจะเห็นไดวา  พระพุทธเจาก็ตั้งอยูในฐานะเปนผูนํา 
ทางวิญญาณ  หรือเปนบรมครูของเรา,  เพราะวาเปนผูนําวิญญาณใหไปในทางสูง ๆ 
สูงขึ้นไป  จนสูงเหนือโลกที่เรียกวา  โลกุตตระได. 
 

ขอทบทวนใหม  ซึ่งทานท้ังหลายจะตองกําหนดจดจําตามตัวหนังสือไวกอน 
วา :  อาจารยนั ้นคือผู ฝกมรรยาท  หรือฝกวิชาทั ่ว ๆ ไป  จนกระทั ่งสอนหนังสือ. 
สวนอุปชฌายนั้น  คืออาจารยผู สอนอาชีพใดอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ.  สวนครูนั ้น 
คือผู นําในทางวิญญาณ  อันเปนความรูที ่ลึกไปกวาธรรมดา.  พิจารณาดูเถิดวา 
มันตางกันมาก  และมีอยูเปนระดับ ๆ กัน.  อยางนี้ในภาษาที่ใชอยูในประเทศอินเดีย 
สมัยโนน ;  แตพอมาถึงสมัยนี้  ในประเทศไทยโดยเฉพาะคําวา  “ครู”  เขามาแทน 
ที่อาจารย  และเรียกคนที่เปนครูไดทั่วไปหมด  แมแตครูสอนหนงสือ  หรือครูสอน 
อาชีพ  คําจึงฟนเฝอปนแปกัน ;  เราพูดกันอยางภาษาไทยก็ตองเอาอยางภาษาไทย. 
แตถาพูดตามภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤตแตเดิมแลว  ก็ตองเอาอยางภาษานั้น ๆ และ 
ไดความตามนั้น  แลวทานทั้งหลายก็ไปพิจารณาดูเอาเอง  วาครู  อุปชฌาย  อาจารย 
นี้ตางกันอยางไร. 
 

ทานอาจารยของเราผูลวงลับไปแลว  ทานก็ตั้งอยูในฐานะ  เปนครูอุปชฌาย 
อาจารย ;  เพราะวาทางหนึ่งทานก็สอนเรื่องเบ็ดเตล็ดเล็ก ๆ นอย ๆ เรื่องกริยามรรยาท 
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เรื่องหนังสือหนังหา  แกคนบางคน.  อีกทางหนึ่งทานก็ตั้งอยูในฐานะสอนวิชาเฉพาะ 
ที่จะชวยบุคคลผูนั ้นใหรอดชีวิตได  ในการทําอาชีพ.  ในทางหนึ่งทานก็เปนผูนํา 
ทางวิญญาณ  คือเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติที่เปนกุศล  ปฏิบัติทําบุคคลใหกาวหนา 
ไปในทางสูงของจิต  ของวิญญาณ ;  นี่จึงเรียกวา  เปนทั ้งครูอุปชฌายอาจารย 
พรอมกันไปในตัว  เจือกันไปในตัว  แตเราเรียกทานวา  “ทานอาจารยเพชร”  เฉย ๆ 
อยางนี้.  ถาพิจารณากันเพียงเทานั้น  มันยังไมพอ  จะตองพิจารณาดูใหดีวา  ทาน 
เปนทั้งผูฝกมรรยาท,  ทานเปนทั้งผูสอนวิชาชีพ,  ทานเปนทั้งผูนําในทางวิญญาณ. 
คําวา  “ครู”  มีความหมายกวางขวางอยางนี้. 
 

เมื่อเราทบทวนดูใหดีก็จะเห็นวา  ผูที่เปนบิดามารดาก็ยังเปนครู  คือสอน 
ทางมรรยาทก็สอน,  สอนวิชาอาชีพก็สอน  เปนผูนําในทางวิญญาณมากนอย  ตาม 
ความสามารถของทาน.  นี่จะเห็นไดวา  ที่เราเรียกรวม ๆ กันวา  ครูบาอาจารยนั้น 
ไมใชเรื่องเล็กนอยเลย,  และมีความหมายแตกตางกันอยู  ๓  อยาง  วาผู ฝก 
มรรยาทก็มี,  ผูสอนอาชีพก็มี,  ผูนําในทางวิญญาณก็มี,  ยิ่งพิจารณาดูใหดีก็ยิ ่ง 
พอใจในพระคุณของทาน ;  และบิดามารดายังมีความหมายมากเปนพิเศษ  ในฐานะ 
เปนผูใหกําเนิดแกชีวิต  ใหเปนคนขึ้นมาไดดังนี้. 
 

ทีนี้เราจะไดพิจารณากันถึงคําวา  “ครูในฐานะที่เปนครุฐานียบุคคล”. 
ใคร ๆ อยาไดประมาทเลยวาคนเราไมตองมีครู,  และอยาไดประมาทเลยวา 
คนแตละคนจะไมเปนครู ;  เพราะวาแมที ่สุด  แตทานเหลานั้นจะอยูนิ ่ง ๆ ทาน 
ก็ยังเปนครู. 
 

สมมุติวาทานอาจารยเพชร  จะนั่งอยูนิ่ง ๆ ไมไดพูดอะไรสักคํา,  ทานก็ยัง 
เปนครู  หมายความวาเมื่อเรามองดูทานที่นั่งนิ่ง ๆ นั้น  เราตองเขาใจอะไรอยางใด 
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อยางหนึ่ง  จนไมกลาทําอะไรลงไปใหผิดความประสงคของทาน ;  เพราะเราเกรง 
ใจทาน  เพราะเรารักทาน,  และเพราะเรารูจิตใจของทาน  วาตองการอะไร  ดังนั้น 
เพียงแตทานนั้งอยูนิ่ง ๆ ไมปริปากเลย  ทานก็เปนครูของเราเต็มท่ีทั้งเนื้อทั้งตัวอยู 
แลว  จึงไมตองพูดกันถึงการที่ทานจะตองปริปาก.  หรือบางทีสมัยหนึ่ง  ทานจะตอง 
จับไมเรี่ยวขึ้นเฆี่ยนตีเด็กบางคน  หรือจะไดพร่ําสอนภิกษุสามเณรสืบมาตามลําดับ  จน 
กระทั่งถึงวา  ในสมัยที่ทานพูดอะไรไมได  นั่งอยูนิ่ง ๆ ก็ยังเปนครู  แมเหลืออยูแต 
รางกายในหีบศพในลักษณะเชนนี้  ทานก็ยังเปนครู,  แมวาจะไดเอาไปเผาเอาอัฐิไป 
บรรจุไวในเจดียแลว  ทานก็ยังตั้งอยูในฐานะที่เปนครู  คือเราจะตองมีความเคารพตอ 
ทาน ;  และความปรากฏอยู  แหงสรีระของทาน  หรือเกียรติคุณของทาน  หรือ 
อะไรของทาน.  ทั้งหมดนั ้นจักเปนครู  คือวาจักเปนเครื่องชักจูงจิตใจ,  หรือวา 
จะชวยใหบุคคลเกิดความรูสึกระลึกนึกคิด  ไปตามทางที่ทานตองการใหเปนไป  และ 
เราก็มีความเคารพนับถือ  มีความกตัญูกตเวทีตอทานก็ตองทําตามที่เรารูสึก  วาทาน 
มีความตองการจะใหทํา ;  เพราะฉะนั้น  ทานจึงเปนครูตลอดเวลาแมวาจะตองบรรจุ 
อัฐิของทานเขาไปในเจดียแลว.  นี่แหละ  คือขอท่ีเราจะตองนึกถึงบุคคลที่เรียกวา 
“ครู ๆ ”  นี้กันอยางไรบาง  ซึ่งกินความไปถึงบิดามารดา  ครู  อุปชฌาย  อาจารย 
ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ;  นี้คือ  ครู  ในฐานะที่เปนบุคคลอยางมนุษย. 
 

ตอไปนี้จะไดกลาวถึง  ครู  ในฐานะที่ไมใชบุคคล  คือเหตุการณ  เปนตน 
ถาคนเรามีสติปญญา  สิ่งตาง ๆ ก็จะเปนครูได. 
 

วากันโดยที่แทแลว  ส่ิงตาง ๆ ก็เปนครูอยูเสมอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่ 
เกี่ยวของกับคนเราเปนประจําวัน  คือการงานที่เราทําอยูทุกวัน,  หรือวาเหตุการณที่ 
ผานมาในชีวิตของเรา,  หรือวาตัวชีวิตนั้นเอง  ที่ไดประสบสิ่งตาง ๆ มามากแลว 
มันก็เปนครู.  การงานที่เราทําอยูทุกวัน ๆ มันสอนเราใหเราฉลาดขึ้น,  ใหรูจักทํา 
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๔๖๙ครุฐานียบุคคล 

ใหดีขึ ้น  การงานนั้น  มันก็เปนครูของเรา  เหตุการณที ่ผานมา  เชนการตกทุกข 
ไดยาก,  การรวยแลวจน,  ยากเจ็ดที  มีเจ็ดหน,  อะไรทํานองนี้  มันก็เปนครู. 
สิ่งตาง ๆ ที่ไดผานเขามาในชีวิตจิตใจของเราทั้งหมด  ทั้งสิ้นนี้  ลวนแตเปนครู,  เรา 
ก็ฉลาดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้มากกวาอยางอื่น. 
 

จงคิดดูใหดีวาสิ่งที่เรียกวาครูนั้น  ไมใชมีแตบุคคล;  แมแตการงานและ 
ชีวิตนั ่นเอง  มันก็เปนครูได ;  แตคนโง ๆ ไมสนใจ  แลวก็กลับประมาท   แลวก็ 
อวดดี  ไมใหความเคารพแกครูชนิดนี้  เขาจึงโงไปจนตาย;  ถาวาจะไดสนใจกัน 
ใหดี ๆ มีความเขาใจถูกตองแลวครูชนิดนี้ก็มีความสําคัญอยางยิ่งซึ่งจะไดพิจารณา 
กันตอไป  คือจะชี้ใหเห็นในขอท่ีวา  แมแตความผิดก็คือครู. 
 

การกระทําที่ทําลงไปผิด  ที่ไดรับความเดือดรอนแสนสาหัส  นั่นแหละ 
เปนครู;  เพราะมันสอนอยางแทจริง  สอนอยางรุนแรง  สําหรับความถูกนั ้น 
ไมคอยเปนครู  ขอนี้เปนอยางไรลองพิจารณาดูกันใหดี  เม่ือเราทําผิดเราก็ไดรับ 
โทษ  ไดรับทุกข  มันก็เจ็บปวด  มันก็คิดมากนึกมาก,  มันก็เปนครูสอนใหมาก. 
แตถาเราทําถูกไดรับผลเปนที่พอใจ  ก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปเสีย  ไมรูจักครู  ไม 
ขอบใจครู  ไมรู ว ามันเปนครูนี ้แหละระวังใหดี ๆ  ความทุกขนั ้นเปนครู ;  แต 
ความสุขนั้นไมคอยจะเปนครู  กลับจะเปนผูชักชวนใหเหลิงเจิ้งฟุงเฟอไปเสียอีก. 
 

จงพอใจที ่จะพิจารณา  ใหดีวา  ความผิดพลาด  นั้นเปนครู :  ความ 
ทุกขยากลําบาก  นั ้นเปนครู  และเปนครูอยางยิ ่ง ;  สวนความถูก   หรือความ 
สนุกสนาน  สบายนั ้น  มีแตหลอกลวง  ใหเขาใจผิดตอโลก  ตอชีวิตนี ้,  ชางไม 
เปนครูเอาเสียเลย  เราจงขอบใจในความทุกขยาก  ลําบาก  หรือแมแตความผิดพลาด 
ท่ีเมื่อทําลงไปแลวไดรับความลําบากแสนสาหัส  วานี้ก็เปนครูอยางยิ่ง.  ครูชนิดน้ี 
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เราไมคอยสนใจ  เราไมคอยใหความเคารพ  นั้นมันเปนความโงของเราเอง  เราจึงได 
อะไร ๆ จากครูชนิดนี้นอย  เมื่อเราไดนอยก็ตองทําผิดอีกตอไป  เราก็ตองมีความ 
ยากลําบากมากมายอีกตอไป  แตถาสนใจใหดี ๆ แลว  จากความผิดพลาด  หรือ 
ความทุกขยากลําบากนั้น  เราจะไดความรูที่ดีที่สุด  และสอนใหเราทําถูกไมผิดอีก 
ตอไป. 
 

ทีนี้จะดูกันตอไปอีกวา  ครูที่ไมใชบุคคลนี้ยังมีอยางละเอียดลึกซ้ึงอยู อีก 
ประเภทหนึ ่ง   คือต ัวธรรมชาต ิ  นั ้น เอง .  ที ่เร ียกว า   “ธรรมชาต ิ”  นี ้เราหมายถ ึง 
สิ่งตาง ๆ ที่เปนอยูตามธรรมชาติตามธรรมดาเชน  กอนหิน  ตนไม  แผนดิน  ความรอน 
ความหนาว  ทุกสิ่งทุกอยาง,  และที่สําคัญที่สุดก็คือ  ความเกิด  ความแก  ความเจ็บ 
ความตาย  กิเลสบาง  ความทุกขบาง  ที่เปนอยูตามธรรมชาติในจิตใจของคนเรา ; 
นี ้ค ือธรรมชาติที ่จะเป นครูอ ันว ิเศษ   เราจะตองด ูให ด ี ๆ  ใหรู จ ักครูชน ิดนี ้,  หรือ 
ครูต ัวนี ้  ครูคนนี ้ใหถ ูกตอง  คือธรรมชาติ,  ธรรมชาติที ่จะตองเกิด  แก  เจ็บตาย 
ธรรมชาติที ่จะต องเป น   อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา ,  ธรรมชาติที ่เป นกิเลสเก ิดขึ ้น 
แลวจะตองรอนรน ,  ธรรมชาติที ่ไม ใช ก ิเลสมีอยู แล ว   ก็สงบเย ็น ,  อีกมากมาย 
หลายสถาน   ที ่เป นต ัวธรรมชาติ  และเป นกฏของธรรมชาต ิ  ธรรมชาตินี ้เป นครู, 
เป นครูอยู ทุกกระเบ ียดนิ ้ว  ทุกเวลา   และเราได ร ับความฉลาดขึ ้นมาจากครูต ัวนี้ 
ยิ่งกวาครูชนิดไหน,  ลึกซึ้งยิ่งกวาครูชนิดไหน, 
 

ถ าจะกล าวให ด ี  ก ็อาจจะกล าวได ท ีเด ียวว า   ธรรมชาต ิสอนนี ้ด ีกว า 
พระพุทธเจ าสอน ;  ถาท านไม เข าใจทานก็คงจะคัดค าน   ในการที ่จะกลาววา 
“ธรรมชาติสอนดีกวาพระพุทธเจ าสอน”  .  พระพุทธเจาสอนในที ่นี ้  หมายถึง 
บุคคลที่เปนพระพุทธเจาสอนดวยปาก,  สอนดวยเสียง  ตามแบบที่คนสอน ๆ กัน 
นี ้ก ็อย างหนึ ่ง  ;  เร ียกวาพระพ ุทธเจ าสอน   ส วนธรรมชาต ิสอนนั ้น   ไม ม ีบ ุคคล 
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ที ่ไหนมาสอน  แตวาสิ ่งตาง ๆ ที ่เกิดอยู ในใจนั ้นมันสอน   เชนพอกิเลสเกิดขึ ้น 
มันก็สอนใหรูวารอนอยางไร;  เจ็บปวดอยางไร  เปนทุกขอยางไร ;  เมื่อไมมีกิเลส 
มันก็สอนใหรูวา  สงบเย็นอยางไร. 
 

ธรรมชาติสอนนี้ชัดเจนแจมแจงเฉียบขาดเด็ดขาดประจักษแกใจอยางยิ่ง 
ไมเหมือนกับท่ี  บุคคลสอนซึ่งเปนเพียงคําพูดตองเอาไปคิดไปนึก  ไปศึกษา  ไปปฏิบัติ 
อีกตอหน่ึง  ไมทันทีทันควัน  เหมือนที่ธรรมชาติสอน ;  เพราะฉะนั้นจึงไดกลาววา 
ธรรมชาติสอน  ดีกวาพระพุทธเจาสอน .  และเพราะเหตุนั ้นเอง  พระพุทธเจา 
ทานจึงต รัสวา  :  “ทานทั ้งหลายอยา เชื ่อคํา   ที ่ตถาคตกลาวในทันที  ทาน 
ทั้งหลายจะตองไปพิจารณาดู  ใหรูจักสิ ่งที ่มีอยู ตามเปนจิรง  ในจิตใจ  ในชีวิต 
แลวเห็นจริงแลวจึงเชื ่อคําของตถาคต”.  เชนสอนวาความโลภ   ความโกรธ 
ความหลง  เปนกิเลส  เปนเหตุใหเกิดทุกข,  อยางนี ้  มันก็เชื ่อทันทีไมได  เพราะ 
ไมเขาใจ  แตถาไปรูจักตัวความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  เสียจริง ๆ แลว  มัน 
ก็จะรู ท ันทีและถึงที ่ส ุด  วาเปนความทุกขอยางไร,  เพราะฉะนั ้น  พระพุทธเจา 
ทานจึงสอนวา  อยาเชื่อตถาคต  แตใหเชื่อตัวเองที่ไดรูสึก  หรือไดเกี่ยวของ  กับสิ่ง 
นั้น ๆ ตามที่ตถาคตสอน.  เชนพระตถาคตสอนเรื่องความทุกข  ทานทั ้งหลาย 
จะตองเขาถึงตัวธรรมชาติคือความทุกขเสียกอน  จึงจะรูจักความทุกข  และเขาใจ 
ความทุกข,  แมจะสอนเรื่องความดับทุกข  ก็ตองปฏิบัติ ๆ ๆ จนตัวความดับทุกข 
ปรากฏเสียกอน  จึงจะรูจักตัวความดับทุกข. 
 

การที่ความทุกขปรากฏ  หรือความดับทุกขปรากฏนี้เปนตัวธรรมชาติ 
ปรากฏ  เปนการสอนของธรรมชาติ,  เพราะเหตุฉะนี ้แหละ  เราจึงเห็นไดทันทีวา 
พระพุทธเจาก็ทรงโอนหนาที ่  หรือโยนหนาที ่อันนี ้ไปยังธรรมชาติ,  ใหเราเขาไป 
ติดตอกับธรรมชาติแลวใหธรรมชาติสอน.  พระองคจึงไดตรัสวา  ตถาคตเปนแตผู 
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ชี้ทาง ;  การเดินทางเปนสิ่งที่ทานทั้งหลาย  จะตองเดินเอง  ไมมีใครเดินแทนได : 
หมายความวา  พระพุทธเจาก็มาดับทุกขแทนเราไมได  เราจะตองดับทุกขของเรา 
เอง.  เราจะตองเขาถึงตัวธรรมชาติที ่เปนความทุกข  และธรรมชาติที ่เปนความ 
ดับทุกขดวยตนเอง  ใหธรรมชาติประจักษแกใจ  แลวก็เปนธรรมชาติสอนขึ้นมา 
พระศาสดาจึงเปนแตผูที่ชี้ใหเรารูจักถือเอาธรรมชาติเปนครูใหสําเร็จ  พระพุทธเจา 
เปนผูชี้ใหเรารูจักถือเอาธรรมชาติมาเปนครูใหสําเร็จ  คือใหเขาถึงธรรมตามธรรมชาติ 
ใหเขาถึงธรรมทุกอยางทุกประการตามธรรมชาติ,  แลวรูประจักษแกใจเอง  โดย 
ที่ธรรมชาตินั้นเปนผูสอน. 
 

พระพุทธเจามีพระคุณแกเรามากมาย  ก็ตรงทีชี้หนทางใหเรารูจักถือ 
ธรรมชาติ  มาเปนครูแกเราไดสําเร็จ ;  ขอนี ้ก ็ไดแกการถือเอาธรรมะมาเป น 
ครูแกเราใหไดสําเร็จ  พระพุทธเจาไดชื่อวาเปนพระบรมครูของเราก็เพราะเหตุนี้ 
เพราะทานชี้หนทางใหเราถือเอาธรรมชาติมาเปนครูไดสําเร็จดังนั ้นแหละ  จึงได 
มีคํากลาวดังที่ไดยกขึ้นไวเปนนิเขปบทขางตนวา  เย  จ  พุทธา  อตีตา  จ-พระพุทธเจา 
ทั้งหลายเหลาใดในอดีตก็ดี,  เย  จ  พุทฺธา  อนาคตา  -  พระพุทธเจาทั้งหลายเหลาใด 
ในอนาคตก็ดี,  ปจฺจุปฺปนฺนา  จ  เย  พุทฺธา  -  พระพุทธเจาทั้งหลายเหลาใดในปจจุบันนี้ 
ก็ดี,  สพฺเพ  สทฺธมฺมครุโน  -  พระพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้น  ทุกพระองค  ลวนแต 
เคารพพระธรรม. 
 

พระพุทธเจาทุกพระองคเคารพพระธรรม ,  ลองคิดดูเถิดวา  ทําไม 
พระพุทธเจาจะตองเคารพพระธรรม?  ก็เพราะวาพระธรรมเปนครูของพระพุทธเจา, 
เปนครูที่ยิ่งเหนือกไปวาพระพุทธเจา ;  ขอน้ีปรากฏเรื่องราวในพระคําภีรนั้น ๆ แลว 
วาเมื่อพระพุทธเจา  ทานไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาขึ้นมาใหม ๆ ในวันนั้น 
ทานทรงรําพึงถึงขอที่วา  เราตถาคตจักถือสิ ่งใดเปนที ่เคารพ,  จะถือผู ใดเปนที่ 
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๔๗๓ครุฐานียบุคคล 

เคารพ  ?  พระองคทรงทบทวนไป  ทบทวนมา  ในที่สุดก็พบวา :  ไมมีบุคคลใด 
หรือสิ ่งใดที ่ควรเปนที ่เคารพแกพระพุทธเจา  นอกไปจากธรรม ;  เพราะฉะนั ้น 
พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคจึงไดเคารพพระธรรมถือเอาพระธรรมเปนครู  ดังนั ้น 
เราจึงกลาวไดว า   ยอดสุดของครู  หรือบรมครู  ก็คือพระธรรมที ่พระพุทธเจา 
ทุก ๆ พระองคไดถือเอาเปนที ่เคารพ ,  มีความเคารพหนักแนนในสิ ่ง  ที ่เรียกวา 
“ธรรม”. 
 

นี่แหละลองประมวลดูเถิดวาผูที่เรียกวา  ครู ๆ ๆ กันนี้มีอยู  ๒  ประเภท 
คือครูที่เปนบุคคลดวยกันสอนให  เชน  บิดา  มารดา  ครู  อุปชฌาย  อาจารยเหลานี้ 
พวกหนึ ่ง ;  เรียกวาครูที ่เปนบุคคล   ทีนี ้ครูชนิดที ่ไมใชบุคคล ,  เปนนามธรรม 
หรือแมแตเปนสิ่งของวัตถุที่ไมใชบุคคลก็มีอยูอีกพวกหนึ่ง  ซึ่งสอนใหเรารูอะไรอยาง 
แทจริงยิ ่งขึ ้นทุกวัน ๆ มีความเจนจัดในสิ ่งนั ้นมากขึ้นทุกวัน  จนรูถึงธรรมชาติ 
อันลึกซึ ้งที ่เรียกวาพระธรรม,  และมีพระธรรมเปนยอดสุดของครู  สําหรับที่จะ 
เปนที่ตั้งแหงความเคารพโดยประการทั้งปวง. 
 

ในที ่สุดเราก็มาพิจารณาดูอีกครั ้งหนึ ่งวา :เมื ่อไดเขาถึงธรรม  บรรลุ 
ธรรม  บรรลุสัจจธรรมโดยแทจริงอยางเต็มเปยมสมบูรณแลว  มีธรรม  หรือมีพระ- 
ธรรมเปนครูแลวก็ยังมีทางที่จะนึกตอไปอีกวา  ครูคนสุดทายที่ยังมีอยูคือตัวเราเอง. 
 

ผูที่บรรลุธรรมถึงที่สุดแลว  ยอมมีลักษณะเปนครูแกตัวเอง,  และจะ 
ตองเปนผูที่รูแจงแทงตลอดตอธรรมนั้น ๆ ทุกสิ่งทุกอยางโดยประการทั้งปวง ;  จึงจะ 
เปนผูที ่เรียกวาเปนครูตอตนเองได ;  หมายความวาเราอยากจะรูอะไร  อยากจะ 
เห็นอะไร  อยากรูจักอะไร  ก็สามารถจะรู  จะเห็น  จะรูจักไดดวยตนเอง.  เดี๋ยวนี้ 
มีค วามสงส ัยอะ ไรก ็ถามต ัวเองได   ไม ต องไปถามใครที ่ไหน ,  จะถามเรื ่อง 
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 พุทธิกจริยธรรม ๔๗๔

ความทุกข  ความดับทุกข  หรือเหตุใหเกิดทุกข  หรือทางใหถึงความดับทุกข  เร่ือง 
มรรคผล  นิพพานอะไร ๆ ก็ถามตัวเองได,  ตัวเองอาจจะตอบได  และไดดีที ่ส ุด 
กวาที ่คนอื ่นจะตอบให ;  เพราะฉะนั ้น ในที ่ส ุด   เมื ่อบ ุคคลได บรรล ุถ ึงธรรมะ 
อันสูงสุดแลว  ก็กลายเปนครูแกตัวเอง  มีตัวเองเปนครูอันสูงสุด  ดังนี้. 
 

แตพิจารณาดูใหดีแลวก็จะเห็นไดวา  ตัวเองในที่นี้  นั้นก็คือธรรม  หรือ 
พระธรรม   อีกนั ่นเอง,  เพราะวาพระธรรมไดมีอยู ในจิตใจอยางสมบูรณ  อะไร ๆ 
จึงมีครบถวนอยู ในจิตใจ;  เพราะฉะนั ้นจึงอาจจะแสวงหา  หรือจะถาม  หรือจะ 
ซักไซอะไรไดจากจิตใจของตัวเอง  โดยไมบกพรอง,  โดยไมขาดตกบกพรองแต 
ประการใด  ดังนี ้.  คนอยางนี ้เรียกวา  คนที ่เต็มเป ยมแลว  คือเปนพระอรหันต. 
 

คําวาพระอรหันต   หมายถึงบุคคลที่ ไปจนถึงความเต็มเปยมของความ 
เปนคน,  เปนไปจนถึงความเต็มเป ยมของความเปนมนุษย,  เปนผู ควรแกคําวา 
มนุษย  ถึงที ่ส ุดแหงความเปนมนุษย  ก็เปนครูแกตัวเองได,  แลวก็เปนผู หนัก 
ตอตัวเอง  มีความเคารพตอตัวเอง  เปนผูหนักในพระธรรมท่ีมีอยูในลักษณะที่สมมติ 
เรียกวา  “ตัวเราเอง”  พระพุทธเจาทานตรัสวา  “อตฺตทีปา  อตฺตสรณา;  ธมฺม- 
ทีปา  ธมฺมสรณา ;  เธอทั ้งหลายจงเป นผู ม ีตนเป นดวงประท ีป ,  จงเปนผู มี 
ตนเปนสรณะ  คือมีธรรมะเปนดวงประทีป,  มีธรรมะเปนสรณะ  ดังนี ้.  นี ่เรียกวา 
เรามีครุฐานียธรรมถึงที่สุด,  มีบุคคลที่เปนครูถึงที่สุด  มีธรรมชาติที่เปนครูถึงที่สุด 
ไดรับสิ่งที่ดีที่สุด  ที่มนุษยควรจะไดรับแลว  ไมเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษย  และพบ 
พระพุทธศาสนาเลย. 
 

ในที่สุดนี้ขอใหทานทั้งหลายจงไดพิจารณาดูใหดีวา  คําพูดเพียงคําเดียววา 
“ครู ๆ ”  นี้มีความสําคัญอยางไร?  ซ่ึงจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งโดยยอ ๆ วา,  ครูที่เปน 
บุคคลก็มี,  คือ  บิดา  มารดา  ครู  อุปชฌายอาจารย  ที ่เราเรียกกันอยู ทั ่วไป . 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



๔๗๕ครุฐานียบุคคล 

ครูที่ไมใชบุคคลก็มี  เชนสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมตัวเรา  ก็สอนอะไร ๆ ใหเราฉลาดขึ้น, 
ชีวิตการงานก็สอนใหเราฉลาดขึ้น,  ธรรมชาติที่มีกฏแหงความเปนอนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา   เกิด   แก  เจ็บ   ตายเหลานี ้ก ็สอนอะไร ๆ ใหเราฉลาดขึ ้น ,  และเมื ่อเรา 
ไดบรรลุธรรมเหลานี้  ทุกอยางทุกประการแลว  เราก็สามารถจะเปนครู  แกทุกส่ิง 
ทุกอยาง  รวมทั้งตัวเราเองดวยได :  คือไดรับผลสําเร็จท่ีเปนประโยชนแกตัวเองถึง 
ที่สุดแลว,  และยังสามารถที่จะชวยผูอื่นหรือสอนผูอื่นไดสืบตอไปอีก ;  จึงเรียกวา 
“คนที่เต็มเปยม”  แลว,  เปนมนุษยที่ไดสิ่งที่ดีที่สุด  ไมเสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธ- 
ศาสนา. 
 

ก็ในโอกาสเชนนี้  เราพรอมกันมาประชุมท่ีนี้  เพื่อแสดงคารวะ  คือความ 
หนักตอบุคคลผู เปนครูของเราคือทานอาจารยที ่ลวงลับไปแลวนั ้น,  เราจะตอง 
นึกถึงใหดี  พิจารณาดูใหดีวาทานตั้งอยูในฐานะเปนครูอยางไร  โดยตรงโดยออม 
ก็จงนึกดูใหหมด,  และแมแตเพียงทานนั ่งอยู นิ ่ง ๆ ก็ยังจะเปนครูที ่ด ีที ่สุด,  แมวา 
ทานจะถูกบรรจุลงไวในพระเจดียแลวทานก็ยังตองเปนครูอีกตอไปอยาไดประมาท 
เลย.  จงไดถวายความเคารพความเชื่อฟง,  ความซื่อสัตย  ความกตัญูกตเวที 
ตอทานทุกอยางทุกประการ  จนตลอดกัลปาวสาน,  และจงมีความระลึกนึกถึงความ 
ผูกพันอันนี้เปนเครื่องหนวงนาวจิตใจไว  ไมใหตกไปจากหนทางของครู  คือให 
เปนไปแตในหนทางของสิ่งที่เรียกวาธรรมหรือพระธรรมอันเปนครู  ของพระพุทธเจา 
ทั้งหลายดวย. 
 

ในที่สุดนี้ก็จักไดอุทิศสวนกุศลทุกอยางทุกประการ  ที่เราไดประกอบได 
กระทําขึ้น  ตามความรูสึกของเราที่รูสึกวาเปนที่ถูกใจ  ถูกอัธยาศัยของทานอาจารย, 
แลวจึงนอมระลึกสวนกุศลทั้งหมดนี้  เปนเครื่องบูชาคุณของทานอาจารย  ใหสําเร็จ 
ประโยชนโดยสมควรแกคติวิสัย  ทุก ๆ ประการในสัมปราภพเถิด. 
 

ธรรมเทศนาสมควรแกเวลา  เอวังก็มีดวยประการฉะนี้. 
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ทัศนคติเกี่ยวกับจริยศึกษา 
ของ  พุทธทาสภิกษุ 

(สมัยดํารงสมณศักดิ์เปนพระราชชัยกวี) 
--------------------- 

 
 

บันทึกเสนอตามความตองการของคณะกรรมการ  ผูจัดการสัมมนาวาดวย 
จริยศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ศาลาสันติธรรม  ระหวางวันที ่  ๒๐-๒๔ 
กุมภาพันธ  ๒๕๐๔ 
 
เรื่องจริยศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ  ควรพิจารณา  ดังนี้  :- 
 

๑.  การสอนการอบรมจริยศึกษา  ไมควรยืดวาจะยกเอาหลักธรรม 
ของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  เพียงอยางเดียว  เพราะประเทศไทยมิไดถือวา  ศาสนาใด 
เปนของชาติไทยแตศาสนาเดียว. 
 

๒.  คําวา  “จริยศึกษา”  กับ  “ศีลธรรม”  ที่จริงความหมายในการอบรม 
สั่งสอนก็เปนอยางเดียวกัน  ซึ่งนาจะพูดวา  “จริยธรรม”  หรือ  “ศีลธรรม”  เพราะผูฟง 
เผิน ๆ ทั่วไปมักเขาใจผิด  เห็นไปวา  “จริยศึกษา”  นั้นเปนการเรียน  หรือศึกษา 
อยางฟง ๆ  ไปอยางเดียว  ถาใชคําวา  “จริยธรรม”  ยอมจะเนนรวมทั้งการศึกษา 
และ  ประพฤติ  ปฏิบัติดวย ;  แตอยางไรก็ดี  แมคําวาจริยศึกษา  ถาเขาใจใหถูกตรง 
การศึกษาจริยะควรตองหมายถึง  เรียนรู  และใหประพฤติ  ปฏิบัติ  ใหถูกตองดวย. 

 
๔๗๖ 
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๔๗๗ทัศนคติเกี่ยวกับจริยศึกษา 

๓.  การศึกษาเรียนรูธรรมะ  ควรตองรูเพื่อประพฤติ  ปฏิบัติ  ใหปรากฏผล 
เปนความสงบสุข  สําหรับตนและผูอื่นดวย. 
 

๔.  คําวา  “ศึกษา”  ที่ถูกตอง  จะตองรวมความหมายถึงการปฏิบัติดวย 
แตในการใชคํานี้ในไทย ๆ เรา  มักหมายเอาเพียงแค  “เรียน”  การศึกษาที่แทจริงนั้น 
ตองทําใหไดดวย ;  การทําใหไดหมายถึงทําใหเกิดผล  ในขณะมีชีวิตเปนอยู  โดย 
ปฏิบัติดีใหได. 
 

แงคิดในเรื่องการศึกษามักมีความไขวกันอยู  ตรงที่ไปเขาใจวา  ศึกษาคือ 
เรียนเพียงอยางเดียว ;  เร่ืองนี้จึงควรประกาศชี้แจงใหเขาใจกันบางวา  “ศึกษาหมายความ 
เพียงไร” 
 

๕.  แผนการศ ึกษาชาติ  ที ่วางแผนให ม ีจริยศ ึกษา  ไม ใช แผนเฉพาะ 
พุทธบริษัท  แตเปนแผนของชาติ  ซึ่งเปนแผนอันมุงเพื่อความเปนอยูอันเหมาะสม 
(secularity)  ของฆาราวาส. 
 

๖.  เรื ่องศีลธรรม   ธรรมจรรยา  หรือ   จริยธรรม   หรือ   morality  นี้ 
ยอมหมายถึง  การจะทําอะไรก็ดี  จักตองนึกถึงการเมืองและสังคม  ฉะนั้นในการสอน 
จริยธรรม  จึงสมควรอางถึงธรรมะ  ในศาสนาใดศาสนาหนึ่งก็ได  ไมจําตองผูกขาด 
เฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึ่ง,  ไมมีประเทศใดแหงใดบังคับกันในเรื่องศาสนาเลย 
เพราะไมเปนการชอบที่จะทําเชนนั้น  เพราะเชื่อวา  จริยธรรม  ยอมมีจุดหมายปลายทาง 
ตรงกันทุกศาสนา. 
 

๗.  การวัดผลผูเรียน  วามีจริยธรรมเพียงไรหรือไม  มิใชอยูที่ใหคะแนน 
รางวัล  หรือ  ประกาศนียบัตร  แตสําคัญอยูที่การแสดงออกของผูนั้น ๆ วา  ไดรูจัก 
ผิดชอบชั่วดีเพียงไร  ?  ลดความเห็นแกตัวของแตละคนลงไดเพียงไร  หรือไม ? 
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 พุทธิกจริยธรรม ๔๗๘

เรื่องธรรมกับชีวิตประจําวัน 
 

การใชธรรมะสําหรับฝกอบรมตนในชีวิตประจําวัน  ควรตองพิจารณา 
เลือกใชขอธรรมะใหถูกตอง  และการรูจักใชหลักการอบรมตนตามแนวทางพระพุทธ- 
ศาสนาก็ตองรูจักใชใหถูกตอง. 
 

หลัก  หรือ  หัวใจ  ของพุทธศาสนานั ้น  ผู รู สรุปไวตาง ๆ  กัน,  แต 
ถึงจะสรุปอยางไร  ความหมายก็มาลงเปนจุดเดียวกัน  ซึ่งถาจะสรุปใหสั้นที่สุด  หลัก 
ปฏิบัติอบรมตนในพุทธศาสนาก็คือ  :-  “ความไมยึดมั่นถือมั่น”. 
 

ห ัว ใจทั ้งหมดของคํ าสอน ในพ ุท ธศาสนาอยู ที ่  “ความ ไม ย ึดมั ่น 
ถือมั่น” 
 

แมวา  ในบางครั้งมีผูยึดหลักคําสอนในพุทธศาสนาดังที่  พระอัสสชิ 
พระสาวกของพระพุทธเจาเคยกลาวบอย ๆ  วา  :  “เย  ธมมา  เหตุปป  ภวา  เตสํ 
เหตุ   ตถาคโต ,  เตสจ   โย   นิโรโธ   จ ,  เอวํวาที  มหาสมโณ ”  ซึ ่งกลาว 
วาอะไรเปนคําสอนของพระพุทธเจา ;  คําสรุปก็วา  :  ธรรมใดมีเหตุเปนแดนเกิด 
พระตถาคตยอมแสดงเหตุแหงธรรมนั้น.  แมเชนนี้ก็ดีเมื่อพิจารณาความมุงหมายของ 
คําสอนนี้ลงไปใหถึงจุด  ก็จะไมพนความยึดมั่นถือมั่นไปได. 
 

หลักสําคัญที่ควรอบรมตนตามแนวทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจา 
ตรัสเนือง ๆ  ก็คือ  :  “สพเพ  ธมมา  นาลํ  อภินิเวสาย”  นี้คือเปนหลักถูกตอง 
ของพระพุทธศาสนาพึงศึกษาใหรูจักความจริงในพระพุทธวจนะนี้  ซึ่งหมายความวา 
“สิ่งทั้งหลายทั้งปวง  ไมควรยึดมั่นถือมั่น”;  เพราะความทุกขทั้งหมดยอมมาจาก 
ความยึดม่ัน,  และไมควรยึดม่ันถือม่ันอยางไร  นั้นก็คือ  “ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงไมควร 
ยึดมั่นวาเปนเรา  เปนของของเรา” 
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๔๗๙ทัศนคติเกี่ยวกับจริยศึกษา 

เรื่องการแนะนําส่ังสอนผูอื่นใหปฏิบัติธรรม 
 

๑.  การจะสอนดวยคําอธิบายใหเขาเห็นชัด  ใหเขาเชื่อถือ  ไมพึงพูด 
อธิบายเพียงใชถอยคําของตนเอง  แตตองรวบรวมคําพูดของผูอื่นที่ถูกตอง  ตลอดจน 
คนควายกพระพุทธจวนะ  พระพุทธศาสนาสุภาษิตมาแสดงประกอบใหเห็นชัดดวย. 
 

๒.  ส่ิงที่ควรชี้ใหเขาใจกันก็คือ  ความเห็นแกตัว ;  ตัว  คืออัตตา  นี้ก็คือ 
กิเลส ,  ความรูสึกวาเปนตัว  คืออัตตา  ก็คือกิเลส .  เด็ก ๆ  ผู เยาวที ่ทําความ 
เสื่อมเสีย  ก็เนื่องมาจากความเห็นแกตัว  เขาแกตัวทั้งนั้น. 
 

ความเห็นแกตัวนี้  จะอธิบายใหเขาใจตามขั้นของบุคคล   ตั้งแต 
วัยเด็กเล็ก  และสูงขึ้นโดยลําดับจนขนาดรูจักพิจารณาธรรมขั้นสูง  หรือจนขนาด 
บุคคลข้ันที่ไมเห็นแกตัวสูงสุด  ขนาดขั้นอรหันต  หรือแมลดหลั่นจากอรหันตลงมา 
เปนอริยบุคคลแตละขั้น ๆ  ก็สามารถจะใชธรรมขอไมเห็นแกตัวนี้ได. 
 

ความเห็นแกตัวของบุคคลปุถุชนมีอยูแตละคน  ตามวัย  เชนเด็กเล็ก ๆ 
ก็เรียกรองเอาอยางใจ  มีความจะกละจะเอาอะไรตองใหไดตามใจ  ไมไดอยางใจก็ 
ขัดเคือง  เด็กบางคนจะเกิดความริษยานอง  ฯลฯ  ดังนี้เปนตน. 
 

บุคคลที่โตขึ้น  ความเห็นแกตัวก็เติบโต  เปลี่ยนรูป  และเปลี่ยนแปลง 
ไปตามวัยของผูนั ้น  เปนตนวา :- ทําสิ่งใด ๆ เอาเปรียบผูอื ่น  ตนคิดวาตนถูก 
คนเดียว  คนอื่นผิดอยู เสมอ  ฯลฯ,  เกิดความเห็นแกตัวหนาขึ้น  ก็ยังทําตาม 
ความรูสึกที ่เห็นแกตัว.  การกอกรรมทํากิเลสานาประการนั ้นก็คือ  เห็นแกตัว. 
ใครก็ตาม  มีความเห็นแกตัว  เขาแกตัวอยู  ก็ยอมยึดมั่นถือมั่นวา  นี้เปนเรา  นั่นเปน 
ของของเรา ;  ความรูสึกอยางนี้มีอยู  ยอมช่ือวาสั่งสมความทุกขไว. 
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 พุทธิกจริยธรรม ๔๘๐

ความทุกขทั้งหลายทั้งปวงมีอยู  หรือเกิดขึ้นแกผูใดนั้นก็เพราะมาจาก 
ความเห็นแกต ัว,  เห ็นวาเป นตัว  เห ็นวาเป นตัวของเรา  เห ็นวาเป นของของเรา 
เห็นแกของของตัวอยูเสมอ  ซึ่งเรียกตามคําบาลีวามี  “อหังการ”  และ  “มนังการ” 
อยูเสมอ.  ความทุกขก็มาจากความเห็นแกตัวนี ่เอง  ใครมีความเห็นแกตัวอยู 
ก็จะตองมีความทุกขอยูตราบเทาที่มีความเห็นแกตัวนั้น. 
 

๓.  เม่ือรูวา  ความทุกขเกิดจากความเห็นแกตัวแลวจะอบรมกันอยางไร 
จะทําอยางไร  จึงจะแกไขได?  ขอนี้จะตองแกความเห็นแกตัวกันทุกคน  ผูสอน 
ผูแนะนําเรา  ก็จะตองทําไปอยางไมเห็นแกตัวและการสอนแนะนําผูอื ่น  ก็ตอง 
มุงใหขจัดความเห็นแกตัว. 
 

ขอนี ้จะทําอยางไร  ?  ก็ตองทําอยางที ่ตองเห็นแกสิ ่งอื ่นที ่ไมใชตัว . 
สิ ่งอื ่นที ่ไม ใช ต ัว   จะเห ็นอะไร?  ก็คือเห ็นแกธรรมะ   และทําการใด  ๆ   ไปดวย 
อํานาจของสติปญญาที่เปนธรรมะ  อยาทําไปดวยอํานาจของความเห็นแกตัวหรือ 
อํานาจกิเลส. 
 

ถาหากวา  ยังคงอยากจะมีตัวอยู  เพราะเหตุวา  ถารูสึกไมมีตัว  ดูเหมือน 
จะอางวาง  ไมมีอะไรเกาะ  ก็ใหเอาธรรมะนั่นแหละเปนตัว  อยาเอากิเลสเปนตัว. 
 

การทํางานตาง ๆ ในชีวิตประจําวันนี ้  พิจารณาใหดีก็เห็นไดชัดวา : 
พวกหนึ่งเอากิเลสเปนตัว  ทําอะไร ๆ  ก็ทําไปเพื่อตัว  อันพอกพูนดวยกิเลสนั้น,  สวน 
อีกพวกหนึ่งเอาธรรมะเปนตัว  ทําสิ่งใด ๆ โดยไมเห็นแกตัว  แตทําเพื่อเห็นแกธรรมะ. 
 

เชื่อวา  นักศึกษาก็ดี  ผูมีหนาที่แนะนําสั่งสอนเขาก็ดี  ผูประกอบการงาน 
ใด ๆ  ก็ดี  ควรทําตนเปนผูมีการศึกษา  อยาอยูอยางเปนคนไมมีการศึกษา ;  ถา 
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๔๘๑ทัศนคติเกี่ยวกับจริยศึกษา 

ตองการที่พึ่งอะไรสักอยาง  ก็อยาพึ่งตัว  คือกิเลส  แตใหพึ่งธรรมะ  ซึ่งธรรมะหมายถึง 
ตัวก็ได  ดังพระพุทธภาษิตวา  :  “ถาจะมีตัวเปนที่พึ่ง  ก็ใหเอาธรรมะเปนตัว”. 
 

คําวา  “ตัว”  นี้หมายไดสองอยาง  คือตัวกิเลส  กับตัวของธรรมะ. 
ที ่วา  “ไมเห็นแกตัว”  ในขอแรกก็คือ   อยาเห็นแกตัวคือกิเลส   ถา 

ปฏิบัติธรรมไดถึงขึ้นสูงสุด  ถึงขั้นเปนอรหันต  จะไมมีตัว  ทั้งตัวกิเลส  และตัวธรรมะ 
ซึ่งเทากับไมมีความยึดมั่ยถือมั่นโดยสิ้นเชิง. 
 

การจะฝกฝนตนเปนอรหันต  ไมเปนเรื่องสุดความสามารถ  ยอมมีหนทาง 
ปฏิบัติได  คือ  ตองพยายามปฏิบัติไปตามลําดับ  รูจักตัวตามความเปนจริง  แลวรูจัก 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากตัวเลว ๆ  เลื่อนขึ้นเปนตัวธรรมะ  แลวละตัวเลว ๆ ต่ํา ๆ 
ไปเสีย  จนกระทั่งไมตองมีตัวตามขั้นนั้น ๆ. 

 
ธรรมะทุกหมวดเปนเครื่องฝกไมเห็นแกตัว 

 
จะยกตัวอยาง  แมธรรมหมวดปฏิจจสมุปบาท  ก็สงเสริมขอปฏิบัติไมให 

เห็นแกตัว  ธรรมในหมวดนี้ซึ่งไดแกความเกี่ยวโยงตามลําดับคือ  :- 
 

เพราะเหตุใด  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวทุกขโทมนัส  อุปายาส  จึงไดมี? 
พระพุทธเจาทรงคิดคนดวยพระปญญาทราบได  ดังนี้:- 
 

เพราะชาตินี่เองมีอยู – ชรามรณะจึงไดมี - ชรามรณะมีเพราะชาติเปนปจจัย 
”  ภพ ”    -  ชาติ ”   -  ชาติมีเพราะภพ ” 
”  อุปาทาน ”    -  ภพ “   -  ภพมีเพราะอุปาทาน ” 
”  ตัณหา ”    -  อุปาทาน ”   -  อุปาทานมีเพราะตัณหา ” 
”  เวทนา ”    -  ตัณหา ”   -  ตัณหามีเพราะมีเวทนา ” 
“  ผัสสะ ”    -  เวทนา ”   -  เวทนามีเพราะผัสสะ ” 
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 พุทธิกจริยธรรม ๔๘๒

เพราะสฬายตนะนี่เองมีอยู  -  ผัสสะ  จึงไดมี  -  ผัสสะมีเพราะสฬายตะเปนปจจัย 
”  นามรูป ”   -  สฬายตะ ”   -  สฬายตะมีเพราะนามรูป ” 
”  วิญญาณ ”   -  นามรูป ”   -  นามรูปมีเพราะวิญญาณ ” 
”  สังขาร ”   -  วิญญาณ ”   -  วิญญาณมีเพราะสังขาร ” 
”  อวิชชา ”   -  สังขาร ”   -  สังขารมีเพราะอวิชชา ” 

 
การพิจารณาตามหลักปฏิจจสมุปบาทดังกลาว  เปนการสงเสริมขอปฏิบัติ 

ไมเห็นแกตัว  คือใหรูจักความจริงวาอะไรเปนอะไร  เหตุใดจึงมีผลเปนอยางนั ้น 
รูใหทันตามความเปนจริง  ก็จะละความเห็นแกตัวลงไดเชน  :- 
 

เมื่อมีความรูสึกเกิดตนที่เห็นไดงาย  ไดแกผัสสะ,  คือไดสัมผัสถูกตอง 
กับสิ่งใด  ก็ทําความรูสึกวา  เปนผัสสะ  อยาใหปรุงแตงตอไปเปนเวทนา  เชน  รัก 
เกลียด   ฯลฯ,  ถาปรุงตอ  ๆ  ไปอยู เชนนี ้  ก็จะเกิดมีตัวขึ ้น   ความเปนอยู ตาม 
ธรรมดาของทุกคน   ถาหยุดไดแคผัสสะ  ก็นับวาดีมากแลว  ถาปลอยใหปรุง 
ตอไป  จนถึงเวทนาแลว  จะหยุดไมได  จะตองปรุงเลยตอไปถึงตัณหา ;  คราวนี้ 
ตัวก็จะเกิดขึ้นไปไดโดยลําดับ. 
 

“ตัว”  นี้  ถามีอุปาทานก็เกิดมี  “ภพ”  คือยึดวา  “ตัวเรามี” ;  ภพนั้น 
เมื่อพัฒนาถึงที่สุด  (develop)  ก็จะเกิดชาติ  ตอไปน้ีทุกขก็ทับถม  เปนชรามรณะ 
พรอมสาขาของมัน  คือ  โสกปริเทวะทุกข  โทมนัส  อุปายาส;  ทั้งนี้ก็เพราะอยากจะมี 
ตัวเรา  เพราะตัวเรามีอยู  ทุกขก็ยอมมีอยู. 
 

หลักปฏิจจสมุปบาทนี้แสดงใหเห็นวา : “ตัวเราเกิดขึ้นมาไดอยางไร?” 
ถาทําอยางไรใหเปนทางกลับกันได  นั่นก็คือไมตองมีตัวเรา. 
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เรื่องความดับทุกขสวนบุคคลที่จะทําใหจิตใจสงบเย็นตองรูจักใชธรรมะ 
อบรมตน  ตามควรแกโอกาสแกฐานะ  และตามขั้นจิตใจของบุคคล  และควรจะสั่งสอน 
กันมาเสียตั้งแตเด็ก ๆ เพราะแมเด็ก ๆ จนผูใหญ  ก็ลวนมีทุกขคือความเดือดรอน 
กันทั้งนั้น. 
 

การสอนเรื่องความดับทุกขเดือดรอนมิใชเร่ืองนาเศรา  แตเปนเรื่องรูจัก 
ความจริง  จนยกพระพุทธวจนะใหทราบไดวาพระพุทธองคตรัสเนือง ๆ  ดังนี้ :- 
 

“ปุพฺเพ  จาหํ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  จ  ทุกฺขฺเจว  ปฺาเปมิ  ทุกฺขสสฺ  จ 
นิโรธํ”  แปลวา  กอนนี ้ก็ดี  เดี ๋ยวนี ้ก็ดี  ฉันทําใหพวกเธอรู  แตเรื ่องทุกข  และ 
ความดับทุกขเทานั ้น ;  และทรงย้ําเสมอวา  “สพฺเพ  ธมฺมา  นาลํ  อภินิเวสาย 
-สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมควรยึดม่ันถือมั่น”. 
 

การศึกษาใหเขาใจความจริงดังกลาวนี้  เรียกวา  สัจจธรรม  ซึ่งนับวา 
สูงกวา  ศีลธรรม  และจริยธรรม. 
 

การฝกจิตใจและการประพฤติปฏิบัติใหไมยึดมั่นถือมั่น  และทําทุกประการ 
เพื่อเห็นแกธรรมะ  นี้แหละจะทําใหจิตใจสงบเย็น. 
 

การศึกษาปฏิบัติธรรมสําหรับบุคคล  ยอมตองลดสัจจธรรมลงมา  แตก็ 
ไมทิ้งหลัก  “ไมเห็นแกตัว”  (unselfishness)  จะเห็นไดวา  ศีลธรรมก็ดี  สัจจธรรมก็ดี 
หลักคําสอนเหลานั้นเปนหลักปฏิบัติรวมอยูที่เพื่อไมยึดมั่นถือมั่น  อยูนั่นเอง. 
 

ปญหาอาจมีวา  ถาไมเห็นแกตัว  ไมมีตัว  แลวอะไรจะเปนเหตุใหบุคคล 
ทํางาน  คนทั้งหลายถือหลักไมมีตัวแลว  มิคิดวาไมตองทําการงานอะไรกันหรืออยางไร? 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



 พุทธิกจริยธรรม ๔๘๔

ขอตอบวา  สิ ่งที ่ทํางานนั ้นก็คือ  สติปญญา  ไมใชมีตัวทํา  ก็ได  การที ่ทํางาน 
เพราะสติปญญา  ไมใชตัวนั้น  สติปญญามันทําของมันไปเอง. 
 

อํานาจของสติปญญานั้นจะกระทํางาน  คือทําใหดํารงชีวิตอยูได  ดวยการ 
ประกอบอาชีพอยางถูกตอง  กับทําใหพนทุกขเสียได  การทําใหพนทุกขก็คือการ 
ปฏิบัติธรรมะ  การกระทําทั้งสองอยางดังกลาว  ยอมกระทําได  ดวยการกระทําเอง 
คือ  สติปญญา.  ถาไมกระทําดวยสติปญญา  ก็หมายความวา  ทําไปดวยกิเลส 
ตัณหาชักนํา   การกระทําดวยกิเลสตัณหาจะเปนการกระทําที ่ไมประกอบดวย 
สติปญญาเลย  และผลงานก็จะไมสําเร็จไปตามอุดมคติ  แตเปนการสําเร็จมาดวย 
กิเลส ;  แมขืนทําดวยกิเลส  ไดผลประโยชนมาเลี ้ยงชีพ   ก็ยอมตองอยูอยาง 
มีความทุกข.  ถาทําดวยสติปญญา  ผลท่ีไดจะเปนผลของการกระทําอันถูกตอง  เปน 
ความสําเร็จตามอุดมคติ  จะไมประกอบดวยทุกข  ควรเตือนตนใหรูความจริงไวเสมอ 
ดังนี้วา:- 
 

- ทําใด ๆ  ดวยจิตวุน  นั่นคือ  ทําดวยกิเลสตัณหา. 
- ทําใด ๆ  ดวยจิตวาง  นั่นคือ  ทําอยางไมมีกิเลสตัณหา. 
- ถาทําดวยจิตวาง  งานจะกลายเปนเรื่องสนุกเพลิดเพลิน. 
- ถาทําดวยจิตวุน  งานนั้นจะกลายเปนทุกขขาดสนุก. 
- อยาทําดวยความยึดมั่นถือมั่น  ไมถือวาทําเพื่อเห็นแกตัวจึงจะเปนสุข 
- การกระทําที่วางจากตัวตนถูกตองแลว  จึงจะทําไดดี.  แมตัวอยาง 

เชนคิดเลข  ก็จะตองวางจากตัวตนเสียกอน  การคิดเลขจึงจะทําสําเร็จไดดวยดี. 
หรือจะจัดดอกไมในแจกัน  ก็ตองทําดวยวางจากตัวตนแลวจึงจะจัดไดสวย.  ถา 
ขณะจัด  ทําไปดวยจิตวุน  คิดเห็นแตแกตัว  วุนคิดไปวา  กลัวจะจัดใหงามสูเขาไมได. 
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๔๘๕ทัศนคติเกี่ยวกับจริยศึกษา 

หรือจะทําไมสวย ;  วุนคิดยึดมั่นอยูอยางนี้  จะจัดใหดีไมได  แมทําสําเร็จไปดวยจิตวุน 
อยางนี้  ผลก็จะไมเปนไปอยางอุดมคติ.  ถาทําดวยจิตวาง  ผลจะสวยงามตามแบบ 
ของอุดมคติ. 
 

การอบรมสั่งสอน  ความไมเห็นแกตัว  ควรจะไดฝกอบรมตามลําดับ  : 
- สอนด็กเล็ก ๆ  ไมใหเห็นแกตัว  เริ่มแตอบรมไมใหริษยานอง  ไมจะกละ  ไมขี้โกรธ 
ไมแกลงผูอื่น  ไมทําลายของ  ฯลฯ 
 
-  สอนบุคคลที่โตขึ้น  ก็ตองพิจารณาใหเห็นความเห็นแกตัวของบุคคลวัยนั้น ๆ  แลว 
อบรมใหเขาเลิกละความเห็นแกตัว  ในลักษณะนั้นเสียดวยอุบายอันแยบคาย 
 

การยกธรรมขอใด  หมวดใด  มาอบรมสั่งสอน  ก็ควรทําความเขาใจใหแจง 
เสียกอนวา  ธรรมนั้น ๆ  ลวนเปนเครื่องฝกทําลายความเห็นแกตัวทั้งสิ้น  เชน  :- 
 
-  ธรรม   หมวด   หิริ  โอตตัปปะ  คือ   การสอนใหรู จ ักละอาย   และเกรงกลัวต อ 
การประพฤติชั่ว ;  นี่ก็เปนการสอนใหไมเห็นแกตัว  และหิริโอตัปปะนี้เปนตัวศีลธรรม 
อันเปนพื ้นฐานทีเดียว  รากฐานของศีลธรรม  อันเปนพื ้นฐานที ่สุด  ก็อยู ที ่ความ 
ไมเห็นแกตัว. 
 

จริธรรมสากล  ที่ตองฝกอบรมกันอยูทั่วไป  ไมวาจะอบรมดวยขอธรรมใด 
ก็มุงหมายเพื่อปดเปาความไมเห็นแกตัวทั้งนั้น  เชนคนไมซื่อสัตย  คนไมกตัญู  นั้น 
ก็เพราะไมอยากเห็นใครดีกวาตัว  ไมอยากเห็นความดีของผูอื่น  ฯลฯ.  การอบรม 
จริยธรรมก็เพื่อเลิกละความประพฤติปฏิบัติที่เห็นแกตัวนั้น ๆ  เสีย  . 
 

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเห็นแกตัวน้ันมีมาก  เปนตนวา 
คิดผิด  คิดชั่ว  ทําชั่วนานาประการ  พูดผิด  เหลานี้  ลวนเนื่องมาจากความเห็นแกตัว 
ทั้งสิ้น. 
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  พุทธิกจริยธรรม 

 

๔๘๖

ใครมักทําความผิด  เพราะเห็นแกตัวประการใดบาง  นาจะทําบัญชีไว 
ตรวจสอบตนเอง  บัญชีความผิดนั้นก็เนื่องมากจากกิเลส  ไดแก  :- 
 
 

โลภะหรือราคะ โทสะหรือโกธะ โมหะหรือความหลงผิด 
 
พวกนี้รวบเขามาหาตัว พวกนี้ผลักออกจากตัว พวกนี้ไมรูวาจะเอาอยางไรดี 
  จะเอาใหไดทาเดียว ไมเอา  ไมตองการ ไมแนลังเลดวย  ฉงนดวย 
 หวงประโยชนตนเทานั้น  
 ไมรูจะทําอยางไร  ก็เลยวนอยู 
 รอบ ๆ 
 

กิเลสที่แสดงออกตามสาขาใหญ ๆ  นั้นทั้งหมดก็ลวนเปนเรื่องของเห็นแกตัว 
ทั้งสิ้น. 
 

การฝกขจัดไมเห็นแกตัว  จึงตองรูจักตัวกิเลสนั้น ๆ แลวฝกฝนอบรมไป 
โดยลําดับ. 
 

การฝกขั้นตน ๆ ตองรูจักเลือกใชอบรมขอตน ๆ เชน  ขันติเปนธรรมท่ี 
ตองใชเริ่มตน  เมื่อประสบผัสสะใด ๆ  ขนัติจะมีลักษณะเปนเหมือนปฐมพยาบาลเชน :- 
 

มีเสียงชมเชยสรรเสริญก็ดี  หรือเสียงดาวาก็ดี  ถาไมมีขันติก็จะเกิดความ 
รูสึกเปนภวตัณหา  และวิภวตัณหา  คืออยากใหเปนอยางนั้น  หรือไมอยากใหเปน 
อยางนั้น  แลวจิตจะกําเริบอยางอื่นตอไปอีกถามีขันติก็จะหยุดอยูไดเพียงผัสสะท่ี 
ประสบนั้น  มีขันติอยูเสมอ  ไมปลอยใหกิเลสกําเริบตอไป  ความพนทุกขก็จะมีไดงาย. 
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๔๘๗ทัศนคติเกี่ยวกับจริยศึกษา 
ผลการปฏิบัติข้ันสุดทาย  ก็คืออยาใหมีทุกขไดเปนถูกตอง  การจะไมมี 

ทุกขได  ก็ตองรูจักหลีกเหตุที่กอทุกข  แลวปฏิบัติจนเกิดความรูสึก  ไมเห็นแกตัว 
จะทําการสิ่งใดก็ประกอบดวยความเมตตา  และสติปญญา  เชนนี้จึงจะนับเปนผลของการ 
อบรมตนใหมีจริยธรรม. 
 

ตัวอยางบัญชีความผิดที่เกิดจากกิเลส 
 

โลภะ โทสะ โมหะ 
 
   อภิชฌาวิสมโลภะ พยาบาท มักขะ - ลบหลูคุณทาน 
   มัจฉริยะ - ตระหนี่ โกธะ ปลาสะ - ตีเสมอ 
   ฆาสัตว     อุปนาหะ มายา - เจาเลห 
     ลักทรัพย ริษยา สาเถยยะ - โออวด 
 ผิดประเวณี ผิดศีล ถัมภะ - หัวดื้อ 
   พูดปด ฯลฯ สารัมภะ - แขงดี 
   ฯลฯ มานะ - ถือตัว 
         อติมานะ - ดูหมิ่น 
 มทะ - มัวเมา 
 ปมาทะ - เลินเลอ 
 เสพสุรา 
 ฯลฯ 

 

ผิดศีล 
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การเสริมสรางจริยธรรมแกวัยรุน 
คําบรรยาย ของ พระราชชัยกวี  (พุทธทาสภิกษุ) 
ในการประชุมสามัญคุรุสภา  ประจําป พ.ศ. ๒๕๐๘ 

เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๐๘ 
--------------------- 

 
ทานประธาน  และ  ทานครูบาอาจารยทั้งหลาย 
อาตมาจะไดบรรยายตามหัวขอที่กําหนดให  คือ เรื่องจริยธรรม  แตจะ 

ขอขยายความออกไปใหชัดหรือแคบเขา,  เพราะตามหัวขอใหญที่เปนความมุง- 
หมายของการประชุมคราวนี ้  คือ   เรื ่องการเสริมสรางจริยธรรมแกเด็ก 
วัยรุน. 

 
อาตมาอยากจะขอทําความเขาใจวา  ขอความที่จะบรรยายตอไปนี้  ขอ 

ใหถือเปนเพียงความคิดเห็น  ในฐานะที่อาตมาก็สนใจเรื่องนี้เปนพิเศษ  และนาน 
มาแลว.  ทั้งนี้ก็เพราะวา  รูสึกวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่เปนหนาที่ของอาตมา 
หรือของภิกษุสงฆทั่ว ๆ ไปดวย.  เพราะฉะนั้นอยาไดหวังที่จะไดฟงสิ่งที่เปน 
หลักวิชาอะไรมาก  ขอไดโปรดฟงในฐานะเปนความคิดเห็น  แตเปนความคิดเห็น 
ที่อาตมาไดพยายามนึกคิด ศึกษา  สังเกตมาเปนเวลานาน  พอที่จะนํามาแสดงให 
เปนประโยชนไดบาง.  และอีกอยางหนึ่ง  ก็อยากจะขอบอกกลาวเสียดวยเลยวา 
ขอใหยกเวนใหอาตมากลาวได  ในฐานะเปนการกลาวอยางอิสระ  หรือถาจะเรียก 
วา  เปนฝายแยงหรือเปนฝายคาน  กับที่เขากลาว ๆ กันอยูบางก็ได  ก็จะถูกกวา 
หรือยิ่งกวานั้น  ก็ควรจะใหเปนวา  ใหอาตมามีหนาที่กลาวในฐานะที่ มองกันใน 
แงที ่คนอื ่น ไม มอง .   หรือจะเลยไปถึงวามองก ันในแงร าย   คือในแง 
Pessimistic  ไดยิ่งดี. 

๔๘๙ 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



 พุทธิกจริยธรรม ๔๙๐

อาตมาจะไดกลาวอยางเปนอิสระ  เพื่อใหที่ประชุมของเราไดฟงครบถวน. 
ถามัวแตกลาวเหมือน ๆ กัน  หรือกลาว  โดยมุงหมายทางแงดีและแงสนับสนุนกัน 
ไปหมด   ก็เชื ่อวาสิ ่งที ่ไดย ินไดฟงนั ้น   ไมสมบูรณแน.  นี ่ค ือขอที ่จะบอกให 
ครูบาอาจารยทั้งหลาย  กําหนดไวเปนขอแรก. 

 
ทีนี ้อาตมาจะไดกลาวถึงคําที ่ใชเปนหัวขอวา  จริยธรรม.  อาตมา 

รู สึกวา   เรายังลําบากกันมาก   ในการใชคํา  ๆ  นี ้  คือเอาไปปนกันกับคําวา 
ศีลธรรม .  บางคราวเราควรคํานึงถึงจริยธรรม   เราไปเรียกศีลธรรม ,  บาง- 
คราวเราคํานึงถึงศีลธรรม   ไปเรียกจริยธรรม   ดังนี ้เปนตน .  ฉะนั ้นอยากจะ 
ขอซอมความเขาใจ  หรือทําความเขาใจกันในพวกเรา  ที่เปนผู สนใจในเรื่องน้ี 
ดวยกันวา  ถาอยางไรเราจะให คําวา  ศีลธรรมนี ้  ตรงก ันคําวา  Moral  หรือ 
Morality.  แล ะ ให คํ า ว า   จ ร ิย ธ ร รม นั ้น   ต ร งก ับ คํ า ว า   อ ิธ ิค ส   Ethics. 
เพราะวาถาเราไปดูตํารับตําราทั่วๆ ไป  เขาระบุไวชัดวา  Ethics  นั้น  คือ  Philo 
sophy  ของ   Morality.  ท ีนี ้ต ัว   Morality  ก ับต ัวPhilosophy  ของ  Morality 
นั้นไมใชสิ่งเดียวกัน  เราเอาคําวา Ethics  นี้มาเปนคําที่เราเล็งถึงจริยธรรม  และ 
คําว า  Morality  มาเป นศ ีลธรรม   จะงายขึ ้น   และจะแยกก ัน ได ด ี.  คําว า 
Ethics  หรือจริย ธ รรม นี้ม ันตรงกัน   ตรงที ่ว า   คิดดูใหดี  ถา เรารู ภ าษา 
บาลี  เทาที่ เราเรียนกันมาแลวนี้  ก็พอจะเห็นไดวา  จริย  นี้  แปลวา  ควรประพฤติ 
หรือพึงประพฤติ  ซึ ่งไมไดหมายความวาประพฤติแลว  นี ้มันชางตรงกับคําวา 
Philosophy  ซึ่ง เปนแตเรื่องคิดเรื่องฝน. 

 
สวนคําวาศีลธรรมนั้น  ตองไปหมายถึง  เรื่องที่กําลังประพฤติอยู  หรือ 

ประพฤติแลว   เผอิญไปตรงกับคําวาศีลธรรม .  ศีล   นี้  ภาษาบาลีแปลวา 
อยู ตามปกติ  เปนอยู ตามปกติ  หรือซึ่งเปนอยู ตามปกติ  คือหมายความ 
วา   ประพฤติอยู หรือประพฤติแลว .  ถาเอาศัพทคําเดียวกัน   ก็ควรจะเปน 
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๔๙๑การเสริมสรางจริยธรรมแกเด็กวัยรุน 

จาริตธรรมหรือจารีต  ซึ่งแปลวาสิ่งซึ่งประพฤติแลว.  จริยธรรมนั้นแปลวา 
เปนสิ่งที่พ ึงประพฤติ  จะตองประพฤติ  ตองเถียงตองถกกันอีกมาก  สวนศีลธรรม 
เอาที่กําลังประพฤติอยู.  นี่แหละโดยตัวหนังสือก็อํานวยใหอยางนี้อยูแลว 
และโดยความหมายนั้นก็หมายความวาจริยธรรม หรือ  Ethics  นั้น  อยูในรูป 
ของปรัชญา  ที่ตองคิดตองนึก  บางทีก็เลยเตลิดเปดเปงไปเปนเรื่องที่ไมเคย 
ปฏิบ ัต ิเลยก ็ม ี :  เป น เรื ่อ งทฤษฎีล วนไป เลย .  สวน เรื ่อ งศ ีลธรรม   หรือ 
Morality  นี้  ตองทําอยูจริงๆ เปนปญหาเฉพาะหนา. 
 

ถาเราจะถามกันขึ้นวา  พระพุทธเจาเปนนักจริยธรรมหรือนักศีลธรรม ; 
ตามหลักเกณฑอันนี้จะตองถือวาพระพุทธเจาเปนนักศีลธรรม  ไมใชนักจริยธรรม. 
พูดกันตรง ๆ  พระพุทธเจาทานเกลียด  Philosophy  อยางยิ่ง  คือเรื่องที่พูด 
กันแตทางหลักทฤษฎีหลักวิชานี้  ทานหัวเราะเยาะ  ดูเปนเรื่องรุมราม  ทานจึงเปน 
นักศีลธรรม  คือวา  กลาวถึงแตที่อาจจะปฏิบัติไดทันที  รีบดวนในปญหาเฉพาะ 
หนา  และความจริงมันก็เปนอยางนั ้น ;  เพราะเราก็เห็นกันอยู วา  เรื่องที่จะ 
ประพฤติเพื่อละความชั่วทําความดีนี้  มันไมยากอยูตรงที่เราไมรูวาอะไรเปนอะไร 
มากนัก  แตยากที่เราจะบังคับใหตัวเราประพฤติใหเปนอยางนั้นมันไมคอยจะ 
ได  นี่เปนขอยาก ;  ฉะนั้น  ถาจะถามวาพระพุทธเจาเปนอะไร  ก็จะตอง 
ตอบวาเปน  Morality  มากกวา   Ethicist  คือวา   ทานเปนนักศีลธรรม 
มากกวานักจริยธรรม.  ในประเทศไทยเรายังใชคําสองคํานี้กํากวมกันอยูใน 
บทที่เขียนที่พูด.  ถาอยางไรเราเอาไปชวยคิดกันดูวา  เราจะยุติกันอยางนี้ 
เสียทีจะดีไหม   คือวาถา เปนจริยธรรมก็เล็งถึง  Ethics และศีลธรรมก็ 
เล็งถึง  Morality. 

 
ทีนี้เรามาถึงขอที่  เราจะพูดกันในวันนี้  คือ ใน หัวขอที่วา  การ 

สงเสริมจริยธรรมแกเด็กวัยรุนนี่  กํากวมหรือเปลา  เล็งถึง Ethics หรือวา 
เล็งถึง Morality.  อาตมาอยากจะถือวา  วันนี้เรามาเล็งกันถึงศีลธรรมหรือ 
ค  ๑๐ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๔๙๒

Morality  มากกวา  Ethics.  อาจจะชา เกิน ไปอยางที ่เรียกกันวา   กวา 
ถั ่วจะสุกงาก็ไหม  อะไรเหลานี ้  ถาเราพูดกันในแงทฤษฎี  หรือปรัชญา 
หรือตรรกวิทยา   หรืออะไรทํานองนี้.  ฉะนั้นอาตมาจึงกลาวถึงจริยธรรม 
ในหัวขอท่ีหมายถึงศีลธรรมมากกวา  คือหมายถึง  Morality  มากกวา  Ethics. 
 

ทีนี้ปญหาก็มีตอไปอีกวา  คําวา  ศีลธรรมนี้กวางมาก  ทีนี้เราจํากัด 
ความแคบเขามาถึงศีลธรรมที่เกี่ยวกับเด็กวัยรุนโดยเฉพาะ .  เด็กวัยรุน 
โดยเฉพาะคือปญหาเฉพาะหนา  ปญหารีบดวนของเรา   ฉะนั้น 
สิ่งที่เรียกวาศีลธรรมในที่นี้  เราก็เล็งเฉพาะเด็กวัยรุน.  สําหรับหัวขอบรรยาย 
นี้อาตมาจะกลาวไปตามที่สะดวก  ซึ่งจะใหหัวขอวา 
 

ขอที่ ๑  โรคของเด็กวัยรุน  คําวาโรคนี้หมายถึงสิ่งที่เราไมพึง 
ปรารถนา 

ขอที่ ๒  สมุฏฐานของโรค 
ขอที่ ๓  หมอ  หรือผูวิจัย  หรือผูรักษาโรคนั้น 
ขอที ่ ๔  อํานาจการใชยา   หรือ   Motive  ตาง  ๆ   ที ่จะให 

เด็กนั้นกินยา 
ขอที่ ๕  ยาที่ใชรักษาโรค 
ขอที่ ๖  ภาวะที่เรียกวาไมมีโรค  นั้นเราจะเอาอยางไรกันแน 
ขอที่ ๗  สรุปเคาโครง เหลานี้พอเปนเครื่องจดจําไดงาย 
 
แมจากหัวขอเหลานี้  ก็เห็นไดวาอาตมาเอาตามชอบใจ   ไม 

ใชถือตามหลักทั่วไปที่เขาถือกันนั้น.  เชนจะกลาวถึงภาวะที่ไมมีโรค  ที่จะ 
เอาอยางไรกันแน  นี้ก็ไปกลาวในตอนสุดทาย  เปนตน ;  แตขอใหลองติดตาม 
ฟงกันดู  จะรูสึกวาฟงยากหรือฟงงายไดดวยตัวเอง. 
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๑.  โรคของเด็กวัยรุน 
 

สําหรับ  ปญหาที่ ๑  คือ  โรคของเด็กวัยรุน  นี้  อาตมาใชคําวา 
โรค  เพราะวาเปนคําที่เคยใชในพระคัมภีรในภาษาบาลี  ในเมื่อเล็งถึงอาการ 
หรือภาวะอยางนี้โดยเรียกวา  โรคทางจิต  หรือโรคทางกิเลส  หรือโรคทาง 
วิญญาณ   แลวแตจะเรียก .  ภาวะที่คนถูกกิเลสครอบงํา   แลวกระทําไป 
ในลักษณะที่ไมนาดู  ไมนาปรารถนา  นี้เรียกวาโรค  มีใชอยูในภาษาบาลี 
เพราะฉะนั้นเราจึงไดคําวาโรคนี้มีความหมายเปน ๓ ชนิดเปนอยางนอย  คือ โรค 
ทางรางกาย  โดยตรง   นี่ไมตองพูดถึง ;  และโรคทางจิต   สวนที่เนื ่องกัน 
อยูกับกายนับตั้งแตประสาทเปนตนไป  นี้เราก็ไมตองพูดถึง ;  แตยังมีโรคที่ 
สาม คือโรคทางวิญญาณลวน ๆ  ไดแกทางจิตที่ไมเกี่ยวกับกายลวน ๆ ;  คือ 
ทางสติปญญาความคิดเห็นหรืออะไรทํานองนี้.  สําหรับ โรคทางกายกับโรค 
ทางจิตโดยตรงนั้นขอแยกเปนอีกเรื่องหนึ่ง  มีโรงพยาบาลมีอะไรเปนเจาหนาที่ 
พรอมแลว ;  สวนโรคทางวิญญาณนี่  ก็คือโรคทางศีลธรรม  หรือโรคทาง 
จริยธรรมนี่เอง  แลวแตจะเรียก.  ถาจะนิยามความหมายของคํา ๆ นี้ ก็คือวา 
ภาวะที่กิเลสครอบงําจิต  จนตั้งจิตไวผิด  แลวมีการกระทําไปตามใจตัวเอง; 
อยางนี้ทั้งนั้นไมวาจะเปนกิเลสชนิดไหนก็มีลักษณะอยางนี้ทั้งนั้น.  แมโรคที่ 
เกิดแกเด็กวัยรุนของเรา  ก็กําลังเปนอยางนี้ทั้งนั้น  คือมีกิเลสครอบงําจิตจนตั้งจิต 
ไวผิด  และมีการกระทําไปตามใจตัวเอง ;  เพราะฉะนั้นจึงถือไดวา  เรากําลัง 
ถือวา   เด็กวัยรุนของเรากําลังเปนโรคทางจริยธรรม   หรือทางศีลธรรม . 
 

ยังมีขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับอาการของโรค  เราอาจจะใชคํากํากวมหรือ 
กวางเกินไปก็ได  ในเมื่อพูดวา  “เด็กวัยรุน”  เฉย ๆ  เพราะคําวาเด็กวัยรุนนี้ 
มีหลายระดับ  หลายประเภท.  ขอใหนึกถึงเรื่องนี้ใหมาก  อยาไดวิจัยอยาง 
คลุมเครืออยางกวาง ๆ  เปนเรื่องเดียว :  ขอใหแยกเด็กวัยรุนที่กําลังเปนโรคนี้ 
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อยางนอยก็ใหมีอยู ๓  ระดับ.  มันเปนการตางกันมากในสวนขอเท็จจริงที่ 
ปลีกยอย ;  แมวามันจะเหมือนกันหมดในเปนสวนใหญ.  ในสวนใหญนั้นเรา 
ไปเล็งกันวา  ศีลธรรมของเด็กวัยรุนไมดีขึ้นตามท่ีการศึกษาของ  โลกกาวหนาไป. 
นี่เหมือนกันหมด  ไมวาเด็กวัยไหน  ประเภทไหน  ระดับไหน  ;  หรือวาศีลธรรม 
ของเด็กวัยรุนยิ่งเลวลงไปกวาระดับของการศึกษาของโลกที่กาวหนา  ดังนี้ก็ตาม 
นี่ขอใหมองในขอเท็จจริงที่รวม ๆ  กันอยางเดียวเสียกอนอยางนี้ :  เดี๋ยวนี้เรา 
ยอมรับวาในทางฟสิคส  เรารูสึกวาเด็ก ๆ  ของเราเกิดมานี้สวยมาก  รูปราง 
หนาตาแฉลมแชมชอยงดงามมากกวาเมื่อยี่สิบสามสิบสี่สิบปมาแลว  นี่เปนขอ 
เท็จจริงที่ใคร ๆ  ก็จะสังเกตเห็น  นี่เปนปญหาอีกทางหนึ่งทางจิตวิทยาหรือทาง 
ชีววิทยาอะไรก็ตาม ;  แตเราดูแลวก็จะเห็นวา  การที่เด็ก ๆ ของเราเกิดมาสวย 
ขึ้น มาแตในทองมากขึ้นนี่  มันไมไดหมายความวา  ทางจิตใจของแกดีขึ้นดวย : 
เรากลับไปพบวาพอเด็ก ๆ  ของเราโตขึ้นมา  โตขึ้นมา  ทางวิชาหรือทางปญญา 
นี่มันสูงขึ ้น ,  แตทางจริยธรรมไมเปนอยางนั ้น   มันกลับจะลดลง .  นี่ลอง 
เขียนเปนกราฟดูวามันจะเปนอยางไรตามอายุที่เพิ่มขึ้น :  เด็กอายุมากขึ้น  เลข 
ดรรชนีทางวิชาทางปญญาพุงขึ้นไปในทางสูง  แตเลขดรรชนีย  ในทางศีลธรรม 
กลับพุงกลับในทางตรงกันขาม  ลงไปในทางต่ํา ;  นี่ เปนขอเท็จจริง รวม ๆ 
ทั่วไป. 
 

แตการที่เราจะใชขอเท็จจริงอยางเดียวนี้  แกปญหาแกเด็กทุกระดับน่ี 
ดูจะไมได  เพราะจะตองแยกเด็ก ๆ  ที่กําลังมีปญหานี่แหละ  ตามความเปน 
โรคของเด็ก   อยางนอยสัก  ๓ ระดับดังที่กลาวนั้น .  เชนวาระดับแรกเรา 
เล็งถึงต่ําสุด   คือถึงขนาดเปนอันธพาล  ตามที่เรามีศัพทเรียกกันทุกวันนี้วา 
อันธพาล ;  ที่รองลงไปเปนระดับที่สองก็เรียกวา  ขนาดที่วา  อาจจะเปนคน 
อันธพาลในอนาคต   คือมีเคาเงื่อนวาจะเดินผิดทาง .  สวนในระดับที่สาม 
นั้นเราเอาแตเพียงวาเขายังไมปลอดภัยในทางจิตในทางวิญญาณ :  ไมถึง 
 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



๔๙๕การเสริมสรางจริยธรรมแกเด็กวัยรุน 

ขนาดเปนอันธพาล หรือจะเปนอันธพาล  แตวาจะเปนผูที่มีทุกขทรมานในทางจิต 
ในทางวิญญาณโดยสวนตัวเขาเอง  เชน เขารองไหเกง  เอาแตใจตัวเองเกง  กระ- 
ทั ่งโรคประสาทงายๆ   กระทั ่งฆาตัวตายไปงายๆ   ในที ่สุด   อยางนี ้เรียกวา 
โรคทางวิญญาณดวยเหมือนกัน ;  แตไมใชขนาดที่เปนอันธพาล. 
 

เด็กขนาดที่เปนอันธพาลนั้น  ครูบาอาจารยควรจะตั้งขอสังเกตวา  มีมาก 
ไมนอย   แตไมคอยมาเกี ่ยวของกับวงการของครูบาอาจารย.  สวนอาตมา 
กลับเห็นวาประเภทนี ้นาวิตกอยางยิ ่ง   อันตรายอยางยิ ่ง .  อาตมาขอเวลา 
ยกตัวอยางสักเล็กนอยวา  เด็กขนาดวัยรุนนี ่ เปนลูกจางคนจีน  ไปทาสีที ่วัด; 
เขาทําอยางที่เรียกวาใชไมได  มีจิตใจที่ไมเปนปกติ  พอเราทักทวงเขาเรื่องทาสี 
ไมทําตามวิธีของสีชนิดนั ้น  เขาก็โกรธ  แตเขาไมโกรธอยางเดียว  เขาประชด 
หรือเขาแกลงกระทําใหมันผิดวิธียิ ่งขึ ้นไปอีก ; พูดอะไรไมคอยไดยิน งึมงําๆ 
อยูในคอ ซึ่งเรารูไดวาเปนคําหยาบ ; และแมการพูดจาของเขา ในระหวางทํางาน 
กับเพื่อนของเขานี้  ลวนแตตะโกนกันดวยคําหยาบ  จนเรารูสึกเศราวา สิ่งสวยงาม 
ของเรานี้  ทําไมถูกสรางโดยคนที่พูดหยาบ  และมีความประพฤติที่เราไมเคยเห็น 
มากอน; ในวัดของเราไมเคยมีใครขวางปาผลหมากรากไม;  เพิ ่งจะมีคราวนี้. 
ผลที่สุดวัดรุนสองคนนี้  ก็ถูกนายจางของเขาสงกลับ.  เราพิจารณาดูเถอะวา 
การทําเชนนั ้น  เขาเองไมไดรับประโยชนอะไร,  เราก็พลอยเสียประโยชน,  นาย 
จางของเราก็พลอยเสียประโยชน;  เพราะวาแทนที่นายจางของเขาจะไดทํางาน 
มากออกไปอีก   เรากล ับต ัด งานลงไปอ ีกมาก   ไม ให เขาทํา .  นี ่เร ียกวา 
นายจางของเขาเสียประโยชน  เราก็เสียประโยชน  เจาตัววัยรุนเองก็เสียประโยชน. 
นี่เรียกวาเปนปญหาดวน  เปนปญหาเฉพาะหนา. มันคงจะมีทั ่วไปไมเฉพาะ 
แตรายนี ้  ที ่เอามาเปนตัวอยาง .  ขอไดโปรดคิดดูวา   วัย รุนของเรามีระดับ 
อยางนี้อยูระดับหนึ่ง.  สวนระดับท่ีจะเปนคนคดโกง  ในอนาคตนั้น  มันยังเสี่ยงอยู, 
ค.  ๑๑ 
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ยังไมแน.  ถึงแมวาในระดับที่สาม  ที่จะรองใหเกง  จะเปนโรคเสนประสาท 
ในที่สุดจะฆาตัวตายไดงาย ๆ  นี่เราก็เปนหวงเหมือนกัน;  ฉะนั้น ขอใหครูบา 
อาจารยนึกถึงเด็กวัยรุน อยางนอยเปนสามระดับ ดังที่กลววแลว;  ขออยาได 
ใชกฎเกณฑอะไร ๆ  เหมือน ๆ  กันไปหมด  มันดูนาขัน  และเปนความเขลา. 
 

เราลองคิดดู  ก็จะเห็นไดวาโลกเราทั้งโลก  เดี๋ยวนี้มีหลักเกณฑอะไรที่ 
นากลัวอยูหลายอยาง  เชนกฎหมายออกไวอยางไร  สําหรับประเทศไหนก็ตาม 
ก็ใชสําหรับคนทุกระดับ; อยางนี้มันถูกหรือไมถูก  ลองคิดดู : กฎหมายที่ดีเกิน 
ไปนั้น กลับจะเปนอันตรายอยางยิ่ง  คือเยิ่นเยอในการที่จะใชกฎหมาย  กวาจะ 
ไดทําอะไรลงไป แมแกคนที่คนทั้งบานทั้งเมืองก็เห็นวาไมไหวแลว.  นี่คือกฎ 
หมาย  ดีเกินไป  กฎหมายฉบับเดียวใชกับคนทุกระดับ .  อาตมาเชื่อวามัน 
ผิดกับหลักของพระพุทธเจา :  พระพุทธเจาทานตรัสยืนยันเองวา  ทานใชอุบาย 
หยาบแกคนหยาบ;  ทานใชอุบายปราณีตแกคนปราณีต;  แลวทานก็ฆาคนที่ 
ควรฆาเสียเลย   อยางนี้เปนตน .  นี่สรุปวามนุษยเราในโลกนี้เวลานี้  มี 
อะไรประหลาดๆ  ซึ่งเขาใจไมได  และก็ทําใหปญหาในโลกนี้มันมากขึ้นๆ จน 
มนุษยแกไมไหว  เพราะวามีความเขลาในอะไรหลายๆ อยาง  อยูเปนธรรมดา. 
 

ทีนี้ก็มาถึงเด็กของเรา  ก็พลอยมีอาการอยางเดียวกันกับท่ีวานี้  คือวา 
กฎหรือระเบียบตาง ๆ ที่มันไมไดจัดใหถูกกับระดับ  นี่ก็เปนผลรายอยูแลว ; 
นอกนั้น เด็กๆ  ของเราก็กําลังเดินไปในทางที่จะเปนปญหายุงยากมากขึ้น 
เพราะสิ่งแวดลอม .  คิดดูวาเด็กๆ   ของเราเดี ๋ยวนี ้ จะแกงใบมะขามออนกิน 
ก็ไมเปน  เพราะวาไมมีในตํารากับขาวชั้นดีของคนสมัยนี้เปนตน  เขาทะเยอทะยาน 
ไปในทางอื่น ;  แตแลวอยาลืมวาการที่ทะเยอทะยาน  ในเรื่องกินเรื่องอยูนี่แหละ 
เปนปญหาอันรายกาจอันหนึ่ง  ที่ทําใหเกิดความเสื่อมทรามในทางจิตใจ.  เรา 
ควรจะนกึถึงปญหาในเรื่องเด็กทะเยอทะยาน  ในเรื่องการกินอยูนี้  ใหมากดวย.  
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อาตมาจะยกตัวอยางขันๆ  สักเรื่องหนึ่งวา  เมื่อคราวหนึ่งไปติดตอหาแทนพิมพที่ 
จะใชพิมพหนังสือ  ไปพบที่รานเอเยนต  แทนพิมพจากประเทศจีน  ซึ่งมีราคาถูก 
มาก  ทั้งๆ ที่คุณสมบัติมันก็ไมตางกันนัก  ก็เลยถามเปนทํานองเยา ๆ เอเยนต 
ที่ขายวา  ทําไมมันขายถูกนัก  มันคงจะใชอะไรอะไรไมไดกระมัง.  แตเขารูวา 
เราก็รู  เขาตอบอยางที่นาหวัววา  คนจีนนี่นอนกับพื้น  แลวกินหัวผักกาด  สวน 
ฝรั่งนั้นตองนอนเตียง  แลวกินหมูกินไก  ฉะนั้น  จึงทําแทนพิมพขายใหในราคา 
เทากันไมได  ในเมื ่อคุณสมบัติเทากัน .  นี ่ลองคิดดูเรื ่องอยางนี ้วา   เปน 
ปญหาสําคัญมากนอยอยางไรที่เกี่ยวกับการกินอยู.  เราเคยไดยินไดฟงเพื่อนคน 
ญี่ปุนเลาใหฟงถึงขนาดวา  นายกรัฐมนตรีญี่ปุนบางคน  ก็มาจากเด็กขายเตาฮวย 
แลวเปนเด็กขายหนังสือพิมพ  แลวก็เปนนักหนังสือพิมพ;  เพราะวาเขาผานการ 
กินอยูอยางต่ําๆ  ขนาดคนชั้นอธิบดี  ในครอบครัวนั้น  ก็ยังกินอาหารดวยหัวผัก- 
กาดเชนนี้เปนตน  ฉะนั้น  จึงมีความนึกคิดไปคนละอยางกับคนที่เปนอยูกันตรงกัน 
ขาม  บางทีจะเปนเพราะเหตุนี้ก็ได  ที่เราเห็นประชาธิปไตยของญี่ปุนนั้นไมลุมๆ 
ดอนๆ  ไมตองใชกําลังทหาร  ไมตองใชอะไรทํานองนี้ก็ได;  เพราะวายึดหลัก 
ที่ใกลชิดธรรมชาติมากกวา. 
 

เดี๋ยวนี้เรากําลังมองเห็นวา  เด็ก ๆ  ของเรากําลังทะเยอทะยาน  มุงมาด 
เร็วเกินไปในเรื่องเหลานี้  ซึ่งเปนปญหา  หรือ  เปนปจจัยอันหนึ่งดวยเหมือนกัน  ที่ 
ทําใหเขาไมสํารวมระวังในเรื่องศีลธรรม.  ถาหากวายิ่งมีความทะเยอทะยาน 
มากในเรื่องนี้  ก็ยิ่งเห็นแกได  เห็นแกเงิน  เห็นแกความสนุกสนาน  ที่จะไดจาก 
เงิน  ไมคอยคํานึงถึงศีลธรรม   เดี ๋ยวนี้มีพูดกันวาเด็ก ๆ  ที่จะเขาเรียน จะ 
ตองเสียคาอะไรๆ  ที่ไมถูกตองตามระเบียบมาก;  เด็กๆ  บางคนถึงกับนํ้าตาไหล 
พอแมก็น้ําตาไหล;  นี่ก็เปนมูลเหตุอันหนึ่งเหมือนกัน  ที่จะทําใหเด็กของเราเสีย- 
หายยุบยับไปหมด  ในทางจิตใจ.  เขาคงจะคิดขนาดที่เรียกวา  “ลานแคน” 
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ก็ได  คือ  วาเขาเรียนสําเร็จโตขึ้นเมื่อไหร  เขาจะแกตัวในทางนี้ใหมากยิ่งขึ้นอีก 
เพราะเขาตองเสียเงิน  อยางน้ําตาไหล  จึงจะเขาเรียนในที่แหงหนึ่ง  แหงใด  ได 
อยางนี้เปนตน.  เพราะฉะนั้นเราจะตองชวยกันสอดสองใหกวางขวาง  ที่เกี่ยว 
กับโรคของเด็ก  หรือ สมุฏฐานแหงโรคของเด็ก  ใหทั่วถึงในขอเท็จจริงตาง ๆ. 
ทั้งหมดนี้เรียกวา  อาการโรคของเด็กวัยรุน  เทาที่เปนอยูจริง. 
 

๒.  สมุฏฐานของโรค 
 

ที่นี้  อาตมาอยากจะกลาวถึงขอที่สอง  ที่เรียกวา สมุฏฐานของโรค. 
สมุฏฐานของโรคเด็กวัยรุน.  สวนใหญเราควรเพงเล็งไปถึงขอท่ีวา  เขา 
ลืมตาขึ้นมาในโลกนี้  ในทามกลางแหงสิ่งที่ยั่วยวน  ใหเขาเหยียบย่ําศีลธรรม. 
เขาลืมตามาในโลกนี้  ในทามกลางสิ่งยั่วยวนมากมาย  เชนวาในโลกนี้เต็มไปดวย 
สิ่งที่เปนเสนหหรือวัตถุนิยม  คือ  ความสุขสนุกสนาน  เอร็ดอรอย  ทางตา  ทางหู 
ทางจมกู  ทางลิ้น  ทางกาย  ไมมีที่สิ้นสุด,  ไมมีทางที่จะสิ้นสุด ; มองๆ  ก็ไมมีที่สิ้น 
สุด;  มีแตมากยิ่งขึ้น.  นี่เรียกวา  เสนหของวัตถุนิยมในโลกเต็มท่ัวไปหมด. 
เด็กลืมตาขึ้นมาก็ถูกมอมใหมึนเมาดวยเสนหเหลานี้เสียแลว.  เสียงท่ีสมัยกอน 
เขาพูดกระซิบกันแตในที่ลับ  เดี๋ยวนี้เสียงชนิดนั้น  มาดังกองอยูในวิทยุกระจาย- 
เสียง  ทั้งวันทั้งคืน.  นี่เปนขอเท็จจริงอยางไร  ก็ขอใหลองตั้งใจฟง 
สังเกต  อุตสาหทนฟง  วาคําที่โสกกะโดก  ไมควรจะพูดในที่สาธารณะ  นี้มีอยูใน 
บทเพลงสมัยใหม;  เปนเพลงเกี่ยวกับเพศ  และ เพลงเกี่ยวกับอะไรตาง ๆ นี่  ซึ่ง 
คําพูดทํานองนั้น  จะพูดในที่แจงไดก็แตหญิงโสเภณี  หรือวาหญิงชั้นเลวที่สุด  คน 
ธรรมดา  ถือเปนเรื่องที่ไมพูด  หรือพูดในที่ลับ  ในที่กระซิบ  แตเดี๋ยวนี้มันกลาย 
เปนวา  ทุกหนทุกแหง  ทุกเวลา  จะมีเสียงเหลานี้.  ขอใหสังเกตเอาเอง 
อาตมาจะไมกลาวโดยละเอียด.  อีกทางหนึ่ง  ก็คือภาพตาง ๆ  ที่สมัยกอน 
จะเห็นไดเฉพาะในที่ระโหฐาน  แตเดี๋ยวนี้มันปรากฏไปทั่วไปหมด  ตามขางถนน 
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ทั่วไป.  เดี๋ยวนี้คนอยากจะไดเงินมากเกินไป  โดยไมตองคํานึง  มันก็มีการ 
ใชกลอุบายกลโกงที่จะเอาเรื่องลามกอาจารมาเคลือบคลุมดวยศิลป  กลายเปน 
นิยมกันวา  ไมใชลามกอนาจาร  แตวา  ผลที่เกิดข้ึนกับเด็กวัยรุนนั้น  ไมเปน 
อยางนั้น  มันคงมีผลอยางเดียวกับเรื่องลามกอนาจารอยูเรื่อย  คือยอมจิตใจ 
ของเด็กใหหันเห  ใหเอียงไปในทางต่ําอยูเสมอไป. 
 

ทีนี้ยิ่งเมื่อผูใหญจํานวนหนึ่ง  ทําตนเปนตัวอยางในการบูชาความสุขใน 
ทางวัตถุ  ในทางเนื้อหนังกันอยางรุนแรง  เต็มไปหมด  เด็ก ๆ  ก็เหลือจะเปน 
อยางอื่นได:  เด็กๆ  ก็กลายเปนผูหลงบูชาเรื่องทางเพศ  หรือบูชาความรูสึก 
ในทางเพศนี้  ยิ่งกวาจะบูชาความเปนสุภาพบุรุษ  หรือความรูสึกผิดชอบชั่วดี 
หรือแมแตสิ่งที่เรียกวาพระพุทธเจา.  นี่คือการที่เด็กๆ  ของเราหมุนเวียนไป 
อยางไร  ดวยอํานาจสมุฏฐานของโรคเหลานี้. 

 
ยังมีสื่อมวลชนตางๆ  เชนวิทยุหรือหนังสือพิมพ  หรือการโฆษณา 

อยางใดๆ  ก็มุงแตจะหาเงิน  และเมื่อจับจุดไดวาเรื่องทางเพศเปนเรื่องที่หาเงิน 
ไดงาย  ก็เอาเรื่องลามกอนาจารเหลานั้นมารกลบเกลื่อนดวยศิลปตางๆ  เพื่อจะให 
ขายไดหรือโฆษณาไดโดยไมผิดกฎหมาย  อาตมาอยากจะยืนยันวา  แมแตใน 
หนังสือพิมพที่เรียกวาหนังสือพิมพชั้นดี  ในความควบคุมของครูบาอาจารย  ก็ยัง 
มี ;  ฉะนั้นจึงขอใหสังเกตดูอยางละเอียดดวยจิตใจที่ปกติเสียกอน. 
 

สําหรับคําวาอนาจารนี้  ทางภาษาธรรม  มีความหมายจํากัดวามันทําลาย 
หิริโอตตัปปะ  หรือวาแมแตเขยาความมั่นคงของหิริโอตตัปปะ.  เดี๋ยวนี้ 
คนทั่วไปเขาจะใหความหมายของคํานี้กันอยางไร  หรือตางประเทศเขาใหความ 
หมายของคํานี้กันอยางไร  อาตมาไมทราบ;  แตถาถือตามทางธรรมแลว  เรา 
ถือวาสิ่งที่ทําลายความรูสึกของหิริโอตตัปปะ  หรือวาเขยาความมั่นคงของหิริ 
โอตตัปปะแลวก็ชื่อวาอนาจาร.  ในหนังสือพิมพชั้นดีบางฉบับมีเร่ืองอานเลน 
ค. ๑๒ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๕๐๐

ที่ถือกันวาชั้นดี  โดยนักประพันธชั้นดี  ก็มีอาการอยางนี้  คือมีเร่ืองอนาจาร 
ที่เคลือบคลุมดวยอะไรบางอยางไวลอใหคนซื้อ. 
 

ทีนี้ดูตอไปจนถึงเพลงและดนตรี  ก็ขอใหสังเกตดูใหดีๆ วา  มันกําลัง 
เปลี่ยนอยางหนามือเปนหลังมือ.  สิ่งที่เรียกวาดนตรี  หรือเพลง  หรือศิลป 
ของการรายรํารวมๆ  กันทั้งหมดนี้  ในครั้งแรกที่สุดที่มนุษยไดยอมรับคุณคา 
ของสิ่งเหลานี้นั้น ก็เพื่อระงับความหมนหมองจิตใจ  ระงับความพลุงพลาน 
ดิ้นรนกระเสือกกระสน  หรือความเครียดของจิตใจ  ใหกลับไปสูภาวะปกติ ; 
ฉะนั้นดนตรี  หรือบทรํา  หรือทารํา  หรือบทเพลงตาง ๆ  จึงมีความนุมนวล 
เยือกเย็น  โดยเฉพาะบทเพลงดนตรีหรือทารําของชาวตะวันออกเรา;  และโดย 
เฉพาะคนไทย.  เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนไปตามพวกตะวันตกหรือพวกตรงกันขาม 
ดนตรี  เพลง  ทารําระบําตางๆ  เหลานี้เลยกลายเปนหวังผลเพื่อการยั่วยุใหแรงขึ้น 
ไมใชเพื่อหยุด  เพื่อพัก  เพื่อความลดไปสูปกติ; คือไมเปน  Relaxation ; 
แตกลับเปนเรื่องกระตุนใหแรงไปกวาธรรมดา;  เปนการผิดความมุงหมายอัน 
แทจริงของดนตรี  หรือของสิ่งเหลานี้  ตามที่พระเปนเจาไดสรางและกําหนดมาให 
เรียกวาเราฝาฝนความประสงคของพระเปนเจา  หรือของธรรมชาติ  กันโดยตรง 
ในเรื่องนี้;  ฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราจึงมีแตบทเพลง  หรือทารํา  หรืออะไรที่เราตาม 
กนพวกตะวันตก  ก็มีแตเรื่องยุใหเรารอน  แทนที่จะใหหยุดสงบลงมาเปนความ 
เยือกเย็น.  ทีนี้เมื่อเด็กวัยรุงของเราหันไปนิยมดนตรีบทเพลงทารําอะไรใน 
ทํานองนี้ เขามันจะเปนอยางไร ?  มันก็ทิ้งความเปนไทยไปหมด !  และ 
ไมไดรับผลท่ีถูกตองของสิ่งเหลานี้;  จึงขอใหคิดวาเรากําลังทําผิดตอเรื่องนี้. 
แมในที่สุดแตวาละครในสมัยโบราณ  ในอินเดีย  หรือแมแตในยุโรปเชนในสมัย 
เช็คสเปยร  เราก็พบวาละครใชผูชายลวน  จะแสดงตัวไหนก็ใชผูชายลวนทั้งชุด; 
กับสมัยน้ีซึ่งใชผูหญิงเปนหญิง  ผูชายเปนผูชาย  แลวก็ใชกิริยาทาทางที่มัน 
รุนแรง  กวาธรรมดา  เหลานี้แลวมันจะมีผลเหมือนกันไดอยางไร.  นี่แปลวา 
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๕๐๑การเสริมสรางจริยธรรมแกเด็กวัยรุน 

สมุฏฐานแหงโรคของเด็กวัยรุนมีมาก  และรุนแรง  และกวางขวางออกไปอยางนี้; 
เรียกวา เขาเกิดมา  ในทามกลาง  สิ่งยั่วยุใหเปนไป  ในทางที่จะเหยียบย่ํา  ศีลธรรม 
อยางนี้. 
 

ทีนี้มองดูใหแคบเขามาอีกในเรื่องใกลๆ  ตัวเรา.  ตัวอยางที่เราทํา 
กันอยู  ที่จะยอมนิสัยเด็กๆ  ของเรานั้น  มีอยูหลายอยางซึ่งนาสงสัยวา จะเปน 
เรื่องที่ไมถูก  เปนเรื่องที่นาละอาย.  ตัวอยางอันแรก  เชนเกิดระเบียบให 
หยุดราชการชดเชยวันบางวันที่เปนวันหยุดแตเผอิญไปตรงกับวันอาทิตย  อยางนี้ 
มันหมายความวาเปนยังไงกันแน.  หมายความวาเปนความเห็นแกตัวจัด  ไม 
เห็นแกสวนรวม  ไมเห็นแกชาติ  ใชหรือไมใช ?  เชนวา  ปนี้จะตองหยุดใน 
วันจันทรที่  ๓  เกี่ยวกับการชดเชยวันแรงงานของชาติ;  หรือวาจะตองหยุดวัน 
จันทรที่  ๑๗  เพื่อชดเชยวันวิสาขะที่ตรงกับวันอาทิตย;  หรือจะตองหยุดวันจันทร 
ที่  ๒๕  ชดเชยวันปยมหาราช;  หรือวาจะตองหยุดวันจันทรที่  ๖  ธันวาคม  ชดเชย 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา.  นี่เราคิดดูกันทีวา  วันหนึ่งนั้นก็เปนวันของชาติ  แต 
วาเราไมยอมเสียเปรียบใหแกชาติ  ตึงเครียดตอชาติ ;  ในวันหยุดวิสาขะ 
ตองชดเชยนั้น  ก็แปลวา  เราไมยอมเสียเปรียบใหแกศาสนา  ยังจะเรียกรอง 
เอาวันหนึ่งวันนั้นมาหยุดชดเชยอีก ;  ในวันหนึ่ง  เราก็ไมยอมเสียเปรียบใหแก 
พระเจาอยูหัว  ที่เราจะตองหยุดชดเชยอีกวันหนึ่งทั้งๆ ที่เปนวันเฉลิมพระชนม 
พรรษา.  ความมุงหมายในเรื่องนี้นี้  จะอยางไรก็ไมทราบ  แต วาผล 
ปฏิกิริยานั้น  คงจะยอนนิสัยเด็กๆ  ใหเปนคนไมยอมเสียเปรียบแมแตนิดเดียว 
แมแตแกชาติ  แมแกศาสนา  แกพระมหากษัตริย.  อาตมารูสึกวาขอนี้ 
ไมมีใครเจตนาก็ได  ไมมีใครนึกก็ได;  แตถาวา  โดยแทจริงมันเปนเรื่องยอม 
นิสัยเด็กๆ  ของเรา  ใหมีนิสัยตึงเครียด  เอาเปรียบ  ไมยอมเสียเปรียบ, 
ของภัย,  หรือถาจะใชคําวาทําใหเปนคนหนาไหวหลังหลอกไปก็ยังได;  คือ 
ปากวาเปนคนเห็นแกชาติ  เห็นแกศาสนา  เห็นแกพระมหากษัตริย  แตวาหยุด 
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 พุทธิกจริยธรรม ๕๐๒

ตองหยุดไมยอมชดเชย  ไมยอมเสียสละ  ตองเรียกการชดเชย.  นี่เราจะเอา 
อยางฝรั่งหรือเอาอยางใครก็สุดแท  นั่นมันเปนอีกเรื่องหนึ่ง;  แตวาผลมันไม 
อยูในลักษณะที่จะกลอมเกลานิสัยเด็กๆ  ที่เปนพุทธบริษัท  ซึ่งนยิมการเสียสละ 
เลย;  มันฝนตอหลักเกณฑของพระพุทธเจาไปหมด.  อาตมาขอรองให 
เอาไปคิด  จะถูกหรือไมถูกนี่  ก็เอาไปคิด;  แตเปนหวงวาปูยาตายายของ 
เราไมเคยตึงเครียดอยางนี้  บรรพบุรุษของเราไมเคยตึงเครียดอยางนี้  ทีนี้ 
 เด็กๆ  ของเราตอไปจะเปนคนตงึเครียดแมแตแกสิ่งที่เรียกวาชาติ  ศาสนา พระ 
มหากษัตริย  ฉะนั้นจึงรูสึกวาเปนหวง  เพราะวาเด็กๆ  เขาเกิดมาในโลก 
นี้  มาพบอยางนี้  แลวก็เปนนิสัยไปเลย  โดยไมไดวิพากษวิจารณ. 
 

ทีนี้  เรามองกันตอไปวา  เด็กๆ  สมัยนี้เติบโตข้ึนมาในทามกลาง 
ส่ิงบํารุงบําเรอที่ไมสมดุลย  คือเกินพอดี:  เด็กๆ  เกิดมาไดรับความทะนุ 
ถนอมบํารุงบําเรอเกินพอดี  ไมเหมือนกับเด็กๆ  สมัยเราที่มีอายุ  ๕๐ - ๖๐; 
ฉะนั้น  เด็กๆ  เหลานี้จะมีนิสัยอยางไร  พรอมท่ีจะเปนอยางไร  ขอใหชวยเอาไป 
วิจัยดูดวย.  เด็กๆ  เกิดมามีของเลน  ของกินของดู  เชน  ที.  วี.  อะไร 
เหลานี้เปนของธรรมดาไปหมด  ไมมีความหมายวาจะตองหามาดวยความยาก 
ลําบาก  จนคลายๆ  กับวา  เด็กๆ  สมัยนี้เขาจะเรียกรองสิทธิวา  เพราะวาเขา 
เกิดมา  เขาตองมี  ที.  วี.  ดู  ;  เพราะวาเขาเกิดมา  ไมตองทําอะไร.  นี่ 
ถาเปนอยางนี้แลวก็แปลวาเด็กนั้นมีจิตใจอยูในสภาพที่นาวิตกอยางยิ่ง  จะตอง 
มีอะไรมาถวงใหสมดุลย;  มิฉะนั้น  จะเกิดปญหายุงยากแกครูบาอาจารยนี้มาก 
ขึ้นทุกที. 

 
ทีนี้สมุฏฐานอันสุดทายของโรคของเด็กๆ  นี้  จะเรียกวา  เพราะเด็กๆ 

ขาดส่ิงกระตุนใหประพฤติศีลธรรม :  ขาดความกระตุนหรือสิ่งกระตุนที่จะ 
ใหเกิดความนิยมชมชอบในศีลธรรม.  ขอน้ีหมายความวาระบบปฏิบัติอะไร 
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ก็ตาม  จะตองมีสิ่งที่เรียกวา Motive คือสิ่งที่จะกระตุนใจจรรโลงใจใหเขานิยม 
ยินดีที่จะเสียสละเพื่อประพฤติเพื่อกระทําในระบบนั้นๆ ;  โดยเฉพาะสําหรับสิ่ง 
ที่เรียกวาศีลธรรมดวยแลว  สิ่งที่ เรียกวา Motive นี้จําเปนอยางยิ่ง ; 
เพราะฉะนั้นนักศีลธรรมเขาจึงจัดไวในฐานะเปนปญหาอันหนึ่ง  ที่จะตองพิจารณา 
อยางยิ่ ง เกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรม .   เด็กๆ   สมัยนี้ขาด  Motive  ทาง  
ศีลธรรม  เรียกวาหมดทั้ง  ๓  ประการก็ได. Motive  ทางศีลธรรมนี้  เรา 
ถือเอาตามที่นักศีลธรรมทั่วไปเขาลงมติกันวา  (๑)  Religious  Motive;  Motive 
ตามทางศาสนา;  นี้หมายความวา  อยากจะไปสวรรค  หรือ  อยากจะไดดี  แลว 
ก็กลัวนรก  และเปนสิ่งที่ปูยาตายายของเราเคยมีมากมาย :  ปูยาตายายของเรา 
กลัวตกนรก  และก็อยากไดไปสวรรค;  ความรูสึกอันนี้เปน  Motive  ในทาง 
ศาสนาที่ใหประพฤติทางศีลธรรมอยางเต็มท่ี  ดวยความสมัครใจ.  เดี๋ยวนี้ 
เด็กๆ  ของเราก็ขาด  Motive  นี้ไปหมด  เพราะเขาไมกลัวนรก  หรือเขาไม 
อยากไดสวรรค .   (๒)   Social   Mot ive  หรือ   Mot ive  ทางสังคม ;  
คือความรูจักละอายตอสังคม  ไมอยากใหใครหัวเราะเยาะ  ไมอยากใหใคร 
ดูหมิ่น  หรืออยากใหสังคมนิยมยกยองนับถือ.  เดี๋ยวนี้เรากําลังไมละอาย 
เพราะเราถือลัทธิตัวใครตัวมัน  ใครดีใครได  ใครมีเงินก็เปนใชได  สังคมจะวา 
อยางไรเราไมรู  เราผูใหญขาด  Motive  ทางสังคม;  เด็กๆ  ก็กําลังเปน 
อยางนี้.  ทีนี้  (๓)  Political Motive  คือ  อํานาจกระตุนเนื่องในการเมือง; 
ขอน้ีถาเรายังรักชาติ  รักศาสนา  รักพระมหากษัตริย  รักชาติไทย  กันจริง ๆ มัน 
ก็ทําไดงาย,  แตถาเดี๋ยวนี้เกิดจะรักชาติกันแตเพียงปาก  หรือวาเด็กๆ  ของเรา 
รูจักชาติ  เพียงแผนธงชาติ  อยางนี้มันก็หมดตัวอีกเหมือนกัน :   ไมมีชาติที่แทจริง 
ที่จะเห็นแกชาติ  ทีนี้ความเสียสละแกชาติ หรือเพื่อการเมืองนี้  มันก็ไมเปนไป 
ถูกทาง.  นี่เรียกวา  Motive  หรือเครื่องกระตุนใจทั้งสามประการ  ในทาง 
Ethics  นั้น  เรากําลังสูญเสียไป ;  แมแตเด็กๆ  ก็กําลังเปนอยางนี้. 
ค. ๑๓ 
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รวมความทั้งหมดนี้แลว  ก็จะเพียงพอแลววา  นี้คือสมุฏฐานอันแทจริง 
แหงโรคของเด็กวัยรุน.  เราจะตองแกไขกันที่สมุฏฐาน  เชนสราง  Motive 
ที่ถูกตองขึ้นมาใหม  ซึ่งจะไดพิจารณากันตอไป.  นี่เรียกวาเปนขอท่ี  ๒ 
คือสมุฏฐานแหงโรคของเด็กวัยรุน. 

 
๓.  หมอ  ผูวิจัยหรือรักษาโรค 

สําหรับหัวขอท่ีสาม  เรียกวา  หมอ  ผูวิจัยหรือรักษาโรค.  คําวา 
“หมอ” นี้  จะหมายถึงครูบาอาจารย  หรือจะหมายถึงคณะกรรมการวิจัยของ 
ชาติ  ที่มีหนาที่วิจัยในเรื่องนี้  หรือจะหมายถึงพระเจาพระสงฆ  ทางศาสนา  วัดวา 
อาราม  ที่เปนเจาหนาที่ในเรื่องนี้อยูตามสัญญาประชาคม  ก็ไดทั้งนั้น;  จึงตอง 
รวมเรียกสั้นๆ  วาหมอ  ผูวิจัยและรักษาโรค. 
 

สําหรับผูที่จะวิจัยโรคหรือรักษาโรคนี้  อาตมาอยากจะขอรองใหยอม 
รับในสมมติฐานขั้นแรกเสียกอนบางประการดังตอไปนี้วา ถาหมอก็เปนโรค 
อยางเดียวกันเสียเอง  ก็ยอมจะเปนการยากที่หมอจะวิจัยและคนพบสมุฏ- 
ฐานของโรคนั้นๆ  ทั้งที่โรคนั้นไดมีอยูจริง;  หรือวาผูวิจัยนั้น  ก็จะเห็นสิ่ง 
ที่เปนสมุฏฐานนั้นไมถูกไมตรง  ตอส่ิงที่เปนสมุฏฐาน;  ไปมองเห็นส่ิงอ่ืนที่ไมใช 
สมุฏฐาน  เปนสมุฏฐานเสียก็ได.  นี่หมายความวาคณะกรรมการ  หรือ 
บุคคลที่จะวิจัยโรคเด็กวัยรุนนี้  จะตองระวังตัวเองใหดี  วาตัวเองกําลังเปนโรค 
อยางเดียวกับเด็กวัยรุนนั้นหรือเปลา;  อาการโรคของเด็กที่ไดกลาวมาแลวใน 
หัวขอท่ีหนึ่งนั้น  เปนอยางไร  ตัวผูวิจัยน้ันเอามาเช็คตัวเองดูเสียกอนวา  เรา 
กําลังเปนโรคอยางเดียวกันนั้นหรือเปลา?  ถาเปนโรคอยางเดียวกันแลว  ก็เปน 
การเหลือวิสัยที่จะคนพบวาเด็กนั้นเปนโรคอะไร.  ทีน้ีมันจะยิ่งไปกวานั้นวา 
ผูวิจัยหรือหมอนั้น  จะไมเห็นวามีโรคอะไร  ตัวเองก็ไมเปนโรคอะไร  เด็กๆ  ก็ 
ไมเปนโรคอะไร;  เพราะวาไมรูวาอะไรเปนโรค  ภาวะเชนไรเปนโรค  นี้ก็เปน 
ได ;  ควรจะระวังใหมากถึงอยางนี้. 
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ทีนี้ถัดไปก็คือวา  ผูวิจัยนั้น  ทําการวิจัยกวางเกินขอบเขต  เปนหลัก 
วิชามากเกินไป  จนเปน  Impractical  คือวาทฤษฎีท่ีคนพบหรือวิจัยวิจัยไดน้ัน 
ใชอะไรไมได  ใชปฏิบัติไมได  แมวาเปนความถูกตองอยางยิ่ง  เพราะมันกวาง 
เกินไป  นอกขอบเขตของการปฏิบัติ  อยางนี้ก็มี ;  หรือวามันอาจจะไดผลในทาง 
ปฏิบัตินอยเกินไป  ไมคุมกัน  เหมือนกับข่ีชาง  จับ  ต๊ักกระแตน  อยางนี้ก็มี; 
นี่ก็นาจะเปนเพราะวา  เนื่องมาจากขอเท็จจริงที่กลาวมาแลวขางตนวา  พวกเราเปน 
Ethicist  หรือนักจริงธรรม  มากเกินไปกวาท่ีจะเปนนักศีลธรรม เพราะ  
ถาไปเปนนักจริยธรรม  หรือ  Ethicist มากไปแลว  ก็เปนเรื่องทฤษฎีเตลิด 
เปดเปงไปไมมีที่สิ้นสุด  ไมรูวาจะลงเอย  สําหรับปฏิบัติเมื่อไร;  นี่เรียกวามาก 
เกินไป.  ทั้งนี้ก็เพราะวาเรานิยม หรือหันไปนิยม ในเรื่องทฤษฎีทางวิชา 
มากเกินไป  คือวา  มัวแตจะเปนครูบาอาจารยมากเกินไป  มากกวาที่จะเปน 
ผูลงมือทําเสียเอง; หรือเชนเราจะเปนแตครูสอนเรื่องกสิกรรม  เรื่องเศรษฐกิจ 
เรื่องอะไรมากเกินไป  จนไมมีการปฏิบัติของตนเองเลย  และผูที่จะเอาไปปฏิบัติ 
ก็ยังไมมี.  นี่คิดดูเถิดวา  เมื่อตัวผูวิจัยเอง  ก็อยูในภาพเดียวกับคนปวยแลว 
ก็รูสึกวาตัวเองไมมีโรค;  ตัวผูวิจัยเองก็พอใจในภาวะของความมีโรคเสียดวย 
ซ้ําไป;  หรือบางทีมากไปจนถึงกับวา  หมอน้ันเปนโรคนั้นๆ  ใหเด็กๆ  หรือ 
คนไขดูเสียเอง:  หมอหรือผูวิจัยไดเปนโรคอันนั้นใหเด็กๆ  หรือคนไขเห็นเสีย 
เองเรื่อยๆ ไป คนก็ไมศรัทธา  ไมเชื่อ  หรือไมยอมใหเขาวิจัยหรือรักษา. 
นี้เรียกวา  เปน สิ่งที่จะตองดูกันในขั้นตน  สําหรับผูที่จะวิจัยโรคของเด็ก 
วัยรุน. 
 

ทีนี้พิจารณากันใหแคบเขามาถึงครูบาอาจารยของเรา;  อาตมาขอ 
ยืนยัน  พรอมท้ังขออภัยที่จะกลาววา  ครูบาอาจารยในฝายตะวันออกของเรานี้ 
กําลังเกลียดอุดมคติโบรมโบราณที่วา  ครูคือผูนําทางวิญญาณ  มากขึ้นทุกที. 
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ขอใหเปดดูปทานุกรมเกาๆ  เชนปทานุกรมสันสกฤต  คําวาครูนี้เขาแปลวา 
Spiritual Guide กันทั้งนั้น  คือเปนมัคคุเทศกทางวิญญาณ.  แตเดิมมา 
เขามีความหมายอยางนี้  และคนที่เรียกวาครูก็ทําหนาที่อยางนี้  แมจะสอนเด็กก็ 
สอนในลักษณะที่ใหวิญญาณสูงขึ้น  จนไดชื่อวาเปนผูนําทางวิญญาณเสมอ. 
สมัยนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากในทางความเปนอยู  ทําใหครูกระดาก  หรือ 
ขยะแขนงที่จะเปนผูนําในทางวิญญาณ  แตหันไปในทางที่จะเรียกวาเปนผูรับจาง 
สอนวิชาหนังสือ  วิชาอาชีพ  หรือวิชาอะไรที่โลกตองการอยางเดียว  โดยไม 
คํานึงวาจะทําวิญญาณใหสูงหรือต่ํา.  นี่ขออยาไดเขาใจไปวา  ถาเคนเรา 
รูหนังสือหรือวิชาอะไรหลาย ๆ  อยางแลว  วิญญาณจะสูงเองเสมอไป;  อันนี้ 
ไมแน;  วิญญาณอาจจะดิ่งลงไปในทางต่ําก็ได  ขอใหตั้งกราฟคอยสังเกตขีด 
เขียนไวดู.  ผูนําทางวิญญาณนี้  มีความหมายลึกซึ่งมาก; สอนใหรูหนังสือ 
ก็ทําใหวิญญาณสูงเหมือนกัน แตมันก็คงมีวิธีสอนคนละอยาง ผิดจากที่วาไม 
คํานึงถึงวาจะยกวิญญาณของเด็กๆ  เสียเลย;  ฉะนั้น  ครูที่แทจริง  จะสอน 
วิชาหนังสือ  หรือ  วิชาศิลปศาสตรอะไรก็ตาม  ตองมีกายกวิญญาณของ 
ผูเรียน  ใหสูงขึ้นดวยอยูเสมอ  พรอมกันไปในตัว.  ถาทําหนาที่อยางนี้ 
มากเต็มที่  ก็กลายเปนพระไป,  เปนพระหรือบรรพชิตในศาสนาไป;  ถาทําตาม 
ธรรมดาที่ชาวบานเขาประสงค  ก็เรียกวาเปนครูบาอาจารยก็ได.  อยาง 
พระพุทธเจาของเรานี้  เปนผูยกสถานะทางวิญญาณอยางยิ่ง  เพราะทําเต็มท่ี  ทํา 
อยางสูงสุด;  ครูบาอาจารยก็ควรจะมีอุดมคติอยางเดียวกัน  ตามความหมายเดิม 
เพียงแตวาทําไมสูงถึงระดับน้ัน  ฉะนั้น  จึงไมนาจะรังเกียจคําที่เรียกวาผูนําทาง- 
วิญญาณ  : เรา อยาใหความรูสึกอยางตะวันตกมาครอบงํา  จนถึงกับ 
รู สึกเกลียดคําวา  ครู คือผูยกสถานะทางวิญญาณ  หรือผูนําทางวิญญาณกัน 
เลย.  อาตมาเชื่อวา  ครูบาอาจารยอยางตะวันตกนั้น ไมประสี 
ประสากับคําวา  ครู  คือผูนําทางวิญญาณ; ทั้งนี้เพราะวา  อุดมคตินี้ 
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มันเปนของตะวันออก :  เปนของอินเดียโดยเฉพาะ ;  เพราะคําวาครูนี้  เปน 
ภาษาอินเดีย.  ทั้งภาษาและวัฒนธรรมอินเดียนี้เปนตนตอของวัฒนธรรม- 
ไทย  ฉะนั้น  คําวาครูอยางความหมายในภาษาอินเดียน้ัน  ควรจะใชไดใน 
ประเทศไทยเรา  ซึ่งเรายอมรับวัฒนธรรมหลายอยางของอินเดีย  รวมทั้งพระพุทธ- 
ศาสนาดวย;  นี้ก็เปนวัฒนธรรมอินเดีย. 
 

ถาครูรังเกียจคําวา  ครูเปนผูนําทางวิญญาณ  เสียแลว  ครูก็จะคอย ๆ 
กลายลงมาเปนผูสอนเรื่องทํามาหากิน  เรื่องความกาวหนา  เรื่องความเจริญทาง 
วัตถุ  ทางเศรษฐกิจ  อะไรอยางนี้ยิ่งขึ้นไปทุกที  ไมสอนมุงหมายจะยกวิญญาณ 
ใหส ูง  ซ่ึงเปนไปในทางธรรม.   ตัวอยางเชนการศึกษาของโลกในสมัยนี้ 
ไมสอนเรื่องทางวิญญาณ โดยเฉพาะในเรื่องที่วา สัตวทั้งหลายจะตองเปน 
ไปตามกรรมของตัว; การที่ไมสอนเรื่องนี้ มีโทษรายแรงมาก  เพราะทํา 
ใหคนบางประเภททะเยอทะยานที่จะแยงชิงความดี หรือผลความดี ของคนที่ดีกวา 
สูงกวา; มุงจะยื้อแยงเอามาใหเสมอภาค เพราะเหตุที่วาเขาก็เปนประชาชน 
พลเมืองของชาติคนหนึ่งเหมือนกัน. การที่เปนดั่งนี้เพราะวาไมไดศึกษาเรื่อง 
ธรรมะที่วา สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตัว จะทําความดีความชั่วไวอยาง 
ไรจะตองเปนไปตามกรรมนั้น ฉะนั้นคนที่มีบุญเขาเกิดมาฉลาด มีอะไร 
ตออะไรมาก มีความสุขไดมาก  ก็ควรจะเปนความยุติธรรมแลว ในการที่ 
อีกคนหนึ่งไมคอยจะมี. อยางนี้เรียกวามีความเขาใจถูกตอง มีวิญญาณสูง. 
ถามีวิญญาณต่ําก็จะคิดวาตองไปแบงเอามา;  อยางนี้มันตองเปลี่ยนสถานการณ 
ในโลกนี้อยางยิ่ง  จนแกกันไมตก ; เพราะวาวิญญาณไมสูงไปตามความกาว 
หนา  ของการศึกษา  ของเวลา. 
ค. ๑๔ 

www.buddhadassa.in.th

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org



 พุทธิกจริยธรรม ๕๐๘

เราเกือบจะพูดไดวายังไมมีกระทรวงการศึกษาธิการไหนในโลก นอกจาก 
ประเทศไทย  ถือคติวาครูเปนผูนําวิญญาณ.    แตเราก็คอย ๆ ทิ้งคติ 
โบราณดั้งเดิมของคําวาครู แลวก็จะยิ่งขยะแขยงตอคํา ๆ นี้  ในที่สุดก็มี 
วิญญาณตกต่ํา ไมเปนที่มั่น  หรือเปนปอมปราการที่จะตอตานลัทธิที่เปนภัยแก 
สังคม ; ลัทธิที่เปนภัยตอสังคมก็ฟกตัวขึ้นมาใหมได  ในประเทศเราเอง  โดย 
ไมตองมีเชื้อมาจากที่ไหน  แตฟกตัวข้ึนมาใหมได  ในจิตใจของคนที่มีวิญ- 
ญาณตกต่ํา  ตกต่ํา ตกต่ําลงไปอยางนี้ในสภาพอยางนี้ ;  ฉะนั้นเราจะตอง 
ระวังเด็ก ๆ วัยรุน กระทั่งเด็กเล็ก ๆ ของเราที่ยังพูดออแอ ใหเปนผูที่มีสภาพ 
ทางวิญญาณถูกตอง  และสูงขึ้นเสมอ ;  ฉะนั้นถาครูบาอาจารยจะวิจัยโรค 
ของเด็กวัยรุน ก็นาจะนึกถึงสิ่งเหลานี้ใหมากดวยเหมือนกัน. นี้เรียกวาเปน 
ขอท่ีสามที่ เราจะตองนึก. 
 

๔.อํานาจของการใชยา 
 

ทีนี้ ขอท่ีสี่นี้ อาตมาอยากจะพูดถึงอํานาจในการใหกินยา หรือวา 
Motive  ที่จะใชในการใหเด็กกินยา. คําวาอํานาจนั้นหมายความวาบังคับ ; 
สวน Motive นั้นหมายความวากระตุนโดยไมบังคับ หากทําโดยความ 
สมัครใจ;  แตวาดูเหมือนเราจะตองใชทั้งสองอยาง.  แมแตความหมาย 
ของคําวาประชาธิปไตย  ถาถือเอาผิดแลวก็เปนภัยตอเรื่องนี้อยางยิ่ง  คือการไม 
ใชอํานาจในกรณีที่ควรใชอํานาจ ;  ฉะนั้นขอใหไปศึกษาความหมายของคํา 
วาประชาธิปไตยกันใหดี ๆ โดยเฉพาะใหถือตามหลักของศีลธรรมที่เขาไดวางไว 
นาฟงมาก ซึ่งเราจะพิจารณากันดูตอไปก็ได;  แตในทีนี้ประสงคจะพูดถึงอํา- 
นาจการวางยาในลักษณะที่วา  เราใชอํานาจบังคับใหคนทําในสิ่งที่ควรทํา  คือ 
เปนประโยชนแกเราเอง ; เราจะถือวาผิดหรือถูกอยางไร ลองไปคิดกันดูใหจริง ๆ. 
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อํานาจจากวงการที่ทรงอํานาจเฉียบขาด  เชนอํานาจเผด็จการ  อํานาจ 
กฎอัยการศึก  อํานาจปฏิวัติ  อะไรทํานองนี้  เราก็นิยมใชกันอยูในบางโอกาส 
บางเวลา   เราก็ยอมรับวาเปนสิ ่งที ่ถูก  เปนสิ ่งที ่ควร   แลวทําไมเราไมใช 
อํานาจเหลานั้นเกี่ยวกับการแกไขทางศีลธรรมบาง.  นี่เรียกวาอํานาจของ 
วงการที ่ทรงอํานาจ ;  นี้ก็เปนขอที่หนึ ่งที ่จะตองนึกถึง.  ทีนี ้ขอที่สอง  ก็คือ 
ความตองการของสังคมที่แทจริง  หรือความตองการของประเทศชาติที่แมไม 
เกี่ยวกับการเมืองของสังคมบริสุทธิ์นี้  ก็ลวนแตตองการความมีศีลธรรมอยูเสมอ 
ทําไมเราจึงไมทําใหมีอนาจในการแกไขศีลธรรมขึ้นมา  เปนความตองการหรือ 
เปนมติสังคม.  ทีนี้ที่รองลงไป,  หรือที่แคบเขามา  เชนบิดามารดา  ก็มีอํานาจ 
ที่จะจัดจะทําอยางใดอยางหนึ่ง;  ทําไมจึงไปออนแอดวยความรักลูกและตามใจ 
ลูกอยางผิด  ๆ ,  ผิดมากันแตออนแตอออก .  ถัดมาก็คือครูบาอาจารย : 
ครูบาอาจารยนี้ถาทําหนาที่ใหถูกตอง  ซื่อตรงตามหนาที่แลว  อาตมาเชื่อวา 
ตองใชอํานาจ ;  ไมใชวาจะตองมาเออวยประเลาประโลมเด็กๆ   กันเสีย 
เรื ่อยไปตามแบบตะวันตก .  นั ่นคงจะดีเกินไปก็ได  จะดีมากเกินไปจนใช 
ไมไดก็ได;  เรายังจะตองใชอํานาจอยางใดอยางหนึ่งในกรณีที ่จะตองใช 
อํานาจ.  ทั้งหมดนี้เรียกวาลอวนแตเปนการใชอํานาจทั้งโดยตรง  และโดยออม. 
ทีนี้การใชอํานาจนี้  ยังตองแยกออกไปเปนอํานาจในการสรางจริยธรรม ศีลธรรม 
ขึ้นมาใหม  หรือวาที่จะใชเสริมศีลธรรมบางอยางที่มีอยูกอนแลว  เราจะตองนึก 
ถึงใหเหมาะสม .  ทั้งหมดนี้รวมอยูในเรื่องที่วาจะตองใชอํานาจเปนขอแรก 
 

ทีนี้อีกสิ่งหนึ่งก็คือ  Motive  คือการกระตุนเตือนใหเกิดอยากจะ 
ทําดีดวยความสมัครใจ  เหมือนกับที่ไดกลาวแลวเมื่อตะกี้นี้วา  เด็กสมัยกอน 
กลัวบาปอยากไดบุญ  ไปตามบิดามารดาปูยาตายายที่สอนมาแตออนแตออก  เขา 
จะหนักแนนในศีลธรรม.  ทีนี้เด็กสมัยนี้  เขาขาดในสวนนี้  เพราะวามันมีอะไร 
เขามายั่วมาลอ.  ถาพูดอยางภาษาศาสนา  ก็เรียกวามีซาตาน  มีพระยามาร 
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 พุทธิกจริยธรรม ๕๑๐

เขามาจูง  เขามายั่ว  เขามาลอใหหันเหจากแนวทางอันนี้  จนเปนวา  สมัยนี้นรก 
ก็ไมนากลัว ;  สิ่งที่ เรียกวาบุญนั้น สูวัตถุแทๆ  ก็ไมได;  เชนเงินทอง 
ขาวของ  อะไรเหลานี้  ดีกวาบุญ;  บิดามารดาก็ดึงเด็กไมอยู  เพราะเหตุวา 
ตัวเองก็ดึงตัวเองไมอยู หรือวาแทบจะไมอยูอยูแลว  ดังนั้น  สิ่งที่เรียกกันในวง 
จริยธรรมวา  ซัมมัน โบนัม  (Summum  Bonum)  คือส่ิงที่ดีที่สุดที่มนุษยควร 
จะไดรับในชาตินี้  มันเปลี่ยนไปหมด  เปนตรงกันขามจากที่เราเคยมีกันแตกอน. 
นี่เรียกวา  Motive  ที่จะทําใหเด็กอยูในศีลธรรมนั้นเปลี่ยนไปถึงอยางนี้. 
 

ทีนี้เราจะตองคิดหาทางสั่งสอนพิสูจน  ในทางที่จะเห็นขอเท็จจริงในเรื่องนี้ 
โดยตั้งปญหาใหเด็ก ๆ  คิดเอาเองอยางอิสระวาเขาเกิดมาทั้งที  เขาควรจะไดสิ่ง 
ที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดก็แลวกัน ;  แตวาสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดนั้น  คือ 
อะไรกันแน  ขอใหเขาคิดดูอยางที่วาเขาเปนนักศึกษา.  เราจะตองยุใหเขา 
นิยมเคารพนับถือ  ความเปนตัวเอง  และความเปนนักศึกษาของเขาเอง; 
ใหเขาคิดอยางอิสระ:  พรอมกันนั้นก็สอนใหเขารูไปตามลําดับ  ตามหลักการณ 
ที่เรียกวาครู  คือผูยกวิญญาณของคนใหสูงขึ้น  ซึ่งเขาจะตองใหความรวมมือ. 
ขอแรกก็ตองสอน  พิสูจน  และตองทําทุกอยางดวยความพยายามอยางยิ่ง  ให 
เด็กๆ  รูวา  ความตองการทางอายตะนของคนเรานั้น  ไมใชของจริง ไม 
ใชความจริง;  คือความตองการของตาที่จะเห็นรูปยั่วยวน  ความตองการ 
ของหูที่จะไดยินเสียงไพเราะ  ความตองการของลิ้นที่จะไดลิ้มรสอรอยและอื่นๆ 
ทั้ง ๖  อายตนะ  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ที่เพงเล็งไปยังรูป  รส 
กลิ่น  เสียง  สัมผัส  และธรรมารมณนี้  เรียกวาความตองการของอายตนะ. 
ความตองการของอายตนะนี้  ไมใชความจริง;  พิสูจนไดแมแตวิทยาศาสตร 
ใหมๆ  สดๆ  ในสมัยปจจุบันนี้;  ครูเราก็มีทางที่จะสอนไดมาก  เพราะวา 
วิทยาศาสตร  ในสมัยปจจุบันก็พิสูจนไดจริงวาไมเปนความจริง  เปนความหลอก 
ลวงในทางคลื่นแสง  คลื่นเสียง  คลื่นประสาท  วิถีของประสาทอะไรตางๆ 
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มากมาย  จนกระทั่งรูไดวา  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  นี้ไมใชความจริง  ฉะนั้น 
ควรจะมองหาสิ่งที่จริงกวา  เอาเรื่องเหลานี้ไวเปนเรื่องเลน ๆ; ทีนี้จะคอยๆ  สูง 
ขึ้นไปจนถึงกับวา  เราควบคุมอายตนะ  ควบคุม  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  เหลานี้ 
ใหอยูในรองในรอยของความเปนมนุษย  จะดีกวา จะปลอดภัยกวา  และ 
ยังสนุกกวาอีกดวย  และประเสริฐกวาดวย. 
 

เรื่องสนุกกวานี้ฟงดูไมนาเชื่อ  แตจะขอฝากไวใหทานครูบาอาจารยทั้ง- 
หลายเอาไปคิด  วาความสนุกนี้มันเกิดอยูที่ความพอใจ  และทําสําเร็จเปนเรื่อง 
เปนราวแลว  มันก็เปนความสนุก  ฉะนั้นเราอยาไปถือวาตองเปนเรื่อง  รูป  เสียง 
กลิ่น  รส   สัมผัส  ที่มัวเมา  แลวถึงจะสนุก.  ที่จริง  ถามีความสนใจและ 
พอใจแลว  มันสนุกไดทุกอยางไมวาอะไรหมด  แมแตเรื่องเขาฌาน  เขาสมาบัติ 
ก็ยังสนุก ;  เรื่องการศึกษาธรรมะก็ยังสนุก;  ดังนั้นการบังคับตัวเองใหอยูใน 
ระเบียบวินัย  ควรจะทํากันอยางสนุกสนาน  เหมือนอยางอุดมคติของลูกเสือ  ที่เขา 
มีความสนุกในการบังคับตัวเอง.  ทีนี้การไมทําอยางนั้นนั่นแหละ  จะกลับเปน 
ทุกขอยางยิ่ง  แลวก็ทําใหสังคมมีปญหาแกไมได  คือเต็มไปดวยปญหาที่เส่ือม 
ทรามลงทุกที; กระทั่งพิสูจน  ใหเห็นกันเรื่อย ๆ ไป  วา ถาคนเราตกเปนทาส 
ของอายตนะ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  นี้แลว  คนเหลานั้น 
ไมมีวัน  หรือไมมีหนทางท่ีจะรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  หรือจะ 
ซื่อตรงตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  เหมือนกับที่เราตองการได.  การ 
ที่เราปฏิญาณกันอยูทุกวันๆ  ทั้งลูกเสือ  ทั้งนักเรียน  ทั้งชาวบาน  ในเรื่องรักชาติ 
นี้  ถาวาตกเปนทาสของวัตถุเสียแลว  ก็ไมมีทางจะเปนไปได.  เราควร 
จะใหเด็กๆ  ของเราไดฟงเรื่องราว  ประวัติของบุคคล  ที่นาเคารพนับถือนาสนใจ 
ใหมากกวาที่จะใหไดฟงเรื่องราวประวัติของคนที่ไดรับตุกตาทอง.  อยาง 
ทางวิทยุนี้  ทานลองฟงดู  ประวัติของคนไดรับตุกตาทองนี้  เอามาสงกันมากกวา 
ค. ๑๕ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๕๑๒

ประวัติของบุคคลสําคัญของชาติ ;  หรือแมแตบุคคลที่ควรจะไดรับตุกตาทองแลว 
ไมไดรับ  อยางนี้  ก็ยังเอาประวัติของคนเหลานี้  มาพูดกันมาก  กวาบุคคลสําคัญ 
ของชาติ ;  ดังนั้นจึงตองทําความเขาใจกันเสียใหมในเรื่องคําวา  ธรรมะ  หรือ 
ศีลธรรม หรือศาสนา  ซึ่งเดี๋ยวนี้ เด็กกาํลังจะไมเขาใจเสียเลย.  ขอให 
ครูบาอาจารยทําการวิจัยเรื่องนี้ใหมาก  วาทําอยางไรจะใหเด็กเหลานี้เขาใจคํา 
วา ศาสนา  อยางถูกตอง  หรือเปนธรรมแกสิ่งที่เรียกวาศาสนา. 
 

อาตมาอยากจะเลาใหฟงสักนิดหนึ่ง  เกี่ยวกับเด็กวัยรุนในอินเดีย.  เมื่อ 
อาตมาไปอินเดีย  ทองเที่ยวไปประมาณ  ๙๐  วันนี้  ก็สังเกตเรื่องนี้ตลอดเวลา. 
เราเห็นไดทีเดียววา  แมประเทศอินเดียจะลาหลังในเรื่องการศึกษา  เปนสวน 
มาก แตวาศีลธรรมนั้นยังไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง  ยังดีอยู :  เด็กวัยรุนมา 
ตอม  ชวยรับใช  ชวยอะไร  ในการที่พาไปเที่ยว  หรือจะถายรูป  ถายหนัง  เขา 
ชวยถือกลองถาย  อะไรตาง ๆ เหลานี้;  อาตมานึกสดุง  วาทําไมพวกเราจึง 
สะเพราอยางนี้ ;  คนที่ไปดวยกันเลยหัวเราะ.  ในปาในดงแทๆ  ที่เกี่ยว 
กับพระพทุธเจาในปารกรางนั้น  ไมมีตํารวจไมมีอะไร  เด็กๆ  เหลานี้มาชวยเหลือ 
มาชวยถือ  กระท่ังทิ้งเราไวเราไปไกลๆ  ก็ยังเดินถืออยูขางหลัง ;  มันเปนของ 
คนอื่น  ไมใชของอาตมา  อาตมารูสึกกลัวแทนเขา  เขากลับหัวเราะเยาะ ;  เขา 
บอกวาไมเคยมีที่เด็ก ๆ เหลาน้ี  จะพาของวิ่งหนีไป.  สวนในเมืองไทยเรานี้ 
มีขาวตรงกันขาม  เชนที่เพชรบุรี  ที่วัดเขาบันไดอิฐ  ในเขตเทศบาล  ยังมีคนมา 
แยงกลองถายรูปของผูหญิงฝรั่งภรรยา  แลวยังทํารายฝรั่งสามีที่เขาไปชวย ;  หรือ 
แมแตจะไปถายรูปท่ีวัดพระเชตุพน  ในกรุงเทพฯ เอง  ยังตองระวังกลองถายรูป 
ซึ่งจะหายในชั่วพริบตาเดียว ;  พอไปเทียบกับท่ีอินเดียแลว  มันตรงกันขามทุก 
แหง.  นี่จะไปโทษวาการศึกษาต่ําแลว  เปนเหตุใหคนมีศีลธรรมเปนอยาง 
นี้  ก็ดูจะไมถูกนัก  เพราะดูจะเปนคนละเรื่องมากกวา.  ชาวอินเดียยังมีอะไร 
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ในเรื่องทางศีลธรรมประหลาดๆ  อีกมากมาย  เชนฟงดูแลวจะรูสึกวาเขาเหลานั้น 
ถือวา  ขอทานเขาดีกวา  เปนขโมย ; ดังนั้นเราจึงเห็นขอทานเต็มไปหมด  แลว 
หาขโมยทํายาแทบไมได.  นี่เปนหลักทางศีลธรรมที่ฝงจิตใจแนบแนน  เพราะ 
ฉะนั้น  การตีรันฟนแทง  จึงหาดูยาก  แมวาเขาจะทะเลาะกันดวยปากอยางนากลัว 
แตการใชไมใชมือไมมี  ไมตองพูดถึงอาวุธ.  ชาวนาเกี่ยวขาวอยูแลว  ลิง 
ฝูงใหญก็กินแขงอยูกับเจาของนาที่เกี่ยวขาว  ไมมีใครไล  ไมมีใครตะเพิด  เพราะ 
วาไดอุทิศใหดวยความเสียสละ  ดวยความเมตตาสัตวไวลวงหนา  ฉะนั้นสัตว 
กินไดเทาไรก็กินไป  เราก็มีสวนหนึ่ง.  อยางนี้ก็ไมมีในเมืองไทย ;  ฉะนั้น 
การที่ไมทําอันตรายสัตวหรือคุมครองสัตว  จงึมีอยูทั่วทุกหัวระแหง  จนนึกแลวก็ 
นาประหลาด.  นี่เรียกวา เรื่องศีลธรรมกับเรื่องการศึกษา นี้  ดูจะเปน 
ปญหาที่ดูจะเปนคนละอยาง   และ  ยังเขาใจผิดกันอยูมาก .   เราจะ  
ตองนึก  และจะตองไมดูหมิ่นระเบียบปฏิบัติของศาสนา  ที่จะชวยในทางศีลธรรม 
และจะชวยใหการศึกษาเปนสิ่งที่มีประโยชน ;  ถามิฉะนั้นแลวการศึกษาจะกลับ 
เปนโทษหรือเปนภัยก็ได. 
 

๕.  ยาที่จะใชรักษาโรค 
 

ทีนี้สําหรับขอที่หา  เรื่อง  ยาที่จะใชรักษาโรค.  อาตมาอยากจะ 
ขอกลาวเพียงคราว ๆ  เพราะเวลาเหลือนอยเต็มที.  เราจะตองนึกถึงยาที่ 
จะใชรักษาโรคเด็กวัยรุนนี้กวาง ๆ  ไวสามทางดวยกัน :  ทางแรก  ก็คือพระธรรม 
หรือพระพุทธศาสนา ;  ทางที่สอง  ก็คือหลักธรรม หลักจริยธรรมสากล  ;  ทาง 
ที่สาม  ก็คือหลักการลูกเสือโดยเฉพาะ. 

 
เรื่องหลักทางศาสนานี้  ก็ยังเขาใจผิดกันอยูมาก  วาเปนสิ่งที่เหลือวิสัย 

บาง  พนสมัยบาง  ขัดกับความตองการของเราบาง  นี่ก็ขอใหไปพิจารณา 
ดูใหมาก  มีเวลาเหลือนอยไมพอที่จะกลาวในรายละเอียด.  สําหรับหลักทาง 
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 พุทธิกจริยธรรม ๕๑๔

พระพุทธศาสนานั้น  ขออยาไดมองกันไปแคบๆ  ตามดวยหนังสือ  จะกลายเปนยิ่ง 
ครึคระนาหัวเราะที่สุด.  เราตองถือหลักวา  ตัวหนังสือไมสําเร็จประโยชน 
ความหมายตางหากสําเร็จประโยชน .  ตัวอักษรนั้นบางทีเขาใจผิด .  
เมื่อพูดถึงหลักพระพุทธศาสนา  ก็ควรจะนึกถึงหลักสําคัญๆ  เสียกอน  เชนหลัก 
โอวาทปาติโมกขหกประการ  ที่พระพุทธเจาตรัสยืนยันวา  นี่เปนหลักพระพุทธ- 
ศาสนา  เปนการประทับลงไปทามกลางคณะสงฆ  ที่ประชุมกันหนึ่งพันสองรอย 
หาสิบรูป ;  ซึ่งหลักน้ันก็มีวา  อนูปวาโท  ไมพูดราย,  อนูปฆาโต  ไมทําราย, 
ปฏิโมกเข จ สังวโร  มีระเบียบวินัยดี,  มัตตัญุตาจภัตตัสมึ  กินอยูพอดี, 
ปนตัญ จ สยนาสนํ  ชอบเปนอยูในที่สงบ  และ อธิจิตเต  จ  อาโยโค  อบรม 
จิตใหยิ่งๆ  ขึ้นไปทุกที.  นี่ฟงดูแลวไมมีอะไรที่จะขัดกันเลย :  ไมพูดราย 
ไมทําราย  กินอยูดี  มีระเบียบวินัยดี  พอใจอยูในที่สงบ  คิดอะไรไดดี 
ทําอะไรไดดี  แลวก็บมจิตใหเปนจิตท่ีสูงขึ้นไปทุกที  หกประการนี้ไมใช 
ครึคระแมสําหรับคนสมัยนี้.  นอกจากนั้น  มีหลักมรรคมีองคแปด  เร่ือง 
โพชฌงค  เรื่องอะไรตาง ๆ อีกมาก  ลวนแลวแตเอามาใชไดทั้งนั้น ;  แตคนเขาใจผิด 
เห็นเปนคนละอยาง  เห็นเปนเรื่องนอกฟาหิมพานต  เปนเรื่องของพระ  เปนเรื่อง 
ไมใชของชาวบานไปเสียหมด.  แตถึงอยางนั้นก็ตาม  มีคําที่นาสนใจอยู 
คําหนึ่งที่พระพุทธเจาตรัสวา  “ในบรรดาบุตรท้ังหลายแลว  บุตรท่ีเชื่อฟง 
เปนบุตรท่ีประเสริฐที่สุด ; ” คือโดยทั่วไปเขาจําแนกบุตรเปน  ๓  ประเภท 
คือ  วาเปนบุตรที่ดีกวาบิดามารดา  บุตรที่ทําอะไรไดเสมอกับบิดามารดา  บุตรที่ทํา 
อะไรต่ํากวาบิดามารดา  ;  แบงเปนสามพวกดังนี้  พระพุทธเจาทานก็ยังไมรับรอง 
เพราะวามันไมแนนอน  แตทานตรัสวาเด็กที่เชื่อฟงตางหาก  เปนบุตรที่ประเสริฐ 
ที่สุด ;  ทั้งนี้เพราะวาบุตรที่ทําอะไรไดดีไดเกงกวาบิดามารดานั้น  อาจจะไมเชื่อฟง 
บิดามารดา  ไมมีธรรมท่ีจะประพฤติตอบิดามารดาก็ได.  เด็กวัยรุนของเรา 
ก็นาจะเล็งหลักน้ีเปนใหญ  คือตองเปนเด็กท่ีเชื่อฟง ไมใชเล็งถึงเด็กท่ีฉลาด 
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๕๑๕การเสริมสรางจริยธรรมแกเด็กวัยรุน 

เปรื่องปราด  เปนนักปราชญเปนอะไรที่เดนไปกวาครูบาอาจารยทํานองนั้น. 
เด็กที่หามลอไมอยู  แมจะฉลาดอยางไรก็เปนอันตรายและเปนภัย.  หลัก 
พระพุทธศาสนาถือวาบุตรท่ีเชื่อฟงเปนบุตรท่ีประเสริฐท่ีสุด.  ถาเด็กวัยรุน 
ของเราเปนเด็กที่เชื่อฟงเพียงอยางเดียวเทานั้น  ก็แกปญหาไดหมดไมมีอะไรเหลือ. 
ดังนั้นขอใหถือวานี่คือพระพุทธภาษิต  คือเด็กที่เชื่อฟง  ลูกที่เชื่อฟง.  สรุปความ 
แลวปญหาเหลืออยู  แตวาเราจะใชหลักทางพระพุทธศาสนา  เปนยาแกโรคหรือไม. 
              สําหรับหลักทางจริยธรรมนั้น  หลักจริยธรรมสากลก็ยุติกันไววา  บรรดา 
สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดรับ  มีอยูสี่อยาง คือ  (๑)  ความสงบสุข  และ(๒) 
ความเต็มของความเปนมนุษย และ(๓) หนาที่บริสุทธิ์ แลวก็(๔) เมตตาสากล. 
ความสงบสุขนี้ก็หมายถึงความสงบสุขจริง ๆ.  เราควรสอนเด็กๆ ใหรูเรื่อง 
วาสุขปลอมสุขจริงนั้นเปนอยางไร.  ความสนุกไมใชของสิ่งเดียวกับความสุข. 
ความเต็มของความเปนมนุษย  คือความเต็มของความรูของสติปญญา ;  นี่ไม 
ใชงาย  จะตองตั้งใจทํากันอยางพิเศษพิถีพิถัน.  หนาที่บริสุทธิ์  คือหนาที่ 
เพื่อหนาที่  (Duty for Duty’ s sake). นี่เราเกือบจะไมเขาใจกันเลย  เพราะ 
เรามัวแตถือวาหนาที่ก็เพื่อเงินทอง  เพื่อเกียรติยศชื่อเสียง  เพราะฉะนั้นจึงมี 
ความเขาใจผิดจนเกิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรมข้ึนไปดวย.  กระทําหนาที่ 
เพื่อหนาที่นี่ดีรอยเปรอเซนต  สวนเงินหรือเกียรติยศชื่อเสียงถาไดมาก็เปนเรื่อง 
พลอยได,  ไดกินใชไปไดตามเรื่อง  ไมใชสิ่งที่เรามุงหมายโดยตรง.  เรา 
มุงหมายโดยตรงที่ความดีที่สุดของมนุษย  ซึ่งทําหนาที่เพื่อประโยชนแกหนาที่. 
และอันที่สี่ซึ่งเรียกวาเมตตาสากลนั้น  คือรักคนทุกคนทั่ว ๆ ไป.  นักจริยธรรม 
บางพวกก็เติมขอท่ีหาเขามา  ไดแก ความตองการที่เปนอิสระ.  ขอน้ีก็เหมือนกัน 
กับประชาธิปไตย :  ถาอิสระถูกทางก็ใชได  ;  อิสระผิดทางก็ไปไมไหว. 
นี่เรียกวาแมเราจะเล็งเอาหลักจริยธรรมสากลมาเปนหลัก  สําหรับใหยึดถือในการ 
แกไข  จริยธรรมของเด็กวัยรุน  ก็ยังได  และไมขัดกับหลักพระพุทธศาสนาเลย. 
ค. ๑๖ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๕๑๖

อาตมาอยากจะยืนยันอีกอยางหนึ่งวา  แมแตเรื่องหลักการของลูกเสือ 
เพียงอยางเดียวเทานั้น  ก็สามารถจะแกปญหาเหลานี้ได.  กลักการของลูกเสือ 
โดยละเอียดมีอยางไร  อาตมาไมจําเปนจะตองกลาวใหเปนเรื่องเอามะพราวมา 
ขายสวนที่นี่  แตวายังมีเรื่องที่ตองคํานึงถึงอยูบางอยาง  :  เราจะตองแกไขกันอีก 
มากในเรื่องกิจการลูกเสือน้ี  เชนวาเราจะตองแกไขใหลูกเสือของเรานี้  รูจัก 
ความไมเห็นแกตน  ซ่ึงเปนหลักธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนา  : ให  
รูจักความไมเห็นแกตนนี้  ใหมากเทากับการรูจักเลนรอบกองไฟหรืออะไรทํานอง 
นั้น ;  แลวเราตองไมใหหยุดกันแคเพียงความฉลาดไหวพริบกลาหาญอดทน 
เหลานี้  เพราะวามันยังเอาไปใชในทางที่ผิดได.  เราจะตองสรางกันในเรื่อง 
ความมีคุณธรรมที่กํากับสิ่งเหลานั้นอีกทีหนึ่ง  เชนความสัตย  ความกตัญู  ความ 
เสียสละ  ความรับผิดชอบเต็มท่ี.  นี่เปนหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  หรือ 
จริยธรรมสากล  หรืออะไรตรงกันหมด  คือใหเปนผูประกอบไปดวยธรรม. 
แลวอีกทางหนึ่งก็จัดใหการลูกเสือน่ีเปนที่นิยมกวางออกไปยิ่งกวาเดี๋วยนี้  ที่ยังแคบ 
เกินไป.  เราตองจัดใหเปนที่นิยมแกชาวบานรานตลาดชาวไร ชาวนา  ซึ่งนิยม 
กันวาเด็ก ๆ ของเขา  เขาอยากจะใหบวชเณรสักคราว  ออกมาจะเปนคนที่ 
พอจะไวใจได.  เดี๋ยวนี้การบวชเณรนี้เสื่อมทรามลงมาก คือวาผิดวัตถุ 
ประสงคเดิมลงมาก  ไมคอยจะไดผล  และอยูในภาวะที่แกไขยาก  เนื่องจาก 
ทางวัดไมมีอํานาจไมมีทุนรอนอะไรดวย.  แตเราอาจจะใชกิจการลูกเสือให 
ไดรับความนิยมมาก  เหมือนกับวา  ใหทุกคนอยาก  ใหลูกหลาน  ของตนเปนลูกเสือ 
เหมือนกับท่ีเคยอยากใหเด็กทุกคนบวชเณร.  นี่แปลวาเราสรางสรรความนิยม 
การเปนลูกเสือ  แกชาวบานรานตลาดชาวไรชาวนา  ใหเพียงพอแกสถานการณ 
อยาใหแคบอยูเหมือนเดี๋ยวนี้.  ทีนี้หลักการทั่วไป  ควรจะมีวาแมหลัก 
การลูกเสือน้ี  ก็ตองใหเปนไปในรูปหลักการของทางศีลธรรม  คือปฏิบัติกันจริง ๆ ; 
อยาใหเปนเพียงจริยธรรม  เปนเพียงทฤษฎี  หรือปรัชญา  เหมือนกับกิจการ 
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๕๑๗การเสริมสรางจริยธรรมแกเด็กวัยรุน 

ทุกอยางที่เคยลมเหลวเพราะเหตุนี้.  ถาเรามีแตหลักวิชามีแตหลักทฤษฎีมาก 
ไปไมทวมทันดวยเรื่องการปฏิบัติแลว  ก็คงจะประสบความลมเหลวเชนเดียวกันอีก. 
 

๖.  ภาวะไมมีโรค  นั้นจะเอาอยางไรกันแน 
 

สําหรับขอที่หก  ที่กําหนดไววาภาวะที่ไมมีโรคจะเอาอยางไรกันแนนั้น 
นี่ขอใหลองยอนไปพิจารณาดูผล  ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักพระพุทธ- 
ศาสนาก็ดี  ตามหลักจริยธรรมสากลก็ดี  ตามหลักกิจการลูกเสือก็ดี  วาเรา 
จะมีของชาติไทยเราเองไดอยางไร  และผลคือภาวะไมมีโรคนั้นจะมีขึ้นมาได 
อยางไร.  เราอยาไดถือเอาตามหลักวัฒนธรรมอะไรใหม ๆ ซึ่งอาตมามอง 
ไมเห็นวาจะเปนภาวะที่ไมมีโรค  ;  มันกลับเปนภาวะแหงโรคเรื้อรังหรือเรนลับ  ; 
ฉะนั้นพูดตรง ๆ เสียเลยวาอยาไดเอาอยางชาวตะวันตกมากมาย ในเรื่อง 
ภาวะไมมีโรคของจิตใจนี้ ;  เรามาคิดดูตามธรรมชาติสักหนอยหนึ่งก็จะดี 
กวา  คือคิดวาชาวตะวันตกหรือฝร่ังนั่น  มีผิวหนังหยาบกระดาง  มีขนทั่ว ๆ ตัว ; 
คนไทยเรานี่ผิดหนังละเอียด  มีขนที่มองไมเห็นชัด  แมแตหนวดก็หาทํายายาก  ; 
ดวยธรรมชาติอยางนี้มีอยูอยางนี้แลว  เราจะตามอยางเขาไดอยางไรกัน ;  หรือวา 
ตามปรกติแลวฝรั่งชอบกินอาหารรสออน  ชอบดนตรี  หรือนาฏศิลปที่เผ็ดรอน ; 
สวนไทยเราชอบกินอาหารรสจัด  ชอบฟงดนตรีที่นิ่มนวล  ;  ตรงกันขามอยางนี้ 
จะเอาอยางกันไดอยางไรโดยธรรมชาติ.  เมื ่อนึกถึงพระพุทธเจา  :  พระ 
พุทธเจาเปนชาวมองโกเลีย  ผิวเหลืองละเอียด  เราจะเดินตามทานไดอยางไร 
หรือสักเทาไร ?  เร่ืองนี้ยิ่งพูดไปก็ยิ่งเปนเรื่องชาตินิยมดูจะนาเกลียด  ;  แตที่เอา 
มาพูดไวบางก็เพื่อจะปองกันไวบางวา  บางสิ่งบางอยางอยาใหมากเกินไปในเรื่อง 
นี้.  ทีนี้สําหรับไทยเรา  เราตองถือวาเปนเรื่องนาอับอายที่สุด  ถาเรา 
ตองเดินตามหลังชาติอื ่นในเรื่องจริยธรรม .  สําหรับการเดิมตามพระ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๕๑๘

พุทธเจานั้นไมนาละอาย  เพราะวาทานมีหลักวาทุกคนอยาเชื่อทาน  ตองเชื่อความ 
คิดเห็นของตัวเอง  ถาไดฟงแลวไปคิดไปเห็นเองแลวจึงเชื่อ ; อยางนี้เรียกวา 
ไมนาละอาย  และไมเปนการเดินตามอยางงมงาย. พุทธบริษัทเราก็มีศีลธรรม 
มีวัฒนธรรมของเราเองโดยเฉพาะอยางนี้.  เราควรจะทําตัวเปนผูนํา หรือวา 
เปนผูทาทายดูบาง อยาไดเปนผูตามหลังใครในเรื่องนี้ ขอใหเราเปนพุทธบริษัท 
และเปนไทยที่เปนพุทธบริษัท  และมีอะไรที่เปนของตัวเองในเรื่องจริยธรรมใน 
เร่ีองศีลธรรม ; อยางไดหวังที่จะไดพึ่งพาใครหรือเดินตามใครในเรื่องนี้. สวน 
เรื่องทางวัตถุนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง อาตมาไมพูดถึงเลย.  เพราะฉะนั้นเราจะ 
ตองคิดวิจัยไปในทางที่จะเอาหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา มาประยุกตกันเขาให 
ไดกับการสรางชาติ  แมในเรื่องทางวัตถุ  เรื่องสรางชาติก็เปนเรื่องทางวัตถุ 
อยูมาก  แตถาเราประยุกตหลักธรรมะในพระศาสนาไดสําเร็จ  การ 
กระทําทางวัตถุก็จะพลอยสําเร็จ  และไมเปนภัยแมแตเด็กวัยรุน.  สําหรับ 
หลักพระพุทธศาสนานั้นอยาไดถือเอาตามตัวหนังสือ ขอใหถือตามความหมาย 
แลวจะใชไดทั้งรอยเปอรเซนต. ถาถือตามตัวหนังสือตีความผิดนิดเดียว  ก็ 
ขัดขวางกันอยางยิ่ง จนพระไมมีโอกาสจะทําอะไรใหแกบานเมืองได.  ทีน้ี 
หลักการสอนลูกเสือที่เอามาประยุกตเขากับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแลว ยิ่งวิเศษ 
ใหญสําหรับเด็กวัยรุน  โดยเฉพาะที่จะแกปญหาไดหมดไมมีอะไรเหลือ; เพราะ 
ฉะนั้นเราจะเรียกวาลูกเสือหรือไมใชลูกเสืออะไรนั้น  ไมใชเร่ืองสําคัญ  เปน 
คําเรียกและเปนเพียงเชื่อ ; แตวาหลักปฏิบัตินั้นสําคัญ ; ในที่สุดเด็กทุกคน 
ก็จะมาเปนบุตรที่เชื่อฟง  เปนเด็กที่ประเสริฐท่ีสุด คือเปนบุตรที่เชื่อฟงของพระ 
พุทธเจา  ตามที่พระพุทธเจาทานตองการ. 
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๗. สรุปสิ่งที่ตองปฏิบัติ 
 

ทีนี้ก็ขอเวลาอีกนิดหนึ่ง  ก็เพื่อ สรุปขอความทั้งหมดที่ไดกลาวมา ; เรา 
จะพิจารณากันวา  โครงการทั้งหมดในการเสริมสรางศีลธรรมหรือจริยธรรมของ 
เด็กวัยรุน  เราจะตองเลิกลางหรือทําลายอะไรกันเสียบาง.  คําตอบ ก็ควร 
จะเปนหลักกวาง ๆ อยางกําปนทุบดินวา  ส่ิงที่เปนประโยชนกับเด็กเราก็สง- 
เสริม  สวนที่ทําลายจิตใจของเด็ก ๆ แมจะเปนผลไดทางวัตถุ เราจะตอง 
ยอมเลิกลางหรือทําลาย;  เชนวาภาษีรายไดจากภาพยนตปหนึ่ง  ไดหลายสิบ 
ลาน  สีสิบหาลาน  แตไปคํานวณดูวาเรื่องเหลานี้  ทําลายวิญญาณของเด็กวัย 
รุน ถาคิดเปนเงินแลว ปหนึ่งจะกี่ลาน  ? อาตมาคิดวาจะตองสี่อสงไขย แสน 
โกฎิลาน ไมมีตัวเลขเขียน; แลวรายไดปละสี่สิบลาน ที่รัฐบาลพึงจะได จะมี 
ความหมายอะไร ?  ถาเรามีอํานาจที่จะจัดทําเรื่องนี้ ก็ตองทํากันอยางที่เรียก 
วา  ตรงไปตรงมาแบบการผาตัด.  แมการที่วัดจัดงานวัดไดกําไร  คราวหนึ่ง 
เปนหมื่นหรือหลายหมื่น  แตวาอบายมุขที่จัดในวัดทาํลายจิตใจ  ทําลาย 
วิญญาณของเด็ก  ถาคิดเปนตัวเลขแลวนับไมไหว; วัดควรจะประหยัด  หรือ 
ควรเสียสละ ควรจะเห็นแกเด็ก ๆ ดั้งนี้เปนตน.   ทานดูเอาเองเถอะงานวัด 
เชนนี้มีอบายมุขทั้งนั้น  ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง.  ที่นี้มาถึงเรื่องใหญ ๆ 
เชนเรื่องภาษีสุรายาเมา  ซึ่งเปนรอยลานพันลาน ก็ควรจะนึกในลักษณะอยาง 
เดียวกัน .  นี้ เ รียกวา  ฝายที่ เราจะตองเลิกลาง .  
 

ทีนี้สวนตรงกันขาม  ที่เราจะตองสรางหรือสงเสริม  นั้นก็คือวา  จะตอง 
กระทํา ส่ิงที่ เปนศีลธรรม   หรือเกื้อกูลแกศีลธรรมนี้   ใหสนุกหรือให  
นาเสพยติดเหมือนกับส่ิงเหลาโนน.  ขอนี้อาจจะไมมีใครเชื่ออาตมา 
แตอาตมาก็ยังยืนที่จะกลาวอยางนี้อยูเสอวา  พระธรรมหรือธรรมะนี่เปน 
ค. ๑๗ 
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 พุทธิกจริยธรรม ๕๒๐

มหรสพอยู ในตัว เอง .  ขอให จัด เปน !  ธรรมะ  จะเปนมหรสพอยู ใน  
ตัวธรรมะเอง จะมีความสนุกมีความนาพออกพอใจ เหมือนกับดูหนังดูละคร 
เหมือนกัน จึงอยากจะแยกเรียกออกไปอีกพวกหนึ่งวา มหรสพในฝายทาง 
วิญญาณ,  Spiritual  Theatre  เปนโรงละครในทางวิญญาณหรืออะไร 
ทํานองนี้  โดยการหาวิธีที่ใหมที่สุด  ที่ทําใหเกิดความสนุกสนานในการประพฤติ 
ธรรม  จริยธรรมหรือศีลธรรม  หรือเรื่องของลูกเสือทุกอยางทุกประการเหลานี้ 
จะตองจัดใหถึงขนาดที่เปนมหรสพใหได. 
 

ถาสูงขึ้นไปอีกเด็กๆ จะตองรูวา การทําความดีนั้นสนุกอยางยิ่ง และ 
ความสนุกก็เปนมหรสพอยูในตัวเอง. การกีฬาที่เคยถือกันวาจะทําลายความ 
เห็นแกตัวนั้น  เดี๋ยวนี้จะไมเปนอยางนั้นเสียแลว :  ลองไปสังเกตดูในวงการกีฬา 
ใหญๆ ของโลกขั้นสูงสุด ก็ไดยินวาเต็มไปดวยความเห็นแกตัว มีความจองที่ 
จะเอารัดเอาเปรียบ ใชกติกาบังหนา เอารัดเอาเปรียบ ฉะนั้นกีฬาอยางนี้ไมใช 
ทําลายความเห็นแกตัว แตเปนการพอกพูนความเห็นแกตัวโดยออม; ฉะนั้น 
เราจะไปถือหลักเกณฑอยางนี้ไมได จะจัดเพียงสักวากีฬาแลวสนุก แลวสันนิษ- 
ฐานหรือเหมาเอาวา ทําลายความเห็นแกตัว; อยางนี้เปนจะไมไหว. มัน 
ตองจัดไปในทางที่มองเห็นชัดอยูวา ทําลายความเห็นแกตัว จนกระทั่งเด็กมอง 
เห็นความสนุกสนานในการทําลายความเห็นแกตัว. การบังคับตัวเองใหอยู 
ในระเบียบวินัยนี้ คนทั่วไปเห็นเปนความทนทุกขทรมานยากลําบากทั้งนั้น; แต 
เรื่องไมจริง ! ขอยืนยันวา ขอใหไปเกี่ยวของใหถูกวิธี การประพฤติธรรมนี้ 
จะสนุกสนาน จะมีรสดูดดื่มและจะเปนการเสพยติดไดเหมือนกัน : เสพยติดใน 
ทางความดี. 
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นี่รวมความแลวก็วา เราจะตองสรางความเปนมหรสพขึ้นในศีลธรรม. 
ฟงดูก็นาขัน ที่จะสรางความเปนมหรสพขึ้นในตัวศีลธรรม; เราจะคิดคนในเรื่อง 
จริยธรรมใหมาก จนถึงกับวาทําใหมหรสพเกิดขึ้นในศีลธรรม. สําหรับ 
วัฒนธรรมไทยแทครั้งโบราณปูยาตายายเปนอยางนี้อยูแลว คนชั้นปูยาตายาย 
เมื่อยังเปนเด็กๆ เขาสนุกสนานกับดวยอะไร ขอใหลองยอนไปนึกดูใหม : 
บางทีก็สนุกสนานอยูดวยการขนทรายมากอพระเจดียในวัด มันตางกับคนเดี๋ยวนี้; 
ทําไมเขาจึงสนุกสนานกันได เพราะวามันมีอะไรบางอยางที่ไขวกันอยู. เดี๋ยวนี้ 
เราไมรูจักรับผิดชอบ เราไมรูจักวาจะตองรับผิดชอบอยางไร เพราะเรา 
จะเกิดมาเพื่ ออะไร  เปนมนุษย ทํา ไม  เราก็ ไม รู หมด .  เ ราจะต อง  
ยอนไปหาหลักธรรมะที่ใหรูวา เราเปนมนุษยทําไม ? ความดีของมนุษยอยู 
ที่ตรงไหน ? ความพักผอนอันแทจริงของจิตของวิญญาณอยูที่ตรงไหนอยางไร ? 
การศึกษาหรือการงานทั้งหมดในโลกนี้ ก็เพื่อผลคือความสงบสุข หรือความพัก 
ผอนของวิญญาณทั้งนั้น; แตแลวทําไมจึงไมไดรับการพักผอน กลับมีแตความ 
โกลาหลวุนวายขยายกวางออกไป จนเต็มท้ังโลกแลวก็ยังไมหยุด ยังจะระบาด 
ออกไปยังโลกอื่นๆ อีก อยางนี้เปนตน. 
 

นี่ผลสุดทาย เราจะเห็นไดชัดวามันก็เปนเรื่องใหญมาก และตกเปน
กรรม 
ของครูบาอาจารย ที่วาตองประสพกับปญหาที่ใหญมากไมใชนอย. ถาจะ 
เปรียบก็ขนาดเทาๆ กับการทําสงครามอยางใหญหลวง เปนมหาสงคราม เปน 
การทําสงครามกับเด็กวัยรุน เปนการทําสงครามที่เอาชนะยากที่สุด 
เพราะฉะนั้น จึงถือวา เปนกรรมของพวกเราพวกครูอาจารย. อาตมาก็ 
จัดตัวเองรวมอยูในพวกครูอาจารยเหมือนกัน รวมอยูในพวกที่เรียกวา “กรรม 
ของเราเหมือนกัน”; แลวยิ่งมองเห็นก็ยิ่งรูสึกวา เปนกรรมของเราจริงที่มาประ- 
สพปญหาหนัก.  ที่วาเปนกรรม  ก็เพราะวาเราสลัด  ไมได  เราปฏิเสธ 
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ไมได หรือวาเราตองทําจนสุดความสามารถของเรา; เพราะฉะนั้นเราจะตอง 
ยื้อแยงเอาเด็กๆ มาใหได จากพญามาร จากซาตานที่เอาเด็กๆ ไปอยูในอํานาจ. 
เราจะตองยื้อแยงเอากลับมาใหได. แมวาเดี๋ยวนี้ตลอดทั้งโลกหรือสากล 
จักรวาลนี้ ก็มีปญหาอยางเดียวกันหมด เพราะวามนุษยเผลอตัวผลิตส่ิงยั่วยวน 
ซ่ึงเปนเหยื่อของพญามารนั้น ออกมายั่วยวนโลกอยางขนาดใหญ โดยไม 
รูสึกตัวอยางไมมีที่ ส้ินสุด. ฉะนั้นจึงขอรองทานครูบาอาจารยทั้งหลาย 
อยาละอายที่จะเปนผูนําทางวิญญาณ เพราะวาโดยเนื้อแทนั้น ครูผูชาย ก็คือ 
พอพระของเด็ก; ครูผูหญิงก็คือแมพระของเด็ก; ไมใชลูกจางสอนหนังสือ 
เอาเงินเดือน. ถาเรามองเห็นอยางนี้อยูเสมอ วาครูไมใชลูกจางของสังคม 
ที่จะสอนวิชาใหเด็ก เอาเงินเดือนมาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง แตควรถือวาครูผูชายเปน 
พอพระของเด็ก ครูผูหญิงเปนแมพระของเด็กดังนี้แลว ปญหาเหลานี้จะแกได; 
สงครามอันใหญหลวงนี้ เราจะชนะไดโดยไมยากเลย. 
 

อาตมาอยากจะขอรองใหมองดูลึก ถึงธรรมชาติสวนลึก วาธรรมชาติ 
นี้ตองการใหครูอาจารยทั้งหลาย มีสังกัดข้ึนอยูกับพระอรหันต ไมใชขึ้น 
กับกระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐบาล กลาวคือโดยทางจิตทางวิญญาณเนื้อแทสวน 
ลึกนี้ ธรรมชาติตองการใหเราขึ้นอยูกับพระอรหันต หรือความเปนพระอรหันต 
ของพระพุทธเจา คือครูน้ีจะตองทําหนาท่ีปราบปรามส่ิงซ่ึงเปนเสนียดจัญไร 
ของโลก คือซาตาน พญามารนี้ใหหมดไป แลวก็ยกฐานะทางวิญญาณของโลก 
ใหขึ้นมาจนได ซึ่งเปนหนาที่ของพระอรหันตโดยตรง;  เพราะฉะนั้นโดยทาง 
จิตใจ ทางวิญญาณ หรือธรรมชาติสวนลึกนั้น ครูอาจารยขึ้นสังกัดอยูกับพระ- 
อรหันต จึงจัดเปนปูชนียบุคคล ไมใชลูกจาง. วิธีการณอันนี้ เปนหนทาง 
รอดอันเดียวที่มนุษยจะรอด โลกนี้จะรอดไดดวยหลักการอันนี้. นี้เปนวิธี 
ที่สรุปแลวเปนการสรางเสริมแกไขจริยธรรมของเด็กวัยรุนตามความรูสึกที่ 
อาตมามองเห็น.  
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๕๒๓การเสริมสรางจริยธรรมแกเด็กวัยรุน 

ทั้งหมดนี้โปรดไดถือวาเปนการยืนยันอยางยิ่งของอาตมา หรือจะถือวา 
เปนการทาทายก็ได อาตมาก็ยอมเหมือนกัน; เปนการทาทายหรือยืนยันที ่ครู 
อาจารยจํานวนหนึ่ง อาจจะถือวาครึคระที่สุด บานนอกที่สุด พนสมัยที่สุด ก็ได; 
แตมันไมมีทางที ่จะชวยได: อาตมายิ่งมอง ยิ่งไมเห็นทางอื่น ยิ่งเห็นแตทางนี้; 
ยิ่งมองยิ่งเห็นแตทางนี้; ฉะนั้นจึงไดระบายความรูสึกนึกคิดตางๆ ออกมาในรูปน้ี 
เทาที ่เวลาจะอํานวย; ไมอาจจะกลาวไดละเอียดนัก เพราะเวลาจํากัด และก็ 
เลยเวลาไปเล็กนอยแลว; ฉะนั้นขอยุติการแถลงความคิดเห็น เกี่ยวกับการสราง 
เสริมจริยธรรมของเด็กวัยรุนคราวนี้ ไวเพียงเทานี้. 
 
 
 

---------------- 
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