
โปรดแกคําผิด  ใน  การกลับมาแหงศีลธรรม 
( การนับบรรทัด  ใหนับลงมาตั้งแตบรรทัดบนสด  คือบรรทัดของเลขหนา, 

ถามี (จล) ใหนับขึ้นมาจากลาง,  เพ่ือประหยัดเวลา.) 
 

หนา บรรทัด คําที่ผิด แกเปน 
๑๗ ๘(จล) ไมใช ไมใช 
๓๑ ๔ สารพัด สารพัด 
๖๙ ๒(จล) ทจะเปน ที่จะเปน 
๙๔ ๓(จล) ผูกพัน ผูกพัน 
๙๖ ๘ จะไดฝง ผูกพัน 
๑๑๓ ๔(จล) โลกนี้ โลกนี้ 
๒๒๓ ๒ กระเพาะ กระเพาะ 
๒๓๗ ๑ อันดับแหง อันดับสาม 
๒๕๗ ๘ ? ? 
๒๖๐ ๓(จล) แตเมีพียง แตมีเพียง 
๒๖๓ ๖ สามัญ ของ สามัญวา ของ 
  ๘ ยถาภูตสมฺมปปญญา ยถาภูตสมฺมปฺปฺญา 
๒๗๐ ๘(จล) จริง ๆ วา จริงวา 
๒๗๑ ๖ จุดตั้งตนได จุดตั้งตนได 
๒๗๖ ๔ ฟง.) ฟง). 
๒๗๗ ๗(จล) เห็นดวยจิต  คือเห็นดวยจิต 
๒๗๘ ๙ แลวแตวา แลว; แตวา 
๒๙๗ ๕ อณหภมิ อุณหภูมิ 
๓๐๒ ๙(จล) คนบา คนบา 
๓๑๒ ๘(จล) ลงอบาย ลงอบาย. 
๓๑๔ ๔(จล) ของ เพื่อน ของเพื่อน 
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หนา บรรทัด  คําที่ผิด  แกเปน 
๓๒๒ ๙ แผนกการ แผนการ 
๓๓๖ ๕(จล) พิธีรีตอง, พิธีรีตอง 
๓๔๓ ๔ อโมหะ อโมหะ; 
๓๖๓ ๑๐(จล) เปนวิมุตติ เปนวิมุตติ. 
๓๖๔ ๑๑(จล) ถูกตองตอ ถูกตองตอ 
๓๖๖ ๑๒ศีล ขันธ ศีลขันธ 
๓๗๐ ๘ กับความปรกติ กับ ความปรกติ 
๓๘๕ ๒  -พยาบาท-ฟุง พยาบาท ฟุง 
  ๔(จล) จะทํา แลาเราจะทํา 
๓๘๗ ๕ แลวนี่ มันตางแลวนี่มันตาง 
๓๙๐ ๗ คุณทอง คุณชวน 
๓๙๘ ๑(จล) กันได; กันได. 
๔๒๐ ๑(จล) ในครั้งนี้ดวย  ตนเลมดวย 
๔๒๖ ๑(จล) มีความรู มีความรู 
๔๓๑ ๕(จล) แลวเรา แลวเรา 
๔๔๐ ๘ หรือ นี้ หรือน้ี, 
๔๕๑ ๒ ธรรมก็ได. ธรรม ก็ได. 
๔๕๓ ๗(จล) เกยยะที่ มา เกยยะ ที่มา 
๕๑๙ ๖(จล) อาตมา อาตมา. 
๕๒๕ ๕(จล) หัวเราะนา หัวเราะนา 
๕๓๑ ๕(จล) ใหถูกตอง ใหถูกตองเปน 
๕๓๒ ๑๑ , สําหรับ...๓ นี้ : สําหรับ...๓ นี้ 
๕๓๕ ๔ ไปทําตาม , ทําไปตาม 
๕๓๗ ๑(จล) นี้เปนตน อยางอยางนี้เปนตน. 
๕๕๔ ๓ สันติภาพ. ตางหาก สันติภาพ  ตางหาก. 

คําวา  สีลธรรม  แกเปน  ศีลธรรม  ทุก ๆ แหง 
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การกลับมาแหงศีลธรรม 
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การกลับมาแหงศีลธรรม 
คําบรรยายประจําวันเสาร 

ที่ลานหินโคง ณ สวนโมกขพลาราม  ไชยา 
ภาคมาฆบูชา  ๒๕๑๙ 

 
 

ของ 
พุทธทาสภิกขุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธรรมทานมูลนิธิ 
จัดพิมพดวยทุนของผูบริจาคตั้งไวทาง  “สวนอุศมมูลนิธิ”  เปนอันดับท่ีสี่แหงทุนนี้ 

เปนการพิมพครั้งแรก  ของหนังสือ  ธรรมโฆษณ  อันดับ  ๑๘ ก. 
บนพื้นแถมสีแดง  จํานวน  ๑.๕๐๐  ฉบับ  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 

(ลิขสิทธิ์ไมสงวนสําหรับการพิมพแจกเปนธรรมทาน  สงวนเฉพาะการพิมพจําหนาย) 
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คําปรารภ 
ในการสรางหนังสือชุดธรรมโฆษณขึ้นไวในพระพุทธศาสนา 

 
“การกลับมาแหงศีลธรรม”  นี้  เปนหนังสือชุดธรรมโฆษณของพุทธทาส 

อันดับที่  ๑๘ ก  บนพื้นแถบสีแดง  เปนคําบรรยายเกี่ยวกับการสงเสริมศีลธรรม 
ลําดับสาม  ตอจากลําดับที่ตีพิมพไปแลว  คือ  ศีลธรรมกับมนุษยโลก  และอริยศีลธรรม. 
หมวดศีลธรรมนี้กําลังอยูในระหวางจัดพิมพลําดับตอไปอีก ๓ เลม  ไดแก  ธรรมะกับ 
การเมือง,  เยาวชนกับศีลธรรม,  และ  เมื่อธรรมครองโลก. 
 

ผู เป นทานบดีบริจาคเงินค าใช จ ายในการพ ิมพ   “การกลับมาแห ง 
ศีลธรรม ”  คือ  นางนวล  เจริญกุล  และลูกหลาน   ญาติม ิตร  มุ งหมายอุท ิศ 
สวนกุศลถึง  นายนิธรรม  เจริญกุล  ผูวายชนมไปแลว. 
 

สวนการดําเนินงานจัดพิมพ   แจกจาย  จําหนาย  คงจัดตามหลักของธรรม- 
ทานมูลนิธิซึ่ งสวนอุศมมูลนิธิได รวมมือดําเนินการมาโดยลําดับ .  หากมีการบริจาค 
เพิ่มเติม  หรือมีรายไดจากการจําหนายหนังสือนี้   “ในราคาที่ เอากุศลเปนกําไร”  ก็จักได 
รวบรวมสมทบทุนไวสําหรับจัดพิมพหนังสือชุดธรรมโฆษณของพุทธทาส   เลมอื่น  ๆ  
ตอไปอีก.  (การจัดจายและคุมครองเงินยอดสรางหนังสือชุดธรรมโฆษณจะดูรายละเอียด 
ไดจากหนังสือ  “สวนอุศม”  แตละเลม  ในภาคแถลงการณ) 

 
คุณคาของคําบรรยายชุด  “การกลับมาแหงศีลธรรม”  นี้   จะชี้แนวทางใหแต 

ละชีวิต,  สังคมแตละสังคม,  สามารถพบสันติภาวะไดแนนอน  ซึ่งมีหนทางอยูทางเดียว 
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คือตองชวยกัน  ชวนกันทุกคน  ใหเห็นคุณคาแหงสัจจธรรม  กระทั่งเห็น  และใช 
ธรรมสัจจะอันสอดคลองตองกันวา  “ทุกชีวิต  เปนเพื่อรวมทุกข  เกดิ  แก  เจ็บ  ตาย 
ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น “ :   แลวตั้งความเพียร  “ถอยหลังเขาคลอง”   เขาสูแนวปฏิบัติ 
อันถูกตองของศีลธรรม  โดยลําดับ  ทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกหนาที่  ของแตละชีวิต,  เริ่ม 
ดวย  การบังคับกระแสแหงความรูสึก  เปนตน  ตามคลองแหงธรรม:   แลวสันตสิุข 

จะเปนที่หวงัได. 
 

เพ่ือเรียกรองให   “ศีลธรรมกลับมา” จึงสมควรที่จะไดชวนกันศึกษาพิจารณา 
คําบรรยายเรื่อง  “การกลับมาแหงศีลธรรม”  นี้   เพื่อเปนเครื่องแนะนําตน  หรือแนะนํา 
ผูอื่น  ใหหันมา  “ถอยหลังเขาคลองธรรม”  เพ่ือความอยูสันติของ  ชาติ  ศาสนา  พระ- 
มหากษัตริย  คูประเทศไทย. 
 
 
 

 
สวนอุศมมูลนิธิ 

๗๗  หมู  ๖  ต.หนองบอน 
ถนนสุขุมวิท  ซอย  ๑๐๓ 
อ.พระโขนง  ก.ท. ๑๑ 
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สารบาญ 
การกลับมาแหงศีลธรรม 

๑. ศีลธรรมคืออะไร  
                    [เม่ือกลาวโดยทางภาษาและรูปแบบ] หนา. ๑ 
๒. ศีลธรรมคืออะไร (ตอ)  
                [เม่ือกลาวโดยคานิยม] ๓๕  
๓. ศีลธรรมคืออะไร (ตอ)  
                [เม่ือกลาวโดยขอควรสังเกต โดยอุปมา ฯลฯ] ๗๑ 
๔. รากฐานของศีลธรรมอันดับหนึ่ง 
                [ความรูสึกเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย : แผนดิน] ๑๒๑ 
๕. รากฐานของศีลธรรมอันดับสอง 
                [ความไมเปนทาสของอายตนะ : น้ํา] ๑๕๙ 
๖. รากฐานของศีลธรรมอันดับสาม 
                [การบังคับกระแสแหงความรูสึก : อาหาร] ๒๐๓ 
๗. รากฐานของศีลธรรมอันดับสี่ 
                [ยถาภูตสัมมัปปญญา : แสงสวาง] ๒๔๗ 
๘. รากฐานของศีลธรรมอันดับหา 
                [สัทธาปสันนา : อุณหภูมิ]  ๒๙๗ 
๙. ตนลําแหงศีลธรรม 
                [สุปฏิปตติ] ๓๔๕ 
๑๐. ใบ ดอก ผล ของศีลธรรม 
                [มรรค ผล นิพพาน]  ๔๐๕ 
๑๑. การทําความเจริญงอกงามของศีลธรรม 
                [ปลูก ฝง รักษา ออกผล แพรพันธุ] ๔๕๕ 
๑๒. การถอยหลังเขาคลอง 
                [ปญหาศีลธรรมยุคปจจุบัน] ๕๐๙ 
ภาคผนวก 
                 ระดมธรรม ๕๖๕ 

โปรดดูสารบาญละเอียดในหนาตอไป 
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สารบาญละเอียด 
การกลับมาแหงศีลธรรม 

 
 ๑. ศีลธรรมคืออะไร 

[เม่ือกลาวโดยทางภาษาและรูปแบบ] 
ภาคมาฆบูชา ๒๕๑๙ นี้จะบรรยายพรอมท้ังมีการทดสอบความรู หนา 
ที่ไดฟงกันมาแลว ๑ 
จะพูดถึงเรื่องศีลธรรม วาเปนสิ่งที่ควรกลับมา ๒ 
หมวดที่ ๑ พิจารณาขอ ๑ ศีลธรรม ในแงของภาษาชาวบาน ๓-๖ 
                                                    ในแงของภาษาศาสนา ๖-๗ 
                                                    ในแงของภาษาบาลี ๓ นัยะ ๘-๑๑ 
                             ขอ ๒ ศีลธรรมที่แสดงผลในสิ่งที่ไมมีชีวิต ๑๒ 
                             ขอ ๓ ศีลธรรมที่แสดงผลในสิ่งที่มีชีวิต ๑๒-๑๓ 
                             ขอ ๔ ศีลธรรมที่แสดงผล ที่สภาพของจิต ๑๔ 
หมวดที่ ๒ ศีลธรรมในแงของรูปแบบ ๑๕ 
                             ขอท่ี ๑ ศีลธรรมในรูปแบบของปรัชญา ๑๖-๑๙ 
                             ขอท่ี ๒ ศีลธรรมในรูปแบบของศาสนา ๑๙-๒๕ 
                             ขอท่ี ๓ ศีลธรรมในรูปแบบของสังคมศาสตร  ๒๕-๒๘ 
                             ขอท่ี ๔ ศีลธรรมในรูปแบบของกฎธรรมชาติ  ๒๙-๓๔ 
                      ๒. ศีลธรรมคืออะไร (ตอ) 
                                                 [เมื่อกลาวโดยคานิยม] 
คําปรารภและทบทวน ๓๕-๔๒ 
หมวดที่ ๓ วาดวยคานิยมของศีลธรรม ๔๒ 
 
 

[๒] 
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 [๓] 
 
สวนที่ ๑ ศีลธรรมเมื่อมองดูที่ปจเจกชน ๔๓ 
           หัวขอท่ี ๑ คุณคาของศีลธรรมที่มีอยูในรูปกรรมพันธุ  ๔๓ 
                ความมีเนื้อแหงศีลธรรมในสายเลือด ๔๔-๔๕ 

การเลือกและบํารุงพันธุ  ๔๖-๔๙ 
การแวดลอมดวยการอบรม ๔๙–๕๐ 

หัวขอท่ี ๒ คุณคาที่แสดงออกมาใหเห็นชัด ๕๑–๕๒ 
สิ่งแวดลอมสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมพันธุ  ๕๒-๕๕ 
การตอนรับและพัฒนากรรมพันธุ  ๕๕-๕๖ 

หัวขอท่ี ๓ คุณคาทางศีลธรรม ที่มนุษยจะตองมี  ๕๖ 
การพัฒนาทารกใหมีศีลธรรมทุกอิริยาบถ ๕๗-๕๙ 

สวนที่  ๒  คานิยมของศีลธรรมที่จะมองดูจากสังคม ๕๙-๖๙ 
 

๓. ศีลธรรมคืออะไร (ตอ)  
[เม่ือกลาวโดยขอควรสังเกต โดยอุปมา ฯลฯ] 

คําปรารภและทบทวน  ๗๑-๗๖ 
หมวดที่ ๔ วาดวยขอควรสังเกตเกี่ยวกับศีลธรรม 

หัวขอท่ี ๑ : โดยอุปมาศีลธรรมกับรูปโครงของตนไม  ๗๗-๘๒ 
            ก. อุปมาของรากโคน : อุดมคติที่ถูกตอง ๘๒-๙๒ 
            ข. อุปมาตน-กิ่ง : ความประพฤติการกระทําถูกตอง ๙๓-๙๔ 
            ค. อุปมาของใบ-ดอก-ผล : ผลท่ีออกมาถูกตอง ๙๕-๙๙ 

หัวขอท่ี ๒ : ความถูกตองและความผิดพลาด ๙๙-๑๐๑ 
ขอท่ี ๑ มีการศึกษาถูกตอง ๑๐๒-๑๐๕ 
ขอท่ี ๒ มีมนุษยดํารงชีพอยางถูกตองตามความหมายแหงมนุษยหรือไม  ๑๐๕-๑๐๙ 
ขอท่ี ๓ การชวยเหลือรวมมือกันและกันในโลกนี้ ถูกตองหรือไมถูกตอง ๑๑๐-๑๑๔ 
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หัวขอท่ี ๓ : โลกกําลังเสื่อมศีลธรรม ๑๑๔-๑๑๕ 
     การแสดงออกทางวัตถุ  ๑๑๖ 
     การแสดงออกทางรางกาย ๑๑๖-๑๑๘ 
     การแสดงออกทางจิตใจ ๑๑๙-๑๒๐ 
 

๔. รากฐานของศีลธรรมอันดับหนึ่ง 
[ความรูสึกเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย : แผนดิน] 

ทบทวนคําปรารภการกลับมาแหงศีลธรรม ๑๒๑-๑๒๙ 
พูดถึงรากฐานแหงศีลธรรม จะดูความจําเปนที่ตองมีศีลธรรมกอน ๑๒๙-๑๓๐ 
เปรียบเทียบรากฐานของศีลธรรมกับตนไม  ๑๓๐-๑๓๗ 
ปจจัยสําคัญอยางนอย ๕ ประการ  ๑๓๗-๑๔๕ 
ความสําคัญของรากฐานอันดับหนึ่ง (แผนดิน) ๑๔๕-๑๕๖ 
ขอใหทําบุญที่ยิ่งกวาสรางโบสถ ๑๐ หลัง ๑๕๖-๑๕๘ 
 

๕. รากฐานของศีลธรรมอันดับสอง 
 [ความไมเปนทาสของอายตนะ : น้ํา ] 

ทบทวนคําปรารภการกลับมาแหงศีลธรรม ๑๕๙-๑๗๔ 
พิจารณาเปรียบเทียบรากฐานของศีลธรรมกับนํ้า ๑๗๔-๑๗๗ 
ความไมเปนทาสของอายตนะเปรียบไดกับนํ้า ๑๗๗-๑๘๖ 
ความเปนทาสของอายตนะระดับโลก ๑๘๖-๑๘๘ 
คนครึ่งโลกเปนทาสของความโกรธ และอบายมุข 
                 เพราะผลประโยชนขัดกัน ยอมกันไมได จึงฆากัน ๑๘๙-๑๙๓ 
ถาไมเปนทาสของอายตนะแลว โมหะจะไมเกิดขึ้น ๑๙๓-๑๙๔ 
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เปนทาสของอายตนะนั้น พูดงาย ๆ วา เปนทาสของความอรอย ๑๙๔-๒๐๐ 
ตองรูจกัน้ําก็คือ การบังคับอายตนะได จะรดศีลธรรมใหสดชื่น ๒๐๑ 
 

๖. รากฐานของศีลธรรมอันดับสาม 
[การบังคับกระแสแหงความรูสึก : อาหาร] 

ทบทวนคําปรารภการกลับมาแหงศีลธรรม ๒๐๔-๒๐๗ 
รากฐานของศีลธรรมประเภทนี้เปรียบเทากับอาหารของตนไม  ๒๐๗-๒๑๐ 
โลกกําลังขาดคุณธรรมขอ "การบังคับความรูสึก" ๒๑๐-๒๑๖ 
ตองศึกษาใหเขาใจเรื่องของเวทนากอใหรูสึกตอ ๆ ไป ๒๑๖-๒๒๐ 
พิจารณาดูโทษของการไมบังคับความรูสึก ๒๒๐-๒๒๔ 
สังคมปจจุบันไมเห็นความสําคัญของการบังคับความรูสึก ๒๒๕ 
จะบังคับความรูสึก ตองอบรมใหรูจักกลัวบาป  ๒๒๖-๒๒๗ 
และตองไมเปนทาสของอายตนะ ๒๒๘-๒๓๐ 
เดี๋ยวนี้คนนิยม "การไมบังคับความรูสึก ๒๓๐ 
การบังคับความรูสึกตองระวังไมใหเกิด, ถาเกิดก็ไมใหลุกลาม ๒๓๐-๒๓๑ 
ตองใชธรรมะขอ สติสัมปชัญญะ ทุกกรณี ๒๓๒ 
คนไมบังคับความรูสึกเพราะขาดสติ ๒๓๓ 
ทกุศาสนามุงหมายสอน การบังคับความรูสึกหรือไม ๒๓๔-๒๔๐ 
พิจารณากันดูวา เรากําลังขาดการบังคับความรูสึกหรือไม  ๒๔๐-๒๔๓ 
ศาสนาก็จะวินาศเพราะการไมบังคับความรูสึกของภิกษุสามเณร ๒๔๓-๒๔๕ 
 

๗. รากฐานของศีลธรรมอันดับส่ี 
[ยถาภูตสัมมัปปญญา : แสงสวาง] 

คําปรารภและทบทวน ๒๔๘-๒๕๒ 
แสงสวางเปนสิ่งจําเปนแกการตั้งตนของชีวิต ๒๕๓-๒๕๖ 
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แสงสวางสําหรับสองแสงใหพฤกษาศีลธรรม ไดแกปญญา ๒๕๖-๒๖๐ 
ตนไมธรรมดาตองการแสงแดด, ตนไมศีลธรรมใชปญญา ๒๖๑ 
ปญญาอันถูกตอง เรียกวา ยถาภูตสัมมัปปญญา ๒๖๒-๒๖๓ 
ยถาภูตสัมมัปปญญานี้ไมมีโทษ ดังหลักกาลามสูตร ๒๖๔-๒๗๖ 
สัมมาทิฏฐิ-ความเห็นถูกตอง ก็อยางเดียวกับ ยถาภูตสัมมัปปญญา ๒๗๗-๒๗๘ 
ถามีความเห็นถูกตองในเรื่องตัวตนมี หรือไมมี ก็จะปฏิบัติไมผิด ๒๗๙-๒๘๒ 
รูถูกตองในเรื่องกรรม จะปองกันโมหะได  ๒๘๓-๒๘๕ 
พึงเขาใจวา ดี-ชั่ว,บุญ-บาป,สุข-ทุกข เปนเพียงสักวา อิทัปปจจยตา ๒๘๖-๒๘๘ 
และรูวา ทุกสิ่งวางจากตัวตน เปนสุญญตา ๒๘๘-๒๘๙ 
มีสัมมาทิฏฐิสูงขึ้น จะสงเสริมศีลธรรมถึงขั้นนิพพาน ๒๙๐-๒๙๑ 
แสงสวางที่ตนไมศีลธรรมตองการคือ ยถาภูตสัมมปปญญา ๒๙๒-๒๙๓ 
การสอนตองใหสมแกวัย และใหรูเรื่อง สุญญตา อนัตตา 
                    อิทัปปจจยตา ไวบาง ๒๙๔-๒๙๕ 
 

๘. รากฐานของศีลธรรมอันดับหา 
[สัทธาปสันนา : อุณหภูมิ] 

ทบทวนการบรรยายครั้งที่แลวมา ๒๙๗-๓๓๐ 
รากฐานที่ ๕ ของตนไมคือ อุณหภูมิ, ทางธรรมคือ สัทธาปสันนา ๓๓๑-๓๓๔ 
คนมีการศึกษานอย มักมีศรัทธาที่งมงาย ๓๓๔-๓๓๗ 
พุทธบริษัทถือพระรัตนตรัยดวยศรัทธาก็ยังดี  ๓๓๗ 
แตถาเขาใจผิด จะกลายเปนศักดิ์สิทธิ์อยางงมงาย ๓๓๘-๓๔๐ 
ถาศรัทธาประกอบดวยปญญา โลภะ โทสะ โมหะ ครอบไมได  ๓๔๐-๓๔๓ 
ตนไมศีลธรรมมีปจจัยสําคัญท่ีรากโคน ตองอาศัย น้ํา 
                 อาหาร แสงสวาง อุณหภูมิ ที่พอดี ๓๔๓-๓๔๔ 
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๙. ตนลําแหงศีลธรรม 
[สุปฏิปตติ] 

ทบทวนขอความครั้งที่แลวมา ๓๔๖-๓๕๘ 
ตนไมศีลธรรม รากคืออุดมคติที่ถูกตอง ตนลําคือการปฏิบัติที่ถูกตอง, 
         
 ดอกผลคือสนัติสุข ๓๕๘-๓๖๕ 
ความถูกตองชั้นแรกคือ ศีลขันธ  ๓๖๖ 
ความถูกตองชั้น ๒-๓ คือสมาธขิันธ ปญญาขันธ  ๓๖๗ 
ตนพฤกษาศีลธรรมนี้ลําตนก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา ๓๖๘ 
เปรียบเทียบความปรกติกับความถูกตอง วาแยกกันไมได  ๓๖๙-๓๗๑ 
มีรากฐานของศีลธรรมแลว จะไมทําผิดในสวนศีลธรรม ๓๗๒-๓๗๕ 
ถาไมเปนทาสของอายตนะ ก็จะไมลวงศีล ๓๗๖ 
เด็กๆ หรือคนสมัยใหมไมชอบศาสนา หรือศีล; ตองชวยกันแกไข ๓๗๗-๓๗๙ 
แมทางสมาธิก็ตองแกไขเพราะยังมีคนไมชอบ ไมเห็นประโยชน  ๓๘๐-๓๘๔ 
ตองชี้ใหเห็นประโยชนชั้นตนวา สมาธิชวยใหจิตไมฟุงซาน ๓๘๔ 
จิตแจมใส ไมมีนิวรณทั้ง ๕ ประการ แลวมีประโยชนมาก ๓๘๕-๓๘๗ 
ปญญาเปนลําตนของศีลธรรมขั้นสุดทาย ๓๘๗ 
ปญญามีทั้งธรรมดา เฉโก และยถาภูตสัมมัปปญญา ๓๘๘-๓๘๙ 
การศึกษาของมนุษยในโลกปจจุบัน ก็เปนปญญาชนิดสงเสริมกิเลส ๓๙๐ 
ภาระตกหนักในการศึกษาเชนนี้ เรียกวา กรรมแหงวัฎฎะ ๓๙๑ 
ปญญาของพวกนักการเมืองเปนชนิดเฉโก ๓๙๒ 
ปญญาอยางบริสุทธิ์ใจ ก็เปนเพียงโลกิยปญญา ๓๙๓ 
ปญญาที่เกิดทีละนอยตามควรแกอัตภาพเรียกยถาภูตสัมมัปปญญา ๓๙๓-๓๙๔ 
ควรจะชี้ใหคนสมัยนี้รูจักปญญาที่แกความทุกขได  ๓๙๕ 
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ศีล สมาธิ ปญญา จะตองมีอยูพรอมกัน ๓๙๕-๓๙๙ 
ศีล สมาธิ ปญญา เปนตนลําของศีลธรรม ที่แยกกันไมได ๔๐๐ 
ใหรูจักคําจํากัดความของคําวา "ความรูถูกตอง" ๔๐๐-๔๐๓ 
 

๑๐. ใบ ดอก ผล ของศีลธรรม 
[มรรค ผล นิพพาน] 

ทบทวนคําบรรยายครั้งที่แลวมา ๔๐๖-๔๑๔ 
ประโยชนชั้นสําคัญจากตองไมศีลธรรมควรเปน มรรค ผล นิพพาน ๔๑๕-๔๑๗ 
ปญหาหนักอยูที่วามนุษยแตละคนไมหวังมรรถ ผล นิพพาน ๔๑๘-๔๑๙ 
เพราะไมตองการผลแหงตนไมศีลธรรมจึงไปปลูกตนไมพิษ ๔๒๐ 
ตนไมพิษเปนภาพปริศนาธรรมของโบราณ แสดงถึงความคิดนึก 
         ที่เปนบาปธรรม ๔๒๐-๔๒๒ 
         (ดูภาพประกอบ) 
ตนไมธรรมดามีสวนสัมพันธกันตั้งแตราก โคน ถึงยอด ๔๒๓-๔๒๔ 
ตนไมศีลธรรมก็มีความสัมพันธกันตั้งแตรากถึงยอด ๔๒๕-๔๒๖ 
สรุปความสัมพันธของศีลธรรมไดแก ความรู-การกระทํา-ผล ๔๒๗ 
อุดมคติเปนความรูเริ่มตน ศีล สมาธิ ปญญา เปนการกระทํา ๔๒๘ 
ตอจากการกระทําจึงเปนมรรค ผล นิพพาน ๔๒๙ 
คําอธิบายแทรกเกี่ยวกับญาณ ซึ่งเกิดจากศีล สมาธิ ปญญา ๔๒๙-๔๓๑ 
มรรค ผล นิพพาน นี้ ในเร่ืองทั่วไปก็ใชได ๔๓๒-๔๓๕ 
ฝายโลกุตตรธรรมก็มีมรรค ผล นิพพาน ชั้นสูงขึ้นไป ๔๓๖ 
คําวา "มรรค" หมายถึงหนทาง ๔๓๗ 
เมื่อใชในภาษาธรรม มรรคหมายถึง การประพฤติปฏิบัติ ๔๓๘ 
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ทางอันประเสริฐ เรียกมัชฌิมาปฏิปทาคือ อัฏฐังคิกมรรค ๔๓๙-๔๔๑ 
มรรคในตนไมศีลธรรมหมายถึงมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ๔๔๑-๔๔๒ 
การปฏิบัติถึงกระแสพระนิพพานมี ๙  ทาง ๔๔๓-๔๔๗ 
แต "มรรค" ของผูครองเรือนก็เดินทางใหถูกตองไปโดยลําดับ ๔๔๗ 
ปฏิบัติไดเพียงไร ผลก็เกิดขึ้นเพียงนั้น ๔๔๘ 
คํา "นิพพาน" แปลวาเย็นในทุกกรณี  ๔๔๘-๔๕๑ 
ทุกศาสนามุงหมายความเย็นสงบ, ความหมดปญหา ๔๕๒-๔๕๓ 
จุดยอดของตนไมแหงศีลธรรมคือ "ความหมดปญญาทั้งปวง" ๔๕๔ 
 

๑๑. การทําความเจริญงอกงามของศีลธรรม 
[ ปลูกฝง  รักษา  ออกผลแพรพันธุ ] 

ทบทวนขอความครั้งที่แลวมา ๔๕๕-๔๖๒ 
การบรรยายครั้งนี้จะพูดถึงการกระทําความเจริญงอกงามของศีลธรรม ๔๖๒-๔๖๔ 
ทบทวนถึงรากฐานที่ ๑ ที่เปรียบดวยแผนดิน ๔๖๔ 
ตองยอมรับธรรมสัจจะที่วา สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข เกิดแกเจ็บตาย ๔๖๕ 
ประโยชนของผูอื่นสําคัญกวาประโยชนของเรา จึงตองเริ่มตน  
อบรมศีลธรรม อบรมศีลธรรมโดยลําดับตั้งแตพอแมกระทั่งลูกเกิด ๔๖๖-๔๗๐ 
ถึงวัยประกอบอาชีพจนเปนผูเฒา ตองใหมีศีลธรรม ๔๗๑-๔๗๓ 
รากฐานที่  ๒  เปรียบดวยน้ําสําหรับตนไม ตองอบรมไมเปนทาส- 
อายตนะ เริ่มดวยเวนอบายมุข ๖ โดยรูโทษของมัน ๔๗๓-๔๘๔ 
คนโดยมากเปนทาสของอายตนะ ทั้งฝายต่ําฝายสูงจึงรอน ๔๘๖ 
รากฐานที่ ๓  เปรียบดวยปุย คือตองมีการบังคับจิต ๔๘๖ 
การบวชตามประเพณี เปนการฝกบังคับจิตที่ดี  ๔๘๗-๔๘๙ 
รากฐานที่ ๔  เปรียบดวยแสงสวางคือยถาภูตสัมมัปปญญา ๔๘๙-๔๙๒ 

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

www.buddhadassa.in.th



 [๑๐] 
 
เพราะไมมีปญญาอันถูกตองยอมเกิดความเสียหายรายแรง มีตัวอยางมาก ๔๙๒-๔๙๕ 
ถามีปญญาถูกตองจะขจัดความงมงายเสียได  ๔๙๕-๔๙๗ 
รากฐานที่ ๕  เปรียบกับอุณหภูมิ คือศรัทธาที่ประกอบดวยปญญา ๔๙๗-๔๙๘ 
ศรัทธาที่งมงายเปนอันตรายถึงกับทําลายศาสนา ๔๙๙-๕๐๑ 
พุทธบริษัทควรปฏิบัติใหตรงคําวา "พุทธ" ผูตื่น ๕๐๑-๕๐๔ 
ตองมีศรัทธาในองคมรรคใหถูกตอง ๕๐๔-๕๐๖ 
ตองใชสัมมาทิฏฐิ, ยถาภูตสัมมัปปญญา ชวยแกปญหา ๕๐๗-๕๐๘ 
 

๑๒. การถอยหลังเขาคลอง 
[ปญหาศีลธรรมยุคปจจุบัน] 

วิธีการและความหมายแหงการถอยหลังเขาคลอง ๕๑๐-๕๒๒ 
ประการที่ ๑ ตองมีคานิยมที่ถูกตอง ๕๒๓-๕๒๖ 
ประการที่ ๒  มีหลักตายตัวสําหรับปฏิบัติ ๕๒๗-๕๒๙ 
ประการที่ ๓  มีรสนิยมอันถูกตอง ๕๒๙-๕๓๑ 
การกลับมาแหงศีลธรรมก็คือการถอยหลังเขาคลองแหงความถูกตอง ๕๓๒-๕๓๓ 
การกลับมาแหงศีลธรรมตองตอสูอยางสงบ ๕๓๔-๕๓๕ 
ชี้ชวนกันใหเห็นชัดวา "สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย" ๕๓๖-๕๓๘ 
สวนลําตนของศีลธรรมคือ ศีล สมาธิ ปญญา ตองกลับมา ๕๓๙-๕๕๔ 
มรรคผล นิพพาน เทากับ ดอก ผล ของศีลธรรม ๕๕๔-๕๖๒ 
 

ภาคผนวก 
ระดมธรรม 
           ตองระดมธรรมในลักษณะถูกตองตามธรรม 
                                 ในลักษณะตอตานเพื่อโลกนี้อยูรอด 
                                 ในลักษณะประเทศไทยนี้อยูรอด 
                                 ในลักษณะแตละคนอยูรอดดวยความสุขสวัสดี ๕๖๕-๕๙๘ 
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การกลับมาแหงศีลธรรม 
            -  ๑  -  
๓  มกราคม  ๒๕๑๙ 

 
 
 
 
 

ศีลธรรมคืออะไร 

[ เมื่อกลาวโดยทางภาษาและรูปแบบ ] 
 
 
 
 
 
 
ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวัน เสารแห งภาคมาฆบูชา   พ .ศ .  ๒๕๑๙  นี้ 

ได ม าถึง เข า แลว เป น วัน แ รก ในวันนี ้  ;  แตว า จัก ไม ม ีก า รบ รรยาย โดย  
สวน เด ีย ว เหมือนกับ ที ่แล ว  ๆ   มา   ทั ้งนี ้  ก็เพื ่อ เป นการทดสอบความ รู 
ความ เขา ใจบางอยา ง   ที ่ไดย ิน ไดฟงกันมาแลว .  ทานทั ้งหลายก็ค งจะ 
ประหลาดใจบางในตอนแรก  ๆ   แลวก็เลิกความประหลาดใจเสียก็แลว 
กัน  เพราะวาถามัวประหลาดใจอยูก็ฟงไมรูเรื่อง. 

 
 

๑ 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๒

สําหรับเรื่องที่จะนํามาทดสอบเหมือนกับสอบไลแกผูฟงนั้น   ได 
พิจารณาเห็นวา  ในวันแรกนี้จะพูดถึงเรื่อง  “ศีลธรรม”  อีก  วา  ศีลธรรมเปนสิ่ง 
ที่ควรกลับมา;  เพราะฉะนั้นจึงใหหัวขอวา  “การกลับมาแหงศีลธรรม”  ซึ่งจะ 
ไดพูดกันในฐานะเปนปุจฉาและวิสัชนา  เพื่อความละเอียดลออทุกแงทุกมุม.  ถา 
ไมพูดไปในรูป  ถาม-ตอบ  ก็พูดขางเดียว  ก็ไมคอยจะละเอียด  ฉะนั้น  จึงทําไปใน 
ลักษณะของการถามตอบ  เพื่อจะใหละเอียด 

 
...  ...  ...  ... 

 
สําหรับ เรื ่อ งศีลธรรมนี ้  ขอใหเขาใจวา   “เปน เรื ่อ ง เปน   เรื ่อ ง 

ตาย “;  แลวสําหรับคนสมัยนี ้  คือวาโลกทั้งโลก  หรือวาโลกแตบางสวน  หรือ 
บางคนก็ตาม  กําลังอยูในภาวะที่เรียกวา  “ตกหนัก”,  ตกในที่ลําบากอยางยิ่ง 
ถึงขนาดเปน  -  ตายเอาทีเดียว.  ถาแกปญหาเรื่องศีลธรรมไมได  ในไมนาน 
นี้เราก็จะถึงความวินาศ  คือจะมีในการเบียดเบียนกันมากขึ้นจนทนไมไหว  จนอยาก 
ตายเสียดีกวาอยู  และเปนอยางนี้ดวยกันทั้งโลก;  ประจักษพยานหลักฐานมันก็มี 
อยูแลว  วากําลังมีอาชญากรรม  คือการเบียดเบียนกันนั้น  มากขึ้น ๆ  อยางไมนา 
เชื ่อ.  แลวยังมีความลําบากเหลือประมาณ   ดวยการเปนอยู   การครองชีพ , 
และลําบากในเรื่องโรคภัยไขเจ็บ  ที่มันมีมากขึ้นในโลกนี้อยางไมนาเชื่อ. 

 
ตัวอยางเชนวา  โรคภัยไขเจ็บเกี่ยวกับอากาศเนาอากาศเสีย  อยางนี้ 

เมื่อกอนไมเคยมี  เพราะคนสมัยโนนไมไดทําใหอากาศเสียไดเหมือนอยางคนสมัยนี้ 
อยางนี้เปนตน  เปนตัวอยาง. 
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ศีลธรรมคืออะไร ๓

ทั้งหมดนั้นมันมาจากความไมมีศีลธรรม  ไมโดยตรงก็โดยออม  จึง 
เกิดวิกฤติการณเหลานี้ขึ้น;  ฉะนั้นเรามาชวยกันพิจารณา  แลวแกปญหาเหลานี้ 
เพราะวาถาไมชวยกันแกไข  มันก็คือวินาศ.  และเราบางพวกบางคนก็มีโอกาส 
มีเวลา  มีสติป ญญา  พอที่จะชวยกันแกไข;  ฉะนั ้นจึงชวนกันมาศึกษาปรับ 
ความเขาใจ   เพื ่อการแกไขทั ้ง โดยสวนตัว เอง   เพื ่อประโยชนแกตัว เอง 
และสวนรวม. 

 
นี ่ขอปรับความเข าใจในเบื ้องต นว า   ปญหาทางศ ีลธรรม   เป น 

ปญหาที่ควรหยิบข้ึนมาชําระสะสาง  แกไขเปนอยางยิ่งแลว;  การที่เราจะพูดกัน 
ดวยเรื่องศีลธรรมนี้  จึงเปนเรื่องที่เหมาะสม  คือมีเหตุผล. 

 
ทีนี้ก็อยางที่กลาวมาแลววา  เราก็ไดพูดกันมาหลายครั้ง  ไมนอยกวา  

๓๐  ครั้ง;  เทาที่อาตมาผูพูดเองจําได  เราพูดกันมาแลวไมนอยกวา  ๓๐  ครั้ง 
และดูมันหาย ๆ  ไปไหนหมดชอบกล  ฉะนั้นจึงตองมาทบทวนกันดวยการสอบถาม 
เหมือนกับสอบไล. 

 
เรื่องที่จะพูดนี้มันยาวตองแบงเปนตอน ๆ  เปนหมวด ๆ  สําหรับใน 

วันนี้  จะพูดในตอนแรก  หรือ  : 
 
หมวดที ่  ๑  วาดวย   สิ่งที ่เรียกวา   ศีลธรรม   ในแงของ 

ภาษาเปนตน. 
 
ปญหาที่จะสอบถามทานทั้งหลายในที่นี้ในวันนี้ก็คือ  คําถามที่วาศีล 

ธรรมคืออะไร ?  แตไมใชคําตอบคําตอบเดียวพอ  มันตองแจงออกไปในทุกแง 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๔

ทุกมุมวา  มันคืออะไร?  คืออะไร?  คืออะไร?   จนกวาจะเขาใจในสิ่งที่เรียกวา  
“ศีลธรรม”  นั้นอยางถูกตองและครบถวน 

 
ขอที่  ๑  ศีลธรรมในแงของภาษา 

 
คือคําวา  “ศีลธรรม”  นี้ก็เปนภาษาที่เราใชเรียกสิ่ง ๆ  หนึ่ง. 
 
ถาจะดูกันในแงของภาษา  ซึ่งอยางนอยก็จะมีสัก  ๓  ภาษา  :  อยาง 

ที่ ๑.  ศีลธรรมในแง  ของภาษาชาวบาน  ทั่ว ๆ  ไป  จะเปนภาษาไทย  หรือภาษา 
ตางประเทศก็ตาม  วาภาษาชาวบานมันหมายถึงอะไร?  อยางที่  ๒.  ในภาษา 
ของทางศาสนา  วาคําวา  “ศีลธรรม”  นั้นจะหมายถึงอะไร?  อยางที่  ๓.  ใน 
ภาษาบาลี  โดยเฉพาะคําวา  “ศีลธรรม”  นี้หมายถึงอะไร? 

 
[๑.  ภาษาชาวบาน] 

 
ถาม :  ฉะนั้นจะตองตั้งคําถามขอแรกวา  ในภาษาชาวบานตามธรรมดาพูดกัน 

อยูทั ่ว ๆ  ไปนั้น  คําวา  “ศีลธรรม”  หมายถึงอะไร?  ขอใหคําตอบ 
มาเดี๋ยวนี้. 

 
ตอบ :ศีลธรรมตามภาษาชาวบาน  เขาหมายถึง  กฎ  ระเบียบ  ประเพณี 

ที่เคยปฏิบัติกันมาแตเดิม  เพื่อใหสังคมน้ันอยูเย็นเปนสุข  มีความปรกติ 
ในสังคม;  ความหมายเดิมของชาวบานที่เขาใจกันเปนอยางนี้. 

 
ถาม :เอา,  ใครอีก  ใครมีความเห็นอยางไรอีก?  คุณสุพล,  คําวา  ศีลธรรม 

ในภาษาชาวบานทั่วไป  หมายถึงอะไร? 
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ศีลธรรมคืออะไร ๕

ตอบ :  หมายถึงคนมีคุณธรรม  อยูรวมกันในสังคมดวยความสุขสันติ. 
   
ถาม :  หมายถึงการที่คนมีความประพฤติและอยูรวมกันดวยความสุข.  เอา, 

ใครวาอยางไรอีก?  ถาไมมีใครวาจะไดสรุปความวา  ในภาษาชาวบาน 
รูกันอยางที ่รู กันอยู ทั ่วไป   ไมมีความหมายอะไรลึกซึ ้ง .  เชนเรา 
ดาใครสักคนหนึ่งวา  “ไมมีศีลธรรม”;  ก็คือเทานั้น .  ที่ เปนภาษา 
กฎหมาย  ใชอยูในตัวบทกฎหมาย  วา  ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
มีความหมายไมสูจะกวางขวางอะไรนัก,  และก็ยังไมไดอธิบายชัดเจน 
ดวย,  เหมาๆ  กันอยู.  ที่ชาวบานเขารู  คนไมมีศีลธรรม  ไมมีธรรม  ก็ 
เรียกวา  ไรศีลธรรม ,  มีศีลธรรมก็เรียกวา  มีศีลธรรม .  ถือเอา 
ตามความรูสึกสังเกตเห็นก็คือ  คําพูดนี้มีการพูดสืบ ๆ  กันมา  ก็นับวา 
นานพอสมควรแลว  คือ  ประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมที่มีอยูในศาสนา 
ตามสมควรแกสภาพ. 

 
ถาม :  ทีนี้จะพูดเลยไปถึงภาษาตางประเทศ  เชน  ภาษาอังกฤษ  เปนตน; 

นี้ก็เกิดเปนปญหาขึ้นมา.  เทาที่นึกได  ในภาษาตางประเทศมีคําวา 
อะไรบาง  ที่เล็งถึงศีลธรรม? 

   
ตอบ :  มีคําวา  morality  เทาที่ผมนึกออก. 
   
ถาม :  เอา,  ใครอีก?  ใครนึกไดอะไรอีก?  ถานึกไมได  เพียงเทานั้นก็พอ. 

คําวา  moral  ก็มี,  morality  ก็มี;  แตจะขอบอกวาไมไดตรงกันทีเดียว 
สูงกวากันบาง  ต่ํากวากันบาง  หรือ  แพรหลายกวากันบาง.  คําวาmoral 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๖

ดูเหมือนวา  ถานอกไปจากเรื่องทํามาหากินอยางโลก ๆ  ก็ดูจะเปน 
moral  ไปหมด,  มันกวาง:  หรือ  morality  ก็เรียก.  พูดกันลําบากตรง 
ที่ความหมายไมคอยเทากัน  หรือไมคอยตรงกัน.  เดี๋ยวนี้เรายังไมมี 
ปญหาเกี่ยวกับภาษาตางประเทศนัก  จะเวนไวกอนก็ได;  เพียงแตจะ 
บอกใหรูวา  ยังหาคําตางประเทศที่ตรงกับคําวา  “ศีลธรรม”  ในภาษา 
ไทยเราโดยตรงกันทุกกระเบียดนิ้วนั ้น  ก็ยังหายาก  เดี ๋ยวนี ้เขาใช 
คําวา  morality;  เราเอาไวพูดกันวันหลังก็ไดโดยละเอียด  นี้เปนภาษา 
ชาวบาน  มีความหมายพรา ๆ. 
 

[๒.  ภาษาศาสนา ] 
 

ถาม :  ทีนี้ถาเปนภาษาทางศาสนา  ของบุคคลผูเครงครัดในพระศาสนา  ไมใช 
ภาษาชาวบานกลางตลาด  คําวา  ศีลธรรมนี้มีความหมายกวาอยางไร? 
ใครตอบได? 

 
ตอบ :  ศีลธรรมตามภาษาทางศาสนา  สวนมากก็หมายถึง  การไมทําชั่ว  ทํา 

แตความดี;  ก็อยู ในพวกโลกิยธรรม   ผมเขา ใจวา ในศาสนา 
หมายถึงแตนี้ครับ,  ศีลธรรมเปนโลกิยธรรม. 

 
ถาม :  เอา,  ใครอีก  ออกความเห็นกันมาไดตามพอใจ  ตามสะดวก  เทาที่มี 

ความรูอยูเดี๋ยวนี้,  คําวา  ศีลธรรม  ในแงของศาสนาลวน ๆ  หมายถึง 
อะไร? 

 
ตอบ :  ศีลธรรมในแงของพุทธศาสนา  หมายถึงสิ่งที่  หรือเครื่องทําความปกติ. 
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ถาม :  ก็ได,  แตคําตอบอยางนี้จะกระเดียดไปทางลักษณะของภาษาบาลี. 
ภาษาศาสนาเราจะหมายถึงทุกศาสนาดีกวา  :ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต 
ศาสนาอิสลาม;  ที่นักศาสนาผูเครงครัดในศาสนา  เขาเพงเล็งถึงอะไร 
ในเมื่อเขาพูดถึงศีลธรรม?  ลองวามาดูซิ. 

 
ผูตอบที่  ๑ :  หมายถึงขอปฏิบัติที่ทําใหสมาชิกในสังคมอยูรวมกันอยางเปนสุข. 
 
ผูตอบที่  ๒ :  หมายถึงการไมกระทําความชั่ว. 
 
ถาม :  คําตอบนี้ก็ยังเวนการกระทําความดีอยู  ยังไมรวมหรือ?  ไปคิดดูใหม 

วา  ภาษาศาสนา  ในศาสนาทุกศาสนา  คําวา  “ศีลธรรม”  อยางที่เรา 
พอจะสังเกตเห็นได  ก็เหมือน ๆ  กันทุกศาสนา;  เพราะวาศาสนา 
มุงหมายจะใหอยูกันเปนปกติ  แลวก็บัญญัติระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ขึ้นมา 
เพื่อใหสําเร็จประโยชนตามนั้น. 

 
คําวา  “ศาสนา”  นี ้ต องหมายความถึง  ศาสนาแรกมี  ขึ ้นมาใน 

โลก  ซึ่งเชื่อกันวา  ประมาณสัก  ๘,๐๐๐  ปมาแลว  ที่พอจะเรียกไดวา  ศาสนา. 
ทีนี ้  เมื ่อหยิบเอาขอบัญญัติของศาสนาโบรมโบราณเชนนั ้นมาดู  ก็ยังเห็นวา 
ยังคงเปนหลักเกณฑเดียวกัน  ยังเหลืออยู กระทั ่งจนบัดนี ้  คือ  “ไมประทุษ- 
ราย ”  คํา เด ียวก็พอ   :  ไม ประทุษรายตนเอง   ไม ประท ุษรายผู อื ่น ,  ใน 
ความหมายใด ๆ  ก็เรียกวา  ไมประทุษราย.  เพราะเราไมอาจจะถือเอาภาษาแหง 
ศาสนานั้น ๆ  ไดวา  มันเปนภาษาอะไร  เราก็เลยไมรูความหมายของตัวพยัญชนะ 
หรือตัวอักษรในภาษานั้นๆ;  คงรูไดแตเพียงอรรถะ  คือ  ความหมายหรือความมุง 
หมายของขอบัญญัติในศาสนานั้น ๆ  ซ่ึงเห็นไดชัดวามุงหมายเพื่อไมให 
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เกิดการเบียดเบียนขึ้น  แกผูอื่นเปนสวนใหญ;  ที่จะเบียดเบียนตัวเองนั้น  บางที 
ไมไดพูดถึงก็มี  ในระบบของศีลธรรม  บางระบบ  บางศาสนา.  แตในพุทธ- 
ศาสนานี้  ก็จะมีหลักที่ตายตัวเหมือนกันวา  ตองไมเปนไปเพื่อเบียนเบียด 
ตนดวย,  ไมเบียดเบียนผูอื่นดวย. 
 

[ ๓.  ภาษาบาลี ] 
 
ถาม :  ทีนี้  จะดูถึงสิ่งที่เรียกวา  “ศีลธรรม”  ในแงของภาษาบาลีโดย 

เฉพาะ  เพราะคําวา  “ศีลธรรม”  นี้ก็เปนภาษาบาลี.  ขอถามเปน 
การซอมความเขาใจวา  คําวา  “สีละ”  กับคําวา  “ธัมมะ”  ภาษาบาลี 
แปลวาอะไร? 

 
ตอบ :  คําวา  สีละ  แปลวา  ปกติ  ,  คําวา  ธัมมะ  แปลวา  สิ่ง  เพราะฉะนั้น 

คําวา  ศีลธรรม  ความหมายตามภาษาบาลี  ก็คือ   “สิ่งที่ทําให
ปกติ” 

 
ถาม :  ใครตอบอยางไรอีก?  ตองตอวาสักหนอย  คํานี้อธิบายไมนอยกวา  ๑๐ 

ครั้งแลว   ยังจําไมได  ยังนึกไมออก .  ใครนึกออก ,  ใครวาได ? 
ยังมีความหมายที่ตอไปอีกวาอยางไร ? 

   
ตอบ :  สิ่งที่ทําความปกติ. 
 
ถาม  :  ก็เหมือนกับท่ีวามาแลว.  ศีลธรรมแปลวาอะไรได? 
   
ตอบ  :  ศีลธรรมมีอยู  ๓  ความหมาย. 
 
ถาม :เอาตามตัวหนังสือ  อยางเอาตามความหมาย. 

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

www.buddhadassa.in.th



ศีลธรรมคืออะไร ๙

ตอบ :  ที่แปลในแงเหตุก็วา  สิ่งที่ทําใหปกติ,  ถาแปลในแงผล  ก็วา  เปน 
ภาวะที่ปกติ,  หรือวา  ถาจะหมายถึงสิ่งที่อยูตามธรรมชาติ  ตามปกติ 
ของมันตามธรรมดา  ก็ไดอีกความหมายหนึ่ง  ซึ่งใชรากศัพทบาลี  จาก 
คําวาสีละ  ที่แปลวา  ปกติอยูตามธรรมชาติ;  มี  ๓  ประเด็นอยูดังนี้. 

 
ถาม :  ถามซ้ําใหชัดอีกทีหนึ่งวา  คําวา  ศีลธรรม  แปลวาอะไร ?  มีกี่นัยะวามา 

อยางกระทัดรัดสั้น ๆ. 
 

ถาไมตอบ  ก็จะตอบใหวา  โดยนัยะที่ตางกัน  ก็มีอยูเปน  ๓  อยาง : 
อยางที่วา  สีละ  แปลวา  ปกติ  นี้ยืนพื้น.  สวนคําวา  ธมฺม  หรือ  ธรรมะ  นั้น 
มันแปลไดหลายอยาง  ตามธรรมดาก็แปลวา  “สิ่ง”  เฉยๆ;  แตในที่นี้คําวา  ธรรม 
นี่ก็แปลวา  ภาวะที่ปรากฏอยูในฐานะเปนปรากฎการณตามธรรมดาของธรรม- 
ชาติ.  ภาวะตามธรรมดาของธรรมชาติ  นี ่  ก็เรียกวา   ธรรม ,  สิ ่งที่ 
เปนเหตุ  ก็เรียกวา  ธรรม,  ขอปฏิบัติ  สิ่งที่เปนผล  ก็เรียกวา  ธรรม,  ขอปฏิบัติ 
เพื ่อจะใหไดเปนผลนั้นขึ ้นมา   ก็เรียกวา   ธรรม .  นี่เปนการสอนบาลีกัน 
นิดหนอย  :- 
 

นัยที ่  ๑.  ถาแปล  ธรรม  วา  “ภาวะ”;  ศีลธรรมะ  ก็คือ  ภาวะ 
แหงความเปนปกติ  ที่มีอยูตามธรรมชาติก็ได,  หรือที่มนุษยจะทําใหมีขึ้นมาเอง 
ก็ได,  นี่คือ  ศีลธรรม  ที่เปนภาวะแหงความปกติ. 
 

นัยที ่  ๒.  ศีลธรรม  ในกรณีนี ้  ธรรม  แปลวา  เหตุ  ;  ศีลธรรม 
แปลวา  เหตุแหงความปกติ.  นี้ก็เล็งไปยังการประพฤติกระทําของมนุษย 
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โดยมาก   เพราะสิ่งอื ่นทําใหปกติไมได;  ไดแกอะไร ?  ก็ไดแกการปฏิบัติ 
ของมนุษยนั ่นเอง  ที่ปฏิบัติแลว  ทําใหเกิดความปกติขึ ้นมา  ในตัวเขา  และ 
กวางขวางออกไปถึงตัวผูอื่น. 
 

นัยที่  ๓.  ถาคําวา  ธรรมะ  แปลวา  ผล  ;  ศีลธรรม  ก็แปลวา 
ผลคือความปกติ  ที่เกิดมาจากการปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น. 
 

ขอทบทวนใหมอีกครั่งหนึ่งอยางนี้  ใหจําไววา  :  สภาพตามธรรม- 
ชาติที ่ปกติ  ก็ได,  การปฏิบัติใหปกติ  ก็ได,  และผลที ่เกิดมาจากการ 
ปฏิบัตินั้น  ก็ได,  ศีลธรรมอยางนอยแปลเปน  ๓  ความหมายอยางนี้. 
 

ทําไมมาเสียเวลาแยกแยะกันใหมากอยางนี้ ?  ก็เพราะเปนเรื่อง 
สําคัญอยางที่กลาวมาแลว  จึงตองรูจักกันทุกแงทุกมุม  จะไดไปทําใหเกิดเปนผลดี 
ขึ้นมาอยางครบถวนทุกแงทุกมุม  :  ที่วาเปนภาวะปกติ  ของธรรมชาติ  ก็จะได 
ชวยกันรักษา.  ที่วาเปนเหตุของความปกติ  ก็จะได  ชวยกันปฏิบัติ  ชักจูง 
กันใหปฏิบัติ.  ที่เปนผล ,  ภาวะปกติที ่เปนผลนั้น   เราจะไดรับ ;  เราจะ 
ไดอยูกันเปนผาสุก. 
 

เมื่อเรามีศีลธรรมครบทั้ง  ๓  นัยะ  ก็เปนอันวา  มีความสมบูรณแหง 
ศีลธรรมเปนแนนอน  ทําใหธรรมชาติเปนปกติ,  อะไร ๆ  ก็ปกติ  ก็เลยสรุปความ 
ของคําวา  “ผล”  กันเสียอีกทีหนึ่ง  ใหเสร็จไปในคราวเดียวกันนี้  :- 
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คําวา  “ผล”  ที่เกิดจากการปฏิบัติศีลธรรมนั้น  มีผลเปนปรากฏ 
การณออกมา   ใหเปนที ่ส ัง เกตไดที ่อะไรบางลองนึกดู  เรียกวาเป นการ 
ทดสอบความจํา. 
 
ถาม :  ถาเราปฏิบัติศีลธรรมจนเปนผลแลว  ผลท่ีเปนปรากฎการณออกมานั้น 

พอสังเกตเห็นไดที่อะไรบาง?  กี่อยาง? 
 
ตอบ :  ที่ใจของเราเองอยางหนึ่ง  ที่สภาพความปกติสุขของสังคมอีกอยางหนึ่ง. 
 
ถาม :  ก็ได,  ก็ถูก  แลวแตจะมองไป;  คนนี้วาที่จิตใจของเราเองนี้อยางหนึ่ง, 

ที่สภาพของสังคมอยางหนึ่ง,  รวมมี  ๒  อยาง.  เอา,  คนอื่นวาอยางไร? 
   
ตอบ :  จุดเดนของศีลธรรมที่เห็นไดชัดก็คือ  มิตรภาพ,  เราจะมีมิตรภาพขึ้น 

ในสังคม. 
 
ถาม :  นั้นก็เรียกวาแปลกออกไป  :  มิตรภาพ  ;  แตก็ตองไมยกเลิก  ยกเวน 

สวนจิตใจของตัวเอง .  เอา ,  อะไรอีก?  จะเห็นไดที ่ไหนอีก?  จะ 
แสดงอยูที่ไหนอีก? 

   
ตอบ :  จะแสดงอยูที่กาย  และวาจา. 
 
ถาม :  เอา,  คนอื่นละ  ไมมีอีกหรือ? 
   

ถาไม ม ีใครตอบอีกแลว  ก็อยากจะสรุปความขอนี ้.  มันก็เนื ่องมา 
จาก  ๓  นัยะขางตน  ที่วา  ภาวะปกติอยูที่อะไรบาง,  ทางไหนบาง  :- 
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ขอที่  ๒.  ศีลธรรมที่แสดงผลในสิ่งที่ไมมีชีวิต 
 

ขอนี้  ก็อยากจะใหสังเกต  มองกวางออกไปจนถึงภาวะความสงบ 
แมของสิ ่งที ่ไม ม ีช ีว ิต ;  วัตถุที ่ไม ม ีช ีว ิตทั ้งหลาย   มันจะอยู ในภาวะปกติได 
เหมือนกัน;  ถามนุษยไมไปทําลายมัน 
 

ถามนุษยมีศีลธรรม  ก็ยอมไมทําลายภาวะปกติของวัตถุทั้งหลาย  อยาง 
ที่เรียกวาวินาศ  คือไมเห็นแกตัวจนถึงกับทําลายความงามของธรรมชาติ  หรือ 
ความมีอยูของธรรมชาติ  เทาที่ควรจะมี.  ฉะนั้นถาเราเห็น  สภาวะของธรรม- 
ชาติ  ที่บานไหน  เมืองไหน  เปนปกติดี  เราก็พอจะพูดได  วาศีลธรรมของ 
คนที่นั้นมันดี  :  ปาไมยังดี  แมน้ํา  ลําธาร  ยังดี  ยังสะอาด  ทุก ๆ  อยาง  ปรากฏ- 
การณของธรรมชาติ  ยังอยูในลักษณะของที่นาดู  นาเลื่อมใส  นาเจริญตา  นา 
เจริญใจ;  ลักษณะของศีลธรรมแสดงอยูที่นั่น. 
 

ขอที่  ๓.  ศีลธรรมที่แสดงผลในสิ่งที่มีชีวิต 
 

ที่มีชีวิตนี่  นับตั้งแตชีวิตอยางต่ําที่สุด  เชน  พืชพันธุธัญญาหาร  ตนไม 
ตนไล,  สูงขึ้นไปถึงสัตวเดรัจฉาน,  กระทั่งถึงคน,  แสดงอยูที่อาการ  อากัปกิริยา 
ภาวะนั้น ๆ. 
 

คน   นี ่ก ็ค ือคนปรกติ  มีความเปนปรกติอยู ที ่คน   ก็เพราะมี 
ศีลธรรมนั่นเอง 
 

ทีนี้  สัตว  มันไมไดศึกษาเรื่องศีลธรรม  ไมไดตั้งในปฏิบัติเร่ืองศีล- 
ธรรม ;  แตมันก็มีศีลธรรมของมันตามธรรมชาติ.  ถามันไมมีศีลธรรมตาม 
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ธรรมชาติ  มันก็ตองตาย .  แตเดี ๋ยวนี ้เราจะยอนกลับไปวา   ถาคนดีมี 
ศีลธรรม  สัตวก็จะพลอยเปนปกติอยูไดดวย  แลวก็จะมีปริมาณมากดวย. 
บานเมืองที่มีศีลธรรม  จะเห็นสัตวทั้งหลายมีมากมายและอยูอยางนาดู;  ถาบาน 
เมืองไหนไมมีศีลธรรม  สัตวมันก็จะถูกฆาตายไป  ถูกทําใหพิการเจ็บปวด.  นี่ 
เรียกวา  แมที่สัตวนั้น  ก็แสดงอยูซึ่งความมีศีลธรรมของมนุษย. 
 

อีกมุมหนึ ่ง   สัตวม ันก็ตองมีศีลธรรมตามแบบสัตว  ซึ ่งไม 
ตองสอน  เพราะธรรมชาติมันสอน  มันควบคุม;  ฉะนั้นสัตวจึงมีชีวิตอยูได 
อยางสงบสุข  ไมเปนโรคภัยไขเจ็บมากเหมือนมนุษย.  คิดแลวก็นาสังเวช  ที่มนุษย 
เปนโรคภัยไขเจ็บมากมายเหลือประมาณแปลก ๆ  ออกไป  ;  แตสัตวมันยังคงที่มี 
เทาที ่มันมีอยู   และก็มีเปนสวนนอย  มันมีศีลธรรมอะไรก็ไมทราบ  ไปตาม 
ธรรมชาติของมัน. 
 

มนุษยเรามีความเปนอยูผิดธรรมชาติ  ก็เลยมีโรคภัยไขเจ็บ 
มาก;  ขอท่ีมนุษยอยูอยางผิดธรรมชาตินี้  ก็ควรจะเรียกไดวา  เสียหายในสวนศีล 
ธรรมไดเหมือนกัน.  สัตวมันยังไมเสีย  มันจึงยังไมคอยมีโรคภัยไขเจ็บ  เรา 
ไมคอยเห็นสุนัขหรือแมวปวดหัว  หรือปวดฟน  หรือเปนอะไรตาง ๆ  เหมือนที่คน 
เขาเปนกัน;  ยิ่งพืชพันธุธัญญาหารดวยแลว  มันมีศีลธรรมตามธรรมชาติ  เพราะ 
มันไมมีอะไรไปผลักดันปรุงแตง  จึงเปนปกติอยูตามธรรมชาติ. 
 

อีกทีหนึ่ง  ถามนุษยมีศีลธรรม  พืชพันธุธัญญาหารเหลานี้ 
ก็อยูสบาย  ไมคอยถูกเบียดเบียน.  เราจึงถือวาปรากฏการณที่เปนผลทาง 
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ศีลธรรมนั้น  ปรากฏอยูที่สิ่งที่มีชีวิต  นับตั้งแตพืชพันธุไม  ขึ้นมาถึงสัตวเดรัจฉาน 
ขึ้นมาถึงมนุษย 
 

ขอที่  ๔.  ศีลธรรมที่แสดงผลที่สภาพของจิต. 
 
ถาม :  ทีนี้อีกสิ่งหนึ่งเปนสิ่งที่  3  ขอถามวา  ลองทายดูซิวา  มันยังมีอยูที่อะไรอีก 

ที่นอกไปจากที่กลาวมาแลวนี ้?  มันยังมีอยูตรงไหนที่เหลืออยูอีก  ที่ให 
มีศีลธรรม  เปนที่แสดงอาการของศีลธรรมอีก?  ถาตอบไดก็วามาเร็วๆ. 

ตอบ :  ก็มาถึงศีลธรรมที่มี ในคนที่ลึกเขาไปขางใน   เขาไปถึงจิตใจ   และ 
ความคิดเห็น  หรือความปรกติของความคิดเห็นอีกที 

 
ขอน้ีจะถือวาเปน   ขอท่ี   ๔.  คือสภาพของจิตที่ประกอบอยูดวย 

สติ  ปญญา  ศรัทธา  ทิฏฐิ  เปนตน 
 

ข อ นี้ ไ ม พู ด ถึ ง ตั ว ค น   ไม พู ด ถึ ง ชี วิ ต ข อ ง ค น   แ ล ะ ไม พู ด ถึ ง ส ภ า พ จิ ต 
ข อ งค น ทั่ ว  ๆ   ไป ต าม ธ รรม ด าส ามั ญ .  แ ต จ ะพู ด ถึ งส ภ าพ จิ ต ข อ งบุ ค ค ล ที่ ได อ บ รม 
ดีเปนพิ เศษในทางศีลธรรม;  สติปญญาของเขาก็ถูกตอง  คือสติปญญาของเขา 
ประกอบอยูดวยศีลธรรม ,  ทิฏฐิความคิด   ความเห็น   ความเขาใจ   ของเขาก็ 
เป น ส ัม ม าท ิฏ ฐ ิ  ไม ว ิป ล าส   นั ่น ค ือ ท ิฏ ฐ ิข อ ง เข าม ีศ ีล ธ รรม ,  ค วาม เชื ่อ ข อ ง เข า 

ก ็เชื ่อ ถ ูกต อ ง   ไม งม งาย   ไม อะ ไรต า ง  ๆ ,  เร ียกว า   ศร ัท ธาของเขาก ็ม ีศ ีล ธรรม .  

นี ่เป นต ัวอยาง  สติ  ปญญา   ศรัทธา   ทิฏฐิ  ที ่ประกอบอยู ก ับจิตของบ ุคคล 
ที ่อ บ รม ด ีแ ล ว   นั ้น แ ห ล ะ เป น ต ัว ศ ีล ธ ร รม   ที ่น า เลื ่อ ม ใส ,  เป น ศ ีล ธ ร รม ใน 
ความหมายที่ดีที่สุด  คืออยูที่สภาพแหงจิตใจของคน. 
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ถาทบทวนเฉพาะที่ซึ่งแสดงลักษณะของศีลธรรมก็วา  ๑.  ศีลธรรม 
อยูที่  วัตถุที่ไมมีชีวิต  ทั่วๆ  ไปก็ได;  นี้ก็เปนธรรมดาธรรมชาติอยูมาก. 
 

๒.  ศีลธรรมมีอยู ที ่  สิ ่งที ่ม ีช ีว ิต   จะเปนคนเปนสัตวเป นตนไม 
อะไรก็ตาม  มันก็ยังพอมองเห็นวา  มันมีความปกติ  ขึ้นอยูกับการจัดสรรของ 
มนุษยดวย. 
 

๓.  ศีลธรรมที่หาที่อื ่นไมพบ  ไปดูที ่อื ่นไมเห็น  ตองดูที ่  ภาวะแหง 
จิตของคนที ่อบรมดีแลว  เทานั ้น   :  คน ๆ  นี ้มีความสงบ   ซึ ่งเปนผลของ 
ความถูกตองปรากฏอยูที่  สติ  ปญญา  ศรัทธา  ทิฎฐิ  เปนตนของเขา.  ถาพูดภาษา 
ที่เราชอบพูดกันอีกที  ก็วา  ที่ดวง  ”วิญญาณ”  ของเขา. 
 

นี่เรียกวา  ในแงของภาษา  แลว  สิ่งที่เรียกวา  ศีลธรรม  ก็มีอยู 
หลายลักษณะ  :  ภาษาชาวบานก็ศีลธรรมอยางหนึ่ง,  ภาษาศาสนาก็ศีลธรรม 
อยางหนึ่ง,  เอาตามตัวภาษาบาลี  คําวา  สีลธมฺม  ก็มีความหมายอีกอยาง 
หนึ่ง,แจกออกไดเปน  ๓  อยาง.  ถาเปนภาษาอื่น  ซึ่งมีอยูกอนพุทธกาล  ก็มี   
หรือในพุทธกาลก็มี;  เขาใชคําอื ่นเราก็ไมรู ภาษาของเขา  วาจะเปนรูปรางตัว 
หนังสือหรือพยัญชนะวาอยางไร.  ถาเอาตามพุทธศาสนาที่เปนภาษาบาลีแลว  คําวา 
ศีลธรรมก็มีความหมายอยางนี้,  มีคําแปลอยางนี้,  มีคําอธิบายอยางนี้;  แสดงผล 
ออกมาใหเปนที่สังเกตเห็นไดวา  ศีลธรรมนั้นคืออยางนี้ ๆ. 
 

ทีนี ้  ก็มาถึง   หมวดที่  ๒  วาดวย   ศีลธรรมในแงของ
รูปแบบที่มันปรากฏอยูเปนรูปแบบตาง ๆ  กัน. 
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ในโลกนี้  ในเวลานี้  ก็ไดเห็นแลววา  มันมีอยู หลายรูปแบบ   : 
ศีลธรรมท่ีอยูในรูปของปรัชญาก็มี,  ศีลธรรมที่อยูในรูปของศาสนาก็มี,ศีลธรรมที่ 
อยู ในรูปของสังคมศาสตร  คือวิชาสําหรับสังคมโดยเฉพาะก็มี,  และ 
ในที่สุดศีลธรรมที่อยูในรูปของกฎของธรรมชาติ  เปนอํานาจของธรรมชาติ 
เปนความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติ  ซึ่งจะรวมเรียกกันวา  กฎของธรรมชาติ  ก็มี  ; 
อยางนอยมันมีอยูใน  ๔  รูปแบบ  :  คือ  รูปแบบของปรัชญา  รูปแบบของ 
ศาสนา  รูปแบบของสังคมศาสตร  รูปแบบของกฎธรรมชาติ. 
 

ขอที่  ๑.  ศีลธรรมในรูปแบบของปรัชญา 
 
ถาม :  ทีนี้  อยากจะถามวา  ศีลธรรมที่อยูในรูปของปรัชญา  ซึ่งเคย 

อธิบายมาหลายครั้งหลายหนแลวนั้นเปนอยางไร? 
ตอบ  :  ศีลธรรมในแงของปรัชญา  ที่เขากลาวถึง  มันเปนสิ่งดีสิ่งประเสริฐ 

ที่มนุษยควรจะไดรับในชีวิตนี้  เรียกวา  Summum  bonum,  มันมีอยู ๔  
ขอ  แตไมไดบอกถึงวิธีปฏิบัติ  เพื่อใหถึงขั้นสุดยอดของ  ๔  อยางนี้  : 
ขอท่ี  ๑  คือความสุข,  ขอท่ี  ๒  ก็คือการทํางานเพื่องาน,  ขอท่ี  ๓  ก็ 
คือความเต็มความสมบูรณ,  ขอท่ี  ๔  ก็คือ  ความรักสากล;  แตไมได 
พูดถึงวิธีปฏิบัติ  เพื่อใหไปสูจุดหมายปลายทางอันนี้;  เปนเพียง 
ปรัชญาวาดวยสิ่งประเสริฐท่ีมนุษยควรจะไดรับในชีวิตนี้. 

 
ถาม  :ใครจะวาอยางไรอีก  ลองวามา  ศีลธรรมที่อยูในรูปของปรัชญานั้นคือ  

อะไร? 
 
ตอบ :  เปนการถกเถียงและพูดคุย  หาหนทางตาง ๆ  ที่จะเขาสูเร่ืองผลของ 

ศีลธรรม  แตวาลงเอยกันไมไดสักที. 
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ถาม  : ใครอีก,  ยังมีคําตอบวาอยางไรอีก ?  คุณยกละ  คุณทองละ  นิ่งเสียเรื่อย. 
 

ถาอยางนั้นก็จะสรุปความเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งก็ไมอยากจะโทษใคร 
วาทําไมจึงตอบไดนอยนัก;  ไมโทษตัวเอง,  และไมโทษผูฟง. 
 

จะพูดใหชัดลงไปอีกครั ้งหนึ ่ง  ซึ ่งผู ศ ึกษาควรจะจําไวใหแมนยําวา 
ศีลธรรม  ที่อยูในรูปของปรัชญา  นั้น  เปนการบัญญัติของคนสมัยปจจุบัน 
ซึ่งเมาปรัชญา.  คนสมัยโบราณไมไดเมาปรัชญามากมายเหมือนคนสมัยปจจุบัน; 
คือความคิดนึก,  ลําพังความคิดนึก  ที ่เดินไปตามอํานาจของเหตุผล  สําหรับ 
คนที่ไมรูจริงเขาเอามาเถียงกัน. 
 

นี ้ต องพ ูดเลยไปถึงขอที ่ว า  ถาคนรู เรื ่องอะไรจริง  ก็ไม ม ีทางที ่จะ 
เถียงกัน,  จะพูดกันรูเรื่องงาย  รูเรื่องเร็ว  เพราะวาเอาสิ่งที่มีอยูแลวจริง ๆ มา  พูดกัน. 
ทีนี ้คนที ่ย ังไม รู เรื ่องนั ้น   แตวาอยากจะพูด  ก็จําตองพูดดวยการยก   หรือการ 
อางเหตุผล   เลยเปนเพียงปรัชญาของศีลธรรม ;  ไมใชตัวศีลธรรม .  ถา 
ตัวของศีลธรรมคือตัวการปฏิบัติละก็  ไมตองเถียงกัน  ;  มีผลอะไรออกมา 
ก็รูไดเอง.  ทีนี้เมื่อไมมีการปฏิบัติ  แตอยากจะพูดถึงเรื่องสิ่งนั้น ๆ  ก็ตองพูดโดย 
การอางเหตุผล. 
   

ยกตัวอยางเชนวา  ดี  คืออะไร?  ชั่ว  คืออะไร?  เขาก็อางเหตุผล 
ที่จะบัญญัติวา  ดีคืออยางนั้น  ชั่วคืออยางนี้  ไปตามประสาของคนที่ไมเคยรูจักชั่ว 
หรือไมเคยรูจักดีดวยใจจริง.  แมเขาทําชั ่วอยู  เขาก็ไมรูสึกวาชั ่ว,  ทําดีก็ไมรูจัก, 
ก็ทําไปตามที่คิดวาดี  มันกลายเปนชั่วเสียก็มี  ก็เลยเกิดการถกเถียงกันขึ้นมา  วา 
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อะไรดี  อะไรชั่ว  อะไรอยางไร  จึงจะเรียกวาดี,  อยางไรจึงจะเรียกวาชั่ว.  เหตุผล 
ที่ยกขึ้นมาอางเหลานี้  เรียกวาวิธีการณปรัชญาในแงของศีลธรรม. 
 

ศีลธรรมในแงของปรัชญาแลวก็จะมีการพูดกันอยางพร่ําเพรื่อ  จนถึง 
กับเพอเจอวา  เราควรจะมีศีลธรรมไหม?  เราควรจะประพฤติศีลธรรมไหม? 
พวกที่ไมอยากประพฤติศีลธรรมก็มีเหตุผลมากมายเปนภูเขาเลากา  วาเราไมตอง 
ประพฤติศีลธรรม;  เราไมมีศีลธรรม  เราก็อยูไดในโลกนี้  ดวยวิธีการอยาง 
นั้นๆ ๆ.  พวกที่ยึดถือศีลธรรมก็บอกวาไมได,  เราตองมีศีลธรรม  ตองทําอยาง 
นั้น ๆ;  ในที่สุดก็เถียงกันอยางไมรูจักจบจักสิ้น. 
 

นี่เปนลักษณะอาการของสิ่งที่เรียกวา  ปรัชญา.  สรุปความสั้นๆ  วา: 
ยกเอาเหตุผลเปนกระบิ ๆ  มาฟดกัน  มาทําลายลางเอาชนะกัน  มันก็เคียงคู 
กันไปเรื่อยอยางไมรูจักจบ  ลงเองไมได.  อยางนี้คือสิ่งที่ เขาเรียกกันวา 
ปรัชญา.  คนที่มีมันสมองวองไวยอมชอบ  และรูสึกเปนสุขเมื่อไดเถียงกัน. 
 

ศีลธรรมที ่อยู ในรูปของปรัชญา   ก็คือคําถามทั ้งนั ้น ,  มีแต 
คําถามท้ังนั้น.  สวนคําตอบมันไมยุติ  เพราะตางคนตางตอบไปตามความพอใจ 
ของตน.  ไปตรวจดูในสิ่งที่เรียกวา  ปรัชญาของศีลธรรม  หรือศีลธรรมในรูป 
ของปรัชญา  จะมีแตคําถามทั้งนั้น.  คําถามนั้นก็คือเหตุผลในทางตรรกะ  ซึ่ง 
เปนอีกเรื่องหนึ่ง  จะอธิบายก็ยืดยาว  ไมตองอธิบายก็ได  ;  ถาเปนเหตุผลอยางที่ 
เด็ก ๆ  มันถามกันเลน  ก็เรียกวา  ตรรกะ  ทั้งนั้น. 
 

ถาปญหาลึกซึ ้ง  ขึ ้นไป   ก็เปนตรรกะที ่ล ึกซึ ้ง  ขึ ้นไป ;  ถึงจะ 
คานก็คานดวยเหตุผลทางตรรกะ.  เมื่อคนอีกฝายหนึ่งมีเหตุผลไมพอ  หรือวานึก 
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ไมออก  นึกไมทันมันก็จน;  ถานึกออก  ก็แกออกไปเปนตุเปนตะ;  คนหนึ่ง 
ก็ถามอีก  ก็ไลกันไปอีก. 
 

เ ดี ๋ย ว นี ้ศ ีล ธ ร ร ม   ม า อ ยู  ใ น รูป ต ร ร ก ะ ก ัน เส ีย ห ม ด   มีไ ว  
สําหรับซัก  สําหรับถาม  สําหรับเปนปรัชญากันเสียหมด;  โลกนี้ก็เลยไมมี 
ศีลธรรม  ที ่เปนตัวแท  หรือเปนตัวจริง  มีแตศีลธรรมพูด  ศีลธรรมเถียงกัน 
กระทั่งเปนศีลธรรมแกตัว;  ในเมื่อจะรักษาประโยชนของตน ๆ  ก็มีขอแกตัว; 
ระหวางบุคคลก็เปนอยางนี้,  ระหวางประเทศตอประเทศก็เปนอยางนี้.  ฉะนั้น 
ศีลธรรมในรูปแบบของปรัชญาจึงมีแตคําพูด   หรือการบัญญัติ  ใหเปน 
ที่นาสนใจ   จนกระทั่งไมมีใครพูดไดดีกวา  และคํามันก็คางเติ่งอยูที่นั่น;  ไม 
แสดงถึงการปฏิบัติ  เพราะวามันเปนปรัชญา. 
 

ขอท่ี  ๒.  ศีลธรรมในรูปแบบของศาสนา. 
   

ศ ีล ธ ร ร ม ที ่อ ยู  ใ น ร ูป ข อ ง ศ า ส น า   ที่ เอาขอ น้ีมาพูด   ความ 
ประสงคนี้ก็เพื่อจะ  ใหเขาใจคําวา  ศาสนา  ดีขึ้น.  ฉะนั้น  ขอใหพินิจพิจารณา 
กันใหมากเปนพิเศษสักหนอย;  เพราะวาคําวาศาสนานั้น  มัวเต็มที  สลัวเต็มที 
พราเต็มที  มากแงมากมุมจนไมรูวาจะไปลงกันที่ตรงไหน  วาศาสนานั้นคืออะไร? 
 
ถาม  :  ฉะน้ัน  อยากจะถามวา  ศีลธรรมที่อยูในรูปแบบของศาสนา  นั้นคืออะไร?   

ขอใหตอบมากอน. 
 
ตอบ :  ศีลธรรมในรูปแบบศาสนา  ก็เปนทางปฏิบัติสายกลาง  มัชฌิมาปฏิปทา 

เพื ่อไปสูความหมดทุกข,  คือไปสูความปกติขั ้นสุดทาย,  เปนเรื ่อง 
ของการปฏิบัติเพื่อการหลุดพน,  นี่เปนศีลธรรมในแงของทางศาสนา. 
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ถาม :  มีอะไรอีก  ใครมีอะไรอีกวาไป?  ศีลธรรมที่อยูในรูปแบบของศาสนา 
มันตางจากศีลธรรมที่อยูในรูปแบบของปรัชญาอยางไร?  คิดอยางนั้น 
กอนก็ได  แลวก็จะมองเห็นเอง. 

 
คนที่  ๑  ตอบ :  เปนการปฏิบัติตามผูสืบทอดศาสนา  ตามคําสอนของผูสืบทอด 

ศาสนา. 
 
คนที่  ๒  ตอบ :  ศีลธรรมในแงของศาสนา  หมายถึงการปฏิบัติ  เพื่อยังใหสังคม 

นั้นและผูนั้น  ถึงซึ่งความเปนปรกติ. 
 
ถาม :  เอา  วามาอีก  ใครมีอะไรวามาอีก.  ถาไมมีใครตอบก็จะถาม,  คําถาม 

ที่จะถามตอไป  วา  พุทธศาสนาของเรานี่เปนปรัชญาหรือเปลา? 
 
ตอบ :  พุทธศาสนา  มิใชปรัชญาครับ  เพราะมันอยูเหนือเหตุผล  พุทธศาสนา 

เกี่ยวกับความรูสึกที่ เกิดขึ้นในตัวผูปฏิ บัติ   มันอยู เหนือเหตุผลก็มิใช 
ปรัชญา. 

 
ถาม :  ถาอยางนั้น  สิ่งที่เขาเรียกกันวา  พุทธปรัชญานั้นคืออะไร? 
 
ตอบ : พุทธปรัชญา  หมายถึง  ปญญา  หรือความรูที่พระพุทธเจาไดบัญญัติไว; 

ปรัชญาตัวนี้  คงจะแปลวา  ปญญา. 
 
ถาม :  มันก็ เปน เรื่องเพอ เจอ   ไมมีการปฏิ บัติ   ไมมี จุดจบ  หรืออยางไร? 

พุทธปรัชญาเปนอยางไร ? 
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ตอบ :  ไมไดเปนไปในเชิงเพอเจอ  คือวาเปนแนวทางเพื่อการปฏิบัติ  หาก 
แตวาผูประพฤติ  หรือผูศึกษานั้นเพอเจอไปเอง  ในทางปรัชญาอยาง 
เดียว  ไมไดปฏิบัติ. 

  
ถาม :  คือเราจะเอาพุทธศาสนา  มาพูดใหเพอเจอไปเปนปรัชญาไดหรือไม? 

ไดหรือไม? 
 
ตอบ :  ไดครับ. 
 
ถาม :  นี่ใหสังเกตดูใหดีวา  เราเอาพุทธศาสนามาพูดใหเปนปรัชญาเพอเจอก็
ได 

เพราะฉะนั้น  พุทธศาสนา  กับพุทธปรัชญา  ตองตางกันใชไหม? 
 
ตอบ :  ใชครับ. 
 
ถาม :  ตางที่ตรงไหน? 
 
ตอบ :  พุทธศาสนาหมายถึงขบวนการ  วิธีการปฏิบัติ;  สวนพุทธปรัชญา 

นั้นหมายถึง  ปริยัติ  คือการพูด  การเรียน  การศึกษากัน  ไมไดเนน 
หนักไปในทางปฏิบัติ.  พุทธศาสนาตองหมายถึงตัวการปฏิบัติเพื ่อ 
การหลุดพนอยางพุทธศาสนา;  ใชคําวา  มีวิมุตติเปนแกนสาร. 

 
ถาม :  อยากจะถามวา  ปริยัตินั้นมีจุดจบไหม? 
 
ตอบ : ปริยัติในทางพระพุทธศาสนา เอาแตแควา เพื่อวิชาที่ เกี่ยวกับการ 

ปฏิบัติใหพนทุกข  คืออริยสัจจ  เทานั้นแหละครับ. 
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ถาม :  ถาปริยัติมีจุดจบ  ปรัชญาไมมีจุดจบ  แลวจะเอาปริยัติไปเปนปรัชญาได 
อยางไร? 

 
ตอบ :  อันนี้ผมไดเรียนไวแลววา  หากแตวาผูศึกษานั้นเพอเจอไปเองครับ. 
 
ถาม :  หากแตวาผูศึกษาไดเอาปริยัติไปทําใหเพอเจอดังนั้นแลว  ปริยัติสวนที่ 

เพอเจอน้ันจะเปนปริยัติของใคร? 
 
ตอบ :  เปนเรื่องของคนนึกคิดนั่นเอง  ครับ. 
 

นั่นแหละ  มันตองไมใชของพุทธศาสนา;  ปริยัติตองเปนอุปกรณ 
หรือตองเปนบุพภาคของปฏิบัติ  แยกกันไมได  เพราะวาการที่เราจะปฏิบัติอะไร 
ลงไป  ตองเปนความรูที ่ถูกตอง  สําหรับปฏิบัติ.  ความรูที ่เปนหลักถูกตองนั้น 
มันชวยใหปฏิบัติถูกตอง;  ฉะนั้น จึงตองเอาความรู  หรือปริยัตินี้มาอยูในฝาย 
ปฏิบัติ  อยาเอาไปใหฝายปรัชญา;  เวนแตจะถามวา  คําอธิบายหรือคําพูดที่ 
เกี่ยวกับพุทธศาสนาอยางเพอเจอน้ัน  ก็มีอยู  ก็ยกไปใหเปนเรื่องของปรัชญา  เขาก็ 
อาจจะพูดไปดวยเจตนาดี  เจตนาที่อยากรูอยางยิ่ง  แตมันเปนไปในรูปของปรัชญา; 
เพราะวาเขาไมรูจักจุดตั้งตน  หรือวาจุดจบของสิ่งที่มนุษยควรจะปรารถนา;  บุคคล 
ประเภทนี้  ก็จะพูดใหเพอเจอเปนปรัชญาเรื่อยไป. 
 

นี่ก็พอจะมองเห็นไดแลววา  ถาเปนปรัชญา  ก็พูดไปดวยการ 
คํานึงคํานวณ   เพราะไมมีการปฏิบัติ.  ถาเปนศาสนาในความหมายนี ้, 
ความหมายแหง   ศาสนาที่ถูกตองนี ้  เขาหมายถึงการปฏิบัติทั ้งนั ้น ; 
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เพราะวา  พระศาสดาของศาสนาไหนก็ตาม  จะระบุออกมาเปนการปฏิบัติทั้งนั้น; 
แลวไมตองเถียงกัน  วาทําไมจึงตองปฏิบัติอยางนั้น,  จะถูกหรือจะผิดอยางไร. 
เพราะวาในรูปแบบของศาสนา  ไดวางกฎเกณฑไวอยางนี้  วาพระศาสดาจะบอกระบุ 
ใหปฏิบัติ. 
 

ทีนี ้  มันจะผิดหรือจะถูกนั ้น   ก็ลองปฏิบ ัต ิซ ิ  มันจะบอกวาผ ิด 
หรือถูกเอง,  โดยอาศัยหลักที่วา  เปน  สนฺทิฏ ิโก  ปจฺจตฺตํ  เวทิตพฺโพ  วิ ฺูหิ 
เปนตน .  พอปฏิบัติลงไปแลว  มันจะแสดงออกเองวา  ถูกหรือไมถูก ;  โดย 
ถือเปนหลักวา  ถามีผลดับทุกขได  เปนความสุข,  เห็นขึ้นมาอยางนี้แลวก็ 
เรียกวา  ถูก. 
 

ฉะนั้น  วิถีทางของศาสนาจึงไมตองอาศัยปรัชญา  ซึ่งจะถามเสียตั้งแต 
แรกแลวอยางไมมีจุดจบ  วาทําไปจึงตองปฏิบัติอยางนั้น,  พอบอกแลว  ก็ถาม 
อีกวาทําไมตองเปนอยางนั้น  อีก,  ทําไมตองเปนอยางนั้น  อีก. 
 

ถาเปนศาสนาจริง  ทุกศาสดาจะไมสอนในรูปของปรัชญา , 
แตจะสอนในรูปของศาสนา.  เทาที่ทราบและใชกันอยูเดี๋ยวนี้  ศาสนา  นั้นเขา 
เรียกกันวา  religion;  พอไปเรียกเปนภาษาฝรั่งเขา  ก็ทําความลําบาก  เพราะ 
religion  อื่นๆ  เขามีพระเจา  ซึ่งฝากไวกับความเชื่อเกินไป.  สวนพุทธศาสนานี้ 
ไมตองมีพระเจาชนิดที่ฝากไวกับความเชื่อ;  แตมีการปฏิบัติลงไปจริง ๆ  ,  ไดผล 
เกิดขึ้นมาจริง ๆ  ,  พิสูจนอยูดวยผลที่เกิดขึ้นมาจริง ๆ,  นี่เปนรูปแบบของศาสนา 
พวกนี้รวมทั้งพุทธศาสนาดวย. 
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ศาสนาที่เกี่ยวกับความเชื่อ  ก็เปนศาสนา,  ศาสนาที่เกี ่ยว 
กับการปฏิบัติใหเห็นผลของการปฏิบัติอยูในตัวการปฏิบัติ  นี้ก็เปน 
ศาสนา. 
 

เราอยาเหมาใหศาสนาเปนปรัชญา  ;    แ ม ศ า ส น า นั ้น จ ะ มี  
รากฐานอยูที ่ความเชื่อ.  ความเชื่อมีกันไดแตในแบบของศาสนา  จะไมมี 
ในแบบของปรัชญา;  เพราะปรัชญาไมตองเชื่อ  และปรัชญาก็ฝากไวกับเหตุผล 
เรื่อยไป  ไมตองเชื่อ  ไมตองปลงความเชื่อ.  ถาปลงความเชื่อ  ก็เชื่ออยูที่เหตุผล 
ไมไดเชื่ออยูที่ผลของการปฏิบัติที่ปรากฏแกจิตใจ;  โดยเหตุนี้เราจะแยกศาสนา 
ออกจากปรัชญา. 
 

แตขอใหเขาใจวา  คําวา  “ศาสนา”  คํานี ้  หมายถึงระบบเชนนี้ 
ซึ่ง ไมกินความลงไปถึงศาสนาที่เปนเรื่องงมงายก็มี,  หรือเอาไปทําเปน 
ปรัชญาเสียแลวก็ม ี.  ถาทําอยางนั ้นแลว   จะแยกกันไมออก ;  เพราะวา 
ศาสนาที่พูดอยางปรัชญา  อยางเพอเจอก็มี.  เขาจะเอาพุทธศาสนาไปพูดใหเปน 
ปรัชญา  ก็ทําไดอยางยิ่ง  เพราะมีแงมุม  ใหพูดใหทําไดอยางยิ่งมากมายเสียอีก; 
นั้นก็เปนปรัชญาไป  ไมเปนพุทธศาสนา  ทั้งที่วาเอาหลักของพุทธศาสนาไปพูด 
ในรูปของปรัชญา.  พระศาสดาไมไดทรงมุงหมายจะใหพูดกันไป  หรือเชื่อ 
กันไป  ปฏิบัติกันไป  ในลักษณะของปรัชญา. 
 

อยางที่มีกลาวไวใน  กาลามสูตร  วา  มา  ตกฺกเหตุ,  มานยเหตุ 
เปนตน;  แปลวา อยาเชื ่อถือเอาโดยเหตุผลทางตรรกะ,  อยาเชื ่อถือเอาดวย 
เหตุผลทางนัยะ  คือปรัชญา  อยางที่วา.  ฉะนั้น  พุทธศาสนาจึงไมใชตรรกะ,  ไมใช 
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ถาม :  เดี๋ยวนี้อยากจะสอบถามความเขาใจ  หรือความสังเกต  วาตามความรูสึก 
หรือความสังเกตของทานทั้งหลายนี้  ศีลธรรมที่อยูในรูปของสังคม- 
ศาสตร  นั้นคืออยางไร? 

 
ตอบ :  อยูในรูปของระเบียบ  ประเพณี  วัฒนธรรม  ของสังคม  แลวก็กฎ 

บัญญัติของสังคม  เชน  กฎหมาย. 
 
ถาม :  เอา  ใครอีก? 
 
ตอบ :  ศีลธรรมในแงของสังคมศาสตร  ก็ ใชหลักดั้งเดิมมาวา  อยูรวมกัน 

ชวยเหลือกัน  ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน.  คงจะใชหลักเพียงเทานี้. 
 

ถาม :  เอา  ใครอีก? 
 

ถาไมมีใครตอบก็อยากจะแสดงความคิดเห็นใหฟง  เพื่อจะใหเห็นชัด 
วา  สิ่งที ่เราเรียกวา  สังคมศาสตร  นี้ก็แยกตัวออกมาจากศาสนา   อยูใน 
รูปแบบอันหนึ่ง  ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนแกสังคม  จึงเรียกวา  สังคมศาสตร. 
 

อยากจะพูดเอาเอง  แตก็ยืนยันวาถูก  หรือคนอื่นอาจจะไมเห็นดวย 
วา  คําวา  “ศาสตร”,  ศาสตร  ที่เราใชกันอยูในภาษาพูดจานี่  มันคือคําวา  ศาสตรา; 
วิทยาศาสตร  ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  อะไรศาสตรก็ตาม  คําวา  ศาสตร  นั้น 
แยกตัวมาจากคําวา  ศาสตรา  (ของมีคม)  ซึ่งมนุษยรูจักกอนวิชาความรู; 
พอทีหลังมารูจักวิชาความรู;  ก็เอา,  นี่ก็เปนศาสตราเหมือนกัน  - ศาสตราทางจิต 
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ทางวิญญาณ;  ก็เลยเอาคําวา  ศาสตรา ของมีคมตามธรรมดา  มาใชเปนชื่อของ 
วิชาความรู  จึงเรียกวา  วิทยาศาสตรบาง  สังคมศาสตรบาง  อะไรศาสตรบาง. 
 

สังคมศาสตรก็คือศาสตราที่สังคมจะตองใช   ในฐานะเปน 
ศาสตราคืออาวุธที ่ม ีคม   สําหรับตัดปญหาของมนุษยนั ้น  ๆ ;  ฉะนั ้น 
สังคมศาสตร  จึงมีมากมายนับแขนงไมถวน.  แขนงสําคัญๆ ที่สนใจกันอยู 
มีไมนอยกวา  ๑๕  แขนง  คือทุกแขนงที่มนุษยจะตองรู  รวมทั้งศาสนา  รวมทั้ง 
ปรัชญา  รวมทั้งประวัติศาสตร  อะไรดวยทั้งหมดเลย  ที่สังคมจะตองรู  และมี 
ประโยชน. 

 
ทีนี้  ศีลธรรมในฐานะที่เปนสังคมศาสตร  ก็หมายความวา 

สิ่งที่จะตัดปญหาของสังคมไดตามหนาที่  หรือตามวัตถุประสงคของสิ่งนี ้. 
เชนสังคมไมมีความสงบ  เกิดเปนปญหาขึ้นมาวา  สังคมไมสงบ  ก็มีศาสตรอันหนึ่ง 
ที่จะชวยตัดปญหาอันนี้;  เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา  สังคมศาสตรที่เปนศีลธรรม, 
หรือวา  ศีลธรรมที่เปนสังคมศาสตร.  สวนเรื่องเศรษฐกิจ  เรื่องการเมือง 
ก็เปนสังคมศาสตร  สําหรับแกปญหาอยางอื่น  ตามความมุงหมายนั้น ๆ. 

 
ศีลธรรมซึ ่งเป นสังคมศาสตร  ก็จะมุ งหมายแกปญหาตาม 

ความหมายของคําวา  “ศีลธรรม”  นั่นเอง ;  ฉะนั้น  ศีลธรรมเทาที่จําเปน 
แกสังคม  นั่นคือสังคมศาสตร  หรือศีลธรรมท่ีอยูในรูปของสังคมศาสตร.  นัก 
สังคมศาสตรไมตองการใหประชาชนเรียนศีลธรรม  มากไปกวาที่จําเปนแกสังคม; 
ถาเรียนมากกวานั้น  มันก็กลายเปนเรื่องศาสนา  สูงขึ้นไปกวาศีลธรรม. 
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นี ้คําพูดเก ิดแตกแยกกันขึ ้นมาแลว   และก็กํากวม ;  เราอยากจะ 
พูด วา   ทั ้งหมด เป นศีล ธ รรม ;  แตถ าศ ีล ธ รรมที ่เป นส ังคมศาสตรนั ้น 
จะเหลืออยูเพียงแตที่จําเปนแกสังคม  จะเปนบทบัญญัติทางศาสนาโดยตรง  หรือ 
โดยออมก็ได  เทาที่สังคมจะตองมีจะตองรู,  จะตองรูและจะตองมี,  จะตองปฏิบัติ. 
นี้  เรียกวาศีลธรรมที่อยูในรูปแบบของสังคมศาสตร. 
   

เราไปเปดดูหนังสือพวก  social  science  ที่มีอยูมากมาย  หลายๆ 
ชนิด;  จะพบคําวา  ศีลธรรม  นี้อยูดวยคําหนึ่ง  ในฐานะเปนศาสตรอันดับหนึ่ง 
ของสังคม  ก็มองเห็นไดไมยาก.  มองเห็นไดวา  ศีลธรรมที ่มาอยู ในรูปแบบ 
ของสังคมศาสตรนั ้น  ก็คือศีลธรรมเทาที ่ส ังคมตองการ,  ควรจะตองการ, 
หรือจําเปนที่จะตองการ,  หรือเทาที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไปก็ได,  แตนั่นมันจํากัด 
อยูสําหรับทุกคนที่ลงความเห็นตรงกัน. 
 

ถาเกิดความเห็นไมตรงกัน  คนหนึ่งก็อาจจะแยกออกมาใหมากกวานั้น 
ก็ได  ลึกไปกวานั้นก็ได  อยาเอาเปนประมาณเลย;  เอาเปนประมาณแตเพียงวา 
นักสังคมศาสตร  เขาไดบัญญัติลงมติวาเทาไร  จะถือวาเปนสังคมศาสตร. 
 

แตแลวในที่สุดเอาแนนอนไมได   เพราะมันหลายคน   หลายพวก 
หลายความคิด  หลายความเห็น  แลวก็ยึดหลักศาสนาตาง ๆ  กัน ศาสนาโนนบาง 
ศาสนานี้บาง  ซึ่งไมคอยจะเขากันทีเดียว  เลยบัญญัติเหมือนกับตวง  หรือวัดเอาดวย 
เครื ่องวัดเครื ่องตวง ;  อยางนี ้ม ันไมได;  ไดแตประเมินเอาวาสังคมตองการ 
เทานี้ก็พอ,  เทานี้ก็พอ  และเมื่อเปนเรื่องของสังคมแลว  มันก็เปลี่ยนไปตามยุค 
ตามสมัย   ซึ่งสังคมมันเปลี่ยนแปลง.  ศีลธรรมที่อยูในรูปสังคมศาสตรก็ตอง 
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เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลง  มันจึงไมเหมือนกับที่อยู 
ในรูปของศาสนา,  หรือไมเหมือนกับ  แมที่อยูในรูปของปรัชญาซึ่งมันเฟอ  หรือ 
มันเพอไปตามความคิด. 
 

ขอท่ี  ๔.  ศีลธรรมที่อยูในรูปของกฎธรรมชาติ. 
 

คําพูดนี ้อาจจะหาไมพบในตําราศีลธรรมก็ได  เพราะวาเขาไมมอง 
กันถึงขนาดนี ้;  แตถาเราเปนพุทธบริษัท   ศึกษามาตามวิธีของพุทธบริษัท 
ก็จะไปพบกฎของธรรมชาติอันลึกซึ ้ง ;  เชนกฎอิทัปปจจยตา   เปนตน . 
เราก็มองเห็นวา  มันเกี่ยวกันกับสิ่งที่เรียกวา  “ศีลธรรมของมนุษย”  เราก็เลยรูวา 
อํานาจสูงสุดของกฎธรรมชาติ  นี้บังคับใหมนุษยตองมีศีลธรรม. 
 
ถาม :  อยากจะถามเพื่อตองการซอมความเขาใจ  สักนิด  วา  ศีลธรรมที่อยูในรูป 

แบบของกฎธรรมชาติ  อันตายตัวนั้น  มีความหมายวาอยางไร? หรือ 
หมายความวาอยางไร? 

 
ตอบ  :   ศีลธรรมในรูปแบบของกฎธรรมชาติ   มันเปนกฎตายตัวที่ ไม  

เปลี ่ยนแปลง ;  ซึ ่งหมายความ   วาธรรมชาติทั ้งหมด   และมนุษย 
ในโลกนี ้หรืออะไรก็ตาม   จะตองทํา  ไมทําไมได  แลวก็ทําเพื ่อปรกติ 
ไปสู ความสงบ   หรือความหยุดทั ้งนั ้นครับ .  เปนกฎตายตัว  เปนตน 
วาตองกิน  ถาไมกินแลวจะหิว  กระวนกระวายอยูเรื่อย;  กินแลวปรกติ 
แล วธรรมชาติมั นวางกฎไว ในพวกสัตวชั้ นต่ํ า   เห็ น ได ชัด   มันทํ า 
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กระเพาะไวเทานั ้น   กินเทานั ้นแลวก็พอ   แลวก็จบกัน   นี ่เปนกฎ 
อยางหนึ่งของธรรมชาติ. 

 
ถาม  :  นั่นเปนศีลธรรมสวนตัวสัตวหนึ่ง ๆ  หรือบุคลหนึ่ง ๆ  ใครวาอยางไร 

อีก?  ใครมีความเห็น  มีความเขาใจวาอยางไรอีก  ศีลธรรมที่เปนกฎ 
ธรรมชาติ  มีความหมายวาอยางไร? 

 
ตอบ  :  เปนความปกติ  เปนความหยุด;  ถาหากวาไมปกติ  มันเปนอยูไมได 

ตามธรรมชาติ. 
 
ถาม  :  เอา  อะไรอีก?  ไมมีใครวาอีก! 
 

ถาอยางนั้น  ก็จะพูดเสียเลย  วาที่กลาวมานั้น  ถูกตองแลว  แตมัน 
หมดหรือ ไมหมด   ก็พิจารณาดูเอง .  ศีลธรรมที ่อยู ในรูปแหงกฎของ 
ธรรมชาติ  นี้มันลึกลงไปอีก  และมันเขมแข็ง  เฉียบขาด  ยิ่งขึ้นไปอีก.  ถาเรา 
จะพูดใหฟงงาย  เราก็พูดวา  ธรรมชาติบังคับไวเด็ดขาดตายตัว  วามนุษย 
หรือสัตวก็ตามจะตองทําอยางนั้น ๆ  ใหถูกตามกฎของธรรมชาติ  มิฉะนั้น 
แกจะตองตาย  หรือไมถึงกับตาย  ก็เกือบตาย  หรือวา  หาความสงบสุขมิได. 
 

ลองสังเกตดูเอาเอง  ไมตองเชื่อใครก็ไดวา  เราจะตองทําอยางไรบาง 
ในรูปแบบที่เขาถือกันวาเปนศีลธรรม  ถาเราไมทําแลวอะไรจะเกิดขึ้น  ตัวอยาง 
ที่ยกมาเมื่อตะกี้นั้นมันก็ถูกแลว  แตมันถูกนิดเดียว  เชนวา  เราตองกิน  ธรรมชาติ 
บัญญัติไววาตองกิน  ไมกินมันก็ตาย  นี้ก็เปนศีลธรรมไดเหมือนกัน  แตคอนขาง 
หยาบ. 
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เราควรจะถามต่ําไปอีกวากินอยางไรมันจึงจะไมมีโทษ? กินอยางไร 
มันจะมีประโยชนถึงที ่ส ุด? หรือกินอยางไรจึงจะนิพพาน? อยางนี ้เปนตน . 
นี ่เรื ่องกิน . แมเรื ่องอาบ    เรื ่องถาย  เรื ่องอะไรตาง ๆ อีกสาระพัดอยาง  มันก็ 
อย างเด ียวก ันอ ีก ; แต นี ้ม ัน เป นเพ ียงเรื ่องส วนบ ุคคล . เมื ่อม ันเป น เรื ่องของ 
สังคม  มันก็ตองมีวาสังคมจะตองทําอยางไรจึงจะไมวินาศ? สังคมจะตอง 
ทําอยางไรจึงจะสงบสุข หรือเจริญกาวหนา? เพราะมนุษยจะวาเอาเองไมได 
วาฉันตองการอยางนี้ ฉันตองการอยางนั้น, จะวาเอาเองอยางนั้นไมได. 
 

มนุษยตองทําใหถูกตามกฎของธรรมชาติ แลวมนุษยก็จะไดอยางนั้น ๆ  
ตามความประสงค ในสวนบุคคลก็ด ี ในสวนสังคมทั ้งหมดก็ด ี. ถาเราเรียนรู 
เรื ่อง กฎอิทัปปจจยตา  มาอยางแจมแจงแลว ก็จะเขาใจไดทันทีวาทุกอยาง 
ม ันอยู ใต อํานาจของกฎอ ิท ัปป จจยตา . กฎนี ้เหม ือนก ับพระเจ าท ีเด ียว 
ตองการอะไรก็ได : ตองการฉิบหายก็ได, ตองการเจริญก็ได, ตองการอยางนั ้น 
ก็ได ,  ตองการอยางนี ้ก ็ได . มันเป นกฎที ่ม ีอยู สําหรับใชแก ท ุกสิ ่ง   ไมยกเวน 
อะไร  เมื่อตองการอยางนี้  ก็ตองทําวิธีนี้,  เมื่อตองการอยางนั้นก็ตองทําตามวิธีนั้น 
เมื ่อตองการอยางโนน  ก็ทําตามวิธีโนน; ถูกตองตามกฎของอิทัปปจจยตาแลว 
ผลก็ยอมจะออกมาตามที่ตองการ. 
 

ทีนี้  เมื่อเราพูดกันถึงเรื่อง  ศีลธรรม  คือ  ความสงบ  ความปรกติวา 
ของอะไร?  ก็ว าของสังคม :  ฉะนั ้น   สังคมก็ต องปฏิบ ัต ิให ถ ูกตามกฎของ 
ธรรมชาติ.  ถามามัวเถียงกันอยู ในรูปปรัชญามันก็ไมเกิดขึ ้นเปนความสงบ ; 
แตถาเรามาปฏิบัติลงไปตามหลักเกณฑของศาสนาซึ่งทําไวดีแลวจัดสรรไวดีแลว 
ไมตองคิดนึกอะไรอีกก็ได   ทําตามนั้นไปเถอะ   แลวมันก็จะแสดงให เห็นวา 
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ถูกตอง  ไดผล.  นี้เปนอันวากฎธรรมชาตินี้มันก็ครอบงํามาถึงศาสนา,  หลักเกณฑ 
ของศาสนา  หรือการบัญญัติไวในรูปแบบของศาสนา,  หรือครอบงํามาถึงการ 
ประพฤติกระทําของสังคม. 
 

ถารู เรื ่องนี ้,  รู เ รื ่องศีลธรรมในรูแบบของกฎของธรรมชาติ 
ก็กลาวไดวา   รู เ รื ่องศีลธรรมอยางลึกซึ ้งที ่ส ุด ;  มันไมจําเป นสําหรับคน 
ทั ่วไปก็ได;  แตถายิ ่ง รู มันก็ยิ ่งดีแน.  เปนหนาที ่ของพระศาสดาทั ้งหลายที่ 
จะเอากฎของธรรมชาติมากลาวไวเปนรูปแบบของศีลธรรม  ในศาสนาของทาน 
แตละศาสนา ๆ  ไป;  เดี๋ยวนี้เรามองขางพระศาสดาเหลานั้นไปยังกฎธรรมชาติ  เรา 
ก็มองเห็นศีลธรรมอันลึกซึ ้งที ่อยู ในรูปแบบของกฎธรรมชาติ;   ซึ ่งพระศาสดา 
จะบัญญัติ  หรือไมบัญญัติเราก็ตองทํา,  พระศาสดาจะเกิดขึ้น  หรือมิไดเกิดขึ้น 
ในโลกก็ตาม เราก็ตองทํา;   เราตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎเกณฑของศีลธรรม. 
 

กฎเกณฑของศีลธรรมซ่ึงเปนไปตามกฎของธรรมชาตินี้  มันปรากฏ 
อยูกอนแลว ตั้งแตกอนพระศาสดาองคใดองคหนึ่ง  จะเกิดขึ้นมาโดยสมบูรณ ; 
พระศาสดาคอยคนพบขึ้นมาทีละนิด ๆ จนรูมาก  จนไดรับสมมติวา  เปนพระศาสดา 
เลย .  ฉะนั ้น   ขอใหนึกถึงและกลัวเกรงใหมากที ่ส ุด    ตอ  ศีลธรรม   ที ่อยู ใน 
รูปแบบของกฎของธรรมชาต ิ  วาม ันจะมีไปในที ่ท ุกหนทุกแหง   อยาง 
ตลอดกาล เปนนิรันดรทีเดียว. 
 

นี่เราไดทดสอบความเขาใจ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา ศีลธรรม คืออะไร 
มาไดเพียง  ๒  หมวด  ก็พอดีกับเวลา. 
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ขอสรุปความวา  ศีลธรรมคืออะไร  นั้น  เราดูในรูปแบบของภาษาก็ได, 
จะดูในรูปแบบของรูปแบบเองก็ได;  ดูในแงของภาษาก็ได  ดูในแงของรูปแบบ 
แหงศีลธรรมนั้น ๆ  ก็ได. 
 

การดูในรูปแบบของภาษา  ก็คือดูโดยภาษาชาวบานทั่วไปนี้อยางหนึ่ง, 
โดยภาษาศาสนาที่บัญญัติไวเฉพาะศาสนา  ซึ่งมันไมตรงกันทุกศาสนาก็ยังได,  นี้ก็ 
อยางหนึ่ง. 

 
ทีนี ้  พวกเราพ ุทธบริษ ัท  ดูในรูปแบบของภาษาบาล ี; ภาษา 

บาลีก็จะมีอยางที ่วาคือ  สีละ - ปรกติ, ธัมมะ - สิ ่ง หมายถึง ภาวะ ก็ได  เหตุ 
ก็ได ผล ก็ได; เราจึงไดความหมายของคําวา “ศีลธรรม” จากตัวบาลี;  จากคํา 
บาลีวา สีลธมฺม นั้นเปนสามรูปแบบ. และการดูที่ ผล ของมันนั้น ดูไดที่ วัตถุ  ที่มี 
ชีวิตก็ได ที่ไมมีชีวิตก็ได  และที่  ภาวะ แหง  จิตใจของมนุษย  หรือตัวสติปญญา 
ความคิดความเห็นของมนุษยก็ได. นี่ในแงของภาษา.  ศีลธรรม เปนอยางนี้. 

 
ทีนี้  ในแงของรูปแบบท่ีมนุษยได เกี่ยวของกับศีลธรรมอยูแลว  ใน 

ปจจุบันนี ้,  ไดเกี ่ยวของกันในรูปแบบของปรัชญา  คือการถกเถียงที ่เพอเจอก็มี, 
ในรูปแบบของศาสนา  ไมพูดอะไรมาก  ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติตามคําสอนของพระ- 
ศาสดาแหงตนก็มี,  และ  ที่จําเปนสําหรับโลกมนุษยตลอดอนันตกาลนี้ 
ก็นาจะกลาววา ศีลธรรมที่อยูในรูปแบบของสังคมศาสตร นั่นเอง;  แตตอง 
เปนสังคมที่มีสติปญญา รูจักใชศีลธรรมถูกตอง  มาเปนศาสตราสําหรับตัดปญหา 
ของสังคมไดทุกอยาง ทุกประการ. 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม ๓๔

ในที่สุดก็จะเห็นวา ศีลธรรมในรูปแบบเดิม รูปแบบแท รูปแบบ 
เฉียบขาดตลอดอนันตกาลนั้น คือกฎธรรมชาติ นั่นเอง,  และวาเขาตองทําอยาง 
นั้น ๆ จึงจะมีปรกติภาวะในสวนบุคคลบาง ในสวนสังคม คือรวมกันทุกคน หรือวา 
ทั้งโลกบาง. 

 
ในที่สุดนี้ขอรองวา อยาใหการพูดและการฟงของเรา  หายเปน 

อากาศธาตุไปเสียมาก ๆ เหมือนอยางที่แลวมา. ขอใหอยูในความจํา ใหมาอยู 
ในความเขาใจแจมแจงแลว  มาอยูในรูปของการปฏิบัติเปนประจําวัน 
แลวเราก็จะไมรูจักลืมหัวขอหรือกฎเกณฑเหลานี้ 

 
ในวันนี้ขอยุติไวแตเพียงเทานี้กอน  วันเสารหนาก็จะไดพูดตอ  เพราะ 

วายังไมจบ. 

 
ตอไปน้ีก็เปนโอกาสใหพระสงฆทั้งหลาย  ทานสวดบทสาธยายที่เปน 

เครื่องเกื้อกูลแกกําลังจิต  ที่จะปฏิบัติศีลธรรม  ตามรูปแบบแหงพระพุทธศาสนา. 
ขอนิมนต. 
 
  
 

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

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

www.buddhadassa.in.th



การกลับมาแหงศีลธรรม 
-  ๒  - 

๑๐  มกราคม  ๒๕๑๙ 
 
 
 

ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) 
[ เมื่อกลาวโดยคานิยม  ] 

 

 
ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 

 
การบรรยายประจําวันเสาร  ภาคมาฆบูชา  ครั้งที่  ๒  ในวันนี้ 

ก็จะไดกลาวโดยหัวขอวา  ศีลธรรมคืออะไร  ตอไปอีกครั ้งหนึ ่ง  เพราะ 
วายังไมจบ  และอยากจะมีการบรรยายในรูปของการสอบถามความ 
เขาใจเหมือนครั้งที่แลวมา. 

 
(คําปรารภและทบทวน) 

 
ขอทําความเขาใจในเบื้องตนสักเล็กนอย   วา  ทําไมจึงไดสนใจ 

พิจารณากันแตเรื ่องศีลธรรม  จนดูคลายกับวา  จะเปนบาเป นหลังไปแตใน 
เรื่องของศีลธรรม. 

 
 

๓๕ 
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ขอน้ีเชื่อวาบางคน  บางทาน  คงจะพอตอบเองได  วาทําไมจึงมัวพูด 
และพิจารณากันแตเรื ่องศีลธรรมเชนนี ้ ;  ทั้งนี ้ก็เพราะวา  เมื ่อพิจารณาดูแลว 
โลกสมัยนี้ไมมีอะไรที่ขาดแคลนยิ่งไปกวาศีลธรรม  จนจะกลาววามันตกต่ํา 
แทบจะหาไมพบ,  จะหามาทํายาหยอดตาก็แทบจะไมได  ทั้งที่ยาหยอดตานี่มัน 
ก็ตองการอะไรนอยอยูมากทีเดียว.  เดี ๋ยวนี้เราก็รูสึกวา  เมื ่อกลาวโดยเฉลี่ยกัน 
ทั้งโลกแลว  ศีลธรรมมีนอยมาก  จนจะหามาทํายาหยอดตาก็ไมพอ. 

 
ทานทั้งหลายคงจะมองไปถึง  สภาพที่เปนความวุนวาย  ระส่ําระสาย 

หาความสงบสุขมิได  เห็นไดวามันมีอยูมากนอยเพียงไร ;  แสดงออกมาใน 
รูปของอาชญากรรม  กระประทุษราย  เบียดเบียน  นี้ก็มาก,  และแสดงอยูในความ 
เดือดรอนเฉพาะตน   เฉพาะคน   อยู ภายในครอบครัวของตน   หรือในหัวใจ 
ของตน  อยางนี้ก็มีมาก  ลวนแตเปนเรื่องของความปราศจากศีลธรรมทั้ง 
นั้น.  ในแตแลวคนในโลกนี ้  ในเวลานี ้  ก็ไมมองกันในแงนี ้  คือไมมองไปใน 
ทางที่จะเห็นวา  มันเปนผลของการปราศจากศีลธรรม. 

 
เขามองกันไปในแงอื ่น   ซึ ่งเปนเพียงปลายเหตุ  เชน   มองใน 

รูปปญหาทางเศรษฐกิจบาง  การเมืองบาง  การปกครองไมดีบาง  นานาประการ 
ดวยกัน   แตไมมองใหลึกลงไปอีกสักนิดวา   สิ ่ง เหลานั ้น   เกิดขึ ้นก็เพราะ 
ความไมมีศีลธรรมบาง  มีศีลธรรมไมเพียงพอบาง  ซึ่งเราเรียกวา  ภาวะที่ปราศจาก 
ศีลธรรมอยูนั่นเอง. 

 
นี่ขอใหทบทวนความเขาใจอันนี้ไวเสมอ ๆ  ก็จะเขาใจยิ่งขึ้น  จนมอง 

เห็นความจริงในขอน้ีถึงที่สุด. 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๓๗

ขอใหระลึกถึงความหมายอันถูกตอ งของคําวา   ศีลธรรมไว 
เปนประจํา  คือวา  สิ ่งที ่จะทําความสงบ   ในฐานะที ่เป นเหตุ ;  และผล   คือ 
ความสงบปรากฏออกมาในฐานะที่เปนผล ;  และอันนี้เปนกฎของธรรมชาติ 
เปนความตองการของธรรมชาติ  ดวยซ้ําไป. 

 
ถ าจะพ ูดสมมต ิให ธรรมชาต ิ  หรือกฎของธรรมชาต ิ  เป น 

บุคคล   ก็ตองเรียกวา   เปนความตองการของพระเจา .  พระเจาคือ 
กฎของธรรมชาติ  มีกฎตายตัวอยูวา  ถาไมทําอยางนี้  มันก็จะมีผลอีกอยางหนึ่ง ; 
ถาทําอยางนี้ก็มีผลออยางนี้.  สําหรับพระเจาเองนั้น  ก็ไมไดรูสึกวาตองการอะไร, 
ตองการอยางไหน,  เปนเพียงแตเจาของกฎวา  ถาทําลงไปในอยาง  นี้  ผลมันก็เกิด 
ขึ้นอยางนี้  และก็ในที่ทุกหนทุกแหง  ไมวาที่ไหนหมด  พระเจาควบคุมอยูตลอด 
เวลา  แมในนรก  ก็มีพระเจาไปควบคุมอยู. 

 
ศาสนา  เชน  ศาสนาคริสเตียน  ก็ยังกลาวเชนนี้  วาแมในนรกก็มี 

พระเจา,  บนสวรรคก็มีพระเจา,  ในที่ทั่ว ๆ  ไปก็มีพระเจา ;  สวนเราก็พูดกันแบบ 
ของเราวา  มีกฎของธรรมชาติควบคุมอยูในที่ทุกหนทุกแหงในฐานะที่เปนพระเจา, 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎอิทัปปจจยตาควบคุมอยูในที่ทุกหนทุกแหง.  พระเจานั้นไมมี 
ความหมายวาดีหรือช่ัว  วาสุขหรือทุกข  :  ตัวพระเจาเองเปนกลางยิ่งกวากลาง ; 
เพราะฉะนั้น  ในนรกก็อยูได  บนสวรรคก็อยูได. 

 
ถายอมใหพูดอยางหยาบคายที่สุด  ก็พูดไดวา  ในกองมูลสุนัขก็อยูได. 

ถาพูดอยางนี้  พวกที่เขาถือพระเจาตามความรูสึกของเขาเอง  เขาก็จะโกรธเอา ; 
แตความจริงมันก็เปนอยางนั้น.  เมื่อเขายอมรับวาในนรกก็มีพระเจาไปควบคุมอยู 
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ก็พูดไดอีกวา  ของสกปรกเชนมูลสุนัขก็มีพระเจาควบคุมอยู ;  ในกองดอกไมก็มี 
พระเจาควบคุมอยู  พระเจาไมรูจักเหม็น  ไมรูจักหอม  ไมรูจักสุข  ไมรูจักทุกข 
ไมรูจักดี  ไมรูจักชั่ว  ไมรูจักบุญ  ไมรูจักบาป  ไมรูจักแบงแยกอะไรอกไปเปนคู ๆ  
เชนนี้.  แตวาเปนพระเจาที่เด็ดขาดที่สุด  ในขอที่วา  ถาทําลงไปอยางนี้  ผลมัน 
ก็เกิดขึ้นอยางนี้,  ถาทําลงไปอยางนี้  ผลมันก็เกิดขึ้นอยางนี้  ครบทุกอยางทุก 
ประการ. 

 
นี่คือฝไมลายมือของพระเจา  คือพระเจายอมรับไดทั้งนั้น  ไมวาจะ 

เปนอะไร ;  แตก็ไมควรจะพูดวา  พระเจาตองรับหรือตองยอมรับ  เพราะเปน 
สิ่งที่อยูเหนือกฎ  เปนสิ่งที่บรรดาลใหสิ่งทั้งปวงเปนไปตามกฎ. 

 
ทีนี้  เมื่อมนุษยเราทําลงไปอยางนี้  แลวผลก็เกิดขึ้นอยางนี้ ;  อยาง 

เดี๋ยวนี้  ทํากันอยูในลักษณะที่เราเรียกกันโดยสมมติวา  ปราศจากศีลธรรม, 
ผลก็เกิดขึ ้นมาในลักษณะที่สมกับที ่ปราศจากศีลธรรม  คือไมมีความ 
สงบ  ไมมีความเปนปรกติสุข ;  เพราะวาศีลธรรม  แปลวา  เปนปรกติ  หรือ 
ปรกติสุข ดังที่กลาวแลว  เมื่อทําลงไปในลักษณะที่ไมปรกติสุข  มันก็ตองไมมี 
ปรกติสุข เปนของธรรมดาสามัญที่สุด.  ถามนุษยทนไดเหมือนกับพระเจา  ก็ไมมี 
ปญหาอะไร  อยูในนรกก็ได  อยูในสวรรคก็ได  อยูในกองมูลสุนัขก็ได  อยูใน 
กองดอกไมก็ได ;  แตเดี๋ยวนี้มนุษยจะทนไมไดกระมัง  ถาลงอยูในนรก  หรือ 
จมอยูในกองมูลสุนัข ;  ฉะนั้น  ก็ตองออกมาเสียจากสิ่งเหลานี้  มาอยูในสภาพ  
ที่ตัวชอบ ที่บัญญัติกันวา  เปนความสุขสําหรับมนุษย  ตามที่มนุษยก็มีอายตนะ 
สําหรับจะรูสึกคิดนึกอยางไร. 

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

www.buddhadassa.in.th



ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๓๙

นี ่แหละสรุปความไดวา  มันเปนหนาที ่ของมนุษยที ่จะตองทํา 
ลงไป  ในลักษณะที่มนุษยพอใจ  หรือวา  ทนอยูไดดวยความปรกติ.  อยา 
ทําใหมันผิดไปจากนั้น,  อยาทําไปในทางที่ตัวทนไมได  จะมีความทุกข.  ฉะนั้น 
เราตองเอามาพิจารณากันใหเหมาะสมสํารับมนุษย  วาจะตองทําอยางไร  จึงจะ 
เกิดภาวะปรกติขึ้นมา.  นี่เรื่องของศีลธรรมที่ เปนใจความสั้น ๆ  วามันเกี่ยวกับ 
มนุษยอยางนี้  และจะใหใครมาชวยทําใหก็ไมได  ตองทําเอง. 

 
ที ่จะ ให พ ระ เจ าช วยนั ้น   มัน เป นความละเมอ เพ อฝ น  ; 

พระเจานั้นยอมใหเราทําเองทั้งหมดทุกอยาง  แลวแตจะเลือกทําอยางไร,  อํานวย 
ใหทุกอยาง ;  เพราะวา  พระเจาเปนเพียงกฎ  หรือเจาของกฎ  ดังที่กลาวแลว  
จะไปออนวอนวา  ทําอยางนี ้ ๆ  แลวจนไดผลอยางนี ้ ๆ  ซึ ่งมันผิดกฎนี ้  อยางนี้ 
ทําไมได  พระเจาไมยอม.  ถายอมแลวก็เปนอันวา  คนเราทําชั่วกันตามกิเลสของตน 
แลวก็เรียกรองเอาความดีได. 

 
อยางเชนพวกโจร  ก็จะทําโจรกรรม   แลวก็เรียกรองเอาความชอบ 

ความดี  ความสุข  จนเพื่อนมนุษยดวยกันทนไมไหว ;  นี้เปนสิ่งที่พระเจาอํานวย 
ใหไมได  พระเจาจึงมีความเที่ยงตรงยิ่งกวาสิ่งที่เที่ยงตรงใด ๆ  วา  ทําลงไปอยางนี้ 
จะมีผลอยางนี ้,  ทําลงไปอยางนี ้  ก็จะตองมีผลอยางนี ้,  แลวแตมนุษยจะ 
เลือกเอา. 

 
เมื่อมนุษยไดทําไปดวยความโงเขลา  ไม รูเทาถึงการณอยางใด 

อยางหนึ ่งแลว   ไดรับความทุกขขึ ้นมา  ;  มนุษยก ็จะ เข็ดหลาบในเวลา 
อันควรจึงมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหมูมนุษย  ก็หมุนไปหาความสงบสุข. 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๔๐

เดี๋ยวนี้มันเกิดมีสิ่งยั่วหรือลอใหมนุษยเขาใจผิด  ไปนิยมสิ่งที่ไมถูกตอง  คือไมเปน 
ไปเพื่อความสงบสุขนั่นเองวาเปนสิ่งที่ดี  ก็เลยทําอยางนั้น:  อยางนี้เรียกวา  ทําบาป 
เพราะพญามารหรือซาตานจูงจมูกเอาไป. 

 
มนุษยทําบาปจะไปโทษมาร  มันก็ดูจะไมไดอีกเหมือนกัน ;  เพราะ 

มารก็ตองมีอยู,  และก็ตองทํา  หนาที่ของมาร  มาสอนใหมนุษยฉลาด  ในเวลา 
อันเร็ว  :  ทําผ ิดท ีเด ียว   แล วอย าทําอ ีก  ;  ก็ควรจะขอบใจวา   พญามารนี ้มา 
ชวยทําใหมนุษยฉลาดขึ ้น ๆ.  แตบางคนไมยอมฉลาดขึ ้นมา ;  นี ่ม ันก็ต องโทษ 
คนนั้นเอง  อยาไปโทษพญามารเลย. 

 
ความทุกขนี่ มันมาสอนใหฉลาด   แตคนไม รับเอา   แลวก็จะทํา 

อยางไร.  แตคนที ่ม ีสต ิป ญญา   เขารู จ ักความท ุกข   รู จ ักเข ็ด   รู จ ักหลาบ   รู จ ัก 
กลัว  รูจักละอาย   ภายในเวลาอันสั้น   ก็เอาตัวรอดได เร็ว  กอนคนอื่น ,  มาอยู 
เหนือความทุกขในระดับท่ีเรียกวา  เปนที่นาพอใจ  กลายเปนพวกพระอริยเจาไป 
พวกหนึ่งทีเดียว ;  นี้ก็มีอยูมาก. 

 
แตเดี๋ยวนี้มันหมุนไปในทางที่ตรงกันขาม  คือมีสิ่งมายั่วยวน  หลอกลวง 

ให เห็นแกความรูสึ กทางผิ วหนั ง   ทางเนื้ อหนั ง   ความสุข   ความสนุกสนาน 
เอร็ดอรอยทางผิวหนัง ;  เหลือบตาดูไปรอบ  ๆ  ก็พอเห็นไดวาม ันคืออะไร.  ขอ 
ใหลองเหลือบตาดูไป  วาคนเรากําลังหลงความสุขทางเนื้อหนัง ;  แมไมใชเปนสิ่ง 
ที่จะเปนสุขได  ก็เห็นวามันเปนสุข  ไปได. 
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เมื่อเขาใจผิดอยางนี้แลวก็ทําไปอยางนั้น ;  เพราะฉะนั้น  สิ่งที่เรียกวา 
ศีลธรรมจึงหายไป ๆจนหามาทํายาหยอดตาก็ไมพอ  ดังกลาวแลว.  เพราะฉะนั้น 
อาตมาจึงถือวา  มันมีเหตุผลสมควรแลวที่เราจะพูดกันถึงเรื่องศีลธรรมนี้อยางซ้ํา ๆ  
ซาก ๆ  จนบางคนชักจะเบื่อหนายเต็มท่ีแลว.  อาตมาก็ยังฝน  หรือขืนใหทําความ 
เขาใจกันในเรื่องนี้อีกตอไป. 

 
....      ....      ....      .... 

 
ในครั้งที่แลวมา  เมื่อวันเสารกอน  เราพูดกันโดยหัวขอวา  ศีลธรรม 

คืออะไร  และยังไมทันจบ  ก็หมดเวลาเสียกอน  วันนี้ก็จะพูดในหัวขอน้ีตอไปจนจบ. 
 
ในครั้งที่แลวมาเมื่อถามวา  ศีลธรรมคืออะไร ;  ในหมวดที่  ๑  

ก็ไดบอกใหดูกัน  ในแงของภาษา  วา  ภาษาชาวบาน  ศีลธรรม  หมายถึงอะไร, 
ภาษาศาสนา  ศีลธรรม  หมายถึงอะไร,  โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาบาลี  ศีลธรรม 
หมายถึงอะไร.  เราไดพูดกันแลว  ซึ่งมีทางที่จะสังเกตไดจากวัตถุที่ไรชีวิต 
จากสิ่งที่มีชีวิต  จากสภาวะจิต  หรือสติปญญาของคนเรา  อันจะเปนเครื่องทําให 
สังเกตไดวา  มันมีศีลธรรมหรือไมมี  ดังที่ปรากฏอยูในการบรรยายนั้น. 

 
ใน  หมวดที่  ๒  ไดพูดกันถึง  รูปแบบของศีลธรรมที่ปรากฏอยู 

ในโลกปจจุบัน  วาศีลธรรมปรากฏอยูในรูปแบบของปรัชญา  สําหรับพูดจากัน 
แตโดยเหตุผล  ในทางตรรกลวน ๆ  อยางนี้ก็มี,  หรือวาศีลธรรมอยูในรูปแบบของ 
ศาสนาคือการปฏิบัติลงไปจริง ๆ  ที่กาย  ที่วาจา  ที่ใจ  ในวิถีทางหรือวิธีการของ 
วิทยาศาสตร  ที่ไมตองมัวแตพูดกันอยูอยางไมรูจบ  ก็มี,  อีกอยางหนึ่ง  ศีลธรรมที่ 
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อยูในรูปแบบของสังคมศาสตร  คือสิ่งที่จําเปน  ที่สังคมจะตองรูและจะตองปฏิบัติ 
เพื ่อสรางสังคมนั ้น  ๆ   ใหเปนสังคมของมนุษยที ่นาปรารถนาคือเปนสัตบุรุษ 
ผูสรางสรรคความสงบ  ก็มี,  ทีนี้  รูปแบบสุดทาย  ก็คือ  ศีลธรรมที่เปนกฎ 
ตายตัวของธรรมชาติ  เปนกฎของธรรมชาติ  วาอยางนี ้ม ันสงบ   อยางนี้ 
มันไมสงบ,  และโดยปรกติจะตองอยู กันอยางนี ้  ซึ่งเปนกฎที่บุคคล  หรือสังคม 
ก็ตาม  จะตองรูและเอาไปใชใหเปนประโยชนแกมนุษยใหมากที่สุดเทาที่จะมากได. 
นี้เรียกวา  เราไดพูดกันแลวในรูปแบบตาง ๆ  ของสิ่งที่เรียกวา  ศีลธรรม. 

 

[จบคําปรารภและทบทวน] 

หมวดที่  ๓  วาดวย  คานิยมของศีลธรรม 
 
ท ีนี ้ก ็มาถ ึง   หมวดที ่  ๓  ในว ันนี ้  จะพ ูดก ันถ ึง   สิ ่งที ่เร ียกว า 

คุณคา.  ปทานุกรมจะออกเสียงวา  คุณนะคา ;  จะไมพูดวา  คุณ  –  นะ  -  คา ; 
เพราะไมชอบ,  หรือจะเรียกวา  คานิยม  ก็ตามใจ  ก็ไดเหมือนกัน. 

 
คานิยมก็หมายถึงวา  คุณคาที่ เราไดมองเห็น,  และก็บัญญัติไว 

อยางไร  ในรูปแบบตาง ๆ  กัน  สําหรับสิ่งที่เรียกวา  ศีลธรรม  เทาที่มันเกี่ยวกัน 
กับมนุษย. 

 
ขอใหซักซอมความเขาใจดี  ๆ  วา  เรากําลังจะพูดกันถึง  คุณคา ; 

หรือจะเรียกอยางสมัยใหมวา  คานิยม  ก็ตามใจ  ที่มองดูในหลายรูปแบบ  เทาที่ 
เกี่ยวกับมนุษยผูมีศีลธรรม  อยางนี้ก็ได.  คานิยมที่จะ  มองดูไดที่บุคคลหนึ่งๆ 
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คือที่เอกชน  นี่ก็มีอยู,  อีกทางหนึ่งก็ที่จะ  มองดูจากสังคม  คือ  หลาย ๆ  คน 
รวมกันอยู. 

 
....      ....      ....      .... 

 
สวนที่  ๑.  ศีลธรรมเมื่อมองดูที่ปจเจกชน. 
 
บุคคลแตละคนมีคานิยมของศีลธรรมที่ควรนิยม   มีอยูในรูปแบบ 

อยางไรบาง ;  เท าที ่จะเอาพ ิจารณากันก็อยากจะเสนอใน   ๓  รูปแบบ   โดย 
สรุปจากขอความตาง ๆ  ที่เราเคยบรรยายกันมาแลว  เปนเวลาแรมป ;  ๓  รูปแบบ 
คือ:- 

 
รูปแบบที ่  ๑.  คุณคาทางศีลธรรมที ่ม ีอยู ในสายโลหิต   หรือ 

ที ่เร ียกวา  กรรมพันธุ ของคนแตละคน .  รูปแบบที ่  ๒.  ก็ค ือ   คุณคาที ่แสดง 
ออกมาใหเห็นชัด   ตามที่ปจจัยภายนอกมันจะแวดลอมอยางไร .  รูปแบบ 
ที ่  ๓.  ก็ค ือวา   ศีลธรรมเป นสิ ่งจําเป นที ่จะตองมีอยู ที ่ท ุกอ ิร ิยาบท   หรือ 
ทุกการเคลื่อนไหวของมนุษย  นับตั้งแตคลอดออกมาจากทองแม  จนกระทั่งตาย ; 
เปน  ๓  หัวขอ  ดวยกันอยางนี้. 

 
ห ัว ข อ ที ่   ๑ .   ค ุณ ค า ข อ ง ศ ีล ธ ร ร ม ที ่ม ีอ ยู  ใ น ร ูป ข อ ง 

กรรมพันธุ  หรือสายเลือด 
 

ถาม :  อยากจะขอถามทานวา  เปนสิ่งที่ยอมรับไดหรือไมวา  แมในสายเลือดที่ 
เปนกรรมพันธุนั้น  ก็มีสิ่งที่เรียกวาศีลธรรม  หรือยางนอยก็  เชื้อแหง 
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ศีลธรรม  ปรากฏอยูในนั้น  ยกตัวอยางมาดูดวย.  ขอใหตอบมาในขอน้ี 
กอน  คือจะยอมรับไหมวา  ศีลธรรมตองตั้งตนมาแตในสายเลือดของ 
บิดามารดา ? 

 
ตอบ :  เปนไปไดครับ,  แลวก็เห็นไดในชีวิตครอบครัวของคนที่พอแมมีศีล 

มีธรรม   มีการปฏ ิบ ัต ิต ัวที ่สงบแล ว   ล ูกหลานที ่ออกมาก ็ม ีจ ิตใจรัก 
ความสงบเชนกัน. 

 
[ ความมีเชื้อแหงศีลธรรมในสายเลือด ] 

 

นี ่ก ็เป นตัวอยาง  ที ่พอจะมองเห ็นได  คือยอมรับวา  สิ ่งที ่เร ียกวา 
ศีลธรรม   นั ้น   จะต องม ีเชื ้อ ขึ ้นมาจากสายเล ือด .  ด ูต ัวอย างที ่สิ ่งที ่ไม ใช 
มนุษย  เชน   มะมวง  มะละกอ   ขนุน   ทุเรียน   อะไรก็ตาม   ถามันมีพ ันธุ ด ีอยู 
ใน เมล็ดนั ้น แล ว   มันก ็อ อกม า เป น ผล ไม ที ่ด ี.  นี ้เข า ใจ วา   ค งไม ม ีใค ร 
คัดคาน ;  พอมาถึงมนุษย  ทําไมไมยอมรับอยางนั้นบาง.  ทําไมหาวาไมยอมรับ ? 
เพราะวา   ไมสนใจที ่จะปรับปรุงพืชพันธุ นั ้นให ด ี,  หรือระมัดระวังรักษา 
พืชพันธุนั้นใหดี. 

 
ถาทานยอมรับก็คงจะยอมรับวา  การที ่ม ีระเบ ียบปฏิบ ัต ิประจํา 

วงศตระกูลที ่ดี  ตลอดสายยาวยืดของวงศตระกูลนั ้น ๆ  ก็เปนสิ ่งที ่ม ีเหตุผล 
ดังที่ เขาไดเคยกระทํากันมาแลว ;  หากแตวาเดี๋ยวนี้คนเรามันเปลี่ยนความคิด 
เปลี่ยนความเชื่อ  ไมคอยจะคํานึงถึงเรื่องพืชพันธุที่ดี ;  ไปเห็นเสียวาเราจะทําเอา 
ไดดวยการศึกษา  เปนตน. 

 
ถาม :  ขอใหตอบสั้น ๆ  อีกครั้งหนึ่งวา  คานิยมทางศีลธรรมที่อยูในสายเลือด 

หรือกรรมพันธุของมนุษยนั้น  มันคืออะไร ? 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๔๕

ตอบ :คือความสํานึกรับผิดชอบ. 
 

ถาม :  เชื้อแหงศีลธรรมที่มีอยูในสายเลือด  ที่จะถายทอดไปยังผูสืบสายโลหิตนั้น 
มันคืออะไร ? 

 
ตอบ :  คือการปฏิบัติครับ  เกี่ยวกับการสั่งสอน  ถายทอดกันในอิริยาบทที่ดีสืบไป. 

 
ถาม :  เอา,  คืออะไร ?  ใครวาอยางไรอีก ? 

 
ตอบ :  คือความรักที่ผูใหกําเนิดนั้น  มีตอผูที่กําเนิดมาครับ. 
 
ถาม :  ใครวาคืออะไรอีก ? 
 
ตอบ :  เขาใจวาเปนสิ่งที่ถายทอดมาจากบิดามารดาถึงบุตรในแงของศีลธรรม 

ทางสายโลหิต ,  ซึ ่งเขาใจวา  เปนไปตามกฎแหงธรรมชาติ  กฎแหง 
อิทัปปจจยตา ;  หรือตัววิชชาความรูที่ถากลาวตามหลักของชีววิทยาทาง 
แพทย  มันถายทอดกันได  ตอนที่แบงเซลลมาผสมกันแลว  มีอุปนิสัยใจ 
คอถายทอดกันได.  นั่นทางแงของวัตถุ ;  แตทางดานนามธรรมผมไมคอย 
ทราบ. 

 
เพียงแตถามวา  คืออะไร ?  ก็ตอบไดหลายอยาง  อยางที่วามาแลว 

ก็ถูกท้ังนั้นแหละ  แตคงจะไมหมด.  เมื่อถามวาคืออะไรนั้น  มันตางจากที่ถามวา 
ทําอยางไร.  ชั้นนี้อยากจะขอทราบแตเพียงวา  คืออะไร. 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๔๖

อยากจะสรุปความวา  คือ  วิญญาณแหงความเปนมนุษย  ที่ถาย 
ทอดสืบตอ ๆ  กันไปในลักษณะที่มันดีขึ ้น ๆ  ดีขึ ้น ๆ  ไมรูวากี ่รอยกี ่พันชั ่วคน 
มาแลว ;  เปนสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซึ่งมีลักษณะมองไมเห็นตัว  ตั้งอยูในฐานะที่ เปนเชื้อ 
สําหรับความเปนมนุษย  ที่จะถายทอดตอ ๆ  กันไปได  ในลักษณะที่มันดีขึ้น ๆ  ดีขึ้น ๆ. 

 
[ การเลือกและบํารุงพันธุ ] 

 

ถาม :  ทีนี้อยากจะถามวา  ที่ออกมาจากพอแมชั้นแรกคูหนึ่งนั้น   ทําไมมัน 
ไมเหมือนพอแม  หรือเทากับที่พอแมมีอยูแตเดิม ?  ทําไมมันจึงดีขึ้นได ? 
มันดีขึ้นไดเพราะเหตุอะไร ? 

 
ตอบ :  เหตุที่ ศีลธรรมในรูป   หรือในคนรุนหลังดีขึ้นกวาพอแม   ดีกวาเดิม 

นั้น  มันเปนไปตามกฎที ่วา  มันตองเปนไปตามปจจัยภายนอก  สิ ่งแวด 
ลอมที่ปรุงแตง ;  มันไดความรู   ไดความคิด  ความเห็นขึ ้นมาภายหลัง 
จากบทเรียนในชีวิต. 

 
ถาม :  จะถายทอดลงไปในลูกไดอยางไร ?  ยังเปนเพียงเชื้อ  ยังไมมีตัว  มีตน 

เปนกอน  เปนดุน  จะถายลงไปไดอยางไร,  แลวในลักษณะที่ดีขึ้น  กวาเชื้อ 
ที่พอแมถายใหไป. 

 
ถายังนึกไมออกก็อยากจะใหสังเกตดูเร่ืองทางวัตถุตอไปอีก.  สมมติ 

วา  ทุเรียนทีแรกก็มีแตพันธุปา ๆ  มีคุณสมบัติอยางนั้น ๆ  แลวทําไมมันจึงเกิดเปน 
ทุเรียนที่บาน  ที่มันดีขึ้น ๆ  จนมันแตกตางกันลิบลับ  เหลือท่ีจะเปรียบกันได ;  ทุเรียน 
พันธุ ป า   กับทุเรียนสวนพันธุ บ าน   ชั ้นดีของเขาก็เปนที ่รู   และยอมรับกันวา 
มันมาจากพันธุ ปา.  หรือวาสัตวที ่เอามาเลี ้ยง  :  ไกปา  เปนไกบาน,  ควายปา 
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เปนควายบาน,  มาปา  เปนมาบาน ;  ทําไมมันจึงตางกันลิบ.  แมแตสุนัข 
ซึ่งที่แททีแรกก็มีแตในปา  จับมาเลี้ยงเปนสุนัขบานหลายชั่วเขา  มันกลายเปน 
สุนัขที่แสนรู  และงดงาม ;  นี้เพราะอะไรมันจึงดีขึ้นได. 

 
ถาม :  คําถามถามนิดเดียว  วาทําไมมันจึงดีขึ้นได  ทําไมมันจึงไมเทาเดิม. 

 
ตอบ :  เกี่ยวกับกฎของธรรมชาติที่วา  มันตองวิวัฒนา.  ชีวิต  สิ่งตาง ๆ 

สังขารธาตุ  มันตองปรุงแตงอยูเสมอ  ตองวิวัฒนาการ  เปลี่ยนแปลง 
ไปสูจุดหมายปลายทางที่ดีขึ้นอยูเสมอ  มันเปนกฎของธรรมชาติอยูแลว. 

 
ถาม :  จะตองตอบใหชัดวา  พอแมคูนั้น  มันมีอะไรดี  เพียงเทานี้  แลว 

พอคลอดลูกออกมา  ทําไมมันจึงไมถายออกมาดีเพียงเทาที่พอแมคูนั้น 
มีอยู.  อยางตนทุเรียน  ตนที่ออกมาจากพอแมชนิดหนึ่ง  ทําไมมันจึง 
ดีกวาพอแมได  และมันจะแทรกเขาไปไดอยางไร  จึงเกิดการเปลี่ยน 
แปลงขึ้นมา ?  การผสมสัตวก็มีปรากฏอยูในขอนี้  ทีทําใหลูกดีกวา 
พอแมเร่ือย ๆ  ไป  จนไดรับรางวัลประกวดที่  ๑  หรือช้ันเลิศ  นี่เพราะ 
เหตุอะไรมันจึงดีกวาพอแม ? 

 
ตอบ :  ผมเขาใจวาตองเลือกพันธุผสม  ตองเลือกพันธุ  ตองหาพันธุที ่ดี 

มาผสมกับพันธุที่ดี. 
 

ถาม :  ทําไมไมออกมาเทาพอและแมละ ?  ทําไมดีกวาพอแมไปได ?  ขอนี้ 
สําคัญมาก  ถาเราจับความลับขอนี้ได  เราอาจทําใหคนนี่ดีขึ ้น ๆ  ได, 
ดีกวาพอแม  และโดยเร็ว ;  เพราะเหตุไรมันจึงดีขึ้นได ? 
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ตอบ :  ถาจะอาศัยหลักที่วา  มนุษยชาตินั้น  มาจากแหลงเดียวกัน  และไป 
สิ ้น ส ุดที ่แหล ง เด ีย วก ัน   นั ่น เป น เรื ่อ งของธรรมชาต ิ:  เพ ราะฉะนั ้น 
ต อ ไปข า งหน า  ๆ   นี ่  รุ น หล ังนี ่  ม ันต อ งดิ ้น รน เพื ่อ จะ ให ด ีขึ ้น   ไปสู 
จ ุดจบของช ีว ิตที ่ว า   จากส ังขตะ   ไปสู อส ังขตะตาม เด ิม .  ข อ นี ้เป น 
กฎธรรมชาต ิ  ว ามน ุษย ชาต ินี ้ม ันมาจากจ ุดแห ง เด ีย วก ัน   และไป 
สู จ ุดหมายปลายทางแห งเด ียวก ัน  ;  ดังนั ้น   ในระยะที ่เป นช ีว ิตอยู นี้ 
ก็ตองมีการปรุงแต ง   เพื่ อ ให ไดดี อยู เองเสมอ  ๆ   นอกจากวา   ใครจะ 
ไปถูก  หรือไปผิดเทานั้นเอง. 

 
ถาม :  ถาตอบอยางนั้น  มันกลายเปนมีความหมายอยางอื่น  คือเปลี่ยนเนื้อเร่ือง 

ไปแล ว   ว า   ท ีแรกมาจากสิ ่งส ูงส ุด   มาเลวลง  ๆ   แล วกล ับไปด ีขึ ้น  ๆ  
จนเหมือนสิ่งสูงสุดตามเดิม ;  นี่คนละปญหา.  เดี๋ยวนี้เราจะพูดไปในทาง 
ที่ จะเกิดประโยชนวา   เราจะปรับปรุงคนใหมีศีลธรรมเพิ่ มขึ้นได 
อยางไร  โดยอาศัยการถายทอดทางสายโลหิต   หรือกรรมพันธุ 
นี้กอน ? 

 
ตอบ :  ตองมีการคัดเลือกครับ   เพราะวาทั้ งชายทั้งหญิ ง  มีสวนดีที่ ไม เหมือน 

กัน .  ฉะนั ้นเราจะเลือกสวนดีของแตละฝายมารวมกัน ;  ลูกที ่ออกมาจะ 
ได ส วน เด นของแต ล ะฝ าย ไป   ม ันก ็ด ีก ว าทั ้งพ อ ทั ้งแม   เพ ราะว า ได 
สวนดีทั้งของพอท้ังแมมา. 

 
คํา ต อบ ว า   “ต อ งค ัด เล ือ ก ”  นี ้เป น คํ า ต อบ ที ่ถ ูก ข อ ห นึ ่ง แ น 

วาตองคัดเลือกพืชพันธุที่ดี ;  ฉะนั้น   ปู   ยา  ตา  ยาย   ที่ เขาเลือกคนที่จะมาเปน 
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ลูกเขย  ลูกสะใภ  มันก็มีเหตุผลอยู ;  แมวาเขาจะไมไดมุงหมายลึกซึ้งถึงอยางนี้ 
เขาก็ไดทําไปในลักษณะที่มีผลอยางนี้. 

 
การผสมส ัตว ก ็ต องเล ือกพ ันธุ .  ทีนี ้  พันธุ ที ่ม ันจะด ีนี ่  ม ันก ็ต อง 

เปนสัตวที ่เกิดอยู แลว  ไดรับการอบรมดี ;  ตัวที ่จะเปนพอพันธุ   แมพันธุ   ก็ได 
รับการอบรมดีอยู เรื ่อย   แลวผสมไขวพ ันธุ   ตางพันธุ ก ัน   มันก็ม ีการกระแทก 
กระทั้น  หรือวา  attack  ตอกัน  จนเกิดของใหมได  คือไมเหมือนพออยางเดียวไม 
เหมือนแมอยางเดียว  จึงเปลี่ยนไปไดในความไมเหมือน  ก็เกิดเปนอยางอื่นขึ้นมา. 

 
[ การแวดลอมดวยการอบรม ] 

 
การเป นอยางอื ่นขึ ้นมานี ้  เราทําอยางไรจึงจะไดในทางที ่ด ี  ไม 

เลวลง  ?  ก ็ต อ งม ีสิ ่งที ่จ ะต อ งประพฤต ิ  กระทํา   แวดล อมอยู ด วยการ 
กระทําที ่ด ี  มันจึงให สิ ่งแวดลอมทั ้งหมด   ปรากฏอยู ในลักษณะที ่เป นปรกติ 
หรือเปนความสงบ  ที่เรียกกันวาดี.  ในสมัยโบราณจึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี 
นานาแบบ   ที่จะใหการประคบประหงม   แกผูที่ เปนสามีภรรยา   ใหอยูแตใน 
ลักษณะที่ดี  :- 

 
พอตั้งครรภขึ้นมา  ก็ใหทําพิธีการตาง ๆ  ที่จะกลอมเกลาจิตใจหญิง 

มีครรภนั ้น  ใหเปนไปแตในทางดี  อยูแตในทางดี  เขาเรียกวา  พิธีคัพภปริหาร ; 
ไมใชวัตถุสิ ่งของ  แตวารวมทั ้งวัตถุสิ ่งของก็ได ;  โดยเจตนานั ้น  คือการกระทํา 
พิธีแวดลอมจิตใจของหญิงมีครรภนั ้น   ใหรู ส ึกไปแตในทางที ่ด ี.  พบอยู แต 
ในพระบาลี   วาทํ าพิ ธีคัพภปริหาร  ซึ่ งแตกอนก็คงจะเคยมี   แม ในประเทศ 
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ไทยเรา  ซึ่งถายทอดวัฒนธรรมมาจากประเทศอินเดีย  แลวมันก็คอยหายไป  เลือนไป 
เพราะคนคอย ๆ  หันมานิยมในทางวัตถุมากขึ้น  ไมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
ในทางจิตใจเอาไว  มันก็หายไป ๆ. 

 
ที่เรียกวาหายไปนี้  คือมันเปลี่ยนไป ๆ  ก็เปลี่ยนไปในทางวัตถุ  เห็น 

แตทางวัตถุ  ไมเปนไปในทางศีลธรรมอันสงบ  ;  ฉะนั ้น   ลูกออกมาก็สวย 
กวาพอแมได  ฉลาดกวาพอแมได.  แตการรักความสงบ  รักความดี  รักความจริง 
มันอาจจะนอยกวาพอแมก็ได ;  เพราะสิ่งแวดลอม  หรือการกระทําทั้งหลายมัน 
เปนไปในลักษณะอยางนั้น. 

 
พอแมที่นั่งอยูที่นี่  ก็ลองไปคิดดูเถอะวา  ตัวมีความมุงหมายอยางไร 

อธิษฐานจิตอยางไรในการที่ลูกจะเกิดมาและเติบโต.  ดูจะมีความมุงหมาย  แตจะ 
ใหสวย  ใหเกง  ใหอะไรไปดวยกันเสียทั้งนั้น  ไมคอยจะนึกคิดถึงศีลธรรม ; 
ฉะนั้น  เราไดลูกหลานสมัยนี้  แตในทางที่มันสวยงามเฉลียวฉลาด  แตไมคอย 
มีศีลธรรม.  เพราะวาพอแมเองไมคอยไดคิดถึงศีลธรรม ;  เพราะมันยุงมากไป 
จนไมคอยมีเวลาคิดก็ได,  หรือมีเวลา  มันก็ไมคิดก็ได ;  มันก็หลงไปในทางวัตถุ 
ทางเนื้อหนัง  ยิ่ง ๆ  ขึ้นไปเหมือนกัน  นี่มันทําใหพันธุเลวลงในสวนศีลธรรม ; 
แตมันสวยงามขึ้นในฝายวัตถุธรรม. 

 
ขอน้ีคนที่มีอายุสัก  ๑๐๐  ป  ก็พอจะสังเกตเห็นไดวา  เด็ก ๆ  สมัยนี้ 

มันสวยขึ้น  สวยขึ้น  ทุก ๆ  ชั่วอายุคน ;  นี่มันทางวัตถุ  ทางเนื้อหนัง ;  แลวเด็ก ๆ  
ก็เรียนเกงขึ้น  เพราะพอแมก็เรียนเกงมากอน.  แตเรื่องทางความสงบรํางับ 
บังคับความรูสึก   ซึ ่งเปนรากฐานของศีลธรรมนั ้น   มันไมคอยมี ;  นี ้จึง 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๕๑

ไมเปนกรรมพันธุที่ดีเพื่อศีลธรรม,  แตเปนกรรมพันธุสําหรับความยุงเหยิง  สําหรับ 
กิเลส  สําหรับความยื้อแยง  สําหรับความระส่ําระสาย. 

 
ขอใหมองดูขอที ่  ๑  นี ้ว า  คุณคาของศีลธรรมที่ถายทอดทาง 

สายเลือดนั้น  มันก็สําคัญที่สุดอยูขอหนึ่ง. 
 

....       ....      ....      .... 
 
หัวขอที่  ๒.  คุณคาที่แสดงออกมาใหเห็นชัด  ตามที่ 

ปจจัยภายนอกแวดลอม. 
 
ทีนี้เมื่อเกิดมาแลว  มันก็มีการแวดลอม  คือการใหการศึกษา  ใหการ  

อบรม  ใหการกระทําตาง ๆ  เมื่อเกิดมาแลว ;  นี่ก็มีอยูสวนหนึ่งตางหาก. 
 

ถาม :  อันไหนจะสําคัญกวากัน  คุณคาทางศีลธรรมที่มีมาในสายเลือดกับ 
คุณคาทางศีลธรรมที่เราจะอบรม  เมื่อเขาเกิดออกมาแลว ;  ๒  อยางนี้ 
อยางไหนมันสําคัญกวากัน ?  มีความเห็นอยางไรลองวามา ? 

 
ตอบ :  เขาใจวา  สิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบ ๆ  นี้  รูสึกวาจะมีความสําคัญมากกวา. 

แตวาไมมีหลักฐานแนนอน  แตรูสึกวาจะมีความสําคัญมากกวา. 
เพราะมีตัวอยางมาก  ที่เด็กคลอดจากพอแมแลว  พอแมไมเลี้ยงตั้งแต 
วันแรกเกิดใหม ๆ  แลวไปอยูที่ไหน  ไปอยูกับใคร  พี่เลี้ยงเปนอยางไร 
แลวมันมักจะเปนอยางนั้น  ซึ่งมีตัวอยางอยูมากมาย. 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๕๒

ถาม :  เอา,  ใครอีก ?  มีความเขาใจเปนอยางไรอีก ?  กรรมพันธุสําคัญกวา 
หรือวาการอบรมทีหลังสําคัญกวา ? 

 
ตอบ :  ผมเขาใจวา  ตนเหตุมันอยูที่กรรมพันธุ  แตมันประกอบดวยการ 

อบรมดวย.  เรื่องสําคัญ   นี้ผมเขาใจวา  เปนเรื่องความลึกซึ้งของ 
จิตใจ ;  นี่ผมเขาใจนะเปนกรรมพันธุมากกวา. 

 
ถาม :  เอา,  ใครอีก ? 
 
ตอบ :  ผมรูสึกวา  สิ่งแวดลอมจะมีอิทธิพลมากครับ  คือวา  สามารถที่จะ 

ใหเปลี่ยนแปลงได  ทั้งภาวะของจิตใจ  และสวนที่เปนรางกาย ;เพราะ 
เหตุอีกอยางหนึ่งวา  ชีวิตนี้ตองการอยูรอด ;  ฉะนั้น  มันจะตองเปลี่ยน 
แปลงตามสิ่งแวดลอมใหได ;  ผมจึงยืนยันวา  สิ่งแวดลอมยังมีความ 
สําคัญกวา. 

 
ถาม :  ใครอีก ? 
 
ตอบ :  ผมวามันเทา ๆ  กันครับ  เพราะวาถาหากวาดีมาแตกรรมพันธุแลว 

มันก็ดีไปแลว  ๕๐  แลวเหลืออีก  ๔๐  คือการที่จะออกมาพบกับปจจัย 
ภายนอก  ซึ่งก็มีความสําคัญเทา ๆ  กัน. 

 
[ สิ่งแวดลอมสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมพันธุ ] 

 
ไดถามวา  พวกที่เห็นวา  เทา ๆ  กันนี่  ออกจะไดเปรียบ  เพราะเปน 

เรื่องที่พิสูจนยากพิสูจนไมได ;  แตใหเขาใจวา  คําวา  “สําคัญเทากัน”  นี่ 
มีขอยกเวนบางอยาง  คือมาคนละ  ๕๐  เปอรเซ็นต  คือครึ่งตอครึ่งจริง  แตวา 
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ครั้งที ่แลวมานั ่น   มันสิ ้นสุดไปแลว   มันผานพนไปแลว  ;  สวน   ๕๐  หรือ 
คร่ึงหลังนี้  มันยังกําลังจะวิวัฒนาการ  คือมันยังเปลี่ยนแปลงไดตามสิ่งแวดลอม. 
นี่เปนกฎเรื่องกรรม  ;  เมื ่อไดทํากรรมอะไรลงไป   มันก็มีผลเกิดขึ้นตามกฎ 
นั้น ๆ  คือเทานั้นอยางถูกตอง.  ทีนี้สวนที่คลอดออกมาแลว  มันเปนโอกาสที่จะ 
อบรมไดมาก  แมวาคาหรือนํ้าหนักจะมีมาอยาง  ๕๐ ตอ  ๕๐ เทากัน  แตซีกหลังนี้ 
มันมีโอกาสที่จะอบรมเรื่อย  เพิ่มข้ึนไดเรื่อย,  เพิ่มข้ึนไดเรื่อย,  มันจึงเปลี่ยนแปลง 
ไปตามกฎแหงกรรม  จนกระทั่งกลายเปนพระอรหันตไปก็ได. 

 
เราอยาลืมวากรรมพันธุ  เชื้อท่ีถายทอดมาทางสายเลือดน้ัน  มันก็ 

สําคัญมาก ;  เชนเดียวกับทุเรียน  ถาเปนพันธุที่ไมดี  แลวจะมาใหปุยบํารุงกัน 
เดี ๋ยวนี ้ม ันก็ดีไปไมได.  สวนทุเรียนพันธุ ด ีมาแลว   พอปลูกแลวมีการบํารุง 
อยางใหม  อยางแปลกออกไปอีก  มันก็จะดีกวาพอแมเดิมได  เพราะอํานาจแหง 
การกระทําในชั้นหลัง  ที่เรียกวา  สิ่งแวดลอม  คือไดแกสิ่งที่เรียกวา  กรรม. 

 
ดังนั้น   สําหรับมนุษย เรา   เมื่อมันมีความดีมาในสายเลือด   ใน 

กรรมพันธุ  ครึ่งหนึ่งคือ  ๕๐…เปอรเซ็นต  จากพอแม ;  นี้ก็เปนสวนหนึ่งที่ดีแน. 
พอออกมาแลว  ไดรับการอบรมอยางไร ?  ถาไดรับการอบรมผิด  มันก็เลวได ; 
เหมือนทุเรียนใสปุยผิด  อะไรผิด  มันก็เลวได.  แตถาไดรับการอบรมที่ดี  มันก็ 
ดีกวาเดิมได  ดีจนเปนพระอรหันตก็ได ;  ความสําเร็จในระยะหลัง  มันจึงอยู ที่ 
กฎของการกระทํา  แลวแตวาจะเอาอะไรใสลงไป. 

 
รวมความว า   การสํา เร ็จประโยชน ในขั ้นส ุดท าย   นี ้อยู ที ่การ 

กระทํา  หรือการอบรม  ที่จะทําใหเชื้อเลวลงก็ได,  ใหเชื้อดีไปกวาเดิมก็ได ; 
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แตก็ไมยกเลิกความดีที่มีมาในกรรมพันธุ ;  ฉะนั้น  เพื่อใหมนุษยดีในทางศีลธรรม 
ก็จะตองมีพืชพันธุที่ดี  ที่เลือกมาแลว  ที่อบรมมาดี  จนมีพืชพันธุที่ดี  คลอดออก 
มาเปนลูก  แลวยังไดรับการอบรมดีอีก  มันก็เลยดีถึงที่สุด. 

 
ฉะนั้น  ขอใหไปพิจารณาดูดวยวา  มันเปนไปไดตามนี้หรือไม ?  หรือ 

ถาไมเห็นดวย  จะคัดคานเสียเดี๋ยวนี้เลยก็ได  มีความเห็นอยางไรก็ลองวามา  ในการ 
ที ่จะวางกฎลงไป   วาตองทําพืชพันธุ ใหด ี ;และพอคลอดออกมาแลว   ตอง  
อบรมใหดีที่สุด ,  ให เปนการกระทําที่ถูกตอง   ก็จะไดมนุษยดี เต็มตามที่ เรา 
ปรารถนา. 

 
นี่เรื่องในสายเลือดหรือกรรมพันธุ  คือ  สิ่งที่จะถายทอดจากชั่วอายุคน 

ถึงชั ่วอายุคนในแงของ  คุณสมบัติของความเปนมนุษย  เราจะตองแวดลอม 
ใหดีตลอดเวลา. 

 
ถาม :  ทีนี้ในหัวขอท่ี  ๒ ;หัวขอท่ี  ๑  คือกรรมพันธุหรือสายเลือด,  หัวขอท่ี  ๒ 

คือ  เบิกบานออกมาเปนมนุษย  เปนคนแลว  ก็มีปจจัยแวดลอม  เราลอง 
ทายดูซิวา  สิ่งแวดลอมน้ีคืออะไร ? 

 
ตอบ :  สิ่งแวดลอมน้ีก็คือ  ที่เราเรียกเปนภาษาอยูเดี๋ยวนี้วา  คุณคาทางสังคม 

นี ้ค ือสิ ่งแวดล อม ,  จะเร ียกว า   เป นประเพณ ีหรือว ัฒนธรรม   หรือ 
อะไรก็ได  ที่ทําอยูเดี๋ยวนี้  ในการกิน  การอยู  การนอน  การเที่ยว  การ 
ใชของอะไรตาง ๆ  ที่เรียกวา  คุณคาในสังคม  วาอะไรมีคา  อะไรไมมี 
คา ;  นี ่ค ือสิ ่งแวดลอม   ที ่จะทําใหเด ็กที ่เก ิดมาใหมนี ้  เปลี ่ยนแปลง 
ไปตามคุณคาพวกนี ้แหละ ;  ซึ ่งลวนแตมาจากความคิดความเห็นที่ 
เราใหคุณคาแกมันเทานั้นเอง. 
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ถาเราจะพูดวา  การแวดลอมทางสังคม  โดยสังคม  นี่มันกระโดด 
เร็วเกินไป ;  จะตองนึกถึงการศึกษา,  การอบรมกันแตออนแตออก  เมื ่อยัง 
นอนอยูในเบาะ  ใหเปนขึ้นมาอยางถูกตอง  กอนจะไปมีการสังคมนอกบาน. 
ขอน้ีก็ถูกแลว  ตามตัวหนังสือ  จะเรียกวา  การสังคมก็ได  คือพอเด็กเกิดออกมา 
ชั่วโมงเดียวเทานั้น  มันก็เรียกวามีการสังคมได  คือมีพอและแม  หรือผูที่เขาไป 
แตะตอง ;  นี่ก็เปนการสังคมได,  จะเรียกวาสิ่งแวดลอมได  จะเรียกวาสังคมก็ได ; 
แตยังไมเรียกดีกวา. 

   
คําวา  “สังคม”  เอาไปไวเรียกตอเมื่อเด็กโตแลวไปเลนหัวกับใครได, 

ไดรับการแวดลอมอยางไรภายในสังคมนั้น ;  เพราะตองมีการอบรม  ศึกษาอยาง 
สม่ําเสมออยางถูกตอง  ตั้งแตออนแตออกไปจนกระทั่งตาย.  แตวาเดี๋ยวนี้จะ 
ตั้งปญหาขึ้นมาวา  การใหการแวดลอมอบรมอยางนี้  นั้นโดยใจความคืออะไร ? 
โดยใจความนั้น  อยากจะใหเล็งไปถึงในขอที่วา  คือ  การตอนรับกรรมพันธุ, 
แลวปรับปรุงขยับขยายพัฒนาใหกลายเปนพืชพันธุใหมที่ดี. 

 
[ การตอนรับและพัฒนากรรมพันธุ ] 
 

การแวดลอมนี ้  คือการตอนรับกรรมพันธุ ที ่ม ีมาแลวในสาย 
เลือดของเรา  ที่ติดมาในทารกคนนั้น ;  การที่เราแวดลอมมัน  นั้นคือการตอนรับ 
คุณคาทางกรรมพันธุที่มีมาแลวในสายเลือด ;คือการยอมตอนรับใหเหมาะสม. 
ทีนี้  ตอจากนั้นก็พัฒนามัน.  พัฒนาคือ  ทําใหดีขึ้น ๆ  ตอไปใหม  ใหเบิกบาน 
และใหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี  ใหสุดเหวี่ยง  อยางนี้มากกวา ;  จึงเรียกวา 
การตอนรับแลวพัฒนามัน.  การศึกษาอบรมตั้งแตคลอดออกมา  จนกระทั่ง 
ตายนี้  ก็คือสิ่งนี้. 
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ถาจะถามวา  การทําการตอนรับ  แวดลอมน้ีคืออะไร ?  ก็คือตอนรับ 
ความดี  ที่มีมาในกรรมพันธุ,  และทําใหวิวัฒนาการตอไปในทางที่ดีขึ้น.  แลวเรา 
จะปฏิบัติอยางไรเกี่ยวกับขอน้ี ?  ก็คือบิดามารดานั่นแหละจะตองรูเรื่องนี้  แลวก็ทาํ 
ใหมันเปนการตอนรับ.ถาตอนรับไมดี  ก็อาจจะทําลายบางสวน  บางอยางเสีย 
ก็ได ;  เหมือนมือรับของไมดี  ทําใหบ้ีแบนไป  ทําใหสกปรกไปก็ได. 

 
การพัฒนาก็ตองพัฒนาอยาถูกตองตั้งแตออนแตออกมาอีกเหมือน 

กัน ;  จนเปนเด็ก  จนเปนหนุมสาว  จนเปนผูใหญเองแลวก็จะตองพัฒนากัน 
เรื่อยไป. 

 
นี้คือคาของศีลธรรมที่แสดงออกมา  ในเมื่อสัตวนั้นไดรับการตอนรับ 

และพัฒนา  หลังจากที่คลอดมาแลว  คือ  เพาะปลูกกรรมพันธุนั้นใหเปนพันธุที่ดี 
เต็มท่ีตอไป. 

 
....       ....      ....       .... 

 
หัวขอที ่  ๓. คุณคาท างศีลธรรมที ่มน ุษยจะตอ งมีท ุก 

อิริยาบถ. 
   
คุณคาทางศีลธรรมที่มนุษยจะตองมีทุกอิริยาบถ  นี้เราไมไดพูดถึง 

กรรมพันธุ  หรือไมไดพูดถึงการอบรมที่แวดลอมโดยตรง ;  แตเราพูดถึงความ 
จํา เปนที ่มนุษยจะตองประพฤติกระทําดวยตนเอง   หรือดวยการชวย 
เห ล ือ ขอ งผู ช ว ย เห ล ือ ก ็ต าม   ให ม ีสิ ่ง ที ่ เ ร ีย ก ว า   ศ ีล ธ ร รมนั ้น อ ยู ท ุก 
อิริยาบถตั้งแตคลอดออกมา  จนกระทั่งตาย. 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๕๗

ขอใหลองพิจารณาดูใหดี  ใหมองเห็นความจริง  เห็นขอเท็จจริงขอน้ี 
เพื่อวาจะไดทําอยางระมัดระวัง  ละเอียดลออถึงที่สุด.  เดี๋ยวนี้ตามที่สังเกตเห็นอยู 
ไดกระทํากันอยางหยาบ ๆ  ไมระมัดระวังใหถูกตอง  ใหนาชมทุกกระเบียดนิ้ว 
แลวก็ติดนิสัยเลวอันนี้มาจนกระทั่งโตเปนผูใหญ.  บวชเปนพระเปนเถร  แลวก็ยัง 
เลวถึงขนาดที่วาทําอะไรก็ทําหยาบ ๆ  หวัด ๆ ;  มองขาม ;  ไมทําอยางละเอียดลออ 
ใหแสดงถึงความมีศีลธรรมอยูทุก ๆ  อิริยาบถ.  เปนผูนําทางธรรม  ทางศาสนา 
อยูแลว  ยังทําหยาบเสียเอง  ไมมีลักษณะแหงศีลธรรมอยูทุกอิริยาบถ ;  แลว 
ทําไมจะไปเกณฑใหชาวบานทํา.  ขอน้ีตองขอรองเปนพิเศษ  วาตองทํา. 

 
[ การพัฒนาทารกใหมีศีลธรรมทุกอิริยาบถ ] 

 
คนทุกคนจะตองระมัดระวังในการพัฒนาทารก  ที่คลอดออกมา 

จากทองแม  โดยมีหลักที่จะยึดถือทางศีลธรรมวา  จะทําอยางละเอียดลออ  สุขุม 
ถึงที่สุด  ไมใหยกเวนแมแตกระเบียดนิ้วเดียว  ที่จะเปนชองโหวสําหรับความไมมี 
ศีลธรรม  จึงขอใหไปตรวจสอบกันเสียใหม  สังคายนาเสียใหม  นับตั้งแตวาคลอด 
ออกมาจากทองแม  จะตองไดรับการอบรมแวดลอมใหมีศีลธรรมอยูตลอดเวลา 
อยาไปทําผิด  คือไปแวดลอมดวยสิ่งที่ทําใหไมมีศีลธรรม. 

 
อยางไรก็ดี  ขอน้ียอมรับวามันเปนของยาก  ที่วาใครจะมีความรู 

ความเขาใจถูกตองสมบูรณ  จนถึงชั้นที่จะมาจัดมาทํา  ใหทารกที่ออกมานั้น  ไดรับ 
การแวดลอมดวยสิ่งที่สงเสริมศีลธรรม  โดยดานเดียว.  แตถึงอยางไรก็ดี  บรรพ- 
บุรุษสมัยกอนโนน  เขาก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี  ที่ไดทํากันมาแลว  เพื่อมี 
ผลอยางนี้อยูไมนอย ;  เราไปละทิ้งเสียบาง  เปลี่ยนแปลงเสียบาง  กระท่ังงมงาย 
โงเขลาไมรูวาจะทําอยางไร  มันก็สูญหายไปเสีย.  ควรจะรื้อฟนกันขึ้นมาใหม 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๕๘

มาทํา ให ล ูก ท า รกนั ้น ได ร ับ ก า รแวดล อม ที ่ถ ูก ต อ ง   ในการที ่จ ะ เป น ผู มี 
ศีลธรรมไปตั ้งแตแรกคลอดออกมา ;  มันเปนเรื ่องยืดยาว  มีรายละเอียดมาก 
พูดที่นี้ก็ลําบาก  แตก็จะใหไวแตหัวขอ  ซึ่งเอาไปคิดไดเอง. 

 
ทีนี ้ต อมาก็ถ ึงขั ้นที ่จะม ีช ีว ิตอยู   ตั ้งแตเก ิดจนตาย   อีกเหมือนกัน 

จะตองบริหารรางกาย  หรือเปนอยู  ที่เรียกกันวา  :  เร่ืองกิน  เร่ืองอยู ;  กิน  อยู 
ใช   สอย   อะไรก็ ต าม   จะต อ งป ระกอบอยู ด วยศี ล ธรรม   จะต อ ง เป นผู มี 
หิริโอตตัปปะอยาง เต ็ม ที ่  อยู ในจ ิตใจ   ในความคิดความน ึก .  ตองไม ทํา 
ความชั ่วเมื ่อได โอกาส   คือคนไม เห ็น ,  ฉะนั ้น   จะต องอบรมให เขาม ีความ 
ละอาย   แมอยู คนเดียว   ก็ไมกลากระทําสิ ่งที ่ไมน าดู ;  นี ้ม ีรายละเอียดมาก 
ไปศึกษาเอาเอง  :- 

 
ตั้งแตกินอาหาร  ถายอุจจาระ  ปสสาวะ  อาบน้ํา  อาบทา  อะไร  ขอให 

ทําดวยสติส ัมปชัญญะ   ที ่ส ง เสริมศีลธรรม .  อยาไปทําตามอะไรก็ไม รู  ; 
ไมรูจะเรียกวาอะไรก็เรียกวา  วัฒนธรรมใหม ๆ  ,วัฒนธรรมสมัยใหม  ซึ่งปราศจาก 
หิริและโอตตัปปะ.  ในการพูดในการจา  การนุ งการหม  การอะไรตาง ๆ  ที่ไมมี 
หิริและโอตตัปปะนั ้น   อยาใหมันมีเขามา .  และขอใหสังเกตดู  จนถึงกับไม 
ดูถูกดูหมิ่นวัฒนธรรมโบราณ   โดยเฉพาะของคนไทยเรา  ที่มีหิริและโอตตัปปะ 
มาก ;  เชนวาขางนอกนุ งหมอยางไร  เขาไปในหองน้ํา  หองสวมที ่มิดชิด  ก็ยัง 
มีวัฒนธรรมที่ระมัดระวังอยางนั้น  อยางนี้ เปนตน.  นี่ เรียกวาในชีวิตที่ เปนอยู 
ประจําวันก็มีศีลธรรม. 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๕๙

ทีนี้  อันสุดทาย  ก็หนาที่การงาน  เรามีชีวิตอยูนั้นสวนหนึ่ง  และเรา 
ตองทําการทํางานโดยเฉพาะก็คืออาชีพ  ซึ่งมีการขยายวงออกไป  ถึงการเกี่ยวของ 
กับผู อื ่น  หรืองานสังคม  เรามีหนาที ่การงานจนตาย ;  ทีนี ้ก็เราก็ระมัดระวัง 
การงานนั้น  ใหมีศีลธรรมอยูในตัวการงาน. 

 
สรุปความขอน้ีกันเสียทีวา  คานิยมในรูปแบบตาง ๆ  กัน  ของศีลธรรม 

สําหรับมนุษย  และที่เกี ่ยวกับมนุษยนั ้น  ใหดูคานิยมของมัน  นับตั้งตนมา 
ตั้งแตกรรมพันธุ  ที่ถายทอดมาจากบิดามารดาทางสายโลหิต ;  แลวก็มาดู 
ตอนที่คลอดออกมาแลว  ไดรับการแวดลอมอยางมีศีลธรรม ;  แลวก็ดูใหละเอียด 
ไมมีชองวางแมแตนิดเดียววา  จะตองประกอบอยูดวยศีลธรรมนี้ทุก ๆ  อิริยาบถ 
นับตั้งแตเกิดออกมา  นับตั้งแตการกินการอยู  เพื ่อมีชีวิตอยู  กระทั่งถึงการมี 
การศึกษา  ทําการทํางาน  ตามท่ีมนุษยควรจะทําอยางมนุษยที่จะตองทํา  ทําดวย 
ความมีมนุษยธรรม ;  ไมใชวาจําเปนจะตองหาเลี้ยงชีพเพียงอยางเดียว  หรือวา 
เพื่อความสุขสนุกสนาน  ทางเนื้อทางหนัง  ทางอายตนะอยางเดียว.  นี่คือศีลธรรม 
ที่มีคุณคาในรูปแบบตาง ๆ  กัน  ที่เกี่ยวกับมนุษยคนหนึ่ง ๆ  . 

 
....      ....      ....      .... 

 
ทีนี้  สวนที่  ๒.  คานิยมของศีลธรรมที่จะมองดู

จากสังคม. 
 
สิ่งที่เรียกวา  ศีลธรรมที่เกี่ยวกับสังคมไดพูดมาแลว  อธิบายใหฟง 

พิจารณาแยกแยะใหฟงจนจําไมไดวากี่สิบคร้ังแลว  จะยังจําไดอยูหรือไม ?  คือ 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๖๐

หัวขอท่ีวา  สิ่งที่สังคมจะตองกระทํา  ที่เรียกวา  กิจของสังคม  หรือสังคมกิจ  ทุกชนิด 
นั้นไมมีอะไรที่ไมใชศีลธรรม,  เอา,  ทําไมตองจดเลา  ขอน้ีพูดมาหลายสิบครั้ง 
แลว.  ทีนี้ก็เหลือแตจะสอบดู  :- 

 
ถาม :  เขาใจวาอยางไรที่วาไมมีอะไรที่ไมใชศีลธรรม  ในบรรดากิจท่ีสังคมจะ 

ตองทํา ;  เห็นดวยหรือคัดคาน,  ถามอยางนี้กอน ? 
 
ตอบ :  ขอน้ีเห็นดวย  เพราะวาหลักของสังคมนั้นคือ  ความปรกติ ;  เชนเดียว 

ก ับความหมายของคําว าศ ีลธรรม .  เพราะฉะนั ้น   นโยบาย   หรือว ิธี 
หรือวิชาอะไรก็ตามในสังคม   จะเปนวิชาเศรษฐกิจ  หรือวิชาทางการ 
เมือง  หรืออะไรก็ตาม  ถาเปนวิชาที่ถูกตอง  วิชาที่ดี  ก็ตองทําใหสังคม 
ปรกติ   เมื่ อ ทํ าสั งคมป รกติ ได   วิ ชานั้ น ก็ ต อ งมี แก น เป นศี ล ธรรม . 
 

นั่นคือใจความสําคัญ  สรุปไดวา  กิจการที่มนุษยจะตองทําเกี่ยวกับ 
สังคมทุกชนิด   ไมม ีอะไรที ่ม ิใช ศ ีลธรรม ,  ไมม ีอะไรที ่ไม ใชศ ีลธรรม .  ยอน 
นึกไปถึงสวนบุคคล  ที่ไดพูดมาหยก ๆ  วา  ไมมีอะไรที่ไมใชศีลธรรม  ตั้งแตเกิด 
จนตาย ;  ตองกระทําอะไรอยางที่มีคาทางศีลธรรม.เดี๋ยวนี้เมื ่อเติบโตเปนผูใหญ 
มีความผูกพันกันเปนสังคมมนุษยแลว  กิจท่ีสังคมนั้นจะตองทํา  ก็ไมมีอะไรที่มิใช 
ศีลธรรม. 

 
แตเดี ๋ยวนี ้  มนุษยไดแยกหนาที ่นั ้น  ๆ  ออกไปเปนหลาย  ๆ  อยาง 

จนไมมีคําวา  ศีลธรรมเหลืออยู  ;  เชน   การศึกษา  การประกอบอาชีพ   การ 
ปกครอง  การเมือง  การเศรษฐกิจ  กระทั่งการทําสงครามรบราฆาฟน  เขาก็แยก 
ออกไปเปนอยาง  ๆ   แลว   ความหมายของศีลธรรมก็หายไปหมด .  เดี ๋ยวนี้ 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๖๑

เรามากระตุกกลับมาใหมวา  ทั้งหมดนั้น  ทุกอยางนั้น  ไมมีอะไรที่ไมใชศีลธรรม, 
มันเปนศีลธรรม ;  การทําหนาที่ของมนุษยทุกอยางเปนเรื่องของศีลธรรม  :- 

 
ก.  การศึกษาของมนุษย  นับตั้งแตเร่ิมมีการศึกษาของมนุษย,  ก็ 

เปนเรื่องของศีลธรรม. 
ข.  การทําหนาที่ทั่ว ๆ  ไปของมนุษยเรา  เชนการสงเคราะห,  ก็เปน 

ศีลธรรม. 
ค.  การประกอบอาชีพ  ก็คือการดํารงอยูอยางมีศีลธรรม. 
ง.  การดําเนินการปกครองบานเมืองประเทศ  นี้ก็เปนศีลธรรม. 
จ.  การเมืองที่ตองทําทั้งในประเทศ  นอกประเทศ,  นี้ก็เปนศีลธรรม. 
ฉ.  ตัวการเศรษฐกิจน่ันแหละ  คือตัวศีลธรรมที่จะตองทําใหดีที่สุด. 
ช.  การทําสงครามกันก็เปนเรื่องศีลธรรม ;  ถาทําถูกตองตามความ

หมายอันนี้  ก็คือทําสงครามเพื่อความมีอยูแหงความถูกตอง. 
 
การทําสงครามไม ใช ฆ าก ัน เล นด วยอํานาจของก ิเลส   เห ็น 

ประโยชนของตัว  แลวก็ฆาผูอื่นอยางนั้นไมใชศีลธรรม,  และไมใชสงครามใน 
ความหมายนี้ ;  และไมใชสิ่งที่มนุษยจะตองทํา ;  กระทั่งวา  การประหารชีวิต 
คนกระทําผิด  ใหตายไปโดยสมควรแกโทษ  นี้ก็เปนศีลธรรม ;  หรือการไปรบรา 
ฆาฟนกันใหเกิดความถูกตองขึ้นมา  ในระหวางประเทศชาติในโลกนี้  ก็เรียกวา 
ศีลธรรม.  แตวา  เขาจะทําสงครามกันดวยความหมายอันนี้หรือไม  มันอีกเรื่อง 
หนึ่งตางหาก. 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๖๒

เดี ๋ยวนี ้เรามาชี ้เฉพาะแงที ่ว า   ถาทําอยางถ ูกตองแลวก ็เป น 
ศีลธรรมไปหมด  แมแตการตองรบราฆาฟนกัน  เพราะไมมีทางเลือกอยางอื่น. 
เหมือนกับเราจะตองกินยาถาย  หรือใหสัตวกินยาถาย  ซึ่งจะตองมีสัตวพยาธิตายมาก, 
ถามันมีความถูกตอง  หรือมีเหตุผลท่ีถูกตอง  หรือทําไปดวยเจตนาเพียงเทานั้น 
มันก็ยังเปนศีลธรรมอยูนั ่นแหละ ;  คือมีขอยกเวนทางศีลธรรม  ที่ทําใหมนุษย 
กินยาถายได. 

 
แมพระก็ฉันยาถายได  ทั้ง ๆ  ที่วายาถายมันทําใหตัวพยาธิตายไป ; 

แตถาแกลงฆาสัตวเล็กสัตวนอย  อะไรก็ตาม  เลนโดยไมมีเหตุผลทางศีลธรรม 
มันก็ตองเปนบาปเปนกรรม,  เปนปาณาติบาติอยางนี้.  ใหรูจักแยกความหมาย 
ของคําพูด  หรือการกระทําอยางเดียวกันออกเปน  ๒  อยาง  เพราะมันมีความหมาย 
เปน  ๒  อยาง  :  ความหมายที่เปนไปในทางศีลธรรม  มีเจตนาอยางหนึ่ง,  ความ 
หมายที่เปนไปทางกิเลส  ก็มีเจตนาอีกอยางหนึ่ง.  สิ่งที่อยากจะพูดแลวพูดอีก 
อยากจะใหเปนที ่เขาใจกัน   ในขอนี้ก็สรุปความอยางนี ้วา  ไมมีอะไรที ่ไมใช 
ศีลธรรม. 

 
การศึกษา ;  นับตั ้งแตวา   ลูกเด็ก  ๆ   จะตองศึกษา   ผูกพันกัน 

เปนหมู   เรียนรวมกัน   อะไรอยางนี ้  มันก็ตองมีศีลธรรม ,  ตองเปนไปอยาง 
ถูกตองตามเรื่องของศีลธรรม ;  มิฉะนั้นก็จะเปนชอง  เปนโอกาสแหงการทําชั่ว 
ทํา เลว   อยางหาชิ ้นด ีไม ได .  ฉะนั ้น   ระวัง   เรื ่อ ง เพศศึกษา   สหศึกษา 
อะไรตาง  ๆ   ถาปราศจากความหมายเพื ่อศีลธรรมแลว   ไมใชการศึกษา 
ในที่นี้ ;  ถาเปนการศึกษาในที่นี้  คือถูกตองแลว  ตองมีหัวใจเปนศีลธรรม. 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๖๓

การทําหนาที่การงาน,  พอเสร็จจากการศึกษาแลว  เราก็ตองทํา 
หนาที ่การงาน ;  ถายังมีความหมายอันถูกตองอยู   ก็จะเต็มไปดวยศีลธรรม 
นับตั้งแตวา  มีหนาที่การงานที่เหมาะสม  ปฏิบัติไดดี  ไมมีใครเดือดรอน  แมแต 
ตนเองไมเดือดรอน  ผูอื่นไมเดือดรอน  มีความเจริญสบายกัน  พรอม ๆ  กันไป 
อยางนี้เปนศีลธรรม. 

 
ทีนี้  ดูใหแคบเขามา  วา  การงานที่ทําเพื่ออาชีพ  เลี้ยงปาก  เลี้ยง 

ทองของตัวแท ๆ  ก็ยังเปนเรื่องของศีลธรรม ;  เพราะวาศีลธรรมมีความหมาย 
มากมายหลายอยาง  และแตละอยางมันกวางเหลือเกิน.  ถายังไมลืมเสียใน  คําวา 
สีละ  แปลวา  ปรกติ  ละก็  คงจะเขาใจได ;  เพราะมันมีความหมายรวมจุดอยูที่นั่น. 
เรามีอาชีพก็เพื่อใหมันเกิดการปรกติขึ้นมา ;  ถาไมมีอาชีพแลว  ก็ไมมีอะไรจะกิน 
แลวเกิดความลําบากระส่ําระสาย  จนกระทั่งถึงตาย.  ฉะนั้น  บุคคลหรือครอบครัว 
ตองมีอาชีพ.  การทําอาชีพใหรอดชีวิตอยู  อยางผาสุก  อยางสงบเรียบรอย  นี้ก็ 
เปนศีลธรรม. 

 
เปนอันวา  การประกอบอาชีพอยูนั่นแหละ  คือการประพฤติ 

ศีลธรรม.  ทําไปจะตองแยกเปนคนละอยาง  เรียนเปนคนละอยาง  แลวทํากัน 
คนละที ;  นี ้ก็คือความโงที ่ม ันเพิ ่งจะเกิดมา.  เมื ่อการศึกษาเดินไปผิด  แยก 
วิชาออกไปหลายแขนง  จนไปสุดโตงสุดเหวี่ยงกันอยู  แตละแขนง ๆ  ไมมารวมจุด 
อยูที่ศีลธรรมคําเดียว  มนุษยนี้ก็เลยไมมีความสงบสุข  ไมสมกับวาเปนมนุษย 

 
การปกครองบานเมือง  แบบเผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราช 

ก็ดี  ประชาธิปไตย   ก็ดี  ทุกแบบถาเปนการถูกตองแลว   การครองเมือง 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๖๔

นั ้นจะเปนศีลธรรม  คือการกระทําใหมีความงาย  ความสะดวกในการที ่ทุกคน 
จะอยู ก ันเปนผาสุก .  เพราะฉะนั ้น   การปกครองก็คือการศีลธรรม .  วิชาการ 
ปกครอง   คือวิชาศีลธรรมที ่อยู อยางลึก   จนไมมองกัน  ;  กระทั ่งการเมือง 
ซึ่งเดี่ยวนี้  รูจักกันแตในแงสกปรก  หลอกลวงทั้งนั้น  เลยไมมีศีลธรรมในการเมือง 
และการเมืองก็เลยไมใชศีลธรรม. 

 
  แตถ า เอ าตามธรรมชาต ิเด ิม  ๆ   ของมนุษย  ที ่บ ริส ุท ธิ ์แล ว 

กิจกรรมที ่เปนการเมืองนั ้น   ก็เปนศีลธรรม  ;  เพราะวาผู ที ่ฉลาด   หรือมี 
อํานาจ  หรือวาทุกคนมอบอํานาจ  ก็ดําเนินกิจการนี้ไป  ในลักษณะที่ทุกคนจะมี 
ความสงบสุข   ไดรับอิสรภาพ   เสรีภาพ   อะไรอยางถูกตอง .  เพราะฉะนั ้น 
การเมืองคือศีลธรรมอยางยิ ่ง   อยางนาบูชา  ;  แตเดี ๋ยวนี ้ม ันเปลี ่ยนรูปเปน 
การเมืองสกปรก  การเมืองหลอกลวง  ก็ไมควรจะเรียกวาการเมือง  มันเปนการเมือง 
เลนตลกอะไรอยางหนึ ่งมากกวา.  ถาเรียกวาการเมือง  ก็แยกตัวออกไป  เปน 
การเมืองของกิเลส ;  ไมใชการเมืองคือศีลธรรมอยางที่กําลังพูดอยูนี้. 

 
  ท ีนี ้  มาด ูสิ ่งที ่เป นป ญหาอย างมากที ่ส ุดในโลกป จจ ุบ ันนี ้  ค ือ 

เรื่อง  เศรษฐกิจ  น้ําตาลแพง  ขาวสารแพง  หมูแพง  อะไรก็ยุงไปหมด  เร่ือง 
เศรษฐกิจนี ่.  ทํานา   ทําไร  ก็รวมกันเรียกวาเศรษฐกิจ  ;  ที ่แทม ันเปนเรื ่อง 
ศีลธรรม .  ถาทุกคนทําไปดวยเจตนาดี  แลวสิ ่งเหลานี ้จะไมสรางปญหาขึ ้น . 
ความหมายของคําวา  เศรษฐกิจ  ทําการคา  โดยผูคา  นี้ก็เพื่อใหความสะดวก ; 
เพราะวาตองมีการแลกเปลี่ยน  ตองเก็บรักษา  ตองสนองความตองการเมื่อถึง 
โอกาส  มันจึงตองมีการคา  หรือการกระทําที ่เกี ่ยวกับการคา.  ฉะนั ้น  พอคาก็ 
ไมควรจะเปนผูที่คอยจองโอกาสแตจะหากําไรอยางตาถลน ;  นั้นคือไมมีศีลธรรม. 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๖๕

ถาสํานึกตัววา  เราเปนผูจัดการคา  เพื่อใหเกิดการสะดวกในสังคม 
ใหสังคมไดรับความสะดวก  ในการที่จะถายทอดถายเทอะไรซึ่งกันและกัน  อยางนี้ 
แลวการคานั้นก็เปนศีลธรรมทางสังคม  เพื่อประโยชนแกเพื่อนมนุษยจะไดสงบสุข. 
นี ่,  เศรษฐกิจที่ประกอบไปดวยธรรม   ก็เปนศีลธรรม  ;  แตมันหาไมได ; 
มันกลายเปนแตโอกาสของบางคนบางพวกที่จะสรางกําไรมหาศาล ;  เร่ืองเศรษฐกิจ 
ก็เปนเรื่องเลวทรามไป  เปนเรื่องที่ทําใหมนุษยปนปวนยุงยากที่สุด  ในหมูมนุษย. 

 
โดยเฉพาะในปจจุบันนี้  ที่วา  เกิดฝายซาย  ฝายขวา  เกิดนายทุน 

เกิดชนกรรมาชีพ   อะไรขึ ้นมา   ก็เพราะการเศรษฐกิจ   มันไมมีศ ีลธรรม 
เสียเลย .  ถาเศรษฐกิจยังคงเปนศีลธรรมมีศีลธรรม   ปญหาเหลานี ้ก็มีไมได 
แลวมนุษยก็อยูกันดวยความสงบสุข. 

 
  การทะเลาะวิวาท  ซึ่งขยายตัวเปนการสงครามนี่  ดูใหดีวา  ทําไม 

จะตองทะเลาะวิวาท ?  ทะเลาะวิวาทดวยกิเลส  หรือวาทะเลาะกันดวยเหตุผล  หรือ 
สติปญญา  ?  สําหรับการสงคราม   ก็คือการทะเลาะวิวาทนั่นเอง .  ถาทํา 
ไปดวยกิเลส  มันก็เปนเรื่องฆาฟนกันอยางสัตวเดรัจฉาน ;  ถาทําไปดวยสติปญญา 
ก็จะจัดการอะไรใหเรียบรอยไปได  เพื่อความสงบสุขของมนุษย  ซึ่งฝายหนึ่งจะตอง 
กระทํากับฝายหนึ ่ง  ซึ ่งเปนฝายที ่เปนพาล  หรือเปนอันธพาล ;  ฉะนั ้น  การ 
ปองกันตัว  หรือปองกันความเปนธรรม  นี้ก็เปนศีลธรรม. 

 
การทําใหเกิดความสงบสุข   เด็ดขาด   ราบคาบลงไปได  นี ้ก็ 

เปนศีลธรรม  ;  หากแตวาตองทําดวยจิตใจที่บริสุทธิ ์  หรือประกอบอยูดวย 
ศีลธรรมนั่นเอง. 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๖๖

ดูจะหมดแลวกระมัง  ถาพูดใหเห็นไดวา  แมแตสงครามก็คือศีลธรรม 
ดูจะไมมีอะไร  ที่จะเปนปญหาวามิใชศีลธรรม. 

 
ทีนี้   ขนบธรรมเนียม   ประเพณี   นั้น   เปน เครื่องรองรับ  

ศีล ธ ร รม   เ ปน เป ลือ ก ข อ งศีล ธ ร รม   เ ปน ภ าชน ะ รอ ง รับ ศีล ธ ร รม .  
ศีลธรรมคือการกระทําเพื่อใหเกิดความสงบ  หรือความปรกติอยูในรูปตาง ๆ  กัน ; 
พอเราเห็นวาอยางนี้ดี  ก็ทําเปนธรรมเนียมประเพณีขึ้นมา.  คนทีหลังไมตองคิด 
ใหมันยุงหัว  ทําไปไดตามขนบธรรมเนียมที่ไดมีอยูแลว  ก็จะอยูกันเปนสุขได. 
อยางนี้เราเรียกวา  ประเพณีหรือขนบธรรมเนียมนั้นเปนภาชนะ  หรือเปนเปลือก 
ที่จะรักษาศีลธรรมไว  ใหอยูอยางเดนชัด  มั่นคงและงายสําหรับทุกคน  แมคนที่ 
ไมมีสติปญญา. 

 
ในสมัยโบราณ   เราจะพบวา   เขามีขนบธรรมเนียมประเพณี 

ที่ดี ๆ  มากมาย  ซึ่งลวนแตทําใหคนเสียสละ  ไมเห็นแกตัว  ทําลายความเห็น 
แกตัว  แลวไปสรุปอยูที ่ความรูสึกวา  เราทุกคนเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ 
ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น.  เขาสอนใหคิดเชนนั้น  ใหทองบนเชนนั้น  ใหมีการ 
กระทําเพื่อความเปนอยางนั้น ;  มีการทําบุญชนิดที่เจือจาน  ในลักษณะที่ถือวา 
ทุกคนเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น. 

 
การกระทํานั ้น   มักจะกระทําในรูปของสวนรวม   เชนสราง 

อะไรขึ้นมา  หรือบํารุงอะไรขึ้นไว,  รักษาอะไรใหคงอยู  :  แมน้ํา  ลําคลอง 
หวยหนอง  คลองบึงบาง  ก็รักษากันไวอยางดี  ไมรุกล้ํา  ไมเอาเปรียบ ;  มีการ 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๖๗

เสียสละ  ไมเห็นแกตัว  เห็นแกผูอื่น  เห็นวาเปนมนุษยดวยกัน  สรางวัดสรางวา 
ขึ้นมา  สรางสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมา  เพื่อประโยชนแกทุกคน. 

 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันนี้มันหายไป  หรือมันสูญไปโดยเจตนา 

เปลี่ยนเปนเรื่องรูปแบบสําหรับกอบโกย  หรือเอาเปรียบกันเสีย  เปนเรื่องการคา 
ไปเสีย.  แมจะสรางวัดสักวัดหนึ่ง  ก็กลายเปนเรื่องการหากําไรของคนหลาย ๆ  ฝาย 
มันก็ผิดความมุงหมายเดิม. 

 
นี้เราก็ตองรูจักสิ่งที่เรียกวา  ขนบธรรมเนียมประเพณี   นี้ใหดี ๆ ; 

เพราะเดี๋ยวนี้มักจะรวมเรียกวา  วัฒนธรรม.  ระวังใหดี  ถามีเจตนารมณผิด 
มันไมเปนศีลธรรม ;  เปนวัฒนธรรมเนื ้อหนัง  ตามใจกิเลส  สงเสริมกิเลส 
เหมือนที่เรียกกันวา  วัฒนธรรมใหม  วัฒนธรรมตะวันตก  วัฒนธรรมฝร่ัง  ที่ทําลาย 
ศีลธรรม ;  วัฒนธรรมเหลานั้นทําลายศีลธรรม. 

 
ขอทําความเขาใจแทรกตรงนี้สักนิดวา  เมื่ออาตมาพูดวา  “ฝร่ัง”  นั่น 

คือพูดตามธรรมเนียม  วาฝรั่งสวนมาก. 
 
ฝร่ังสวนมากนี่นิยมทางวัตถุ  รูจักแตวัตถุ  สงเสริมกาวหนาแตเร่ือง 

ทางวัตถุ ;  นี่เปนเรื่องของฝรั่งใหม ๆ.  ฝรั่งเกา ๆ  ที่ไมหลงนิยมวัตถุก็มี ; 
เดี๋ยวนี้ฝรั่งที ่ยังดีอยูก็มี  แตเปนสวนนอย.  เพราะฝรั่งเขาเกงในทางกาวหนา 
ทางประดิษฐ  แลวก็เปนไปในทางวัตถุมากขึ้น  จนเกิดวัฒนธรรมลามกอนาจาร 
เชนที่นําเขามาในประเทศไทยเปนตน. 

 
เมื่อเรียกวาฝร่ัง  หมายถึงฝรั่งสวนหนึ่ง  จําพวกหนึ่ง,  ที่เปนวัตถุนิยม 

เกินไป  ตามใจกิเลสมากเกินไป,  ก็จะมีวัฒนธรรมเนื้อหนัง  กามารมณ  ปราศจาก 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๖๘

ศีลธรรมโดยสิ้นเชิง.  ฉะนั้น  เมื่อพูดวาวัฒนธรรม  ก็ใหรูวา  วัฒนธรรมไหนละ ? 
วัฒนธรรมอยางไร ?  วัฒนธรรมฝายไหน ?  วัฒนธรรมฝายที่จะบังคับกิเลส  หรือวา 
วัฒนธรรมฝายที่จะตามใจกิเลส ?  ขอใหระวังใหดี ๆ.  เดี๋ยวนี้แมแตการศึกษา 
ก็ไปตามกนฝรั่งในสวนนี้เสียมาก  ก็เลยทําใหเปนฝรั่งแบบน้ีเลย ;  เราก็สูญเสีย 
วัฒนธรรมเดิม  คือสูญเสียศีลธรรมนั่นเอง. 

 
นี่แหละการศึกษาก็คือศีลธรรม,  การประพฤติปฏิบัติทุกอยางทุก 

ประการ  ก็คือศีลธรรม  ;  แมกระทั่งการเมือง  การเศรษฐกิจ  การสงคราม 
ก็คือศีลธรรมโดยเจตนารมณ.  แตแลวมันทําผิดหมด   ก็เลยไมมีศีลธรรม  ; 
แมวัฒนธรรมหรือประเพณีที่เปนเหมือนภาชนะสําหรับรองรับน้ัน  ก็เปลี่ยนไป 
แตกทําลายไป  หรือเนาไป ;  ไมรักษาศีลธรรมอันดีไวได. 

 
ในที่สุดนี้  เปนอันวา  เราไดพิจารณากันถึงคาหรือคานิยม  ของสิ่งที่ 

เรียกวาศีลธรรม  ในรูปแบบท่ีตาง ๆ  กัน  เทาที่มันเกี่ยวของกันอยูกับมนุษย ; 
เดี๋ยวนี้เรามุงหมายจะพูด  เทาที่มันเกี่ยวกันอยูกับมนุษย.  เราจะตองมองดูสิ่งนั้น 
ให เห ็น ชัด เส ียกอน   แลวต อ ไป เราจะ เรียกมันกลับมาได  ;  เพ ราะ เรา 
กําลังพูดกันถึงการกลับมาแหงศีลธรรม. 

 
เดี ๋ยวนี ้เรากําลังพูดวา  ศีลธรรมคืออะไร ;  พูดกันในรูปของภาษา 

มาแลว,  พูดกันในรูปแบบของวิทยาการก็แลว,  และเดี๋ยวนี้พูดกันในรูปแบบของ 
คานิยม  ในสวนเอกชนก็ดี  ในสวนสังคมก็ดี  มันมีอยูอยางนี้ ;  ซึ่งสรุปความไดวา 
ไมมีอะไรซึ่งเปนการเคลื่อนไหวของมนุษยอยางถูกตองแลว  จะไม 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) 

 

๖๙

๖๙

เรียกวาศีลธรรมเลย.  ถามองเห็นอยางนี้  ก็เปนอันวา  ไดมองเห็นคานิยม 
ของสิ่งที่เรียกวาศีลธรรมอยางครบถวน  ไมมีสวนเหลือ. 

 
เปนการสมควรแกเวลาที่จะพิจารณากันในวันนี้  สําหรับสิ่งที่เรียกวา 

คานิยมของศีลธรรม. 
 
การบรรยายแบบมีการสอบถามนี้  ก็พอสมควรแกเวลาแลว. 
 
 
ขอยุติไวแตเพียงเทานี้  ขอโอกาสใหพระคุณเจาไดสวดบทพระธรรม 

ที่จะเปนกําลังใจแกการประพฤติธรรม  โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกวา  ศีลธรรม  โดยสมควร 
แกเวลาสืบไป. 
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การกลับมาแหงศีลธรรม   
  -  ๓  - 

๑๖  มกราคม  ๒๕๑๙ 
 
 
 
 

ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) 
[ เมื่อกลาวโดยขอควรสังเกต  โดยอุปมา  ฯลฯ ] 

 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 

การบรรยายประจําวันเสาร  ภาคมาฆบูชาเปนครั้งที่  ๓  ในวันนี้นั้น 
อาตมาจะไดกลาวโดยหัวขอวา  ศีลธรรมคืออะไร   ตอจาก  ๒  ครั้งที่แลวมา 
เพราะวายังไมจบ 

 
[ คําปรารภและทบทวน ] 

 
ทานทั้งหลายคงจะประหลาดใจบาง  วาทําไมพูดแตเรื่องศีลธรรมคือ 

อะไร  ไมรูจักจบ  ทั้งนี ้ก็เพราะวาเราอยากจะพูดกันใหละเอียดละออ  ในทุก 
แงทุกมุมท่ีจะดูกันใหรูจักวา  ศีลธรรมนี้มันคืออะไรกันแน. 

 
 
 

๗๑ 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๗๒

ขอซักซอมความเขาใจอยูทุกครั้ง  หรือตลอดไป  วาเวลานี้เปนยุค 
เปน สมัย ที ่ เ ร า ตอ ง เอ า ใ จ ใสกับ สิ ่ ง   ที ่ เ รีย ก วา   ศีล ธ ร รม  ;   เ พ ร า ะ  
เหตุการที่ปรากฏอยูตลอดทั่วไปในโลก  มีแตวิกฤติการณ   คือความยุงยากลําบาก 
ระส่ําระสาย  ถึงกับวินาศไปในบางอยางบางประการ.  ทั้งหมดนี้ก็เพราะวาสิ่งที่ 
เรียกวา  “ศีลธรรม”  นั่นเอง  มันเสื่อมไปในหมูมนุษย  คือมนุษยไมมีศีลธรรม ; 
ถามนุษยเพียงแตมีศีลธรรมอยางเดียวเทานั้น  จะแกปญหาตาง ๆ  ได.  เดี๋ยวนี้ 
เราไมยอมเขาใจกันเชนนั้น ;  เพราะไมรูจักวา  ศีลธรรมนั้นคืออะไร. 

 
ในวงการศึกษาของโลกทั่ว ๆ  ไป  รูสึกกันเสียวา  ศีลธรรมเปนเรื่อง 

เล็ก ๆ  นอย ๆ  สําหรับลูกเด็ก ๆ  จดไวในสมุด  ก็เลยไมตองสนใจอะไรเกี่ยวกับ 
ศีลธรรม  ในการที่จะทําใหมีขึ้นมา. 

 
นี้เราก็ไดพูดกันมาแลวตั ้ง  ๒  ครั้ง  วาศีลธรรมคืออะไร.  ใน 

ครั้งแรกมองดูกันในแงของภาษา  ภาษาชาวบาน  ภาษาศาสนา  ภาษาบาลี  ภาษา 
อื่น ๆ  ก็ตาม  วาที่เรียกวา  ศีลธรรมนั้นคืออะไร ;  แลวก็ไดพิจารณากันในรูปแบบ 
ตาง ๆ  ของสิ่งที่เรียกวา  ศีลธรรม  เพราะบางทีหรือบางแหง  ก็เอาศีลธรรมมาพูด 
อยูในรูปแบบของปรัชญาบาง  ของศาสนาบาง  ของสังคมศาสตรบาง  แมที่สุดแต 
ในฐานะที่เปนภาวะปรกติของธรรมชาติ  ก็ยังเปนสิ่งที่พูดได ;  แตสวนมากเขา 
ก็พูดกันแตในรูปแบบของปรัชญา  คือสิ่งที่มีไวสําหรับจะพูดกันอยางเพอเจอเทานั้น 
เอง  ไมมีการปฏิบัติลงไปจริง ๆ  เพราะวารูปแบบของปรัชญามันไมใชรูปแบบของ 
การปฏิบัติ 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๗๓

ในครั้งตอมาอีก  เราก็ไดพูดกันถึงคุณคาของศีลธรรม  ในหลายแง 
หลายมุม  ซึ่งสรุปไดวา  เปนคุณคาที ่เอกชนจะไดรับอยางหนึ ่ง  คุณคาที ่ส ังคม 
จะไดรับอยางหนึ ่ง.  สําหรับคุณคาที ่บุคคลหนึ ่ง ๆ  จะไดรับนั ้น  ก็ไดมองดูกัน 
ลึกลงไป   ถึงสิ ่งที ่เรียกวา  ศีลธรรมในสายเลือด  หรือศีลธรรมที ่เปนกรรมพันธุ 
แลวก็มองออกมาถึง  ศีลธรรมที่แสดงอยู ที ่เนื ้อที ่ต ัว  เปลี ่ยนแปลงไปตามเหตุ 
ตามปจจัยที ่แวดลอม ;  แลวก็มองกันอยางลึกซึ ้งอีกทางหนึ ่ง  วาศีลธรรมนั ้น 
เปนสิ่งที่ตองมีอยูในที่ทุกสถาน  ทุกเวลา  และทุกอิ ริยาบถของมนุษย  ตั้งแต 
คลอดออกมาจากทองแมจนกระทั่งตาย ;  แมที่สุดแตจะกินอาหาร  จะอาบ  จะถาย 
ก็ตองกระทําใหถูกตองตามหลักเกณฑของสิ่งที่เรียกวา  ศีลธรรม ;  มันมีคุณคาให 
ไดรับความเปนปรกติสุข  ตั้งแตชั้นต่ําที่สุด  ไปจนถึงชั้นสูงที่สุดที่มนุษยจะพึงมีได. 

 
ทีนี้  ในสวนสังคมนั้น  ก็จะถือวาหนาที่ของสังคมทุกชนิด  ลวนแต 

เปนศีลธรรม ;  เพราะวามนุษยตั ้งใจจะทําสิ่งที ่นํามาซึ่งผล  คือความเปนปรกติ. 
คําวา  ศีลธรรม  แปลวา  ความปรกติ  ไมมียุงยากลําบาก  ระส่ําระสาย. 

 
ทีนี้อะไรบางที่มนุษยไมตองทําเพื่อความเปนอยูเปนปรกติ ?  ถาพิจารณา 

ดูใหดีแลวก็จะเห็นวา  ไมมีอะไรเลย  ที่มนุษยจะไมตองทําเพื่อจะใหเกิดความ 
ปรกติ:  โดยสวนตัวก็เพื่อรางกาย  หรือจิตใจปรกติ,  โดยสวนรวมก็เพื่อบานเมือง 
ประเทศชาติ  หรือทั้งโลกเปนปรกติ.  แมที่สุดแตการทําสงคราม  ถาเปนสงคราม 
ที่ถูกตอง  มีเหตุผล  ก็เปนการทําสงครามเพื่อมนุษยจะอยูเปนปรกติ ;  เพราะเมื่อ 
เกิดความไมเปนธรรมหรือไมถูกตองอะไรขึ้นมาก็ตองแกไข ;  เมื่อพูดกันไมรูเรื่อง 
มันก็ตองทําสงครามโดยตรง  หรือโดยออมก็ตาม  เพื่อใหยุติสิ่งที่ขัดแยงเหลานั้น 
เพื่อความปรกตินั่นเอง. 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๗๔

เมื่อการสงครามก็เปนเรื่องของศีลธรรมแลว  เรื่องอื่น ๆ มันก็ตองเปน 
เร่ืองศีลธรรมย่ิงไปกวานั้น  เชนการเศรษฐกิจ  ถาทําไปดวยกิเลส  มันก็เพื่อปาก 
เพื่อทอง  เพื่อความร่ํารวยของคนนั้นเอง ;  แตถาเศรษฐกิจท่ีเปนไปตามเหตุผล 
ตามความตองการของคน  ผูอยูกันในโลกแลว  ก็คือการจัดการทําเพื่อใหเกิดการ 
สะดวกตาย  กินอยูสบาย  เปนปรกติ  ไมใชเพื่อใชเปนโอกาสสําหรับกอบโกย 
ความร่ํารวย  เหมือนที ่ทํากันอยู เดี ๋ยวนี ้.  เศรษฐกิจที ่ทําไปดวยอํานาจกิเลส 
มันก็เป นเศรษฐกิจของภูตผีปศาจ ;  เศรษฐกิจที ่ทําไปความบริส ุทธิ ์และสติ 
ปญญาก็เปนเศรษฐกิจของบุคคลที่ควรจะเรียกวามนุษย  คือสัตวที่มีใจสูง. 

 
เรื ่องการเมืองก็เหมือนกัน  ถาเปนเรื ่องที ่ทําอยางถูกตองบริส ุทธิ์ 

แลวก็ทําใหบานเมืองปรกติสุข.  ทีนี้   คนผูมีอํานาจในการจัด  หรือการควบคุม 
การเมืองทําไปดวยกิเลส  มันก็เปนการเมืองของภูตผีปศาจ  เปนเรื่องสกปรก  นา 
รังเกียจอยางยิ่ง  จนถึงกับมีคนบางคนไดเคยพูดไววา   ความเปนมนุษยสิ้นสุดลงที่ 
การเมือง  อยางนี้เปนตน  ตั้งหลายรอย  หรือพันกวาปแลว.  แตถาไดทําไปดวย 
สติปญญา  ดวยเหตุผล  ดวยความบริสุทธิ์แลว  การเมืองก็คือการจัดบานเมือง 
ใหปรกติสุข ;  และนี่ก็คือศีลธรรมนั่นเอง. 

 
ถึงแมการปกครองเปนภายในประเทศ   ในจังหวัด  ในอําเภอ  ใน 

ตําบลก็เพื ่อความปรกติสุข ;  ฉะนั้น  การปกครองก็คือศีลธรรม  เปนสิ่งที ่ทําให 
เกิดความเปนปรกติ  ตรงตามความหมายของคําคํานี้  คือคําวา  สีละ  แปลวา  ปรกติ ; 
คําวา  ธรรม  แปลวา  ภาวะ  ก็ได  แปลวา  เหตุ  ก็ได  แปลวา  ผล  ก็ได. 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๗๕

ศีลธรรมในความหมายวา  เป นเหตุของความเป นปรกติ,  และก็ 
เปนผลที่เกิดมาจากเหตุนั้น  และก็  เปนภาวะที่อยูกันอยางเปนปรกติ :  นี่คือศีล 
ธรรมสมบูรณ.  การปกครองที ่ถูกตองที ่บริสุทธิ ์นั ้น   ก็เปนไปเพื ่อความปรกติ 
ดังนั้น  การปกครองนั้น  ก็คือศีลธรรม.  เดี๋ยวนี้การปกครอง  ทําไปโดยอํานาจ 
ของคนมีกิเลส  มันก็เลยกลายเปนโอกาส  สําหรับกอบโกยอํานาจ  หรือประโยชน 
ใหแกตน  ก็เปนการปกครองของทุรราช  หรือทรราช  หรือภูตผีปศาจ  หรืออะไร 
ก็แลวแตจะเรียก  ไมใชการปกครองสําหรับมนุษยที่เรียกวาสัตวที่มีใจสูง. 

 
ถาทานเขาใจขอน้ี  ก็จะเห็นวา  แมแตการปกครองก็เปนศีลธรรม ; 

แตเดี ๋ยวนี ้เราไมมองกันอยางนี ้  ไมเรียกกันอยางนี ้.  ไปแยกศีลธรรมไวเป น 
วิชาเล็ก ๆ  สําหรับลูกเด็ก ๆ  จดไวในสมุด.  สวนการปกครอง  การเมือง  การ 
เศรษฐกิจ  หรือการทําสงคราม  นี้กลับใหความหมายไปอยางอื่น :  เปนเครื่องมือ 
สําหรับทําอยางอื่น  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ก็ทําไปเพื่ออํานาจหรือประโยชน  ของ 
กลุมแหงบุคคลนั้น ๆ  อยางไมมีศีลธรรมเลย  ทั้งที่ตัวแทของมันก็คือ  ศีลธรรม  กลาว 
คือสิ่งที่ทําความปรกติ. 

 
ท ีนี ้  อาช ีพ  ;  ถ าทําตามความประสงค อ ันแท จร ิง  ก ็ทําเพื ่อ เก ิด 

ความปรกติในครอบครัว  ในประเทศชาตินั้นอีกเหมือนกัน.  ถาแตละคนไมมีอาชีพ 
หรือแตละประเทศไมมีอาชีพใหถูกตองเพียงพอ   มันก็ไมมีความปรกติ .  การ 
ประกอบอาชีพทุกกระเบียดนิ้ว  ถาทําดวยความสุจริตตามความเปนมนุษยที่ถูกตอง ; 
อาชีพก็คือศีลธรรม.  แมแตจะทําไร  ทํานา  เหงื่อไหลไคลยอยอยูตามทุงนา  มันก็ 
เปนศีลธรรม ;  เพราะตองการกระทําไปดวยคุณธรรมหลายอยางหลายประการ  เชน 
ความอดทน  ความขยัน  ความมีสติรอบคอบ ;  มันก็ยังทําเพื่อใหเกิดความปรกติ. 
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มองใหดีจะเห็นวา  การที่ประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีวิต  แมแตของสัตว  เชนนก 
เชนหนู  บนตนไม  นี้ก็เปนศีลธรรมของมัน  ถามันไมทํามันก็ไมอยูไดโดยปรกติ 
หรือมันจะตองตาย. 

 
เมื่อดูที่การศึกษา  การศึกษาก็เปนเรื่องของศีลธรรม  ไมใชเปนแต 

เพียงรูหนังสือแลวก็หาประโยชน  หาอาชีพ  จากการรูวิชาความรูนั้น ;  พอเรา 
เรียนรู  เพื่อจะไปทําอะไรอยางหนึ่งอยางใด  แลวสิ่งที่ไปทํานั้น  จะเปนศีลธรรม 
เสมอ ;  จึงสงเคราะหการศึกษาไวในฐานะเปนศีลธรรมสวนบุพภาค  หรือเบ้ืองตน 
ที่เราจะตองศึกษาใหรู  เพื่อประโยชนแกความมีศีลธรรมทุกความหมาย ;  ดังนั้น 
การศึกษาก็เปนเหตุเปนปจจัย  เพื่อความอยูเปนปรกตินั่นเอง. 

 
เมื่อศีลธรรมเปนไปอยางแพรหลายทุกหัวระแหง  เราก็ไปเรียกวา 

วัฒนธรรมบาง  ขนบธรรมเนียมประเพณีบาง  ฉะนั้นขอใหมองวัฒนธรรมและ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีนั ้นวา  เปนศีลธรรมดวย  ในฐานะที ่เปนเหตุแหง 
ความสงบก็มี  ในฐานะที่เปนผลคือความสงบแลวก็มี  จึงเห็นไดวา  ไมมีอะไรที่ 
ไมใชศีลธรรม ;  จึงถือวา  ศีลธรรม  เปนสิ่งที่มีคุณคา  หรือมีคานิยมของทุกสิ่ง 
ทุกอยางในบรรดากิจกรรมท่ีมนุษยจะพึงกระทําในโลกนี้  ในสวนที่เรียกวา  สังคม ; 
แมในสวนที่เปนบุคคล  คือปจเจกชนนั้น  ก็ยังมีความหมายอยางเดียวกัน  คือ 
ทําเพื่อความสงบ. 

 
นี่คือขอความที่เราไดพูดกันมาแลว  ๒  คร้ัง  ของการบรรยายในชุดนี้ 

[จบคําปรารภและทบทวน] 
 

....     ....     ....     .... 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๗๗

หมวดที่  ๔  วาดวย  ขอควรสังเกตเกี่ยวกับสีลธรรม. 
 
หัวขอท่ี  ๑ :  โดยการอุปมา 
 
ครูบาอาจารยแตกาลกอนทานชอบทําอุปมา  ก็อยากจะพูดถึงคําวา 

“อุปมา”  สักนิดหนึ่งอีกตามเคย.  อุปมา  คือคําเปรียบ ;  การเปรียบนี้จะเปรียบ 
จากสิ่งที่เขาใจดี  เห็นอยูแลว  รูจักดี  ไปหาสิ่งที่เรายังไมคอยจะรูจัก  หรือเพิ่งจะรูจัก ; 
หรือเอาสิ่งที่ยังลึกลับอยูมาทําใหเกิดความแจมแจง  แลวก็จะหาที่เปรียบ  หรือการ 
ฝากเอาไวกันลืม,  ลืมไมได ;  แลวก็จะเปนเครื ่องชวยใหสอน  บอกสอนตอ ๆ  
กันไป  วิธีการอยางนี้ทําใหสอนธรรมะ  หรือสิ่งอันลึกซึ้งได  แมแกบุคคลที่ไม รู 
หนังสือ. 

 
ทานทั ้งหลายที ่นั ่งอยู ที ่นี ่ท ุกคน   อยาได อวดดีให ม ันมากไปเลย  ; 

ให รู เส ีย เถอะวา   บรรพบุรุษของเรานั ้น   ไม เคยรู หน ังส ือก ันทั ้งนั ้นแหละ , 
เอา ;  ถอยหลังไปหลาย ๆ ชั่วเขา  มันก็จะถึงบรรพบุรุษท่ีไมรูหนังสือ ;  แตแลว 
ทําไมทานจึงทําอะไรได  และมอบหมายอะไรเปนมรดกตกทอดมา  ไมรูกี ่สิบชั่ว 
กี่รอยชั่วคน  จนมีวิชาความรูดังที่ปรากฏอยูในปจจุบันนี้. 

 
ว ิชาหน ังส ือ นี ้เชื ่อ ก ัน ว า   เพิ ่งจะม ีม าไม เก ิน   ๒๕๐๐  ป   พอ  ๆ  

กับพุทธศาสนา ;  กอนแตนั้นก็ไมคอยไดใชหนังสือ  หรือเพราะไมมีหนังสือใช ; 
อยางมากก็  ๓๐๐๐  ป  ตามหลักฐานที่ปรากฏอยู  และก็ใชจารึกอะไรเล็ก ๆ  นอย ๆ  
เทานั้นเอง ;  ไมไดใช เปนเครื่องมือการสื่อสาร  หรือการเลาเรียนอยางสมัยนี้ 
เพราะไมมีกระดาษ  ไมมีน้ําหมึก  ไมมีดินสอ,  ทําไดแตสลักหิน  สลักแผนอิฐ ; 
ก็เปนอันวา  บรรพบุรุษของเราไมเคยรูหนังสือ. 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๗๘

เขามีวิธีอะไรที่จะสอนกัน  หรือมอบหมายอะไรสืบ ๆ  กันลงมา ?  
นั่นก็คือสอนดวยปาก.  ถามันจํายากก็ผูกไวเปนคํากลอนใหฟงลื่น  จํางาย ;  แต 
ถาเปนเรื ่องลึกซึ ้ง   ก็สําเร็จดวยการทําอุปมา  ;  ฉะนั ้น   พระพุทธภาษิต 
จํานวนมากในพระไตรปฎก  จึงอยูในรูปของอุปมา. 

 
เปนอันวาสิ ่งที ่เรียกวา  “อุปมา”  นั้นก็ยังมีประโยชนอยู ;  เดี ๋ยวก็ 

ลองสังเกตดู  อาจจะเขาใจไดวามันเปรียบเหมือนภาชนะใสอะไรไว  ใหยังคงอยู 
ไมร่ัว  ไมหายไปไหนเสีย  หรือเปนเครื่องชวยใหงายแกการจดจํา. 

 
สําหรับ  อุปมาของสิ่งที่เรียกวา  “ศีลธรรม”  นี่  ก็อาจจะอุปมา 

ไดดวยสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซึ่งเขาชอบนํามาใชเปนวัตถุแหงการอุปมา  มาตั้งแตโบราณ 
จนกระทั่งบัดนี้ ;  แมการศึกษาแหงยุคปจจุบันนี้  เมื่อจะสรุปรูปโครงของวิชาใด 
วิชาหนึ่ง  หรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง  ก็จะทําเปนรูปโครงของอุปมา. 

 
ถาม :  ที่ใชกันอยูมากที่สุดในโลกนี้ในปจจุบันนี้  คุณนึกออกไหม  วาเปนรูป 

โครงของอะไร  ที่นิยมใชเปนอุปมา ?  คุณสุพน,  คุณประยูร.  ที่คุณ 
มองขามสิ ่งที ่ใชกันอยู ทั ่ว ๆ ไป   ในวิชาการแทบทุก  แขนง  นั ่นคือ 
รูปโครงของตนไม!  นึกออกแลวหรือยัง  แมจะสอนเรื่องชีววิทยา 
เรื่องสัตว  เร่ืองอะไรตาง ๆก็จะทําเปนรูปโครงของตนไมแยกเปนสาย 
เปนแขนง   เปนอะไรตาง  ๆ  ;  ใชรูปโครงของตนไม  แลวเรียกวา 
ตนไมของวิชานั่น  ของวิชานี่.  เดี ๋ยวนี้เราจะเอารูปโครงตนไมมา 
ทําอุปมา  สําหรับเรื่องราวของศีลธรรม. 
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เอา  คุณมาซอมความเขาใจกันเสียกอนวา  ตนไมมันมีรูปโครงอยางไร 
วาไป  เร็ว ๆ. 

 
ตอบ :  ตนไมมีราก  มีแกน  มีเปลือก  มีกระพี้  มีใบ. 
 
ถาม :  มีประโยชนอะไร  ถาไมมีลูก  ไมมีดอก ? 
 
ตอบ :  ก็มีดอก  มีลูก. 
 
ถาม :  ดูใหดีวามันมีรากเพียงรากเดียวหรืออยางไร ? 
 
ตอบ :  มีรากแกว  และรากฝอย. 
 
ถาม :  รากฝอยมันมีรากเดียวหรืออยางไร ? 
 
ตอบ :  รากฝอยมันมีแยกออกไปมากมาย. 
 
ถาม :  รากแกวเปนรากเดี่ยวลึกลงไป ;  รากขาง ๆ  ก็มีหลายราก  เปนรากใหญ ๆ 

แลวแยกเปนรากฝอย.  นี่,  ดูใหดี ๆ  แมแตคําวาราก  มันมีรากดิ่งลงไป 
สําหรับจะหาน้ํา  หรืออะไรที่มันอยูลึก ๆ  หรือวายึดทรงตนของมันไว. 
มันมีรากออกไปขาง ๆหลายทิศทางเหมือนกันเปนรากใหญ ๆ  ทํานอง 
รากแกวและที่ปลายของมันก็มีรากฝอย  ทําหนาที่ตาง ๆ  กัน.  รากทุก 
รากมาสรุปรวมกัน  อยูที่ตรงไหน ? 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๘๐

ตอบ :  ที่รากแกว  ที่โคนตน  ครับ. 
 
ถาม :  ที่โคนจะตองถือวาที่จุดเดียว  ที่โคน  เปนที่รวมของรากทุกราก.  หลับตา 

เห็นรากแกวดิ่งลงไป  แลวรากขาง ๆ  ออกไป  กระทั่งจะเห็นรากฝอย ; 
นี่เรียกวาราก.  สวนราก  สรุปแลวก็คือสวนโคน  ซึ่งอยูขางลาง. 

 
ทีนี้ตรงกลางเปนอยางไร ?  ก็เรียกวา  ลําตน :  ประกอบ 

ดวยเปลือก  ประกอบดวยกระพี้  ประกอบดวยแกน  ประกอบดวยทอ 
สําหรับสงน้ํา  สําหรับสงอาหารขึ้น  สงอาหารลง  มันอยูอยางมั่นคง 
เปนลําตน.  พนจากตัวลําตนขึ้นไป  เปนอยางไร ? 

 
ตอบ :มีกิ่ง  มีใบ. 

 
ตรงนี้เราเรียกวา  สวนบน  มีกิ่งหลาย ๆ  กิ่ง  เพื่อทําอะไรไดมาก 

เปนที่เกิดแหงใบ  ทําหนาที่ตามหนาที่ของใบ  เพื่อใหตนมันอยูได ;  เมื่อมันมีใบ 
สมบูรณแลว  มันก็จะมีโอกาสที่จะออกเปนดอกและออกเปนลูกขึ้นมา. 

 
สรุปความวา  ตนไมตนหนึ่งมี  ๓  สวน :  สวนโคน  สวนกลาง 

และสวนปลาย ;  ดอกผลไปอยูที่สวนปลาย.  สวนโคนก็เปนสวนที่จะตั้งอยูได, 
สวนลําตนนี้ก็คือสวนที่จะทรงทุกอยางไว.  เดี๋ยวนี้เราก็นั่งอยูทามกลางหมูตนไม 
ก็ควรจะเขาใจไดดี ;  ฉะนั้น  ขอใหหลับตามองเห็นตนไม  แมสวนที่มันอยูใตดิน 
วามันมีรูปรางอยางไร ;  ก็ลองคิดตอไปวา  ถาไมมีสวนราก  หรือสวนโคน  มันจะ 
เปนอยางไร.  ลูกเด็ก ๆ  ก็คงจะทราบได  วาถาไมมีรากและไมมีโคนตน  แลว 
มันจะเปนอยางไร ? 
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ถาม :  หนาที่ของรากหรือสวนโคนทั้งหมดนั้นคืออะไร ? 
 
ตอบ :  คือฐานของชีวิต. 
 
ถาม :  คือรากฐานของมันที่จะดํารงชีวิตอยูได ;  ทีนี้สวนตนจะเรียกวาอะไร ? 
 
ตอบ :  ถาเปรียบอยางนี้ สวนตนก็เปนตัวชีวิตของตนไม. 
 
ถาม :  เปนตัวชีวิต ของตนไม ; สวนใบ ดอก ผล นั้นเปนอะไร ? 
 
ตอบ :  สวนใบเปนที่สําหรับปรุงอาหาร. 
 
ถาม :  รวมความวาเปนอะไร  ใบ  ดอก  ผล ? 
 
ตอบ  :  ใบ ดอก ผล ก็เปนผลิตผลของชีวิต. 
 

นั่นแหละ  เราดูวา  มันตองมี  รากฐาน  ตองมีตัวการ  และตอง 
มีตัวประโยชน  หรือความมุงหมายของสิ่งทั้งหมด  ที่เราจะตองมี. 

 
ตนไมโดยสรุปก็พูดไดสั ้น  ๆ  วา   มันมีผลไมนั ่นแหละเปนคา 

หรือเปนคานิยมของมัน  ซึ่งก็มีความประหลาดในขอท่ีวา  ไมไดมีความมุงหมาย 
แกตัวมันเองนัก  นอกจากวาอยางใหสูญพันธุ ;  มีผลสําหรับกินได  และมีคน 
หรือมีสัตว  ชวยปลูกกันใหม  ทําใหแพรหลาย  อยาใหสูญพันธุได.  แตสําหรับ 
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คนเราแลว  คําวา  ผล  นี้เปนประโยชน  หรือมีคาอะไรมาก ;   ซึ่งจะตองดู  โดย 
เฉพาะก็คือ   ผลของศีลธรรม. 

 
เอา  ทีนี้ขอใหตอบคําถามที่สําคัญที่สุด  และจะเกณฑใหตอบทั้ง ๔ คน 

ไมยกเวน  วาอะไรเปนราก  หรือเปนโคนของศีลธรรม ?  วาอะไรเปนตน  หรือ 
เปนกิ่งของศีลธรรม ?  วาอะไรเปนใบ เปนดอกเปนผลของศีลธรรม ?  คือ ๓ สวน 
ของตนไมนั้น  เรารูดีอยูแลววา  คืออะไร. 

 
[ ก. อุปมาของ ราก – โคน ] 
 

ถาม :  ถามเปนขอแรกวา  อะไรเปนสวนราก  หรือสวนโคนของสิ่งที่เรียกวา 
ศีลธรรม ?  หรือถามวา ตนไมศีลธรรม  พฤกษาศีลธรรม  มันมีอะไรเปน 
สวนโคน หรือเปนสวนราก. 

 
ตอบ :  กรรมพันธุครับ. 
 
ถาม :  อีกคนหนึ่ง ? 
 
ตอบ :  รากฐานของศีลธรรมก็นาจะเปนสถาบันของผูมีพระคุณ. 
 
ถาม :  อีกคนหนึ่ง ตอบ ? 
 
คนที่ ๓ ตอบ :  การอบรม. 
 
คนที่ ๔ ตอบ :  ศาสนาเปนรากฐานของตนไมศีลธรรม. 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๘๓

ถาม :  นี่ก็จะเห็นไดแลว   คนหนึ่งก็ตอบไปอยางหนึ่ง ๆ ซึ่งยังไมตรงตามความ 
ประสงคที่ตองการ.  ศาสนามันก็เปนตัว ศีลธรรมอยูแลว,  การอบรม 
ก็เปนเครื่องมือชนิดหนึ่ง,  กรรมพันธุ มันสวนนอย สวนแรก,  คือสวน 
พืชพันธุที่จะถายทอด  ไมใชทั้งหมด.  คุณประยูรวาอะไรนะ   ลืมแลว ? 

 
ตอบ :  สถาบันผูมีพระคุณ,  ครับ. 
 
ถาม :  สถาบันผูมีพระคุณ  มันก็คือรากฐานสวนหนึ่ง  ไมใชทั้งหมด  และยังไม 

ตรงกับท่ีตองการ.  ขอให  นึกดูใหมวา   เดี๋ยวนี้เราไมมีศีลธรรมกันแทบ 
ทั่วทั้งโลก  จนพูดวา   เมื่อสรุปกันทั้งโลกแลว   ศีลธรรมนี้มีนอย  จนหา 
ทํายาหยอดตาก็ไมคอยจะพอ  อยาวาแตจะเอามาใชอยางอื่น.  นี่มันขาด 
รากฐานอะไร ?  มองดูกันอยางกวาง ๆ เพราะวาเดี๋ยวนี้เราจะพูดกัน 
ถึงศีลธรรม  ที่เปนตัวปญหาอยูจริงในโลกนี้. 

 
ตอบ :  รากฐานของศีลธรรม  เดี๋ยวนี้ก็เกี่ยวกับความเห็นผิด  ความคิดเห็นผิด 

หลงติดในวัตถุนิยม  เปนการทําใหไรศีลธรรม  เพราะฉะนั้นรากฐาน 
ที่แทจริงของศีลธรรม  ตองมีความเห็นถูกตองตามธรรมชาติ. 

 
ถาม :  ตองมีความเห็นถูกตองตามธรรมชาติ  ก็ไดเหมือนกัน ;  หรือใครนึก 

อะไรไดอีก. 
 
ตอบ :  ตองมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ  มีเมตตากรุณา  ไมมีความเห็นแกตัว. 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๘๔

ถาม :  ไปสรุปท่ีความไมเห็นแกตัว  นั่นแหละจะเขมขนขึ้น  หรือจะใกลชิดเหตุ 
อันแทจริงยิ่งขึ้น,  ในโลกนี้กําลังเต็มไปดวยความเห็นแกตัว. 

 
ตอบ :  แตผมวาตองมีความอาย  ความกลัว  ตอบาปเปนที่ตั้ง. 
 
ถาม :  นี่ก็ตองมี  หิริโอตตัปปะ  ความละอาย  ความกลัวตอบาปเปนที่ตั้ง,  และ 

จะตองมีความไมเห็นแกตัวเปนที่ตั้ง.   แลวทั้งหมดนั้นมันจะมาจากอะไร 
ไดอีกทีหนึ่ง ?  ความเมตตากรุณาก็ดี  ความไมเห็นแกตัวก็ดี,  หิริ  
โอตตัปปะก็ดี. 

 
ตอบ :  มาจากความเขาใจอันถูกตอง. 
 
ถาม :  ความเขาใจอันถูกตองก็ดี  มันตองมาจากธรรมสัจจะของไหนอีกที ? 
 
ตอบ :  มาจากการทําใจใหแยบคาย  คือ  โยนิโสมนสิการ. 
 
ถาม :  นั้นยังไมทราบวาทําอยางไร,  ยังไมทราบวาทําอยางไร ;  ตองบอกให 

ชัดวาทําอยางไร  ที่เรียกวาโยนิโสมนสิการ.  มันถูกเขาไปทุกทีแลว. 
 
ตอบ :  เห็นจริงในอริยสัจจ ๔. 
 

เห็นจริงในอริยสัจจ ๔ ก็เปนพระอรหันตเลย .  นี่รากฐานของ 
ศีลธรรมที่เคยพูดกันมาหลายครั้งแลว  ตามความเห็นของอาตมา  เปนความเห็น 
ของคนคนหนึ่ง  จะถูกก็ได  จะผิดก็ได ;  แตยังอยากจะยืนยันอยูเสมอวา  รากฐาน 
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ของศีลธรรมนั ้น   จะตองตั ้งต นดวยความจริงอันสูงสุด ,  ความจริงอัน 
เด็ดขาดอันหนึ่ง   ซึ่งเรียกวา  บรมสัจจะ  หรือธัมมสัจจะ  ที่มีอยูในรูปวา  “สัตว 
ทั ้งหลายเป น เพื ่อนทุกข  เกิด   แก  เจ็บ   ตาย   ดวยกันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น ”  ที่ 
ลูกเด็ก ๆ เขาบรรยายอะไรกันเมื่อตะกี้นี้. 

 
ประโยคที่วา  “สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย 

ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น  “นี่ใหดูเอาจาก  ขอเท็จจริงของสัตวทั้งหลายนั่นเอง ; 
ถามองเห็น  ก็เห็น,  ถามองไมเห็นก็จะไมมองเห็น. 

 
ถาม :  ไมมองเห็นวาสัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกัน 

ทั้งหมดทั้งสิ้น,  แลวมันจะเกิดความรูสึกอะไรขึ้นมา ?   คุณวาจะเกิดความ 
รูสึกอะไรขึ้นมา  ถาคนนั้นมันไมมองเห็นวา   “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อน 
ทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น”  แลวในใจของคนนั้น 
จะเกิดความคิดเห็นอยางไรขึ้นมา ? 

 
ตอบ :  ความคิดเห็นที่จะเห็นแกตัว   และรบราฆาฟนกันงาย. 

 
ตองมีเกิดการแบงแยงเปนตัว  ๆ  ไป  ;  เพราะวาไมใชเปนเพื ่อน 

ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น   คือไมไดเปนตัวเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้น   มันก็เลยแยกเปน 
ตัว ๆ  ;  นี้ก็เปนความเห็นผิด.  อยางที่พูดเมื่อตะกี้ก็ถูกแลว  รากของมันมาจาก 
ความเห็นผิด  หรือมันมีความเห็นผิดอยางนี้  วาตัวกู   ตัวสู   ;  มันไมมาจากความ 
เห็นถูก  ที่วาโดยเนื้อแทแลวทุกคนเปน  “เพื ่อนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกัน 
ทั้งหมดทั้งสิ้น”. 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๘๖

ขอน้ีตองลดลงไปถึงสัตวเดรัชฉานดวย  วาถึงแมสัตวเดรัจฉาน  ก็เปน 
เพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น. 

 
แลวยังลดลงไปถึงตนไม  พืชพันธุ  ที่มีชีวิตทั้งหลายดวย  วามันเปน 

สิ่งที่มีชีวิต   ที่อยากมีชีวิต  มันไมอยากตาย  มันดิ้นรนเพื่อจะอยู  ดิ้นรนเพื่อมี 
ความเปนปรกติดวยกันทั้งนั้น. 

 
นับวาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย  ทั้งปวง  ตั้งแตตนไมขึ้นมา  ถึงสัตวเดรัจฉาน 

ขึ ้นมา  ถึงมนุษย  เทวดาดวยก็ได  ถามี ;  วาสิ ่งที ่ม ีชีวิตทั ้งหลายเปนเพื ่อน 
ทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น.  นี่แหละคือ  ราก  หรือโคน- 
ราก  ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดของสิ่งที่เรียกวา  ศีลธรรม  ในฐานะที่เปนรากฐาน 
อันเปนประธาน  เหมือนกับรากแกว. 

 
ถาม :  เอา,  ทีนี้รากอื่น ๆ ละ คุณวาอะไรบาง ?  ยังมีอุดมคติอะไรที่จะเปน 

รากสี่ทิศ  ?  สมมติวามีรากสี่ทิศ  ;  ก็อยางที่ เคยนิกออกแลว  ลืมแลว. 
 

ตอบ :  สถาบันผูมีพระคุณ,  ครับ. 
 
ถาม :  ก็ได อะไรก็ได ลองวาไปอีกซิ. 
 
ตอบ :  มีหิริโอตตัปปะ  มีขันติ. 

 
ไดทั้งนั้น  แตวามันจะไปรวมอยูที่ความหมายอะไรสักความหมายหนึ่ง 

เปนหัวขอท่ีสําคัญ ๆ ในขอท่ีวา  สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตายกัน 
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ทั ้งหมดทั ้งสิ ้น.  มันจะเปนรากฐานอยางไรนั ้น  เราไวพูดกันวันหลังดีกวา  โดย 
หัวขอท่ีวา  “รากฐานของศีลธรรม”  โดยเฉพาะ. 

 
เดี๋ยวนี้เราจะดูทั้งหมด  ไมเฉพาะรากฐานอยางเดียว ;  คือเมื่อดูสวน 

ที ่เปนรากฐาน   ก็จะดูอะไรอีกบางสัก ๒-๓ อยาง  ซึ ่งลวนแตเปนอุดมคติ.  ถา 
ไมมีอุดมคติเหลานี้   แลวรากฐานจะมีไดยาก ;  แตอุดมคติเหลานี้ยังถูกรังเกียจ 
อยูเสมอ  โดยเฉพาะในสมัยที่เปนวัตถุนิยม.  พวกนี้เขาหาวาอุดมคตินี้มันกินไมได ; 
อุดมคตินี้จะไปซ้ืออะไรก็ไมได,  กินเองก็ไมได  จะไปซื้ออะไรกินก็ไมได  เลยดูถูก 
อุดมคติ.  นี้คงจะเปนเพราะวา  เราใหความหมายแกคําวา  อุดมคติ  นั้นมันไม 
ตรงกัน. 

 
แต ถ าว า โดยที ่แท แล ว   ม ันควรจะ เข า ใจก ัน ได  ;  อ ุดมคต ิ ค ือ 

ห ล ัก เกณ ฑ ที ่ม ัน ด ีที ่ส ุด   ที ่ค ว ร จ ะ ย ึด ถ ือ ไ ว เป น ห ล ัก ป ร ะ จํา ใ จ ใน ก า ร 
ปฏิบัติ.  อุดมคติเชนวา  มนุษยจะตองไดสิ ่งที ่ดีที ่สุดที ่มนุษยควรจะได ; 
เมื่อเกิดมาเปนมนุษย ไมเปนแตเพียงคน,  จะตองไดสิ่งที่ดีที่สุด  ที่มนุษยควรจะได. 
เดี๋ยวนี้  เขาก็วาเงิน  วากิน  วากาม  วาเกียรติ  นี่เปนสิ่งที่ดีที่สุด,  เขาไปดีที่สุดอยูที่ 
นั ่น  :  เรื ่อ งกิน   เรื ่อ งกาม   เรื ่อ ง เก ียรต ิ.  อุดมคติของเขาม ัน เป นอยางนั ้น 
จะเปนอุดมคติหรือไม ;  ก็ไปคิดดูเอาเอง. 

 
ถาม :  เราวางหลักกลาง ๆ วา สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได ;  นี่คุณวาหมายถึง 

อะไร  จึงจะถูกตอง ?  สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได  นั่นหมายถึงอะไร ? 
 
ตอบ :  ควรจะไดความหมดทุกข. 
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ถาม :  ใครอีก ?  
 
ตอบ :  การอยูรวมกันอยางเปนปรกติสุข. 

 
การอยู รวมกันอยางปรกติสุข   เปนสิ ่งที ่ดีที ่ส ุดที ่มนุษยควร 

จะได  ก็คือศีลธรรมนั่นเอง.   สิ่งที่ดีที ่สุดที่มนุษยควรจะได   คือมีศีลธรรม 
ในความหมายที่  ๓ คือภาวะปรกติ.  ความหมายที่ ๑  คือเหตุแหงความปรกติ, 
ความหมายที่ ๒ คือผลท่ีเกิดมาจากเหตุนั้น,  ความหมายที่ ๓ คือภาวะปรกติ : 
โดยสวนตัวก็คือปรกติ,  โดยสวนสังคมก็ปรกติ  ไมมีปญหา  ไมมีความทุกข ; 
ถาระบุชื่อสูงสุดก็คือ   “นิพพาน”. 

 
นิพพาน   แปลวา   ไมรอน   หมดความรอน  . ตามตัวหนังสือ , 

และความหมายที่แทจริงที่ใชอยูในครั้งสมัยพุทธกาลนั้น   คําวา  นิพพาน  แปลวา 
หมดรอน,  ความเย็นลงของสิ่งที่มีความรอน ;  นั่นคือนิพพาน.  ทีนี้มาบัญญัติ 
ทางศาสนา  ใหลึกซึ้ง  ไปจนฟงยาก  เขาใจยาก ;  แตก็ไมพนไปจากหลักเกณฑ 
อันเดิม วา  นิพพาน  คือหมดรอน ;  กิเลสเปนไฟ  ของรอน ;  หมดกิเลส  ก็คือ 
นิพพาน  ;  นิพพานคือเย็นลงแหงของรอน .  ทีนี ้สวนตัวบุคคล   มีของรอน 
ตาง ๆ กัน  เชน ความยากจน  เปนตน  ที่กําลังเปนปญหาอยูในเวลานี้  มันรอน ; 
ทําใหเย็นลง  ไมมีปญหานั้น  มันก็เปนนิพพานได.  หรือโรคภัยไขเจ็บ  เปน 
ของรอน  ไมมีไขเจ็บก็เปนนิพพานได.  ความไมเบียดเบียนกัน  ไมทํารายกัน 
ไมเปนของรอน  ก็เปนนิพพานได. 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๘๙

ฉะนั้นศีลธรรมในความหมายที่  ๓ คือ   ภาวะปรกติ  นี่  เปนสิ่งที่ดี 
ที่สุดที ่มนุษยควรจะได,  เปนอุดมคติ  วาเกิดมาใหไดสิ ่งที ่ดีที ่สุดที ่มนุษย 
ควรจะได   คือศีลธรรมในความหมายที่  ๓. 

 
ถาม :  ทีนี้อุดมคติที่รอง ๆ ลงมา  ซึ่งจะถามวา  มนุษยจะตองมีอะไรที่สูง 

กวาสัตว ? 
 
ตอบ :  มนุษยตองมีใจท่ีสูงกวาสัตว. 
 
ถาม :  ใจชนิดไหน ? 
 
ตอบ :  ใจท่ีกิเลสทวมไมถึง. 

 
ใจที่สูงจนกิเลสทวมไมได  เรียกวาใจมนุษยที ่ส ูงกวาสัตว ; 

พูดกวาง ๆ ก็วา   มนุษยจะตองมีอะไรที่สัตวไมมี  หรือดีกวาที่สัตวมี  ก็คือ  ภาวะ 
แหงศีลธรรมนั่นแหละ   ซึ่งจะมองเห็นไดงาย ๆ. 

 
ในครั้งที ่แลวมา  เราไดพูดกันวา  ภาวะแหงศีลธรรมนั ้นมีโดย 

ธรรมชาติก็มี  เชน  กอนหินนี้มีภาวะแหงศีลธรรม.  สัตว  คน  ก็เหมือนกัน 
ถาปลอยไปตามปรกติ  ไมใหมีอะไรมาแทรกแซง  ก็มีภาวะศีลธรรมตามธรรมชาติ 
ตามปรกติ. 

 
ทีนี ้  ภาวะแหงศีลธรรมในอีกความหมายหนึ่ง   คือ   ที่มนุษย 

ไดสรางขึ้นมาเปนพิเศษ  สรางความปรกติขึ้นมาเปนพิเศษ  ซึ่งสัตวไมมีทางจะ 
สรางได.  การที่จะมีกาย  วาจา  ใจ  ปรกติเปนพิเศษนี้   สัตวทําไมได ;  แตมนุษย 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๙๐

ทําได.  ความปรกติ  ที่มีความสวยงามกวาธรรมชาติ,  สัตวทําไมได ;  มนุษย 
ทําได.  ฉะนั้นจึงเกิดมีศีลธรรมเปน ๒ ความหมาย  คือที่มีอยูตามธรรมชาติ 
นั้นอยางหนึ่ง  เกือบจะไมมีปญหาอะไร ;  และศีลธรรมที่มนุษยประพฤติปฏิบัติ 
ขวนขวายกระทําขึ้นมานี้   งดงามนาดูกวา   ซึ่งเปนศีลธรรมที่ตองสรางขึ้นมา. 

 
มนุษยตองมีศีลธรรมชนิดนี้แหละ:  ชนิดที่ตองสรางขึ้นมา  ;  มนุษย 

จึงจะสูงกวาสัตว.  ฉะนั้น  ขอใหเรามีอุดมคติวา  เปนมนุษยจะตองสูงกวา 
สัตว  และเราทําเหมือนสัตวไมได.  เดี๋ยวนี้มีปญหาชนิดที่นาละอายสัตว  มนุษยมี 
สิ่งที่นาละอายตอสัตวเดรัจฉานอยูมาก  ซึ่งเดี๋ยวนี้จะไดพูดกัน ;  จะบอกแต 
ใจความก็วา  สัตวยังคงมีสภาพปรกติตามธรรมชาติ,  เปนศีลธรรมตามธรรมชาติ 
อยูตลอดกาล  จนกระทั่งเดี๋ยวนี้  แตสัตวขาดศีลธรรมชั้นที่จะสรางขึ้นมาได ; 
นั้นไมมี. 

 
ทีนี ้  มนุษยนั ้นขาดทั ้ง  ๒ อยาง เลย   :   ความปรกติตาม 

ธรรมชาติ  มนุษยก็ทําลายเสียหมด,  ความปรกติชนิดที่สูงขึ้นมา  ที่มนุษย 
จะชวยกันสรางขึ้น  มนุษยก็ไมสราง.  มนุษยก็เลยไมมีศีลธรรมทั้ง ๒ ความหมาย 
นี้มันนาละอายสัตวเดรัจฉาน   ซึ่งมันยังคงรักษาภาวะปรกติตามธรรมชาติอยูได. 

 
เอาละ,  เราจะมองดูกันวา  มนุษยควรจะถืออุดมคติวา   เราจะตองมี 

อะไรที่สูงกวาสัตวจริงหรือไม ?  ถามีอะไรสูงกวาสัตว  มันคือมีอยางไร ?  เร่ืองกิน 
เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ  นี้สัตวมันก็มีกันตามความหมายนั้น ;  มนุษยจะตอง 
มีอะไรใหดีกวานั้น. 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๙๑

อุดมคติตัวอยาง  สักขอหนึ่งวา  เราจะทําโลกนี้ใหงดงาม  มนุษยนี่ 
มีมา  เพ่ือทําโลกนี้ใหงดงาม. 

 
คําวา  “งดงาม”  ในความหมายภาษาคน  ก็วา  สวยงาม  อยางที่เห็น 

สวยงาม .  ทีนี ้  งดงามอีกชนิดหนึ ่ง  งดงามภาษานามธรรม   ภาษาธรรม  ; 
มันงามนาดู  นาไหว  นานับถือ  นาเลื ่อมใส ;  ไมใชสวยงาม  เขียว ๆ  แดง ๆ ; 
นั ่นค ือ   มนุษยม ีความงามด วยการประพฤต ิ  การกระทํา   การเป นอยู   ทุก 
ประการที ่เรียกวาศีลธรรม  และก็รวมทั ้งความงามตามภาษาคนธรรมดา   คือ 
สวยงาม  นาดู  ละมุนละไมแชมชอย  ไมคลาย ๆ กับสัตวที่ดุราย. 

 
ถามนุษยมีอุดมคติยึดมั่นวา  เกิดมาเพื่อจะทําโลกนี้ใหงดงาม  มันจะ 

ขโมยไดไหม ?  มันจะฆาเขาไดไหม ?  มันจะประพฤติลวงละเมิดของรักของเขา 
ไดไหม ?  จะโกหกไหม ?  จะกินเหลาไหม ?  ถามนุษยถือวา  เราเกิดมาเพื่อจะ 
สรางโลกนี้ใหงดงาม .  ถาหากวาอุดมคตินี ้  หามกันสิ่งที ่เปนอบายเหลานั ้น 
ได  ก็เปนอันวาอุดมคตินั้นสําคัญ  สําหรับเปนรากฐานใหมีศีลธรรม. 

 
แมแตอุดมคติที่วา  “เราจะตองมีอะไรท่ีสูงกวาสัตว”  ถายังยืดถือ 

อุดมคตินี้อยู  จะฆาเขาไหม ?  จะลักขโมยไหม ?  จะลวงของรักไหม ?  จะโกหกไหม ? 
จะกินเหลาไหม ?  หรือจะทําสิ่งที่ไมควรทําอื่น ๆ  ไหม ?  ถาเราอยากจะสูงกวาสัตว 
มันก็ทําสิ่งเหลานั้นไมได  แตทําสิ่งที่ตรงกันขามได ;  ฉะนั้นศีลธรรมมันก็ตองมี. 

 
อุดมคติที ่ว า   “มนุษยจะต องได สิ ่งที ่ด ีที ่ส ุด ”  นี ้ก ็เหม ือนกัน  : 

ถาเนนอยูในใจในขอนี้วา  “มนุษยจะตองไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได”  แลว 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๙๒

มันจะไปฆาเขาทําไหม ?  จะไปลักขโมยเขาไหม ?  จะไปประพฤติผิดในของรักของเขา 
ไหม ?  จะโกหกไหม ?  จะกินเหลาไหม ?  ยกตัวอยางเพียง  ๕  อยาง ;  อื่น ๆ ทั้งหมด 
นั้น  เอามารวมไดใน  ๕  อยางนี้. 

 
แมวา  รากชั้นรากแกวของศีลธรรมที่วา  สัตวทั ้งหลายเปนเพื ่อน 

ทุกข  เกิด   แก  เจ็บ   ตาย   ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ ้น   นับตั ้งแตตนไมขึ ้นมา 
ถึงสัตวเดรัจฉาน  ถึงคน ;  ถามันนึกอยูอยางนี้จริง ๆ แลวมันจะฆาเขาไหม ? 
จะลักเขาไหม ?  จะประพฤติผิดในกามไหม ?  จะโกหกไหม ?  จะกินเหลาไหม ? 
จะฆาสัตวเลน ๆ สนุกไหม ?  จะทําลายปา  จะเผาปาใหวินาศไปหมด  ไดไหม ? 
ไปลองคิดดู. 

 
การทําธรรมชาติใหสกปรก  ทั้งบนบก  ทั้งในทะเล  ทั้งบนฟา   เดี๋ยวนี้ 

มันสกปรกไปหมดแลว ;  เพราะไมนึกกันวา  “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด 
แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ;  เขาเอาชีวิตของคนอื่นมาบํารุงความ 
ตองการของตนมากเกินไป. 

 
ขอนี้  จบกันเสียที  สรุปวา  โคนรากของศีลธรรมนั้น  คือ  สัจจะ 

หรือบรมสัจจะ  หรือธัมมสัจจะ  ที่เปนอุดมคติอยางที่วามาแลว  เอารากแกวของมัน 
ในขอ ที ่ว า   ใหถือวา   ชีวิตทุกชีว ิต เปน เพื ่อนทุกข  เกิด   แก  เจ็บ   ตาย 
ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น,  มีปญหาอยางเดียวกัน  มีความตองการอยางเดียวกัน 
มีหัวอกอยางเดียวกัน  มีอะไร ๆ  อยางเดียวกันหมดเลย. เรื่องรากเรื่องโคนยุติกันที 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๙๓

 [ข.  อุปมาของ  ตน-กิ่ง ] 
 

ถาม :  ทีนี้มาถึงเรื่อง  ลําตน  และ  กิ่ง  ที่แนนหนา  ของตนไมแหง 
ศีลธรรม  มันไดแกอะไร ?  พฤกษาศีลธรรมมีอะไรเปนลําตนและกิ ่ง 
อันมั่นคง ?  มีอะไร ? 

 
ตอบ :  ลําตนอันมั่นคงมันนาจะไดแก  มัชฌิมาปฏิปทา  คือ  อริยมรรคมีองค  ๘ 

หรือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา. 
 
ถาม :  มัชฌิมาปฏิปทา ;  แลวคนอื่นวาอยางไร ? 
 
ตอบ :  การควบคุมความรูสึก,  ครับ. 
 
ถาม :  การควบคุมความรูสึก ;  เอา,  ใครวาอยางไรอีก ?   
 
ตอบ :  ตองมีเมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา. 
 
ถาม :  วาอยางไร  ตอไป  อีกคนวาอยางไร ? 
 
ตอบ :  ความละอาย,  ครับ. 

 
หิ ริโอตตัปปะ  ก็ถูก  ;  ตอบไม เหมือนกันนี่แหละดี .  หิ ริโอตตัปปะ 

เมตตากรุณา  มัชฌิมาปฏิปทา  การควบคุมความรูสึก ;  รวมกันแลวอยากจะใชคําวา 
ถูกตอง,  “ความถูกตอง”  เพียงคําเดียว ;  ถือเอาความถูกตองเปนลําตนและ 
กิ่งอันหนาแนนของมัน. 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๙๔

มัชฌิมาปฏิปทา  นั้นคือตัวความถูกตอง  ๘  ประการ ;  อัฎฐังคิก 
มรรค  ก็คือความถูกตอง  ๘  ประการ. 

 
ที่ตอบวา  ควบคุมความรูสึกไวใหได  ไมโลภ  ไมโกรธ  ไมหลง 

อะไรทํานองนี้  นั่นก็คือความถูกตองเหมือนกันแหละ. 
 
หิริ โอตตัปปะ   นี้ก็ เปนความถูกตอง   ในชั้นรากฐาน  ;  ถามี 

หิริโอตตัปปะแลว  ทําผิดไมได  ก็มีแตความถูกตอง. 
 
เมตตากรุณา  นี้มันก็เขาหลักของความถูกตอง  อยางนอยก็แงหนึ่ง 

มุมหนึ่ง. 
 
ฉะนั้นอยากจะระบุไปยัง  ความถูกตอง ;  เรียกเปนบาลีหนอย 

ก็วา  สมฺมตฺต  แปลวา ความถูกตอง ;  อาจจะไมเคยไดยินก็ได  สมฺมตฺต  อานวา 
สัมมัตตะ  แปลวา ความถูกตอง ;  มีกี่อยางก็ตามใจ  เอามาเปนความถูกตองหมด 
คือท้ังทางกาย  ทางวาจา  ทางจิต  ก็ตามใจ  เอามาเปนความถูกตองหมด. 

 
ทีนี้จะแยกสักหนอยก็วา   สวนบุคคล   และสวนสังคม  :  ตอง 

มีความถูกตองทั้งสวนบุคคลและสวนสังคม .  ที่ตองแยกก็เพราะวามัน 
ไมคอยจะเหมือนกัน :  ความถูกตองสวนบุคคลนั้น  ไปไดไกลไดลึกกวาที่จะ 
ผูกพันธกันเปนสังคม ;  ความถูกตองทางสังคมยังหลวมกวา.  แตถาถือเสียวา 
สังคมประกอบขึ้นดวยบุคคล  ก็ไดเหมือนกัน  บุคคลเปนชนิดไหน  สังคมก็เปน 
ชนิดนั้น. 
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การที ่เราตั ้งใจจะประพฤติปฏิบัติใหสุดความสามารถนั ้น   ถา 
เราแยกเปน   สวนบุคคล   ก็ทําไดไกลกวา  ลึกกวา  หรือสูงกวา ;  ฉะนั ้นจึง 
แยกวา  มีความถูกตอง  คือการประพฤติกระทําอยางถูกตองทั้งของบุคคลและสังคม ; 
นี่เปนตัวลําตนที ่แนนหนา.  ตามความหมายธรรมดา  ความถูกตองก็หมายถึง 
ศีลธรรมอยูแลว,  ความมีศีลธรรมก็คือความถูกตอง.  แตเดี๋ยวนี้เอาความหมาย 
กลาง  ๆ  ของมัน   ก็คือการประพฤติกระทํา  ทางกาย   ทางวาจา   ทางจิตที่ 
ถูกตอง  ทั้งสวนบุคคลและสวนสังคม. 

 
เดี๋ยวนี้เรากําลังมีอะไรในโลกนี้ ;เรากําลังมีความประพฤติ  กระทําที่ 

ถูกตองทั้งสวนบุคคล  และสังคมหรือเปลา ?  สงใจไปรอบ ๆ โลก ทั่ว ๆ  โลกวา 
ทั้งโลกกําลังมีการประพฤติ  กระทํา  ที่ถูกตองหรือเปลา ?  หรือโลกนั ่นแหละ 
มันไมประกอบดวยการประพฤติ  กระทํา  ที่ถูกตอง  ก็เลยไมมีศีลธรรมในสวนที่เปน 
ลําตน. 

 
[ ค.  อุปมาของใบ-ดอก-ผล ] 

 
ถาม :  ทีนี้สวนยอด.  สวนโคน  และสวนกลางเราก็เห็นกันแลว ;  เหลืออยู 

สวนยอด  คือ  ใบ  ดอก  ผล  ของศีลธรรมนั้นคืออะไร. 
 
ตอบ :  ใบ  ดอก  ผล  ก็คือ  มรรค  ผล  นิพพาน. 
 
ถาม :  คืออะไร ?  วากันทุกคนดีกวา. 
 
ตอบ :  คือภาวะความเปนอยูกันอยางปรกติ 
   
ถาม :  ก็ได  ภาวะปรกติ. 
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ตอบ :  ก็คือความถูกตอง. 
 
ถาม :  ความถูกตองเปนการกระทํา   เปนตัวลําตนเสียแลว ;  ผลของมันคือ 

อะไร  ที่เปนผลของความ  ถูกตอง. 
 
ตอบ :  สันติสุขในโลกนี้. 

 
นี่ขอใหมองเห็นประโยชน  ของการที่เอาคนหลายคนมาตอบคําถาม 

เพื่อจะไดชวยกันตอบใหมันครบถวน  หรือใหมันแปลก ๆ ออกไป ;  ถาไมแปลก 
ในสวนใจความ  ก็แปลกในสวนพลความ ;  ก็เปนอันวา  จะไดฝงใหครบถวน. 
มันก็ถูกแนนอน  ที่วา  สวนยอดสุดก็คือผล  จะเปนผลไม  หรือผลของอะไร 
ก็ตาม  จะตองเปนจุดหลายทางที่เราปรารถนา. 

 
เราปรารถนาอะไร  สิ ่งนั ้นแหละคือศีลธรรมสวนยอดสุด  ที ่ไดทํา 

ใหเกิดขึ ้น  ;  จะเรียกวามรรค   ผล   นิพพาน   ก็ได.  แตคําเหลานี ้เปนภาษา 
ที่บัญญัติไวเฉพาะในทางธรรมะชั้นสูงเสียแลว,  ก็ลดใหต่ําลงมาถึงชั้นต่ํา ๆ  ทั่ว ๆ  ไป 
ก็ใชคําวา  สันติสุข  ก็คือ  สันติภาพ.  ความหมายที่ใชกันอยูในเวลานี้พอที่จะ 
กลาวไดวา  เมื่อพูดถึง  สันติสุข  ก็คือ  สวนบุคคล,  สันติภาพ  ก็คือ  สวนโลก 
หรือสวนสังคมทั้งหมด ;  ใหบุคคลมีสันติสุข  กระทั่ง  มรรค  ผล  นิพพาน ;  ให 
สังคมโลกนี้มีสันติภาพ  คือเยือกเย็นเปนสุข  ตามความหมายสําหรับโลกทั้งโลก. 

 
จะเยือกเย็นเปนสุขไดอยางไร ?  มันคงไมใชมรรค  ผล  นิพพานแน ; 

เพราะวา  โลกนี้ยังมีความผูกพันกันมากนัก :  ยังมีเด็กออน  มีอะไร  มีคนเขลา 
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คนพาล  อะไรอยู.  แตถึงอยางนั้น  เขาก็ควรจะมีสันติภาพได,  ใหในโลกนี้มัน 
อยูกันอยางสงบสุข  ไมมีปญหา  นับตั้งแตลูกเด็ก ๆ ขึ้นไป  กระทั่งคนเขลา 
คนพาล  คนฉลาด  คนทั ้งหมดมันอยู กันเปนปรกติสุข ;  อยางนี ้เราเรียกวา 
สันติภาพของโลก  ;  สวนสันติส ุขของบุคคล   ใหล ึกซึ ้งลงไปถึง  มรรค   ผล 
นิพพาน. 

 
นี่คือ  ใบ  ดอก  ผล  ของศีลธรรม ;  แปลวาเรามองศีลธรรมในรูป 

ของตนพฤกษา.  ไปเขียนรูปตนไมเขา  แลวก็บรรจุคําที่แสดงความหมายเหลานี้ 
ลงไปที่สวนหนึ่ง ๆ ของตนไม ;  สวนยอดมันเปนผลที่พึงปรารถนา  มันก็มีทั้ง 
อยางต่ํา  อยางกลาง  อยางสูงสุด.  นี้จึงจัดวามันยังเปนใบอยู  เปนดอกอยู  และ 
เปนผลแลว,  แลวผลก็ยังมีเมล็ดที่จะสืบพันธุตอไปอีก.  ถาวาเมล็ดนั้นไดรับการ  
อบรมแวดลอมมาดี,  เมล็ดนั้นก็จะกลายเปนพันธุที่ดีขึ้น ๆ สําหรับศีลธรรมใน 
อันดับตอไป. 

 
อยาลืมวาตนไมก็ดี  สัตวก็ดี  หรือแมแตมนุษยก็ดี  ทีแรกมันก็เปน 

พันธุปาทั้งนั้น   คือมีคุณภาพนอย ;  แลวมาอยูในการแวดลอมใหม  เปลี่ยนแปลง 
ใหมมันดีขึ้น ๆ เชน  ทุเรียนปา  กับทุเรียนบาน.  อยาอวดดีวาทุเรียนบานมันเกิด 
ขึ้นมาในบานได ;  มันคือเอาทุเรียนปามาดัดแปลง ๆ ๆ  มันก็ดีขึ้นจนถึงที่สุดที่มัน 
จะดีได.  สัตว  เชนไก  เชนนก  เชนกระตาย  ก็เคยอยูปา  เปนสัตวปา ;  แลว 
มันมาแวดลอมกันใหม  มันก็มีการเปลี่ยนแปลง.  คนปาก็เปลี่ยนแปลงมาจน 
เปนคนที่เรียกกันวาเจริญ. 

 
ทีนี ้  ก็ใชความหมายของคําเหลานี ้ใหถูกตอง :  ความเจริญที่ 

ถูกตอง ;  ความถูกตองที่มันถูกตอง.  การพูดวา  “ถูกตอง” ;  ถาเปนเรื่อง 
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ของคนโง  ก็ไมใชความถูกตอง  ;  มันตอง   ถูกตองของคนที ่มีปญญา   มี 
ความรู.  เดี๋ยวนี้เราไมรูความถูกตองที่ตรงกัน :  พวกโจร  พวกขโมย  เขา 
ก็ถือวาเขาถูกตองของเขาอยางนั้น   ฉะนั้นเขาจึงทําการลักขโมย.  อีกคนหนึ่งก็วา 
ถูกตองนั้นอยางอื่นไมใชอยางนั้น  มันก็เลยไมลัก  ไมขโมย. 

 
ความถูกตองนี่สําคัญมาก,  ความถูกตองแทจริง  คือ  สัมมาทิฏฐิ 

หรือวา  มัชฌิมาปฏิปทา  ก็ได ;  เรียกวา  ความถูกตองที่แทจริง  จึงออกดอก 
ออกผลมา ,  แลวก็มีเชื ้อแหงความถูกตองเพิ ่ม ขึ ้น   มันก็จะถึงจุดหมาย 
ปลายทางเขาสักวันหนึ่ง  สักชั่วอายุคนหนึ่ง  ชั่วอายุคนขางหนาโนน  หลายชั่วเขา 
มันก็จะดีมาก  ดีมาก  จนกวาเกิดมาจากทองมารดา  ก็ดีมาก  ดีจนถึงที่สุด  เพราะ 
พันธุมันดีขึ้น  ๆ   ;  นี่ปลายสุดยอดของตนไมแหงศีลธรรม. 

 
สรุปความสั้น ๆ อีกทีหนึ่งวา  อุปมาของตนพฤกษาแหงศีลธรรมนั้น 

สวน โคน ได แก   อ ุดมคต ิที ่ถ ูก ต อ ง ,  ส วนกล าง   ส วนต น   ได แ ก ก า ร 
ประพฤติกระทําที่ถูกตอง ,  และสวนปลายยอดก็คือ   ผลที่ออกมาอยาง 
ถูกตอง. 

 
นี่จะจริง  หรือไมจริง  ก็เอาไปคิดดู.  ไปพิจารณาดู ;  ถาเห็นจริง 

ก็ชวยกันเพาะปลูก  รดน้ํา  พรวนดิน   ตนพฤกษาตนนี้  ใหมันเจริญงอกงาม  แลว 
โลกนี้ก็จะมีสันติภาพ  คนแตละคนมันก็จะมีสันติสุข ;  นี้เปนสิ่งที่นาศึกษาคนควา 
ที่สุดแลวเอามาประพฤติปฏิบัติ  ใหไดผลจริงตามนั้น. 

 
นี้เรียกวา  อุปมา ;  ศีลธรรม  เปนอุปมัย  คือสิ่งที่ควรทําอุปมา ; 
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แลวเราทําอุปมาเขากับตนไม ;  ตนไมนั้นเปนอุปมา  เปนเครื่องเปรียบของอุปมัย 
คือ  ศีลธรรม. 

 
....      ....      ....      .... 

 
ทีนี้ดูกันตอไป  เพื่อจะเขาใจสิ่งที่เรียกวา  ศีลธรรมคืออะไร  ดียิ่งขึ้น 

ไปอีก .  นี่เราจะตองรูคําวา   “ถูกตอง”  นั่นแหละ   ใหมันถูก   ใหมันตรง 
ยิ่งขึ ้น .  ฉะนั้นเราจะดูวา  อะไรเปนภาวะอันถูกตอง ,  อะไรเปนภาวะอัน 
ผิดพลาด ;  ภาวะถูกตองกับภาวะผิดพลาด  ถาเราเขาใจผิด  เปนมิจฉาทิฏฐิ 
ก็ใหความหมายผิด  มันก็กลับตรงกันขาม  ถึงขนาดที่เรียกวา  เห็นกงจักรเปน 
ดอกบัว,  ดอกบัวเปนกงจักรกลับกันอยู. 

 
หัวขอที่  ๒ :  ความถูกตองและผิดพลาด. 

 
ทีนี้ถาเรา  จะดูความถูกตอง  กับความผิดพลาด  เราจะดูกันที่ 

ตรงไหน  ?  ดูกันที ่อะไร  ?  หรือไปทดสอบกันที ่ตรงไหน  ?  ทดสอบกันที่ 
อะไร ?  ฉะนั้น  เราควรจะรูจักสิ่งที่เราจะใชสําหรับการดูหรือการทดสอบนั้นกอน 
เพื่อจะรูความถูกตอง  และความไมถูกตอง. 

 
ถาม :  ในปจจุบันนี้ควรจะใชอะไรบาง  เปนตัววัตถุประสงค  เปนตัววัตถุที่ 

เราจะดู  จะทดสอบ  ;  มีอะไรกี่อยาง  ที่จะหยิบขึ้นมาเปนวัตถุ,แต 
ไมใชเปนกอน,  เปนเพียงวัตถุสําหรับทดลอบ  เปนวัตถุสําหรับศึกษาคน 
ควา  สําหรับจะพิจารณาหาความถูกตอง. 

 
ตอบ :  ก็ดูที่วา  การกระทํานั้น  ถากอใหเกิดทุกข  หรือเพิ่มกิเลส  การกระทํา 

นั้นก็ไมถูกตองแน. 
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ถาม :  ถาตรงขามก็ถือวาถูกตอง,  เอา!  ใครอีก ? 
 
ตอบ :  ภาวะความเปนอยูของสังคมในปจจุบัน  หรือสมัยใดก็ตาม  หากวา 

อยูกันดวยความปรกติแลว  ก็หมายความวา  ภาวะนั้นเปนศีลธรรม,หาก 
ไมมีความปรกติก็หมายความวาเปนภาวะที่ไร  ศีลธรรม. 

 
ถาม :  เอา,  ความเปนอยู ;  แลวใครวาอะไรอีก ? 
 
ตอบ :  ความประพฤติครับ. 
 
ถาม :  ความประพฤติ ,  ใช ได  ;  คลาย  ๆ  กับของคุณทอง .  อะไรอีก  ? 

คุณสุพลวาอะไร   ดูที่อะไร ? 
 
ตอบ :  ดูที่ความปรกติครับ. 

 
ถูกรองหรือไมถูกตองดูกันที่วา  ถาปรกติมันก็ถูกตองอยูแลว. 

นี่วัตถุสําหรับดูใหเห็นความถูกตอง  หรือวาความผิดพลาด,  วัตถุนั้นมันเปนที่ตั้ง 
แหงความผิดพลาด  หรือความถูกตองก็ตาม  เราจะไดเอามาดู ;  มันไมใชมี 
กฎเกณฑอะไรที่ตายตัว  หรือวา  ที่มีอยูเปนแบบฉบับก็หามิได  คือวาเราตองคิด 
เอาเอง  เราดูเอาเอง. 

 
ขอน้ี  เรารวบรวมมา  ศึกษา  คนควา  ดูเอาเองก็ได   ;  แลวมันอาจ 

จะไปตรงกันกับในตําราที่ผูเชี่ยวชาญการนั้น ๆ  เขาบัญญัติไวแลวก็ได ;  แมวาเรายัง 
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ไมทราบ.  แตถาวาสิ่งที่เราเอามาดู  มาศึกษา  มาพูดกันนี้  มันมีเหตุผลอยูในตัว 
มันเอง  วาถาทําแลวมันจะเกิดผลตามที่ตองการได  เราก็ตองถือวาถูกตอง ;  ไม 
จําเปนตองเปนนักปราชญ  ศาสดาจารยที่ไหนมาพูด. 

 
แมวานักปราชญศาสดาจารยไหนมาพูดไว พระพุทธเจาก็ตรัสบอก 

วา อยาไปเชื่อ ;  ตองดูกอนวามันเปนอยางนั้นไดจริงหรือไม ; จึงจะคอย 
เชื่อ. นี่พูดหยาบคายไปสักหนอยไหม ?  จวงจาบถึงศาสตราจารย. แมวาใคร 
จะพูดไวอยางไร  ในตําราไหน  โดยผูเชี่ยวชาญ  มีชื่อเสียงทั่วโลกก็ตาม  เรา 
ไมเชื่อ ;  เราจะดูกอนวาเปนอยางนั้นไดจริงหรือไม  จึงคอยเชื่อ ;  ถายังลังเลอยู 
ก็ลองทดสอบดู. 

 
ทีนี้ ความเห็นของอาตมา  อยากจะพูดวา  ขอที่  ๑  ดูที่การศึกษา 

เปนขอแรก   วามันถูกตองหรือ ไมถูกตอง  ;  ขอที ่ ๒ ดูที ่การดํารงชีพ 
เปนอยู  การประพฤติ  การกระทํา  การดํารงชีพอยูวามันถูกตองหรือไมถูกตอง ; 
ขอที่ ๓  ก็ดูที่  การรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน  วาถูกตองหรือไมถูกตอง. 
ดูเหมือนจะพอแลวกระมัง ;  ขอรองใหทุกคนวินิจฉัยดู  เพียง  ๓  วัตถุนี ้  มัน 
จะพอหรือไมพอ. 

 
ถาเราเกิดกลัวขึ้นมา เราอยากคนควา  แยกแยะดูความผิดพลาด 

และความถูกตอง ;  เราจะดูที่วัตถุ ๓ อยางนี้ :  ดูที่การศึกษาวาถูกตองหรือ 
ไมถูกตอง  เสร็จแลวก็ดูที่บุคคลคนหนึ่งวา  ดํารงชีวิตอยู อยางไร ? ถูกตองหรือ 
ไมถูกตอง ? และดุที ่  รวมมือซึ่งกันและกัน   ชวยเหลือซึ่งกันและกัน   เปน 
อยางไร ?  วาถูกตองหรือไมถูกตอง ?  เพียง  ๓  วัตถุนี้ก็ควรจะพอ. 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๑๐๒

ดูวามีการศึกษาอยางมนุษยหรือไม ? มีการดํารงชีพอยางมนุษย 
หรือไม ?  มีการชวยเหลือรวมมือกันอยางมนุษยหรือไม ?  ลองคิดดูเพียง ๓ อยาง 
ก็พอละกระมัง ? ถาเปนอยางมนุษย  หรือถูกตองอยางมนุษยก็พอแลว ;  ถามันมี 
อีกมันก็เฟอ  มันเกิน  หรือไมจําเปน  ไมตองไปเหนื่อยเปลากะมัน. 

 
....      ....      ....      .... 

 
ขอที ่  ๑ .   มีก ารศึกษาถูกตอ ง   ก็ เปนสิ ่ งที ่ตอ งคิด วา  

เดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกมีการศึกษาถูกตองหรือเปลา ? 
 

ถาม :  คุณทอง  เปนครู  คุณพูดทีวา  การศึกษาในโลกเดี๋ยวนี้  มันถูกตอง 
หรือไมถูกตอง ? 

   
ตอบ :  การศึกษาในโลกนี้ไมเปนการถูกตอง  เพราะมันเปนการสอนใหคน 

เห็นแกตัวทั้งนั้น.  คนไหนที่มีความรูความสามารถสูง ก็มุงแตพาตัว 
ของตัวไปใหรอด  แตผูเดียวเทานั้น ;  สวนบุคคลที่ลาหลังก็จะตองชวย 
ตนเองไปอยางเกือบจะชวยไมรอด. 

 
ถาม :  นี่ความรูสึกทางการเมือง  มันกําลังกลัดกลุม  นี่คุณก็เปนครูนะ  แลว 

คุณสอนอยางไรคุณก็เปนครู  อยูทุกวัน  คุณสอนเด็ก ๆ  อยางไร ?  คุณ 
ใหการศึกษาเขาอยางไร  ก็ไมถูกตองเหมือนกันหรือ ?  คุณกําลังทําสิ่งที่ 
ถูกตองหรือ ?  รับเงินเดือนเขามาใชอยู  เพื่อทําสิ่งที่ไมถูกตองหรือ ? 

 
ตอบ :  กําลังฝกอบรมสั่งสอนใหไมเห็นแกตัวครับ. 
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ถาม :  ก็ได,  เมื่อเราเปนครู  เราพยายามจะดึงการศึกษามาใหถูกตอง  เพราะ 
เห็นอยูแลววา  โลกกําลังมีการศึกษา  ที่เปลี่ยนไปโดยไมรูสึกตัว  สูความ 
ไมถูกตอง  นี้เปนความเห็นของคุณทอง.  คุณสุพลละ  คุณก็กําลังจะ 
เปนครู  เดี๋ยวนี้โลกมีการศึกษาถูกตองไหม ?  การศึกษาของคุณที่เรียกมา 
แลวถูกตองไหม ?  คุณเรียนจบปริญญามาแลว  วาไป. 

 
ตอบ :  การศึกษาในปจจุบัน  สวนมากมักจะใหในแงของวิชาชีพ  และความรู 

ที่จะไปประกอบอาชีพ ;  ไมไดเนนการที่จะมีจิตใจชวยเหลือผูอื่นหรือ 
รับใชประเทศชาติอยางแทจริงเลย  มันใหแตสิ่งที่จะพอกพูนสําหรับตัว 
เองทั้งสิ้นเลย. 

 
ถาม :  รวมความวา  ยังไมถูกตอง  และไมถึงที่สุด.  คุณประยูรละ ? 
 
ตอบ :  การศึกษาเดี๋ยวนี้ก็คลาย ๆ  อยางที่สองทานตอบแหละครับ  คือวา  สอน 

เนนหนักไปในทางวิชาชีพ  และประดิษฐคิดคนของใหม  แตไมได 
สอนในทางจิตใจ  สําหรับควบคุมวา  เมื ่อไดของพวกนั้นแลว  เรา 
จะรักษาของเหลานั้นอยางไร, จะไปหาไดอยางไร,ในอาชีพขางหนา 
คือวิชาจริยธรรมนั้น  ในโรงเรียนชักนอยลง ๆ  ไปเรื่อยครับ. 

 
ถาม :  คุณล้ําละ  มีความเห็นขอน้ีไหม ? 
 
ตอบ :  ผมเคยถามเด็ก ๆ  ที่เรียนทุกระดับ  โดยมากการศึกษาไมไดบรรจุวิชา 

ศีลธรรมเขาไป  ตามท่ีผมถามมา  ไมคอยมีครับ  แมระดับสูง ๆ  ขึ้นไป. 
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ถาม :  เทาที่ไดฟงมานี้ก็ทําใหเกิดเปนปญหาขึ้นมา ๒ อยาง ๒ ประเด็น 
คือวาความถูกต องนั ้น   มันจะถูกต องอยางไร  ?  สําหรับอะไร ?  นี้ 
อยางหนึ่ง ;  และการที่มันผิดพลาดไป   ไมถูกตองนั้น  มันเปนเจตนา 
ของใคร ? หรือวามีเจตนาดีที่สุดแลว  มันผิดพลาดไปโดยไมไดเจตนา 
เปนปญหาสองขออยางนี้. 

 
อยากจะถามวา  การศึกษาที่เขาใหอยูในเวลานี้  ถูกตองแลว 

สําหรับมนุษยจะไปประกอบอาชีพใหดีที่สุด ใชไหม ? ถาใชมันก็ถูกตอง ; 
การศึกษาที่ เขาใหมันก็ถูกตอง  มันถูกตองแตเพียงวา จะไปประกอบ 
อาชีพเทานั้นเองใหมันถูกตองได เงินมา ได เรื่องกิน   เรื่องกาม   เรื่อง 
เกียรติที่สมบูรณ  มันก็ถูกตองสําหรับขอน้ี  ทีนี้มันยังไมถูกตองสําหรับ 
ขอไหนละ ? 

 
ตอบ :  สํ าหรับด านจิต ใจ   ยั งขาดอยู   ไม ได ศึ กษาด านวิวัฒ นาการของ 

จิตใจ  หรือความเจริญของจิตใจดวย. 
 
นี ่เป นสิ ่งที ่ต องมองวา  มันไมถูกตอง ตรงตามวัตถุประสงคที ่ควร 

มุงหมาย หรือถูกตอง  ชนิดที่นํามาซึ่งสันติสุข หรือสันติภาพ. การศึกษาในโลก 
เวลานี้  ทําให รูหนังสือเร็ว  รูหนังสือมาก ,  มีความรูจริง  คิดประดิษฐสิ่ งที่นา 
มหัศจรรยอยางไมนาเชื ่อ  ขึ ้นมาเรื ่อย ๆ  เปนเครื ่องมือเครื ่องใชสําหรับทําสิ ่งที่ 
ไมเคยทํา  ไดมาแตกอน  ก็กลายเปนทําได  แลวก็เจริญดวยวัตถุ ;  อยางนอยที่สุด 
เขาก็ประกอบอาชีพได  แมที่สุดแตคนตาบอด  หูหนวก  เขาก็จัดใหมีอาชีพไดดีกวา 
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แตก อน  ;  นั ่น  การศึกษาเป นไปเพื ่ออาชีพ   อยางด ีที ่ส ุด เป นไปเพื ่ออาชีพ  ; 
แลวพอเหลือจากนั้นก็เปนไปเพื่อสงเสริมกิเลส.  เขาไมพูดถึงศีลธรรมกันเลย. 
 

การศึกษาในโลกเวลานี้  ชวยให ทําอาชีพไดดี  ไดทุกคน  แตวาถา 
เหลือไปจากที่จําเปนแลว  ก็เปนไปในสวนกิเลส  คือสวนอบายมุข ; 
ฉะนั้นในโลกนี้มันก็เต็มไปดวยสวนที่เปนกิเลส  หรือท่ีเปนอบายมุขมากขึ้น :  เรื่อง 
สวย  เรื่องงาม  เรื่องสนุกสนาน  เอร็ดอรอยทางวัตถุ  ทางเนื้อ  ทางหนัง ;  ทําสิ่ง 
ที่ไมตองทํามากมายมหาศาล:  ในเรื่องเครื่องนุงหมก็ดี  เร่ืองอาหารก็ดี  ที่อยูอาศัย 
ก็ดี  แมแตยาแกโรคนี้ก็ดี  ยังถือไดวาเปนสวนที่ เฟอ ;  นี้ เรียกวา  ถูกตองเพียง 
สวนหนึ่ง  คือสวนอาชีพ ;  แลวกลายเปนผิดในเมื่อมันเฟอ  หรือเหลือจากอาชีพ 
คือกลายเปนเหยื่อของกิเลส. 
 

ถาการศึกษาเปนอยู อยางนี ้เรื ่อ ง ไป   ไมทําใหคนในโลกนี ้มี 
ศีลธรรม   โลกนี ้ก ็จะตองเด ือนรอนระส่ําระสาย   หรือถึงก ับวินาศในที ่ส ุด 
เหลืออยูไมกี่คน  คอยมาตั้งตัวกันใหม  ตามที่กลาวไวในคัมภีร. 
 

เอาละ  ยุติเทานี้วา  การศึกษากําลังไมถูกตอง.  ใครจะดาก็ตามใจ, 
มาดาอาตมาคนเดียวก็ได  ยืนยันขอน้ีเสมอ. 
 

....      ....      ....       .... 
 

ขอที่ ๒. มนุษยดํารงชีพอยางถูกตอง  ตามความหมาย 
แหงมนุษยหรือไม ? 
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คําวาดํารงชีพ  นี้ไมใชหมายเพียงเรื่องกิน ;  แตหมายถึงเรื่องเปน 
เรื ่องอยู   เรื ่องทุกอยาง  ที ่มันดํารงชีวิตอยู . หลักอันนี ้ก็คือกิน   อยู  นุงหม 
ใชสอย  ประพฤติ  กระทํา  อะไรก็ตาม  ดํารงชีวิตอยูนี่  ถูกตองหรือไม ?  มนุษย 
ดํารงชีวิตถูกตองแลว  ผลอะไรจะเกิดขึ้น ?  ถาดํารงชีวิตไมถูกตองแลว  ผลอะไร 
จะเกิดขึ้น ?  พิจารณาดูขอน้ีแลวจะเขาใจ. 
 
ถาม :  มองดูอยางคลุม ๆ  ทีหนึ่งกอนวา  มนุษยที่อยูในสภาพปจจุบันนี้  ดํารง 

ชีวิตอยูในลักษณะอยางนี้  เรียกวาถูกตองหรือยัง ?  ผลเปนที่นาพอใจ 
หรือยัง ?  จะเรียกวาดํารงชีวิตอยางมนุษยหรือไม ?  คุณเห็นวาอยางไร ? 
มนุษยกําลังดํารงชีวิตถูกตองตามความหมายของคําวา  มนุษยหรือไม ? 

 
ตอบ :  ถาดูทุกวันนี้  มนุษยกําลังดํารงชีพโดยไมถูกตอง  มีการเห็นแกตัวเปน 

สวนใหญ  ทุกระดับ ;  แมแตพอคา  ประชาชน  ขาราชการทุกระดับ 
โดยมากดํารงชีพดวยการเห ็นแกต ัว  ทําใหประเทศชาติเด ือดรอน 
เกี่ยวกับทําเพื่อตัวทั้งนั้น. 

 
ถาม :  เอา,  ถือวาเปนการดํารงชีวิตอยางไมถูกตอง ;  ใครอีก ? 
 
ตอบ :  ทุกวันนี้  ทุกคนเกือบจะวาได  ดํารงชีวิตอยางไมถูกตอง ;  ขอให 

ดูตรงไปยังปจจัยสี่  ลวนแตทําเพื่อความฟุงเฟอ  เกินความจําเปนกัน 
ทั้งนั้น. 

 
ถาม :  เพราะฉะนั้นจึงถือวา  ไมถูกตอง.  ใครอีก ?  คนทั้งโลกเวลานี้  ดํารง 

ชีวิตอยางถูกตองหรือไม ? 
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ตอบ :  อยูอยางไมถูกตอง  เพราะวาไปยึดถือในสวนเกินของปจจัยสี่  มาเปน 
สวนสําคัญของชีวิตครับ. 

 
ถาม :  ดีมาก  ใครอีก ? 
 
ตอบ :  คนโดยมากเดี๋ยวนี้เห็นชัด ๆ  อยูวา  ไมถูกตอง  คือไปใชไปหลงติดใน 

วัตถุก็เลยหาแตวัตถุมามาก  แลวก็ใชสวนเกินไป ไมไดมีชีวิตอยางงาย ๆ  
แตกระทําอยางสูง ซึ่งจะไดผลในสังคมมาก. 

 
การดํารงชีวิต  หมายถึงการเปนอยูหลังจากมีการศึกษา   เสร็จสิ ้น 

มาแลว  มนุษยก็มามีการดํารงตนอยูดวยอาชีพ  และดํารงอยูดวยการประพฤติกระทํา 
ที่เนื่องกันอยูกับอาชีพ  หรือในชีวิตนั้น. 

 
สรุปแลวเรามองเห็น   ความไมถูกตองในการดํารงชีวิต    คือวา 

ไปทําในสิ่งที ่ไมควรทํา   คือสิ ่งที ่ไมเปนไปเพื ่อสันติสุข  สันติภาพ  เสียเปน 
สวนใหญ .  ที่จริงวิชาความรูเทาที่เรียนมานี้  มันก็พอจะทําใหมีอาชีพอยูอยาง 
ปรกติสุขได ;  ทีนี ้เขาก็ทําเกินนั้นไป  เพราะเขาสามารถทําได ;  และสวนที่เกิน 
นั้นมันกลายไปเปนสวนที่ผิด  คือทําไปตามความเห็นแกตัว  หรือกิเลส  สวนเกิน 
นั้นมันมากกวาสวนที ่จําเปน ;  การดํารงชีวิตทําอาชีพใหอยู ไดเทาที ่จําเปน  นี่ 
เปนสวนถูกตอง. 

 
มนุษยมีความถูกตองอยูเพียงเทานี้ คือ ดํารงอาชีพใหตน 

อยูได.  ที่ไปทําปจจัยสวนที่เหลือจากนั้น  มันก็ไมเปนสิ่งที ่ควรจะทํา,  หรือ 
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ทําแลวกลายเปนสิ่งที่ทําลายความปรกติสุขของมนุษย.  ฉะนั้นลองพิจารณาดูวา 
ประโยชนเงินเดือนหรืออะไรก็ตาม  ที่ไดรับมา  ไดใชไปในทางอะไรเทาไร.  ถา 
ใชไปแตในสวนที่จําเปนจริง ๆ มันก็จะตองเหลือ ;  ทีนี ้ก็ใชไปในสิ่งที ่ไมจําเปน 
จะตองทํา  ตองใช ;  มันก็ไมพอ,  ยิ่งไมพอ,  ยิ่งไมพอ. 

 
ถาคนที ่มีรายไดมาก  ก็ไดกินไดใชตามที ่รางกายตองการ ;  เหลือ 

นั ้น   ก็เอาไปทําสวนที ่เรียกวาไมต องทํา .  ถาไปทําเขา เชนนั ้น   ก็เรียกวา 
เกิน  หรือเฟอ  หรือผิด ;  แตเขาก็ตองทํา  เพราะเขามีแตความเห็นแกตัว  แปลวา 
ไปตะครุบเอาสวนเกินอันมหาศาลนั่น  เพราะความเห็นแกตัว  โลกนี้มันกําลังอยู 
ดวยความเห็นแกตัว   ที ่เปนสวนเกิน  ;  ความเห็นแกตัวที ่เปนสวนพอดีนั ้น 
ไมเปนไร  และก็รอดชีวิตอยูได. 

 
ทีนี ้สวนเกิน   มีของเลน   ของกินเลน   ของสนุกสนาน   มากเกิน , 

มีการประพฤติกระทําที่เกิน,  โดยเฉพาะเรื่องกามารมณทั้งหลาย  ที่กําลังนิยมกันอยู 
ในโลกเวลานี ้  เกินยิ ่งกวาเกิน ;  ยิ ่งเกินเทาไรก็ยิ ่งเห็นแกตัวมากขึ ้น, ยิ ่งเห็น 
แกตัวมากขึ้น  ก็ยิ่งทําสวนเกินมากขึ้นไปอีก.  มันก็มีแตอยางนี้  จึงเกิดเศรษฐกิจ 
ที ่ ไ ร ศ ีล ธ ร รม   เ ก ิด ก า รส ง ค ร าม ที ่ ไ ร ศ ีล ธ ร ร ม ,   เ ก ิด ก า รดํา เน ิน ท า ง  
การเมืองที่ไรศีลธรรม. 

 
เมื ่อ เห็นแกต ัวมากขึ ้น โลกทั ้งโลกก็รอนระอุเป นไฟ   ดํารงชีว ิต 

อยูอยางไมถูกตองตามความหมายของคําวา มนุษย ;  แตอาจจะถูกตองตาม 
ความหมายของคําวา  คน  เพราะคนมันก็เปนสัตวชนิดหนึ่ง  ยังไมคอยรูอะไร 
ยังทําไปตามอํานาจของกิเลส.  เกิดมาแลวเปนคนแน แตยังไมเปนมนุษย  จนกวา 
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ใจมันจะส ูง เส ียก อน  ;  ฉะนั ้น   เราจ ึงกล าพ ูดว า   การดํารงช ีว ิตของเราไม 
ถูกตองตามความหมายของคําวา   มนุษย ;  แตถูกตองตามความหมายของ 
คําวา  คน  คือโลภมาก   ตะกละมาก  อยางไมตองมีขอบเขตจํากัด. 

 
เป น อ ัน ส ร ุป ได ว า   มน ุษ ย กํ า ล ัง ดํ า ร ง ช ีพ อ ยู อ ย า ง ไม ถ ูก ต อ ง 

ตามอุดมคติของมนุษย  เชนเดียวกับการศึกษาไมถูกตอง  ตามความหมายของ 
การศึกษาอยางมนุษย.  เขาศึกษาแตเรื ่องปากเรื ่องทอง  เพื ่อใหเฉลียวฉลาด 
แตเพื ่อปาก  เพื ่อทอง  เพื ่อกิน   เพื ่อกาม   เพื ่อเก ียรติ,  การศึกษานั ้นไมถ ูกต อง 
คือ  ไมมีสวนของศีลธรรม ;  การดํารงชีพก็เลยพลอยไมถูกตองไปตามนั้น. 

 
....      ....      ....      .... 

 
ขอที่ ๓.  ที่จะมองกันอีก   สําหรับศึกษาคนควา  พินิจพิจารณาคือ 

การชวยเหลือรวมมือซึ่งกันและกันในโลกนี้  ในเวลานี้กําลังถูกตอง 
หรือไมถูกตอง. 

 
ถาม :  ตามความหมายของคําวา  มนุษย,  ถามสั้น ๆ  วาเรากําลังชวยเหลือกัน 

อยางมนุษยหรือไม ? 
 
คนที่ ๑  ตอบ :  ขณะนี้การชวยเหลือน้ัน   เปนไปอยางไมถูกตอง  เพราะอยูใน 

ลักษณะที่ชวยเหลือเพื่อทําลายกัน,  ไมไดชวยเหลือเพื่อใหเปนอันหนึ่งอัน 
เดียวกัน. 

 
คนที่ ๒  ตอบ :  การช วย เหล ือ ใน โลกท ุกว ันนี ้  ยัง ไม กล าวได ว า   เป นการ 

ชวยเหลือที ่ถ ูกต อง  :  สวนมากยังม ีการชวยเหลือเพื ่อต ัวเองอยู มาก . 
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เปนตนวา  เพื่อช่ือเสียงของตัวเอง   เพื่อเอาหนา  นี้อยางหนึ่ง  เทาที่ 
สังเกตเห็น. 

 
ถาม :  ใครอีก ? 

 
คนที่ ๓  ตอบ :  การชวยเหลือเดี๋ยวนี้โดยมาก  เปนการชวยเหลือเพื่อประโยชน 

ตนมากกวา ;  ทุกระดับครับ  แมแต รัฐบาลนี่   ก็คิดวาจะชวยเหลือ 
ราษฎร  แตโดยมากก็ยังหันเขาตัว  เกือบทุกระดับไปเลย. 

 
คนที่ ๔  ตอบ :  การชวยเหลือซ่ึงกันและกันในปจจุบันนี้  ยังมีอีกอยางนอกไป 

จากที่ทุกทานไดกลาวมาแลว  คือชวยเหลือใหหนักเขาไปอีก  ไมไดชวย 
ใหเบาขึ้นมาไดเลย.  ยกตัวอยางเชน  การทําบุญบวชนาคอยางนี้หรือการ 
ไปชวยทํางานเพื่อผอนใหงานหนักเปนงานเบา,  เปลา  ไมไดเปนคนเชน 
นั้น ;  ทําสิ่งที่มันเบาอยูแลว  ใหมันหนักยิ่งขึ้น  เปนเสียอยางนี้ครับ. 

 
เทาที่มองเห็นนี่  ก็สรุปวา  การชวยเหลือซ่ึงกันและกันยังไมถูกตอง ; 

ถึงอยางไรก็ดี  เราควรจะจํากัดความหมายของคํานี้  ใหมันชัดลงไปอีกสักหนอย. 
 
ถาพูดวา “ชวยเหลือ”  ก็หมายความวา   ชวยใหเขาไดรับประโยชน ; 

แตถาชวยไปเพื่อเราไดกําไรมากขึ้น  อยางนี้ไมเรียกวาชวยเหลือ ;  เรียกไดวา 
มันเปนการลงทุน  ลงทุนไปเพื ่อกําไร,  อยางนั ้นไมเรียกวาชวยเหลือ.  การ 
ชวยเหลือในโลก  เวลานี้มันเปนอยางหลังเสียโดยมาก  คือชวยในลักษณะที่เปน 
การลงทุน  ใหตัวผูลงทุนนั้นไดกําไรมากมาย.   สวนบุคคลก็เปนอยางนั้น,  สวน 
สังคมก็เปนอยางนั้น,  ระหวางประเทศ  หรือท้ังโลกก็กําลังเปนอยางนั้น. 
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ถาชวยเหลือ   ก็ควรชวยคนที ่ต องการความชวยเหลือ   กําลัง 
ทุกขยากลําบาก   ใหพนจากความทุกข  นั ้นอยางหนึ ่ง .  ทีนี ้  ชวยเหลือ 
อีกอยางหนึ ่ง   ก็ชวยเหลือซึ ่งกันและกัน   เพื ่อทําโลกนี ้ใหงดงาม   เพื ่อ 
ทําใหโลกนี้เจริญ  ;  อยางนี้เรียกวา  รวมมือกันเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
ทําโลกนี้ใหงดงาม.  อยางนี้ก็ไมใชลงทุนคา  หรือเอาเปรียบอะไร  แตเปนการ 
ชวยเหลือท่ีกวางขวางออกไป  ยิ่งกวาชวยเหลือระหวางคนตอคน.  การชวยเหลือ 
ชนิดที่เปนการลงทุนนั่น  คือ  การผูกพันกันเปนพวก  แลวก็แสวงหาประโยชน 
โดยการเอาเปรียบตอพวกอื่น  ไดกําไรมามากแลวก็แบงกัน ;  คนที่เปนหัวหนา 
ชวยเหลือ  ก็เอามาก. 

 
อยางเรื่องการเมืองในโลกปจจุบันก็เปนอยางนั ้น  แบงเปนพรรค 

เปนพวก  คายนั้นคายนี้  แลวก็ชวยเหลือประเทศนั้น  ชวยเหลือประเทศนี้ ;  ชวยกัน 
อยางคุยโต  คุยโว  คุยโม  วาเขาชวยเหลืออยางนั้น  เขาชวยอยางนี้  ชวยนั้น  ชวยนี้ ; 
แตพอไปดูเนื้อแทของการชวย  มันเปนการลงทุน  หาประโยชน  หากําไร  เรียกวา 
เอาอะไรมาบังหนา  “เอาหนังลาไปคลุมราชสีห”  อะไรทํานองนั้นมากกวา. 

 
“การชวยอยางเอาหนังลาไปคลุมตัวราชสีห”  ก็ตองเรียกวา  การ 

ชวยเหลือซึ่งกันและกันในโลกนี้  ยังไมถูกตอง  ยังไมสมกับความเปนมนุษย ; 
มันก็ลดลงมาสูความเปนคนอีก  คือเห็นแกตัวเห็นแกประโยชนทั ้งนั ้น.  ถา 
ชวยเหลือในความหมายที่ถูกตอง  มันตองดับทุกขได   และก็มีประโยชน 
สุขรวมกัน  อยางที่ไมเปนการเอาเปรียบแกกันและกันมากยิ่งขึ้นไป.  ขอใหเขาใจ 
อยางนี้. 
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ขอยกตัวอยาง ;  อยาเขาใจวาเปนเรื่องมุงหมายตําหนิ  หรือยกยอง 
ฝายใดฝายหนึ่ง  วาเมื่อคนมีความทุกข  คนอื่นตองชวย ;  อยางคุณทองวา 
พอเวลามีงานศพ,  มีคนตายลง,  เพื่อนมาชวยแตวามาชวยกินใหฉิบหาย ;  นี่ 
ก็ชวยเหมือนกัน. 

 
ในบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามนั้น  เขาเขียนไวชัดเจน  ดูจะดีกวา 

พวกเรา ;  เชนวา  พอมีคนตายลงในครอบครัวหนึ่ง  เขาจะตองจัดงานศพใหเสร็จ 
ไปภายใน  ๑๒  ชั่วโมง  อะไรทํานองนี้.  คนจะมาชวยนั้น  ตองมาชวยจริง  คือ 
เอาทุกอยางที่จําเปนมาชวยครอบครัวนี้ในวันนั้น ;  เพราะตามบทบัญญัตินั้น 
เขาหามไววา  ในครอบตัวที่มีคนตายนั้น  ตองไมติดเตาไฟ  หุงขางตมแกง.  ที่ 
ไมตองติดเตาไฟ  เพราะวาผูที่มาชวยจะนําเอามาใหหมด  เปนขาวปลาอาหารอะไร 
ตาง ๆ ทุกอยาง,  เอามาชวยใหไดกิน  ไดอะไรเสร็จเรียบรอย ;  ใหจัดงานศพเสร็จ 
ไปไดเร็วภายใน ๑๒ ชั่วโมง  เปนตน ;  ไมใชมารุมกินกันอยางเมามาย  นอนกลิ้ง 
นอนเกลือกไปอยางนั้น. 

 
แตเดี๋ยวนี้ประชาชนชาวอิสลาม  จะถือบทบัญญัตินี้หรือไม  อาตมา 

ก็ไมทราบ ;  แตถาถือบทบัญญัติเดิมจะตองทําอยางนั้น.  บานที่ตายลงไปนั้น 
ติดเตาไฟไมได  เพราะตองยุงแตเรื่องงานศพโดยเร็ว  คนที่มาชวยจึงเอามาใหหมด 
ทั้งขาวทั ้งแกง  กับอะไร  ก็ไมตองทํา.  ทุกคนชวยกันใหงานศพนั้นเสร็จไปใน 
เวลาที่กําหนดไว ;  อยางนี้ก็เรียกวา  ชวย,  โดยประการทั้งปวง. 

 
ทีนี ้  อีกพวกหนึ ่งมาชวยกิน  ชวยกินทั ้งเหลา  กินทั ้งอะไรตาง ๆ  

จนเมามายกลิ้งเกลือก  ทําเอาเจาของบานเปนหนี้ตั้งหมื่นบาท  สองหมื่นบาท ; 
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นี่จะชวยใหเปนอยางไร ?  ก็จะชวยใหลมจม!  นี้เปนตัวอยางที่ใหความหมายวา 
ชวยกันอยางถูกตองหรือไมถูกตอง. 

 
ฉะนั้น  ขอใหคิดกันดูใหมเถอะ  วามนุษยอยูคนเดียวในโลกไมได ; 

ต อ งช วยก ัน  ;  เรื ่อ งช วยก ันนี ้ต อ งช วย ให ถ ูกต อ ง   หรือ ให ด ีขึ ้น   ให สํา เร ็จ 
ประโยชน  ใหแกปญหาตาง  ๆ   ได ;  อยามาเพิ ่มปญหา .  ในการบวชนาค 
ก็ดี  ในงานศพก็ดี  แมที ่ส ุดแตการแตงงาน   งานขึ ้นบานใหม  หรืออะไรก็ดี 
อยาใหมาชวยกันทําความฉิบหาย  หรือทําหนี้ทําสิน  หรือทําการผูกพันยุงยากรุงรัง 
ไปหมด ;  ขอใหมาชวยในลักษณะที่เปนความเกลี้ยงเกลา  เปนความเรียบรอย 
เปนความเยือกเย็น   เปนความสุข  อยางนี้จึงจะเรียกวาชวยกันอยางถูกตอง. 

 
เรื่องชวยกันอยางถูกตองนี้  เปนธรรมะเกาแก  โบรมโบราณ   กอน 

พุทธกาล  หรือวากอนที่จะพูดไดวาอยางไร.  ที่จะชวยกันอยางถูกตองนั้น,  เดี๋ยวนี้ 
ดูการชวยเหลือซ่ึงกันและกันของมนุษยในโลกนี้  มิไดเปนไปอยางถูกตองตาม 
ความหมายสําหรับมนุษย. 

 
สรุปวาเรามีวัตถุที่จะมาพิจารณาดูเกี่ยวกับความถูกตองหรือไมถูกตอง 

ของการกระทําอยางมนุษยในทางศีลธรรมน้ัน  มีสามอยาง  อยางนี้ก็จะพอแลว : 
ดูวาการศึกษาถูกตองหรือไมถูกตอง ?  การดํารงชีวิตหลังจากการศึกษาแลว  ถูกตอง 
หรือไมถูกตอง ?  การชวยเหลือรวมมือ  ผูกพันกันในระหวางมนุษยทั ้งโลกนี ้. 
มันถูกตองหรือไมถูกตอง ?  ถาถูกตอง  ก็กลาวอยางกําปนทุบดินไดเลย  วาจะมี 
แตส ันติส ุข   สันติภาพ   ไมม ีว ิกฤติการณ อยางที ่กําล ังม ีอยู   ในโลกเวลานี ้. 
การใหความรูกัน   แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน  ชวยเหลือกันในการคนควา  ไปโลก 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๑๑๔

พระจันทรได  อะไรไดก็ตาม  ;  ถาไมมีประโยชนแกสันติภาพตองถือวา  ไม 
ถูกตองทั้งนั้น ;  ถาถูกตอง,  ตองเปนไปเพื่อสันติภาพไมเปนไปเพื่อสงคราม. 

 
นี่เพราะวา  เราไดถือเอาความหมายผิด :  ความหมายของคําวาถูกตอง 

หรือไมถูกตองก็ดี  ยังผิดกลับหนาเปนหลัง  เห็นกงจักรเปนดอกบัว  ดอกบัวเปน 
กงจักร  อยูอยางนี้ ;  นี้ก็เปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่ง  ซึ่งจะตองหยิบข้ึนมาพิจารณา 
ศึกษา  เพื ่อใหรู ว า   ตัวศีลธรรมที ่แทจริงนั ้น  เปนอยางไร ;  ถาเปนศีลธรรม 
แลวตองถูกตอง ผิดไมได ; ถาผิด ก็ไมใชศีลธรรม. 

 
สรุปความไดวา   ศีลธรรมก็คือความถูกตอง   ของการศึกษา 

ของการดํารงชีวิตอยู และของการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน. 
 
ทีนี้เวลาที่เหลืออยูนิดหนึ่ง  ก็จะขอพูดใหหมดไปเสียเลย  เกี่ยวกับคําวา 

ศีลธรรมในขอท่ีวาเรากําลังอยูในสภาพเสื่อมทรามทางศีลธรรม. 
 
หัวขอที่ ๓ :  โลกกําลังเส่ือมศีลธรรม. 
 
เทาที ่พ ูดมาแลวนี ้  มันก็สรุปความไดแลว  วาเราโดยสวนตัวหรือ 

สวนสังคมดวย  กําลังอยูในสภาพไรศีลธรรม  หรือวาเสื่อมทางศีลธรรม.  เสื่อมก็คือ 
วามันเสื่อมไปมาก ;  ถาไร  ก็หมายความวาไมมีเหลือเลย.  นี้เราอยูในสภาพที่เสื่อม 
ทางศีลธรรม  หรือไรศีลธรรม ? ในบางอยางเราถึงกับไรศีลธรรม,  ในบางอยาง 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๑๑๕

เราเพียงแตเสื่อมศีลธรรม.  รวมความแลวก็วา  สภาพเสื่อมศีลธรรมนี้มันไดมีอยู 
ตามท่ีเราเขาใจกัน ;  ทีนี้เราจะพิสูจนไดดวยอะไร  ใหมันชัดยิ่งขึ้นไปอีกวา   เรา 
กําลังอยูในสภาพแหงความเสื่อมของศีลธรรม. 

 
ถาม :  มีอะไรเปนเครื่องพิสูจน,  ลองตอบมาวา  มีอะไรเปนเครื่องพิสูจน ? 
 
คนที่ ๑  ตอบ :  มีสภาพแหงการเปนอยูในสังคม  วามีการเปนอยูเปนปรกติสุข 

หรือไม,  เปนเครื่องพิสูจน 
 
คนที่ ๒ ตอบ :  ดูสิ่งแวดลอม เชน  พวกอาชญากรรมตาง ๆ วามันมีมากนอย 

แคไหน ;  ถามันมากขึ้นก็  แปลวา  มีภาวะเสื่อมศีลธรรม. 
 
คนที่ ๓ ตอบ :  ดูการที่สังคมเดือดรอนเพราะการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมาก. 
 
คนที่ ๔ ตอบ :  ดูจากการกระทําของคนในสังคม  วาจะนําไปสูความพินาศ 

หรือวานําไปสูสันติสุข 
 
ถาม :  เราดูแลว เห็นวาอยางไร ?  เห็นวากําลังนําไปสูความพินาศ  หรือนําไป 

สูสันติสุข. 
 
ตอบ :  ดูเห็นแลว ;  กําลังนําไปสูความพินาศยอยยับครับ. 
 

ถูกแลว,  รูสึกวากําลังนําไปสูความพินาศ ;  เพราะฉะนั้นจึงถือวา 
เดี๋ยวนี้กําลังอยูในสภาพที่เสื่อมศีลธรรม.  ที่วาดู ๆ นั้นดูที่อะไรบาง ?  ที่วาดูแลว 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๑๑๖

เห็นวา  นําไปสู ความเสื ่อมความพินาศของมนุษยนั ่น  เราดูที ่อะไรบาง.  ที่ดูนั ้น 
ดูที ่อะไรบาง  ?  ก็ดูที ่การแสดงออกตาง  ๆ  คือ  แสดงออกทางวัตถุที ่ปรากฏ 
อยูในภาวะของวัตถุนี้ก็ได,  แลวดูการแสดงออกที่รางกาย  ทีเนื้อ  ที่ตัว  ที่รางกาย 
ก็ได ,  แล วด ูการแสดงออกของจ ิต   ทางจ ิต   ที ่แสดงออกมา   ซึ ่งจะเห ็นได 
เหมือนกัน  จะเห็นไดอยูเนื่อง ๆ ที่มันแสดงน้ําใจออกมา.  สวนวาจานั้นเราพวงไว 
ที่รางกาย. 

 
[การแสดงออกทางวัตถุ ] 

 
สิ่งที ่เราตองดู  เพื ่อพิสูจนวา  กําลังเสื ่อมนี่   ดูที ่วัตถุทั ่ว ๆ ไป   ; 

ดูที่พื้นแผนดินก็ได  พื้นแผนดินโลกทั้งโลก  กําลังเปนอยางไร  พื้นแผนดินของ 
บานนี ้  จังหวัดนี ้  ตําบลนี ้  กําลังเปนอยางไร.  เดี ๋ยวนี ้เรามีถนน  มีตึก  มีอะไร 
ตางๆ ; เราจะเรียกสิ่งเหลานี้วาสภาพเสื่อมศีลธรรม หรือสภาพเจริญทางศีลธรรม. 

 
หรือวาดูเห็นวาตนไม  ปาไม  ลําธาร หวยหนอง  คลอง  บึงบาง  กําลัง 

ถูกทําลายไป   อยางนี้มันเปนสภาพท่ีมีศีลธรรม   หรือวาเสื่อมศีลธรรม ?  ตอง 
บัญญัติความหมายของคําวา  เสื่อม  หรือ  เจริญ  กันใหถูกตองดวย ;  จนถึงกับแยก 
ไดชัดวา  เจริญทางศีลธรรมคืออยางไร,  เจริญทางวัตถุคืออยางไร,  เดี๋ยวนี้พื้น 
แผนดินของเรากําลังเจริญทางวัตถุหรือกําลังเจริญทางศีลธรรม ?  หรือเมื่อเจริญทาง 
วัตถุแลว  ทางศีลธรรมมันไดวินาศไปอยางไร ?  ก็ไปตรึกตรองดู  นี่เราดุกันที่วัตถุ. 

 
[การแสดงออกทางรางกาย ] 

 
ทีนี ้   ดูกันที ่เนื ้อตัวของคน    คนกําลังเปนอยางไร  มีความเสื ่อม 

หรือความเจริญ  ?  เสื้อผาสวย ๆ  แปลก ๆ ใหม ๆ ที่ปู ยา ตา ยาย ไมเคยใชนั้น 
เดี ๋ยวนี ้ม ันก็ไดมี   เสื ้อสวย  กางเกงสวย   อะไรสวย  มันเปนความเสื ่อม  หรือ 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๑๑๗

ความเจริญทางศีลธรรม ? กระทั่งกิริยาทาทาง  แตงเนื้อแตงตัว  การพูดจา  การ 
เลนหัว  การรองเพลง  การอะไรตาง ๆ นี่  มันเปนลักษณะความเสื่อม  หรือความ 
เจริญของอะไร ?  เจริญทางวัตถุคืออยางไร ?  เจริญทางศีลธรรมคืออยางไร ?  มันจะ 
ไปพรอมกันไดหรือไม.  ถาเจริญทางศีลธรรมแลว  ความเจริญทางวัตถุมันจะเปน 
อยางไร  มันจะลดลง  หรือมันจะพอดี  หรือมันจะเฟอ ?  ขอใหไปดูอยางนั้น. 

 
อยากจะพูดถึงเสื้อสวย ๆ ลายแปลก ๆ นี้อีกครั้งหนึ่งวา  เดี๋ยวนี้เขาไม 

คอยชอบเสื้อมอฮอมหรือวาเสื้อขาวลวน ๆ  เขาขอบเสื้อท่ีมีสีสันแปลก ๆ ลวดลาย 
แปลก ๆ ;  นั่นแสดงจิตใจของบุคคลนั้นไดหรือไม ?  งานราตรี  งานเชื้อเชิญ 
กันมากินเลี้ยงค่ําคืน ;  เห็นรูปถายดอก,  ไมเคยไปรวมกับเขาหรอก ;  เสื้อผา 
แปลก ๆ เสื้อบางตัวนากลัวยิ่งกวาเสือเสียอีก,  ลวดลายของมันนั้น. 

 
นี่จะลองพิจารณากันใหมอีกทีวา  ทําไปเสือจึงตองมีลายอยางนั้น ? 

เพราะมันไวขู คนอื ่น,  สัตวที ่มีลวดลายนากลัว  มันเอาไวขู คนอื ่น.  นี้เปน 
สัญชาตญาณอยางสัตว.  สัตวบางชนิดไมมีกําลัง  ไมมีพิษราย  แตมันก็มีสีแปลก ๆ  
มีเสียงแปลก ๆ มีกลิ่นแปลก ๆ ไวขูคนอื่น. 

 
ทีนี ้มนุษยเราพนจากความเปนสัตวขึ ้นมา  เราจึงไมทําอยางนั ้น 

เราจึงมีอะไรที่สุภาพ   มีสีไมนากลัว  มีกลิ่นไมนากลัว  มีอะไรไมนากลัว ; 
นี้เรากลับยอนไปหาความเปนอยางโนน.  นี่เราหมดปญญาที่จะเปนมนุษยกันแลว 
หรืออยางไร  จึงตองยอนไปใชระเบียบของสัตว ;  มีสี  มีกลิ่น  มีทาทาง  มีอะไร 
ที่ใหเหมือนกับสัตว. 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๑๑๘

ขอใหมองกันใหลึกถึงขนาดนี ้วา   แมแตเสื ้อผาที ่ใสอยู  ที ่เนื ้อที ่ตัว 
ที ่ประพฤติกระทําอยู   แมแตการพูดจา  มันเปนอยางไร  คือมันเสื ่อมศีลธรรม 
หรือวาเจริญดวยศีลธรรม ?  ถามันเปนไปเพื่อประโยชนแกกันและกัน  ก็เรียกวา 
ถูกทางศีลธรรม  ;  ถามันไมเปนไปเพื ่อประโยชนแกกันและกันตองถือวาผิด . 
ถาไม เปนประโยชน   หรือไมอธิบายไดในขอท่ีวา  เปนประโยชน ,  หรือไม เปน 
ประโยชนแลว   ก็ยังถามไดวา   มันจําเปนหรือไมจําเปน  ?  ถาเปลืองเปลา 
เสียเวลาเปลา  เพียงแตเอาความสนุกสนานเทานั ้น  นี่ก็ไมมีศีลธรรม ;  ทําสิ ่งที่ 
ไ ม ต อ ง ทํา สํา ห รับ ส ัน ต ิภ า พ   แ ล ว ก ็ไ ป ทํา สํา ห รับ ค ว า ม วุ น ว า ย   ห รือ  
วิกฤติการณ :  ก็เรียกวาไมมีศีลธรรม. 

 
นี่ขอใหดูที่ เรามีอะไรกันอยูนี่  มีบาน  มีเรือน  มีเครื่องใชไมสอยใน 

บานในเรือน แลวเราก็  ชักชวนชี้แจงสงเสริมแกกัน  ใหประดับประดา  ตกแตง 
บานเรือน   ตกแตงหองนอน  ตกแตงหองอาหาร  ตกแตงจานอาหาร  วาเหลานี้ 
เปนไปเพื ่อศีลธรรมหรือไม ?   ตรงนี ้ของดไมตัดสิน  เดี ๋ยวจะถูกดามากเกินไป. 
ไปตัดสินเอาเองก็แลวกันวา  ที ่ทําอยางนั ้น  มันสงเสริมศีลธรรมหรือไม ;  หรือ 
ตั้งปญหาวามันสงเสริมความเจริญทางวัตถุ  หรือสงเสริมความเจริญทางจิตใจ  คือ 
ศีลธรรม. 

 
เดี๋ยวนี้โลกกําลังมีแตอยางนี้  ชักชวนกันแตอยางนี้  โฆษณากันแต 

อยางนี้  ไมชักชวนกันใหกินขาวราดน้ําปลากับถั่วลิสง ;  มันชักชวนกันแตกิน 
อยางนี ้  กินอยางนั ้น  จนไมรูจะกินอยางไร  จนกินไมถูก.  อาตมาจะกินกับเขา 
ไมถูก  ไม รูวากินอยางไร.  เรามัวชักชวนกันไปแตในเรื่องที่มีความเจริญพรวด 
พราดหรือเฟอ   ไปทางวัตถุ  ไมช ักชวนกันไปทางความเจริญ เพื ่อปรกติใน 
ทางจิตใจ.  นี้เรียกวาดูกันที่การกระทํา  ที่มันแสดงออกมาใหเห็น. 
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ศีลธรรมคืออะไร  (ตอ) ๑๑๙

 [ การแสดงออกทางจิตใจ ] 
 
ขอสุดทาย   ขอใหดูสิ ่งที ่แสดงออกมาทางจิตใจ   เชน   คน 

หมูบานนี้เปนอยางไร  มันแสดงออกมาไดที่ถนนหนทาง  ที่ศาลา  ที่บอน้ํา  ที่การ 
ประพฤติการกระทํา ;  นั่นมันแสดงออกมาจากจิตใจทั้งนั ้นแหละ  ไมตองพบตัว 
ผู คนที ่ทําหรอก .  เพียงแตเราเดินมาที ่ถนนนี ้   เราเห็นอะไรวางอยู   อยางนี้ 
มีอะไรวางอยู สกปรกอยางนี ้  แสดงอยู อยางนี ้,  เราก็รู ไดวา  จิตใจของคน 
บานนี้มันเปนอยางไร.   ดูสิ่งที่มันแสดงออกมาทางจิตใจ  เราก็รูวา  มีศีลธรรม 
หรือไมมีศีลธรรม ;  ศาลาบางศาลา   เขียนกันจนไมรูวาจะเขียนอะไร  ลวนแต 
เรื ่องไมม ีศ ีลธรรมทั ้งนั ้น .  การเขียนนั ้นมันก็ไม ม ีศ ีลธรรมอยู แล ว ;  แลวภาพ 
หรือขอความที่เขียนมันก็แสดงความไมมีศีลธรรมอีก.  นี้ก็แสดงใหรูถึงจิตใจของคน 
ในหมูบานนั้น. 

 
ทีนี้ประเทศไทย  มีอะไรเจริญกาวหนา ?  เรื่อง  อาบอบนวด   เรื่อง 

ลามกอนาจาร   หรือยิ ่งกวาลามกอนาจาร   ที ่แสดงอยู ในที ่ทั ่ว  ๆ  ไป   มันก็ 
ยอมแสดงถ ึงจ ิตใจของประชาชนคนไทย   แห งย ุคป จจ ุบ ันนี ้.  นี ่ด ูท ีสิ ่งที ่ม ัน 
แสดงออกมาจากจิตใจก็รู,   และอาจจะพิสูจนไดวา  อยูในสภาพที่เสื่อมศีลธรรม. 

 
ดังนั ้นเมื ่อตองการใหพิสูจนกันบาง  ก็พิสูจนดูที ่สิ ่งเหลานี ้  ที ่แสดง 

อยูทางวัตถุทั ่ว ๆ ไป,  ที ่แสดงที ่เนื ้อตัวของคน,  ที ่แสดงอยู ที ่จิตใจ  ที ่มันแสดง 
เห็นจิตใจของคน  โดยไมเห็นตัวคน. 

 
....      ....      ....      .... 

 
เปนอันวา  เราพอจะยุติไดวา  มีสภาพเสื่อมทรามทางศีลธรรม,  และ 

พรอม ๆ กันนั้น  คนพวกหนึ่ง  เขากลับถือวา  นั้นคือความเจริญ .  นั่นคือความ 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๑๒๐

ถูกตองสําหรับเขา,  สําหรับพวกเขา  พวกตามใจตัวเอง   ดวยเรื่องกิเลสก็ดี  พวก 
แสวงหากําไรก็ดี   อะไรก็ดี   มันเปนเรื่องถูกตองสําหรับเขา.  ความเจริญทางวัตถุ 
ทํ าให เก ิดนั ่น เก ิดนี ่ขึ ้น ม า เต ็ม ไปหมด  ;  โดย เฉพ าะที ่ต ากอากาศก ็ด ี  หร ือ ท่ี 
บันเทิงเริงรื่นอะไรก็ดี   เจริญ  ๆ ๆ ทางวัตถุ  และถูกตองตามแบบของเขา ,  แตมัน 
เสื่อมทางศีลธรรม  ไมเจริญทางศีลธรรม. 

 
ฉะนั้นจงแยกเอาเองวา  อยางไรเรียกวาตัวศีลธรรม ,  อยางไรเรียกวา 

มีศีลธรรม  แลวจะรูไดในที่สุดวา  ศีลธรรมนั้นคืออะไร. 
 
เราได พ ูดก ันมาถ ึง  ๓ ครั ้งแล ว   ในห ัวข อว า  ศ ีลธรรมค ืออะไร ,  รู ส ึก 

วา   ก็ควรจะพอก ันท ี  สําหรับป ญหาที ่ว า   ศีลธรรมค ืออะไร.  ถาม ีโอกาสจะพ ูด 
กันตอไปอีกคราวหลัง   ก็จะพูดโดยหัวขออื่น   เชนวา   รากฐานของศีลธรรมคือ 
อะไรโดยรายละเอียด  ในทุกแงทุกมุมเปนตน. 

 
การบรรยายในวันนี้ก็พอสมควรแกเวลาแลว. 
 
ขอยุติไว ใหโอกาสพระคุณเจาทั้งหลายไดสวดบทพระธรรมที่สงเสริม 

กําลังใจในการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมตอไป. 
 

----------------------------- 
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การกลับมาแหงศีลธรรม 
  -  ๔  - 

  ๒๑  มกราคม  ๒๕๑๙ 
 

 
 
 
 

รากฐานของศีลธรรมอันดับหนึ่ง 
[ ความรูสึกเปนเพื่อน  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมด  :  แผนดิน ] 

 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันเสารภาคมาฆบูชา  เปนครั้งที่  ๔ 

ในวันนี ้  ของคําบรรยายชุดซึ ่งไดตั ้งหัวขอไววา  การกลับมาแหง 
ศีลธรรม   เป นการบรรยายในแบบอภิป ราย   คือ   ชวยกันซัก ไซรเผื ่อ วา 
จะมีอะไรขาดตกบกพรอง. 

 
[ตอไปนี้เปนการทบทวนคําปรารภการกลับมาแหงศีลธรรมไปจนถึงหนา  ๑๒๙] 

 
หัวขอใหญวา  การกลับมาแหงศีลธรรม  แบงออกเปน  หัวขอยอย ๆ 

ตามสมควรแกเรื่อง.  ในครั้งที่ ๑  คร้ังที่  ๒  คร้ังที่  ๓  ไดพูดโดยหลักหรือประเด็น 
 
 

๑๒๑ 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๑๒๒

ที่วา  ศีลธรรมคืออะไร  ในแงมุมตาง ๆ  กัน  ซึ่งจะตองทบทวนกันบางในวันนี้ 
เพราะวาไดเวนมาหลายวันแลว. 

 
ความมุงหมายนั้นจะพูดถึง  การกลับมาแหงศีลธรรม ,  ซึ่งจําเปน 

อยา งยิ ่งสําห รับ โลกสมัยนี ้  โลกสม ัยนี ้กําล ังจะว ิน าศ   เพ ราะ เหต ุเพ ีย ง 
อยางเดียว  คือความไมมีศีลธรรมของมนุษยในโลก .  เพราะวาไดจัดการ 
ศึกษาหรืออะไร  ทุก ๆ  อยาง  เปนไปในทางที่ไมสงเสริมศีลธรรม ;  และยังเหยียบย่ํา 
ศีลธรรมเสียอีก  จนมนุษยในระยะรอยปนี ่  มีศีลธรรมเสื ่อมลง ๆ, ในบางแหง 
หรือบางพวก  แทบจะไมมีศีลธรรมเหลืออยู เลย.  อาการนี ้กําลังเปนเหมือนกับ 
โรคระบาด  ซึ่งกําลังจะระบาดไปทั่วโลกอยางรุนแรง  คือแรงขึ้นๆ  จนในที่สุดโลกนี้ 
ก็จะถึงความวินาศ ;  ดังที ่ไดมีขอความกลาวไวในพระบาลี  คือยุคที ่มนุษยไร 
ศีลธรรม  จนถึงกับคํานวณไดวา  เขามีอายุเพียง ๑๐ ป  เทานั้น  แลวก็จะฆากัน 
เหมือนกับฆาเนื ้อ  ฆาปลา  ตายเกือบหมดโลก  แลวที ่เหลือซอนเรนกันอยู บาง 
ก็ออกมาพิจารณาดูการกระทําของมนุษย  มีความสังเวช  แลวก็ตั้งตนมีศีลธรรม 
กันใหม  จนกวาจะเจริญดวยศีลธรรมอีก. 

 
ใน โลกสม ัยที ่ศ ีล ธ รรมกําล ัง เสื ่อ มลง  ๆ   หรือ เริ ่ม เสื ่อ มล ง นั ้น 

เรียกกันวา  กลียุค ;  ในระยะนี ้ก็ยังเปนระยะกลียุค  และก็จะเปนกลียุคที ่มาก 
ยิ ่งขึ ้น   หรือรุนแรงยิ ่งขึ ้นทุกที.  ผู ที ่ได อ านเรื ่องราวอันเกี ่ยวก ับพระพุทธเจา 
ของเรา,  ถายังจําได  ก็คงจะยังจําขอความที ่แปลกประหลาด  หรือพิเศษ  อยู 
ขอหนึ่งวา  พระพุทธเจาพระองคนี้  อุบัติขึ้นมาในโลกที่กําลังเปนกลียุค ;ทานทั้ง 
หลายจะเขาใจความขอน้ีวาอยางไร  ก็ลองคิดดู. 
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รากฐานของศีลธรรมอันดับหนึ่ง ๑๒๓

สําหรับอาตมานั้น  มองเห็นวา  พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ ้นมาใน 
โลกนี ้  ในยุคที ่โลกจะเสื ่อมดวยศีลธรรม.  พระองคเกิดขึ ้นเพื ่อสั ่งสอนโลก 
คลาย  ๆ   กับวา   เกิดขึ ้น เพื ่อ ใหเครื ่อ งคุ มครองปองกัน  ;  ถาสมมติวา 
พระพุทธเจาไมไดเสด็จมาบังเกิดในยุคนี้  ยุคนี้จะไรศีลธรรมยิ่งไปกวานี้.  โดย 
เหตุที่พระองคไดทรงอุบัติขึ้นมาในโลกเมื่อ  ๒๕๐๐  ปมาแลว,  และทรงแสดงธรรม 
ไวอยางครบถวนทุกอยางทุกประการ  สําหรับจะเปนเครื่องคุมครองโลก  แลวก็ 
คุมครองโลกไดจริง,  โลกจึงไมไรศีลธรรมยิ่งไปกวานี้. 

 
แตโดยเหตุที่โลกมันเปนโลกในยุคที่เรียกวากลียุค  ก็เร่ิมเสื่อมจาก 

พระธรรมคําสอน  ของพระผูมีพระภาคเจานั ้นเปนลําดับมา ;  จนจะถือไดวา 
เวลานี ้กําลัง เสื ่อม   คือไมมีศีลธรรมยิ่งขึ ้น   เพราะฉลาดแตในทางที ่จะ 
เห็นแกตัว ;  ไมฉลาดในทางที่จะเห็นแกพระธรรม.  พระธรรมของพระองค 
ยังจําเปนสําหรับมนุษยในยุคนี้ ;  แตมนุษยก็ยังไมเอาใจใส  เพราะวาไปหลงไหล 
ในความสุข  สนุกสนาน   ความเจริญกาวหนาในทางวัตถุ   ซึ่งเผอิญ  มันได 
เกิดคนควาพบปะ  ประดิษฐ  สรางสรร  ขึ้นมาอยางที่เรียกวานาประหลาด  นา 
อัศจรรย.  สิ ่งเหลานั ้นเกิดขึ ้นมาแลวก็ทําใหมนุษยนี ้หลงไหล  จนจะไมเปน 
มนุษยอยูแลว  ศีลธรรมก็เสื่อมลง ๆ  จนมาถึงวันนี้.  เราไดเอาผลของความ 
เสื่อมศีลธรรมมาเปนเครื่องพิจารณาดู  ก็รูสึกวามันเปนยุคแหงความเสื่อมทาง 
ศีลธรรมจริง. 

 
ตัวอยางงาย ๆ ที่ทุกคนจะเห็นไดและยอมรับ  วาเมื่อสัก  ๔๐-๕๐  ป 

มานี่  มันยังไมยุงยากลําบากเหมือนอยางเดี๋ยวนี้ ;  จะนอนหลับตามใตถุน  ตาม 
โคนไมก็ยังสบาย  ปลอดภัย  ไมมีอันตราย. เดี๋ยวนี้มันทําไมได  แมกลางเมือง 
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หลวง  กลางถนนหนทาง  มันก็ยังมีอันตราย ;  มีความเบียดเบียนกันโดยตรง 
โดยออม  มากมายมหาศาล  จึงเรียกวาเปนยุคที่เสื่อมศีลธรรมอยานาหวาดเสียว. 
ถาหากวา  เหตุการณยังคงดําเนินไปในลักษณะอยางนี้  ก็จะถึงความวินาศเปน 
แนนอน,  คือตางคนตางทนอยูไมได ;  ตางฝายตางทนอยูไมได  ก็เบียดเบียนซึ่ง 
กันและกันจนถึงกับวินาศไปในที่สุด. 

 
ทีนี ้  เมื ่อเรามาคํานึงถึงวา  พระพุทธองคไดทรงอุบัติขึ ้นมาใน 

โลกนี้  เพื่อจะโปรดสัตวในกลียุค ;  เราก็ควรจะทําใหสําเร็จตามความมุงหมาย 
นั้น  คือเอาธรรมมะของพระพุทธองคมาประพฤติปฏิบัติ  ใหแนนแฟนมั่นคง  สุดที่ 
เราจะกระทําได.  เมื่อภาวะการณมันเลวรายลงไปถึงขนาดนี้แลว  มันก็ตองกระทํา 
ไปในลักษณะที่เปนการตอสูกัน,  หรือท่ีเขาชอบเรียกกันในสมัยนี้วา  ทําการ 
รณรงค.  รณรงคมันก็คือรบกันนั่นแหละ  แตวาตอสูเพื่อผลท่ีดี ;  ดวยเหตุนี้เอง 
การบรรยายในหัวขอวา  การกลับมาแหงศีลธรรม  จึงไดเกิดขึ้น ;  หมายความ 
วา  อาตมามุงหมายวา  เราจะรณรงคตอสูใหศีลธรรมกลับมา. 

 
เดี ๋ยวนี ้ศ ีลธรรมมันหายไป   เราก็จะตอสู หรือทําการรณรงค 

เพื ่อใหศีลธรรมกลับมา.  ขอใหทานทั้งหลายเขาใจความมุ งหมายอันนี ้ไว 
เพื ่อเปนเครื่องประกันความฟนเฝอ ;  เดี๋ยวจะเกิดฟนเฝอขึ้นมาไดวา  เราทํา 
ทําไมกัน. 
 

ทีนี ้  ก็อยากจะใหพิจารณาเปนพิเศษในขอที่วา  การกลับมาแหง 
ศีลธรรมนี ้   จํา เปนที ่สุดแลว   ไมมีอ ะ ไรจํา เปน ไปกวานี ้  ;   พูดตรง  ๆ   
ก็วา   จํา เปนยิ่ง เสียกวาการมีขาวปลาอาหาร .  ถาพูดอยางนี้  คนเขา  
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ไมคอยยอมรับฟง  เขาวาขาวปลาอาหารสําคัญกวา  มันจะไดมีชีวิต ;  มีศีลธรรมนี้ 
จะสําคัญกวาขาวปลาอาหารไดอยางไร ?  ขอน้ีมันก็มีความหมายนิดเดียว  คือวา 
ถาชีวิตอยู อยาง ไมม ีศ ีล ธรรมแลว   จะมีชีวิตอยู ไป ใหเลวทรามทํา ไม 
ตายเสียยังดีกวา ;  ฉะนั้นการมีศีลธรรมนี้  สําคัญยิ่งกวาการมีขาวปลาอาหาร. 
 

มองดูใหกวางออกไปก็จะพบวา  มันทําใหมนุษยมีความหมาย  ให 
โลกนี้มีความหมาย  :  ใหมีธรรมะ  ใหมีสันติสุขในโลก  ไมตองอยูอยางที่เรียกวา 
เหมือนกับวานอนอยูในกองไฟ  รอนอกรอนใจ  รอนเนื้อ  รอนตัว  รอนไปหมด 
เพราะไมมีศีลธรรมซึ่งเปนความเย็น ;  จึงอยากจะพูดอยางไมกลัวใครโกรธ  วา 
การทําใหศีลธรรมกลับมานี่แหละ   คือการบําเพ็ญบุญอันสูงสุดในยุคนี ้, 
หรือในสมัยนี้. 
 

สรางโบสถ  สรางวัด  สรางนั่น  สรางนี่  ก็เปนบุญเหมือนกัน ;  แต 
ยังไมจําเปน  ยังไมสําคัญเทากับการกลับมาแหงศีลธรรม,  จึงอยากจะขอรองทาน 
ทั้งหลายวา  ถาใครอยากจะทําบุญอะไรในยุคนี้ในปจจุบันนี้แลว  ก็ขอใหนึกถึง 
การกลับมาแหงศีลธรรม   นี่แหละกอนสิ่งอื่น .  จงบําเพ็ญบุญไปในทาง 
ที่ใหศีลธรรมกลับมา  และใหมันโดยตรง  หรือโดยเร็วยิ่งขึ้น ;  โดยออมนั้นมันยัง 
ไกลนัก,  หรือบางทีมันก็ไปตายดานเสียกอน. 
 

เชนวา  เราจะตองสรางวัดขึ้นมาอยางนี้ ;  ถาวัดนั้นไมไดทําใหมี 
ศีลธรรมดีขึ้น  ก็ไมมีประโยชนอะไร,  หรือวากวาจะสรางวัดเสร็จมันก็ตายเสียกอน 
ก็ไมไดสอนใหศีลธรรมกลับมา.  เพราะฉะนั้น  วางมือ  เร่ืองการสรางวัด  สรางวา 
สรางอะไรตาง  ๆ   ไวกอน   มาทําชนิดที่ทําใหศีลธรรมกลับมาทุกอยาง 
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ทุกทาง  :  นับตั้งแตการพูดจาชี้แจง  ชักจูง,  หรือการะทําอยางอื่น  ที่มากไปกวานั้น ; 
เชน  การทําตัวอยางใหดู  บีบคั้นเพื่อนฝูง  ที่พอจะบีบคั้นกันได  ใหมีตั้งอยูใน 
รองรอยของศีลธรรม,  บังคับใหเขาชวยกันเผยแพรวิธีการที่จะทําใหศีลธรรม 
กลับมา. 
 

เวลานี้มีเรื่องขํา ๆ อยูเรื่องหนึ่ง  คือเขาเรียกกันวาอะไรก็ไมทราบ, 
เปนการบังคับใหเขียนจดหมายถึงกันทางไปรษณีย  :  คนหนึ่งไดรับฉบับหนึ่งแลว 
ตองเขียนถึงคนอื่นอีก ๕  ฉบับ ๑๐ ฉบับ  แลวแตเขาตองการ  ใหเขียนตอ ๆ  กันไป 
อยางนั้น ;  แลวถาใครไมเขียน  เสนียดจัญไรจะตกอยูที่คนนั้น.  คนโงงมงาย 
มันก็กลัว  ก็เขียน  ก็เขียนกันใหญ  วนไปวนมาดวยการเขียนจดหมายอยางนี้ ; 
แตก็ยังไมรูวาจะไดประโยชนอะไร. 
 

ถาเราเอาวิธีการอันนี้มาใชเขียนจดหมาย  ขอรองใหชวยกันทําให 
ศีลธรรมกลับมา,  ตลอดถึงชี้แจงวา  มันจะกลับมาไดอยางไร,  เขียนสงกันไปให 
ใครคนหนึ่ง  ไดรับแลว  ยังขอรองหรือบังคับใหคนนั้น  เขียนตอออกไปถึงผูอื่นที่ 
เปนเพื่อนฝูงของเขา  ๓  ฉบับ,  ๕  ฉบับ  แลวแตจะทําได,  ใหมันแพรหลายไป 
โดยเร็ว  เพื่อใหมีความเขาใจในการกระทําและกระทําลงไปจริง ๆ  เพื่อใหศีลธรรม 
กลับมา ;  อยางนี้ก็ดูจะมีประโยชนกวา. 
 

ที่เขียนกันแตเพียงสักวาดวยความหวาดกลัว  วาจะเปนโชคราย 
เปนตน ;  เปนเรื ่องถือโชค  คือลาง  หรืองมงายไปเสียอีก  ไมไดรับประโยชน 
อะไรทางศีลธรรมแกบุคคลใด ;  กรมไปรษณียไดแตคาแสตมปมากเทานั้นเอง 
มันยังไมคุ มกัน,  นี่ขอใหไปคิดดูวา  คนทุกวันนี้ก็กลัวอะไรอยูอยางงมงาย, 
กลัวความทุกขอยางงมงาย ;  ทําอยางนี้กันก็ได 
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ทีนี้เอามาปรับปรุงใหมันดีกวานั้น,  และชักชวนกันใหทั่วถึงอยางนั้น 
แตเปนไปในทางที่จะทําใหศีลธรรมกลับมา ;  อยางที่อาตมาขอสรุปความวา 
เวลานี ้ถา ใครจะทําบุญอะไร   ขอใหทํา ไปในลักษณะที ่ทํา ใหศีลธรรม 
กลับมาเถิด.  บุญอยางอื่นมันอาจจะเพอไปแลวก็ได  คือมันเกินไปแลว ;  แต 
การทําใหศีลธรรมกลับมานี้  มันยังขาดอยู. 
 

ถาจะเสียเวลาสักนาทีหนึ่ง  ใหเปนบุญเปนกุศลละก็  เสียเวลา 
ไปในการทําใหศีลธรรมกลับมา ;  หรือวา  ถาจะบริจาคทรัพยสักบาทหนึ่ง  ก็ขอ 
ใหบริจาคไปในลักษณะที่ทําใหศีลธรรมกลับมา.  หรือวา  จะมีการเสียสละ 
อยางอื ่นใดอีกก็ตาม   ก็เสียสละไปในทางที ่ทําใหศีลธรรมกลับมา.  นี ่ค ือ 
ความมุงหมายที่มีการบรรยายชุดนี้  และเปนคําขอรองพรอมกันไปในตัว  วาสิ่งที่ 
สําคัญที ่สุดที ่มนุษยทั ้ง โลกควรจะทําในเวลานี ้นั ้น   ไมมีอะไรยิ ่งไปกวา 
การทําใหศีลธรรมกลับมา.  นี่เปนหัวขอใหญของเรื่อง. 
 

....        ....       ....      .... 
 

ทีนี้  เราจะทําความเขาใจในขอน้ีกันโดยรายละเอียด  จึงมีการบรรยาย 
ในครั้งที่ ๑ ที่ ๒ ที่  ๓ โดยหัวขอวา  ศีลธรรมนั้นคืออะไร.  บรรยายกันตั้ง  
๓  ครั้ง  ซึ่งก็นับวามากมาย  แตเพียงใหรูวาศีลธรรมนั้นคืออะไรเทานั้น. 
 

ที่บรรยายกันอยางมากมายนั้น  ก็เพื่อใหดูทุกแงทุกมุม.  ถาทาน 
ทั้งหลายระลึกได  วาไดบรรยายมาอยางไร  แลวก็จะมีประโยชนมาก ;  คือ 
ไดบรรยายใหรูจักศีลธรรม  หรือสิ่งที่เรียกวาศีลธรรมในแงของภาษา  ในแง 
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ของตัวหนังสือ  ในแงของความหมาย  และในแงของภาวะการณที่เปนอยูในโลกนี้ 
ตามธรรมชาติ.  และมนุษยไดรูจักสิ ่งนี ้ในหลายแงหลายมุม :  ไดรูจักศีลธรรม 
ในแงของศาสนาก็มี,  ในแงของปรัชญาก็มี ;  ในแงของสังคมศาสตรก็มี ;  แตแลว 
ก็ยังไมชวยใหมีศีลธรรมขึ้นมากได  เพราะวาไปรูในแงที่ไมควรจะรู.  เราจึงตอง 
เอามาพูดกันใหหมดจดทุกแงทุกมุม  เพื ่อจะใหรูวา  เราควรจะรูจักศีลธรรมนั้น 
ในแงไหน ;  อยางนี้เปนตน. 
 

ศีลธรรมมีรูปแบบตาง ๆ  กัน  มีที่ตั้งตาง ๆ  กัน  อยูในสายเลือด 
ก็มี,  แสดงอยูทีเนื้อตัวของบุคคล  ตามเหตุปจจัยแวดลอมก็มี,  หรือแสดงอยูที่สิ่ง 
ตาง ๆ  ที่เราอาจจะมองดูได  จากสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น ;  และใหเห็นความจําเปน 
ที่จะตองมีศีลธรรมอยูทุกลมหายใจเขาออก,  และใหเห็นวา  ศีลธรรมนั้น  เปนทุกสิ่ง 
ที่เกี่ยวของกับมนุษย  ไมวาการศึกษา  การอาชีพ  การปกครอง  หรือการเมือง 
วัฒนธรรมประเพณี ;  แมที ่สุดแตการทําสงคราม   ก็ขอใหกระทําไปอยางมี 
ศีลธรรม ;  ถาไมมีศีลธรรมแลว  ทุกสิ่งจะเปนเครื่องทําลายมนุษย,  ถามีศีลธรรม 
แลว  ทุกสิ่งจะกลายเปนเครื่องสงเสริมมนุษย. 
 

ในที ่ส ุดส รุป วา   ความถูกตอ ง   ซึ ่ง เป นตัวศ ีลธ รรมนั ้น   เป น 
ใจความสําคัญ ;  ถามีการกระทําถูกตอง  ปญหาก็ไมเกิด,  และจะมีความถูกตอง 
ในการศึกษาเปนรากฐาน,  มีการถูกตองในการดํารงชีวิตอยู ของเราเอง  เปน 
รากฐาน,  แลวก็มีความถูกตองในการชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนรากฐาน ; 
คือมีรากฐานเปนความถูกตองถึง  ๓  ประการ  ศีลธรรมก็จะตั ้งอยู อยางมั ่นคง 
จนเปรียบกันไดกับตนไมตนนั้น. 
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ตนไมจะสมบูรณงอกงาม   ก็ตองมีความถูกตองทั้งที่ โคนตน  ทั้งที่ 
กลางตน  ทั้งที่ปลายตน ;  สรางตนไมศีลธรรมข้ึนมา  เปนภาพอุปมา  หรือเปน 
ภาพพจนเพื่อใหจดจํางาย  วาศีลธรรมพฤกษานี่  มันมีอะไรเปนรากเปนโคน  และ 
เป นตน   เปนกิ ่ง  เป นใบ   เปนดอก   ก็ล วนแตเป นความถูกตองทั ้งนั ้น .  ตนไม 
ตนนี ้  มีอุดมคติที ่ด ีเปนรากหรือ เปน โคน .  ตน ไมตนนี ้ม ีการประพฤติ 
ปฏิบัติที่ดี  เปนลําตน,  และมีผลอานิสงคที่ดี  เปนใบ  เปนดอก  เปนลูก 
ในที่สุด.  ขอใหพยายามหลับตาเห็นภาพนี้วา  ตนไมตนนี้มันอยูในลักษณะอยางนี้ 
เรียกวา  พฤกษาแหงศีลธรรม. 
 

เมื่อมองเห็นแลว  ก็จะตองพิจารณาดูตอไปวา  มันมีอยูที่ไหน ?  และ 
มีอยูในโลกนี้หรือไม ?  เราอาจจะมองเห็นวา  มันมิไดมีอยู  มันเปนแตมโนภาพที่ 
เรามองเห็นและหวังอยูเทานั้น  จึงจําเปนที่จะตองชวยทําใหมันมีขึ้นมา  :  ใหมีตน 
พฤกษาแหงศีลธรรมนี้จริง ๆ  ขึ้นมา  มีโคน  มีตน  มีปลาย  ที่ชุมช้ืน  มีชีวิตชีวา. 
ทั้งหมดนี้ก็พอจะเรียกไดวา  เรารูจักสิ่งที่ เรียกวา  ศีลธรรม  อยางถูกตอง  และ 
ครบถวนโดยใจความ. 
 

[ จบคําปรารภทบทวน ] 
 

เมื ่อ รู จ ัก ว า   ศีลธรรมค ืออะไร   ดังนี ้แล ว  ;  เรื ่อ งที ่จะกล าวก ัน 
ตอไปนั ้น   อาตมาคิดวา   เราจะกลาวถึง   รากฐานแหงศีลธรรม   ในการ 
บรรยายครั้งที่  ๔  นี้. 
 

รากฐานแหงศีลธรรม  มันมีรายละเอียดมาก,  มากชนิดที่เรียกวา 
จะตองพิจารณากันหลายครั้งหลายหน.  ที่จริงควรจะไปพูดคราวอื่น   คือจะพูดถึง 
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ความจําเปนที่ตองมีศีลธรรม  และ เราพยายามจะใหกลับมาอยางไร ;  จึง 
ตองไปดูที่รากฐานของมัน  แลวสรางใหมันมีขึ้น,  อยางนั้นมากกวา. 
 

แต เดี๋ ยวนี้ รวบรัด เอาเรื่องนี้ มาพูดกอน   พอให เปนที่ ตั้ งแห งการ 
พิจารณาวา   เราก็ย ังขาดรากฐานแหงศ ีลธรรม   พรอมกันไปกับ ที ่เรามอง  
เห็นวาเราขาดศีลธรรม ;  หรือวาเราขาดศีลธรรมเทานั้น  เพราะวาเขาขาดรากฐาน 
แหงศีลธรรม,  จึงชวนกันมาดูใหรูวา  รากฐานของศีลธรรมนั้นคืออะไร ? 
และเรากําลังขาดรากฐานของศีลธรรมอยางไร ?  เทานั้นเอง. 
 

ขอนี้ตองดูดวยสติปญญา  ;  ไม ใชดูดวยการคาดคะเน ,  การคิด 
คํานวณ ;  ตองดูดวยสติปญญาและเห็นเหมือนกับวาดูดวยตา ;  เชนวา  เราขาด 
ตนไมตนหนึ่งก็หมายความวา  เราก็ขาดรากหรือโคนของตนไมนั ้นดวย.  ฉะนั ้น 
คําที่เราพูดวาเราขาดอะไรไปนั้น  มันยอมจะหมายถึงความจริงที่วา  เราไดขาดราก 
ฐาน  หรือสมุฏฐานแหงสิ่งนั้นดวยเปนธรรมดา. 
 

ยกตัวอยางงาย  ๆ  เช นวา  เราขาดเงิน   เราไม ม ีเง ิน  ;  นี ้เราก ็ต อง 
ขาดรากฐานของการมีเงิน,  หรือรากฐานที ่ทําใหเรามีเงินนั ้นดวยเปนธรรมดา. 
เราจะขาดแตการมีเงิน  โดยไมขาดรากฐานของการมีเงินนั้น  เปนไปไมได ;  แต 
ถึงอยางนั้นก็ยังตองดูกันใหละเอียดวา  รากฐานนั้นมันคืออะไร. 
 

เหตุปจจัยนี้มันมีมาก  ;  อยางเห็นตนไมตนหนึ่ งวา   มันตั้ งอยู ได 
เพราะเหตุปจจัยอะไร ?  มันคงไมใชเหตุปจจัยเพียงอยางเดียว  ใคร ๆ ก็พอจะมอง 
เห็น ;  เพราะฉะนั้นเราควรจะดูใหทั่วถึง. 
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ยกตัวอยางเหมือนกับวา  ตนไมที ่มีอยู หนาแนนในที ่นี ้  มันมีอะไร 
เปนเหตุปจจัย,  หรือจะเรียกวารากฐาน,  หรือที่เรียกวา  สมุฏฐาน ;  ขอใหทาน 
ทั้งหลายทุก ๆ  ทาน  ลองนึกไปดวย.  อยานึกกันอยางงาย ๆ  เชนพูดแตเพียงวา 
ตนไมตองมีแผนดินเปนรากฐาน  เปนที่ตั้งอาศัย ;  อยางนี้มันถูกนอยเกินไป. 
 

ถาเรามีสติปญญา หรือ หู  ตา  ที่อบรมไวดี  มองเห็นรากฐานของ 
ตนไมไดอยางครบถวนแลวก็คงจะเปนคนฉลาดเพียงพอที่จะมองเห็นรากฐานแหง 
ศีลธรรมไดอยางครบถวนดวยกันอีก ;  เพราะฉะนั ้นในชั ้นนี ้  ก็มาตั ้งปญหา 
งาย ๆ  กอน. 
 
ถาม :  ตนไมตนหนึ่ง ๆ  มันมีเหตุปจจัยที่เปนรากฐาน  หรือเปนสมุฏฐานนั้น 

อะไรบาง ?  กี่อยางดวยกัน ?   ขอถามทานสามคนนี้. 
 
ตอบ :  เหตุปจจัยของตนไมในแงชองชีววิทยาก็มี  อาหาร  ซึ่งแยกเปน  น้ํา 

อากาศ  ดิน  ที่จะทําใหตนไมมีชีวิตได  โดยเฉพาะก็คือแสงแดด  มองให 
ลึกไกลไปอีก อาหารนี้มาจากอะไรอีก ก็มาจากน้ํา  พื้นดิน  และแสดง 
แดดสําหรับการปรุงอาหาร .  แสงแดดมาจากไหน   ก็โยงไปถ ึงพระ 
อาทิตย   เปนเรื่องสําคัญ  ผมก็นึกไดเชนนี้ครับ. 

 
ถาม :  เอา,คุณทอง  เปนครูนี่ไมตอบไมได  มีอะไรเปนรากฐานใหดํารงอยูได 

สําหรับตนไม. 
 
ตอบ :  ผมยังไมมีคําตอบครับ. 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม ๑๓๒

ถาม :  ทําไมไมมี ?  คุณแกลงไมตอบนี่. 
 
ตอบ :  คือตามแงชีวะ  คุณหมอก็ไดวาไปหมดแลวครับ. 
 
ถาม :  ก็ลองวาเปนลําดับใหเห็นงายสําหรับชาวบาน. 
 
ตอบ :  ดิน  อาหาร  อากาศ  น้ํา. 
 
ถาม :  ๔  อยางหมดแลว ?  คุณล้ํา  วาตามลําดับโดยสามัญสํานึก  มีเหตุผลถูกตอง 

ตามทางตรรกวิทยา  ที่คนทั้งหลายพอจะมองเห็นได  วาไป. 
 
ตอบ :  ตามความจริงแลว ตนไมก็ตองอาศัยพ้ืนดิน  อากาศ  น้ํา  ตามที่คุณหมอ 

ไดพูดมา ;  แตจะอาศัย โดยใหยืดยาวหรือยืนนานอยูได จะยืนยงคงอยูได 
ดวยอาหารอยางเดียวนี้เปนไปไมได.  มันตองอาศัยคุณธรรมที่ประกอบ 
ไปดวยสัตวโลกตาง ๆ  ที่อาศัยอยู  ตัวอยางมนุษยเปนตน.เนื ่องจาก 
มนุษยขาดศีลธรรม  หรือเห็นแกตัวเสียแลว  ตนไมนี ้จะอยู ไมได  จะ 
อาศัยอยูไมได  อยางนี้ครับ. 

 
นี ่ก ็ย ังด ี ย ังมองเห ็นไกลออกไปกว า  ๒ คนแรก   ที ่มองเห ็นแต ในส วน 

ที่เปนวัตถุเกี่ยวกับตนไมนั้น ;  นี่มองเห็นไกลไปถึงสิ่งแวดลอม. 
 

ทีนี้  ขอโทษที่จะพูดวา   พวกเรานี้ทําอะไรหยาบ  ๆ   หวัด  ๆ   มองอะไร 
ผ ิว  ๆ  ;  หรือบางท ีก ็ไม มองเอาเส ียเลย  นี ้เป นพื ้นฐาน . หรือถ าจะมอง   ก ็ไม มอง 
ใหมันถูกตองตามกฎเกณฑ   คือมองตามลําดับ   ของสิ่ งที่มันมาถึงกอน   มีกอน 
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กอนสิ ่งอื ่น  แลวจึงมองถึงสิ ่งที ่ถ ัดไป ๆ. นี ้เปนสิ ่งสําคัญมาก  ที ่พ ุทธบริษัทเรา 
ไมคอยจะรูจักธรรมมะ  ทั้ง ๆ  ที่พูดหรือเกี่ยวของกันอยูกับธรรมะ ;  เพราะมันมีการ 
กระทําที่หวัด  ที่หยาบ   :  ในการศึกษาก็ดี  ในการปฏิบัติก็ดี,  มันหวัด ๆ  และ 
หยาบ ๆ  มันเลยจึงไมรู  และไมประสบความสําเร็จ. 
 

จงคิดอยางวิธีพุทธบริษัท 
 

นี้จึงขอฝากไวในที่นี้   เปนประเด็นพิเศษปลีกยอยออกไปวา  อยาได 
ทําอะไรอยางหยาบ ๆ หวัด ๆ  อยางนี้เลย  ทั้งพระทั้งเณร  ทั้งอุบาสก  ทั้ง 
อุบาสิกา  ที่เปนพุทธบริษัททั้งหลาย  ที่แลวมาแตหนหลังนั้น   หยาบ 
เกินไป.  มันไมสมกับเปนพุทธบริษัท   คือพุทธบริษัทของพระพุทธเจา  ผูรู  ผูตื ่น 
ผูเบิกบาน.  เชนบอกวา  ใหอธิบายออกมาวา   ตนไมมันอยูไดเพราะอะไรเปน 
ตามลําดับไปตามที่เห็น ;  เราก็จะตองคิดตามวิธีการของพุทธบริษัท  ผูรู  ผูตื่น 
ผูเบิกบาน  วามันมีเรื่องทั้งรูปธรรม,  ทั้งนามธรรม. 
 

ฝายรูปธรรม  มีกี่อยาง,  ฝายนามธรรมมีกี่อยาง,  หรือสิ่งแวดลอม 
อยางอื่น ๆ  มากไปกวานั้น.  ฉะนั้น  ถือเอาเรื่องนี้แหละ  เปนบทเรียนสําหรับฝกฝน 
การคิดนึกพิจารณา  สิ่งทั้งหลายทั้งปวงใหครบถวน  และถูกตองตามที่เปนจริง  จน 
เรียกไดวา   เห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง. 
 

คํานี ้เปนคําสําคัญที ่ส ุดในพระพุทธศาสนา   หรือในพระไตรปฎก 
ทั้งหมด  คือคําวา  ยถาภูตํ  สัมมัปปญญา  -ปญญาที่เห็นชอบถูกตองตามที่ 
มันเปนจริง ;  นี้ไมใชเรียนหนังสือ  ไมใชเรียนปริยัติ  ไมใชนักเรียนธรรม  ไมใช 
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เรียนบาลี ;  เรียนนักธรรม  เรียนบาลี ไมเกิด  “ยถาภูตสัมมัปปญญา”  เลยก็ได ; 
ตอเมื่อเรียนจากสิ่งนั้น ๆ  โดยตรง  จากธรรมชาติโดยตรง  จึงจะมียถาภูตสัมมัปปญญา. 
 

ฉะนั้น  เราเริ่มวิธีการท่ีจะศึกษามันตามแนวนี้  นับตั้งแตสิ่งที่เปนวัตถุ 
งาย ๆ หรือเบ้ืองตนที่สุด  อยางตนไม  มีเหตุปจจัย  อะไรบาง. 
 
ถาม :  สิ่งแรกที่สุดที่จะหลุดออกมาเปนคําพูดนั้น  เราจะตองตอบวาอะไร  ใคร 

ลองตอบซิวาอะไร  ตนไมมันจะตองอาศัยอะไร  คุณประยูรวาอะไรกอน ? 
ตองนึกถึงอะไรกอน ? 

  
ตอบ :  ตองอาศัยกฎของธรรมชาติกอน. 
 
ถาม :  นั่นก็ไปไกลลิบไปเลย  เอาทางวัตถุกอน,  เหมือนกับท่ีตอบทีแรกนี่นะ.   
 
ตอบ :  อาศัยพื้นดินครับ. 
 
ถาม :  ตองอาศัยพื้นดินกอน  มานับเบอร ๑,  เรียกวาหมายเลขหนึ่งก็วามันตอง 

อาศัยพื้นดินกอน.  ทีนี้มีดินแลว  จะตองมีอะไรตอไป ? 
 
ตอบ :  มีน้ํา. 
 
ถาม :  ตองมีน้ํา  เพราะวาน้ําเปนที่ตั้งแหงสิ่งที่เรียกวาชีวิต  หรือหลอเลี้ยง 

ชีวิต ;  สิ่งที่  ๒  จึงไดแกน้ํา  แลวที่  ๓  ควรจะไดแกอะไร ? 
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ตอบ :  อากาศ. 
 
ถาม :  อยากใหมีอะไรมากอนอากาศ ;  อาฯเหมือนกัน?  อาหารรึ? 

 
เมื่อตะกี้คุณประยูรพูดไมคอยตรงนัก  วาน้ําเปนอาหาร ;  น้ําไมใช 

อาหาร  น้ําเปนสื่อสําหรับชักจูงอาหาร.  อาหารนั่นคือ  สสาร  อินทรียวัตถุอยางใด 
อยางหนึ่ง  เปนแร  เปนธาตุ  เปนเกลือ  เปนอะไรก็ตามนั้นเปนอาหาร.  น้ํานี้ 
เปนเคร่ืองชวยละลายอาหาร  เปนเครื่องชวยใหอาหารแลนไปในลําตนของตนไม ; 
อาหารจึงไมใชน้ํา.  ฉะนั้นเราจึงวาน้ําบริสุทธิ์  แลวก็อาหารที่จะอยูในน้ํา  และ 
ไปเลี ้ยงตนไมใหเจริญเติบโตได.  หลังจากอาหารแลวจะเปนอะไร ?  อากาศ 
หมายถึงอะไร ? 

 
ตอบ :  อากาศหมายถึงแสงแดด. 
 
ถาม :  หมายถึงแสงสวาง  เพราะวาถาไมมีแสงสวาง  ตนไมไมกินอาหารได ; 

ตนไมหุงขาวกินไดแตเฉพาะกลางวันเมื่อมีแสงแดด  คือมันเอาอาหารที่ 
ดูดไปจากใตดิน  ไปที่ใบ  ใบถูกแสงแดด  ก็แปรสภาพธาตุตาง ๆ เหลา 
นั้น  ใหเปนอาหาร  กลับมาเลี้ยงลําตน.   ฉะนั้นจึงตองมีแสงแดดสําหรับ 
หุงอาหารเลี้ยงลําตน.  นี่  ๔ อยางแลว.  ทีนี ้  อะไรเปนที่  ๕ ที่จําเปน 
กอนเสมอไป ;  จะนึกถึงอะไรเปนสิ่งที่  ๕ ? 

 
ตอบ :  เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม. 
 
ถาม :  สิ่งแวดลอม ? 
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ตอบ :  เปนตนวา  มีพายุ  หรือไมมี. 
 
ถาม :  นั่นก็ได  นั่นเปนสิ่งแวดลอมออกไป.  สิ่งที่ไมใชแวดลอม  แตจําเปนอยู 

อยางใกลชิด  ยังมีอีกสักสิ่ง  ซึ่งอยากจะระบุวา  อุณหภูมิ,  อุณหภูมิตาม 
ที ่ม ันต องการ ;  อ ุณหภ ูม ิน อยเก ินไป   ค ือ   หนาวเก ินไป   ม ันก ็อยู 
ไมไหว ; ถามันมากเกินไป   คือ   รอนเกินไปมันก็อยู ไมไหว.  นี ่เอา 
แตที ่วามันจํา เปน  เห็นไดงาย ๆ สวนวัตถุที ่มันเกี ่ยวเนื ่องกัน  ก็ได  
๕  อยางแลวคือ  แผนดิน  น้ํา  อาหาร  อากาศ  คือแสงสวาง  แลวก็ 
อุณหภูมิ.  ขาดไปอยางหนึ ่งอยางใด   แลวมันตาย ,  มันอยู ไมได 
ผิดไปอยางใดอยางหนึ่ง  แลวมันตาย.  ตนไมที่ เปนวัตถุแท ๆ มันยัง 
เปนอยางนี้  ที่โดยตรงเปนอยางนี้.  ที่โดยออมก็สิ่งแวดลอม  ประเภทสิ่ง 
แวดลอมก็มีสิ ่งแวดลอมที่ถูกตอง ;  เชนมนุษยไมเบียดเบียน,  แมลง 
ที่เปนโทษทั้งหลายไมเบียดเบียน,  ลมพายุไมเบียดเบียน,อะไรซึ่งเปน 
ขาศึกนั้น  ไมเบียดเบียน  ไมมีการเบียดเบียนจากสิ่งแวดลอม. 

 
นี้เรียกวา  มันเปนฝายรูปธรรม ;  เหตุปจจัยที่เปนฝายนามธรรม  ยัง 

มีกฎของธรรมชาติ  ยังมีอะไรอื่น ๆ  อีกมาก  แมที่สุดมันจะตองมีพืชพันธุ  อยางนี้ 
เปนตน  จัดไวในฝายที่ละเอียดลึกลงไป. 
 

ทีนี้  เราพอจะเห็นรูปโครงของเรื่องไดวา  ปจจัยที่ทําใหตนไม 
อยูไดนี้   แบงเปนพวกรูปธรรมก็มี,  นามธรรมก็มี ;  คือโดยตรงก็มี 
โดยออมก็มี. 
 

ทีนี ้ เราจะพูดกันแตโดยตรงดีกวา   เปนปจจัย   ๕  อยาง   คือ 
ตองมีแผนดิน ;  ถาไมมีแผนดิน  มันก็อยูไมได.  ขอใหมองเห็นอยางนี้  มันเปน 
 

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

www.buddhadassa.in.th



รากฐานของศีลธรรมอันดับหนึ่ง ๑๓๗

ฐานที่ตั ้ง  เปนวัตถุที ่ตั ้ง  คือแผนดิน ;  จะมีน้ํา  มีอะไรก็ตาม  แตถาไมมีแผนดิน 
ตนไมมันก็ไมรูจะตั้งอยูที่ไหน.  เดี๋ยวก็จะไปคานวา   ตนไมน้ําลอยในน้ํา  ไมได 
อาศัยแผนดิน ;  อยางนี ้ก็เรียกวา  ยังไมเขาใจ.  เพราะวา  แมวา  ไมบางชนิด 
จะลอยอยู ในน้ํา ;  แตน้ํามันยังตั ้งอยู บนดิน.  ในน้ํานั ้นมันก็ม ีธาตุดิน  ธาตุน้ํา 
ธาตุไฟ  ธาตุลม  ครบอยูในน้ําที่จะเลี้ยงตนไมตนนั้นได. 
 

เอาละ  สรุปเสียทีวา  ตนไมตองอาศัยแผนดิน   เปนหมายเลข  ๑, 
อาศัย  น้ํา  คือความสดชื่นของชีวิต,   และเปนสื่อสําหรับนําอาหาร ;  แลวก็อาศัย 
อาหาร,  ปจจัยโดยตรงที่จะทําใหเปนใบ  เปนเนื้อไม  หรืออะไรก็ตาม ;  แลวก็ 
อาศัยแสงสวาง  ซึ ่งทําใหเกิดความเจริญ   ขยายตัว  และปรุงอาหารกินได ; 
และตองมีอุณหภูมิที ่ถ ูกตองดวย.  อยางตนไมเมืองรอน  ถาเอาไปปลูกเมือง 
หนาวเขาก็ตองทําตูกระจกใหในนั้นมีความรอน  เหมือนกะที่ เมืองรอน ;  เขาก็ 
ปลูกมันได.  ตนไมเมืองหนาว  มาปลูกเมืองรอนก็ลําบากอยางเดียวกัน   ตองทํา 
อุณหภูมิใหมันถูกตอง. 
 

ปจจัยสําคัญอยางนอย  ๕  ประการ 
 

ทีนี ้  มาดูพฤกษาแหงศ ีล ธรรมกันดีกวา   ตน ไมแห งศีลธ รรม 
มันจะตองอาศัยเหตุปจจัยอะไรบางในลักษณะ ๕ อยาง ๕ ประการ  ในอันดับแรก. 
ขอนี้จะแกตัววาไมตอบไมไดนะ ;  เพราะวาไดพูดมา ๓ ครั ้งแลว  วาตนไมแหง 
ศีลธรรมนี้มันคืออะไร.  นี่ก็จะตองหลับตาดูใหลึกลงไปวา  ตนไมตนนี้  มัน อาศัย 
อะไรเปนแผนดิน,  ตนไมนี้มันอาศัยอะไรเหมือนกับน้ํา,  ตนไมตนนี้อาศัย 
อะไรที่เหมือนกับอาหาร ,  อะไรที่ เหมือนกับอากาศ ,  อะไรที่ เหมือนกับ 
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อุณหภูมิ.  แมจะไมละเอียดโดยตรงถูกตองนักก็ได ;  แตขอใหมันพอเปนคาเงื่อน 
ที่มองเห็นและลืมยากก็แลวกัน. 
 
ถาม :  ฉะนั้น จึงตั้งคําถามขอแรกที่สุดวา  พฤกษาแหงศีลธรรมนี้มีอะไรเปน 

แผนดิน   เปนปจจัยทีแรก  คือแผนดิน ?  คุณประยูรตอบ. 
 
ตอบ :  ตนไมศีลธรรมมีพื้นดินสําหรับรองรับ  ก็คือ  บรมสัจจะ  หรือธรรม- 

สัจจะ  ที่มีความหมายวา  “สิ่งทั้งหลายทั้งปวง  เปนเพื่อนทุกข  เกิด 
แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น”  จงมีความเมตตา. 

 
ถาม :  เอา,  ครูทอง ? 
 
ตอบ :  มีความถูกตองเปนพื้นดิน. 
 
ถาม :  มีความถูกตองเปนพื้นดิน.  คุณล้ําละ  อันแรกคืออะไร ? 
 
ตอบ :  พื้นฐานอันแรกก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่นเปนพื้นฐาน. 

 
ก็ได,  ก็ไมมีทางจะผิด  ถูกทั้งนั้น,  แตมันถูกตรง ๆ  หรือถูกออม ๆ  

หรือมันถูกทีหลัง.  คนหนึ่งตอบวา  มีธรรมสัจจะ  ในขอท่ีวา  สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย 
ทั้งปวง  เปนสิ่งเดียวกัน   เปนเพื่อนเกิด  แกเจ็บ  ตาย  ดวยกัน   อีกคนหนึ่งวา 
มีความถูกตองตาง ๆ  ที่เปนเครื่องแวดลอม,  และคนหนึ่งวา  มีกฎเกณฑที่วาสิ่ง 
ทั้งหลายทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น  เปนหลักและรากฐานสําคัญ ;  นี้มันถูกตอง 
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ทั้งนั้นแหละ  ไมมีผิด ;  แตวาถาเราจะพูดใหงายๆ  ชัดๆ  เหมือนกับวัตถุที่วา  ตนไม 
มีแผนดินเปนปจจัยทีแรก  มันก็ตองไปพูดอีกอยางหนึ่ง. 

 
เอาละ ,  ขออนุ โมทนาเสียก อน   ในขอ ท่ี วา   ตน ไม ศี ลธรรมนี้   มีการ 

ถือวา   ชีวิตทุกชีวิต เปนคน  ๆ   เดียวกัน   นี้ เปนรากฐาน   นี่ถูก  ;  เดี๋ ยวจะอภิปราย 
กันใหชัดเจนในขอน้ี. 

 
สวนที่ วา   มีความถูกตองในทุก  ๆ   แง   ทุก  ๆ   มุม   เปนเครื่องแวดลอม 

นี ้ก ็ยิ ่งถ ูก ,  เพ ราะศ ีลธรรมม ันค ือความถ ูกต อ ง  ;  แล วม ันต อ งม ีความถ ูกต อ ง 
เป น เนื ้อ เป นต ัว  เป น ราก   เป นฐาน  ;  เพ ราะว าศ ีล ธรรม  ม ันผ ิด ไม ได .  ส วนที่ 
พูดวาศีลธรรมนี้ตองมีหลักวา  สิ่งทั้งหลายทั้งปวงยึดมั่นถือมั่น  เปนตัวเราของเรา 
ไม ได   นี ้ม ันก ็ถ ูกต อง  ;  แต ม ันล ึก   ม ันล ึก ไกล   ล ึก ไปชั ้นปรม ัตถ เลย   ม ันจะไป 
ในทางที่คลาย  ๆ   วาใตดินลงไปอีก .  เหมือนตนไมตนนี้ วางอยูบนดิน   แลวใตดิน 
ลงไปอีกก็ตองถือวาเปนรากฐานของตนไมนี้ดวย  มันจะถูกชนิดลึกอยางนี้   ซึ่งมัน 
ก ็ถ ูก  ;  ใต ด ิน ล ง ไปม ีอ ะ ไร   ม ีไฟ ล ุกอยู ที ่ใต โลก   ม ันก ็ถ ือ เป น รากฐานที ่พ ย ุง 
ตนไมนี้ ไวได เหมือนกัน    และก็ถูกเหมือนกัน   ถูกอยางยิ่ง.  แตถาจะเอามาใชเปน 
ประโยชนทําความเขาใจแกคนทั่วไป  โดยเฉพาะแกลูกเด็ก ๆ  แลว  มันก็ยังไมได. 

 
ที่วา  ความไมยึดมั่นถือมั่น   เปนรากฐานนั้นก็ถูก เพราะวาพอยึดมั่น 

ถือมั่ น เปนตั วตนของตนอะไรขึ้นมา   ก็ เห็นแกตั ว  ;  เห็นแกตั วก็ เกิด โลภะ   โทสะ 
โมหะ   แลวศีลธรรมก็ ไมมี   นี้ ก็ถูกอยางยิ่ งไม ใชผิด เลย   ถูกอยางยิ่ ง   หรือถูก เกิน 
ธรรมดา   ถูก ในชั ้นปรม ัตถ ท ีเด ียว .  แต ในชั ้นศ ีลธรรม  นี ่เอาแค แผ นด ิน   เอา 
แคเห็นวาสัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมด 
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ทั้งสิ้น   หรือชีวิตทุกชีวิตเปนคนเดียวกัน  ;  นี้ก็มาจากความไมเห็นแกตัว 
ซึ่งมาจากความไมยึดมั่นถือมั่นนั้นอีกทีหนึ่ง. 
 

ถาจะเอาในระดับที่พอดีในระดับศีลธรรมในโลกนี้ก็ตอบวาเอาหลัก 
ที่วา  ชีวิตทั้งหลายเปนชีวิตเดียวกัน  คือ  เปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย 
ดวยกัน   นี ่แหละเหมือนกับแผนดิน ;  แมคําตอบทั ้ง ๓ อยางนี ้  มันจะถูกตอง 
เราก็เลือกเอามาอยางหนึ่ง  สําหรับเปนกฎเกณฑ  สําหรับศึกษากันอยางงาย ๆ ตอไปใน 
สังคมมนุษย  ที่กําลังมีปญหาเรื่องศีลธรรม. 
 
ถาม :  ทีนี้  ลองวากันเสียใหหมดสักทีเปนไร  วามีอะไรเปนน้ํา ?  มีอะไรเปน 

อาหาร ?  มีอะไรเปนอากาศ  ?  มีอะไรเปนอุณหภูมิ ?  ตอบตามความ 
พอใจ เลย   ตน ไมศ ีล ธ รรม   มีอ ะ ไร เป นแผ นดิน ,  มีอ ะ ไร เป นน้ํา , 
ม ีอะไรเป นอาหาร , ม ีอะไรเป นอากาศ , ม ีอะไรเป นอ ุณหภ ูม ิ ?  ตอบ 
เถอะ  อยากลัว  ไมผิดหรอก  ไมมีผิดแน ๆ. 

 
ตอบ :  น้ํามาจากพรหมวิหาร  ๔  คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา. 
 
ถาม :  นี้ก็ถูก,  มีอะไรเปนอาหาร ? 
 
ตอบ :  อาหารก็คงจะใชธรรมะหมวดอื่น ๆ  ตอมาอีก  เปนตนวา  หิริโอตตัปปะ 

เปนตน 
 
ถาม :  คนเดียวตอบใหหมดเสียทั้ง  ๕  ไมดีกวารึ ;  คนเดียวตอบหมดทั้ง ๕ อยาง 

มีอะไรเปนแผนดิน ? 
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ตอบ :  ตกลงใชบรมสัจจะ  ที่วา  สัตวทั้งหลายเปนเพื่อน  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย 
เปนแผนดินนะครับ. 

 
ถาม :  มีอะไรเปนน้ํา ? 
 
ตอบ :  ทีนี้  น้ําก็ควรจะใช  พรหมวิหาร  ๔  ที่กํานันวา  ผมสนับสนุนดวยเต็มท่ี. 
 
ถาม :  มีอะไรเปนอาหาร ? 
 
ตอบ :  ทีนี้อาหารที่จะหลอเลี้ยงตอไป สําหรับทําใหศีลธรรมเจริญงอกงามขึ้น 

เรื่อย ๆ ก็ไดแกพวก  ขันติ  ดีกวา  คือ  ความอดกลั้น  อดทน. 
 
ถาม :  อะไรเปนอากาศ ?   
 
ตอบ :  อากาศ ก็ขอใหเปน  หิริโอตตัปปะ.  ทีนี้อุณหภูมิ  คือ   ความรอนที่ 

ใหความอบอุนแกตนไมระยะหนึ่ง  ทําใหมันมีความยั่งยืนอยูไดก็ขอให 
เปน… อะไรตอนนี้นึกไมออก. 

 
ถาม :  นี่  ขอใหดูเถอะ  มันเหมือนกับสอบสัมภาษณ  เราเรียนพุทธศาสนามา 

ตั้งมากมายหลายสิบปแลว  วันนี้ก็เหมือนกับสอบสัมภาษณ  คือ  สอบตาม 
ปฏิภาณ   ไมใชดวยตํารา.  เอา  คุณทอง  ธรรมพฤกษามีอะไรเปน 
แผนดิน ?  ตะกี้  คุณวามีความถูกตองเปนแผนดิน,  แลวมีอะไรเปนน้ํา ? 
 

ตอบ :  มีความถูกตองเปนพื้นดิน  ควรจะมีคุณธรรมเปนน้ํา. 
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ถาม :  คุณธรรม  มันกวางนักกระมัง. 
 
ตอบ :  คือวา  โลกนี้หากขาดคุณธรรมเสียแลว  ก็เหมือนกับขาดน้ํา,  หาความ 

ชุมช้ืนในชีวิตไมได. 
 
ถาม :  แลวมีอะไรเปนอาหาร ?  อยางนี้  ก็สอบสัมภาษณตกหมด  ไมมีความรู 

ทางพุทธศาสนา .  เอา,  ใหคุณทองคิดไปพลาง ,  คุณล้ําก็วามา 
มีอะไรเปนน้ํา ?  คุณวา สพฺเพ  ธมฺมา  นาลํ  อภินิเวสาย  เปนแผนดิน 
แลวมีอะไรเปนน้ํา ? 

 
ตอบ :  น้ําผมก็ตอบไปแลว  พรหมวิหาร. 
 
ถาม :  มีอะไรเปนอาหาร? 
 
ตอบ :  อาหารผมวา  ควรจะเปนศีล  สมาธิ  ปญญา  ครับ. 
 
ถาม :  อะไรเปนอากาศ  เปนแสงสวาง ? 
 
ตอบ :  แสงสวาง  ผมวา  ก็อยูในปญญาอยูแลว. 
 
ถาม :  มีอะไรเปนอุณหภูมิ ? 
 
ตอบ :  อุณหภูมิคือ  ธรรม  ๒  อยาง  ธรรมคุมครองโลก  มีหิริโอตตัปปะครับ. 

 
ถาม :  เอา,  คุณทอง  คุณยังไมไดตอบอยู ๒ อยาง  หรือวายอมสอบตก 
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ตอบ :  ผมขอผานครับ. 
 

เปนอันวาที่เรากําลังพูดจากันอยูนี้  ทําใหไดรูความจริงเพิ่มข้ึนมาอีก 
อยางหนึ่งวา  เราไมคอยเคยคิด เคยนึก  ไมเคยพิจารณาธรรมะเหลานี้อยูเปนประจํา ; 
ถาเราเคยพูด  เคยสนทนา  เคยคิด  เคยอะไรอยูเปนประจําแลว  เราจะตอบไดเร็ว 
กวานี ้  แลวก็ถูกตองกวานี ้.  ที่ตอบอยางนี ้  ไมใชผิด  แตมันถูกตองนอย  หรือ 
ถูกตองชนิดที่ไมเหมาะสมก็ได ;  ถึงอยางนั้น  มันก็ยังไมเสียหลาย  เพราะวายัง 
เปนประโยชนแกทานทั้งหลาย  หลายคนที่นั่งฟง  ซึ่งคนเหลานั้นบางคนอาจจะตอบ 
ไมไดเลยก็ได  นี่ยังเกงกวายังตอบได. 
 

ทีนี้  อีกทางหนึ่งนั้น  เราอยาละอายเลย  เรายืนยันไปเถอะวา  เรา 
ตอบวาอยางไร  มันก็แสดงภูมิแหงสติปญญาของเรา. ถาสมมติวา  สิ่งเหลานี้ถูก 
บันทึกปรากฏอยูเปนตัวอักษร  พิมพแพรหลายไปในที่ตาง ๆ มีใครไดอาน  ไดพบ 
เขา  ;  เขาก็อาจจะรู ได ท ันทีวา   เรานี ้ม ีความรู เท าไร ,  มีความรู อยางไร . ที่ 
บานนอกคอกนา  เขาคิดกันอยางไร,  เขารูกันอยางไร,  ที่เมืองหลวงเขารูกันอยางไร, 
เขาคิดกันอยางไร. 
 

แตที่จริงกวานั้นก็คือวา  ความรูของคนที่คิดอยูเสมอ  นั่นมันเปน 
อยางไร ;  ความรูของคนที่ไมคอยจะคิดมันเปนอยางไร.  นี่ก็เลยมีประโยชน 
แกกันและกัน  ทําใหคนเรารูจักซึ่งกันและกันดีขึ้น  วามีสติปญญากันไปในแนวไหน, 
อยางไร.  เอาละ,  เปนอันวา  ไมเสียหาย,  ที่พูดนี้ไมเสียหลาย  และไมผิดดวย 
มีแตถูกนอย  ถูกมาก  ถูกตรงเปาหมาย  ถูกขาง ๆ  คู ๆ ไป ;  มันเปนอยางนี้เอง. 
ขอรองเปนขอสุดทายวา  ตอไปน้ีอยาขี้เกียจคิด  อุตสาหไปคิด  ไปนึก  ไปทบทวน 
อะไรเลน ๆ  กันอยูเสมอ,  เปนของเลน  เปนงานอดิเรกก็ได. 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม ๑๔๔

เอาละ,   อาตมาก็จะขอแสดงความคิดเห็น  มติสวนตัวบาง ;  เมื่อคน 
อื่นแสดงมติสวนตัวโดยมีอิสระอยางไร ;  อาตมาก็ควรแสดงมติของตัวโดยอิสระ 
อยางนั้นบาง.  เมื่อพูดถึงปจจัยของตนไมแหงศีลธรรม  มันก็มีอยูหลาย ๆ อยาง 
เราก็จะเอากันแตอยางที่มันเปนชั้นตน ๆ  ตรง ๆ,  หรือในแงของวัตถุที่มองเห็นได 
ทันที.  อยาใหเปนชั้นปรมัตถเลย  เปนชั้นศีลธรรมงาย ๆ มองเห็นไดทันที  และ 
เอียงมาในทางฝายรูปธรรมมากกวาที่จะเปนนามธรรม  เหมือนอยางที่เราพูดกับ 
ตนไม  แตถาเราเอาไปพูดกับศีลธรรม  ตนไมแหงศีลธรรม  แลวมันเปนนามธรรม 
ไปหมด   เพราะสิ่ งที่ เราเรียกวาศีลธรรมนั้ น   มันไม ใชวัตถุ   สิ่ งนั้ นมัน เปน  
นามธรรม.  ฉะนั้น  เปนเหตุปจจัยทั้งหลายของมันก็เปนนามธรรมไปหมด ;  เพราะ 
ฉะนั ้น   เหตุปจจัย   ของตนไมพฤกษาแหงศีลธรรม   ก็คือ   ธรรมะขอใด 
ขอหนึ่งนั่นเอง  แงใดแงหนึ่ง  ปริยายใดปริยายหนึ่งนั่นเอง. 
 

ความสําคัญของรากฐาน  อันดับหนึ่ง  (แผนดิน) 
 

สําหรับ  ขอแรก  ความรูสึกเกิดขึ้นมาจากการที่ไดทบทวนอยูแลว 
อยูเลา  เปนเวลาหลายป  หลายสิบป  รูสึกวารากฐานของศีลธรรมอันแรกที่สุด 
ที่พอจะเปรียบไดกับแผนดิน   เปนรากฐานแกตนไมนั ้น   ก็ไดแกความรูส ึก 
ที ่วา  ชีวิตทั ้งหลายเปนชีวิตเดียวกัน,  หรือวาสัตวทั ้งหลายเปนชีวิตเดียวกัน, 
สัตวทั ้งหลายเปนเพื ่อนทุกข  เกิด   แก  เจ็บ   ตาย   ดวยกันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น . 
นี่ขอใหเอาไปคิดดู  อาตมามองเห็นอยางนี้  วาไมมีอันไหนจะเปนรากฐานอันแรก 
ยิ่งไปกวานี้. 
 

นี้ก็ควรจะพิจารณาดูกันสักหนอย  วาความรูสึกที่จะเกิดขึ้นมา  วา 
“สัตวทั้งหลายเปนชีวิตเดียวกัน”  นี่มันคอนขางจะยาก.  ถาเราดูสัตวเดรัจฉาน 
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ดูจะมีไมได  ที่จะเกณฑใหสัตวเดรัจฉานมีความรูสึกวาสัตวทั้งหลายคือชีวิตทั้งหลาย 
ทุกตัวนี ้  เปนชีวิตเด ียวกันกับเรา ;  นี ้คงเปนไปไมได  เพราะมันคิดไมเปน   มัน 
ไมใชมนุษย.  ฉะนั ้น  อันนี ้เปนจุดแบงแยกระหวางมนุษยกับสัตวเดรัจฉาน 
เพราะมนุษยคิดได   มันอาจจะคิดได,  มันอาจจะมองเห็นดวยวา  ในแงหนึ่งเรา 
เปนเพื่อน  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันจริง ๆ  เพราะมนุษยมันมีปญญา. 
 

เพราะฉะนั้น  ถือวา ธรรมะขอน้ีเปนเครื่องแบงแยกมนุษยใหแตกตาง 
จากสัตวเดรัจฉาน  ควรจะถือเอาเปนรากฐานอันแรกที่สุด ;  เหมือนกับวาแผนดิน 
อันหนาแนนมันคง  เปนที ่ตั ้งอาศัยแหงสิ ่งทั ้งหลายทั ้งปวง .  ถาใครไมมีความ 
รูสึกอยางนี้  คือไมมีความรูสึกวา  “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ 
ตาย” แลว  คนนั ้นเรียกวายังไมเปนมนุษยที ่สมบูรณ   ดีกวา  ควรจะถือวาเขา 
ยังไมเปนมนุษยก็ได  ยังเหมือนกับสัตวเดรัจฉานทั่ว ๆ ไป  ที่มันไมมีความคิดวา 
“สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น”. 
 

นี้เปนการประเสริฐท่ีสุด  ที่คนแตกอนเขาสอนกันอยางนี้  เขาทองกัน 
อยูอยางนี้,  บิดามารดา  สอนลูกสอนหลานใหทองบทนี้.  นี้เปนวัฒนธรรม  เปน 
ธรรมเน ียมในสมัยโบราณ .  เดี ๋ยวนี ้ม ันหายไป   มันน าเส ียดาย .  ฉะนั ้น   ขอให 
บิดามารดาทั้งหลาย  ชวยสอนมนตบทนี้ใหลูกหลานที่เพิ่งคลอดออกมาตาดํา ๆ รูจัก 
ทองมนตบทนี้กันเสียบางวา  “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย 
ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น. 
 

มันจะเข าใจหรือไม เข าใจ   ไม สําค ัญ   ไม เป นประมาณหรอก   เรา 
ใหรากฐานอันสําคัญไวก็แลวกัน  มันคอย ๆ  รู เองทีหลังได ;  สอนนกแกว  นก 
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ขุนทอง  ใหรองอยางนี ้กันบางก็ยังดี.  ถานกแกวนกขุนทองมันรองอยางนี้ได 
มันก็เขาหูคน  คนก็จะเกิดความคิดความนึกขึ ้นได.  ใหถือวานี ้เปนเสนเขต , 
เปนเขตแดน  และเปนเครื่องแบงแยกใหคนตางจากสัตว  เพราะวาสัตวคิดอยางนี้ 
ไมเปน  คนคิดเปน. 
 

....      ....       ....      .... 
 
ถาม :  ทีนี้ จะถามปญหาที่ตอบงายที่สุด  วาถาเรามีความรูสึกอยูวา  สัตวทั้ง 

หลายเปนเพื่อน  เกิด  แก  เจ็บ ตาย หัวอกเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้นแลว จะเกิด 
โลภะ  โทสะ  โมหะ  ไดหรือไม ?  ใครตอบกอนก็ได. 

 
ตอบ :  ถาเรามีความรูสึกอยางนี้  ก็เกิดไมไดครับ. 
 
ถาม :  วาเปนขอ ๆ  ไปเลย  วาถาเรามีความรูสึกอยางนี้  เราเกิดโลภะไมได  เชน 

วาอะไรก็วาไปเลย. 
 
ตอบ :  เกิดโลภะไมได  เพราะวา  เพราะถาเราไปโลภแลว  ก็ทําใหเพื่อนคนอื่น 

มันเดือดรอน  นี่ขอหนึ่ง. 
 
ถาม :  แลวไมเกิดโทสะได  เปนอยางไร ? 
 
ตอบ :  ไมเกิดโทสะได  ก็หมายความวาเราเกิดความเห็นใจซึ่งกันและกัน  มัน 

ก็ไมโกรธ. 
 

ถาม :  ไมลืมบางหรือ  ไมเผลอบางหรือ ? 
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ตอบ :  นอกจากวา  มันจะเผลอสติ. 
 
ถาม :  ถาเรามีความรูสึกอยางนี้อยู  จะไมเกิดโมหะไดอยางไร ? 
 
ตอบ :  ถามีความรูสึกอยางนี้อยูเรื่อย  จะตองมีความรูสึกอยูตลอดเวลา  ก็จะ 

ไมทําอะไรที่มันผิด ๆ โง ๆ ไปก็ไมเกิดโมหะ. 
 
ถาม :  โอ!  มันอาจจะทําโดยไมรูก็ไดกระมัง ?  ไมรูในสิ่งที่มันยังไมรู  แมจะ 

รูส ึกเมตตา  กรุณา  เห็นเพื ่อนเปนเพื ่อนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้ง 
หมดทั้งสิ้น  แตทําอะไรผิด ๆ  ไปก็ไดกระมัง  อธิบายเสียใหมซิ. 

 
ตอบ :  เมื่อคนเราไมเกิดโลภะ  โทสะ  ก็จะไมทําในสิ่งที่ เปนสวนเกิน  ;  เมื่อ 

ไมทําไปในสิ่งที่ เปนสวนเกิน   คือจะไมเอามาเกินโดยการเห็นใจเพื่อน 
แลวไมโกรธคนอื่น  ฉะนั้น  ความเห็นแกตัวมันก็จะไมมี ;  เมื ่อความเห็น 
แกตัวมันไมมี  ก็จะไมทําในสิ่งที่โง ๆ  ที่ตัวเองไมรู. 

 
ถาม :  นั่นแหละถูกแลว  แตใชคําใหมันรวบรัดสักหนอย. 
 
ตอบ :  หมายความวา  จะไมเห็นแกตัวครับ. 
 

เมื ่อ  ไมเห็นแกตัวแลว   จะเปนการถูกตองโดยอัตโนมัติ ; 
เพราะวาปญญาทั้งหลายซึ่งเปนคูมือของผูดับโมหะนั้น  มันอยูที่ความไมเห็นแกตัว. 
ถาเราไมมีความเห็นแกตัวอยางเดียวแลว  ก็เรียกวา  มีปญญา. 
 

ปญญาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ  มุงจะใหมองเห็นความ 
ที่ไมมีตัวเพื่อจะเห็นแกตัว ,  ทีนี้เรามาในทางกลับตรงกันขาม   คือรักสัตว 
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ทั้งหลายทั้งปวงไมมีที่สุด  ไมมีประมาณ  วาเปนคนเดียวกัน  เปนเพื่อนคนเดียวกัน 
มันก็เกิดความเห็นแกตัวไมได.  ตองใหไปในรูปน้ัน  มันจึงจะได ;  เพราะวามัน 
อาจจะไปในทางที่เห็นแกตัว   แลวก็ไปรักเขารัก  เพื่อนของตัวนั้น.  ถาอยางนี้มัน 
ก็เฉออกไปนอกทาง  ฉะนั้น  ความหมายที่รัดกุมมันมีอยูเปนสวน ๆ สวน ๆ ตอง 
แสดงออกมาใหมันชัด. 
 
ถาม :  คุณทองเปนผูอธิบายอีกครั้งหนึ่งวา   เมื่อเรามีความรูสึกวาสัตวทั้งหลาย 

เปนตัวเดียวกันกับเราอยางนี้แลว  เราจะไมเกิดโลภะ  ไมเกิดโทสะ  ไมเกิด 
โมหะ  ไดอยางไร ? 

 
ตอบ :  เมื่อมีความรูสึกวา  สัตวทั้งหลายทั้งปวงเปนเพื่อนรวมเกิด  แก  เจ็บ 

ตาย  ดวยกันทั ้งหมดทั ้งสิ ้นแลว  ความโลภจะไมเกิดขึ ้น ;  เพราะหาก 
วา  ถาเราโลภแลว  จะทําใหเพื่อนรวมโลกนี้จะตองขาดแคลน  ความโลภ 
จะเกิดขึ้นมาไมได.  โทสะจะไมเกิดขึ้นมา ;  เพราะการที่จะบันดาลโทสะ 
ขึ ้นมา หรือเกิดโทสะขึ ้นมานั ้น เราก็ระลึกวาเพื ่อนจะตองเดือดรอน  ;   
เมื ่อมี ๒  อยาง  คือไมมีโลภะ  ไมมีโทสะ  แลวการที่จะมีโมหะขึ้นมาได 
นั้น  ยอมเกิดขึ้นไมไดอยูเอง. 

 
ถาม :  เอา,  ทีนี้คุณล้ํา  อีกที  เห็นชัดทั้ง  ๓  ขอ. 
 
ตอบ :  มนุษยเมื่อมองเห็นถึงการเกิดมา  โดยการที่เห็นวา  สัตวโลกที่เกิดมามี 

ความทุกขรวมกัน  เกิดมารวมความทุกข  ความเกิด  ความแก  ความ 
เจ็บ  ความตาย  ดวยกันแลว  จิตของคนที่มองไดอยางนี้เปนคนที่เห็นถึง 
ความทุกขทั่วไปแลว  ความเมตตากรุณาตอสัตวทั้งหลายก็เกิดขึ้น , 
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และความไมเห็นแกตัวก็เกิดขึ้น  ความโลภก็ไมเกิดความโกรธก็ไมเกิด, 
และความหลงนี่  ถามองเห็นดวยปญญาที่วา  เปนเพื่อนรวม  เกิด  แก 
เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแลว  ก็จะไมมีความหลง  ดวยปญญา 
อันนี้. 

 
เอาละ,  ที่วากันมานี้  หรือท่ีอธิบายกันมานี้  ก็เรียกวาถูกตอง  มัน 

เหลืออยูแตวามันไมชัด  หรือวาถามันชัด  ก็เปนคําพูดยืดยาด.  อยากจะไดคําพูด 
ที่สั้นที่สุด  ที่สะดวกที่จะนําไปอบรมสั่งสอน. 
 

คุณประยูรก็เปนหมอ  ก็มีทางที ่จะพูดจากับคนเจ็บคนปวย  คนไข 
ไดมาก ;  คุณทองก็เปนครู  ก็มีลูกศิษย  มีนักเรียนมาก  ก็ควรจะไปพูดกับคน 
เหลานี้ใหมาก ;  คุณล้ําก็เปนกํานัน  ก็มีลูกบาน  มียุวชน  อยูในความปกครองมาก ; 
ก็ลองคิดดูซิวา  เราจะไปบอกคนเหลานั้น  รวมทั้งเด็ก ๆ  วัยรุนเหลานั้น  ใหเขา 
มองเห็นขอเท็จจริงอันนี้ไดอยางไร  เพื่อวาศีลธรรมจะกลับมา. 
 
ถาม :  เราจะไปบอกคนวัยรุนวาอยางไร  ในประโยคสั้น ๆ วา  “สัตวทั้งหลายเปน 

เพื่อนทุกข  เกิด  แก เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น”.  เขาจะคิดอยางไร 
ความโลภจึงจะไมเกิดขึ้น ?  หรือวาเขาจะคิดอยางไรความโกรธจึงจะไม 
เกิดขึ้น ?  และเขาจะคิดอยางไรความหลงจึงจะไมเกิดขึ้น ?  เรียงความกัน 
ใหมใหสั้นที่สุด. 

 
ตอบ :  เราตองบอกวา  ทุกคนนี ้จะตองรักชีวิตซึ ่งกันและกัน  ทุกคนตองรัก 

ชีวิตของตนเอง  แลวเมื่อเราเปนเพื่อน  เกิด  แก  เจ็บ  ตายดวยกันก็ไมควร
จะ,  ....เดี๋ยวครับ  อยางนี้ยิ่งยาวไปใหญ. 
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ถาม :  รวบรัดใหได  ใหประโยคสั้น ๆ  ๓  ประโยค  หรือ  ๔  ประโยค. 
 
ตอบ :  ขอใหทุกคนจงรักชีวิตซึ่งกันและกัน  และผูที่รักชีวิตเทานั้น  จึงจะเปน 

ผูที่เปนเจาของชีวิต  ถาเราไดนึกกันอยางนี้  ก็จะทําอะไรกันไมได. 
 
ถาม :  ดูจะเฝอใหญแลว ตัดมาเหลือสักประโยคแรกวา  ทําอยางไรจึงจะใหเด็ก 

วัยรุนทั้งหลายเกิดความรูสึกข้ึนมาได  วาสัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข 
เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น  ขอน้ีกอน ? 

 
ตอบ :  ชีวิตทุกชีวิตตองการความสุข  ผมวา  นาจะใหคิดอยางนี้. 
 
ถาม :  วาทุกคนตองการความสุข  มันก็อยูในสวนของความสุข ;  ความทุกข 

ก็ไมไดพูด.  ทําไมจะสมบูรณวา  สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุก  เกิด  แก 
เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น?  ขอใหถือวาอันนี ้เปนแผนดินเปน 
เหตุปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะมีศีลธรรม ;  ฉะนั้น เรายอมเสียเวลาคิดขอน้ี 
วา  “สัตวทั ้งหลายเปนเพื ่อนทุกข เกิด แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั ้งหมด 
ทั ้งสิ ้น”.  ถามีความรู ส ึกอันนี ้แลวก็  เขาจะทําใหผู อื ่นเสียหายไมได 
เลยเอาขอสําคัญนี้มาพิจารณากันกอน  :  ทําอยางไรจึงจะใหคนทั้งหลาย 
โดยเฉพาะพวกวัยรุนคะนอง  เกิดความคิดขึ้นมาวาอยางนี้. 

 
ตอบ :  คือช้ีใหเขาเห็นวา  เมื่อเรารักชีวิต  คนอื่นก็ตองรักชีวิตดวย.  เพราะ 

เรายึดหลักพูดกันอยูแลววา  เราอยูเปนเพื่อนเกิดแกเจ็บตาย ดวยกัน ; 
เราก็ตองชี ้ใหเขาเห็นวา   ทุกคนรักชีวิต   เมื ่อเราไปทําลายชีวิตกัน 
เมื่อเราเดือดรอนคนอื่นก็เดือดรอน  ผมมีวิธีเดียวเทานี้. 
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ถาม :  คุณทองละวาอยางไร,  ทําอยางไรจะใหเด็ก ๆ ของคุณเกิดความคิด 
อยางนี้ได  สอนนักเรียนเปนจํานวนมากอยู. 

 
ตอบ :  ชีวิตนี้ทุกชีวิตตองการความสุข   ความสบาย  แกกันและกัน  เพราะฉะนั้น 

การไมเบียดเบียนกันทั ้งในดานทรัพยสินและชีวิต  ก็จะนําใหทุกชีวิต 
อยูกันอยางเปนสุขได. 

 
ถาม :  นั่นแหละดูประโยค   ดูตัวบทที่มันเปนหลักวา  “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อน 

ทุกข  เปนเพื ่อนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย ดวยกันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น”  ไมไดพ ูด 
ถึงความสุขเลย ;  คุณล้ําละ  วาอยางไร  พูดกับวัยรุนลูกบาง ? 

 
ตอบ :  เราจะชี้แนวถึงตอนที่เราเกิดมา : สัตวทั้งหลายที่เกิดมาตองอาศัยกฎนี้ 

เปนธรรมดา  คือความเกิด   ความแก   ความเจ็บ   ความตาย   นี้ เปน 
ธรรมดา  เราเกิดขั ้นตน,  เราก็เนนหนักไปที ่วา  เราเกิดมาเปนมนุษย 
ยังดีกวาสัตวเดรัจฉาน.  เราใหแนวที ่วา   เราเกิดมาเปนสัตวที ่ม ีใจสูง 
ไม ควรปล อยให ใจเป นส ัตว เดรัจฉาน  ;  ถ าเราทําความชั ่ว   อยางมี 
ความโลภ   ความโกรธ  ความหลงขึ้นมา  มันก็จิตต่ํากวาสัตวเดรัจฉาน 
ไปอีก  นี้ตอนหนึ่งการเกิด. 

 
นั่นมันไปถึงประเด็นหลัง  ประเด็นทีหลังที่วา  ใหเกิดโลภะ  โทสะ 

โมหะ ;  แตนี้ เราเอาประเด็นแรก  ที่เปนพื้นฐาน  เปนที่รวบรวมของทั้งหมด  วา 
เปนเพื ่อนทุกขดวยกัน.  ทําอยางไรจะใหผู ฟ งเกิดความรู ส ึกขึ ้นมาวา  เราเปน 
เพ่ือนทุกขดวยกัน ?  ขอใหสังเกตความแตกตางตรงนี้วา  ถาไดยินคําวา “เปน 
เพื่อนทุกข หรือมีความทุกข”  นั่น  มัน  สังเวช  มันเหี่ยวลง.  แตพอไดยินคําวา 
เปน  เพ่ือนสุข  มันฟูขึ้น  ;  ความหมายตางกันอยู ,  เพื่อนทุกขกับเพื่อนสุข. 
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เดี๋ยวนี้ทาน  ตองการใหเกิดความสังเวช ;  เพราะวา ความสังเวชนี้จะใชเปน 
พื้นฐานของศีลธรรม  ไดดีกวาความคึกคะนอง  ทานจึงใชความหมายของความ 
ทุกขนี่มาเปนเครื่องชักจูงใจ. 
 

ถาเรา  “เปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น” 
ไมไดพูดวาเราะเปนเพื่อนสุข  สนุกสนานอะไรเลย ;  ฉะนั้น  จะ ตองมีคําพูดที่ 
ทําใหเกิดความสังเวชแกบุคคลผูฟง. 
 
ถาม :  เมื่อคุณประยูรเปนหมอ  จะมีคําพูดใหคนอยางไร ?  เมื่อคุณทอง 

เปนครู  จะมีคําพูดใหเด็ก ๆ ฟงอยางไร ?  เมื่อคุณล้ําเปนกํานัน  จะพูดให 
คนในปกครอง  โดยเฉพาะเด็กวัยรุน  ใหมันเกิดความสังเวชไดอยางไร ?   
เอาอยางนี้กันดีกวา ;  ถาไมเกิดความสังเวชไดแลว  ไมมีผลแนแลวคุณ 
จะใชคําพูดกันอยางไร. 

 
ตอบ :  ตองใชคําวา   เพื่อนรวมทุกข ;  หมายความวา  ถาเราไปทําใหใครมี 

ความทุกข  เราเปนเพื่อนรวมทุกขกัน  ลงสุดทายผูทํานี้ก็จะมีความทุกข 
ดวย. 

 
ถาม :  นั่นก็ยังไกลไปอีกชั้นหนึ่งแลว.  เอาชั้นตนกวานั้นซิ  วาอยางไรละ 

ที่เรียกวาเราจะเปนเพื่อนรวมทุกขกันคือมันเปนอยางไร ?  ใหเขาเห็นวา 
เราทุกคนในโลกนี้เปนเพื่อนมีความทุกขดวยกัน ? 

 
ตอบ :  โดยชี้ใหเห็นวา  ที่อยูเดี๋ยวนี้เรากําลังเปนทุกขดวยกันทั้งนั้น.  
 
ถาม :  ทุกขอยางไรละ  มันไมเห็นนี่  มันไมมองเห็น  มันไมสังเวช ? 
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ตอบ :  เปนตนวา  กลัวความตาย  กลัวทุกข ๑๑ อยาง  เราชี้ใหเขาเห็น. 
 

ถาม :  มันยังสูงไป  ยังตองเรียนอีกมาก  พูดภาษาชาวบานคําสองคํากันดีกวา. 
 

ตอบ :  อยางนั้น  เอา ๕ อยาง  เปนตนวาเรามีความทุกขเพราะตองไปหลงรัก 
โกรธ  เกลียด  กลัว  และเศรา. 

 
ถาม :  คุณทอง  วาอยางไร ? ใหเด็กเขาเห็นวาเราทุกคนเปนเพื่อนทุกข  กําลัง 

มีทุกข  ไมใชแตงกลอน  หรือคําประพันธ  หรือวาคําเทศน  แตเปนคําพูด 
ธรรมดา  ที่ชาวบานใชพูดตามธรรมดา  ใหผูฟงฟงแลวหวาดเสียว  สลด 
สังเวช  ลงไปทันที. 

 
ตอบ :  ทุกชีวิตในโลกนี้  กําลังพบ  กําลังตอสูอยูกับอุปสรรค  ในการที่จะมี 

ชีวิตอยู  ดวยกันทั้งนั้น  ฉะนั้น  ขออยางไดมีการเบียดเบียนเปนการซ้ํา 
เติมลงไปอีกเลย. 

 
ถาม :  เอา,  พูดใหมใหพอเหมาะสําหรับนักเรียนชั้นประถมลงมา  ไมขึ้นถึง 

ชั้นมัธยม.  เด็กชั้นประถมลงมานี่เราจะใชคําพูดอยางไร  ใหเด็ก ๆ เหลา 
นี้ฟงออก  ฟงถูก  ใหยอมรับ  และรูสึกสังเวชลงไปทีเดียววา  เราทุกคน 
เปนเพื่อนทุกข.  นึกถึงขอเท็จจริงดูเถิด   เด็ก ๆ ในโรงเรียนมันไมรูจัก 
ความทุกข  มันเลนหัว  มันหยอก  มันอะไรกัน  ลวนแตเปนความสุข.  เรา 
จะไปพูดอยางไรใหเขาเกิดนึกขึ้นมาวา   เราเปนเพื่อนรวมความทุกขกัน 
มากกวา  ที่จะเปนเพื่อนรวมสุข ? 
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ตอบ :  เราทุกคนตางมีชีวิตอยูในโลกนี้ดวยกัน  โดยการที่จะตองตอสูดิ้นรน 
เพื ่อจะใหอยู ในโลกนี ้อยางปลอดภัย ;  เมื ่อทุกคนตองรับภาระหนัก 
อยูแลว  อันนี้  เราจึงไมควรจะเบียดเบียนซึ่งกันและกัน. 

 
ถาม :  นี่มันจะฟงถูกกันเฉพาะคนที่เปนครูดวยกันกระมัง  เด็กชั้นประถมจะฟง 

ไมถูกกระมัง  มันสูง  มันลึกมากไป  วาใหมไดไหม  สํานวนเด็กประถม 
เด็กชั้นประถมเลย ? 

 
ถายังนึกไมออก  รอไวกอนก็ได  คุณล้ําอีกที  เราจะไปพูด 

อยางไร ?  ใหวัยรุนที่เราพูดดวยอยูทุกวัน  มันจะรูสึกไดวาสัตวทั้งหลาย 
เจาของเปดเจาของไก  ที่เราไปขโมยของเขานั่น  มันเปนเพื่อนทุกข  เกิด 
แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกัน  แลวมันจะไดหยุดไปขโมยเปดขโมยไกของเขาเสีย. 

 
ตอบ :  เอาอยางนี้ดีกวา  เรามีทางที่จะพูดไดวา  เราไมควรจะเบียดเบียนซึ่ง 

กันและกัน  ; เพราะเราเก ิดมาในโลกตองรับความทุกขด วยกันทั ้งนั ้น 
โดยความเกิด  โดยความแก  โดยความเจ็บ   ความตาย  ถึงใคร ๆ ก็เปน 
อยางนั้น  เราไมควรเบียดเบียนซึ่งกันและกัน. 

 
ถาม :  นั่นแหละ  มันเปนสํานวนพูดที่มีอยูในพระคัมภีรแลว   เด็กเขาไมรูสึก 

เขาไมเกิดอารมณอยางนั้น ;  เราจะไปพูดเสียใหม  ใหเขาเกิดอารมณ 
อยางนั้น  ใหเขารูสึกสลด  วูบวาบ   ลงไปทีเดียว  วาทุกคนเปนเพื่อนทุกข ; 
ตองใชคําพูดเหมือนกับวา   จะไปคุยกับเด็กวัยรุน  ตอนเย็น ๆ ที่ราน 
แหงใดแหงหนึ่ง  พูดกันไปจนใหเด็กเหลานี้   เปลี่ยนจิตใจ  ไมคิดจะ 
เบียดเบียนผูอื่น  ใหเขาเกิดความรูสึกชัดเจนขึ้นมา เปนเพื่อนรวมทุกขกัน 
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ไมควรจะไปเบียดเบียนกัน.  อันนั้นมันสวนหนึ่ง  ที่วาเปนเพื่อนรวมทุกข 
แลวไมเบียดเบียน  แตนี ้เราถามวา  ทําอยางไรใหเขารู ส ึกวา   เรา 
เป นเพื ่อนทุกข  เอาตรงนี ้ก อน  ;  พูดใหเด ็กวัยรุ นรู ส ึกวา   เราท ุกคน 
เปนเพื่อนทุกข ? 

 
ตอบ :  ความจริงแลวผมก็เคยพูดบอย ๆ. 
 
ถาม :  นั่นแหละพูดอยางไร   ลองวามาใหชัดขึ้น  คนอื่นเขาจะไดจําไปเปน 

ปทัสถาน. 
 
ตอบ :  อยางเรื่องความเจ็บ  ผมก็บอกวา  แมแตเราโกรธใครเราก็ไมตองทํา 

มันถึงคราวมันก็เจ็บเอง  ถึงวันตายมันก็ตายเอง.   ผมเคยพูดอยางนี้. 
 
ถาม :  แลวเปนเพื่อนทุกขอยางไรละ ?  นี่มันไกลออกไปจากความหมายวา 

เพื่อนทุกข. 
 
ตอบ :  เมื่อเราเกิดมาในโลกดวยกัน   ตองอาศัยซึ่งกันและกัน  แลวเราไดรับ 

ความทุกขดวยกัน เหตุตาง ๆ มันจะมาถึงเอง. 
 

มันก็ถูก  ที ่พ ูดนี ้ถ ูก  แตมันยังไมชัด  ตองการใหพูดใหชัด.  ขอรอง 
ใหทุกคนชวยกันจํา  เอาไปคิด  ใหแตละคน ๆ เอาไปคิด  เพื่อหาคําพูดที่มีน้ําหนัก 
มีความหมายที่พูดออกไปแลว  ลูกเด็ก ๆ เขามองเห็น  เขารูสึก  และเขาเปลี่ยน 
จิตใจมาสูหลักเกณฑอันนี้  วาเราเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมด 
ทั้งสิ้น. 
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วันนี้จะพูดกันใหหมดก็ไมได  เพราะวาไมไดเคยคิดมากอน  หรือวา 
เคยคิดเคยใชเคยพูดมากอน  มันก็ยังไมสมบูรณ  จึงฝากไวใหไปคิดดูใหม  โดยเฉพาะ 
สําหรับ ๓ คนนี้  และคนนอกนั้น  ผูฟงทั้งหลายก็จําเอาไปคิดดวย  วาเราจะเอาไป 
พูดจากันอยางไรใหทุกคนเกิดความรูสึกขึ้นมาวา  เราเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ 
ตาย  ดวยกันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น. ถาใครทําสําเร็จในขอนี้  คนนั ้นแหละจะไดชื ่อวา 
เปนผูทําบุญกุศลอันใหญหลวงยิ่งกวาสรางโบสถสัก ๑๐ หลัง ยอมใหใครดา   ดาก็ 
ดาอาตมาก็แลวกัน. 
 

ขอใหทําบุญที่ยิ่งกวาสรางโบสถ ๑๐ หลัง 
 

อาตมาจะพูดอยางนี ้  วาไปชวยพูดใหผู ใหญ   เด็ก   หนุ มสาว 
ทั ้งหลาย   เกิดความรู ส ึกขึ ้นมาไดวา   “สัตวทั ้งหลายเปน เพื ่อนทุกข  เกิด 
แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น”  ไดผลจริง ๆ จนคนนั้นเขามีจิตใจสลด 
สังเวช  วูบวาบลงไป  จนเบียดเบียนใครไมได  แลวจะทําใหผูพูดนั่นแหละไดบุญ 
ยิ่งกวาสรางโบสถสัก ๑๐ หลัง,  หมายถึงสรางโบสถเฉย ๆ นะ. 
 

นี ่ก ็เพราะเหตุวา  ถาความรู ส ึกอันนี ้ม ันไดเกิดขึ ้นมาในใจจริง ๆ  
แลว  คนนั้นจะไมเกิดความโลภ ,  คนนั้นจะไมเกิดความโกรธ ,  คนนั้นจะ 
ไมเกิดความหลง.  ทั้งนี้ก็เพราะวา  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  นี้ 
มันมาจากความ เห ็นแกต ัว .  ขอ นี ้พ ูดกันหลายครั ้งแล ว   ซ้ําๆ  ซากๆ  วา 
กิเลสทั้งหลายมาจากความเห็นแกตัว ;  เห็นแกตัวแลว  มันก็โลภ   ในกรณี 
ที ่ม ันชวนใหโลก ,  เห ็นแกต ัวแลว   มันก็โกรธ   ในกรณ ีที ่ม ันชวนใหโกรธ , 
เห็นแกตัวแลว  มันก็ชวนใหหลง  ในกรณีที่มันชวนใหหลง. 
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รากฐานของศีลธรรมอันดับหนึ่ง ๑๕๗

ฉะนั้น  เราตัดบทมันเสียโดยการทําลายความเห็นแกตัว ;  เมื่อ 
ทําลายความเห็นแกตัวได  ก็เปนอันวาตัดตนตอรากเงาของกิเลสได.  ฉะนั้น 
จงขวนขวายกันใหสุดฝไมลายมือ   ในการที่จะตัดตนตอของกิเลส   กลาว 
คือ  การไปทําใหเกิดความรูสึกขึ้นมาวา   “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก 
เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น”' ;  นับตั้งแตวา  สอนใหลูกเด็ก ๆ เขาทอง 
ประโยคนี้ไว  เชนเดียวกับโยมของอาตมาก็ไดสอนใหอาตมาทองประโยคนี้ตั้งแต 
เล็ก ๆ,  เมื่อเล็ก ๆ พอจําความได มันเคยทอง. 
 

ทานทั้งหลายก็ควรจะนึกดู  ไปทําใหเด็กเล็ก ๆ เขาทองได,  ใหเขา 
คิดเปน,  และใหรูสึกอยางนั ้นจริง ๆ.  เดี ๋ยวนี ้ไฟมันกําลังจะไหมโลกอยูแลว 
และน้ําที ่จะดับไฟนี้ไมมีอะไรอื่นนอกจาก   ธรรมะขอนี้  : เพื ่อใหเขารูสึก 
ขึ้นมาวา  “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตายดวยกันทั้งหมด 
ทั้งสิ้น”  แลวจะไมมีใครเอาเปรียบใครดวยความโลภ,  หรือวา  เมื่อนึกถึงขอน้ี 
อยูแลว  มันโลภไมลง ?  มันเต็มไปดวยสติปญญาที่ถูกตอง   ซึ่งทําใหเกิดความ 
ไมเห็นแกตัว  มันโลภไมลง  โกรธไมลง  หลงไมลง  เพราะเขาถึงความจริงอันสูงสุด 
เสียแลว  มันหลงอีกไมได. 
 

ขอใหถือวาบทพระธรรมขอนี้  เปนเหมือนกับแผนดิน  สําหรับ 
ตนพฤกษาแหงศีลธรรม จะไดตั้งอาศัยอยู  เหมือนกับแผนดินเปนที่ตั้งอาศัย 
แหงตนไมทั้งหลาย. 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๑๕๘

ในวันนี ้เราพิจารณากันไดแตเพียง  รากฐานของศีลธรรมอันดับ 
แรก  คือรากฐานที่พอจะเปรียบไดวาเหมือนกับแผนดิน  เวลามันก็หมดแลว  เอาไว 
สําหรับพิจารณากันในโอกาสหลังถึงขอท่ียังเหลือ. 
 
 

ในวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายและการอภิปรายเรื่องรากฐานแหงศีลธรรม 
ไวเพียงเทานี้กอน  เปนโอกาสใหพระคุณเจาทานสวดบทพระธรรมสําหรับสงเสริม 
กําลังใจใหคนมีความกลาหาญ  พอในในการประพฤติธรรมนั้น ๆ. 
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การกลับมาแหงศีลธรรม 
- ๕ - 

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๑๙ 
 
 
 
 

รากฐานของศีลธรรมอันดับสอง 
[ ความไมเปนทาสของอายตนะ : น้ํา ] 

 
 
 
 
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย, 
 

การบ รรยายประจํา วัน เส ารภ าคมาฆบูช า เปนค รั ้ ง ที ่  ๕  ใน  
วันนี ้  ยังคงกลาวโดยหัวขอวา   การกลับมาแหงศีลธรรม   ตอไปตาม 
เด ิม ,  และแยก เป นหัวขอยอย  ๆ  มาถึงวันนี ้นั ้น   ก็ค ือหัวขอ ที ่กล าวถึง 
รากฐานของสิ่งที่เรียกวา  ศีลธรรม. 
 

[ ตอไปนี้เปนการทบทวนคําปรารภการกลับมาแหงศีลธรรมจนถึงหนา ๑๗๔ ] 
 

เราไดกลาวถึงสิ่งที่เปนตัวศีลธรรมกันมาพอสมควรแลว  คือพอที่จะ 
ใหรูวา  เรายังขาดสิ่งที่เรียกวา  ศีลธรรม  อยูในโลกนี้  มันมีอันตรายตาง ๆ เกิดขึ้น, 
 

๑๕๙ 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๑๖๐

และมีหวังวาโลกนี้จะวินาศ  ถาหากวามันเปนไปถึงที่สุด.   ดังนั้นเราจึงตองการ 
การกลับมาแหงศีลธรรม   ซึ่งเปนของจําเปนที่สุด  หรือจะเรียกวายิ่งกวาจําเปน 
ที่สุด  หรือจะเรียกวายิ่งกวาจําเปนก็ได;   คือหมายถึงความวินาศ  และไมมีสิ่งใด 
ที่จําเปนยิ่งกวาสิ่งนี้ในเวลานี้โดยเฉพาะ.  ถาศีลธรรมไมกลับมา  โลกมนุษย 
ก็สูญสิ้นไป  เหลือแตโลกของอะไร  ยากที่จะกลาวได,  ยากที่จะเรียกได. 

 
อยางที่เราเคยเปรียบเทียบกันมาแลว  หลายครั้งหลายหนวา  มนุษย 

กับ  คน  นั ้นมันตางกัน   :  ผู ที ่มีคุณธรรมตามความหมายของคําวา   มนุษย 
จึงจะเรียกวามนุษย  ถาสักแตวาเกิดมา  ก็เรียกวาคนตามธรรมดาสามัญสัตว 
ทั้งหลายทั่วไป;  เมื่อขาดศีลธรรมก็ไมมีความเปนมนุษย  ก็เหลือแตคน. 

 
ทีนี้ถาคนฆาฟนกันเพราะความไมมีศีลธรรมนั้นมันก็เลวไปกวาสัตว; 

ก็กลายเปนโลกของสัตวชนิดหนึ่ง  ซึ่งเลวกวาสัตวเดรัจฉาน .  เพราะวาสัตว 
เดรัจฉานไมเคยคิดจะฆา  หรือวาไมสามารถที่จะฆากันใหวินาศ  เหมือนกับคนที่ 
ไมมีศีลธรรม;  เมื่อคนไมมีศีลธรรมฆากันยิ่งกวาสัตวเดรัชฉาน  มีอยูในโลกนี้ 
ก็เลยไมรูจะเรียกวา  โลกนี ้มันเปนโลกของอะไร;   คิดดูเอาเองก็ได;  ดังนั ้น 
การกลับมาแหงศีลธรรมจึงจําเปน. 

 
ขอใหมองใหเห็นขอเท็จจริงขอน้ี   และจะรูสึกวา   เผอิญเรานี้ไดเกิด 

มาพอดีกันกับท่ีโลกกําลังเปนอยางนี้  และจะเปนอยางนี้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป;  เราจะคิด 
กันอยางไร ?  จะปลอยใหเปนไปตามนั้นจนถึงที่สุด,  หรือวาจะชวยกันตานทาน, 
หรือแกไขเอาไว.  ถาผู ใดเห็นวา  มันควรจะชวยกันตานทาน   ก็ควรจะเห็น 
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รากฐานของศีลธรรมอันดับสอง ๑๖๑

ตอไปวา  การกลับมาแหงศีลธรรมนั่นแหละเปนหนาที่ของเรา  เพื่อจะ 
ชวยโลกนี้ใหรอดอยูได. 

 
ดังนั้นอาตมาจึงพูดดัง ๆ วา  ขอใหทุกคนบําเพ็ญบุญกุศลดวยการ 

กระทําอยางนี ้เถิด  การทําบุญกุศลอยางอื่นนั ้น  มันก็พอหรือเฟอแลวก็มี;  หัน 
มาทํ าบุญ กุ ศลอันนี้   คื อช วยกั น ให ศี ลธรรมกลับมา ;  จะโดยวิธี ใดก็ ได 
ดวยแรงก็ไดดวยเงินก็ได  ดวยสติปญญาหรือปจจัยใดๆก็ได  ใหศีลธรรม 
กลับมา  ;แลวยังตีราคาของบุญกุศลอันนี ้  วาถาชวยใหใครกลับมาเปนผู มีศีล 
ธรรมขึ ้นไดสักคนหนึ่งโดยแทจริง นี้จะไดกุศลยิ่งไปกวาจะสรางโบสถขึ้นไวสัก  
๑๐ หลังเฉย ๆ แลวก็ไมไดทําอะไร.  คําพูดอยางนี้   คนที่ชอบสรางโบสถก็คงจะ 
โกรธมากทีเดียว;ขอน้ันไมเปนไร. 

 
ขอใหดูตอไปถึงประโยชนที่จะได รับ   : สรางโบสถไมมีประโยชน 

เพราะวาไมไดทําหนาที่ตามความมุงหมาย  มักจะสักแตวาสรางไวเฉย ๆ หรือทํา 
พิธีรีตองไปเสียหมด;  อยางนี ้ไมมีผลที่จะทําใหศีลธรรมครองโลก.  สมัยนี ้เรา 
จะเห็นไดวา  ยิ ่งสรางโบสถกันมากขึ ้น  ๆ, และศีลธรรมก็ยิ ่งหายไป  ๆ ไมอยู 
คุมครองโลก;  คนเดือดรอนกันไปทั่งทุกหัวระแหง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในจุดที่ 
เรียกกันวา  เจริญที่สุด   เชนในเมืองหลวง  ก็ยิ่งมีสภาพที่ไรศีลธรรมปรากฏอยูทั่วไป 
ไมมีความปลอดภัย;  จึงเห็นวาควรจะคิดกันเสียใหม  แมจะตองทําใหกลับหลัง 
อยางที่เรียกวา  “ถอยหลังเขาคลอง”. 

 
มันผ ิด ไปแล ว   ก ็ต อ งถอยหลังมาหาความถ ูก ,  คลองนี ้ค ือ 

คลองแหงความถูก .   การ   “ถอยหลังเขาคลอง”  ชนิดนี ้  เปนสิ ่งที ่จําเปน 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม 

 

๑๖๒

อยางยิ ่ง   สําหรับสมัยนี ้.  ฉะนั ้น เรา   ชวยกันจับตัว เพื ่อนฝูงของเราใหรู 
จักถอยหลังเข าคลอง   มาสู คลองของความถูกตอง  ศีลธรรมก็จะกลับมา . 
 

ทานทั้งหลายก็เสียเวลามามากมายแลว  ที่มานั่งที ่นี ่  มาฟงเรื่องน้ี 
ก็อยากจะขอรองวา  อยาใหมันเสียเปลา.  ขอใหเขาใจ  และชวยกันทําใหได  ใน 
ขอที่ใหมีศีลธรรมอยูในโลกนี้;  แตโดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยปจจุบันนี้  มันมีกรณี 
รีบดวน  ที่ตองทําใหรีบกลับมา  มันกําลังจะหายไปอยางรวดเร็ว.  ขอใหเขาใจขอ 
นี้อยางแจมแจง  แลวทานก็จะยังคงฟงเรื่องนี้อยางเปนที่พออกพอใจ  หรือสนุกสนาน 
สืบตอไป;  ถามิฉะนั้นแลวก็คงจะเบื่อหนาย  ระอาใจกันเปนอยางยิ่ง. 

 
....      ....      ....      .... 

 
ทีนี้  ก็พูดถึงเรื่องหัวขอท่ีเรากําลังพูด  เราไดพูดถึงเรื่องศีลธรรมคือ 

อะไรมาแลว ๓ ครั้ง.  เริ่มพูดถึงเรื่องรากฐานของศีลธรรมมาแลว  ๓ ครั้ง . วันนี้ 
ก็จะพูดเรื ่องเดียวกันอีก   คือเรื ่องรากฐานของศีลธรรม ,  เพราะยังไมจบ ; 
สําหรับ หัวขอของเรื่องทั้ งหมดนั้ น   มันมี วา   การกลับมาแห งศีลธรรม . 
 

ถา เราจะทําศีลธรรมใหกลับมา   เราจะตองรู จ ักสิ ่งที ่เรียกวา 
ศีลธรรมอยางถูกตอง   ยางสมบูรณดวย ;  ไมใชสักวาถูกแตในบางแงหรือ 
บางมุม,  คําวา “ถูกตอง” นี้  ตองสมบูรณดวยเสมอ.  เมื่อเรารูจักศีลธรรมอยาง 
ถูกตองและสมบูรณ  แมโดยใจความแลว  ก็พอจะมองเห็นวา  ศีลธรรมกําลังไมมี 
จริง  ๆ  ;  ทีนี ้ก ็ด ูต อ ไปถึงขอ ที ่ว า   ศีลธรรมไมมีนั ้น   เพราะรากฐานของ 
ศีลธรรมไมมี .  ขอ น้ีจริงหรือ เปลา  ?  ก็ตองรูจักสิ่ งที่ เรียกวา   รากฐานของ 
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รากฐานของศีลธรรมอันดับสอง ๑๖๓

ศีลธรรมนั้น  อยางแจมแจงอีกเรื ่องหนึ่ง  จึงจะรูวามันมีอยูหรือไมมี;  ถาไมรู 
วามันคืออะไร  มันก็ไมอาจจะรู วามีหรือไม  เราจึงตองศึกษาตอไป  ถึงเรื ่อง 
รากฐานของศีลธรรมพอสมควรกอน;  “พอสมควร”  ในที่นี ้ก็คือพอที่จะรูวา 
มันไมมีหรือมี  มันมีหรือไมเทานั ้นเอง.  สวนที่จะรูจนถึงกับวา  จะสรางมันขึ้น 
มาไดอยางไร  ที่จะใหมันกลับมาโดยแทจริงอยางไรนั้น  ไวคอยพูดกันในคราวหลัง ๆ  
ตอไปอีก. 

 
ในตอนนี ้จะพูดถึงเรื ่อง  รากฐานของศีลธรรม   พอใหรู จนเปนที่ 

แนใจไดวา  มันกําลังมีหรือไมมี,  ที่แทก็คือใหรูวา  มันกําลังไมมีนั่นเอง. 
 
ทีนี ้  เพื ่อจะใหรู เ รื ่อ งรากฐานของศ ีลธรรมใหช ัดแจง   เราจึง 

ทําอุปมาวาตนไมศีลธรรม  หรือพฤกษาแหงศีลธรรมนี้  มันมีรากอยางไร  มี 
ลําตนอยางไร  มีใบ  ดอกผล  อยางไร;  นี้ก็จะตองแจมแจงอยูในใจเสมอไป  จึง 
จะมองเห็นสิ่งที่เรียกวารากนั้น  อยางเต็มท่ี  คือ  เต็มความหมาย  จะไดชวยกัน 
รักษารากฐานของศีลธรรมนี้ไว. 

 
เรื ่องที ่พ ูดมาแลวโดยสรุป   เราสรุปวา   โคนตนไมนั ้นคืออุดม - 

คติของศีลธรรม  เปนเรื ่องความรู  หรือเปนเรื ่องปรัชญามากกวา;  แตเราไม 
เลยเถิดไปถึงปรัชญาเพอเจอ  เปนเพียงอุดมคติที่พอจะมองเห็น  วาศีลธรรมนี้ 
เปนสิ่งที ่จําเปนอยางยิ่งโดยแทจริง ,  และยังเห็นลวงหนาไปถึงระดับสูงสุด 
อันจะมีไดในอนาคตภายหลัง  วาจะเปนสิ่งที่ประเสริฐท่ีสุดอยางไร. 

 
ถาพูดกันตรงไปตรงมา  ตัดลัดใหมันสั้น  ไมกินเวลามาก  ก็จะกลาว 

ไดวา   ศีลธรรมสมบูรณที ่สุด เมื ่อใด ;  เมื ่อ นั้นก็เปนโลก   หรือเปนศาสนา 
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ของพระศรีอาริยเมตไตรยเมื่อน้ัน.  เอาไปคิดดู,  กลาทาใหคิดดู.  ถาวาเรา 
สามารถทําใหศีลธรรมกลับมาโดยสมบูรณในวันนี้  โลกหรือศาสนาของพระศรี- 
อาริยเมตไตรย  ก็จะเกิดขึ้นในวันนี้อยางผลุนผลันทีเดียว;  ไปคิดดูใหดี  ก็จะ 
เห็นไดเอง. 

 
คนโงจะเห็นวาเปนการพูดเพอเจอ;  เพราะเขาไมรูวาศีลธรรมคือ 

อะไร,  ศาสนาหรือโลกพระศรีอาริยเมตไตรยนั้นเปนอยางไร,  มันไมรูไปเสียทั้งนั้น. 
มันไดยินแตวา  อีกกี่หมื่นป  อีกกี่แสนป  ก็ไมรู  จึงจะถึงศาสนาหรือโลกของพระ- 
ศรีอาริยเมตไตรย.  แตเดี๋ยวนี้อาตมา  มาบอกวา  ถาศีลธรรมเต็มเปยมเมื่อไร 
ก็จะมีโลกของพระศรีอาริยเมตไตรยเมื่อน้ัน;  ถามัวัน นี้ ก็มีโลกพระศรีอาริย- 
เมตไตรยวันนี้.  เขาก็หาวาเราบา;  ก็ไปดูเอาเองก็แลวกัน  ใครมันบา. 

 
ถาศึกษาใหรูก็จะรูไดวา   โลกของพระศรีอาริยเมตไตรย   คือ 

ผลของความเต็มเปยมทางศีลธรรม  คือไมมีกิเลสตัณหา  นอนหลับสบาย 
ราวกับวาคนคนหนึ่งมีอายุยืนตั้งหมื่นป.  ไปศึกษาดูรายละเอียดในเรื่องโลกพระ- 
พุทธเจาพระองคนี้ก็จะไดความวาอยางนั้น.  เมื่อมนุษยมีอายุยืนแปดหมื่นป  จึง 
เกิดโลกพระศรีอาริยเมตไตรย;  นั้นมันเปนเรื่องสําหรับการคํานวณและเทียบ 
เคียง  วาเมื่อคนไมมีกิเลสมีความรูสึกสบาย  มันไมเรารอน  ไมกระหายดวยกิเลส 
ตัณหาแลว วันคืนมันจึงดูชา  ราวกับวาเราคนหนึ่ง ๆ  มีอายุยืนตั้งหมื่นป. 
นี่เปนอุปมาแตเพียงขอเดียว  สําหรับจะเปรียบเทียบก็พอ  วาศีลธรรมกลับมาเมื่อไร 
โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอยางตรงกันขาม. 

 
ไดพูดถึงเรื่องกลียุคมาพอสมควรแลว  ในการบรรยายครั้งกอนวา 

พระพุ ทธ เจ าท านทรงอุ บั ติ ขึ้ นมาใน โลกนี้   ในยุ คที่ เรียกกั นว า   กลี ยุ ค 
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คือศีลธรรมเหลืออยู เพียง ๑ ใน ๔ ของที ่ควรจะมี;  นี่เขาเรียกวาโลกกลียุค. 
พระพุทธเจาทานก็ไดเกิดขึ้นมา  เพื่อจะแกไขปญหาอันนี้  เพื่อจะทรงแสดงธรรม 
ชวยโลกไว  อยาใหถึงกับพินาศฉิบหายไปเสีย. 

 
ยุคที ่เรียกวา   กลียุค   ก็ยังมีตอมาจนถึงวันนี ้  และจะมีตอไป 

ขางหนา;  จึงเปนปญหาเกิดขึ้นวา  เราจะตองชวยกันอยางไร  มันจึงจะไม 
เปนกลียุค  จนถึงที่สุดคือวินาศ;   แตมันจะคอยถอยหลังกลับ,  ถอยหลังกลับ, 
หรืออยางนอยก็ทรงอยูในภาวะที่พอจะทนได.  เปนอันวาศีลธรรมกลับมาเมื่อไร 
ยุคที่นาพอใจก็จะมีมาเมื่อนั้น;   จึงหวังวาถาทานทั้งหลายเขาใจ  ก็คงจะยินดี 
รวมมือกัน  ทําใหศีลธรรมกลับมา. 

 
การบรรยายนี้ก็เพื ่อศีลธรรมกลับมา .  ทานทั้งหลายที่มาฟง 

ก็จงฟงเพื่อศีลธรรมกลับมา;  คือฟงแลวเอาไปคิดไปนึก  เขาใจแลวก็ชวยกัน 
ทุกอยางทุกทาง  ตามที่ไดแสดงใหเห็นนี้  แลวศีลธรรมก็จะกลับมา. 

 
ทําไมตองทําอยางนี้  ก็ขอทาทายเลยวา  แลวทําอยางไหนเลาที่มันดี 

กวา ?  คุณจะทําอะไร  ทําอยางไหน  ที ่จะดีกวา,  ดีกวาที ่จะทําใหศีลธรรม 
กลับมา ?  และจะมีชีวิตอยูทําไป  ในเมื่อเปนโลกที่ไมมีศีลธรรม ?   ความปลอด 
ภัย ชีวิต  รางกาย  ทรัพยสมบัติมันจะมีไดอยางไร ?  ถาวาโลกนี้  มันไมมี 
ศีลธรรม;  จึงตองชวยกันใหศีลธรรมกลับมา  แลวทุกอยางจะมีความหมาย. 
ประเทศชาติบานเมือง  ทรัพยสมบัติ  ชีวิต  รางกายอะไรตาง ๆ ก็จะมีความหมาย; 
เพราะมีศีลธรรมอยูในโลกนี้;  จึงของใหสนใจรากฐานของศีลธรรม,  รูจัก 
ตัวของศีลธรรม,  รูจักผลของศีลธรรม. 

 
....      ....      ....      .... 
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รากฐานของมันที่เราเรียกวา  อุดมคติ  อยูที่โคนนั้น;  หมายความ 
วามันอาศัยอะไรอยู. 

 
พูดกันแลววา  เปรียบเหมือนกับตนไม  อาศัยปจจัยในภายใน  ในตัว 

มันเอง  ที่ไมเรียกวาสิ ่งแวดลอม,  ที่เรียกวาตัวมันเอง.  ตนไมอาศัยปจจัยคือ 
แผนดิน;  ตองตั้งอยูบนแผนดิน  มันลอยอยูไมได.   อาศัยปจจัยคือ  น้ําสําหรับ 
ทําใหชีวิตยังคงเปนชีวิต  คือสดอยูได  และก็ละลายอาหาร  ดูดซึมเขาไปเลี้ยงตน. 
แลวก็ยังตองอาศัย อาหาร คือแรธาตุทั้งหลายที่เปนอาหาร  ที่ละลายอยูในน้ํา  ที่เรา 
เรียกกันวา  ปุย.  แลวยังตองอาศัยอากาศ;  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ก็คือ แสงสวาง. 

 
ถาไมมีแสงสวาง  ก็ไมมีความเจริญงอกงามอะไร  เพราะวามันไม 

อาจจะกินอาหาร,  ตองมีอาหารมาชวยใหปรุง,  ตองมีอากาศมาชวยใหเกิดการปรุง 
อาหารที่ใบเมื่อถูกแสงแดด  ก็กลายเปนสิ่งที่เปนปจจัยหลอเลี้ยงชีวิตทั่วไปท้ังตน; 
ฉะนั้น  จึงตองการแสงสวาง  ขาดไมได.  ถาขาดตนไมก็ตาย  เพราะไมไดกิน 
อาหาร  หรือกินอาหารไมได.  แมวาจะมีน้ําหนักหรือมีอาหารอยูในลําตนของมัน 
แตก็กินไมได;  เหมือนกับที่เราไมอาจจะกินขาวเปลือก  ตองหุงเปนขาวสุกกอน 
จึงจะกินได   ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
นอกจากอากาศแลวยังจะตองมีอุณหภูมิ  คือความรอนในระดับหนึ่ง 

ที่เหมาะสมแตชีวิต   :  ความรอนนอยไปคือเปนหนาวก็ไมได.  ความรอนมากไป 
จนเปนไฟลุกก็ไมได.  ตองมีอุณหภูมิที่พอดีอยางที่มีอยูในโลกนี้  ในถิ่นที่เราจะ 
เห็นวา มีตนไมเขียวชะอุมไปหมด;  แมวาอุณหภูมิจะผิดกันบาง  มันก็ไมถึงกับ 
ใหตาย  เปนเพียงแตทําใหเกิดตนไมที่ตาง ๆ กันไป  ตามเขต  หรือตามโซนของ 
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อุณหภูม ิที ่ม ีอยู ในโลกนี ้.  เป นอ ันกลาวได แน นอนวา  มันต องการอ ุณหภูม ิที่ 
เหมาะสมดวย. 

 
....     ....     .…     .... 

 
ในครั้งที่แลวมาเราก็ไดพูดถึงปจจัยที่ ๑ คือ ดิน  วาตองมีดินสําหรับ 

ตนไม .  ทีนี ้มาถึงต นไม แหงศ ีลธรรม   ปจจัยของตนไม แหงศ ีลธรรมนี ้  ก็แยก 
ออกเปน ๕ อยาง  เพื่องายแกการศึกษา. 

 
ปจจัยอยางแรกที่พอจะเทียบไดกับพื้นดินนั ้น เราเรียกวา ศีลธรรม 

ที ่ทําให ม ีความรู ส ึกวา   สัตวทั ้งหลายเป น เพื ่อนทุกข  เก ิด   แก  เจ ็บ   ตาย 
ดวยก ันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น   ;  อยางที ่ปู  ยา  ตา  ยาย  ของเรา   เคยท องบ นอยู เป น 
ประจําในบทนี้.  แลวลูกหลานสมัยนี้ก็หัวเราะวา  ปู  ยา  ตา  ยาย เปนคนโงเงา 
คร่ําครึ  วาอะไรก็ไมรู. 

 
ขอน้ีมันก็จริงอยูแนนอนทีเดียววา  ลูกหลานสมัยนี้  ไมอาจจะเกิด 

ความรูสึกวา   “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมด 
ทั ้งสิ ้น”;  เพราะวาลูกหลานสมัยนี ้พอเกิดขึ ้นมา  มันก็เห็นแตการทะเลาะวิวาท 
ขบกัดกัน,  ยิ่งเรียนมาก  มันก็ยิ่งรูแตเร่ืองการรบราฆาฟน  การทําลายลาง  การ 
จองลางจองผลาญซึ่งกันและกัน  ในโลกนี้ระหวางประเทศ. 

 
สิ่งที่เขาเอามาใหเรียนก็คือเรื่องที่จะทําลายลางกันทั้งนั้น  :  เศรษฐกิจ 

ก็เพื่อทําลายลาง,  การเมืองก็เพื่อทําลายลาง,  การทหารก็เพื่อทําลายลาง,  อะไร ๆ 
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ก็เพื่อทําลายลาง  ผูอื่น  หรือฝายตรงกันขาม  เพื่อใหตัวเองไดเปรียบ  หรือท่ีเขา 
เรียกกันวา  เจริญ  เจริญอยางไมมีศีลธรรม. 

 
 นี่เด็ก ๆ ก็ไมเขาใจความหมายที่วา   “สัตวทั้งหลายทั้งปวง  เปน 

เพื ่อนหัวอกเดียวกันในความทุกข   คือเปนเพื ่อนทุกข   เปนสหายแหงความ 
ทุกข”;  เพราะขอนี้เขาเล็งถึงธรรมชาติเปนสวนใหญกอน  วาสัตวทั ้งหลาย 
หรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย  มันเปนเพื่อนทุกขแกกันและกัน.  เพราะสิ่งที่เรียกวา 
ชีวิตนั ้นเปนการตอสู   อยางนอยก็ตอสู ก ับความเจ็บ  ความแก  ความตาย 
ความขาดแคลนทั้งหลาย  ไมไดปจจัยเกื้อกูลแกชีวิตอยางเพียงพอ,  และยังมี 
อันตรายตามธรรมชาติ :  ความแก  ความเจ็บ  ความตาย  สําหรับผูที่ไมมีปญญา 
ไมสามารถจะแกไขมันได  และเปนเหมือนกันหมดทุกคน. 

 
แตอันตรายที่รายที่สุด  เหนืออันตรายทั้งหลายนั้น  สรุปไดอยูที่ 

สิ่ง สิ่งเดียวคือ  กิเลส.  กิเลสเรียกวา  อันตราย,  เรียกวาศัตรู,  เรียกวา  สิ่ง 
เลวรายทั้งหมดเลย  ไปสมบูรณอยูที ่กิเลส.  คนทุกคนมันมีกิเลส,  รบ  สู  กับ 
กิเลสดวยกันทุกคน;  อยางที่เรียกวา  พายแพแกกิเลสอยูตลอดเวลา. 

 
ทําไปไมมองกันในแงนี ้วา   เราทุกคนเปนเพื ่อนแพแกกิเลส , 

ทนทุกขทรมานเพราะอํานาจของกิเลสกันอยูตลอดเวลา.  เรามามองเห็นความจริง 
ขอน้ี  แลวก็มีความสมัครสมานสามัคคีกัน   เพื่อจะเอาชนะศัตรูรวมกัน   คือกิเลส 
และเราก็จะอยูเปนผาสุก. 

 
....     ....     ....     .... 
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เดี๋ยวนี้คนในโลกนี้มีการศึกษาเปนอยางอื่น,  มองเห็นขาศึกอยางอื่น; 
ไมมองเห็นขาศึกคือกิเลส  ก็เลยไปเพิ่มกิเลสใหมันมากขึ้นอีก :  มีกิเลสสําหรับ 
จะฆาคนอื่น,  จะฆาพวกอื่น,  จะเอาเปรียบพวกอื่น.  มันก็ยิ่งเพิ่มกิเลสยิ่งขึ้นไปทุกที 
จึงไมมีความสงบสุข  หรือสันติสุขไดในโลกนี ้  ก็ทนทุกขมากยิ ่งขึ ้นทุกที;  แต 
พรอมกันนั้น  ก็ยิ่งไมเห็นวา  เปนเพื่อนทุกขแกกันและกันมากขึ้นทุกที  เพราะมัน 
ไปฆาเพื่อนมนุษยดวยกัน  ที่มีความทุกขนั่นแหละ  เห็นเพื่อนมนุษยดวยกันที่มีความ 
ทุกขอยางเดียวกันนั่นแหละวาเปนขาศึก  ก็มุงหมายแตจะฆาเพื่อนมนุษยดวยกัน 
อยางนี้  ก็เลยไมถูกขาศึกที่แทจริง  คือ  กิเลส  ซึ่งมีอยูแลวในภายในของคนทุกคน. 

 
นี่เรียกวาคนยังโง  มันไมเห็นขาศึกที่มีแทจริงที่มีอยูในภายใน;  และ 

ขาศึกภายในนั้น  มันก็หลอกใหเห็นขาศึกในภายนอก  แลวมันก็ไปมัวฆาขาศึก 
ภายนอกกันเสียอยางหลับหูหลับตา;  ไมยอนเขามาขางใน  ใหมองแลเห็นกิเลส 
ซึ่งเปนขาศึกอันแทจริง.  นี่เรียกวา  กิเลสมันก็ไดเปรียบอยู เรื ่อย   ก็หนา 
แนนขึ้นมาเรื่อย;  มนุษยก็เปนผูที่ทนทุกขมากขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ ไป   และก็ 
ยังไมมองเห็นวา   เราจมอยูในกองทุกข.  นี่เราก็จะตองเปนเพื่อนทุกข  คือเปน 
เพื่อนที่จะชวยกันแกไขความทุกข. 

 
ขอนี ้ก็เปนเพราะวา    คนถูกกิเลสหลอกหรือปดบังไวเสียหมด 

ไมใหมองเห็นขอเท็จจริง  จึงไมไดกลัวขาศึก คือกิเลส;  แตไปกลัวคน  คนซึ่ง 
เปนผูขัดขวางประโยชนอยางวัตถุ  อยางของโลก ๆ อยูในโลกดวยกันทั้งนั้น  เลย 
ไมเห็นวาตัวเองนี้เปนทุกข  หรือวาทุกคนนี้มีความทุกข. 

 
อยากจะเลาใหฟงสักนิดหนึ่งวา  นักศึกษาชั้นศาสตราจารยที่เปนฝรั่ง 

มาจากยุโรป  มารองทุกขที่นี่  วาเขาศึกษาพุทธศาสนาเปนที่พอใจอยางยิ่ง;  แต 
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พอบอกใหเพื่อนนักศึกษาดวยกันมาสนใจในพุทธศาสนา,  พวกเพื่อน ๆ ก็ถามวา 
ศึกษาพุทธศาสนาทําไม ?  อาจารยคนนั้นก็ตอบไปวา  ศึกษาเพื่อจะดับทุกข   ดับ 
ความทุกข:  เพื่อน ๆ เขาพากันตบมือโหฮาปา  หัวเราะใสหนาวา  ศึกษาพุทธศาสนา 
เพื่อจะดับทุกข  เพราะเขาไมรูสึกวา   เขามีความทุกข  ก็พูดกันไมรูเรื่อง. 

 
ศาสตราจารยคนนั้นอุตสาหมาถึงที่นี้  เพื่อจะศึกษาอะไรบางอยาง, 

พรอมกับท่ีจะมาถามวา  ถาเขาถามเราวาศึกษาพุทธศาสนาทําไม   เราจะตอบเขา 
วาอยางไรดี.  ปญหามันเหมือนกัน  แมที ่นี ่  แมในเมืองไทย ในหมูพุทธบริษัท 
เรานี ่แหละ  ก็ไมรู วาศึกษาพุทธศาสนาทําไม .  ที่วาศึกษาพุทธศาสนาเพื ่อ 
ดับทุกขนั้น  มันวาตาม ๆ กันไป  คือวาตามตัวหนังสือท่ีสวดรองทองบน  แตละคน 
ยังมิไดเห็นความทุกข  ไมไดรูสึกวามีความทุกข. 

 
ทานทั้งหลายที่นั่งฟงอยูที่นี่ก็ระวังใหดี  กําลังจะตกอยูในอาการอยางนี้ 

ก็ได;  พวกพระเณรที่นุงเหลืองหมเหลืองเขามาแลวนี้ก็ดี  อาจจะตกอยูในสภาพ 
อยางนี ้ก็ได  คือ   ไมมองเห็นความทุกข  แลวมาศึกษาพุทธศาสนานี้เพื่อ 
ดับทุกข .  เพราะฉะนั้น  มันไมจริงไมจัง;  แมจะเปนพระ  เปนเณรก็ยังทะเลาะ 
วิวาทแกกันและกัน   ในระหวางบุคคล ;  เพราะอํานาจของกิเลสที ่ทําให 
ไมเห็นความทุกขนั้น. 

 
....     ....     ....     .... 

 
ขอใหสนใจในสวนนี้แหละให เปนพิ เศษ   ให เห็นความทุกข  วาเปน 

อยางไร,  และใหเห็นวาเรากําลังจมอยู ในกองทุกขนั ้นในลักษณะอยางไร,  คือ 
กี่มากนอย;  และ ใหรูสึกวาเราอยากจะพนจากความทุกขนั้นจริง ๆ. 
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ถาจะเปรียบก็เหมือนกับวา  เมื่อเราดํารงไปในน้ําเต็มกลั้นแลว  เรา 
อยากจะโผลขึ้นมาใหพนน้ํานั้น;  มันอยากกันกี่มากนอย  กระทําความรูสึก 
ดูใหม.  กลับไปนี ่ไปมุดลงไปในน้ําในคลองก็ได;  พอเต็มกลั ้นแลวคํานวณ 
ดูความรูสึกวา  มันอยากจะผุดโผลขึ้นมาใหพนน้ํานี่  มันอยากสักกี่มากนอย. 

 
หรือจะคํานวณดูอีกอยางหนึ่งวา  มีคนจับเรากดลงไปในน้ํา  แชอยู 

อยางนั้น;  แลวเราอยากจะขึ้นมาใหพนจากน้ํานั้น  สักกี่มากนอย,  มีความอยาก 
กี่มากนอยไปคํานวณดู ,  แลวก็ไปทําจริง ๆ ดู   จะรูสึกวามันตางกันมาก .  การ 
คํานวณ   มันคํานวณอยูในที่ไมถูกกดอยูในน้ํา  คํานวณมันนอยเกินไป;  ตองไป 
คํานวณดวยการที่จมอยูในน้ําจริง ๆ  และมันหายใจไมออก  มันจะตาย,  และมัน 
อยากจะขึ้นพนน้ําจริง ๆ  มันมีเทาไร. 

 
ทีนี้  ก็คํานวณดูตอไปวา  ถาใครมาทํากับเราอยางนี้  เราควรจะโกรธ 

เขาสักเทาไร ?  เราควรจะถือวาเขาเปนศัตรูกับเรากี่มากนอย ?  เราควรจะโกรธคน 
ที่จับเรากดลงไปในน้ํา  ไมใหผุดขึ้นมาจนเราจะตายนั้น  เราควรจะโกรธเขาสักเทาไร. 
นี่คือเกลียดกิเลสสักเทาไร. 

 
ถาเรารูขอน้ีแลวจะไมยากเลย  ในการที่จะเขาใจคําวา  “ความทุกข” 

และก็จะเขาใจการที่ เราทุกคนจมอยูในกองทุกข  หรือวาเพื่อนทุกขดวยกันและ 
กัน.  พูดในทางจิตใจ  หรือทางพระศาสนาแลว  เพื ่อนสุขนั ้นเกือบจะไมมี  หรือ 
ไมม ีความหมายอะไร;  เพราะวาความทุกขม ันมากกวา.  ภาวะของความทุกข 
นั ้นม ีมากกวา   :  เป นทุกขด วยกัน   เป นเพื ่อนทุกขด วยกัน   มันมาก   มากจน 
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ลนไปหมด  ไมมีโอกาสเปนเพื ่อนสุข;  จนกวาเมื ่อไร  จะปฏิบัติธรรมสําเร็จ 
บรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่ง  จึงจะคอยพูดกันถึงเรื่องความสุข  หรือมีเพื่อนสุข. 

 
นี้ตองเล็งถึงพระอริยเจา  โดยเฉพาะพระอรหันตเปนอยางยิ่งเทานั้น 

ที่จะมานั่งมองกันวา  เราเปนเพื่อนสุข;  ถายังเปนปุถุชนธรรมดาแลว  ไมมองเห็นใน
แง ไหนว า   จะ เป น เพื่ อนสุ ขแก กั นและกั น โดยแท จ ริง   นอกจาก เพื่ อนสุ ข 
อยางโงเขลาไปตามอํานาจของกิเลส .  เพื ่อนกิน   เพื ่อนเลน   เพื ่อนหัว  เพื ่อน 
คู ชีวิตชีวา  อะไรก็ตาม   ที ่เขาพูดกันนั ่น  ลวนแตเปนเพื ่อนทุกขทั ้งนั ้น;  ฉะนั ้น 
จึงถือวา  ถายังเปนปุถุชนอยู  ควรจะพูดวาเปนเพื่อนทุกขกัน  นั่นแหละ 
ถูกตอง. 

 
....      ....      ....      .... 

 
นี้เรา มองเห็น  วา  “สัตวทั ้งหลายเปนเพื ่อนทุกข  โดยเฉพาะ 

อยางยิ่ง  เพื่อนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย”  ซึ่งเปนผลของกิเลสทั้งหลาย;  ก็เปน 
อันวารูขอเท็จจริงที่ลึกซึ้งสูงสุดอยางยิ่ง  เพื่อเปนรากฐานแหงศีลธรรม. 
เพราะวาเมื ่อเรารู เรื ่องนี้แลว  หรือเขาถึงความจริงอันนี ้แลว  เราเบียดเบียนกัน 
ไมลง  :  จะทําปาณาติบาต    ฆากันก็ไมลง,  จะทําอทินนาทานลักของเพื ่อน 
กันก็ไมลง,  จะลวงเกินประทุษรายของรักของผู อื ่นก็ทําไมลง,  จะโกหกกันก็ทํา 
ไมลง  อะไรก็ลวนแตทําไมลง;  เพราะวากําลังกลัวตอความทุกข. 

 
เมื่อมองเห็นวาชีวิตทั้ งหลายเปนทุกข,  เปนเพื่อนทุกข;  มันก็เกิด 

ความโลภไมได  เกิดความโกรธไมได  แลวก็หลงใหลอะไรอีกไมได;  เพราะวา 
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มันเขาถึงความจริงนี้เสียแลว.  นี้ก็เลยปองกันการเกิดแหงความโลภ  ความโกรธ 
ความหลง;  คนก็มีศีลธรรมเพราะเหตุนั้น.  นี่เราไดพูดกันไปเสร็จแลว. 

 
ขอทบทวนอยางนี้อีกครั้งหนึ่ง  เพื่อสรุปใจความใหจํางาย  วาราก- 

ฐานของศีลธรรมอันแรกนี้  เราจะถือวาความจริงที่วา  “สัตวทั้งหลาย 
เปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น”  นั่นแหละ 
เปนรากฐานอันแรก   เปรียบเหมือนกับแผนดิน .  ชวยกันบอกใหลูกหลาน 
ทราบขอนี้  ใหเขาทองไวกอนก็ยังดีแมจะไมเขาใจวามีอะไรสักเทาไร;  ทองได 
ก็ยังดี  ตอไปโตขึ้น  เด็ก ๆ  ก็พอจะเอาไปคิดนึกไดเอง  ในบางเวลาบางโอกาสที่มี 
ความสลดสังเวช. 

 
ตรงนี้อยากจะบอกใหทราบวา  บทมนตทั้งหลาย  หรือวาบทธรรมะ 

อะไรก็ตาม  ตามธรรมดา  ก็ยังไมเขาใจความหมายลึกซึ ้ง  แตถาจําไวได  เปน 
การดี  มันจะออกมาเปนความหมายที่ลึกซึ้ง  เมื่อถึงโอกาส.  เมื่อมีอะไรสบเหมาะ 
มันจะเขาใจถึงความหมายอันนั้น,  หรือเมื่อความทุกขเกิดขึ้น  สิ่งนั้นจะออกมา 
เปนเครื ่องแสดงความดับทุกข;  นี ่ชวยกันจําไว  สอนใหลูกเด็ก ๆ  ทองไว  เปน 
ของศักดิ ์ส ิทธิ ์  คุ มครองอยางศักดิ ์ส ิทธิ ์ไปกอนก็ได.  ใหภาวนาวา   สัตวทั ้ง 
หลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น  แลวก็ 
ไปแยกเอาเองวา  มันจะมีอะไรเกิดขึ้น.  นี่คือการบรรยายในครั้งที่แลวมา. 

 
ทีนี้  ทานทั้งหลายก็จะทราบไดทันทีวา  รากฐานแหงศีลธรรมขอน้ี 

กําลังขาดอยู  หรือวาไมขาด ?  คงจะตอบไดอยางเชื่อมันวา  กําลังขาด. 
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ไมมีใครคนไหนที่มานั่งทําความรูสึกวา  “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อน 
รวมทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น”  แมวามันมีอยูในบทสวด 
บทภาวนาที่ยังมีเหลืออยูบาง  แตมันไมพอที่จะทําใหทุกคนรูสึกเชนนั้น.  โดยเฉพาะ 
ในบานในเมืองที่มันกําลังยุงเหยิง  ตอสูอยูดวยการแสวงหาผลประโยชนทางวัตถุ 
แลว  ไมมีโอกาสที่จะรูสึกวา  “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย; 
มันมีแต  “เงินของกู  ทองของกู  ผัวของมึง  เมียของกู”  ก็ไมมีโอกาสที ่จะคิดวา 
ทุกคนนี่  มันเหมือนกันในขอน้ี  คือเปนเพื่อนทุกขดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น. 

 
 [ จบคําปรารภทบทวน ] 

 
ทีนี้ก็มาถึง  รากฐานขอที่  ๒  ของศีลธรรม. 
เราเคยกลาววา   ปจจัยที่  ๒  ของตนไม  รองลงมาจากดิน 

ก็คือน้ํา.  ตนไมศีลธรรมจะมีอะไรเปนน้ํา  สําหรับทําใหมันสดชื ่น;  ถาน้ํา  มัน 
ก็ตองตรงกันขามกับไฟ .  ถาไฟก็ทําใหแหง  ใหไหม;  ถาน้ํามันก็ตรงกันขาม 
กับไฟ  ก็คือไมแหง  ไมไหม  แตวาทําใหสดชื่น. 

 
นี ่เราก็เหลียวหาดูวา   อะไรที ่จะเปนรากฐานทางศีลธรรม   ที ่พอ 

จะเปรียบกันไดกับน้ํา  ที่ทําใหตนไมมีความสดอยู  มีชีวิตอยู.  อยากจะใหทุกคน 
ใชความคิดของตัวเอง;  ถาบอกใหเสียเรื ่อยไป  ไมตองใชความคิดกันแลว  ก็คง 
จะเปนคนที่คิดอะไรไมเปน. 

 
ถาม :  ขอถามทานทั้งหลายที่นั่งอยูตรงนี้  ๔  ทานนี่วาลองวามากอนวา  ธรรมะ 

ขอไหนที ่เป นรากฐานของศีลธรรม  ?  ขอไหนที ่พอจะเปรียบกันไดก ับ 
คําวาน้ํา  ซึ่งเปนปจจัยของตนไมตามธรรมดา ?  คุณประยูรกอน. 
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ตอบ :  ความหมายของน้ํา   ตามปจจัยของตนไม  ก็สําหรับละลายอาหาร 
หรือเปนสื่อนําอาหารในแงของทางวัตถุ  ก็เปนสื่อนําอาหารไปเลี้ยง 
ทั่วไปของตนไม.  ทีนี ้ในคุณธรรม   ตนไมของศีลธรรมในที่นี ้  ผม 
ใครอยากจะเอาตัวสติมาใชเปนน้ํา  สําหรับจะไดนําเอาคุณธรรม 
ตาง ๆ  มาใชใหทันทวงทีตามทุกกรณี  ชีวิตจะสดชื่นอยู  เพราะชีวิต 
นั้นมีสติครับ  ถาไมมีสติแลวก็เหี่ยวแหง. 

 
ถาม :  คุณทอง  วาอะไร ? 
 
ตอบ :  คุณธรรมความดีงาม  เปนสิ่งที่เปรียบไดกับนํ้า  ที่จะหลอเลี้ยงจิตใจ 

ของมนุษยใหเปนผูที่มีความเปนอยูอยางสดชื่น,  และเปนรากฐานที่ 
จะทําใหมนุษยนี้มีความรูสึกวา  เราตางก็รวมเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวย 
กันทั้งหมดทั้งสิ้น. 

 
ถาม :  สรุปสั้น ๆ  วาคืออะไร  ไดแกอะไร  คุณธรรมนั้น  ชื่ออะไร ? 
 
ตอบ :  ความเมตตากรุณา. 
 
ถาม :  คือความเมตตากรุณา,  คุณล้ํา? 
 
ตอบ :  คุณธรรมทางศีลธรรม  ที่เกี่ยวกับตนไม  ที่จะเปรียบกับนํ้าที่เลี้ยงตนไม 

ก็คือ  หิริ  โอตตัปปะ  คือความละอายกับความกลัวครับ. 
 
ถาม :  คุณชวน ? 
 
ตอบ :  กระผมมีความเห็นเหมือนคุณทองครับ  คือเมตตากรุณา. 
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คนหนึ่งตอบวา  สติ  จะเปนเหมือนน้ํา  ก็ถูกไมผิดหมดหรอก.  คนหนึ่ง 
วา  เมตตา  ก็มีความหมายถูกเห็นไดชัด.  คนหนึ่งวา  หิริโอตตัปปะความละอาย 
บาป  กลัวบาป  มันก็พอจะเปนรากบานของศีลธรรมได.  แตเดี๋ยวนี้อยากจะให 
เปนวา  ทุกคนกลาวตามความรูสึกของตัว  เราไมจําเปนจะตองกลาวเหมือนกัน 
คือไมตองตรงกันทุกคน  เพื่อจะทดสอบดูวา  ใครเคยคิดกันอยางไร. 

 
ทีนี้  ทางฝายอาตมาจะออกความคิดบาง  ก็มีอิสระที่จะออกความคิด 

ไปตามความคิดของตัว;  ถาออกมาไมเหมือนกัน  มันก็ไมตองผิด  เพราะมันถูกได 
ทุกคน  แตเรียกวาตามมากนอยก็ได  หรือจะเรียกวาตามที่มันจะเปนประโยชนแก 
สังคมในยุคนี้มากหรือนอยกวากันก็ได. 

 
ถาหากวาจะมีการแนะใหเห็น  วาความคิดอันไหนของผูใดยังไม 

สมบูรณ   ก็อยาโกรธ ,  อยาเพิ ่งโกรธ;  โดยมากพอไดรับคําทักทวง  หรือคํา 
ปฏิเสธ  วาไมถูก  แลวก็มักจะโกรธ,  แลวก็โกรธจริง ๆ  นั้นแหละมากกวา. 
ในบานในเมืองก็มีปญหาอยางนี้  ในวัดในวาก็มีปญหาอยางนี้,  พอแมทักทวงลูก 
ก็ไมได,  อุปชฌายอาจารยทักทวงลูกศิษยก็ไมได;  เพราะมันโกรธเสียแลวและก็ 
ไมไดประโยชนอะไร  และยิ ่งมีมานะถือตัวแรงขึ ้นอีก,  และตอไปก็ยิ ่งทักทวง 
ยากขึ้นอีก.  ยิ่งทักทวงก็ยิ ่งมีมานะขึ้นไปอีก  ฉะนั้น  จึงเจริญดวยมานะ  ความ 
ลมเหลวมันอยูที่นี่   ความลมเหลวของการที่ไมงอกงามเจริญกาวหนาไปตามทางแหง 
พระศาสนานั้น  มันอยูที่นี่. 

 
ขอใหเปนอันวา  เราไมม ีความรู ส ึกอันนี ้  จึงควรจะวิจารณกันได 

และถามีการเสนอที่แปลกออกไป  ก็ควรจะรับฟงดวย. 
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ถาจะพูดวา   สติมันก็มีสวนถูก ;  แตวาโดยทั ่ว  ๆ   ไป   คําวาสติ 
ถูกใชในลักษณะเปนเครื่องมือ  เครื่องนําเสียมากกวา  และมีความหมายกวางไปได 
ทุกสิ่งทุกอยางที่เปนประโยชน.  เราควรจะมองสิ่งที่จํากัดกวานี้. 

 
เมตตาเปนเหมือนน้ํา  นี ่ก ็ถ ูกตามสํานวนโวหาร   ที ่กลาวกันอยู 

ทั่วไปในโลกนี้  หรือวาในยุคพุทธกาลในประเทศอินเดีย  ก็ดูจะใหความหมายของ 
เมตตานี ้วา  เย็นเหมือนกับนํ้า;  แตวามันเปนไปในทางเย็น  ไมใชเปนไปใน 
ทางหลอเลี้ยงใหสดชื่น  หรือเปนสื่อนําอาหารอยางที่เรามุงหมาย  ฉะนั้น  จะยกเอา 
ไปไวในอันดับตอไป  จะเอาอันดับท่ีใกลชิดกวานี้  จะวาอะไร  ก็คอยฟง. 

 
สําหรับหิริและโอตตัปปะนี้  เปนธรรมะที่อยูในฐานะเปนเครื่องมือ 

เหมือนกัน,  เปนเครื่องมือที่จะนํามาซึ่งสิ่งอื่น,  เปนธรรมะที่จะนําธรรมะอื่นมา.  
คนมีความละอายบาป  มีความกลัวบาป  แลวก็ประพฤติธรรมะ  อยางใดอยาง 
หนึ่งเพราะอํานาจของความละอายบาป  หรือกลัวบาป;  จะวาเปนน้ําในท่ีนี้  ก็ได 
ความหมายถูกในบางสวน.  เอาเปนอันวา  ไดฟงความคิดเห็นที่อยูกันคนละระดับ 
หรือคนละทิศทาง  พอเปนเครื่องพิจารณาตอไป. 

 
ความไมเปนทาสของอายตนะ 

 
ทีนี ้ก็อยากจะเปดเผยความเขาใจของตนเองบาง  ปจจัยหรือราก 

ฐานของศีลธรรมสวนที่สอง   ที่จะเปรียบกันไดกับน้ํานั้น .   อาตมา  
อยากจะระบุไปยังสิ่งที่เอยถึงแลวๆ  เลาๆ  บอยๆ  หลายครั้งหลายหน  แลวก็ยัง 
จํากันไมได  พอพูดออกมาก็รูทันทีวา  ไดพูดกันมากี่คร้ังกี่หนแลว ๆ  เลา ๆ  อยางไร. 
ขอน้ันคือ  ความไมเปนทาสของอายตนะ. 
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ถาจะจดหรือจะจํา  ก็จดเปนคําสั้น ๆ  ประกอบดวยภาษาบาลีอยางนี้ไว 
ก็ดี  เพราะมันกะทัดรัดดี  วา   “ความไมเปนทาสอายตนะ”.  อายตนะ   คือ 
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เปนที่ตั้ง  เปนประตู  เปนที่ติดตอหรืออะไรก็ตาม  กับ 
อารมณภายนอก  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  แลวมันก็ทําให 
เกิดอัสสาทะขึ้นมา  อยางใดอยางหนึ่งเปนธรรมดา,  คือเปนเหยื่อท่ีลอใหพอใจ. 

 
ถาเราเปนทาสของอายตนะ   ก็คือหลงใหลในรส   ในอัสสาทะอัน 

อรอยของอายตนะ;  หมายถึงอายตนะภายใน  อายตนะภายนอก  ถึงกันเขาแลว 
มีผัสสะ   มีเวทนา  เป นอัสสาทะ.  จะตองดูใหเห ็นวา  โลกปจจุบ ันนี ้เป นทาส 
ของอายตนะรุนแรงยิ่งขึ้น;  อาชญากรรมทั้งหลาย  เกือบทั้งหมดมาจาก 
การที ่เปนทาสของอายตนะ   แลวจึงไปประกอบอาชญากรรมนั ้น ;  เพราะ 
ฉะนั ้น  การเปนทาสของอายตนะนั ้น  มันก็เปรียบคลายกับไฟ   รอนและไหม; 
ตรงกันขามจึงจะเปนน้ํา. 

 
ไม เป น ท าสขอ งอ ายตนะ   จึง จ ะ เป น น้ํา   เย ็น   หลอ เลี ้ย ง 

สภาพชีว ิต ;  เป นทาสของอายตนะ   คือ   ตา   หู  จมูก   ลิ ้น   กาย   ใจ ; 
เกี่ยวกับรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ. 

 
เดี ๋ยวนี ้คนในโลกนี ้ก ็เปนทาสของ   ตา  หู  จมูก   ลิ ้น   กาย   ใจ ; 

แตใจน้ันไมตองพูดถึง  เพราะจะเห็นไดชัดวา  ไปรุนแรงอยูที่การเปนทาสของ 
อายตนะทางผิวหนัง  คือทางกาย   หรือทางโผฏฐัพพะ,  ระบุลงไปตรง ๆ  วา 
เรื่องของกามารมณ  ระหวางเพศตรงกันขาม.  สวน  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  นั้นมัน 
เปนเพียงอุปกรณชวยเหลือเร่ืองนี้เสียมากกวา. 
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แมจะแยกออกไปเปนแตละอยาง ๆ  ก็ไมรุนแรงเทากับเปนทาสของ 
อายตนะในทางผิวหนัง  คือสัมผัสในทางผิวหนัง  และ  โดยเฉพาะเรื่องระหวาง 
เพศ  และสิ่งที่แวดลอมเกี่ยวของอื่น ๆ  ซึ่งเปนอุปกรณของการประกอบกรรมทาง 
เพศ.  เมื่อกําลังเสียวกระสันอยูดวย  รสทางอายตนะนั้น  มันเปนไฟที่เผา 
ผลาญอยางยิ่ง;  แตคนไมคอยรูสึกตรงตามที่เปนจริงวาเปนไฟ.  เขาไปเห็น 
เปนความเอร็ดอรอย  ก็เลยเปนสิ่งที่นารัก  นาพอใจไป  ไมมองเห็นวาเปนไฟ. 

 
ถาถือตามหลักทางพระศาสนา   มาแตโบราณกอนพุทธกาล 

ก็ได  :  คนมีความรูสึกเสียวกระสันในรสทางอายตนะทีไร  ก็เกิดไฟกิเลส 
ชนิดหนึ่งขึ้นแผดเผา  ใหชรา  ใหรอยหรอไปครั้งหนึ่งเสมอไป;  แลวจะตองหา 
มาทดแทน  ชดเชย  เสริมเติม  เขาไวอีก  สําหรับจะเปนเหยื่อของไฟ  คือกิเลสนี้ 
ทุก ๆ  คราวไป;  เปนทาสของอายตนะทีไร  ก็จะเกิดไฟขึ้นเผาผลาญชีวิตใหชรา 
ในภายใน  อยางนี่เรื่อยไป  ทุกคราวที่เปนทาสของอายตนะ,  จะเปนเอร็ดอรอย 
ทางตาก็ได  อรอยทางหูก็ได  ทางจมูกก็ได  ทางลิ้นก็ได  ซึ่งเปนของไมรุนแรงนัก; 
แตถึงอยางนั้นก็เปนไฟ. 

 
ไปคิดดูเถอะ  แมแตเอร็ดอรอยทางลิ้น  เกี่ยวกับอาหารนี่;  เรามัน 

อรอย   เราก็ไมรู สึกวามันเปนไฟ ,  มันเปนไฟเปยก   มันเปนไฟเย็น   ไฟที่ 
ซอนเรน  มันก็เผาผลาญ.  เปนทาสของความอรอยทางลิ้น  เปนไฟเผาจิตใจ 
เทาไร  ไปคิดดูกอน. 

 
ถาเปน เรื่องสัมผัสผิวหนัง  ระหวางเพศตรงกันขามแลว  เปน 

ไฟอยางยิ่ง   ยิ่งไปกวานั้นอีกมากมาย ,  เปนไฟเผาใหชํารุดทรุดโทรม 
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ลงไปในขณะนั ้น   ซึ ่งจะตองหาอะไรมาชดเชยมาก   มากกวาทางอายตนะ 
อื่น ๆ  จึงจะฟนคืนเขามาเปนชีวิตตามธรรมดา  สําหรับจะเปนเหยื่อไฟในการกระทํา 
ครั้งตอไปอีก. 

 
ฉะนั ้น   ขอให จําไว สําหร ับไปค ิดด ูว า   ที ่ม ันไม ใช ไฟ   ม ันต องตรง  

กันขาม   คือความไมเป นทาสของอายตนะ   ไมเป นทาสตา   ไมเป นทาสหู 
ไมเปนทาสจมูก  ไมเปนทาสลิ ้น  ไมเปนทาสสัมผัสผิวหนัง  และไมเปนทาสใจ. 
ใจในที่นี้คือ  ใจท่ีประกอบอยูดวยกิเลส  อวิชชา  สําหรับจะไปหลงไหลธัมมารมณ 
อย างนั ้น   อย างนี ้.  จําคําคู ไว ว า   เป นทาสของอายตนะ   และก ็คําว า   เป น 
นายเหนืออายตนะ. 

 
เราตองการความเปนนาเหนืออายตนะ   จึงจะสดชื่น ,  พอเปนทาส 

ของอายตนะจะเหี ่ยวแหง;  พูดเชนนี ้บางคนอาจจะเข าใจความหมายไดท ันที 
ไม ม าก ก ็น อ ย .  พอ เป น ท าส ขอ งอ ายตน ะ   แล ว ก ็จ ะ เห ม ือ น ก ับ ถ ูก เผ า 
และจะเหี ่ยวแหง  อยางนอยก็ในภายใน  กระทั่งออกมาทางภายนอก  ไมสดชื ่น; 
แตเพราะวามีอัสสาทะ  คือความเอร็ดอรอย,  เอร็ดอรอยซึ่งเขาเรียกวา  เหยื่อน้ัน 
หลอกเขาไวอยางรุนแรง   คนก็ยอมเปนทาสของอายตนะ,  เปนธรรมดาสามัญใน 
โลกของปุถุชนคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป. 

 
ส ัตว เดร ัจฉานก ็เป นทาสของอายตนะแต ม ันชั ่วครู ชั ่วขณะ   หรือ 

แวบเดียว   วูบ เดียว ;  สวนคนนี ้มัน เกง   มันคิด เกง   มันระลึกได  มัน 
จําได   และมันคิดแตกงอกงามออกไปได;  คนจึงเปนทาสของอายตนะ 
อยางยืดเยื ้อ   เรื ้อรัง  เปนชั ่วโมง  เปนวัน   เปนเดือน   เปนป  หรือตลอดเวลา 
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ก็ได,  แลวก็ไปหามาสะสมเขาไว  สําหรับจะไดเปนทาสของอายตนะใหหนัก 
ใหยิ่งขึ้นไป  และใหนาน  ใหยาวมากขึ้น. 

 
ฉะนั้น  ไปดูในบานเรือน  หรือแมในวัดวา  ในกุฏิของพระของเณร 

ก็ได  วามีอะไรบางที่วางอยูเกะกะ ๆ นั้น  ที่มันสงเสริมความเปนทาสของอายตนะ 
ที่เราไมเคยรูสึก  ไมเคยคิดกลัว;  แลวไปดูซิ  จะไดรูสึก  จะไดรูวามันเปนสิ ่งที่ 
นากลัว;  ลวนแตเอามาสงเสริมความเปนทาสของอายตนะ  เราจึงยากที่จะเปน 
นายเหนืออายตนะ. 

 
เมื ่อแบงออกเปนหมวดวัตถุหรือ ทางรูปธรรม ก็คือ รูป เสียง กลิ ่น  

รส สัมผัส,  นี่พวกหนึ่งอายตนะฝายรูปธรรม. 
 
ทีนี ้  อายตนะฝายนามธรรม   ก็คือ ใจ   กับธัมมารมณ;  นี ่ก็ 

อีกฝายหนึ่งเปนเรื่องใจ  ที่ไมเกี่ยวกับเรื่องวัตถุ  ถึงแมวา  ครั้งแรกมันมีการตั้งตนไป 
จากวัตถุ  แตแลวมันไปอยูที่จิตใจ  สะสมไวเปนเรื่องทางจิตใจ  ไมตองเกี่ยวของ 
กับวัตถุ  มันก็ทําหนาที่ของมันได  เพราะฉะนั้น  เราจึงมีความรูสึกคิดนึกที่เลวรายได 
โดยประการตาง ๆ  โดยเหตุที ่ส ักวา  คิดนึกขึ ้นมาเทานั ้นแหละ.  นั ่นก็เปนจิต 
หรือใจ,  มโน  ได  ธัมมารมณ  ตามที่มันสะสมไว  สําหรับเปนทาส,  สําหรับ 
ทําใหคนคนนั้น  ใหเจาของของมันนั้นเปนทาส:  เดี๋ยวก็เปนทาสแหงความโกรธ, 
เดี๋ยวก็เปนทาสแหงความรัก,  เดี๋ยวก็เปนทาสแหงความกลัว  ความเกลียด  ความ 
อิจฉาริษยา  มานะ  ทิฏฐิ  เยอหยิ่ง  จองหอง  ลวนแตไปเปนทาสของธัมมารมณ 
เหลานี้,  เปนทาสทางนามธรรม  ก็รายกาจไปตามแบบของนามธรรม. 
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สวน ทางรูปธรรม  คือ ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ก็ไปหนักอยูที่กาย 
เพราะขยายออกไปถึงโผฏฐัพพะทางเพศตรงกันขาม;  แตจะเปนทางรูปธรรม 
ทางนามธรรม  ก็ตามเถอะ  เปนไฟทั้งนั้นแหละ. 

 
เมื ่อตกลงเปนทาสของอายตนะเทาไร ,  หรือเมื่อไร ,  ก็เปน 

ไฟเทานั้น   หรือเมื่อนั้น;  ฉะนั้น   จึงเห็นวาความไมเปนทาสทางอายตนะ 
นี่แหละ   คือเปนสิ่งที่จะเปรียบไดกับความสดชื่นของน้ําหลอเลี้ยงชีวิตใหสดชื่นอยู. 

  
อยาเปนทาสของอายตนะเลย  ชีวิตนี ้จะสดชื่นเหมือนกับถูกรด 

ดวยน้ํา  ที่เย็นอยูเสมอ,  แลวก็จะเปนสื่อนําสิ่งที่ดีงามออกไปตามทิศทางตาง ๆ  
และถาเราไมเปนทาสของอายตนะแลว  เราก็จะมีการประพฤติกระทํา  การ 
พูดจา  หรืออะไรก็ตามที่ถูกตอง  ทุกทิศทาง  ทุกกระแส. 

 
ถาม :  ทีนี้ เกณฑใหมองและใหตอบ.  เมื่อเราไมเปนทาสของอายตนะแลว 

จะกําจัดโลภะ  โทสะ  โมหะ  ไดอยางไร,  หรือจะปองกันโลภะ  โมหะ 
โทสะ  ไดอยางไร,  ยกตัวอยางปจจุบัน  และไมใชคาดคะเน.  ไมเปน 
ทาสของอายตนะ  ปองกันและกําจัดความโลภไดอยางไร?  คุณประยูร. 

 
ตอบ :  เมื่อเราไมเปนทาสของอายตนะ  ก็หมายความวา  ไมหลง  เพลิดเพลิน 

ยินดีในรูป  รส  กลิ่น  เสียง  เชนนี้แลว  เราจะหา  จะทําสิ่งตางๆก็จะ 
ทําดวยอีกแบบหนึ ่ง ;  จะเปนปญญา   รู จักทําแตความพอดีขึ ้น ; 
เอามาใชแตความจําเปน  มันจะไมทําใหมีสวนเกินแบบโลภ  จนหนัก 
สมอง.  มันจะมีปญญาเกิดขึ้น   เพราะเราไมไดหลงติเอามาเปน 
ทาสของตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ   ตาง ๆ,  ไมหลงติดในความสนุกสนาน 
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เพลิดเพลินใน  รูป  รส  กลิ่น  เสียง.  เมื่อเราไมหลงติด  เราก็ทําแต 
พอดี.  นี่ครับหลังใหญมีเทานี้  มันก็ตัดขอโลภไปไดขอหนึ่งแลว. 

 
ถาม :  เอา, ทีนี้ เมื่อไมโลภแลว  จะไดทําสิ่งที่เปนความไมโลภ  ใหกวาง 

ออกไปไดอยางไร ? คุณทองวา. จะชวยเหลือผู อื ่น   ชวยเหลือโลก 
มนุษยไดตอไปอยางไร  เมื่อตัวเองมันไมโลภแลว ? 

 
ตอบ :  หากวาไมเปนทาสของอายตนะเสียเอง  คือเราหมดเสียซึ่งความโลภ 

แลว  ยังจะแผสวนที่มีจําเปนเฉพาะตัวใหกับคนอื่น  ก็เปนการชวยสง
เสริมใหชีวิตอื่นเปนสุขขึ้นมาได. 

 
ถาม :  นั่นแหละเราอยากจะใหมองเห็นวา  คนในโลกนี้ปจจุบันนี้  โดยเฉพาะใน 

บานในเมือง  ที่ เขาวาเจริญกันนักนั้นมัน  ไมชวยเหลือคนอื่นโดย 
บริสุทธิ ์ใจเลย ;  ไมใชการชวยเหลือที่แทจริง  เปนการชวยเหลือ 
หลอก ๆ,  เชนทําเอาหนานี่  เราไมเรียกวา  ชวยเหลือ;  คนเหลานั้น 
ไมชวยเหลือคนอื่น  เพราะวาเขากําลังเปนทาสของอายตนะ  ยังไมอิ่ม. 
ใชไหม ? คนที่มันไมชวยคนอื่นนั้น  เปนทาสของอายตนะ  ยังไมอิ่ม. 
แลวเมื่อไรมันจะอิ่มอิ่ม  จนพอที่จะไปชวย คนอื่นได ? 

 
ตอบ :  ในเมื่อเขายังไมเบื่อหนาย  หรือยังไมพนไปจากความเปนทาส  ความ 

ที่จะอิ่มท่ีจะพอนั้นยอมไมมี. 
 
ถาม :  เพราะฉะนั้นเราจะไปรอใหคนที่เปนทาสของอายตนะหมดโลก  และชวย 

ผูอื ่นนั้น  มันเปนไปไม  ได.  เราจึงถือวาเปนสิ่งที ่จะตองแกไข  เพื ่อ 
จะใหมันไมโลภ  และมันมีเหลือสําหรับชวยผูอื่น. 
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ทีนี ้  เมื ่อไมเปนทาสของอายตนะแลว  จะปองกันหรือแกไข 
โทสะ  หรือความโกรธ  ไดอยางไร ?  คุณล้ําวาที  เมื ่อไมเปนทาส 
ของอายตนะแลว  จะปองกันความโกรธ  โทสะได อยางไร? 

 
ตอบ :  เมื่อไมเปนทาสของอายตนะ  ก็จะเกิดความรูถึงความเสงี่ยมของตัวเอง 

แลวก็เห็นทุกขของผู อื ่น. การเห็นทุกขของผู อื ่นนี ่  เปนอันหนึ ่งที ่จะ 
มองถึงความพอดี  ถึงปฏิปทาของคนทั่วไป. 

 
ถาม :  คุณชวนยกตัวอยางคนที่เปนทาสของอายตนะแลวโกรธมาดู. 
 
ตอบ :  กระผมยังไมแจมแจงในคําถามครับ. 
 
ถาม :  วาเมื่อเราเปนทาสของอายตนะ  ของตา  หู  จมูก  ลิ้น  กายแลว  เกิดความ 

โกรธขึ้นมา  ฆาฟนคนอื่นไดเชนอยางไร ?  มีอยูทั่วไปตามทุงนา  ในบาน 
ในเมือง  ในอะไร  ทั่วไปทั้งโลก. 

 
ตอบ :  สมมตินะครับ. 
 
ถาม :  ไมสมมติซิ,  ตองพูดจริง  อยาสมมติ. 
 
ตอบ :  เมื่อมีคนมาลวงเกินของรักของใครของเรา  ก็เกิดความโกรธขึ้นมา 

เลยทําใหฆาฟนเขาได. 
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ถาม :  นั่นแหละ  มันฆาเขาก็ได  เพราวาเรารักของเรา.  เอาอยางนี ้ดีกวา 
เอาลูกเด็ก ๆ ในโรงเรียนของคุณ  มันทะเลาะวิวาทกันอยูบอย ๆ มันเปน 
ทาสของอายตนะขอไหน ?  อยางไร ?   คุณลองวามาดูซิ  ไมสมมตินะ. 
เอาเรื่องที ่โรงเรียนของคุณจริง ๆ มันทะเลาะชกตอยกัน   เด็กคูนั ้น,คน 
นั้น,   มันเปนทาสของอายตนะอยางไร ?  คุณจะไดเขาใจ.  เด็กชกตอย 
กันในโรงเรียน  มีอยูเปนประจํา  นี่  เพราะมันเปนทาสของอายตนะอยางไร  
?  แงไหน ? 

 
ตอบ :  สวนใหญในแงของความคิดเห็นผิดกัน  เถียงหรือละเมิดสิทธิกันและกัน. 
 
ถาม :  คนที่ไปลวงละเมิดสิทธิของผูอื่นนั้น  เปนทาสของอายตนะอยางไร ? 
 
ตอบ :  คือความอยากไดของของผูอื่น. 
 
ถาม :  แลวมันจะไปโกรธกันอยางไร  ความอยากได ?  มันตองไมไดตามที่มัน 

อยากนั่น  มันจึงจะโกรธ;  แลวความที่มันไมไดตามท่ีอยากนี่  มันเปน 
ทาสของอายตนะอยางไร ?  เอา, ถายังนึกไมออก ?  ถาคุณทองนึกออก 
วามากอน   เรื ่องจริงในโรงเรียน   เด็กมันชกตอยกันนะ   ในแงไหน 
บาง ?  เปนทาสอายตนะอยางไร ?  เรื่องมีทิฏฐิมานะเห็นหนากันแลว 
ชอบหนาแลวชกตอยกัน  ก็เปนทาสของอายตนะ  แตมันชั้นสูง.  เอา 
ใหต่ํากวานั้น. 

 
ตอบ :  เด็กที่แยงที่ เลนกัน  หรือแยงของเลนซึ่งกันและกัน  อยางที่ เรียกวา 

แยงสิทธิกัน. 
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ใชคําวา “สิทธิ” มันกวาง  มันสูง;  วาใหซัดลงไปซิวามันแยงอะไรกัน 
บาง  ละ  ที ่ม ันชกตอยกันในโรงเรียนนะ.  นี ่ถ าเราไมเขาใจขอนี ้  แลวเราก็คง 
จะไมสามารถสรางสรรศีลธรรมใหกลับมาในโรงเรียนของเราได.  เด็กโกรธขึ้นมา 
เพราะไมไดอยางใจ   ความไมไดอยางใจนั่น  เพราะวามันอยากอะไรอยูอยางหนึ่ง 
ถึงขนาดที่เปนทาสของอายตนะ;  แลวเมื่อมันไมไดอยางที่มันอยาก  มันก็โกรธ. 
ถามันไมเปนทาสของอายตนะ  มันก็ไมตองอยาก;  เพราะมันตองการเทาที่ควรจะ 
ตองการ .  ไม เป นทาสของอายตนะม ันก ็ไม โกรธ ;  ถ าม ัน โกรธ   มันก ็เลย 
ความพอดี  หรือความเหมาะสมมันจึงตองโกรธ.  นี่เราถือวาโรงเรียนเปนพื้นฐาน 
เบ้ืองตนสําหรับสรางอุปนิสัยใจคอของมนุษย;  เราตองรูเรื่องนี้  อยาใหเขาเปน 
ทาสของอายตนะหนักขึ้น ๆๆ.  เด็ก ๆ ยังไมมีเรื ่องชูสาว  หรือเรื ่องทางเพศอะไร 
นัก  มันก็ยังทะเลาะกันแกง  มันมีอะไร;   ถามันโตขึ้นมีเรื่องทางเพศ  ทางชูสาว 
ก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้น  เปนทาสของอายตนะขนาดหนัก   ความโกรธมันก็หนักไปตาม. 

 
[ ความเปนทาสอายตนะระดับโลก ] 

 
ถาม :  ทีนี้ มองทั้งโลกดีกวา  โลกระหวางซีกโลก  คนละครึ่งโลกนี่แหละ 

มันคิดจะทําลายลางกันดวยความโกรธ  ความอาฆาต;  เพราะวาแตละ 
ซีกโลกนี้มันเปนทาสของอายตนะ  จริงไหม ?  ถาจริงยกตัวอยางมาทีวา 
เชนอะไร ? 

 
ตอบ :  ปญหาทางสองซีกโลก  ที่ตองการกัน  ก็เนื่องจากเปนทาสของอายตนะ 

หรือหลงต ิดในความส ุขทางเนื ้อหน ัง;  แปลอีกท ีก ็ว าส ุขจากการได 
สัมผัสทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  แลวเขาเพลิดเพลิน  แลวสบายใจ; 
นี่คือสุขจากวัตถุ.  เดี๋ยวนี้ก็พูดคําวา  วัตถุนิยมไดหลายคําครับ   เพราะ 
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เป นวัตถ ุน ิยมด วยก ันทั ้งนั ้น   ยื ้อแยงก ันในความสุขทางเนื ้อหนังด วย 
กันทั ้งนั ้น ;  ทั ้งสองฝายจึงทะเลาะกัน   คือฝายหนึ ่งฝายนายทุน  ฝาย 
ผูมีเงิน ก็อยากจะมีเรื่อย ๆ ๆ เพลิดเพลินในการมีเงิน,  เพลิดเพลินในการได 
ใชเงินใหมันเต็มท่ีของตัวเอง  ในการหาความสุข   เปนตนวา  เที่ยวรอบ 
โลก  ใครมีเงินมาก  ก็เที่ยวมาก  และใชมากกินมาก  สรางบานแขงเทวดา. 
ตัวอยางที ่เห ็น ๆ นั ่นแหละ  คือความสุขที ่หลงติดในอายตนะของพวก 
มีเงินพวกนายทุน. 
 

ทีนี้  อีกซีกหนึ่ ง   ฝายตรงกันขาม   พวกที่ ไมคอยจะมี เงิน   พวก 
ตองใชแรงงานพวกนี ้  ก็หลงเพลิดเพลินต ิดในทางอายตนะเหม ือน 
กัน ติดในทางอบายมุข;  และบางพวกก็อยากจะไดมีความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินเหมือนกับพวกมีเงินเหมือนกัน   ก็มีการยื ้อแยงกัน ;  เลย 
มีการยื้อแยงขึ้นมา  เพราะอยากจะไดมีความสุขทางอายตนะดวยกัน 
ทั้งนั้น  เพราะการติดเปนทาสของอายตนะดังกลาว. 
 

ถาหากวาไมเปนทาสเสียแลว  ก็จะทําแตสวนพอดี : ฝายโลกที่ 
เปนนายทุน   ที่วาร่ํารวยก็จะมีสวนชวยเหลือ   เอาสวนเกินที่หาไดมา 
ช วย เหล ือทางด านคนจน ได อ ีกมาก .  ส วนด านคนจน   ทางด าน 
กรรมกร  ทางซีกโลกของกรรมกรนั้น  ถาไมเปนทาสของอายตนะ 
แลว  ไมติดไปทางอบายมุขตาง ๆ ก็จะไมถึงการยื้อแยง  จะมีการขยัน 
หมั่นเพียร  พยายามทํางานไป  แลวก็ไดรับทานเมตตามาจากคนรวย  
พออีกหนวยสองฝายนี ้จะเข าใจกันได  คนรวยกับคนจนจะเข ามาอยู 
จุดยืดที่อยูใกล ๆ กันได  สันติภาพก็เกิดขึ้น. 
 

ถาม :  อยาลืมวาเรากําลังพูดกันในแงของเรื่องกิเลสที่๒ คือ  โกธะ  หรือโทสะ 
หรือพยาบาท   หรืออะไรก็ตาม .  การที่ ชาติ ใหญ  ๆ  เขาสรางกองทัพ 
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ใหญ ๆ  สรางอาวุธมาก  ๆ  คอยจองจะฆากันอยู ในโลกนี ้ท ุกวัน  ๆ นี้ 
มันมีมูลมาจากการเปนทาสของอายตนะขอไหนอยางไร  ใหชัดเฉพาะ 
ขอน้ีเลย  เปนคําตอบสั้นๆ ?   คุณทองวาอยางไร ? 

 
ตอบ :  คือความเห็นแกตัวชัด ๆ. 
 
ถาม :  ความเห็นแกตัวนี่เปนทาสของอายตนะหรือเปลา ? 
 
ตอบ :  ความเห็นแกตัวที่ผมจะพูดนี้ เปนทาสของอายตนะครับ  คือวา  ตอง 

การจะไดมาซึ่งอายตนะภายนอกทั้งหมดมาปรนเปรออายตนะภายใน ; 
เมื ่อ ไม ได ด ังใจก ็โกรธ   ผมมองทั ้งสองฝ ายอย างนี ้ไม ว าจะเป นฝ าย 
นายทุนหรือลูกจาง. 

 
ทีนี้ เอาประเทศใหญ ๆ ที่เขากําลังจะฆากันนั้น  เปนทาสของอายตนะ 

อยางไร ? เมื่อบุคคลแตละคนมันมีอายตนะ  แลวจะมีอายตนะรวมของคนตั้งทั้ง 
ประเทศ  ตั้งครึ่งโลกไดอยางไร  ชี้ใหเห็นตรงนี้หนอย.  คนตั้งหลาย ๆ ชาติรวมกัน 
เปนครึ่งโลก  เปนทาสของอายตนะเพื่อจะไปฆาฟนผูอื่นนั้น  เปนทาสของอายตนะ 
อยางไร ?   ชี ้ใหเห็นตรงนี ้หนอย.  ถามอยางนี ้ค ุณก็งงไป;  ก็อยางที ่วามาแลว 
นั่นแหละ  โดยสวนตัวบุคคลแตละคน  มันเปนทาสของอายตนะ  มันก็ตองการ 
จะได  คนเดียวมันเอาไมได  มันก็ตองรวมหัวกัน  ก็เปนกลุมใหญที่จะไปแยงเอา 
ปจจัยแหงอายตนะมา. 

 
ทีนี ้ เมื ่อทางหนึ ่งต อตาน   อีกทางหนึ ่งม ันก็โกรธ   มันก็ต อสู   มันก็ 

ฆาฟน   นี่คือเรื่องการเบียดเบียน ;  เพราะวาแตละหนวย  ๆ  มันเปนทาสของ 
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อายตนะ  มันก็มีผลเทากับวาทั้งประเทศ  หรือท้ังกลุมหลาย ๆ ประเทศนั้น  ลวนแต 
เปนทาสของอายตนะ.  ทีนี้ประโยชนมันขัดแยงกัน  ฝายโนนก็เปนทาส,  ฝายนี้  
ก็เปนทาส,  มันก็แยงที่จะไดปจจัยเพื่อตนเอง  มันจึงฆากัน  ในความหมายของ 
คําวา  โทสะ  หรือโกธะ  อไรก็แลวแต. 

 
ถาม :  เอา, ทีนี้ ดูวา การที่เขาตกลงกันไมได,  ในที่ประชุมเพื่อสันติภาพ  เขา 

ตกลงกันไมได,  มันมีมูลมาจากการเปนทาสของอายตนะอยางไรบาง? 
เขาใจปญหาไหม ?  เดี๋ยวนี้เขามีที่ประชุมระหวางชาติ  พิจารณากันในท่ี 
ประชุมน้ัน  เพื่อจะแกไขสถานการณ   เลวรายอยางนั้นอยางนี้,  แลวมัน 
พูดกันไมรูเรื ่อง  มันตกลงกันไมได  มันยอมกันไมได;  เรียกวามันยอม 
กันไมไดในที่ประชุมน่ัน  เพราะมันเปนทาสของอายตนะอยางไร ?ใครนึก 
ออกกอนตอบกอน. 

 
ตอบ :  เปนทาสของอายตนะ  คือใจไมไดอยางใจ ? 
 
ถาม :  ไมไดอยางใจ,  เอาอะไรอีก ? 
 
ตอบ :  กระผมวา  เนื่องมาจากโมหะของแตละฝาย. 
 
ถาม :  เรื่องโมหะ   เรายังไม ไดพูดนะ ,  เรากําลังพูดเรื่องโทสะนะ ,  เรื่อง 

โลภะที่๑,  เรื่องโทสะที่ ๒,  นั่นมีมูลมาจากโทสะอยางไร ? 
 
ตอบ :  คือ ที่ตกลงกันในที่ประชุมตาง ๆ แลวเราตกลงกันไมได  ก็เนื ่องจาก 

๑.  มีโลภะ ;  ตางฝายตางอยากไดดี   ตองการใหมีผลประโยชน 
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ของตนเอง.  เมื ่อผลประโยชนของตนเองขาดไป  หรือวามันทําให 
โลภะลดนอย  คือมันไมยอม  เพราะวาผลประโยชนของตนเอง  มัน 
ถอยไป  มันจึงตกลงกันไมได  เกี ่ยวกับ ๑ โลภะ,  และขอ ๒ เมื ่อ 
แตละคนพยายามจะหากุศโลบายมาพูด  เพื่อรักษาผลประโยชนของ 
ตนเอง  เมื่อพูดกันไปพูดกันมา  เมื่อขัดผลประโยชน  ไมไดอยางใจ 
ก็เกิดเปนโทสะขึ้นมาตามหลัง;  ทั้ง ๒ อยางนี้  จึงตกลงกันไมได. 

 
ถาม :  ขอแทรกปญหาขอหนึ่งกอน  ใหตอบดวยปฏิภาณวา  การที่ไมยอมกัน 

ในที่ประชุมน้ัน  เพราะเหตุกี่อยาง ?  นี่คุณเปนนักการเมืองที่ไมรูเร่ืองการ 
เมืองใชไหม ?  เพราะเหตุกี่อยาง ? 

 
ตอบ :  เนื่องมาจากความขัดแยงกันในอุดมการ,  เนื่องมาจากอุดมการทาง 

การเมืองของกันและกัน. 
 

อุดมการของการเมืองก็แยกใหเห็นซิวา  มันมีอยางไร  มันจึงเปนเหตุ 
ใหไมยอมกัน ?  อุดมการมันขัด  จึงไมยอมกัน  อยางนั้นหรือ ?  ก็ได;  แตวา 
ที่จริงกวานั้น  หรือมันกอนหนานั้นคืออะไร ?  อุดมการทางการเมืองนี้  มันยัง 
ดิ้นได, ยืดหยุนไดมาก.  เอาที ่มันชัด ๆ เลยก็คือประโยชนมันขัดกัน.  ที่มัน 
ยอมไมได   เพราะเขาเสียประโยชน,  ขอแรก.  ขอสองที่เขายอมไมได  เพราะเขา 
เสียหนา;  คําวา  “เสียหนา”  นี้ไดยินบอยที่สุดในที่ประชุมสหประชาชาติ  “ยอม 
ไมได  เพราะเสียหนา”  ทั้ง ๆ ที่เห็นวานี่ถูกแลวควรแลว  แตประเทศเรายอมไมได 
เพราะเสียหนา.   อยางที่หนึ่งก็เพราะเสียประโยชน  มันจึงไมยอม,  อยางที่ ๒  
เรียกวามันเสียหนามันไมยอม. 
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ทีนี้  คุณจะเติมอยางที่  ๓ เขามา  วาเพราะอุดมการมันขัดกัน  นี้มัน 
ไมมีความหมายที่ตายตัว;  เพราะอุดมการมันอยูที่ประโยชน.  อุดมคติ  อุดมการณ 
อะไรก็ตาม  ของแตละฝาย  มันอยูที่ไดประโยชนทั้งนั้น.  เมื่อเขาเสียประโยชน 
แลวเขาก็ไมยอม;  อุดมคตินั้นทางการเมืองเปนเรื่องหลอกลวงทั้งนั้น  เพราะมัน 
ไปอยูที่ประโยชน  ตางคนตางมีอุดมการอุดมอะไรของตัว  เปนฝายตัว  ใหฝายตัว 
ไดประโยชน.  ฉะนั้น อุดมการณนี่จึงไมมีทางตรงกันได  เพราะตางฝายตางหา 
ประโยชนและรักษาประโยชน. 

 
เราจึงมองวาในการที่เขาไมยอมกันในที่ประชุมน้ัน ๆ  เพราะเสีย 

ประโยชนอยางหนึ่ง,  เพราะเสียหนาอยางหนึ่ง.  เมื่อเสียประโยชนก็บันดาลโทสะ, 
เมื่อเสียหนากับบันดาลโทสะ. 

 
ถาม :  ทีนี้ เหตุของการรูสึกวา  เสียประโยชน  หรือเสียหนา  นี้คือการเปน 

ทาสของอายตนะ;  เรารูสึกวาเสียประโยชน  หรือเรารูสึกวาเสียหนา 
เพราะเราเปนทาสของอายตนะอยางไร ?  คุณเขาใจแลวหรือยัง ? 
คุณประยูร  วาอยางไร ? 

 
ตอบ :  คําวาประโยชนก็คือการผูกพันกัน  คือถาเราไปหลงติดสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

ชอบสิ ่งหนึ ่งสิ ่งใดขึ ้นมา   ชอบในรูปของมันวาสวย   แลวเราชอบ 
อยากไดสิ่งนั ้นก็เปนประโยชนกับเรา.  แตถาเราไมหลงติดในสิ่งนั ้น 
คําวา   ประโยชนก็เกิดนอย .  ถาสิ ่งนั ้นเราไมหลงติด   แตเราใช 
ทําอะไร  ไปตามเหตุตามปจจัย;  กับที่เราหลงติดมานั้นมันตางกัน. 
แตเดี๋ยวนี้คําวา  “ประโยชน”  ที่เราใช  ที่เราเอามาใชกันนั้น  เพราะเรา 
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เปนทาสของอายตนะ ;  เปนตนวา   สิ ่ง ไหนที ่เราวามีคุณคามาก 
ก็วาสิ่งนั้นมีประโยชนมาก;   ซึ่งคุณคานั้นก็แลวแตมนุษยที่บัญญัติคาที่ 
สิ ่งนั ้น   จะหลงติดสิ ่งนั ้นมากนอย    แคไหน .  ถาหลงติดมาก   เป น 
ทาสของอายตนะมาก  วาสวยมากก็มีคามาก  นี่มันเปนอยางนั้น. 

 
ถาม :  เราพูดไดไหมวา  เปนทาสของประโยชนกับเปนทาสของอายตนะ  นั้น 

คือสิ่งเดียวกัน ? 
 
ตอบ :  อันเดียวกัน   ครับ. 

 
มันก็ตอบอยูในตัว   เพราะเปนทาสของประโยชน  มันก็หวงไว 

ซึ่งประโยชน;  มันก็ไมยอม  แมเพื่อความถูกตอง  มันก็ดึงดันที่จะรักษาประโยชน; 
พอรูวาจะตองเสียประโยชน   มันก็ตอสูด วยความโกรธ .  ฉะนั้น   การรักษา 
ประโยชนอยางไมเปนธรรมนั้นก็คือ  ผิดศีลธรรม,   คือไมมีศีลธรรม  เพราะเกิด 
ความโกรธ .  ถาอยาเปนทาสของประโยชน   มันก็ไมเกิดความโกรธ ; 
เพราะวาความโกรธนั ้นมาจากความอยาก  ความโง.  หยุดอยากดวยความโง 
เสีย  มันก็ไมเกิดความโกรธ.  ทีนี ้ ไมยอมเพราะเสียหนา,  รู ส ึกวาเสียหนา; 
อยางไร ๆ ก็ไมยอม  :  ผิดก็ไมยอม,  ถูกก็ไมยอม,  ถาเสียหนา. 

 
ถาม :  การรูสึกวาเสียหนานี่เปนทาสของอายตนะขอไหน ?   คุณล้ํา    นี่เรียน 

นักธรรมมานานนัก     เลยลืม เสียแลว .    เปนทาสของอายตนะ  
ขอไหน ? 
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ตอบ :  ขอ  ใจ. 
 
ถ ูก ,  ทําไมตอบช าน ัก เล า ;  เร ียนน ักธรรมมาหลายส ิบป   แล วม ัน 

ล ืม   เห ็น ไหม .  ม ัน เป นทาสของอายตนะ   ส วนมโน ;  ม ันรู ส ึกว า เส ียหน า   ไม 
เกี่ยวกับรูป เสียง กลิ่น  รส  ในเวลานี้.  เสียหนาเปนความรูสึก  นับเปนธัมมารมณ ; 
จิตใจของเรารูสึก  เพราะจิตใจของเรากําลังเปนทาสของธัมมารมณขอน้ี  คือการ 
ได หน า   ว า เราต อ งด ี  เราต อ ง เด น   เราต อ งหนึ ่ง เสมอ .  ที ่จะ ให คนชน ิดนั ้น 
ม ันยอมในที ่ป ระช ุม   ม ันไม ยอม   แม ผ ิดม ันก ็ไม ยอม   แม ถ ูกม ันก ็ย ังไม ยอม ; 
เพราะมันจะเอาแตหนาเสียเรื่อยไป,  มันมุงหมายแตจะเอาหนา.  เราก็พอจะมอง 
เห ็น ได แล วว า   โดย เนื ้อ แท   ใจความสําค ัญ นั ้น ;  ถ า เราไม เป นท าสของ 
อายตนะแลว   ก็ปองกันโทสะ   หรือความโกรธ   หรือพยาบาท   หรือ 
อะไรได,  ในรูปใดก็ตาม.  นี่เราควรจะสนใจ. 

 
....      ....      ....      .... 

 
ถาม :  ขอตอไป   คือขอ  โมหะ  ถาเราไมเปนทาสของอายตนะแลว  โมหะ  จะ 

ไมเกิดขึ้น,  คุณประยูร   ตองตอบกอนคนอื่น? 
 
ตอบ :  โมหะ   ก็ค ือความโง ,  วาง าย  ๆ .  ทีนี ้ถ าเราไม เป นทาสของอายตนะ 

เราก็จะทําอะไรตามพอดี  ที่ผมวามาแลวเมื่อตะกี้. 
 
นั ่นม ันอ อมนัก   ทําไม ไม ตอบวา   ความเป นทาสของอายตนะ 

นั่นแหละ  คือโมหะ.  ทําไมไมตอบอยางนี ้ ?  ความที ่ไปเปนทาสของอายตนะ 
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นั ่นแหละ   คือ โมหะ ,  โมหะเหล ือประมาณ   โมหะเหล ือ ที ่จะ เปรียบแล ว ;  
ฉะนั้น  พอไมเปนทาสของอายตนะ  ก็คือไมมีโมหะ  โมหะก็จะไมเกิดขึ้น. 

 
เปนอันวา  เราควบคุมอายตนะได  ไมเปนทาสของอายตนะแลว 

มันก็ปดกั้น   ทางเกิดแหงโลภะ   โทสะ   โมหะ ,  แลวก็จะขจัดโลภะ 
โทสะ  โมหะ  ออกไปไดทันที  ในเมื่อเรากลับเปนฝายชนะแกอายตนะ. 

 
แมวาเรากําลังพายแพแกอายตนะอยู, เกิด  โลภะ  โทสะ  โมหะ  อยาง 

ใดอยางหนึ ่งอยู ;  ถาสติมันมามันกลับได  มันไมเปนทาสขึ้นมาในขณะนั ้นแลว 
มันก็จะสลัดออกไปไดทันที;   ฉะนั ้น  เราจึงเห็นวา  โลภะ  ก็ดี  โทสะ  โมหะ  นี้ 
เราปองกันได  เรากําจัดได  เพราะการที่เราไมเปนทาสของอายตนะนั้น. 

 
นี่คือความหมายสวนใหญ  ที่ตองการจะพูดใหเห็น  และจะทําความ 

เขาใจซึ่งกันและกัน,  และเปนหลักที่สําคัญ  เปนหลักที่เพียงพอวา  สิ่งนี้สามารถ 
จะปองกัน  และแกไขโลภะ  โทสะ  โมหะ  ไดเหมือนกัน  จึงถือวาเปนรากฐานของ 
ศีลธรรมอยางยิ่ง. 

 
....      ....      ....      .... 

 
ทีนี ้  ยังเหลืออ ีกเล ็กนอย   จะพูดถึงคํานี ่  โดยความหมายอื ่นอ ีก  :  

เราเปนทาสของอายตนะ  นั้นคือเปนทาสของสิ่งทั้ง ๖ คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น กาย 
ใจ  ซึ ่งไปเปนเครื ่องสัมพันธก ับ   รูป   เสียง  กลิ ่น   รส  โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ;  
ถาเราอยากจะพูดดวยคําอื่น  ทําใหเปนเพียงอยางเดียว  ไมใช ๖ อยาง,  ไมใชตอง 
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มากถึง  ๖  อยาง  ตามที่อายตนะมันมี  ๖  อยาง;  ทีนี้ไมอยากจะพูดถึง ๖ อยาง 
หรือจะไมใชคําที่มีความหมายแยกออกไปถึง ๖ อยาง,  และทั้งยังเปนคําที่เขาใช 
พูดกันอยูทั่วไปตามถนนหนทาง  ตามบาน  ตามเมืองนี้ดวยแลว. 

 
ถาม :  เราควรจะพูดวา เราไมเปนทาสของอะไร ? 
 
ตอบ :  ไมเปนทาสของเนื้อหนังครับ. 
 
ถาม :  เราไมเปนทาสของเนื้อหนัง  แลวจิตใจอยูที่ไหน ?  คําวา มโน  หรือ 

ธัมมารมณอยูที่ไหน ?  ที่ตอบนี้ ถูกนะ;  ไมใชไมถูก  แตอธิบายไมไดเห็น 
ไหม.  เพราะ แมจะใช “เนื้อหนัง” มันก็กินความไปถึงจิตใจ  เพราะ 
จิตใจมาเปนทาสของเนื้อหนัง;   ธัมมารมณมันปรุงไปจากตนเหตุที่เปน 
เรื่องของวัตถุ  ใจมันมาเปนทาสของวัตถุอีกทีหนึ่ง.  เดี๋ยวนี้ที่พูดกันมาก 
ตามที่ทั ่วไปนั้นพูดดวยคําไหน ?  ถาพูดวา  ไมเปนทาสของเนื ้อหนัง 
นี่มันเปนคําในศาสนา  พูดกันในวัด  ในวา  ในวงศาสนามากกวา.  ถา 
เปนคําชาวบาน  แทนที่จะพูดวา  เปนทาสของเนื้อหนัง  เขาจะพูดวา 
เปนทาสของอะไร ? 

 
ตอบ :  เปนทาสของวัตถุ. 
 
ถาม :  เปนทาสของวัตถุ  นี่เปนภาษาปจจุบันที่สุด  เปนทาสของวัตถุนิยม  เปน 

ทาสของความรูสึกที่เปนวัตถุนิยม  นี่ถาพูดใหเด็ก ๆ ฟงงายจะพูดวาเปน 
ทาสของอะไร  ?  ค ุณ เป นคร ูทั ้ง  ๒ คน  ค ุณต องไปพ ูดก ับเด ็ก  ๆ  ที่ 
โรงเรียน   คุณจะพูดวาอะไร  ใหเด็ก ๆ เขาใจไดทันที ? 
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ตอบ :  เปนทาสของความอยาก. 
 
ถาม :  ความอยากก็  ๖  อยาง;  ไมเอา  เอาคําอื่น,  ความอยากทางตา  ทางหู 

ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ.  คําที่เด็ก ๆ จะฟงถูกทันที  หรือวาคน 
ที่มีความรูสึกอยางเด็ก ๆ จะฟงถูกไดทันที  จะพูดวาไมเปนทาสของอะไร ? 

 
ตอบ :  ไมเปนทาสของความชั่ว. 
 
ถาม :  นี่มันแสดงผลเปนความหมายไดไกลออกไปอีก  เด็กก็ยิ่งฟงยาก.  คุณ 

ประยูร  ภาษาธรรมดา  ตามถนนหนทางทั่วไป  เด็ก ๆ ฟงถูก  อยาเปน 
ทาสของอะไร ?   แลวก็จะไมเปนทาสของอายตนะทั้ง ๖. 

 
ตอบ :  อยาตามใจตนเอง. 
 
ถาม :  อยาเปนทาสของอะไรละ ? ...เอา,  เห็นไหม  พอที่จะนึกมันก็นึกไมได 

แตเวลาพูดมันก็พูดไดอยูบอย ๆ.  
 
ตอบ :  อยาเปนทาสของอารมณ. 
 
ถาม :  มันก็ ๖ นั ่นแหละ ,  อารมณก็ ๖;  แตพอใชได  คอนขางจะใชได . 

เวียนไปอีก  คุณล้ํา  อยาเปนทาสของอะไร ?  ภาษาเด็กที่สุด.  คุณทอง 
คุณชวน  ก็ตองไปหา  ตองไปคิด. 

 
อาตมาอยากจะแนะสักคําวา  ถาใหเด็ก ๆ ฟงงาย  ก็วาอยาเปนทาสเงิน; 

เพราะวา  เงินนี ่มันอยางเดียว   แลวมันไปซื ้อ  รูป  เสียง  กลิ ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
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ธัมมารมณ;  เงินอยางเดียว  ซื้อวัตถุได;  อาจจะซื้อเนื ้อหนังได  ไปซื้อ  รูป 
เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณได.  แตวา เด็กก็คงไมฟงออกทุกคน  ตอง 
อธิบายอีกทีหนึ่ง.  คําวา ไมเปนทาสของเงิน  มันคืออะไร  ขอน้ีสําคัญมากนะ, 
เพราะวาเด็ก ๆ ของเราทุกคนเปนทาสของเงิน  โดยอัตโนมัติ  และไมรูสึกตัว;  จะขอ 
ถามใหตอบเสียอีกที,  ไมบอกทันที. 

 
ถาม :  เด็ก ๆ ของเราเปนทาสเงินโดยอัตโนมัติและไมรูสึกตัว  คืออยางไร.  ทุก 

คนมีลูกมีหลาน  ไปชวยยกเขาหนอย;  คือไปดูที่เด็กลูกของเรา  เด็ก ๆ  
ของเราทั้งโรงเรียน. 

 
ตอบ :  ที่เห็นอยูตอนเชา มักจะไหวพอแมเพราะไดเงิน  พอไมไดเงินก็ไมไหว. 
 

นั่นปลีกยอยเกินไป.  ลูกของเรามันอยากจะเรียนใหมาก  อยากจะสอบ 
ใหสูงสุด  มันอยากไดเงินเทานั้นแหละ  จริงไหม ?  มันไมนึกอะไรมากไปกวานั้น 
อยากจะไดแตเงินเดือนแพง ๆ ที่เรียนกันอยางเอาเปนเอาตาย  และจะเรียนตอ 
ไปในที่สุด  ก็เพราะอยากไดเงินเดือนแพง ๆ นี่มันเตรียมตัวเปนทาสเงิน  ไปเสีย 
ตั้งแตเดี๋ยวนี้;  แตเอาเถอะมันก็เปนกําลังแหงจิต  ที่มันจะไดเรียนดี  เรียนเกง;  
แตมันก็เปนทาสเงิน,  อยากจะเปนทาสเงิน  นี่ ชวยใหเรียนดี  เรียนเกง. 

 
แตใหเรารูไววา  เด็กกําลังเปนทาสเงินอยูโดยอัตโนมัติ  และไมรูสึก 

ตัว นับตั้งแตเรียนชั้นประถมทีเดียว  แลวเปนทาสเงินเรื่อยขึ้นไป  จนกระทั่งถึงชั้น 
มหาวิทยาลัย  แลวมันก็ออกมาเปนทาสของเงิน  จนกวามันจะรูสึกหรือรูจัก.  นี่คือ 
สวนใหญหรือท้ังหมด.  ขอปลีกยอยที่เด็กชกตอย  ทะเลาะวิวาทกันนะ  สวนมาก 
มันก็มีมูลมาจากอันนี้คือเงิน  หรือวัตถุที่จะไดมาจากเงิน. 
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เพราะวาเงินมันใชซื้อวัตถุได  อะไรก็ได  เดี๋ยวนี้ใชซื้อชื่อเสียงก็ยังได, 
สมัยนี้มันเลวมากขนาดเงินใชซื้อชื่อเสียงได;  ฉะนั้น  เรารูความที่เราและลูก ๆ  
หลาน ๆ ของเรากําลังเปนทาสของอายตนะอยูอยางลึกซึ้ง;  เปนทาสของอายตนะทั้ง  
๖ แลวมันก็มาสรุปรวมอยูที่ปจจัย  ที่จะใหไดเหยื่ออายตนะทั้ง ๖ นั้นมา.  เดี๋ยวนี้ 
เราเรียกกันงาย ๆ วา”เงิน”,  เปนทาสของเงินคือของปจจัยที่จะใหไดสิ่งที่ตองการ. 

 
ถาม :  ทีนี้ระวังอีกทีนะ  ระวังอยางใหผิดอีกทีนะ  ตองชวยตอบใหถูกที  ถา 

เราไมพูดวาเปนทาสของเงิน  เราจะพูดอะไรใหชัดกวานั้น  งายกวานั้น 
ฟงงายกวานั้น  เราจะพูดวาอะไร? 

 
ตอบ :  เปนทาสของกิเลส. 
 
ถาม :  เปนทาสของกิเลส!  ถูกแตสํานวนยังไมดี  ไมใชสํานวนเด็ก  เอา! 

เปนทาสของอะไร   จึงจะฟงงายสําหรับเด็ก ๆ? 
 
ตอบ :  เปนทาสของความชั่ว. 
 
ถาม :  ออมออกไปไกลอีกแลว  ก็ถูก  แตมันออมไป.  คุณล้ําตอบ. 
 
ตอบ :  เปนทาสของความเห็นแกตัว. 
 
ถาม :  มันยิ่งกวางไป  คุณประยูรละ.  เอา,  นี่เห็นไหม  มันงายเหมือนกับ 

ที่จะตอบวาเปนทาสของเงิน  แลวก็ไมตอบวาเปนทาสของเงิน,  พอ 
ไดตอบวาเปนทาสของเงินแลวยังจะใหมันชัดกวานั้น  เปนทาสของอะไร ? 
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ตอบ :  เปนทาสของปาก. 
 

 ก็อยางเดียวกันเสียอีก  มันก็เปนเรื่องลิ้น;  นี่เปนทาสของความ 
อรอย;  นี้ยืมคําของพระพุทธเจามา.  สัตวโลกนี่มันเปนทาสของความอรอย: 
อรอยทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  อะไรก็ตาม;  เมื่อเปน 
เรื่องถูกใจมีความอรอย  เราเห็นชัด.  เมื่อสิ่งนั้นมันเปนอิฏฐารมณ  มันก็ใหเกิด 
ความเอร็ดอรอย  ทางตา  ทางหู ทางจมูก ฯลฯ.  แตถาสิ่งที่เราโกรธ  เราไมชอบ 
จะเรียกวาเปนทาสของความอรอยไดอยางไร. 

 
ถาม :  เรื่องที่เราไมชอบ  โกรธเปนฟนเปนไฟ  แลวยังทําใหเราเปนทาสของ 

ความอรอยในกรณีอยางนั้น  นั่นหมายความวาอยางไร ? 
 
ตอบ :  หมายความวา  เราไมไดความอรอยตามตองการ. 
 
ถาม :  มันยังออมอยู  อยากจะถามวา  โกรธนั้นมันอรอยไหม ? 
 
ตอบ :  เวลาโกรธมันอรอยเหมือนกัน. 

 
เมื่อยินดีก็อรอยยินรายก็อรอย,  เรียนวามนุษยนี้เปนทาสของความ 

อรอยทั้งในกรณีของความยินดีและยินราย;  นี่ภาษาของพระพุทธเจา  ทานใช 
ภาษาบาลีก็วา  เปน ทาสของอัสสาทะ. 

 
ขอน้ีเราตองเรียน  เราตองศึกษา  เพราะวาชาวบานมักจะถือวา  สิ่งที่ 

เราไมชอบ  มันไมอรอย;  ความรูสึกของคนทั่วไป  ภาษาของคนทั่วไป  ถาเรา 
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ไมชอบแลวก็ไมอรอย.  ที่เราไมชอบจนเราโกรธนั้น  พอเราโกรธ  มันกลับอรอยขึ้น 
มาอีก ,  นั ่นม ันเป นความอรอยอ ีกนัยะหนึ ่ง;  ได ตบ   ได ต ี  ได ด า  ได ทําก ับเขา 
แลวม ันอรอย .  คนที ่ม ีโทสะมาก   มันยิ ่งอรอย   ได ด าคนใช  ได ต ีคนใช  แลว 
มันอรอย. 

 
ฉะนั้น  จึงรวมความไดวา   เปนความอรอยทั้งในแงที่ยินดี   และใน 

แงที่ยินราย;  และเราก็เปนทาสของความอรอย  อยางคุณชวนหรือใครพูดวา  เปน 
ทาสของกิเลส  มันก็ถูก.  ถาเปนทาสของกิเลส  มันก็จะตองเปนทาสของทั้งฝาย 
ยินดีและยินราย :  มีกิเลสเกิดขึ้นทําใหยินดี  ก็เปนทาสมัน,  ทําใหยินราย  ก็เปน 
ทาสมัน.  เราก็เปนทาสของความอรอย   เพราะไดยินดี  เพราะไดยินราย. 

 
คําวา  “อัสสาทะ”  เปนคําที่แปลยาก   แปลเปนไทยยาก ;  เทาที่นึก 

ออกวา “อรอย” เปนทาสของความอรอย.  ทุกอยางจะใหเกิดความอรอย  คือถา 
นารัก  ก็มี “ความอรอย” ไปอยางหนึ่ง,  ถานาชังก็ให  “ความอรอย”  ไปอีกอยาง 
หนึ ่ง ;  เราก็ม ัวแตรัก   แตชัง  ๆ ,  อยู ตลอดชีวิต .  นี ่ธรรมะตองการจะขจัดสิ ่ง 
นี่แหละ   อยาใหไฟจากความรัก   ไฟจากความชัง  มันมาแผดเผาได ;  เราตอง 
บังคับตัว  อยาใหเปนทาสของอายตนะ. 

 
การบังคับตัวไมใหเปนทาสของอายตนะนี้  มันก็ไม เปนไฟ ;  เมื่อไม 

เปนไฟ,  ที่ตรงกันขามจากไฟ  ก็ตองเปนน้ํา,   อาตมาจึงวา  การบังคับอายตนะ 
ใหคงปรกติอยู ได นี ้  จะเป นน้ําที ่หล อเลี ้ยงความสดชื ่นของชีว ิต ;  ในที ่นี ้หมาย 
ถึงศีลธรรม  คือชีวิตที่ปรกติ   ที่ถูกตอง   จะตองหลอเลี้ยงไวโดยน้ําที่แทจริง 
ซึ ่งไม เป นไฟ   คือบ ังค ับอายตนะใหย ังคงเย ็นอยู ได ,  ไม ว าจะเป นในกรณ ีแหง 
ความยินดีหรือกรณีแหงความยินราย  ก็ตาม. 
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ขอใหทุกคนรูจักน้ําอันนี ้ไว;  น้ํานี ้แหละเย็นแท  น้ํา  คือ  การที่ 
บังคับอายตนะได  เปนน้ําแท ๆ เย็นแท ๆ, จะรดจิตใจ รดศีลธรรมใหยังคง 
สดชื่นอยูได;  จึงจัดวาเปนรากฐานของสิ่งที่เรียกวาศีลธรรม,  เปนอันดับสอง. 

 
การบังคับอายตนะไดเป นอันดับ  ๒ ตอมาจากอันดับ  ๑ คือ 

ความรูสึกตอปรมัตถธรรม  อยางสูงสุดลึกซึ้งวา  “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข 
เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ ้น”. แตถาเราไมบังคับอายตนะได 
เราคงรักษาอุดมคตินั้นเอาไวไมได;  เมื่อบันดาลโทสะ  หรือโลภะเสีย  เราก็ 
ไมยอมรับวาเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ของเรา. 

 
เพื ่อใหเรายังคงรักษาความจริงที ่ว า   ชีวิตทั ้งหมดเปนเพื ่อน 

ทุกข  เกิด   แก  เจ็บ   ตาย   กันไดแลว   เราก็ตองบังคับอายตนะ ;  หรือ 
เรียกวาบังคับตัวเรา  อยาใหไปเปนทาสของอายตนะ,  หรือบังคับอายตนะไว 
อยาใหมันมาเปนนายของเราได.  เลยเกิดเปนคําคูขึ้นมาคูหนึ่งวา  เปนทาสของ 
อายตนะ,  หรือวา  เปนนายเหนืออายตนะ. 

 
เดี๋ยวนี้เราตองการความเปนนายเหนืออายตนะ  สําหรับหลอเลี้ยง 

ศีลธรรมในโลกนี้;  เมื ่อไรคนทั้งโลกเขาบังคับตัวเองได  บังคับจิตได  ไมเปน 
ทาสของอายตนะ   เขาก็ไมเปนทาสของวัตถุนิยม ,  ไมเปนทาสของเงิน 
ไมเปนทาสของความอรอยดวยอํานาจของโมหะ ,  โลกนี้ก็มีสันติภาพแน; 
แตยังมีขอปลีกยอยที่จะดูกันในแงอื่นอีกเปนเรื่องที่ ๓ ที่ ๔ ตอไป ไวพูดกันวันหลัง. 

 
วันนี้สมควรแกเวลาแลว  ก็ตองยุติไวที่กอน;  ใหพระสงฆทานสวด 

บทพระธรรม  เปนเครื่องสงเสริมกําลังใจ  สําหรับผูปฏิบัติสืบตอไป. 
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-  ๖  - 

  ๖  มีนาคม  ๒๕๑๙ 
 
 
 
 
 
รากฐานของศีลธรรมอันดับสาม 
[ การบังคับกระแสแหงความรูสึก  :  อาหาร ] 

 
 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
ในการบรรยายครั ้งที ่  ๖  ประจําวันเสาร  ภาคมาฆบูชา   โดย 

หัวขอ เ รื่อ งวา   การกลับมาแหงศีลธรรม   ในวันนี ้นั ้น   อาตมาจะได 
กลาวโดยหัวขอยอยวา   การบังคับกระแสแหงความรูสึกในฐานะเปน 
รากฐานของศีลธรรมอันดับสาม. 

 
 
 
 

๒๐๓ 
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ขอใหทานทั้งหลายทบทวนใจความสําคัญของการบรรยายครั้งที่แลว ๆ  
มา  ใหแจมแจงอยูตลอดเวลาดวย  วาเรากําลังพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม 
ในสวนที่จําเปนที่สุด  คือการกลับมาของศีลธรรม ;  วาศีลธรรมกําลังไมมี  หรือ 
กําลังหายไป ๆ  จากโลกนี้  ถายังเปนอยูในลักษณะเชนนี้  โลกนี้ก็จะถึงซึ่งความวินาศ. 
พูดเพียงเทานี้  ทานทั้งหลายก็พอจะสังเกตเห็นได  หรือรูสึกไดดวยตนเอง.  ทีนี้ 
เราจะพูดกันโดยรายละเอียด  ใหเขาใจแจมแจงยิ่งขึ้น  เพื่อใหเกิดการกลับมาแหง 
ศีลธรรม   เราตองพูดกันถึงเรื ่อง   ศีลธรรม ,  พอใหรูวาศีลธรรมนั้นคืออะไร 
จนกระทั่งรูไดวา  มันกําลังไมมีศีลธรรม. 

 
[ ตอไปนี้เปนการทบทวนคําปรารภการกลับมาแหงศีลธรรม  จนถึงหนา  ๒๐๗ ] 

 
ในการบรรยายครั้งแรก  และ  ครั้งที่  ๒  นั้นไดพูดถึงเรื่องศีลธรรม 

โดยตรง.  และครั้งที ่  ๓  ไดพูดเกี ่ยวไปถึงสิ ่งที ่เรียกวา  รากฐานของศีลธรรม 
ในแงตาง ๆ  กัน ;  แมกระนั้นก็พูดเพียงเพื่อใหเห็นวา  เรากําลังไมมีสิ่งที่เรียกวา 
รากฐานของศีลธรรม  เปนสวนใหญ.  ยังไมไดมุ งหมายจะพูดกันถึงการกระทํา 
ใหเกิดศีลธรรม  หรือรากฐานของศีลธรรมโดยตรง. 

 
เราพูดกันแตในขอที่วา  เราไมมีรากฐานของศีลธรรม ,  และเรา 

ก็ตองพูดกันถึงสิ่งนี้โดยละเอียดพอสมควร  จึงจะรูวา  เรากําลังไมมีรากฐานของ 
ศีลธรรม.  และเกี่ยวกับเรื่องนี้  เราก็พูดเปรียบเทียบโดยทางวัตถุ  คือเปรียบเทียบ 
กับตนไม  วาตนไมมันจะตั้งอยูไดเพราะอะไร ?  อะไรเปนรากฐานของการที่ทําให 
ตนไมตั ้งอยู ได ?  จนกระทั ่งเราพอมองเห็น  โดยหลักใหญ ๆ  ชั้นหนึ ่งกอน  วา 
ตนไมนี้ตองอาศัยแผนดิน  ตองอาศัยน้ํา  ตองอาศัยอาหาร  ตองอาศัยอากาศ 
และตองอาศัยอุณหภูมิที่เหมาะสม  ดังนี้เปนตน ;  มันจึงจะอยูได. 
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ทีนี้  ตนไมแหงศีลธรรมของเรานี้  ก็อยางเดียวกันอีก  มันจะตองอาศัย 
สิ่งที่เปนรากฐานโดยการเปรียบเทียบ  กับตนไมนั้น  คือวา  จะตองอาศัยแผนดิน, 
จะตองอาศัยน้ํ า ,  จะตองอาศัยอาหาร   อากาศ   และอุณหภูมิ .  ในแงของ 
นามธรรม   ตนไม แห งศ ีลธรรม   จะอาศัยแผนด ิน   คืออะไร ?  เราก ็ได พ ูดก ัน 
แลว  วาจะตองอาศัยแผนดินคือ  ธัมมสัจจะ  ขอสําคัญที่สุดขอหนึ่งซึ่งมีอยูวาสัตว 
ทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น,  ธัมม- 
สัจจะอันนี้  เปนรากฐานของศีลธรรม. 

 
ผูใดมีความรูสึกเปนธัมมสัจจะดังนี้แลว  เรียกวามีรากฐานของ 

ศีลธรรมอยูในจิตใจของบุคคลนั้น ;  ฉะนั้น  เราจึงพยายามทุกอยางทุกประการ 
ที่จะใหเกิดมีความรูสึกชนิดนั้น ;  ซึ่งเมื่อเกิดแลว  จะปองกันการเกิดแหงโลภะ 
หรือราคะ  โทสะ  หรือโกธะ  โมหะหรือมานะ  อะไรตาง ๆ  ได. 

 
ทีนี้  แลวเราก็มาดูวา  เดี๋ยวนี้เรายังขาดรากฐานคือธัมมสัจจะอันนี้ 

ราวกับวา  ตนไมไมมีแผนดินสําหรับจะตั้งอยู  หรือมันมีอยูอยางนอยเกินไป  อยาง 
ไมสมประกอบ  นั้นอยางหนึ่ง. 

 
....       ....       ....       .... 

 
ในการบรรยายครั้งตอมา  ก็ไดพูดถึงรากฐานขอที่จะเปรียบเหมือน 

กับน้ํา  ที่จะหลอเลี้ยงตนไม  วาเราจะตองอาศัยความไมเปนทาสของอายตนะ 
คือไมเปนทาสของ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ ;  ซึ่งสรุปแลวก็ไมเปนทาสแหงรส 
อรอยของกิเลส.  แตเดี ๋ยวนี ้คนบูชารสอรอยของวัตถุกันเปนเบื ้องหนา  บูชาเงิน 
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หรือเปนทาสของเงิน  เพราะเห็นวาเงินนี้จะบันดาลความเอร็ดอรอยตาง ๆ  ใหได ; 
และนั่นก็ยังไมนากลัว  หรือนาหวาดเสียวมาก  เทากับวามันเปนทาสของความอรอย 
อัน เก ิด จ าก ก ิเล ส   :  โ ล ภ ะก ็ใ ห ร ส อ รอ ย ,  โท ส ะก ็ใ ห ร ส อ รอ ย ,  โม ห ะก็ 
ให รสอรอย .  เมื ่อคนไม รู จ ักโทษของความอรอยอยางนี ้  ก็หลงบ ูชาถ ึงก ับเป น 
ทาส   เลยไมมีรากฐานของศีลธรรม   คือไม เอาศีลธรรมเปนหลัก  ;  แต เอาความ 
อรอยทางอายตนะเปนหลัก. 

 
ถาจะสรุปอีกอยางหนึ ่งก็ต องสรุปวา   เปนทาสของเวทนา   ตาม 

ที่พระพุทธองคไดตรัสไว  วาเรื่องสําคัญทุก ๆ  เรื่องนั้น  มันไปสรุปอยูที่เวทนา ; 
เพียงแตไดเงินมาซื้อหาความเอร็ดอรอยเปนสุขเวทนา  นี้มันเปนเพียงอยางเดียว 
เท านั ้น   แตม ันก็เป นกันมาก   คือในโลกนี ้เป นกันมาก   หรือเปนกันแทบทั ้งหมด 
ก็เปนทาสของสุขเวทนา  อยางไมมีทางที่จะสรางซา  มีแตจะรุนแรงยิ่งขึ้นทุกที. 

 
ทีนี้  สวนทุกขเวทนา  มันก็ยังเปนทาสของทุกขเวทนา  เพราะมันไม รู 

วาเปนอยางไร  ก็ยังหลงทําไปในทางที่จะใหเกิดทุกขเวทนา  คือทําสิ่งที่ไมตองทํา 
ทําใหลําบากเปลา ๆ  มันก็ยังทํา.  เพราะทุกขเวทนามันก็มีรสอรอยลอหลอกอยูขาง 
หนา ;  เชนการทําผิดทําชั่วทั้ งหลายเปนทุกขเวทนา   มันก็มีรสอรอยฉาบไวขาง 
หนา   คนจึงหลงบูชาการทํ าความชั่ ว .  ถาเปนคนพาลสันดานหยาบแลว   ได 
บันดาลโทสะ  เปนตน  แลวก็รูสึกวาอรอย  เพราะการไดดาเขา  ไดตีเขา  ไดฆาเขา 
อยางนี้มันก็อรอยไปตามประสาของคนอันธพาล  ;  นั้นมันก็เวทนาชนิดหนึ่งดวย 
เหมือนกัน. 
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สุขเวทนาก็ยั ่วยวนไปทางหนึ่ง,  ทุกขเวทนาก็หลอกใหทําไปทาง 
หนึ่ง,  แมอทุกขมสุขเวทนา  มันก็ยังชวยใหเกิดความโง  ความสงสัย  ความ 
หลงใหล  มัวเมาอยูในสิ่งที่ตนยังไมแนใจวามันเปนอะไร.  ขึ้นชื่อวาเวทนาแลว 
ยอมชวนใหเกิดความสนใจ  ความรูสึกตอสิ่งนั้น ๆ  เสมอไป ;  เรื่องมันจึงไมรูจัก 
จบจักสิ้น.  คนก็เปนทาสของเวทนาอยูอยางนี้  มันจึงไมมีแสงสวาง  พอที่จะ 
รูวาอะไรเปนอะไร. 

 
การเปนทาสของเวทนา  มันเปนของรอน ;  ตอเมื ่อไมเปนทาส 

ของเวทนา  จึงจะเปนของเย็น  ดังนั้นจึงเปรียบเทียบการไมเปนทาสของเวทนา 
นั้น  วาเหมือนกับนํ้า  หรือสิ่งซึ่งไมเปนของรอน. 

 
เมื ่อพิจารณาดูอยางนี ้แลว  เราก็ยังเห็นวา  ในโลกนี ้เต็มไปดวย 

การเปนทาสของอายตนะ  :  เปนทาสของเวทนา,  เปนทาสของรสอรอยทุก 
ชนิด,  และที่เปนกันโดยมาก  หรือสวนใหญนั้น  ก็คือเปนทาสของเงิน  โดยที่ 
คิดวา  เงินจะบันดาลอะไรใหไดทุกอยาง ;  อยางนี้ก็แปลวา  เปนทาสของอายตนะ 
ทั้งโดยตรง  ทั้งโดยออม  จึงมีแตความรอน.  สรุปความวา  เรากําลังขาดรากฐาน 
ของศีลธรรมในขอน้ี. 

 
[จบคําปรารภทบทวน ] 

 
ทีนี้  มาถึงครั้งนี้  จะพูดถึงรากฐานของศีลธรรม  ใน 

สวนที่อาจจะเปรียบกันไดกับอาหารของตนไม   คือตนไม  
นอกจากจะมีแผนดินอาศัย  แลวยังมีน้ํากิน ;  แลวยังจะตองมีอาหาร  คือแรธาตุ 
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ตาง ๆ  ที่มีอยูในดิน  ที่ตนไมจะละลายดวยน้ํา  แลวก็ดูดขึ้นไปเปนปจจัย  สําหรับ 
ปรุงแตงลําตนของมัน ;  นั ้นเราเรียกวาอาหาร  คือสิ ่งที ่ละลายในน้ําได  ตนไม 
ก็ดูดขึ้นไปใชใหเปนประโยชน. 

 
ท ีนี ้  มาด ูถ ึงต น ไม แห งศ ีล ธรรม   ซึ ่งม ันจะต อ งม ีอ าหารอะไร 

อยางถูกตองดวยเหมือนกัน  ถามีอาหารไมถูกตองมันก็ตองเฉาเหี่ยวตาย ;  เหมือน 
กับตนไมทั้งหลายที่ไมไดอาหาร  หรือไมมีปุยเอาเสียเลย  มีแตน้ําลวน ๆ  มันก็อยู 
ไมได  มีแผนดินลวน ๆ  ที่ไมมีธาตุ  ไมมีอาหาร  มันก็อยูไมได  ฉันใดก็ฉันนั้น ; 
ฉะนั้น  เรามาดูตนไมแหงศีลธรรม  วามันตองการอาหารอะไร. 

 
อาตมาอยากจะระบุ  สิ ่งที ่จะเปรียบเทียบกับอาหารของตนไมนี่ 

วาไดแก  การบังคับความรูสึก  หรือวาผูใดจะมีความเห็นวามีอะไรเปนอาหาร 
ก็ลองวามาดู. 

 
ถาม :  คุณประยูร  คิดออก  หรือมองเห็น  วาอะไรเปนอาหารของตนไมแหง 

ศีลธรรม ? 
 
ตอบ :  อาหารในความหมายที่ทําใหตนไมแหงศีลธรรมเจริญงอกงาม  เทาที่ 

ผมคิดไดก็นาจะเปนอุดมคติของความเปนมนุษย  คือถาคนเรามีอุดม-คติ 
ของความเป นมนุษย  ที ่ด ี  ตนไมศ ีลธรรมก็จะเต ิบโตเจริญ ไดอยาง 
หนึ่ง  เทาที่ผมนึกไดตอนนี้. 

 
ถาม :  ลองระลุออกไปสักขอวา  อุดมคตินั้นวาอะไร ? 
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ตอบ :  เชนอุดมคติวา  มนุษยเราตองมีใจสูงกวาสัตว  ดังนี้ครับ ;  แลวเรา 
ก็จะพยายามทําใหใจสูงกวาสัตว  ก็คือมีศีลธรรมขึ้นมา. 

 
ถาม :  เอา,  ทีนี้คุณทอง ? 
 
ตอบ :  ผมวาควรจะเปนสัมมาทิฏฐิที่มองเห็นความเปนจริงวา  ทุกสิ่งทุกอยาง 

เปนทุกขัง  อนิจจัง  อนัตตา  อันนี้จะเปนอาหารของตนไมศีลธรรม. 
 
ถาม :  เอา,  คุณล้ํา ? 
 
ตอบ :  อาหารของศีลธรรมเบื้องตนผมเขาใจวา  ไดแกความละอายและความ 

กลัว  คือ  หิริโอตตัปปะ. 
 

ตามท่ีระบุมานี้  ก็ถูกทั้งนั้น  ไมมีทางจะผิด  แลวแตวาจะมองกัน 
อยางไร.  อุดมคติคือความเขาใจที่ถูกตอง  อยางเดียวกับสัมมาทิฏฐิ.  อุดมคตินั้น 
ก็ตองถูกตอง  เพราะไดเห็นถูกเขาใจถูก  หรือมีความเชื่อถือถูก  ก็เรียกวา  สัมมา- 
ทิฏฐิ  และก็เปนอุดมคติ  เปนอาหารแหงศีลธรรม. 

 
ในขอที่วา  จะทําใหเขาเกิดหิริและโอตตัปปะเปนตนขึ้นมา,  คน 

เดี ๋ยวนี ้ไมมีหิริโอตตัปปะ   ไมละอายความชั ่วยิ ่ง  ๆ   ขึ้นทุกที  ทําความ 
ชั่วโดยเปดเผยขึ้นทุกที  ก็เพราะขาดคุณธรรมขอน้ี ;  นี้ก็เพราะวาเขาไมมีสัมมาทิฏฐิ 
หรือไมมีอุดมคตินั่นเอง ;  ก็จะเห็นไดวา  เปนอาหารของตนไมศีลธรรม  ไดดวย 
กันทั้งนั้น.  มันก็เหมือนกับขอท่ีวา  ตนไมธรรมดา ๆ  นี้มันกินอาหารหลายอยาง. 
คนที่เคยทํานา  หรือเคยขายปุยเขารูดีวา  ตองมีปุยชนิดไหนบาง,  จะใสในตนไม 
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ชนิดไหน,  ใสตนขาวชนิดไหน ;  ก็เพราะวามันมีอาหารอยูหลายอยางที่ตนไม 
ตองการ. 

 
เท าที ่ยกมานั ้น   ก็ถ ูกตอง  ในความหมายที ่มองเห็นไดช ัด  ๆ  หรือ 

ตรง ๆ ;  แลวก็แตกตางกันโดยชื่อ  แตก็เปนอาหารไดดวยกันทั้งนั้น.  เพราะฉะนั้น 
จะพิจารณากันในลักษณะอื่น  คือในลักษณะที่ลึกซึ ้งลงไปกวานั ้น ;  สิ่งเหลานี้ 
ก็จะหยิบข้ึนมาพิจารณาในโอกาสตอไป  ไมใชจะมองขามไปเสีย  หรือปดทิ้งไปเสีย. 
ขอใหจําไวดวยวา  มันมีสิ่งซึ่งเกี่ยวของ  เกี่ยวพันหรือสัมพันธกันอยูอยางนี้  คําตอบ 
นั้นถูกทั้งนั้น  เพราะมันเกี่ยวพันกันอยางไมอาจจะแยกกันได ;  แตถาพูดกันถึงสวน 
ที่มันสําคัญชั้นที่รุนแรง  อยางที่เรียกวา  เอาเปนเอาตายกัน  มีอะไรบางนั่นแหละ 
เราจะนึกถึงสิ่งนั้นกอน. 

 
....       ....       ....       .... 

 
ทีนี ้  อาตมาอยากจะยกสิ่งที ่เรียกวา  “การบังคับความรูสึกไวใหได” 

นี่เปนปจจัยอันสําคัญหรือรุนแรง  แลวก็เปนที่มาของอาหารชื่ออื่น  หรือธรรมะชื่อ 
อื่นไดอีกมากมายหลายอยาง.  แตทีนี้จะพูดถึงอาหารหลักก็แลวกัน ;  วาตนไม 
ตองการอะไรบาง  ในฐานะเปนอาหารหลัก  เราก็จะเอาสิ ่งนั ้นมาพูดกันกอน. 
นอกนั้นก็จะมาถึงเขาตามลําดับเอง ;  ฉะนั้น  ขอใหสนใจ  ทําความเขาใจเกี่ยวกับ 
สิ่งที่เรียกวาการบังคับความรูสึก. 

 
การบังคับความรูสึกนี้  ก็ไดพูดกันมาบางแลว  เชื่อวาบางคนคงจะ 

ยังจําได  วาโลกนี้มันกําลังขาดคุณธรรมขอนี้. 
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ถาม :  เอาความเขาใจที่มีอยูแลวกอน  ที่มีอยูแลวเปนพื้นฐานกอน  การบังคับ 
ความรูสึกตามความรูสึกของทานทั้งหลายนั้นไดแกอะไร ? 

 
คนที่ ๑  ตอบ :  การบังคับความรูสึกนี้ ก็คือการทําสมาธิ  การทําจิตใหเปนหนึ่ง 

เปนจิตที ่เหมาะสมสําหรับจะทํางานได  เปนจิตที ่ไม ม ีสิ ่งเศราหมอง 
เขามารบกวน. 

 
ถาม :  ใครอีก 
 
คนที่ ๒ ตอบ  :  เปนจิตที่มีความสะอาด ความสวาง ความสงบ. 
 
ถาม :  ใครอีก 
 
คนที่ ๓ ตอบ  :  คือความอดกลั้น 
 

ก็ดูซิ  ตอบไดคนละอยาง;  หลายคน   อีกหลายอยางก็ได.  บังคับ 
ความรูสึก  คือความอดกลั้น นั้น เห็นความหมายใกลชิดไดมาก;  เพราะอดกลั้น 
จึงมีการบังคับความรูสึก 

  
ส วนจ ิตที ่สะอาด   สวาง   สงบ   นั ้นม ันเป นผลส ุดท าย ;  แต ถ าจะ 

ลดลงมา  ก็วาเราพยายามทําใหจิตสะอาด  สวาง  สงบ เรียกวาบังคับความรูสึกอยางนี้ 
ก็ไดอยู;  แตยังไมตรงจุดที่ตองการโดยทั่วไป.  ถาบังคับไดสะอาด  สวาง  สงบ  อยู 
ก็มาใกล  หรือคลายกันกับท่ีวาทําสมาธิ;  ทําสมาธิอยู  จิตก็สะอาด  สวาง  สงบ  อยู. 
การทําสมาธินั ้น  ใจความแทจริงไมไดมุงที ่จะบังคับจิตโดยตรง  เพราะวา  คําวา  
“ทําสมาธิ”  นั้นความหมายของมันมากและกวาง  หรือสูงไปกวาเพียงแตวาบังคับจิต. 
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การทําสมาธินี้  มีการบังคับจิตรวมอยูดวยเปนแนนอน;  เพราะวา 
การฝกฝนจิต  มันก็ตองบังคับจิต  ใหอยูในระเบียบหรือหลักเกณฑที่เราไดกําหนด 
ขึ้นไว  วาจะใหทําอะไร  ใหทําอยางไร.  ฉะนั้นการทําสมาธิ  ก็ยังมีใจความที่ 
สูงไป  และดิ่งไปในทางธรรมะชั้นสูง;  ยังไมตรงกับปญหาเฉพาะหนาในโลก 
ปจจุบันของเรา  ที่วา คนในโลกสวนใหญในเวลานี้  ยิ่งไมบังคับความรูสึก 
ยิ่งขึ้นทุกที  คือปลอยไปตามความรูสึกของกิเลสยิ่งขึ้นทุกที. 

 
ฉะนั้น  ไมใหเอาคําในพระคัมภีรมากลาว  หรือไมใหนึกถึงคําใน 

พระคัมภีรกอน ;  แตใหนักถึงขอเท็จจริงที่มีอยูจริงในคนเรา  ในบาน 
ในเมือง  หรือในโลกในเวลานี้  วาคนทั้งหลายกําลังไมบังคับความรูสึกกัน 
อยางไร;  ถามองเห็นขอนี้แลว  ก็จะตอบไดทันทีวา  การบังคับความรูสึกนั้น 
เปนอยางไร. 

 
ถาม :  ฉะนั้นตองเกณฑใหทั้ง  ๓  คนนี้ตอบใหม  วาการบังคับความรูสึกนั้น 

มันคืออะไร ? 
 
ตอบ :  การบังคับความรูสึกในความหมายนี้  ผมวาคือการทําใจเย็น. 
 
ถาม :  เอา,  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  ผมก็ยังมีความรูสึกวา  ความอดกลั้นอดทนเปนเรื่องสําคัญ  เชนเมื่อมี 

ความโกรธเกิดขึ้น  ก็รูจักอดกลั้นอดทนเอาไว.  คนเดี๋ยวนี้เมื่อมีความ 
อยากอะไรเกิดขึ ้นมา  หรือมีโทสะเกิดขึ ้นมา  ก็ทําไปตามความรู 
สึกนั้นเลย  ผมวา  จึงทําใหเดือดรอนกันอยู ? 
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ถาม :  เอา, คุณล้ํา ? 
 
ตอบ :  คือการเห็นแกตัว. 
 
ถาม :  นั่นมันเปนการไมบังคับความรูสึก.  พูดใหแคบเขามา  อยางคาดคะเน 

หรือวาอยางเหมา ๆ เอา. การบังคับความรูสึกนาจะเปนสิ่งที่ เขาใจ 
กันเหลือเกินแลว  คุณประยูรวาใหม. 

 
ตอบ :  การบังคับความรูสึกในความหมาย  ที่เราใชกันอยูเปนประจําทุกวัน ๆ 

ก็คือเราหัดเปนคนใจเย็น  อยาผันผวนไปตามอารมณไดงายๆ. 
 
ก็ได,   อยางผันผวนไปตามอารมณงาย ๆ ก็ใชได;  ความหมายมัน 

เขาอยูในรองรอยน้ี  คือบังคับความรูสึก.  แตอยาใชคําจํากัดเกินไปวา  ทําใจให 
เย็น;  มันตองกินความกวางไปทั้งหมด.  “บังคับความรูสึก”  คํานี้มันมีความหมาย 
เฉพาะของมัน   คือมีความรู ส ึกที ่ต องบังค ับ ;  ไม ใชบ ังคับวา   อยารู ส ึกอะไร 
เดี๋ยวก็เปนคนตายไป  เปนคนสลบไป  ไมมีความรูสึกอะไร. 

 
ความรูสึกในที่นี ้  หมายถึงความรูสึกที่ตองบังคับไว  อยา 

ใหเกิดขึ ้นมา  หรือวาเกิดขึ ้นมาแลว  บังคับใหหยุดเสีย  มิฉะนั ้น  จะเปน 
อันตรายอยางยิ ่ง;  ความรู ส ึกอะไรเปนไปในลักษณะอยางนี ้แลว  ตองบังคับ; 
จะเรียกกันวา  บังคับอารมณก็ได.   คําใหม ๆ เขาเรียกกันวา  อาเวค  ก็มี  คือจิต 
ที่เคลื่อนไปดวยความผลักดันของอารมณอยางใดอยางหนึ่ง   ซึ่งจะออกไปอยูในรูป 
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ของความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  เรียกวา  ความรูสึกในที่นี้.  พูดอยาง 
ธรรมดา  ที่เราพูดกันตามประสาชาวบาน  ก็บังคับอารมณ  บังคับพื้นเพ  ของจิต 
ที่มันจะไหลไป;  และรูวาความรูสึกของจิตนี้  ถาไมบังคับมันจะไหลไปทางไหน 
ไหลไปอยูในรูปของอะไร. 

 
ยกตัวอยางเชน  เมื่อตาเห็นรูป  รูปน้ันสวยก็มี  นาเกลียดนาชังก็มี 

หรือเฉย ๆ ก็มี.  เมื่อตาเห็นรูปแลว  มันเกิดความรูสึกข้ึนตามสมควรแกการเห็น 
หรือตามสมควรแกลักษณะของรูปท่ีไดเห็นนั้น ๆ แลวความรูสึกมันจะไหลไป 
อยางไร. 

 
ถาม :  เทาที่ทราบแลว  ความรูสึกจะไหลไปอยางไร  กี่อยาง  วามาดูกอน? 
 
ตอบ :  ตามธรรมดาของมนุษยเรา  ความรูสึกมักจะไหลไปในทางต่ํา เปนตน 

วา  ตาเห็นรูป  มันจะมีความรูสึกวา  สวยหรือไมสวย  เอาหรือไมเอา 
จะอยูเฉย ๆ ไมไดครับ  จะตองเอาหรือไมเอา  ตองมีการเกลียด  หรือมี 
ความรักตอรูปที่เราเห็นตลอดเวลาครบ;  ตองเกลียด  มิฉะนั้น  ก็ตอง 
รัก  ตองเปนไปในทางที่จะเอามาเปนของเราอยูเสมอ. 

 
ถาม :  ทั้งทางเอาหรือไมเอาก็ตาม  เราเรียกวา ทางต่ํา  ทั้งนั้นเลยหรือ ? 
 
ตอบ :  ก็ถาทําใหเกิดทุกข  ก็เปนวา  ทางต่ํา  ทั้งนั้น. 
 
ถาม :  คุณยืนยังใหชัดลงไปวา  ความรูสึกจะเกิดขึ้นในทางที่จะรัก  หรือจะ 

ไมรัก,  จะเอาหรือไมเอาก็ดี  เรียกวาเปนทางต่ําทั ้งนั ้น.  เอา,  ทีนี้ 
คุณทองละ  เมื่อเห็นรูปแลวมันจะเกิดความรูสึกอยางไร ? 
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ตอบ :  ผมมีความเห็นเหมือนคุณหมอวา. 
 
ถาม :  คุณล้ําละ;  อยาตามเพื่อน  อยาไปเอามาจากหนังสือ  อยาไปจําอะไร 

ที่ไหนมา  เอาจากที่รูสึกอยูจริง  เห็นอยูจริง ? 
 
ตอบ :  เหมือนตาสัมผัสรูป  สวนมากก็ตองพิจารณาไปทางใดทางหนึ่ง  แตโดย 

มาก  ถาไมคุมจิตแลว  มักจะไปฝายต่ํา. 
 
ถาม :  ทีนี้ถาคุมจิตเปนอยางไร? 
 
ตอบ :  ถาคุมจิต  ก็เรามีความขมจิตไวไมใหตกไปตามอารมณที่ชั่วที่ต่ําไป. 
 

ก็ถูกแหละ,  ทีนี้พูดกันอยางใหเขาใจชัด  :  เมื่อตาเห็นรูปเปนตน; 
ความรูสึกจะเกิดขึ้นตามสมควรแกรูปท่ีไดเห็น  และตามสมควรแกภูมิ  ชั้น  แหง 
จิตใจของบุคคล  นั้น. 

 
เดี๋ยวนี้เราพูดเอาตามจิตใจของปุถุชนธรรมดาสามัญเปนหลัก  เราจึง 

พูดไดอยางนั้น;  วาเมื่อเห็นรูปเขาแลว  มันจะยินดี  เมื่อรูปนั้นเปนที่นาพอใจ, 
และยินรายในเมื่อรูปน้ันไมเปนที่นาพอใจ,  หรือวา  จะกระสับกระสายอยูโดยไมรู 
วาอยางไรในเมื่อรูปน้ันไมไดเปนที่นารัก นาพอใจ,  หรือไมเปนที่นารัก  นาพอใจ; 
แตมันมีอะไรชวนใหฉงนอยู. 

 
เพราะฉะนั้น  ในพระคัมภีรจึงแจกไว ๓ อยาง  ตามหลักของเวทนา 

วาสุขเวทนา   ก็ชวนใหหลงรัก   หลงพอใจ ,  ทุกขเวทนา   ก็ชวนใหโกรธ 
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ใหเกลียด  ใหคิดรายไปตามเรื่อง,  และถา  อทุกขมสุขเวทนา  ก็ชวนใหของใจ 
สงสัยหรือบางทีถึงกับใหพะวงหลงไหลอยูก็มี  เพราะอยากจะรูวามันจะเปนอะไร. 

 
สิ่งที่เราไดรูสึกทางตา  ใหเกิดเปนเวทนา ๓ คือ สุขเวทนา, ทุกข- 

เวทนา,  อทุกขมสุขเวทนา; ที่เกิด  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางผิวกาย  ทางใจ 
ก็เหมือนกันอีก  เหมือนกันทั ้ง ๖ อายตนะ.  ฉะนั ้น  เราพูดกันสักอายตนะเดียว 
ก็พอ;  วาพอเห็นรูปแลว  มันก็จะตองเกิดความรู ส ึกตามสมควรแกรูปที ่ไดเห็น 
กับจิตใจของบุคคลผู ทําการเห็น.  ถาเปนพระอรหันตแลว  เห็นก็รู ส ึกไปอยาง 
หนึ่ง,  ถาเปนปุถุชนเห็นก็รูสึกไปอีกอยางหนึ่ง. 

 
....      ....      ....      .... 

 
เดี ๋ยวนี ้เราพูดถึงเรื ่องของปุถุชน;  เพราะวาเรากําลังพูดถึงศีลธรรม 

ในโลกของปุถุชน  ที่กําลังนาอันตราย,  หรือถาจะใหจํากัดความมากไปกวานั ้น 
ก็วา  กําลังพูดถึงเรื่องของบุคคลที่กําลังตองการศีลธรรม .  พระอรหันต 
ทานไมตองการศีลธรรมแลว  เพราะอยูเหนือศีลธรรม  เหนือความตองการศีล- 
ธรรม .  เดี๋ยวนี้เรากําลังพูดเรื่องศีลธรรม  พูดถึงรากฐานของศีลธรรม 
ฉะนั้น   ความรูสึกของบุคคลชนิดนี ้  จะรูสึกอยางไร;  ขอใหศึกษาใหดี  จึง 
จะเขาใจเรื่องที่จะพูดกันตอไป. 

 
ถาม :  เมื่อตาไดเห็นรูป  เปนตน  ยอมเกิดความรูสึกอันแรก  คือเวทนา;  ผัสสะ 

นั ้นถ ือการไดเห ็น   แลวก ็เก ิดเวทนา .  เมื ่อหลังจากเก ิดเวทนาแล ว 
เกิดอะไร  นี่สอบไล ? 
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ตอบ :  เกิดตัณหา. 
 
ถาม :  เกิดอยางไร  วาไป ? 
 
ตอบ :  ตัณหา  ก็คือความอยาก  ความอยากไดในสิ่งที่เราเห็น. 
 
ถาม :  ไมหมด อยางนั้นไมหมด.  ตอบใหหมด  เกิดเวทนาแลวเกิดตัณหา  เกิด 

อยางไร,  เกิดเทาไร  วาไปใหหมด ? 
 
ตอบ :  ตัณหา  ก็คือความอยากได.  ตัณหามี ๓ อยางครับ;  กามตัณหา 

ภวตัณหา  วิภวตัณหา;  ตัณหาที่อยากไดนั่นไดนี่  มันเปนทุกขแรง. 
 
ถาม :  ฟงมามากแลว  ยังไมแนใจ  ลองสอบไลดู.  เอา,  คุณประยูร ? 
 
ตอบ :  เมื่อเกิดเวทนาแลว  ก็เกิดสัญญาจําไดหมายรูตามหลัง  มีความมั่นหมาย 

ตามหลังขึ้นมา. 
 
ถาม :  เกิดเวทนาแลวนา;  มาถึงขั้นผัสสะแลว  เกิดเวทนาแลว  รูสึกพอใจ 

ไม พอใจอะไรไปแล ว  เก ิดอะไรอ ีกต อไป?  ถาเก ิดส ัญญาจําได 
หมายรูวาเปนรูปอะไรนั้น  มันจะตองเกิดกอนเวทนา. 

 
ตอบ :  ทีนี้เกิดความสําคัญของสิ่งนั้น  ในลักษณะแหงความสําคัญมั่นหมาย. 

ไมใชความจําไดหมายรูเสียแลว. 
 
ถาม :  นั่นก็เรียกวาสัญญาอีกแบบหนึ่ง. 
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ตอบ :  เกิดสัญญาที่มีความสําคัญมั่นหมาย  แลวก็จึงเกิดสังขารปรุงแตง  คิด 
วาเราควรจะเอา ,  เราต องเอา ,  หรือเราจะต องทําอะไรก ับสิ ่งนี ้;  นี้ 
เรียกวาสังขาร.  พอเกิดสังขารแลว นี้เรียกวา  เกิดตัณหาขึ้นมา  คือมีใจ 
อยากจะเอาขึ้นมา.  พออยากจะเอาขึ้นมา  ก็จะคิดติดอยูกับสิ่ งนั้น 
ตลอดเวลา   ย ึดมั ่นในสิ ่งนั ้นตลอดเวลา   ตอนนี ้เป นอ ุปาทานแล ว . 
ตัณหาแลวก็อุปาทาน  พอหลังจากเกิดความยึดมั่นในสิ่งนั้นขึ้นมา  ก็จะ 
กอใหม ีภาวะที ่จะเปนเจ าของสิ ่งนั ้น   ก็ค ือเป นภพ .  พอไปเอาสิ ่งนั ้น 
ขึ้นมาจริง ๆ หรือวาแสดงตัวตนเปนเจาของสิ่งนั้นจริง ๆ ก็คลอดออกมา 
เป นชาติ.  พอหลังจากนั ้น   ถาหากวาสิ ่งนั ้นมันเปลี ่ยนแปลงไปตาม 
กฎของสังขารก็กลายเปนชรา  มรณะ  จนเปนทุกข  นั่นจบแลว. 

 
นั่นถูกแลว,  เร่ืองนี้ถาจะพูดใหละเอียดตามหลักเกณฑที่ลึกซึ้ง  ก็พูด 

ตามกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท;   ฉะนั้น  อยูที่วา  จะชี้ใหเห็นกระแสแหงปฏิจจ- 
สมุปบาท  อยางชัดเจนไดหรือไม.  เมื ่อถามวา  เกิดเวทนาแลวจะเกิดอะไร? 
โดยปรกติก็จะตอบไปในทางวา  เกิดตัณหา  โดยจะชี้ใหเห็นวาเกิดตัณหาอยางไร ? 
ถา เวทนานั ้น   เป นที ่ตั ้งท างกามารมณ   ก ็เก ิดต ัณ หาที ่เ ร ีย กว า   กาม - 
ตัณหา ,  ถา เวทนานั ้น   ให เก ิดความรู ส ึกทางความ เป นนั ่น เป นนี ่  ก็เก ิด 
ภวตัณหา  อยากเปนนั่นเปนนี่,  ถาเวทนานั่นมันเลวราย  ชวนใหไมอยาก 
เปนอะไร  หรืออยากทําลายเสีย  ก็เรียกวา   เกิดตัณหาชนิดวิภวตัณหา. 
หลักเหลานี้ควรจะแมนยําอยูในจิตใจของพวกเรา  ที่พูดกันมา  และฟงกันมาเปนป ๆ  
แลว  ก็ตองตอบอยางนักเลง  :  เวทนาทําใหเกิดตัณหา ๓ คืออยางนั้น ๆ ไปเลย. 

 
ถาจะไปใชคําวา  สังขาร  มันก็จะทําใหปนกันมากขึ้น  คือ  ตัณหามันก็ 

เปนสังขารชนิดหนึ่ง  คือเปนสังขารขันธ;  อุปาทาน  ภพ  ชาติ  อะไรก็ลวนแตเปน 
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สังขาร,  เปนสังขารขันธทั้งนั้น;  ก็เลยพูดใหชัดลงไปวาเปน  ตัณหา  แลวเปน 
อุปาทาน  แลวเปนทุกข.  คําวา  สังขารขันธ  รวมพวกนี้ไวหมดเลย. 

 
....      ....     ....     .... 

 
ทีนี้  มาพูดกัน ถึงตัวความรูสึกท่ีมุงหมายในวันนี้ดีกวา  วา  เมื่อ 

เห็นรูปแลว  เปนการสัมผัสทางตาโดยสมบูรณแลว  เกิดความรูสึกที่เปนเวทนา, 
เรียกวา  ความรูสึกที่เปนเวทนา  คือ  สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  อทุกขมเวทนา 
เกิดขึ ้นแลว;  ความรูสึกที ่เปนเวทนานี ้  จะทําใหเกิดความรูสึกที ่เปนตัณหา: 
อยากไดไปในทางกามก็มี,  ในทางเปนนั่นเปนนี่ก็มี,  ไมเปนนั่น  ไมเปนนี่,  อยาก 
สูญไปเสียก็มี.  นี่เปนความรูสึกอันหนึ่งที่จะนําไปสูอุปาทาน  คือยึดมั่นถือมั่น. 

 
เมื ่อ รู ส ึกยึดมั ่นถือมั ่นแลว   ก็จะรู ส ึก เป นตัวตนที ่สมบูรณ ; 

มันก็มีปญหาเกี่ยวกับความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ขึ้นมาทันที;  ก็กลาวไดวา 
ไปจบลงที่ความทุกข.  กระแสแหงความรูสึกนี้  ถาปลอยใหมันไปตามเรื่อง 
ของมัน  มันก็ไหลไป ๆ ไปจบลงที่ความทุกข. 

 
นี ่เราจะตองรู จักบังคับกระแสแหงความรูส ึกนี ้ไว  ;  อยาให 

เกิดขึ้น,  หรืออยาใหไหลไปจนถึงความทุกข.  ถามันเกิดขึ้นแลว  ก็หยุดเสียได 
กลางคัน;  บังคับไว  ก็ไมไปถึงความทุกข. 

 
พอเกิดเวทนาแลว  ก็ม ีสติรู ส ึกทัน   บังค ับ ,  หรือวา  ปรับปรุง, 

หรือวาบิดผันใหมันเลี้ยวไปเสียทางอื่น  ไมใหเกิดตัณหา;  หรือวาแมวาจะเกิด 
ตัณหาขึ้นแลว  มีสติขึ้นมา  ตัณหานั้นก็อาจจะหยุดชะงักหรือดับไปได;  แตมันยาก 
เสียแลว. 
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ในพระพ ุทธภาษ ิตก ็ม ีอยู หลายแห ง   ที ่ว า  เก ิดต ัณหาแล วก ็ด ับ 
ตัณ หานั ้น เส ีย ได;  เพ ราะสติมันมาทัน เรื ่อ งก็ว กกลับ   เป น ไมไหล ไป 
หาความทุกข.  แตความรูสึกอยางนี้เปนความรูสึกในทางธรรมอันละเอียด,  เปน 
ความรู ส ึกในธรรมะชั ้นสูงของบุคคลเฉพาะคน  ที ่ต องการจะไปสูง  จนบรรลุ 
มรรค  ผล  นิพพาน;  เรายังไมพูดถึงเรื่องธรรมะชั้นสูงอยางนี้.  ในเวลานี้.  ใน 
ปญหาขอน้ี   จะพูดถึงเรื่องระดับศีลธรรม  ของคนทั่วไปในโลก  คือระดับคนสามัญ 
ธรรมดาหรือปุถุชน  เพื่อจะคนใหพบวา  เขาไมบังคับความรูสึกกัน  ปญหาในสังคม 
จึงเกิดขึ้น  อยางที่ปรากฏอยูอยางนาเกลียด  นาชัง  นาขยะแขยงที่สุด  เต็มไปใน 
หนาหนังสือพิมพ เปนประจําวัน. 

 
ถาม :  เพราะฉะนั้นใหคุณทองอธิบายวา  สังคมปจจุบันชั้นทั่วไปนี้  มันไม 

บังคับความรูสึกกันอยางไร ?  เอาเด็ก ๆ ของคุณกอนในโรงเรียน. 
 
ตอบ :  ในแงของความโลภ  เห็นเพื่อนมีตุกตามา  หรือมีหนังสือ มีภาพใหม ๆ 

สวย ๆ มา เมื ่อมีความรูสึกอยากจะดู  หรืออยากจะเอามาเปนเจาของ 
ก็เขาไปยื้อแยง,  หรือขณะที่เพื่อนเลนของเลนอยูนั้น ตัวเองอยากจะได 
ก็เขาไปยื้อแยงเอาเลย   นี่ ในแงของความโลภ .  ทีนี้   ในแงของความ 
โกรธ  โดยที่ไมไดยับย้ัง,  เมื่อมีความรูสึก  เชนวาเมื่อเพื่อนมากระแทก 
ลมลง  ไมไดส ืบสาวเคาเงื ่อนวา  ที ่มากระแทกนั ้น  เหตุมาจากอะไร; 
เมื่อสืบไป  สืบมา  ไดความวาเขา  เซถลามาโดยบังเอิญ   แตก็ถูกคนที่ 
เขาเซไปถูกนั้นชกตอยเอาแลว  มันจึงไดเกิดเรื่องขึ้น.  ทีนี้   ในแงของ 
ความหลง  ก็คือหลงอยากจะไดเชนนั้น  จึงทําใหเกิดเรื่องขึ้น. 

 
ถาม :  นี่ของพวกลูกเด็ก ๆ ในโรงเรียนโดยมาก.  เอา,  คุณล้ํา  ในฐานะที่เปน 

กํานัน  ลูกบาน  ประชาชน  ตามถนนหนทาง  ตามตลาด. 
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ตอบ :  ความอยากไดของคน  สวนมากก็มันมีหลักอยูที่การเห็นแกตัว ;  เมื่อ 
เห็นสิ ่งที ่เราไมควรไดก็อยากได  โดยไมไดคิดถึงสิทธิของผู อื ่น  อันนี ้ทํา 
ใหคนเกิดความโลภโดยไมมีเหตุผล  ดวยความอยากได  แลวก็ไมไดคิด 
ถึงสิทธิของผูอื่น. 

 
ถาม :  โดยรายละเดียดบางสวนมันเปนอยางนั้น ;  แตเราควรจะพูดโดยหลักที่ 

กินความรวบหมด  วาเราในฐานะที่เปนกํานัน  จะปกครองคน  เราคนหา 
มูลเหตุอันลึกซึ้ง  วาพวกอาชญากรทั้งหลายเหลานั้นประกอบอาชญากรรม 
เพราะวามันไมบังคับความรูสึก  พูดอยางนี้ถูกไหม ? 

 
ตอบ :  ถูกครับ. 
 

ถูกอยางยิ่ง,  ถูกโดยใจความดวยนะ ;  ทีนี้ก็ไปหารายละเอียดเอาซิ. 
ที่มันชกตอยกันก็ดี  ที่มันขโมยกันก็ดี,  ที่จองลางจองผลาญ  กอเวรอะไรกันก็ดี,  แม 
ที่สุดที่มันไมชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ในกรณีที่ควรชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  มันเปน 
อันธพาล  เปนพลเมืองเลว  เปนอะไรไปเสียหมดก็ดี ;  เพราะลวนแตไมบังคับ 
ความรู ส ึก.  จึงขอรองใหคุณยกตัวอยางมาใหฟ ง  ตามที ่ม ันเปนอยู จริง  ตาม 
ถนนหนทางทั่ว ๆ  ไป  มันมีอะไรบาง?  เราจะไดรูจักการไมบังคับความรูสึกกันให 
ถูกตอง  แลวเราก็จะไดเกลียดชัง  สิ่งเลวรายนี้. 
 
ถาม :  ทีนี้  คุณประยูร  ในฐานะที่ เปนหมอ  ตองแสดงโทษของการไมบังคับ 

ความรูสึก  สวนที่มันเกี่ยวกับหมอดูซิ  วาอยางไร ?  มีอะไรบาง ? 
 
ตอบ :  เรื ่องที ่เกี ่ยวกับการที ่ไมรู จ ักบังคับความรู ส ึก  แลวมีผลมาถึงสุขภาพ 

อนามัย  ที่เห็นไดชัด ๆ  อยูเดี๋ยวนี้ก็คือ  ขอ  ๑  ยาเสพติดใหโทษ  นี่เห็น 
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ไดชัดวา  เราไมรูจักบังคับความรูสึก  ตั้งแตยาเสพติดอยางแรง  ตั้งแต 
เฮ โรอ ีน   ลงมาจนกระทั ่งถ ึงส ุรา   เสพติดออน  ๆ  ;  นี ่เป น เพราะ 
ไมรูจักบังคับท้ังนั้น  จึงทําใหคนเสียสุขภาพอนามัย  เพราะยาเสพติด 
จนมาถึงสุราแยะ  นี่ขอท่ี  ๑. 
 

ขอท่ี  ๒.  เกี่ยวกับอาหารการกิน  เกี่ยวกับเรื่องอาหาร ;  เพราะ 
คนเราเปนทาสของลิ้น   คือไม รูจักบังคับความรูสึก   เกี่ยวกับรสชาติ 
อาหาร  หลงติดในรสชาติของอาหาร  มีอะไรก็อยากจะใหมีรสอรอย 
ตามที่ของสมัยใหมมันปรุงแตง  สงมาขาย. 
 

เปนตนวา  ผงชูรส  เดี๋ยวนี่กินไปกินมาจนชักจะประกาศวา 
เริ ่มมีโทษ .  นี ่ผงชูรสปลอมก็ม ีเยอะแยะ   แลวก็ใส เข าไปใหมาก  ๆ  
ยิ ่งใสมากมันยิ ่งหวาน  ยิ ่งอรอยเขาเรื ่อย.  เราไมรูจักบังคับความรูส ึก 
รสชาติในอาหารเลยวา   แคนี ้ม ันก ็พอ   ไม จําเป นต องไปกินรสชาติ 
มัน ,  อยางนี ้ไม เอาก็ปลอยไปตามรสชาติของผงชูรส   ก็ใสเพิ ่มเขา 
ทุก ว ัน  ๆ  ;  จน เดี ๋ย วนี ้  แม แต น้ําพ ริก ก ็ใส ผ งช ูรสค รับ   ใส หมด 
ทุกอยาง   และใสมาก  ๆ   ดวย   ซึ ่งลวนแตจะใหโทษตอไปอีกนาน 
ที่เปนอยูชัด ๆ. 
 

อีกอยางหนึ่ง เกี่ยวกับความหิวของอาหาร ตามปรกติ  มนุษย 
เราควรจะกินอาหารใหเปนมื ้อเปนเวลา  ตามที่คําโบราณ  คนเฒา 
คนแกเขาเขียนไววา  “ไมควรซื้อก็อยาไปพิไรซ้ือ  ใหเปนมื้อเปนคราว 
ทั้งคาวหวาน”. แตเราไมคอยบังคับความรูสึกเกี่ยวกับอาหาร ; เพราะวา 
เดี๋ยวนี้มีแมคาเรขายหรืออะไรตาง ๆ  เปนอาหารที่มาใหม  ผานหนา 
บ านเราสลอนไดทุ กวัน . เมื่ อเราเห็นอะไรก็จะกินเสียเรื่อยทั้ งว ัน 
ซึ่งจะทําใหกินบอย  ก็คือเด็กในตลาด  ทําใหกินบอย ๆ.  อาหารก็ 
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ยอยไมคอยไหว,  กะเพาะก็ยอยไมคอยไหว,  กินไปกินมา  ถึงยอยไหว 
ปริมาณมันก็เกิน  จึงกลายเปนโรคอาหารเกิน,  หรือไมอยางนั้น  ก็เปน 
โรคอาหารเสีย ;  เพราะไปชอบความรูสึกที่ชอบกินอาหารรสอรอย ๆ  
ซึ่งยังมีอีกหลายอยาง.  ถาจะพูดก็ไปอีกนาน  ผมขอแค  ๓  อยางนี้กอน. 
 

ถาม :  สามอยางคืออะไร ? 
 
ตอบ :  คือ  ๑  เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ  ๒  เกี่ยวกับรสอาหาร,  สองครับ 

ไมใชสาม. 
 
ถาม :  สุราละ,  นี่กําลังพูดถึงสุราใชไหม ? 
 
ตอบ :  ผมรวมไปไวในยาเสพติดอยางเบา ๆ  ครับ  ๑  ยาเสพติดใหโทษอยาง 

แรง  ๒  สุรา  ๓  รสชาติอาหาร. 
 
ถาม :  ตามสถิติของทางสาธารณสุข  ที่ประกาศอยูปาว ๆ  อยูแทบทุกวัน  สถิติ 

เกี่ยวกับกามโรคมากหรือนอยกวาสถิติเกี่ยวกับยาเสพติด ? 
 
ตอบ :  กามโรคเดี๋ยวนี้มากกวายาเสพติด. 
 
ถาม :  ทําไมคุณไมพูดกอน? 
 
ตอบ :  แตนี้ผมเอาแตที่เห็นชัด ๆ  งาย ๆ. 
 
ถาม :  อันไหนละ  ที่ไมเปนการบังคับความรูสึกยิ่งกวากัน ? 
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ตอบ :  ถาพูดถึงความรุนแรง  กามโรคแรงกวาครับ  ที่ไมบังคับความรูสึก ; 
เพราะวากามโรคเปนโรคที่ติดตอไดทางเดียวเทานั้น  คือทางอวัยวะ 
เพศ   โดยการสืบพันธ ;  แตกลายเปนวาโรคนี ้ยิ ่งระบาดมากขึ ้น  ๆ  
โดยเฉพาะในเด็ก  และตั้งกองควบคุมโรคมาตั้งนานแลว  ก็ไมสําเร็จ 
สักที.  โรคก็ระบาดเพิ่มมากขึ้น  ก็แสดงวาบังคับความรูสึกไมไดเพราะ 
มันไปในทางนั้นทางเดียวครับ  ทางอื่นติดตอไมได. 

 
ไดยินจากประกาศสารณสุขวา  อันตรายจากกามโรคระบาดเขาไป 

ในโรงเรียนยิ่งกวายาเสพติด  เชน  เฮโรอีน  เปนตนเสียอีก.  เราออกชื่อ  เอยแต 
ชื่อก็พอ  รายละเอียดไมตองบรรยายก็ได ;  เชน  ไมบังคับความรูสึก  ทางยา- 
เสพติด  ทางเพศ  ทางกินอยู.  นี่มันยังมีอีกมาก  สําหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไป. 
 

ถาอยางไรก็ลองนึกถึง,  หลักที่นึกถึงกันไดงาย ๆ  เชน  อบายมุข  ๖  
ซึ่งเปนประตูแหงอบาย  ถาไปทําเขาแลวก็พลัดตกลงไปในอบาย  ดื่มนํ้าเมา  เที่ยว 
กลางคืน   ดูการ เลน   เลนการพนัน   คบคนชั่ว เปนมิต ร   เกียจคราน  
ทําการงาน  อะไรก็ตามที่เปนประตูแหงอบาย  แลวก็นํามาซึ่งอันตรายเหลานี้  คือ 
ยาเสพติดบาง  กามโรคบาง  การทะเลาะวิวาท  ฆาฟนกันบาง  ซึ่งเปนปญหาทาง 
ศีลธรรมโดยตรง. 

 
อยาลืมวาเรากําลังพูดถึง  ปญหาทางศีลธรรมโดยตรง  และโดย 

เฉพาะอยางยิ่งของสังคม ;  ตองเหลือบตามองไปทางสังคม  กอนที่จะมองมา 
ในปา  หรือในวัด  ซึ่งมันเปนระดับที่สูงขึ้นไป  แลวก็จนเลยระดับของศีลธรรม 
ไปเสียแลวก็มี.  ปญหามันเกิดขึ้น  จนเราตองเอามาอภิปรายกันนี้  คือ  ปญหา 
ของทางสังคม ;  ฉะนั้น  เหลือบตาดูทางสังคมไวเสมอวา  สังคมจะวินาศ 
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เพราะวาศีลธรรมมันไมมี.  ศีลธรรมนี้กําลังเหมือนตนไมที ่ขาดอาหารแลว 
กําลังจะตาย ;  ศีลธรรมไมมีอยูในจิตใจของคนเหลานั้น. 

 
....       ....       ....       .... 

 
วันนี้ก็ระบุกันถึงหัวขอพอสมควรแลว  อาจจะเอาไปคิดนึกไดเองแลว 

ไปขยายออกไปอีกไดเอง  จนรูทั่วถึงวา  สังคมนี้มันขาดการบังคับความรูสึก. 
ทีนี้คนเขาใหความสําคัญแกธรรมะขอน้ีนอยเกินไป ;  คนสมัยนี้ใหความสําคัญแก 
ธรรมะขอนี้ที ่เรียกวาบังคับความรูส ึกนี ่  มันนอยเกินไป,  และนอยลงทุกที, 
เรียกวานอยยิ่งขึ้นทุกที  ก็ได. 

 
ถาม :  มองเห็นขอนี้หรือเปลา  วาเดี๋ยวนี้คนในสังคมนี้  ตลอดจนถึงผูจัดการ 

ศึกษาของสังคม  หรือของโลก  ใหความสําคัญแกธรรมะขอน้ีนอยเกินไป 
หรือจนกระทั ่งไมมีเหลือ  คือไมไดใหความสนใจเสียเลย,  คุณทอง 
มองเห็นไหม  ขอเท็จจริงอันนี้  ถามองเห็นคุณวาไปดูซิ ? 

 
ตอบ :  สังคมปจจุบัน  ถาจะมองโดยเฉพาะในแงของการศึกษา  เกือบจะไมได 

มองกันถึงปญหาเรื่องการระงับความรูสึกนี้เลย. 
 
ถาม :  เชน,  เชนอะไรบอกมาเลย ? 
 
ตอบ :  ในโรงเรียนเราไมมีการสอนกันถึงวิชาศีลธรรมเหลานี้เลย ;  โดย 

เฉพาะมุงไปในหลักสูตรที่ทางกระทรวงเขาบังคับ  ใหทําการสอน.เรา 
จะทําไดก็โดยที ่เราทําขึ ้นเอง  จัดสรรขึ้นมาเอง  เพื ่อที่จะระงับยับยั้ง 
พวกเหล านั้ น เสี ย .  เขาไปส ง เสริมแต เรื่อ งที่ ทํ าอย างไรจึ งจะมี , 
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ทําอยางไรจึงจะไดขึ้นมา ;  ไปสงเสริมเสียอยางนั้นเปนสวนมาก.  ทีนี้ 
ในสังคมก็เหมือนกัน  อยางบางคนพูดออกมาเลยวา  การทําอะไรตามความ 
รูสึกหรือความตองการของตัวนั้น  เปนยอดปรารถนาของเขา ;  สังคมเขามา 
มองอยางนี้. 

 
นี่ถูกอยางยิ่ง.  ขอใหทุกคนสังเกตเห็นอันตรายอันรายกาจขอน้ีกันไว 

วากําลังระบาดรุนแรงขึ้น ;  ในโรงเรียนไมมีเลยที่จะสอน  หรือจะอบรมใหเกิด 
ความรูสึกกลัวสิ ่งนี ้.  แตโบราณเขามี  แมไมมีการสอนโดยตรง  ก็มีการอบรม 
โดยออม ;  เขาสอนเด็ก  อบรมเด็ก  ใหรูจักกลัวบาป. 

 
กลัวบาป   คําเดียวก็พอ   มันจะบังคับความรูส ึกอยางที ่เรียก 

วาฉับพลันได ;  พอมันนึก  กลัวบาปขึ้นมาเทานั้น  มันก็ระงับความรูสึกอันนั้นไว 
ได.  แลวเด็ก ๆ  เขาก็แสดงอาการกลัวบาป  สะดุงตอบาป  ชะงักทันที  อยูบอย ๆ ให 
เพื่อนเด็ก ๆ  กันเห็น ;  เด็ก ๆ  เพื่อน ๆ  กัน  มันก็พลอยติดนิสัยอยางนั้นไปดวย ; 
พอจะทําอะไรลงไป  เพื ่อนทักวา  บาป  ละก็หยุดชะงัก ;  นี่ก็เลยติดนิสัยตอ ๆ  
กันไปที่วา  พอบาปแลวก็สะดุง  กลัวบาป  โดยไมตองมีเหตุผล  ไมตองถามเหตุผล. 
นี้ก็เปนผลดีเรื่อย ๆ  มา  จนกวาจะมีการศึกษาอยางใหม  ที่มุงหนาแตใหเกิดความ 
กาวหนาในการไดซึ่งผลิตผลอยางเดียว  ฉะนั้นแทนที่จะบังคับความรูสึกอยางที่เรา 
ตองการ  มันกลายเปนสงเสริมความรูสึกใหมากยิ่งขึ้นไปอีก. 

 
ฉะนั้น  การศึกษา  ในโรงเรียนปจจุบันนี้  ประถม  มัธยม  อุดม  หรือ 

อะไรก็ตาม   ลวนแตส งเสริมความรูสึกให รุนแรงยิ่ งขึ้นไปทั้ งนั้ น   ไม บั งคับ 
ความรูสึก  ไมหามลอความรูสึก  จนกระทั่งเกิดเปนหลักที่ถือกันอยางยิ่งวา  
“ปลอยตามความรูสึกละก็  เปนประชาธิปไตย ,  ไมปลอยตามความรูสึก 
ละก็เปนเสียเสรีภาพ”. 
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เรื่องนี้มันเปนเรื่องของธรรมชาติ  เรื่องของกิเลสอยูอยางเต็มท่ีแลว 
เพราะกิเลสตามธรรมชาติ  มันอยากจะเอาตามความรู ส ึก   อยู อยางเต็มท่ี 
แลว ;  นั่นคือคนธรรมดาสามัญ.  แตคนเดี๋ยวนี ้เลวไปกวาธรรมดาสามัญ  คือ 
ไปสงเสริมความรูสึกเขาอีก ;  ฉะนั้นจึงไดรับทุกข  ไดรับโทษ  ในสังคมนี่  ยิ่งกวา 
คนสมัยโบราณ  ที่เขาปลอยไปตามธรรมดาสามัญ  เพราะไมมีอะไรกระตุน  หรือ 
สงเสริมความรูสึกเหมือนคนในสมัยน้ี.  นี้ถาจะพูดอีก  เดี๋ยวก็จะหาวาดาอีก,  ดา 
ก็ได,  จะหาดาก็ได. 

 
อยากจะพูดถึงสัตวเดรัจฉานนั่นแหละ  มันก็ปลอยตามความรูสึก 

ของมัน ;  แตมันไมมีอะไรไปกระตุนใหมันมากไปกวาธรรมชาติ  ไมมีสิ่งอะไร 
ประดิษฐชนิดที ่พิถีพิถัน  วิเศษวิโสขึ ้นมากวาธรรมดา.  ฉะนั ้น  ความรูส ึกของ 
สัตวเดรัจฉานก็ยังอยูในระดับธรรมดาไปตามเดิม  มันจึงไมมีปญหาเรื่องบังคับความ 
รูสึกอะไรกี่มากนอย  มันก็อยูตามสบายของมันได. 

 
พอมาถึงมนุษยเรา  ที่เปนมนุษยสมัยแรก ๆ  ยังไมมีอะไรเจริญทาง 

วัตถุ  ไมมีอะไรยั ่วความรูสึก   เขาก็บังคับความรูสึกกันเสียแลว ;  ศีลธรรม 
ในชั้นแรกของมนุษย  ชนิดที่เราเรียกวาปาเถื่อนนั้น  ยังมีศีลธรรมดีกวาของมนุษย 
สมัยนี้  ที่เรียกวาคนเจริญ. 

 
ถาเราศึกษาประวัติศาสตร  ทางศีลธรรมของมนุษยมาตั้งแตแรกเร่ิม 

เดิมที  จะยิ่งพบวาคนปานั้นมีศีลธรรมดีกวาคนที่เจริญแหงยุคปจจุบันนี้ ;  หาม 
อะไรก็หามไว  ในลักษณะที่เรียกวา  ตาบู  คือคําหามของของที่ตองหามอยาง 
เด็ดขาด  ไมตองชี้เหตุผล ;  เพราะไมอาจจะชี้เหตุผลหรืออะไร  ใหแกกันและ 
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กันได  แตเขาก็กลัวอยางเต็มท่ี  รักษากฎระเบียบเหลานี้ไวไดอยางเต็มท่ี  เลยมี 
ศีลธรรมดีกวาคนสมัยนี้. 

 
ฉะนั้น  จึงขอแทรกตรงนี้สักหนอยวา  อยาไดไปโงใหมาก  จนถึงกับ 

ไปดาใครวาคนปา  คนดง.  ระวังใหดีเถอะ,  คนปาคนดงนั่นแหละมีศีลธรรม 
ดีกวาคนสมัยนี้  ที่ไปดาใครวาคนปาคนดง ;  อาตมาเองก็เคยชอบดาหรือวาเขา 
วาชาติปา  ชาติเถื่อน  ชาติคนปาคนดงนี่เหมือนกัน  มาแตกอน.  แตเดี๋ยวนี้ 
มาสังเกตเห็นวา  เรามันผิดเสียแลว. 

 
ที่ปาดงยังมีศีลธรรมดีกวา  ที่ไมปาดงอยางสมัยน้ี  ซึ่งเปนทาสของ 

กิเลสมากเกินไป ;  เพราะไมบังคับความรูสึกทางกิเลสกันเสียเลย  โดยเฉพาะทาง 
กามารมณ  ฉะนั้น  จึงมีการทําผิด  เปนอาชญากรรมขึ้นเต็มไปหมดในโลกนี้  ใน 
เวลานี้  และจะยิ่งขึ้นไปทุกที.  ตนเหตุของมันก็คือการไมบังคับความรูสึก 
อยางที ่ได กล าวมาแล ว  ;  ฉะนั ้น   จึงขอให สนใจสิ ่งที ่เร ียกว า   การบ ังค ับ 
ความรูสึก  นี้แหละใหดี ๆ. 

 
....       ....       ....       .... 

 
ทีนี้  อยากจะใหสังเกตดูตอไปวา  มันขึ้นอยูกับรากฐานขอแรก  ขอท่ี 

กอนหนานี้  ที่เรียกวา  การไมเปนทาสทางอายตนะ,  มันเนื่องกันอยู 
อยางแยกกันไมได.  ที่เรียกวาเปนทาสทางอายตนะ,  เปนทาสทางตา  ทางหู 
ทางจมูก  นั้น  ก็เพราะการไมบังคับความรูสึก  หรือเพราะไมสามารถบังคับความ  
รูสึก  ฉะนั้นเมื่อเราตองการจะใหมีความไมเปนทาสทางอายตนะนี้  เราก็ตองชี้ใหเห็น 
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ทางใหเขาเห็นวา  จะตองทําอยางไร ;  ดังนั้น  เราจึงจะตองพูดถึงเรื่องนี้ติดกันไป 
โดยไมแยกกัน. 

 
ถาเมื่อตองการจะไมเปนทาสของอายตนะแลว   เราก็จะตอง 

มีการบังคับความรูสึก  ฉะนั้นจึงตองเอามาเนื่องกัน  ติดกัน  แฝดตอกันไปเลย ; 
เมื่อบังคับความรูสึกไดแลว  ก็จะไมเปนทาสทางอายตนะ.  นี่พวกอาชญากรทั้งหลาย 
ไมวาชนิดไหนหมด  ประกอบอาชญากรรมนั้น ๆ  ก็เพราะวาเขาเปนทาสของอายตนะ 
ใด  อายตนะหนึ่ง  ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ.  ถาจะปองกันอาชญากรรมนั้น 
ก็ตองปองกันความเปนทาสของอายตนะ,  หรือจะใหไมเปนทาสของอายตนะ 
ก็ตองมีการบังคับความรูสึกอยางที่วานี้. 

 
ฉะนั ้น  เราจะตองศึกษาเรื ่องของจิตใจ  ในแงนี ้ในมุมนี้  เพื ่อให 

เขาใจไดวามันเกิดความรูสึกขึ้นมาอยางไร  ในจิตใจของคนเรา,  และมันจะเดินไป 
อยางไร,  ตามปรกติมันจะเดินไปทางฝายต่ํานั้น  มันเดินไปอยางไร ;  รายละเอียด 
ก็คือเรื ่องปฏิจจสมุปบาท.  จงไปศึกษาเรื ่องนั ้นเป นพิเศษ   ก็จะเขาใจราย 
ละเอียดเปนพิเศษ ;  แลวก็มาแยกแยะเอาเฉพาะเรื่อง  เฉพาะกรณี  เฉพาะยุคสมัย 
เฉพาะถิ่น  ภูมิประเทศอะไรก็ตาม  วาจะตองศึกษาฝกฝนเพื่อบังคับความรูสึกกัน 
อยางไร. 

 
....       ....       ....       .... 

   
ทีนี ้ก ็มาถึงป ญหาใหญ   ที ่ว า  เดี ๋ยวนี ้เก ิดน ิยมการไม บ ังค ับ 

ความรูสึก ;  มันยิ ่งกวาแฟชั่นไปเสียอีก  ที่วาเราไมบังคับความรูสึก  เราจะ 
ปลอยตามกิเลส  จะเอาตามความสบายใจของเรา. 
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นี่เปนเรื่องที่อันตรายมาก  เลวรายมากอยูอยางหนึ่งแลว ;  ที่เลวราย 
ยิ่งไปกวานั้นอีก  ก็คือวา  การศึกษาที่เขาจัดขึ้นในสถานที่ศึกษานั้น  ก็ไมมีการ 
สั่งสอนเรื่องบังคับความรูสึก  อยางที่เราพูดกันมาแลว ;  ซึ่งก็เปนอยางนี้กัน 
ทั้งโลก   และเกิดมิจฉาทิฏฐิอยางแรงราย  วามนุษยเราตองปลอยไปตาม 
ความรูสึก,  อยาไปบังคับความรูสึกเขา  มันจะหมดความสุขเสีย. 

 
นี่พวกลูกเด็ก ๆ  ไมรูอิโหนอิเหนอะไร  เกิดขึ้นมาถูกสอนอยางนี้  เขา 

ก็เอากันใหญ  คือปลอยไปตามความรูสึก  จนไมรูทิศเหนือใต  ไมรูดีรูชั่ว  รูผิด 
รู ถ ูก  ;  โลกนี ้จ ึงกําลัง เปน โลกที ่ไมมีก า รบังคับความรู ส ึก  ;  มีแตจะ  
สง เส ริม   หรือปลอ ย ไปตามความรู ส ึก   มันจ ึง เป น โลกที ่เต ็ม ไปดวย 
อาชญากรรม.  นี่ความมุงหมายที่จะพูดกันถึงรากฐานของศีลธรรมขอน้ีคืออยางนี้. 

 
....       ....       ....       .... 

 
ทีนี้  อยากจะพูดใหชัดเจนลงไปในขอที่วา  การบังคับความรูสึกนี่ 

เราจะแบงเปน  ๒  ระยะคือ  ระยะที่จะไมใหเกิดความรูสึกอันเลวราย 
นั้น   นั่นก็ตองบังคับไว,  แลวก็บังคับความรูสึกที่มันไดเกิดขึ้นมาแลว 
อยาใหมันลุกลามตอไป  จนถึงอันตราย  จนถึงขีดสุด,  นี้ก็อีกระยะหนึ่ง ;  
จึงเกิดเปน  ๒  ระยะ. 

 
ถาม :  การบังคับความรูสึกทั้ง  ๒  ระยะนี้  เทาที่เราศึกษาเลาเรียนกันมาแลว 

จะบังคับดวยอะไร ?  ดวยธรรมะชื่ออะไร ?  คุณทองวามากอนสําหรับ 
เด็ก ๆ  ธรรมะชื่ออะไรที่จะชวยบังคับความรูสึกทั้ง  ๒  ระยะ ?  คุณประยูรก็ 
ได  คุณทองยังนึกไมออก. 
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ตอบ : ขันดี. 
 
ถาม : คุณล้ําละ ? 
 
ตอบ : โสรัจจะ  ความเสงี่ยม. 
 
ถาม : นั่นมันหางเล็กของขันติ ;  เอา,  คุณทองอีกที ? 
 
ตอบ : สําหรับเด็ก ๆ  ก็  การไมตามใจตัวเอง. 
 

การไมตามใจตัวเองจะทําไดอยางไร.  บังคับความรูสึกไมใหไปตาม 
ความรูสึกของกิเลส  บังคับดวยอะไร,  นี่แหละคือการสอบไล  ประจําเดือน 
ประจําป  อะไรก็ตาม.  เทาที่เราไดฟงมาแลว  ไดศึกษามาแลว  หลายปแลว 
ก็ขอใหไปทบทวนดู  จากหลักในพระบาลี  ในพระคัมภีรที่อุตสาหนํามาสั่งสอนกัน 
ก็ดี,  หรือวาจากการสังเกตจากภายในจิตใจของตนเองก็ดี  มันยอมจะตรงกันถา 
ถูกตอง.  ถาเราสังเกตถูกตอง  จับฉวยไดถูกตองมันก็จะตรงกันกับในพระคัมภีรที่ 
พระพุทธเจาทานตรัสไว. 

 
ถาม :  สําหรับการจะบังคับความรูสึกนั้น   มีสิ่งแรกที่จะตองนึกถึงกอน 

สิ่งที่เรียกวา  ขันติ,  สิ่งนั้นคืออะไร. 
 
ตอบ :  การขมจิต. 
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การขมจิตก็คือสิ่งเดียวกันกับขันติ.  นี่เห็นไหมวา  เราไมไดฟงใหดี, 
เราไมไดฟงใหดี,  แลวเราก็ไมไดปญญา.  อยาวาแตคุณ   แมพระเณรในวัดนี้ 
ก็เหมือนกัน  อยู ในสภาพอยางเดียวกัน ;  ไมอยากฟง,  หรือฟงก็ฟงอยางไมดี 
มันจึงไมรู  หรือจับฉวยไมได.  ถาฟงดีมาสักหนอย  มันก็จะนึกไดตามแบบแผน 
กอน  แลวจะตรงกับความจริงในใจ  มันก็ตองตรงกันแหละ,  คือ  สิ ่งที ่เรียกวา 
สติ. 

 
สติ  เปนหญาปากคอกเกินไป  จนถูกลืมเสียบอย ๆ.  ใหจําไวด วย 

วา  สติ  นี ่ม ันออกจะอาภ ัพหรืออยางไร  ที ่ม ีค ามาก   วิเศษที ่ส ุด   แตคนก็ให 
ความสนใจน อยที ่ส ุด  ;  จึงขอสั ่งก ัน ไว เส ียแต เดี ๋ย วนี ้  ว า   ถ าอย าง ไร  ๆ  
อยาลืมคําวา  สติ,  ใหนึกถึงคําวา  สติ ;  เพราะเหตุที ่วา  สตินี ่เปนธรรมะ 
ที่จะแกปญหาในทุกกรณี  จนถึงกับมีหลักขึ้นมาวา  สติ  สพฺพตฺถ  ปตฺถิยา  
- สติเปนธรรมที่พึงปรารถนาในทุกกรณี. 

 
ที ่ระบุไวโดยตรงก็วา   สติเปน เครื ่องหักหาม   หรือปดกั ้น , 

สตินั ่นและเปนเครื ่องปดกั ้นกระแส .  นี ่เปนธรรมะชั ้นลึก   ชั ้นสูงขึ ้นไป 
อยางในโสฬสปญหาปารายนวรรค  พูดถึงสติมาก  ในฐานะเปนเครื่องปดกั้นซึ่ง 
กระแส  ;  กระแสนี ้ก็คือกระแสแหงความรูส ึก.  เราจะเกิดความอดกลั ้นไมได 
ถาเราไมม ีสติมากอน  ;  สติมากอน   แลวจึงทําใหเกิดความอดกลั ้น  ;  ฉะนั ้น 
ตองพูดถึงสติกอน  จึงจะเปนความยุติธรรม. 

 
สติส ัมปชัญญะ   รวมอยู ด วยก ันทั ้ง   ๒  อยาง   เร ียกวา   สติ ; 

ถาปญหาอะไร เก ิดขึ ้น   สติเป นสิ ่งที ่ต อ งการท ันที:  ใหระลึกขึ ้นมาไดว า 
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มันเปนอยางไร,  มันคืออะไร,  มันมาจากอะไร,  โดยวิธีใด,  ใหระลึกขึ ้นมาได 
ทันที  แลวจึงลงมือทําไปตามนั ้น.  อยางจะไป  โกรธ  เขานี ่  ไมใชปองกันได 
ดวยความอดกลั้น   แตปองกันไดโดยมีสติ  หรือคุมสติ ;  พอมีสติมันก็ 
อดกลั ้นได  ;  หรือม ีโอกาสที ่จะอดกลั ้น .  ถาไม ม ีสต ิ  ไม ม ีทางที ่จะอดกลั ้น , 
ความอดกลั้นก็ไมมีประโยชน  เพราะไมมีโอกาสจะใช.  ถามีสติแลวมันมีโอกาส 
ที ่จะใชความอดกลั ้น   หรืออะไร ๆ  ตอไปอีก .  ฉะนั ้นเราเรียนใหรู ว า  กระแส 
แหงความรูสึกนั้นเปนอยางไร  อยางที่พูดกันเรื่องปฏิจจสมุปบาท. 

 
....      ....      ....       .... 

 
ทีนี ้มาถึง   ปญหาในสังคม ,  เกี ่ยวกับความรู ส ึกของคนใน 

สังคมที่ไมถูกบังคับไว  ไมถูกควบคุมไว  ถูกปลอยไปตามความรูสึก  นั่นเพราะ 
อะไร ?  เพราะเขา  ขาดความรูในเรื่องนี ้ ;  แตนี ่ก็ไมคอยสําคัญ  หรือไมคอย 
จริงนักหรอก. 

 
ที ่ว า ขาดความ รู ใน เรื ่อ งนี ้นั ้น ,  ที ่จ ร ิง ขาดสต ิที ่จ ะ เอ าความ รู 

ในเรื่องนี้มาใชมากกวา ;  อะไรดี   อะไรชั่ว  อะไรผิดอะไรถูก   ก็ รูกันอยูทุกคน 
แหละ  ไมมีใครจะแกตัวได.  ที่ไปทําความชั่วชนิดไหนก็ตาม  รูกันทั้งนั้นวาเปน 
ความชั่ว ;  แตอดกลั้นไมไดเพราะไมมีสติ,  บังคับตัวไวไมได  เพราะไมมีสติพอ. 

 
ความสําค ัญ ไปรวมอยู ที ่สิ ่งที ่เร ียกวา   สติ  ถาม ีมากพอ  ;  ยิ ่ง 

เราไมสอนเรื่องความผิด  ถูก  ชั่ว  ดี  แลวยังไมสอนเรื่องการใชสติ  ใหถูกตามกาละ 
เทศะดวย  คนในโลกนี้ก็เลยไมมีสิ่งนี้  คือไมมีการบังคับความรูสึก  ใหอยูในรอง 
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ในรอย .  โลกนี ้ก ็เลยไปกันในทางที ่จะ   ตกต่ํา  หรือ   เสื ่อมเสีย ,  มีผลออกมา 
เปนความทุกขยากลําบากกันไปทั่วทุกหัวระแหง  เพราะตางคนตางไมบังคับ 
ความรูสึก. 

 
ถาใหพูดเลยไปอีกสักหนอยก็อยากจะพูดวา  เพราะไปบาประชา- 

ธิปไตยกันมากเกินไป  จึงเกิดความคิดนึกที่จะไมบังคับอะไร  ไมบังคับ 
แมแตความรูสึกของตัวเอง ;  เลยหลงไป  วา  ถาบังคับความรูสึกกันแลว 
มันเสียเสรีภาพ  เสียอิสรภาพ,  มันไมสนุกสนานไมเอร็ดอรอย  ตามท่ีตัวจะตองการ 
ได .  นี่คนเราก็นิยมอิสรภาพ   เสรีภาพในแบบนี้มากขึ้นทุกที  ;  โอกาสที่จะมิ 
สติสัมปชัญญะ  มันก็มีนอยเขาทุกที. 

 
นี่เรามองดูกันในฐานะที่เปนสิ่งที่นาเศรา  นาสลด  นาสังเวชอยางยิ่ง 

สําหรับสมัยนี้,  หรือจะมองดูวา  มันเปนโชครายที่สุดของมนุษยแหงยุคนี้  ที่ไมมี 
ศาสนา  ก็ได ;  ทุก ๆ  ศาสนาเขาสอนใหมีสติในการบังคับความรูสึก. 

 
....        ....        ....        .... 

 
ทีนี้ก็เลยพูดกันไปถึงเรื่องศาสนากันเสียเลยดีกวา  คือขอท่ีขอยืนยันวา 

ทุกศาสนาลวนแตมุ งหมายจะสอนการบังคับความรูสึกทั ้งนั ้น   แต 
เรียกชื่อแปลก ๆ  ออกไป  ตาง ๆ  กันออกไป  จนบางคนฟงไมรูเรื่อง. 

 
พุทธศาสนา  อยางที ่เราเรียนกันมามากมายแลว  ก็ไปดูเอาเอง 

ก็จะพบวาใหบังคับความรูสึก :  ควบคุมอินทรีย  คือ   ตา  หู  จมูก   ลิ้น 
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กาย  ใจ  ๖  อยางนี้,  ๖  อยางนี้เรียกวา  อินทรีย  ก็เพราะวามันเปนตัวรายตัวการ 
เปนตัวใหญ.  คําวาอินทรีย  มันแปลวา  ใหญ  เปนตัวราย  ตัวการ  ที่จะเกิด 
เรื่องเกิดราว  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ ;  จะเกิดนรกที่นั่น  จะเกิดสวรรค 
ที่นั่น  ก็เพราะวา  มันจัดการเกี่ยวกับตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ถูกตองหรือไม. 
ทางพระพุทธศาสนาจึงสอน  ใหบังคับความรู ส ึกคืออินทรียเหลานี ้  ใหควบคุม 
ไว  ใหอยูในรองรอยของความถูกตอง. 

 
การปฏิบัติที ่ถูกตอง ทั้งหมดนี้  อยูที ่การบังคับตา  หู  จมูก  ลิ้น 

กาย   ใจ  ใหดํารงอยู ในภาวะที ่ม ันถูกตอง ,  กินความไปถึงไมปรุงใหเกิด 
กิเลส  ตัณหา  ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นั่นเอง  แลวก็ไปเขาเรื่องเดียวกัน 
กับท่ีเราบรรยายแลว  เมื่อวันกอนนี้  วาการไมเปนทาสของอายตนะ  เพราะเรา 
บังคับอินทรียได  เราก็ไมเปนทาสของอายตนะ. 

 
ศาสนาคริส เตียน  ก็ด ี  ศาสนาอิสลาม  ก็ด ี  เมื ่อ ไปถึง เนื ้อหา 

สาระอันแทจริงของศาสนา  แลวก็อยูที ่นี ่ทั ้งนั ้น   คือ  เปนเรื่องการบังคับ 
จิตใจใหอยูใจอํานาจของความรูสึกผิดชอบชั่วดี  ดวยกันทั้งนั้น  ;  แตคน 
ก็ไมสนใจ   ในสวนที่ เปนหัวใจอยางนี้   ไปสนใจเรื่องปลีกยอย   หรือฝอย   หรือ 
แขนงนอย  ๆ  เอามาถือกันเปนใหญ   เปนหลักเกณฑ   เปนเรื่องใหญ โต   ก็เลย 
เหมือนกับไมไดถือศาสนานั้น ๆ. 

 
ถาผูที่ถือศาสนาคริสเตียน  จะปฏิบัติใหตรงตามศาสนาคริสเตียน  มันก็ 

ตองบังคับอินทรีย   บังคับความรู ส ึกอยางที ่จะไมบันดาลโทสะ .  อยางพระเยซู 
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สอน  นี่  สอนรุนแรงไปกวาของเกา,  ของเดิมๆ ;  เชนวา  เพียงแตมองดูก็ผิด 
ศีลขอกาเมฯ  สิกขาบทบัญญัติเดิม ๆ  ของศาสนา  กอนหนานั้น. 

 
ศาสนาพุทธนี่ก็เหมือนกัน  มีวา  ตองไปรวมประเวณีจึงจะเสียศีลขอ 

กาเมฯ ;  สวนพระเยซูสอนวา  เพียงแตมองดูแลวนึกชั่วเทานั้น  ก็ผิดศีลขอนี้ 
แลวโดยสมบูรณ,  และมีอยางนี้ทุกขอ  เพียงแตคิดเทานั้น  ก็ถือวาผิดเสียแลว. 
และโกรธไมได.  ถาเขาตบแกมซาย  ใหเขาตบแกมขวาดวย,  ใหเลิกลัทธิ 
ที่วา  เขาทํามาเทาไร  เราทําไปเทานั้น  เสีย. 

 
ศาสนาคริสเตียนก็เลยเปนหมันไปในขอน้ี ;  เชนเดียวกับพุทธศาสนา 

ก็เปนหมันไปในขอน้ี  คือคนที่ถือศาสนานั้น ๆ  ไมประพฤติปฏิบัติใหถูกตรงตาม 
หัวใจของศาสนานั ้น  ๆ   คือการบังคับความรู ส ึก  ;  ถาบังคับความรู ส ึกได 
ก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น. 

 
ถาม :  หนังสือแบบเรียนสําหรับลูกเด็ก ๆ  สมัยเมื่อไมนามมานี้  มีนิทานอุปมา 

เร่ืองการบังคับความรูสึกดีอยูหลายเรื่อง.  เรื่องหน่ึงเชนเรื่องอะไรบาง ? 
คุณทองเชนเรื่องอะไรบาง ?  นิทานธรรมจริยา  ๒  -  ๓  บรรทัด  รูไหม ?  
คุณประยูร,  คุณล้ํา ?  นี่แหละเปนผูละเลย  เปนผูไมนํามาสอนลูกเด็ก ๆ  
ให เขามีศีลธรรม   มีรองรอยของศีลธรรม .  ถามจริง ๆ   เถอะ   คุณ เคย 
อานไหม   หนังส ือธรรมจริยา  เรื ่องน ับส ิบกอน   เคยอ านไหม  ?  ตอบ 
ไมได.  บางทีก ็ไมเคยอาน,  ทําไมจะไมม ี,  สมัยอาตมาเรียนยังมีเรื ่อง 
จะโกรธใครใหนับสิบกอน  แลวจึงคอยพูดออกไป  : 
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เด็ก  ๒  คน   ถือกระปองเมล็ดดอกไมจะไปปลูก  นองทํากระปองตก 
พี่ของเขาจะดุก็นับหนึ่งถึงสิบกอนเขาจึงพูด.  ไมเคยอานเลยหรือ  ก็แปลกดีอยู ; 
แสดงวาเขาไดยกเลิกหนังสือประเภทนี้กันเสียแลว  กอนที่คุณจะเขามาเปนนักเรียน. 
สมัยอาตมายังมีเรียนเรื่องนับสิบกอน  เขาถายมาจากของฝรั่ง. 

 
เราจะพบวา   การศึกษาของมนุษย  ในสมัยที ่ว ิทยาศาสตรยัง 

ไมเจริญนั ้น   เขาฝากไวกับศาสนา ,  เอาศาสนาเปนหลักสําหรับการศึกษา 
จัดการศึกษาโดยอนุโลมกับศาสนา ;  ฉะนั ้นจึงเปนเรื ่องจริยธรรม   เป นศีลธรรม 
ไปหมด   ค ือให การบ ังค ับความรู ส ึก .  นี ่เป น เรื ่องจ ุดยอด   หรือ เป นน ิวเคล ียส 
ของการศึกษา ;  เขาเรียกวา  ความเปนสุภาพบุรุษ. 

 
การศึกษาเมื่ อ   ๒  -  ๓  รอยปมาแล ว   มหาวิทยาลัยออกซฟอรด , 

เคมบริดจ,  ใหปริญญาสูงสุดมุงการเปนสุภาพบุรุษ  ;เรียนจบแลว  ก็มีความเปน 
สุภาพบุรุษเปนที่มุงหมาย  คือผูที่บังคับความรูสึกได  ไมทําอะไรโดยบันดาลกิเลส ;  
นั่นตองเปนอยางนั้น   เพราะวาโรงเรียนนั้น   พระจัด  ;  พวกพระในศาสนาคริสต 
จัดใหเปนอยางนั้น. 

 
ทีนี้   ออกซฟอรด   เคมบริดจ   ในสมัยตอ  ๆ   มาอีก   มันก็ เปลี่ ยนไป 

ตามความกาวหนาของความเจริญทางวัตถุ.  เดี๋ยวนี้พระไมไดจัด  ก็มุงแตเทคโนโลยี 
ว ิชาช ีพชน ิดใดชน ิดหนึ ่ง   ตามที ่ต องการ  ;  ฉะนั ้นคําว า   “ส ุภาพบ ุร ุษ ”  หรือ 
ความเปนสุภาพบุรุษที่เปนจุดยอดของการศึกษานั้น  เขาเก็บไวในพิพธภัณฑ.   
นี ่ต องไปหาอานดูจากหนังส ือ โบราณในครั ้งกระโนน   จึงจะพบวา   การเป น 
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สุภาพบุรุษน้ันเปนจุดหมายสูงสุดของการศึกษา ;  แตแลวก็กลายเปนอนุสาวรีย 
หรือเปนสิ่งที่เก็บไปไวในพิพิธภัณฑ. 

 
การศึกษาในยุคปจจุบันไมพูดถึงการบังคับความรูสึก  ;  มี 

แตสงเสริมความรูส ึกใหรุนแรง  และรวดเร็วยิ ่งขึ ้น  ใหทันสมัยใหสมกับที่มีการ 
กาวหนาทางวัตถุ  อันเปนไปอยางรุนแรงรวดเร็ว.  ฉะนั ้นขอระบุตรง ๆ  อยาวา 
นั่นนี่  วาพวกฝรั่งสมัยโนนเขาก็บังคับความรูสึกเปนสุภาพบุรุษ  เปนสาวก  เปน  
คริสเตียนที ่ด ีของพระเยซู ;  สวนฝรั ่งเดี ๋ยวนี ่ไม เปนอยางนั ้น  ตรงกันขาม   จะ 
ถือศาสนาคริสเตียน  คริสตัง  ก็แตปาก  แตทะเบียน  แตบัญชี. 

 
นี ่ถาพูดวาจะตามกนฝรั ่งก็ควรจะตามกนฝรั ่งสมัยนู น  ที ่มีศาสนา 

มีศีลธรรม  มีการบังคับความรูสึกเปนจุดหมาย.  แตเราก็ไมตองไปตามกนฝรั่ง ; 
เพราะวาพุทธศาสนาเราก็สอนอยางนี้  ปู  ยา  ตา  ยาย  ของเราก็  สอน  อยางนี้ 
วัฒนธรรมประจําบาน  ประจําเดือน  มาแตเดิมของเราก็สอน  อยางนี้. 
เพราะฉะนั้นคนไทยเราจึงเปนคนมีศีลธรรม  บังคับกิเลส  บังคับตัวเอง ; 
อยางนี้ดีอยูแลว. 

 
พอถึงปจจุบ ันนี ้  คนไทยสมัยนี ้  เก ิด โง ,  โง อย า ง เหลือจะ โง 

โงอยางดักดาน  ที่กมหัวลงไปตามกนฝรั่ง  ที่เขาทิ้งศาสนากันหมดแลว  ไมมีการ 
บังคับตัวเองเหลืออยู   ในพวกฝรั ่งเหลานั ้นแลว  เราก็ไปตามเขา  ;  ก็พอดีได 
ลัทธิที่ไมบังคับความรูสึกมา  แลวก็จะตองเดินตามกนเขาเรื่อยไป  เดินตามหลังเขา 
เรื ่อยไป   เพราะสมัครเอาความเจริญทางวัตถุเปนจุดสูงสุดของการศึกษา  ; 
มันจึงพูดกันไมรูเร่ือง.  ในประเทศไทยเรานี้พูดกันไมรูเรื่อง  ที่จะใหจัดการศึกษา 
 

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

www.buddhadassa.in.th



รากฐานของศีลธรรมอันดับสาม ๒๓๙

ชนิดที ่จะทําใหจิตใจมีความถูกตอง  มีความเหมาะสมตามทางศาสนา  ที ่จะไม 
กออาชญากรรมทั้งหลายขึ้นมา. 

 
ท ีนี ้  เขาสม ัครไปเป นบริวารของพวกตามใจความรู ส ึก ,  เห ็นแต 

ความสุขทางวัตถุ  ทางเนื้อทางหนัง  อยางที่เราเรียกวา  เปนทาสของอายตนะ ; 
เปนทาสของอายตนะก็หมดเนื้อหมดตัว   ไมมีอะไรเหลือมาเปนทาส 
ของพระพุทธเจา   พระธรรม   พระสงฆเลย .  นี ่โทษของการที ่ไมบังคับ 
ความรูสึกก็เปนอยางนี้. 

 
อาตมาจึงถือวา  นี้เปนอาหารของตนไมแหงศีลธรรม  คือ  ถาบังคับ 

ความรูสึก ได   ก็จะยังมีอะ ไรดีๆ เหลืออยู ,   ถา ไมบังคับความรูสึก  
ก็ไมมีอะไรที่ดีที่จะเหลืออยู  ที่จะเปนอาหารแหงศีลธรรมได. 

 
ถาจะมีอาหารหลอเลี้ยงจิตใจได  ตองมีการบังคับความรูสึก 

จึงเป นแม บทของอาหาร  ของสิ ่งที ่เร ียกวา  ปุ ย   สําหรับต นไม .  เคม ีอ ันไหนที่  
เปนประธาน   ของการเปนปุยของตนไม   มันก็จะตองเทียบไดกันกับการบังคับ 
ความรู ส ึกอย างที ่กล าวมานี ้ ;  ฉะนั ้นจ ึงย ืนย ันว า   บังค ับความรู ส ึกเถ ิด   แล ว 
อะไร ๆ  ที่คุณเอยถึงเมื่อตะกี้ก็จะมีมาเอง. 

 
บังคับความรูสึกเถิด   ขันติจะมีมาเอง  หิริโอตตัปปะก็จะมี 

มาเอง,  อะไร ๆ  ก็จะมีมาเอง ;  เพราะวาอาหาร  หรือปุ ยที ่เป นอาหารนี ้  เรา 
แยกออกไดเป นหลายชนิด   หลายระดับ .  แตโดยสรุปโดยใจความสําคัญแลว  
จะตองถือเอาการบังคับความรู ส ึกนี ้  เปนแมบทของสิ ่งที ่เรียกวาอาหาร,  หรือ 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม ๒๔๐

ปจจัยอันเปนที่ตั้ง  ที่อาศัย  ของตนไมในชื่อเดิม  ที่เรียกกันวา  อาหารหรือปุยนั้น. 
ฉะนั้นขอใหพิจารณาดู  ใหเห็นความจริงขอนี้กอน  วา  อันนี้เปนอาหาร ;  และ 
ก็ยังดูในขอตอไปที่วา  เรากําลังขาดอาหารนี้หรือไม ? 

 
....      ....      ....      .... 

 
ถาม :  ทีนี้  ตองขอถามความคิดเห็น  ที่แถลงออกมาประกอบไปดวยเหตุผล 

ของคุณอีกทั้ง  ๓  คน  เรากําลังขาดอาหารขอท่ีเรียกวา  การบังคับความรู 
สึกนี้หรือไม ?  มากนอยเทาไร ?  เปนการยืนยันครั้งสุดทายกันอีกสักครั้ง 
หนึ่ง  เผื่อวา  อาตมามองมันไมทั่วถึง  มันมีอะไรเหลืออยู  เอา,คุณลอง 
วาไป  เรากําลังขาดอาหารขอน้ีหรือไม ? 

 
ตอบ :  ตอนนี้พูดถึง  ขาด  มันกําลังขาดแนนอน  เพราะวา  ดูในแงทั่ว ๆ  ไป 

ทางดานอาชญากร  เมื ่อกี ้ก ็พูดแลว  รบราฆาฟนกันมาก็เพราะไมมี 
การยับยั้ง  ไมมีการบังคับ  .  ทีนี ้  ในแงของการศึกษาก็พูดแลว  ผม 
เห็นวาในแงของการแพทย  ยังมีอยู อยางหนึ ่ง  ที ่ไมมีการบังคับทาง 
ดานจิต  ;  แตกลับสงเสริมใหจิตมีความรู ส ึกรุนแรงยิ ่งขึ ้น   ก็โดยวิธี 
การที ่ใชอยู เดี ๋ยวนี ้  คือการคุมกําเนิด.  แทนที ่จะใชวิธ ีการบังคับจิต 
แบบสมัยกอน  ๆ   โนน   ใหเกิดคุมกําหนัด   ใหม ันนอยลง  ;  กลาย 
เปนมาคุมกําเนิดโดยใชเครื่องมือ ;  แตกลายเปนวา  สงเสริมความ 
กําหนัดใหมากขึ้นนั่นเอง  นี่เปนอยางหนึ่ง 

 
ถาม :  ถาพูดกันในฐานะผูปฏิบัติธรรม  ปฏิบัติธรรมะ  พูดกันในวัด  ก็ถูก 

อยางยิ ่ง  จริงอยางยิ ่ง ;  แตถาคุณไปพูดนอกวัด  ที ่ออฟฟศคุณก็จะ 
ถูกตัดเงินเดือน. 
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ตอบ :  ใชครับ  ผมขอพูดเฉพาะในที่นี้. 
 
ถาม :  เอา,  คุณทองละ  วาอยางไร ? 
 
ตอบ :  การระงับความรูสึก  สังคมกําลังขาดอยูอยางยิ่ง.  ผมขอยกตัวอยาง 

ลูกจาง  หรือผูที่มี เงินเดือนนอย  จะวานอย  ก็ไมคอยถูกตอง ;  เพราะ 
วาเขาไปเปรียบก ับคนท ีม ีเง ิน เด ือนมาก   หรือไปเปรียบก ับนายจ าง 
เห ็นนายจาง  หรือคนที ่ม ีเง ิน   เขามีโทรทัศน  มีบ านที ่อยู ผ ิดไปกวาต ัว 
ก็อยากมีขึ้นมาบาง  ;  เมื่ อตัวอยากมีขึ้นมาบาง   ก็มี รายไดนอย   แต 
พยายามที ่จะให ม ีขึ ้นมาใหได ,  เป นอยางนี ้  จึงม ีการเรียกรองเอาค า 
จางใหขึ ้นใหมากขึ ้น .  แตเมื ่อขึ ้นค าจางมากขึ ้น   เขาก็ไม บ ังค ับความ 
รู ส ึกของตน ,  เขาย ังม ีความอยากต อ ไปอ ีก   แล ว เรื ่อ ง นี ้จบก ัน ไม 
ลงครับ. 

 
ถาม :  ที่พูดนี้ก็ถูก  แตทําไมไมพูดสรุปความสั้น ๆ  วา  การไมบังคับความรูสึก 

เปนตนเหตุแหงความปนปวนทางเศรษฐกิจ  ทั้งทางฝายลูกจางและฝาย 
นายจาง  พูดอยางนี้จริงไหม ?  เอา,  คุณล้ํา. 

 
ตอบ :  ในแนวของการปกครอง  โดยมากก็การปกครอง  เดี๋ยวนี้ที่วาประชา- 

ธิปไตยเฟอ  นี ่มันเปนเหตุสําคัญ   อะไร ๆ  ก็ประชาธิปไตย.  สวน 
มากคนทุกคนอยากใชสิทธิของตัวเอง  โดยไมสงวนสิทธิของผูอื่น 
แลวโดยไมรู หนาที ่.  เรื ่องของการเห ็นแกเง ินของผู บริหารประเทศ 
เปนเรื่องสําคัญ   นับตั้งแตขั้นสูงถึงขั้นต่ํา  ตางคนตางก็พูดถึงแตเงิน ; 
อย างน อยข าราชการก ็พ ูดแต เง ิน เด ือน   นี ่เป นต น เหต ุ,  แล ว เง ิน 
เดือนของเจาหนาที่ไมมีความหมาย  มันมีความหมายอยูที่ เงินพิเศษ 
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เงินพิเศษมันไดมากกวาเงินเดือน  จึงทําใหทุกคนในชาติป นปวน 
เดือดรอน  เนื่องจาก  คนเห็นแกเงิน. 

 
ก็ถูก,  เปนปมใหญปมหนึ่ง.  ความปนปวนในทางการปกครอง 

ระหวางผูบังคับบัญชา  กับผูอยูใตบังคับบัญชา  เปนไปไมถูกตอง  เปนไปไมราบรื่น 
หรือวาเปนไปไมไดเลย ;  เพราะวาทั้ง  ๒  ฝายเปนอยูอยางไมบังคับความรูสึกให 
ถูกตอง  หรือพอดีกับการเปนอยู  ก็เปนเหตุผลที่ดี  เหตุผลที่ชัดเจนวา  เรากําลัง 
มีการขาดแคลนรากฐานอันสําคัญของศีลธรรม  คือการบังคับความรูสึก. 
 
ถาม :  เอา,  คุณประยูร  อีกทีหนึ่งหมด  มีอะไรอีกบาง  เทาที่ยังไมไดพูด 

เทาที่จะนึกได.  เรากําลังขาดการบังคับความรูสึกในอะไรอีก  ที่สําคัญ ๆ  
ในสังคมปจจุบัน  ที่จะทําโลกใหวินาศ ? 

 
ตอบ :  เดี่ยวนี้ที่เปนอยูในสังคม  ที่กําลังเดือดรอนอยูทุกวันนี้  ก็เรื่องที่ 

วาแยง  ในแงของแยงอํานาจความเปนใหญ  หรือความรูสึกไมยอม. 
การยอมหรือไมยอมก็อยูที่การบังคับจิตเหมือนกัน.  ถาหากวาเราเปน 
คนที่มีนิสัยไมยอมอยูตลอดเวลา  แลวก็จึงไดมีการแกแคน  และ 
ไมยอม. 

 
ที ่ผมจะพูดนี ่  หมายความในแง  ไมรู จ ัดอดกลั ้นอดทนในแง 

โท สะ   ที ่ม ัน เป น คด ีระ เบ ิด ต ูม ต าม  ๆ   ในหน ังส ือพ ิม พ   แต ผ มพ ูด ไม 
ค อ ยถ ูก   ว า จ ะอย า ง ไร .  ม ัน ม ีค ด ีพ วกนี ้ม าก   การฆ า   ฆ าก ัน อ ย า ง 
ง าย  ๆ   ไม น าจะฆ าก ็ฆ าก ัน  ;  เพ ราะม ันขาดการย ับยั ้งอ ารมณ โม โห 
ชั่ววูบ เดียว   เดี๋ยวนี้ ไมคอยมีการยับยั้ ง   พอโกรธก็ทําเลย   โกรธก็ทําเลย 
แบบนั้น. 
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เดี๋ยวนี้มันมีแฟชั่น  พอคิดไดก็ทําเลย  พอโกรธขึ้นมาทําเลย  ไมตอง 
พูดถึงบังคับความรูสึก ;  เพราะเขาถือวา  มันไมมีประโยชนอะไร.  จะเรียกวา 
โทสะ   ก็ไม ค อยตรง   เร ียกว า   มานะท ิฏฐ ิ  นั ่นแหละตรง  ;  โลกเจริญด วย 
มานะทฏฐิมากขึ้น  เพราะไมบังคับความรูสึกในสวนที่เกี่ยวกับเกียรติ.  
เมื ่อพนปญหาเรื่องกิน  เรื่องกาม  มาแลว  ก็มาถึงปญหาเรื ่องเกียรติ ;  เกิดการ 
ไมบังคับความรูสึกเรื่องเกี่ยวกับเกียรติขึ้นมาแลว  ก็จะทําอะไรที่เปนการลางโลก 
หรือทําลายโลกยิ่งไปกวาเรื่องกิน  เรื่องกาม  ก็ได. 
 

เปนอันวาเราไดพูดกัน  เพื่อใหมองเห็นขอเท็จจริงอันนี้มาพอสมควรแลว 
 

....       ....       ....       .... 
 

อาตมาก็จะพูดรวมกับคุณดวยเหมือนกันเปนแงที่สุดทาย  คือ  เกี่ยวกับ 
ศาสนา. 
 

ศาสนากําลังจะวินาศ   ไมมีเหลือ   ก็เพราะการไมบังคับ 
ความรู ส ึกของภิกษุสามเณร ;  ยกเวนอุบาสก  อุบาสิกา ;  ไมใชจะประจบ 
อุบาสก  อุบาสิกา  ที่นั่งอยูแถวนี้.  ศาสนาจะวินาศฉิบหาย  ก็เพราะการไมบังคับ 
ความรูสึกในจิตใจของพวกภิกษุสามเณร ;  เมื่อภิกษุสามเณรเปนผูนํา  อุบาสก 
อุบาสิกา  เขาเปนผูตาม ;  ฉะนั้นเราก็จะไมโทษผูตาม. 
 

เหลียวมาดูที่ภิกษุ  สามเณร  ยิ่งไมมีการบังคับความรูสึก  คือ 
ไมบังคับกิเลสนั่นแหละมากขึ้น  :  โดยหลักของธรรมะก็ไมบังคับความรูสึก. 
โดยหลักของวินัยก็ไมบังคับความรูสึก. 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม ๒๔๔

ทีนี ้  ความประพฤติทางวิน ัยก็เส ียไป  ๆ   จนไมเห็นกันวา   เป น 
ของเสีย ;  เพราะมันเคยชินกันไปเสีย  มีมูลมาจากการไม บังคับความรู ส ึก.  นี่ 
ก็อยางเดียวกันกับฆราวาส  เรื่องกิน  เรื่องกาม  เรื่องเกียรติ  ก็ยังมาครอบงําภิกษุ 
สามเณร  :  อยากไดเลน   อยากไดกิน  อยากไดสะดวก  อยากไดอะไร  ไปตาม 
กิเลส   ในวัดก็ดี  นอกวัดก็ดี  บนรถ   บนเรืออะไรก็ดี ;  ไมบังคับความรู ส ึก 
ใหอยูในวินัย  มันก็เสียไปในสวนวินัย. 

 
ในสวนธรรมะซึ่งไมไดมีหามไวในวินัย  มันก็มากเหลือเกิน  เพราะ 

ตองบังคับความรูสึก   จึงจะเจริญดวยศีล  สมาธิ  ปญญา,  หรือจะเจริญ 
ดวยอริยมรรคมีองค  ๘  ประการ.  เมื ่อไมบังคับความรูส ึก  มันก็ไมเจริญในสวน 
นี้ ;  ฉะนั้นทางของการบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพาน  มันก็ปดตันเขาทุกที 
คือมันอุดตันปดตันจนมองไมเห็นรูปรางของหนทางยิ่งขึ้นทุกที. 

 
ยิ ่งไปเห็นแกการไดลาภสักการะ   หรือไดเงินไดอะไรมา  ;  แม 

จะไดมาเพื่อการปฏิสังขรณบูรณะวัดวาอารามก็ตาม  ก็เปนโทษเทากันหมด ; 
เพราะเปนเหตุใหละเลยธรรมวินัยเหมือนกัน.  ถายิ่งจะใหไดมาเพื่อประโยชนสวนตัว 
ดวยแลว  ก็จะรายกาจะไปกวานั้น. 

 
เดี ๋ยวนี ้ม ันจึงมีแตสองอยางนี ้  คือประพฤติผ ิดธรรมวิน ัย   เพื ่อ 

ใหไดลาภสักการะมาเพื ่อประโยชนสวนตัวก็มี,  หรือแมเพื ่อประโยชนแก 
การบูรณะปฏิสังขรณวัดวาอาราม  ในสวนที ่ไมจําเปนเลยก็มี ;  นี ่มันก็ยิ ่งขึ ้น 
ทุกที ;  ก็เลยไมมีการบังคับความรูสึก  ที่จะทําใหมีศีล  สมาธิ  ปญญา  เพื่อการ 
บรรลุ  มรรค   ผล   นิพพาน .  ฉะนั ้น   สรุปความไดวา   แมพระศาสนานี ้ก็จะ 
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วินาศอันตรธานและสูญหายไป  เพราะการไมบังคับความรูสึกของ 
พ ุทธบร ิษ ัทนั ้น  ;  ซึ ่ง ในบ ัดนี ้ก ็ม ีภ ิกษ ุ  สาม เณ ร   เป นท ัพหน า   เป นแนวหน า 
เป นป อมปราการ   เป นท ัพหลวง   ท ัพอะไร   เป นหมดแทบท ุกอย างเลย  ;  จ ึงเป น 
ที่นาหวาดเสียว  วาพระศาสนาที่เปนที่พึ่งของมนุษยนี้  มันจะสูญหายไป. 

 
ศาสนากําลังจะสูญหายไปเพราะเหตุเพียงอยางเดียว   คือการ 

ไม บ ังค ับความรู ส ึก   ค ือการไม บ ังค ับต ัว   ก ็ค ือ   การไม บ ังค ับก ิเลสของพ ุทธ - 
บร ิษ ัท  ;  สมตามที ่พระพ ุทธเจ าท าน ได ต ร ัส ไว ว า   ความ เสื ่อมหร ือความ 
อันตรธานแหงศาสนานั ้น   มิไดมาจากอื ่นเลย   แตจะมาจากการกระทําของ 
พุทธบริษัท  ๔ ;  อยางนี้. 

 
ทีนี้   เดี๋ยวนี้จะแสดงให เห็นชัดมากขึ้นเรื่อย ๆ  ใกล เขามา ๆ,  ชัดยิ่ งขึ้น ๆ  

วามันเสื่อมไปในสวนที่ เปนเนื้อตัวของธรรมะและวินัย  จึงขอกลาวเปนสิ่งสุดทายวา 
ก า ร ไม บ ัง ค ับ ค ว า ม รู ส ึก นี ้  จ ะ ทํ า อ ัน ต ร า ย แ ม แ ก พ ร ะ ศ า ส น า   ใ ห ส ูญ สิ ้น 
ว ิน า ศ ไป ด ัง นี ้.  ถ า เมื ่อ ใ ด ม ีก า รบ ัง ค ับ ค ว าม รู ส ึก  ;  เมื ่อ นั ้น ค ว า ม ถ ูก ต อ ง 
ม ัน จะ เก ิด ขึ ้น .  ความถ ูกต อ งนั ้น เอ งจะ เป น เสม ือ นอ าหาร   ที ่เป น แ ร ธ าต ุอัน 
สําคัญที่จะหลอเลี้ยงตนไมแหงศีลธรรม   หรือตนไมแหงพระศาสนาใหยังคงอยู ได  ;  
เหมือนแรธาตุทั้งหลาย  บํารุงเลี้ยงตนไมบนพื้นผิวโลก  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
การบรรยายเรื่องรากฐานของศีลธรรม   โดยเปรียบเทียบกับปจจัยของ 

ตนไม  ในแงที่วา  อะไรเปนอาหารของตนไมตนนี้  ในวันนี้ก็พอสมควรแกเวลาแลว. 
 
ขอยุติการบรรยายเรื่องไวเพียงเทานี้  เปนโอกาสใหพระสงฆทานสวด  

คณสาธยายบทพระธรรม  ที่จะใหเกิดกําลังใจในการประพฤติปฏิบัติ  เพ่ือแกไขปญหา 
เหลานั้นสืบตอไป. 

----------------------------- 
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การกลับมาแหงศีลธรรม 
  -  ๗  -   

  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๑๙ 
 
 
 
 
 

รากฐานของศีลธรรมอันดับสี่ 
 [ ยถาภูตสัมมัปปญญา  :  แสงสวาง ] 

 
 
 
 
 
ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 

การบรรยายประจําว ัน เสารในภาคมาฆบูชาเป นครั ้งที ่  ๗  ใน 
วันนี ้  ยังคงกล าว โดยหัวข อ ใหญ   หรือหัวข อชุด เรื ่อ งนี ้ว า   การกลับมา 
แหงศีลธรรม   อยู ต าม เคย .  และในครั ้งที ่  ๗  นี ้จ ะ ไดกลาว โดยหัวขอ 
ยอย   คือ   ยถาภูตสัมมัปปญญา   ไดแกป ญญาเห็นชอบ   ถูกตอง   ตามที่  
เป นจริง   ซึ ่งจะ เปรียบไดด วยแสงสวาง   อัน เปน เครื ่อ งหลอ เลี ้ย งตน ไม 
ใหงอกงามเจริญอยู ได  ;   ซ่ึงนับเปนรากฐานของศีลธรรมอันดับสี่ .  
 
 
 

๒๔๗ 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๒๔๘

 [ คําปรารภทบทวนครั้งที่แลวมา  ไปจนถึงหนา  ๒๕๒ ] 
 
ขอทบทวนคําบรรยายเรื ่องนี ้อ ีกตามสมควร  วาการบรรยายชุดนี้ 

มุงหมายจะทําความเขาใจเกี่ยวกับการกลับมาแหงศีลธรรม  คือโลกกําบังจะวินาศ 
เพราะปราศจากศีลธรรมยิ่งขึ้นทุกที.  ถาเปนไปถึงที่สุดแลว  โลกนี้จะถึงซึ่งความ 
วินาศเป นแน นอน  ;  เราจะพยายามไม ให เป นอยางนั ้น   จึงต องพ ูดถ ึงเรื ่อการ 
กลับมาแหงศีลธรรม.  ไดพูดถึงเรื่องศีลธรรมโดยตรง  วาคืออะไร  มาหลายครั้ง 
ก็เพ่ือจะใหไดรูจักศีลธรรม  และเพื่อจะไดรูตอไปวา  ศีลธรรมมันหายไป. 

 
ตอมาก็ไดพูดถึงสิ่งที่เรียกวา  รากฐานของศีลธรรม  เพียงเพื่อใหรูจัก 

สิ ่งนั ้นเท านั ้น  ;  ทั ้งนี ้ก ็เพื ่อประโยชนในขอที ่ว า  เราจะไดรู ช ัดลงไปอีกชั ้นหนึ ่ง 
วา   สิ่งที ่ เปนรากฐานของศีลธรรมนั ้น   มันก็กําลังไมมี  กําลังหายไป  
จึงเป นเครื ่องตอบไดอยู ในตัววา   เพราะรากฐานแห งศ ีลธรรมไมม ี  ศีลธรรม 
มันจึงไมมี ;  เปนของคูกันอยางนี้. 

 
เราพูดกันถึงเรื ่องรากฐานของศีลธรรม   แตเพ ียงเพื ่อใหรู จ ักสิ ่งนี้ 

เทานั้น  ยังจะไมพูดถึงเรื่องการปรับปรุงหรือบํารุงสงเสริมศีลธรรม  หรือ 
รากฐานของศีลธรรมน้ันเปนอยางไร ;  ฉะนั้น  ขอใหทานทั้งหลายจงตั้งใจฟงใหดี ๆ  
วาเรากําลังพูดกันถึงสิ่งที่เรารูสึกวามันไมมี. 

 
ในครั้งกอน  ๆ  ก็ไดทําอุปมาเรื ่องของศีลธรรมนี ้  วาเหมือนกับ 

เรื่องของพฤกษาชาติ  คือตนไมทั้งหลาย  เพื่อสะดวกงายดายแกการที่จะทําความ 
เขาใจ.  เรามองดูตนไมทั่ว ๆ  ไปในที่นี้แลว  ก็พอจะเขาใจไดวามันดํารงอยูอยางไร, 
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จนถึงกับเราแบงตนไมออกเปน  ๓  สวน  :  สวนลางสุดคือโคนหรือรากสวนหนึ่ง, 
ตรงกลางตนหรือลําหรือกิ ่ง,  ลําตนหรือกิ่งก็สวนหนึ่ง,  ขางบนก็มีใบ  มีดอก 
มีลูก  ก็สวนหนึ่ง.  มันเปน  ๓  สวนอยูอยางนี้  เมื่อเปนตนไมที่สมบูรณ. 

 
ทีนี้  พอมาถึง  ตนไมแหงศีลธรรม  เราก็ใหมันมีลักษณะที่แบงออก 

ไดเปน  ๓  สวนอยางเดียวกัน: 
 
ที่ โคน   หรือที่ราก   ก็คือ   อุดมคติของศีลธรรมนั้น   เราตอง  

รูจักวามีอยูอยางไร  จะไดพอใจ  จะไดอยากมีศีลธรรม. 
 
สวนถัดขึ ้นไปที ่เป น   ลําตน   นั ้น   ก็ค ือ   สุปฏิป ตติ  ไดแก   การ 

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  ในสิ่งที่เรียกวาศีลธรรมนั่นเอง  นั่นเปนตัวของศีลธรรม. 
 
ทีนี ้  สวนเบื ้องบนส ุด   คือผลอาน ิสงส ที ่เราพ ึงจะได ร ับจากการ 

ปฏิบัติศีลธรรม  เชนไดรับความสงบสุขสวนบุคคล  หรือมีสันติภาพในสวนรวม 
ของมนุษยด วยกันทั้ งโลก   เรียกวาเปนสวนดอกผล   ของตันพฤกษาแห ง 
ศีลธรรม  ดังนี้. 

 
ตนไม ม ีโคน   มีต น   มียอด   ฉันใด   ตนไม แห งศ ีลธรรมก็ต องเป น 

อยางนั้น. 
 
ทีนี้  มาดูกันขั้นรากฐานของตนไมนั้น  เราจึงพบปจจัยที่ทําใหตนไม 

นั้นตั ้งอยู ได  ซึ ่งไดแยกออกใหเห็นเปน  ๕  อยาง  พอเปนตัวอยาง :  วาตนไม 
ตอง  อาศัยดิน,  แผนดินเปนที่ตั้งที่อาศัย. 
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ตนไมตองอาศัยน้ําเปนเครื่องหลอเลี้ยงความสดชื่น,  และสําหรับ 
ละลายอาหารดูดขึ้นไป. 

ตนไมตองอาศัยอาหาร  คือแรธาตุตาง ๆ  ที่อาจจะละลายน้ําได  และ 
ดูดขึ้นไปได. 

 
ตนไมยังจะตองการแสงสวาง  โดยเฉพาะก็คือแสงแดด   หรือแสง 

สวางพอสมควรเทาที่มันตองการ  มันจึงจะกินอาหารได. 
 
อันดับสุดทายยังจะตองมีอุณหภูมิที่พอเหมาะพอสม  คือมีความรอน 

ในลักษณะที่พอเหมาะพอสม  สําหรับการเจริญเติบโต. 
 
อะไรที่เปรียบไดกับ  แผนดิน  สําหรับตนไมทางศีลธรรม  ก็ไดพูด 

ถึง  ความรูสึกที่ถูกตรงตามธรรมชาติ  ถึงขนาดที่เรียกไดวา  ธัมมสัจจะ  อันหนึ่ง 
คือความรูสึกที่วา  สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวย 
กันทั้งหมดทั้งสิ้น  และความรูสึกอันนี้ในใจแหงมนุษยนั่นแหละ  จะเปนเหมือน 
กับวา  แผนดิน  สําหรับเปนที่งอกพฤกษาแหงศีลธรรม. 

 
ครั้นมาถึงสิ่งที่ เรียกวาน้ํา  เราก็ไดพูดกันโดยละเอียดถึง  ความไม 

เปนทาสของอายตนะ.  ถาเปนทาสของอายตนะ  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ 
มันก็เปนกิเลส  เปนของรอนไป ;  ไมเปนน้ํา  ไมทําความสดชื่นได  มันตองมีน้ํา 
ใหตนไมแหงศีลธรรม  คือการที่ทุกคนไมเปนทาสของ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ 
ไมใหโอกาสแกกิเลส. 
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ทีนี้   เมื่ อมาถึ งสิ่ งที่ เรียกวา   อาหารโดยตรง   คือตั วแรธาตุที่ จะไป 
สรางต น ไม นั ้น  ;  เรามองด ูล งไปย ังการบ ังค ับความรู ส ึก ,  ว าต อ ง เป นผู ที่ 
บังคับความรูสึก,  พรอมท่ีจะบังคับความรูสึก ;  ความรูสึกบางอยางอยาใหเกิด 
ขึ ้นมา ,  ความรู ส ึกบางอยางก ็ให เก ิดแตพอสมควร ,  อยาให ความรู ส ึกเป นไป 
ในทางผิด.  ถาบังคับไดอยางนี้แลว  ก็มีประโยชนแกการที่จะมีศีลธรรมอยางยิ่ง ; 
เหม ือนกับวา เป นอาหารทีเด ียว .  คนเราไม ได ก ินอาหาร   มันก็ตาย  ;  ตนไม 
ก็ เหมื อนกั น  ;  ต น ไม แห งศี ล ธรรม   ก็ ต อ งกิ น อาหาร .  ข อ น้ี คื อ   “การบั งคั บ 
ความรูสึก”  ใหมันถูกตองอยูเสมอ,  มันก็เปนการกินอาหาร. 

 
สามอยางนี้ไดพูดกันไปแลว  อยางที่ เรียกวา  ชัดเจนพอสมควร  ที่จะ 

มองเห ็นได ว า   เดี ๋ยวนี ้ใน โลกนี ้  มีสิ ่ง เหล านี ้หรือ ไม  ?  นี ่ก ็พอเห ็นก ันได ว า 
เดี๋ยวนี้ในโลกนี้  มันไมมีความรูสึกที่วา  สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก 
เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น ,  มีแตความรู ส ึกประเภทตัวกู-ของกู  เปนเรา 
เป นเขา  พรอมที ่จะทําลายผู อื ่นเพื ่อประโยชนของตน  ;  และเต ็มไปดวยความ 
พายแพแกอายตนะ  เปนทาสของอายตนะ. 

 
ส ร ุป แ ล ว   เ ป น ท า ส เ ง ิน   เ ป น ท า ส ว ัต ถ ุ  แ ล ะ เป น ท า ส ข อ ง 

ความ เอร ็ดอร อยทางอายตนะนั ้น .  ขอให ส ัง เกต ในข อ นี ้ไว เสมอ ไปว า   ท ุก 
อยางสรุปอยู ที ่ความเอร็ดอรอย   ที ่เร ียกวา  อัสสาทะ  ทางไหนก็ได  มันเปน 
ความอรอย ;  แลวคนก็พายแพแกสิ่งนี้ ;  เปนทาสของสิ่งนี้ ;  ความเปนนายเหนือ 
อายตนะหาไมพบ. 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม ๒๕๒

ทีนี้  สําหรับการบังคับกระแสแหงความรูสึก  ก็ยิ่งหาไมพบ ; 
เพราะวาสมัยปจจุบันในโลกนี้  เปนสมัยที่นิยมตามใจตัวเอง,  มีความโงเขลาหรือ 
มืดบอดเขามาครอบงํามนุษยนี้  จนทําใหเกิดความรูสึกวา  ถาเราบังคับน่ัน  นี่แลว 
มันเสียเสรีภาพ.  เขาไมอยากจะเสียเสรีภาพ  เขาจึงไมมีการบังคับแมแตตัวเอง 
ไมบังคับกิเลส  ;  นี้ก็คือความโงหลงเหลือประมาณ .  เขาอยากมีเสรีภาพ 
แตแลวก็ไมบังคับกิเลส  คือไมบังคับตัวเอง ;  มันก็เสียเสรีภาพอยางหมดสิ้น 
ไมมีเสรีภาพอะไรเหลืออยู  คือเปนทาสของกิเลสไปหมด.  ในโลกนี้กําลังเปน 
อยางนี้  จึงพูดไดวา  รากฐานแหงศีลธรรมเหลานี้  มิไดมีอยูในโลกนี้. 

 
[เริ่มการบรรยายดวยหัวขอแหงครั้งนี้ ] 

 
ทีนี้  จะดูตอไปถึงรากฐานขอท่ี  ๔  ที่เรียกวา  แสงสวาง. 
 
เมื่อพูดถึง แสงสวาง  เทาที่เกี่ยวกับตนไมตามธรรมชาติธรรมดา 

ทุกคนก็พอจะมองเห็นไดวา  มีความจําเปนอยางไร.  ถายิ่งไดเรียนรูเรื่องทาง 
วิทยาศาสตร  เกี่ยวกับชีววิทยามาพอสมควรแลว  ก็ยิ่งรูมากขึ้น  วาแสงสวางนี้ 
มันจําเปนแกชีวิตอยางไร. 

 
ชีวิตทางวัตถุนี ่แหละ  ไมตองชีวิตชนิดไหน.  สําหรับสิ่งมีชีวิต 

อันแรกที่สุดก็คือ   พืชพันธุพฤกษชาติ  มันก็ตองการแสงสวาง ;  ไมมี 
แสงสวาง  มันก็ไมเจริญ   หรือถึงกับตายไดในที ่สุด.  ชีวิตเชนสัตวเดรัจฉาน 
หรือมนุษยนี้ก็อยางเดียวกันอีก ;  ถาไมมีแสงสวางแลว  ก็ตองตาย ;  ไม 
ใชวา  จะอยูอยางไมสบาย  เพียงเทานั ้นก็หามิได.  มันจะตองตาย ;  แตเรา 
มองไมเห็น  และเราก็ไมรูสึกวา  มันมีความหมายมากถึงอยางนั้น. 
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นี้ตองคิดกันบาง  ตองดูกันบาง  วาถาไมมีแสงแดดเพียงอยางเดียว 
เท านั ้น   คนเราก ็อยู ไม ได ,  สัตว เดรัจฉานก็อยู ไม ได ,  ตนไม ก ็อยู ไม ได  ;  เมื ่อ 
ตนไมอยูไมได,  สัตวเดรัจฉานก็อยูไมได,  เมื่อสัตวเดรัจฉานและตนไมอยูไมได, 
คนก็อยูไมได .  แตเราจะไมเสียเวลาพิจารณากันถึงขอน้ีใหมากนัก,  เพราะเรา 
ตองการจะพูดใจความอยางอื ่น .  ไปคนควาหาศึกษาดูก็แลวกัน  ;  แตในที ่ส ุด 
ใหสรุปใจความใหไดวา  แสงสวางนั้นเปนปจจัยแหงชีวิต. 

 
คัมภีรของชาวคริสเตียนก็วา  แสงสวางนั้นคือพระเจาผูสรางโลก. 

แสงสวางเปนเหตุ  เปนปจจัย  เปนเครื ่องเกื ้อกูลพรอมกันไปในตัว  ที ่ทําใหเกิด 
สิ่งตาง ๆ  ขึ้นมา  จนเขากลาวไวในพระคัมภีรนั้นวา  พระเจาสรางแสงสวาง  กอน 
แต ส ร างดวงอาท ิตย   หรือดวงจ ันทร   เส ียอ ีก .  อย างนี ้คน โง ฟ ง ไม ถ ูกแน  ; 
เพราะเขารูจักแตแสงสวางของดวงอาทิตยและดวงจันทร. 

 
จะมีแสงสวางอะไรอีกที่สรางไดกอนสรางดวงอาทิตยและดวง 

จันทร ?  นี ่ค ือ   แสงสวาง ในความหมายที ่ว า   เปน เครื ่อ งปรุงแตง  ; 
คลาย  ๆ  กับคําวา   “สังขาร ”  ในพระพุทธศาสนานี ้,  คือสิ ่งที ่จ ะบันดาล 
ใหสิ ่งต าง  ๆ   เก ิดขึ ้น .  อํานาจที ่ทําใหเป นอยางนั ้นได   ก็เรียกวา   แสงสวาง  ; 
ไมจําเปนจะตองเปนแสงแดด.  ฉะนั้น  แสงแดด  แสงอาทิตยนี้เปนแสงสวางที่เพิ่ง 
ถ ูกสรางท ีหล ัง ,  หล ังจากแสงสว างชน ิดโน น   ชน ิดที ่เป นต นตอทั ้ง เด ิม   ค ือ 
อํานาจที่ทําใหเกิดความงอก  หรือวิวัฒนาการ  นั่นเอง. 

 
ฉะนั ้น   แสงสวาง   จึงเป นสิ ่งจํา เป นแกการตั ้งต นของสิ ่งที่ 

เรียกวา  ชีวิต  และวิวัฒนาการตอไปจนกวาจะถึงที่สุด.  นี่เราเรียกวา  “แสงสวาง 
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ทางวัตถุ”  จําเปนแกชีวิตทางวัตถุ  ไมวาจะเปนชีวิตในระดับไหน.  ใหเปนอัน 
ไดความเสียชั ้นหนึ ่งกอน  วาในเรื ่องทางฝายวัตถุ  คือมิใชเรื ่องจิตใจนั ้น  สิ ่งที่ 
เรียกวา  แสงสวาง  ก็เปนตนตอแหงชีวิต  หรือวิวัฒนาการ. 

 
เมื่อพูดถึงแสงสวาง  ก็ควรจะพูดถึงสิ่งที่ตรงกันขาม  คือ  ไมมีแสง 

สวาง  -  ความมืด.  ตรงนี้ก็อยากจะขอใหสังเกตวา  กลางคืนที่ถือกันวา  เดือนมืด 
มากที่สุดนั้น ;  ถาพูดกันตามความรูสึกของเรา  เราก็จะพูดวา  ไมมีแสงสวางเลย, 
ตอเมื่อกลางวันจึงจะมีแสงสวาง.  อยางนี้มันยังไมถูก ;  เพราะแมจะมืดขนาดนั้น 
มันก็เปนแสงสวางอยูในระดับหนึ่ง. 

 
พิสูจนไดงาย ๆ  วา  ที่วากลางคืนมืดสนิทนั้น  มันยังมีสัตวบางชนิดที่ 

ลูกตาของมันเห็นอะไรได ;  ก็หมายความวา  ยังมีแสงสวางอยูชนิดหนึ่งนั่นเอง. 
เขาทําฟลมถายรูปชนิดที่ถายรูปเมื่อมีแสงสวางมืดอยางกลางคืน  นี่เขาก็ยังทํากันได ; 
เพราะวาความมืดเพียงขนาดนั้น  มันก็ยังเปนแสงสวางที่มีอยูในระดับหนึ่ง.  ตน 
ไมบางชนิด   หรือเชื ้อราบางชนิด   ก็ยังเจริญไดในความมืดชนิดนั ้น   ซึ ่งเป น 
แสงสวางที่มีอยูในระดับหนึ่ง. 

 
ฉะนั้นเมื่อพูดกันแลว  ตองพูดใหมันถูก  ใหมันยุติธรรมวาที่เรา 

เรียกกันวา  มืด ๆ  นั้น  ยังไมใชมืดโดยไมมีแสงสวางเอาเสียเลย ;  มันยังมีอยู 
คือวัดไดวามีแสงสวางอยูเทาไร ;  จึงไปคํานวณเอาเองวา  ถามืดสนิทแลว  มันคือ 
อยางไร  หรือเทาไหน  ซึ่งยากที่คนเราจะไปพบมันได.  มืดสนิทนั้นตองถือวา 
มันไมมีแสงสวางเลย,  หรือไมเห็นอะไรไดเลย.  แตเดี๋ยวนี้เรายังเห็นอะไรอยู 

บาง ;  ฉะนั้นความมืดนั้นยังไมใชมืดโดยสมบูรณ. 
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ถาวาความมืดในทางจิตใจแลว   ก็หมายถึงความมืดในทาง 
อวิชชา   คือไม รู อะไรอย างถ ูกต องเส ีย เลย  ;  นี ้เร ียกว า เป นความม ืดโดย 
สมบ ูรณ .  แต ถ า รู นั ่น   รู นี ่  รู ผ ิด   รู ถ ูก   รู อ ะ ไ ร   ไป ต าม เรื ่อ ง   ไม ต ร งต าม 
ความจริง   มันก ็ย ังเป นแสงสวางอ ีกชนิดหนึ ่ง   คือเป นแสงสวางที ่หลอกลวง , 
เป นแสงสว างชน ิดที ่ลวงตา .  ถ าอย างนี ้ก ็ถ ือว า   ไม ใช สิ ่งที ่พ ึงปรารถนา .  ถ า 
หากเปนแสงสวางทางวัตถุ  ก็คงจะทําตนไมใหเจริญอยางปรกติไมได ;  คงจะทําให 
ตนไมนั้น  พิกลพิการไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนแนนอน. 

 
แสงสวางชนิดนี้แหละมันลวงตา  ทําใหคนเรามีอาการชนิดที่ เรียกวา 

“เห ็นกงจ ัก ร เป นดอกบ ัว ”  พ ูดแล วก ็น ากล ัว   ที ่  “เห ็นกงจ ัก รเป นดอกบ ัว ” ; 
แลวคนที่หวัวนั่นแหละ  กําลัง  “เห็นกงจักรเปนดอกบัว”  เสียเอง ;  ฉะนั้น   อยา 
หวัวใหมากไปนักเลย. 

 
คน ใน โล กสม ัยนี ้ทั ้ง ห ล าย เอ ย   อย าห ัว เรา ะ ไปน ัก เล ย   ต ัว เอ ง 

กําล ัง   “เห ็นกงจักรเป นดอกบัว”,  เห ็นสิ ่งที ่เป นอันตรายแกต ัว   นั ่นวา เป นสิ ่ง 
ที่เปนประโยชน ;  ฉะนั้น  จึงไปหลงทําในสิ่งนั ้น  จนถึงกับโลกนี้เต็มไปดวย 
สิ่งที่ทําลายโลก  ไมมีความสงบสุขหรือสันติภาพ ;  เพราะวาคนในโลกทั้งหมด 
“เห็นกงจักรเปนดอกบัว”  ไมมากก็นอย.  ถาใครไม  “เห็นกงจักรเปนดอกบัว” 
ก็จะเริ่มอยูเหนือโลก ;  นี้ใชคําพูดอยางนี้. 

 
ทีนี้  แสงสวางชนิดที่ถูกตอง  หรือบริสุทธิ์  ไมหลอกให  “เห็น 

กงจักรเปนดอกบัว”  นั่นคือแสงสวางแหงปญญา.  ฉะนั้น  ทานจึงกลาววา 
“ไมมีแสงสวางใดที่เสมอกับดวยแสงสวางแหงปญญา” ;  ปญญาเลยกลาย 
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เปนแสงสวางที่จะตองสองแสงใหพฤกษาแหงศีลธรรมนี้เจริญงอกงาม. 
เปนอันวา  เราจะตองพูดกันแลวถึงเรื่องแสงสวาง  กลาวคือปญญานี้   ในฐานะที่ 
จะเปนอาหารของตนไมแหงศีลธรรม. 

 
....       ....       ....       .... 

 
ถาม :  จะตั ้งป ญหาขึ ้นมาในที ่นี ้ว า   ทําไมปญญาจึงเป นแสงสวาง  ?  ขอ 

ให ท ุก ค น ต อ บ ให ไ ด ,  ม อ ง ให เห ็น   ใ ห เข า ใ จ ,  แ ล ะ ให ต อ บ ได ว า 
ทําไมปญญาจึงเปนแสงสวาง  คุณประยูรวากอน ? 

 
ตอบ :  ถาฟงตามความหมายของคําวา  “สวาง”,  สวางก็คือมองเห็นทาง  เอา 

ใน แ ง ที ่ว า ม อ ง เห ็น   ม อ ง เห ็น ท า ง ก ็เด ิน ได ถ ูก ต อ ง .  ท ีนี ้  ป ญ ญ า , 
คน เราถ าพ อม าถึ งด าน ชี วิ ต   ด านมนุ ษ ย เรา   ชี วิ ต ก็ คื อ ก าร เดิ น ท าง 
เหม ือน ก ัน .  ตอนนี ้ถ า ไม ม ีป ญ ญ า   ก ็ไม ส าม ารถที ่จ ะทํ าอ ะ ไรไป ได 
ถ ูกต อ ง   ค ือ เห ็น ไม หมด   รู ไม หมด   รู ไม จ ร ิง .  ถ า ไม ม ีป ญญ า   เป นอ ัน 
รู ไม หมด   รู ไม จ ริง   ก็ทํ า ไปผิ ด  ๆ   อย างที่ ท านอาจารย ได กล าวแล วว า 
เห ็นกงจ ักรเป นดอกบ ัว   เมื ่อตะกี ้นี ้แล ว   ด ังนั ้นป ญญาจ ึงเปร ียบ เท ียบ 
ไดกับแสงสวาง  ในแงของการเดินทางอยางหนึ่ง. 

 
ถาม :  อีกอยางหนึ่ ง   คืออยางไร  ?  คุณทองวา   อยาใหซ้ํ ากับที่คุณประยูรวา 

ปญญาเปนแสงสวาง  อยางไร ? 
 
ตอบ :  ต นไม ต องใช แสงสวางเพื ่อจะได ปรุงอาหาร   มนุษย หรือคนที ่เก ิดมา 

เมื่อได รับอะไรมาแลว   ก็จะตองเอามาปรุงเขาที่ปญญา  ;  หากปญญา 
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นั้นไมไดรูเห็นไปตามที่เปนจริง  ก็ชักนําใหเปนไปในทางที่เรียกวา 
เห็นกงจักรเปนดอกบัว. 
 

ถาม :  ประเดี๋ยวก็ไปพองกันเสียอีก,  มันกลายเปนแสงสวางสําหรับสองทาง 
เดินไปเสีย.  เดี๋ยวนี้เราหมายถึงแสงสวางที่ทําใหเกิดขึ้นมา  และเจริญ 
เบิกบาน  เติบโตออกไป  เหมือนตนไมไดแสงสวาง  แลวเจริญ.  คุณชวน 
ชี้ใหเห็นวา  ทําไมปญญาจึงไดชื่อวา  แสงสวาง ;  แสงสวางชนิดที่ทํา 
ใหตนไมเติบโต  หรือแสงแดดที่ทําใหตนไมเติบโต ? 

 
ตอบ :  เมื่อเกิดมีแสงสวางขึ้นมา  ตาของมนุษยเรายอมมองเห็นสิ่งตาง ๆ  ได 

ทั่วไปหมด ;  ปญญาก็เหมือนกัน  ถาหากวาในดวงจิตดวงใจของเรา 
มีปญญาแลว  เราสามารถมองทะลุปรุโปรงวา  สิ่งใดถูก  สิ่งใดไมถูก. 
เราอาจจะนําสิ่งที ่ถูกตองมาใชในการดําเนินชีวิต  ทําใหชีวิตของเรา 
ไปในทางที่ถูกตองได.   

 
นี่,  สังเกตใหดีวา  แมเราจะพูดวา  แสงสวางนี้สองทางเดิน,  หรือวา 

เราจะพูดวา  แสงสวางนี้  ทําใหเกิดการเปนอยูไดไมตองตาย  นี้มันก็เหมือนกัน. 
ถาเราพูดกันอยางวัตถุ  หรือการเดินทาง ;  แสงสวางนี้ก็จะสองใหเดินถูกตอง 
ไปตามทาง ;  แตผลของการเดินถูกตองไปตามทางนั้น  คือการทําใหมีความเจริญ 
ขึ้นมาได. 

 
ใจความสําคัญมันอยูที่มีความเจริญ ;  ถามีปญญา  เราก็รู 

วาอะไรเปนอะไร ;  อะไรควรทํา  อะไรไมควรทํา,  อะไรควรหลีกเสีย  อะไร 
ควรเวนเสีย,  นั่นแหละคือปญญา  หรือแสงสวาง.  มันก็ทําแตสิ่งที่ควรทํา  ฉะนั้น 
ชีวิตนี้จึงรอดได ;  เพราะไดปญญาชนิดนี้  จึงทําใหชีวิตรอดอยูได  ตั้งแตออน 
แตออก. 
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ถาม :  ปญญานี้เราเอามาจากไหน,  ตองถามคุณประยูรท่ีเปนหมอ  เราไดแสง 
สวางชนิดนี้มาจากไหน ?. 

 
ตอบ :  แสงสวางชนิดที่ทําใหชีวิตใหรอด  มาตั้งแตเล็ก ๆ  เปนแสงสวางที่ 

เรียกวา  สัญชาตญาณ  คือมันติดมาเองตามเชื้อสายของสิ่งที่มีชีวิต 
มันสืบทอดกันมา  ตั ้งแตพันธุ พอแม,  ถายทอดมาเปนเรื ่องของ 
สัญชาตญาณ   ที่ไดมาเกี ่ยวกับความรอดชีวิตของรางกายธรรมดา 
กอนครับ. 

 
ถาม :  แลวอะไรตอไปอีก  เด็ก ๆ  เทานั้นไมพอ ? 
 
ตอบ :  แลวพอตอจากนั้นก็อาศัยสิ่งแวดลอม ;  สิ่งแวดลอมมาชวยใหปญญา 

ตามหลัง  เรียกวา  ปญญาที่ฝกอบรมขึ้นมาภายหลังอีก  เปนขั้น ๆ  ไป 
จากประสบการณ  จากสิ่งแวดลอม  จากพอแม  จากครูบาอาจารย 
จากอะไรตาง ๆ  ที่รอบตัวเรา  ทําใหคนฉลาดขึ้น.  เมื ่อโดนเจ็บปวด 
แลว  ฉลาดขึ้น  ตาง ๆ  นี้  เรียกวา  ปญญาที่เกิดขึ ้นภายหลัง  เปน 
การอบรมทีหลัง. 

 
ถาม :  นั่นก็เพียงเพื่อชีวิตรอด ;  ทีนี้ใหสูงขึ้นมากกวานั้นอีก  จนถึงกับมี 

ศีลธรรม ? 
 
ตอบ :  ทีนี้  ตอมาพอรางกายรอดแลว  จิตใจมันจะรอดหรือไมรอด  ก็ตอง 

อบรมทางจิตใจ  คือวาทางดานจิต  ทางดานวิญญาณ  ก็ตองยกระดับ 
จิตใหมันพนขึ้นมาจากความทุกข ;  โดยการรู  ศึกษาวาทุกขนั้นเปน 
อยางไร,  ทุกขนั้นเกิดอยางไรจากประสบการณที่ตัวพบมา ;  ก็หา 
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กลอุบายเพื่อหาวิธีที่จะปฏิบัติตน   เพื่อใหหลุดพนจากความทุกขได 
เปนปญญารอดสูงสุด  ที่ยกวิญญาณใหสูงสุด  พนจากความทุกข. 

 
ลองแสดงใหเห็นวา  แสงสวางของสัญชาตญาณ   กับแสงสวางของ 

ภาวิตญาณนั้น  เปนแสงสวางดวยกัน.  ถายังฟงไมถูกจะบอกใหมวา:  ความรู 
ที ่รู ไดโดยสัญชาตญาณ   สืบตอไปจากบิดามารดา.  เชนวา  เด็กดูดนมเปนเอง 
กินนมเปนเองได  ไมตองมีอะไรสอน  ;  อยางนี ้เราเรียกวา  ความรู อยางสัญ - 
ชาตญาณ. 

 
ทีนี ้  เมื ่อเด็กไดสิ ่งแวดลอมนั่นนี ่  รู อยางนี ้ ๆ  เขา  มันก็คอยรู อะไร 

ทีหลังตอมา ;  นี่ก็เรียกวา  ภาวิตญาณขั้นตน ๆ  ขั้นออน ๆ.  พอโตขึ้น  กระทบนั่น 
กระทบนี ่  มันสอนอยู ในตัวมันเอง  ก็รูอะไรมากขึ ้น ;  นี ่ก็เรียกวา  ภาวิตญาณ 
ในระดับกลาง.  แลวตอมารู จ ักสูงขึ ้นไปถึงเรื ่องทางธรรม  ทางศาสนา  จนรูจัก 
ทําชีวิตนี้ใหเย็นได  ไมมีความทุกขเลย  ก็เปนภาวิตญาณอันสูงสุด. 

 
ถาม :  ทีนี้อยากจะใหชี้สักนิดหนึ่งวา  แสงสวางอยางสัญชาตญาณ  และแสงสวาง 

อยางภาวิตญาณนั้น  มันเปนแสงสวางในความหมายเดียวกันอยางไร ? 
คุณทองก็ได,  คุณชวนก็ได. 

 
ตอบ :  เทาที่คิดได  ก็คิดวา  พอที่จะมีชีวิตอยูได. 
 

นั ่นแหละ  ที ่เราตองการ.  ที ่เราตองการอยางยิ ่ง  ก็เพื ่อใหช ีว ิตมัน 
รอดอยู ไดเพราะแสงสวาง .  ถาในเรื ่องฝายวัตถุ  ก็อยางชีวิตฝายวัตถุ  ฝาย 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม ๒๖๐

เนื้อหนัง ;  ถาเรื่องนามธรรม,  เร่ืองธรรมะ  มันก็มีเร่ืองชีวิตอยางธรรมะ  อยาง 
ทางวิญญาณ ;  ลวนแตตองการแสงสวาง  มันจึงมีชีวิตเกิดขึ้น,  และชีวิตเจริญ 
งอกงามตอไปได. 

 
ใหรูความหมายของคําวา  แสงสวาง  วา  คือสิ่งที่ทําใหชีวิตตั้งขึ้นมา 

และเจริญงอกงามตอไปได.  เราตองการลูกคู  ชวยขยายความ  เหมือนกันกับ 
เลนลําตัด  หรือเลนเพลงอะไร  ก็มีลูกคู  ชวยย้ําใหใจความมันชัดเจนขึ้น  หรือ 
ชวยถาม  ชวยตั้งแงสงสัยใหมันครบถวนบริบูรณ ;  เราจึงตองการลูกคูมาชวย 
กันในการ  ปุจฉา  วิสัชนา.  เพราะฉะนั้น  ทานที่เปนลูกคู  ก็ตองตั้งอกตั้งใจทํา 
หนาที่ของตนใหเต็มท่ี ;  คือทานตองคิดนึกอยูเสมอ. 

 
....       ....       ....       .... 

 
เปนอันวา  ขึ้นชื่อวา  แสงสวางแลว  จะเปนแสงสวางชนิดไหน 

คือทางวัตถุ  หรือ  ทางนามธรรม  ก็ดี ;  เปนแสงสวางแหงตะเกียง,  หรือแสง 
สวางแหงปญญาก็ดี,  มันทําหนาที่สําคัญอยูอันหนึ่ง  คือ  ทําชีวิตใหออก 
มาได  ใหเกิดขึ ้นมาได  ตั ้งอยู ได  เปนไปได ;  แลวแตวาจะเปนชีวิตในทาง 
รูปธรรม  หรือชีวิตในทางธรรม  คือทางฝายจิต  ฝายวิญญาณ   ฝายศาสนา 
หรือฝายศีลธรรม  นั่นเอง. 

 
มนุษยมีชีวิตทางรางกาย  ทางเนื้อหนังนั้น  มันสวนหนึ่ง  แตมีเพียง 

เทานั้นไมพอ ;  และบางทีก็ถูกดาวาไมเปนคน  เปนไอชาติอะไรก็ไมรู  เพราะมัน 
มีแตชีวิตชนิดนั้น.  ตองมีชีวิตอีกแบบหนึ่ง  จึงจะไมถูกดาทํานองนั้น  คือชีวิต 
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ทางศีลธรรม  ชีวิตที่ถูกตองตามทางศีลธรรม  ที่ทําใหเราไดชื่อ  ไดนามขึ้นมาวา 
มนุษย  คือสัตวที่มีใจสูง. 

 
ทีนี้  เราพูดถึง  “ศีลธรรม”,  ตนไมแหงศีลธรรมตองการแสงสวางคือ 

อะไร ?  คุณทอง,  เอา,  มัวงงแทนคนอื่นหมด.  นี่ก็กําลังพูดอยูหยก ๆ วา  มัน 
ตองการแสงสวางคือปญญา ;  ตนไมทางศีลธรรมมันตองการแสงสวางคือปญญา ; 
ในเมื ่อตนไมตามธรรมดา  มันตองการแสงสวางจากแสงแดด  เปนตน.  เอา, 
ยุติกันที  ในขั้นนี้วาชีวิตตองการแสงสวาง ;  ตนไมทางศีลธรรมมีชีวิตอยูรอดได 
ดวยแสงสวาง  คือ  ปญญา. 

 
....       ....       ....       .... 

 
พูดถึงเรื่องปญญากันตอไป  ใหมันละเอียดยิ่งขึ้น. 
 

ถาม :  สอบไลเสียหนอยวา  ปญญาแปลวาอะไร ?  คุณชวน  ไมคอยมา  ปญญา 
แปลวาอะไร ? 

 
ตอบ :  ปญญาคือความรู  ความรูแจงในสิ่งตาง ๆ. 
 
ถาม :  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  เหมือนที่คุณชวนวา ? 
 
ถาม :  เอา,  คุณประยูร. 
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ตอบ :  ปญญา  ความหมายทั่ว ๆ  ไป  ก็ความรู 
 
ถาม :  ตัวหนังสือแปลวาอะไร ?  โดยตัวหนังสือ  คํานี้แยกออกเปนอยางไร ? 

แปลวาอยางไร ?  นี่แสดงวาไมจํา  ไมฟงให  ไดปญญา  แลวก็จํา 
ไวไมได ;  แมวาเคยบอกมาหลายหนแลววา  ปญญานี้แยกออกเปน  
ป  กับ  ญา,  ป  แปลวา  ทั ่วถึง,  ญา  แปลวา  รู  ;  ฉะนั ้น  ป-  ญา 
แปลวารูอยางทั่วถึง  เพียงพอ  รูอยางทั่วถึง  เพียงพอ  นี่ผิดไดไหม 
 

ตอบ :  ถารูพอ  แลวก็ไมผิด. 
 
ถาม :  ตองใหมันแนนอนลงไปวา  ถาเรียก  ปญญา  แลวผิดไมได ;  มัน 

จะรูมากมายสักเทาไรก็ตาม  ถามันผิดก็ไมอาจจะเรียกวา  ปญญา.  ที่วา 
เพียงพอนั้น  เพียงพอสําหรับจะทําอะไร  สําหรับจะไปขโมย ?  หรือ 
สําหรับไปทําอะไร ? 

 
ตอบ :  ในแงของศีลธรรม  เพียงพอ  ก็คือพอที่ใชดับความทุกขได. 
 
ถาม :  ตองเพียงพอสําหรับจะแกปญหาได  คือจะดับความทุกขไดในทางที่ถูก 

ที่ควร  เพราะวาถามันผิด  แมจะแกปญหาได  มันก็ดับความทุกขไมได 
มันยิ่งจะผิดมากขึ้น.  มันเปนปญหาที่ไมควรจะแกหรือปญหาที่มันผิด ; 
ตองแกปญหาที่ควรจะแก  แกไดหมด  แลวก็ไมมีปญหาเหลืออยู  เรียก 
วา  ปญญาที่ถูกตอง  นี่ก็เลยมีคําวา  “ถูกตอง  “  มันถูกตองตามอะไร ? 
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ตอบ :  ถาถูกตองจริง  ๆ   ก็ถูกตองตามกฎของธรรมชาติ ,  ถูกตองตาม 
ธรรมชาติ.   

 
เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกวา  ยถาาภูตสัมมัปปญญา – ปญญาที่ถูก 

ตอง:  ยถาภูต  -  ตามที ่เปนจริง,  ตามที ่เปนจริงของอะไร ?  ก็ของธรรมชาติ ; 
หรือจะเรียกอยางอื่นก็ได  แตนี้เราเรียกตามธรรมดาสามัญ  ของธรรมชาติ  ถูกตอง 
ตามธรรมชาติ. 

 
บาลีคํานี้สําคัญที่สุด  ชวยจํากันไวทุก ๆ  คนวา  ยถาภูตสมฺมปฺป ฺ, 

จึงจะรับประกันไดหมดวาเพียงพอ  และถูกตอง  และสําเร็จประโยชน ;  แตเรา 
มักจะเรียกกันวา  ปญญา  ปญญา  เฉย ๆ  สั้น ๆ  ลุน ๆ  ก็เลยทําใหไมคอยรูอะไร 
หรือรูนอยเกินไป.  ชวยจําไววา  คําวา  “ปญญา”  นี่ถาสมบูรณแบบ  ตองขยาย 
ความออกไปเปน   ยถาภูตสัมมัปปญญา   คือปญญาถูกตองตามที ่เป นจริง 
ของสิ่งที่เปนจริง  คือธรรมชาติ. 

 
ฉะนั ้น   ความ เป นแสงสว างของป ญญาชนิดนี ้  ก็ค ือความถ ูก 

ตองตามที ่เป นจริง  จึงเรียกวาเป นแสงสวาง ;  ถูกตองตามที ่เป นจริงสําหรับ 
อยางอื่น  มันก็มีผลอยางอื่น  :  ถาเปนเรื่องการทําความชั่ว  มันก็ถูกตองตาม 
ความเปนจริงของการทําความชั่ว,  และทําชั่วไดจริงเหมือนกัน.  ถาถูกตองตามที่ 
เปนจริงในการทําความดี  หรือทําความดับทุกข,  มันก็จะดับทุกขได. 

 
ศีลธรรมเหมือนกับตนไม  ตองการแสงสวางชนิดนี้ เปนเครื่องหลอ 

เลี้ยงชีวิต  หรือวาทําชีวิตใหเกิดมาก็ได ;  แตมันจะเกินความจําเปน,  เราไมพูด. 
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พูดวาชีวิตมันรอดอยูได  หรือวาเกิดออกมาได  นี่ก็เพราะวามันอาศัยปญญาขั้นตน 
อยางนั้น  แลวตอมามันเจริญ ๆๆ,  ก็เพราะอาศัยปญญา  ที่มันเจริญ ๆๆ  งอกงาม 
ตอไป. 

 
....       ....       ....       .... 

   
ทีนี้  อยากจะใหเขาใจความหมายของคําวา  “ยถาภูตสัมมัปปญญา” 

นี้พอสมควร  เปนปญญาชนิดที่ปราศจากโทษ  ๑๐  ประการ ;  ดังที่พระพุทธเจา 
ทานไดตรัสไวในสูตรที่เรียกกันวา  กาลามสูตร  เวนจากโทษ  ๑๐  ประการนั้น 
แลว  ก็จะเปนยถาภูตสัมมัปปญญา. 

 
ถาม :  ฉะนั้น  ในฐานะที่เคยฟงมาหลายครั้งหลายหนแลว  คุณประยูร  วาโทษ 

๑๐  ประการนั้นคืออะไร ? 
 
ตอบ :  โทษ  ๑๐  ประการในกาลามสูตรก็มี  :  พวกแรกก็เกี่ยวกับผูอื่นก็มี 

๑.  อยาเชื่อในขาวลือ  ๒.  อยาเชื่อตามที่เรานึกวาควรจะเปน. 
 
ถาม :  พอที  ลําดับไกลหมดแลว  คุณทอง  นี่สอบไล ? 
 
ตอบ :  ผมลําดับไมไดเหมือนกันครับ. 
 
ถาม :  เอา,  คุณชวน. 
 
ตอบ :  ลําดับไมไดครับ. 
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ถาม :  วาใหครบ  ๑๐  ไดไหม ? 
 
ตอบ :  ไมครบครับ. 

 
เปนอันวายังสอบไล ไม ได  ;  เรียนมาหลายปแลว   ยังสอบไล เรื่องนี้ 

สําหรับคําคํานี้ไมได.  เอาละก็จําเปนจะตองวาใหม  เหน็ดเหนื่อย  อยางไรก็ตอง 
วาก ันต อไปอีกแหละ .  ยังจําไม ได   จะทําอยางไรล ะ  ;  จะใหม ันงายมากขึ ้น 
ก็คอยฟงใหดี ๆ  โทษ  ๑๐  ประการนั้น  จะแจกเปน  ๔  หมวด:- 

 
หมวดแรก  หรือ  หมวดเกี่ยวกับการฟง  มีอยู  ๓  ประการ 
 
๑.  เชื ่อ   รู ห ร ือถ ือ เอา   ตามที ่ฟ งบอกก ันมา   ค ือบอกกล าวต อ  ๆ  

ตอ ๆ  กันมา  ตั้งแตครั้งไหนก็ไมรู  นี่อยารับเอาวาเปนความจริง. 
 
๒.  ท ีนี ้พ ูด ไม บอก   แต ได   ทําตามก ันมา ,  ทําส ืบอย างปร ัมปรา ,  

คือทําใหเห็นเปนตัวอยาง  แลวทําสืบ ๆ  กันมา  เชนประเพณีหรือวาอะไรทํานองนั้น. 
 

๓.  กํ าลั งลื อกระฉ อน   อยู เดี๋ ยวนี้   โจษจันกันที่ นั่ น   ที่ นี่   อย างนั้ น 
อยางนี้  กระฉอนอยูเดี๋ยวนี้. 

 
ถาเราไปรับเอามาอยางนี้  ไมเรียกวา  ปญญา.  นี่ก็โทษ   ๓  ประการ 

เกี่ยวกับการฟง  :  ฟงสืบ ๆ  กันมา,  ทําตาม ๆ  กันมา,  และก็กําลังมีเสียงกระฉอน 
อยูที่นี่และเดี๋ยวนี้. 
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ทีนี้  หมวดที่  ๒.  เปนเรื่องของ  หมวดที่เกี่ยวกับตํารา  วา  อยาฝาก 
ไวกับตํารา  คืออยายึดมั่นตํารา  อยามัวอางตํารา ;  มันไมรับประกันไดวาถูกตอง 
จะตองทําอยางอื่นตอไปอีก,  คือทําใหมี  ยถาภูตสัมมัปปญญา ;  เดี๋ยวจะวาทีหลัง. 
นี่เกี่ยวกับตํารามีอยูขอเดียววา  อยาฝากความรู  หรือความเชื่อ  ความถืออะไร 
ก็ตาม  ไวกับตํารา. 

 
ทีนี้  หมวดที่  ๓.  หรือ  หมวดเกี่ยวกับการคํานวณ. 
 
๑.  อย าเชื ่อด วยเหต ุผลทางตรรกว ิทยา   การใช เหต ุผลตามวิถี 

ทางตรรกวิทยา  เหมือนกับท่ีเด็ก ๆ  เขาก็พูดเปน. 
 
๒.  อยาเชื ่อดวยเหตุผลทางปรัชญา   ซึ ่งใชการอนุมานไปยัง 

สิ่งที ่ยังไกล  ยังมองไมเห็น  ถาทางตรรกเอาสิ ่งที ่มองอยูตรงนี ้  กลิ้งไปกลิ้งมา 
อยูที่ตรงนี้  มาจับ  มาวัด  มาอะไรกัน. 

 
๓.  อยา เชื ่อดวยความรู ส ึก   สามัญสํานึกชั ่วขณะ   คือทุกคน 

จะมีความรูสึกคิดชั่วขณะ  ตามสามัญสํานึกของตน ๆ  ดวยกันทั้งสิ้น  อยาเชื่อ 
หรือตัดสินใจเชื่อดวยความคิดนึกชนิดนี้. 

 
๔.  ก็ว า   อยา เชื ่อ เพราะ เหตุว าม ันตรงกับความคิด เห็นของ 

เรา  เรายิ่งคิดยิ่งเห็นอยางนั้น,  ยิ่งคิดยิ่งเห็นอยางนั้น.  ขอน้ีอธิบายยากมาก 
เพราะวาคนเราจะเชื ่อเพราะเห็นวา  มันตรงกับความคิดของเราเสมอไป ;  แต 
พระพุทธเจาทานยังกันไวอีกวา  “อยา,  อยาเอาอยางนั้น”  เพราะวาทานตองการ 
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ใหเกิดปญญาชั้นสูงไปกวานั้น.  ขอนี้จะเห็นไดงาย  เชนวา  คนพาล  คนโง 
คนเขลา  มันก็มีทางที่จะมีอะไรตรงกับความคิดของเขาได  ความคิดนั้นก็ผิดหมด. 

 
ทีนี้  หมวดที่  ๔  หมวดเกี่ยวกับบุคคล  มีอยู  ๒  ขอ. 
 
๑.  ผู พูดอยู ในฐานะที ่ควรเชื ่อได  อยาเชื ่อเพราะวา  ผู พูดอยู ใน 

ฐานะที่ควรจะเชื่อได.  ยกตัวอยางกันเดี๋ยวนี้เลย  วาคุณนะ  อยาเชื่ออาตมา 
วาอยูในฐานะที่ควรเชื่อได,  หรือวาเห็นอยูที่ในฐานะที่ควรจะเชื่อไดก็เชื่อเสียเลย ; 
อยาทําอยางนั้น  มันจะผิดขอน้ี  มันจะมีโทษ. 

 
๒.  อีกขอหนึ ่ง   ขอสุดทายวา   อยาเชื ่อ เพราะวา   สมณะผู นี้ 

เปนครูของเรา. 
 
ขอทบทวนอีกทีวา  หมวดแรกหรือ  หมวด  ก.  เกี ่ยวกับการฟง  

อยาเชื่อเพราะฟงตาม ๆ  กันมา,  อยาเชื่อเพราะเหตุวาทําตาม ๆ  กันมา,  อยา 
เชื่อเพราะเขาลือกระฉอนกันอยู  ทั้งบานทั้งเมืองเดี๋ยวนี้ ;  นี่เกี่ยวกับการฟง. 
 

หมวด  ข.  เรื่องตําราอยาฝากเนื้อฝากตัว  ฝากความคิด  จิตใจ 
ทั้งหมดไวกับตํารา  มันจะติดตัง ;  นั่งเปดดูอยูนั่น. 

 
หมวด   ค .  คือคํานวณ   คํานวณทางตรรก   เห็นวาตรงกับทาง  

ตรรกก็อยาเพอ,  ตรงตามนัยะ  คือปรัชญาก็อยาเพอ,  ตรงตามความคิดนึก 
สามัญสํานึกของเรา  ก็อยาเพอ,  ตรงกับที่เรายิ่งคิดแลวมันยิ่งเห็นวาจริง  ยิ่ง 
คิดแลวมันยิ่งตรงกันระหวางความคิดของเรา  กับสิ่งที่เขาใหเราเชื่อ,  นี้ก็อยาเพอ. 
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หมวดสุดทาย   ง.  หมวดบุคคล  อยาเชื ่อเพราะวาผู พูดอยู ใน 
ฐานะที่ควรจะเชื่อ ;  อยาเชื่อเพราะวาทานเปนครูของเรา ;  ขอน้ีนากลัวนะ. 
 

ทีนี้  ไลมาทีละขอ  ก็จะเขาใจ  :  - 
 
๑.  แรกที่สุด   ฟงบอกตาม  ๆ   กันมา  พูดตอ  ๆ  กันมา   ตั้งแต 

ครั้งไหนก็ไมรู.  นี่มันมีปญหาเกิดขึ้นทันที  คือเราเกิดมาในโลกนี้  เราไมอาจจะ  
รูเองได  เราตองเชื่อตามที่  บิดามารดาบอก,  บิดามารดาก็เชื่อตามที่บิดามารดา 
ของบิดามารดาบอก,  ก็บอกกันมาเปนทอด ๆ  อยางนี้.  แลวทําไมพระพุทธเจา 
ทานยังวามันยังเปนโทษอยู ?  ก็เพราะมันอาจจะผิดได  โดยเฉพาะที่เปนเรื่อง 
สูงสุด  :  เรื่องมรรค  ผล  นิพพาน  แลวมันผิดไดมากทีเดียว. 

 
ที่มันผิดไมไดก็เปนเรื่องงาย ๆ  เรื่องเล็ก ๆ  นอย ๆ  ที่เปนมาไดอยาง 

งาย ๆ  ตามที่ฟงบอกกันมาได ;  แตคิดดูเถอะ  มันมีมากเรื่องเหลือเกิน  ที่มัน 
ไมจริง,  เรื่องผี  เรื่องสาง  อะไรก็ตาม  ที่มันไมจริง,  ที่มันบอก ๆ  กันมานี้  
ก็มีอยูมาก ;  ความรูชนิดนั้นไมชื ่อวาปญญาในที่นี ้  เพราะมันยังไมตรงตามที่ 
เปนจริง. 

 
๒.  ทําตาม ๆ  กันมา  ซึ่งมักจะเปนเรื่องทางไสยศาสตร  เปนเรื่อง 

โชคลาง.  นี้ไมพูดกันกับปาก ;  แตทําตาม ๆ  กันมา.  ตัวอยางเขาลอเรียกวา 
“เถรสองบาตร”.  นี้ไมตองพูดกัน  แตทําตาม ๆ  กันมาอยางนั้น.  ฉะนั้น  เรื่อง 
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ตั้งพัน ๆ  ป  มันก็ยังเหลืออยูไดกระทั่งบัดนี้ ;  เพราะทําตาม ๆ  กันมา.  ความรู 
ที่ไดจากสิ่งนี้ไมใชปญญา,  ไมใชยถาภูตสัมมัปปญญา. 

 
๓.  เสียงลือกระฉอน  ประเทศไทยก็มีบอย  ประเทศไหนก็มีบอย 

เมืองไหนก็มีบอย,  แตกตื่นกันอยางนั้นอยางนี้,  ผูวิเศษที่นั่นที่นี่,  น้ําศักดิ์สิทธิ์  
ที่นั ่นที่นี ่,  แตกตื่นกันอยูอยางนี้.  ความเชื่อหรือความรูอันนั้นไมเปนยถาภูต- 
สัมมัปปญญา.  ไมเปนรากฐานแหงศีลธรรมอยางบริสุทธิ์ได. 

 
แตขอน้ีจะตองมีการพิจารณาดูใหดี ๆ ;  เพราะศีลธรรมในบางระดับ 

อยูไดเพราะความเชื่ออยางนี้  ก็มีเหมือนกัน  แตจะถูกตองอยางสมบูรณไมได. 
แตเดี ๋ยวนี้เรามีหลักอยางอื่นเขามาชวย  คือ  ถาเปนไปเพื่อประโยชนอยูบาง 
แลว  ก็ยอมใหเชื่อได ;  ดีกวาที่จะไมรูจักเชื่ออะไรเสียเลย.  ฉะนั้นศีลธรรม 
ในขั้นต่ํา ๆ  ตน ๆ  มันอยูไดดวยความเชื่อชนิดที่ไมตองใชเหตุผล  ไมตองวิพากย 
วิจารณ ;  แตถึงอยางนั ้น  มันจะเปนศีลธรรมชั้นสูงสุด  ชั้นบริสุทธิ ์ไปไมได. 
ตองรูจักแบงไว  เมื่อเรายังไมมีความรู  หรือความเชื่อท่ีดีกวา ;  ก็ทําไปตามเทาที่ 
เห็นวาดี  ที่เห็นประโยชนอยูชัด. 

 
อยางเด็ก ๆ  ที่เขาจะสอนไมใหทําอะไร  เขาก็ตองพูดชนิดที่นากลัว : 

วาผีจะหลอกเอาบาง,  วาเสือจะกัดบาง ;  เด็กยังไมรูอะไรมันก็เชื่อ,  เชื่อแลว 
มันก็ไมทําอยางที่เขาหาม  มันก็ปลอดภัยไดเหมือนกัน.  นี่ก็เรียกวาทําใหมี 
ศีลธรรมในขั้นชนิดนั้น  ไดเหมือนกัน ;  แตในที่สุดมันไมพอ.  พอโตขึ้นมัน 
ก็หัวเราะ  เพราะมันไมพอ ;  มันตองเขยิบขึ้นไปใหถึงระดับที่มันพอ  มันจึงมา 
ถึงระดับท่ีพระพุทธเจาทานไดตรัสไว ;  แลวมันสูงสุด. 
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ยกตัวอยางเชน  เรื่องลือกระฉอน  มาอยางนี้  เรื่องยักษจะมา  เรื่องผี 
จะมา  อะไรจะมา  ที่ตองทํากันวุนวายไปทั้งบานทั้งเมือง ;  แตเรารูไมไดวา 
ที่เขาลือกันนี้มันไมจริง,  หรือจริง  บางทีก็รูไมได ;  ฉะนั้น  ทําใหนาสงสารอยู 
มาก  แตถาเปนการบอกกลาวจริง ๆ  ไมใชเปนเสียงเลาลือทํานองนั้นแลว  มัน 
ก็ไมอยูในขอน้ี. 

 
เชน  ถาเปนเรื่องจริง  เขาจะมาทิ้งระเบิดเราอยางนี้  เปนเรื่องจริง 

อยางนี้  เราก็รับรู  แลวก็พยายามทําใหมันตรงตามเรื่องนั้น ๆ ;  อยางนี้ไมใช 
เรียกวาลือกระฉอน  ดวยความงมงาย  เชื่อดวยความงมงาย  ที่เขาเรียกวา  มงคล 
ตื่นขาว  หรืออะไรทํานองนี้ก็เรียก,  คือวาเปนไปในหมูคนที่มีความกลัว  มีการ 
ศึกษานอย  รูนอย  เต็มไปดวยความงมงาย  เต็มไปดวยความขลาดกลัว ;  มันก็ 
ตื่นเตนไปตามเสียงลือกระฉอน.  นี่ก็ไมใชปญญาที่ถูกตองตามที่เปนจริง. 

 
แตก็อยาลืมวา  ไดบอกไวแลวนะ  วาบางทีบางอยางมันตรงกับเรื่อง 

มีประโยชน  ก็ทําใหไดรับประโยชนไดเหมือนกัน ;  อยางเขาลืออยางไมจริง ๆ  วา 
อหิวาตมาแลว  ฉีดยาเร็ว ๆ,  ฉีดยาเร็ว ๆ,  นี่ก็มีประโยชน ;  แมอหิวาตไมมา 
มันก็ยังไดประโยชน ;  อยางนี้มันก็ไมใชรวมอยูในคําเลาลืออยางงมงาย. 

 
๔.  ที่วา  อยาฝากไวกับตํารา  เพราะวาเราไมรูไดวา  ตํารานั ้น 

มันถูกหรือมันผิด.  เราจะตองมีความคิดที่แบงไวสวนหนึ่ง  ที่จะพิสูจนตํารานั้น 
อีกทีหนึ่ง.  นี่ลองเอามาทําตาม  ปฏิบัติตาม  หรือคนควาดู ;  จริงแลวจึงคอย 
รับเอา.  ฉะนั้น  จึงเปนเพียงวา  ครั้งแรกนี่เอามาลอง,  ความรูในตํารา  รับ 
เอามาสําหรับทดลอง.  พบความจริงมากขึ้น ๆ  จึงกลายเปนความรูของเรา ;  ไมใช 
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ความรูในตํารา.  เมื่อเราไดคนควาทดลองจริง ๆ  จนรูจริง  มีอะไรจริง  จนถึง 
ที่สุดแลว  ก็เรียกปญญาตามที่เปนจริงขึ้นมาได ;  นี้ตองใชเวลาดวย.  ถามัว 
แตอางตําราวาใชไดแลว  ถาเกิดตํารามันผิด  เราก็คงจะแย  แลวก็ไดเคยแยกันอยู 
เพราะเหตุที ่ติดตํารา   เชื่อตําราหลับหูหลับตา   ก็ไมเปนศีลธรรมที่ดีได ; 
แตอาจจะเปนศีลธรรมขั ้นตน  ๆ   ที่พอเปนจุดตั ้งตนได.  เพราะตํารา ท่ี 
เขาเขียนไวสวนมากมันก็พอถูกตอง ;  เพราะเขาพยายามจะเขียนใหมันถูกตอง. 
แตวาเราจะเชื่อตามนั้นโดยที่ไมตองพิสูจนหรือใครครวญนี้  ก็ไมได  มันจะทําให 
เราเปนคนโง  คิดอะไรไมเปน ;  ถาเราทองจําแตตําราแลว  เราจะคิดอะไรไมเปน 
แลวเราจะฉลาดไมได.  เราจะดื้อตํารา  จะพิสูจนตํารา  จนกวาจะพบความจริง 
ตรงตามที่ตําราเขียนไว ;  ตําราหลอก ๆ  ทั้งหลายก็ทําอะไรเราไมได. 

 
ขอถัดไป   ๕.  อยาถือเอาดวยเหตุผลตามทางตรรกะ   นี่คู กัน 

กับอันดับถัดไป   คือ  ๖.  อยาถือเอาโดยเหตุผลทางนัยะ.  นัยะนี ่หมายถึง 
ปรัชญา  วิธีทางปรัชญา.  ตรรกะคือวิธีทางตรรก .  นี่เอาเหตุผลที่เห็นอยู 
เปนหลัก  สมกับหลักที่เห็น ๆ  อยู ;  แมแตเด็ก ๆ  มันก็พูดเปน  ที่พูดใหถูกตรรก 
พอพูดขัดตรรก  เพื่อนก็คานได.  สําหรับเด็ก ๆ  เขาพูดทดลองกัน  ทดลอง 
มันสมองกัน  นั้นก็คือ  ตรรก ;  แลวตอมามันก็สูงขึ้นไปกวานั้น  มีเหตุผลที่สูง 
ขึ้นไปกวานั้น ;  แมมันมีเหตุผลทางตรรก  พูดโดยไมผิดทางตรรก  แตก็ไมตรง 
ตามความจริงของธรรมชาติมันก็มี.  ฉะนั้นเราจึงไมถือเอาเหตุผลทางตรรก  เปน 
เครื่องตัดสิน. 
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ทางปรัชญาก็คืออนุมาน   มันไปไกล   ถึงสิ ่งที ่ยังไมรูวาอะไร , 
ถึงสิ่งที ่จะมาขางหนา  สิ่งที ่ยังมองไมเห็นตัวดวยซ้ําไป,  มันคืบออกไปดวย 
เหตุผล   ดวยการอนุมานอยางนั ้น   ก็เรียกวา   ทางปรัชญา .  เขาไมเอา 
เปนหลักที่แนนอน  วามันเปนอยางนั้นอยางนี้. 

 
พระพุทธเจาตรัสขอน้ี  ก็เพื่อวาใหรูอยูโดยประจักษอยูในใจ  และ 

เปนเรื่องของการดูใหเห็น  ไมใชเปนเรื่องของการใชเหตุผลวา  มันจะเปนอยางไร. 
นี่พวกเราควรจะทราบขอนี้ไวดวย  สําคัญมาก.  ตัวหลักพระพุทธศาสนานั้น 
เปน ไปในทางดูใหเห็นตามที ่เปนจริงลงไปที ่สิ ่งนั ้น .  ไมใชใหคํานวณ 
ดวยการใชเหตุผล  แลวฝากไวกับเหตุผล,  ซึ่งไมไดดูลงไปจริง ๆ  ที่สิ่งนั้น .   
 

เหตุผลมันผิดได ;  เพราะฉะนั้น  ถาไดเหตุผล  หรือขอมูลมาผิด 
ผลท่ีออกจากขอมูลน้ัน  มันก็ผิดหมด ;  การใชเหตุผลจึงตองอาศัยการดู  จะฝาก 
เนื้อฝากตัวกับการใชเหตุผลตะพึดนั้นมันไมได ;  มันตองมาเอาที่การดูลงไปตรง ๆ. 
เชน   อนิจจัง   นี้  เห็นอนิจจังตรงๆ  ;  ไมตองคํานวณเอาโดยเหตุผลวา 
มันตองอนิจจัง   ซึ ่งเราทํากันมาก   สอนกันมากในโรงเรียน   :  “มีเหตุผล  
อยางนั้นซิ  จึงถือวาอนิจจัง  ;”  อยางนี้ไมได.  มันตองดูลงไป   เห็นลงไป 
จริง ๆ  วามันเปนอนิจจังจึงจะได. 

 
ตองจําไววา  ถาจะเปนพุทธบริษัทแท  แลวตองดูลงไปตรง  ๆ  

ใหเห็น   อยาฝากไวกับการคํานวณดวยเหตุผล   ทางตรรก   ทางปรัชญา 
เปนตน. 
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๗.  ขอที่วา  อยาตรึกตามอาการ  หรือตามที ่สามัญสํานึก  จะพา 
ไป ;  นี่ก็ไมปลอดภัย,  พอจะเขาใจได.  ที่เราจะปลอยไปตามความคิด  มัน 
จะพาไปตามธรรมดาสามัญ   นี้ก็ไมได ;  จึงหามไว  เพราะมันไมเปนปญญา. 
แตวาบางอยางเราก็ตองใชอยางนั้น  คือวาปญญาชนิดตื้น ๆ  จนเคยชินตามสามัญ 
สํานึก  มันก็แกปญหาไดตามสมควร ;  แตจะเอาเปนเด็ดขาด  เปนหลักสูงสุด 
ไมได  มันไมใชตรงตามที่เปนจริง  มันไมอาจที่จะตรงตามที่เปนจริงไดเสมอไป. 

 
๘.  ขอถัด ไป   คือ   ทนตอการเพ งพ ิน ิจของเรา   เรายิ ่งค ิดยิ ่ง 

เห็นจริง,  ยิ่งคิดยิ ่งเห็นจริง,  ยิ ่งคิดยิ ่งเห็นจริง ;  อยางนี ้ก็อยาเพอ.  เพราะวา 
เราอาจจะคิดไมเปนก็ได,  เราคิดผิดทางก็ได,  เพราะวาเรามันเปนคนมีหลัก 
เกณฑที่มันผิดมาเสียแลวตั้งแตตน  ตลอดเวลา.  เราตองฝากไวกอน  ตองพิสูจน 
กันดวยผลที่เกิดขึ้นจริง ๆ  เทานั้น. 

 
อยาเอาแตเพียงวา  มันทนตอการพินิจ,  แตจะไปเอาตอเมื่อมันมี 

ผลอยางนั้นจริง,  มันตองมีผลอยางนั้นจริง ๆ  จึงจะยอมรับวา  เปนความรูที่ถูกตอง. 
ขอนี้อธิบายยาก  และปฏิบัติยาก ;  เพราะเราจะตองรับ  หรือเอาตามที ่เราคิด 
แลวมันมีเหตุผลใหแกเรา  มันทนตอความคิดของเรา ;  แตพระพุทธเจาทานก็ยัง 
ไมใหเอา  ใหขยักไวอีกทีหนึ่งวา  ไปเอาผลที่มันเกิดขึ้นจริง ๆ  เปนหลัก. 

 
ตอจากนี ้ก ็ไปถ ึง เรื ่อ งบ ุคคล   วา   ๙.  ผู พ ูดอยู ในฐานะที ่ควร 

เชื ่อได.  ฟงผิว ๆ  เผิน ๆ  มันก็จะรูสึกวา  มันคานกับที่เราสอนศีลธรรม  :  ให 
เชื ่อบิดามารดา  ครูบาอาจารย ;  นั ้นก็ไมผิด.  เราจะตองเชื ่อบิดามารดา  ครู  
บาอาจารย  โดยไมมีขอแม,  ไมตองยกเวน  ไมมีเงื่อนไขอะไร ;  เพราะวาเรา 
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ยังเปนเด็กอยู.  แตเมื ่อเราโตขึ้นมา  เราก็มีสิทธิ์ที ่จะวินิจฉัยดูวา  คนที่เห็นวา 
ควรจะเชื่อไดนั้น  เขาพูดตรงหรือไม ?  จริงหรือไม ?  ถูกตองหรือไม ?  จะเอา 
แตทาทาง  หรือเอาแตความนิยมของสังคม  วาคนนี้มีความรู  ควรจะเชื่อได  นี้ก็ 
ไมพอ.  แตในทางศีลธรรมชั้นแรก ๆ  ก็เอาไปกอน  :  เชื่อบิดามารดา  ครูบา- 
อาจารย  แลวไปทําตาม ,  ไปทําตาม ,  แลวมันก็พิสูจนเองวา   มีผลจริง 
หรือไม.  พอมีผลจริงตามนั้น  ก็กลายเปนเชื่อตัวเรา  เชื่อขอเท็จจริงที ่เรามอง 
เห็น  โดยไมตองใชเหตุผล. 

 
๑๐.  ขอสุดทายนี ้นากลัว  ที ่วา  อยาเชื ่อเพราะสมณะนี ้เปนครู 

ของเรา.  นี้แปลวา  พระพุทธเจาทานใหเสรีภาพไวอยางสูงสุด  จนกระทั่งวา 
ไมตองเชื ่อ  แมแตที ่พระพุทธเจาทานตรัสเอง.  ผู นั ้นจะตองมองเห็นวา  ที่ 
พระพุทธเจาทานตรัสไวนั้น  มันเปนอยางนั้นจริง  จนกวาเมื่อไรจะเปนอยางนั้นจริง 
ผูนั้นจะตองรูประจักษดวยใจของตน  แลวความเชื่อมันก็เปลี่ยนมาเชื่อตัวเอง. 

 
เพราะฉะนั้น  มัน  มีประโยคที่ไดตรัสไว  ปรากฏอยูในพระคัมภีร 

อยูประโยคหนึ่ง  ซึ่งนาอัศจรรยที่สุด,  คือประโยคที่วา  “ไมตองพูดตามคําพูด 
แหงศาสดาตน” ;  จําตัวหนังสือใหไดก อนวา  “ไมต องพูดตามคําพูดแหง 
ศาสดาของตน” ;  เมื ่อเรามีพระพุทธเจาเปนศาสดา  เราไมตองพูดตามที่ 
ทานพูด  แตเราจะพูดตามที่เราเห็นวา  มันเปนอยางนั้นจริง. 

 
ทีแรกเราก็ตองพูดตามที ่ทานพูด  เพราะเราไมมีปญญาจะพูด ; 

ครั้นเราเขาถึงความจริงนั้นแลว  เราก็พูดตามที่เราเขาถึงความจริงนั้น,  และไมได 
พูดตามที่พระศาสดาพูด.  นี้เปนขั้นสูงสุด  หรือข้ันเปนพระอรหันตเทานั้น.  เมื่อ 
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เปนพระอรหันตแลว  ก็จะไมพูดตามที่พระศาสดาพูด  แมวาไดรับเอามา  หรืออะไร 
อยูตลอดเวลา ;  เดี ๋ยวนี ้  ทานไมไดพูดตามที ่พระศาสดาพูด.  ทานพูดออกมา 
จากความรูสึกของทาน  ที่ไดเขาถึงความจริงแลว. 

 
นี่คือคําอธิบายที่วาเราไมถือเอาเพราะเหตุวา  “สมณะนี้เปนครูของเรา”. 

ถาในแงของศีลธรรม  โดยเฉพาะในชั้นเด็ก ๆ  หรือชั้นผู ใหญ  แตยังเปนเด็ก 
ในแงของพระศาสนา   ในแงทางธรรมะ   มันก็จะตองเชื ่อ   และตองพูดตาม 
พระศาสดาพูดกอน ;  เอามาสอนเอามาศึกษา  เอามาวิพากษวิจารณอะไรกัน 
ไป  ตามที่พระศาสดาไดตรัสไว. 

 
เพราะฉะนั้น  ตลอดเวลาที่ยังไมเปนพระอรหันต  เราก็ตองพูดไปตาม 

คําของพระศาสดาไปกอน,  แลวก็พูดจากความรูภายในของเรามากขึ้น ๆ,  พูด 
ตามคําของพระศาสดานั้นนอยลง ๆ  ;  จนถึงที่สุดเปนพระอรหันตแลว  ก็ไมพูด 
ตามคําของพระศาสดาอีกตอไป  แตพูดออกมาจากจิตใจของตนเอง,  ดังนี้เปน 
ขอสุดทาย. 

 
ฟงดูแลวนากลัว  แตดูเถอะแลวก็จะเห็นวา  นี่คือแสงสวางสูงสุด 

ไดมีแลวในจิตใจแหงบุคคลนั ้น ;  บุคคลนั ้นจึงสามารถพูดตามแสงสวางนั ้น 
โดยไมตองพูดตามคําพูดแหงพระศาสดาของตน  เปนอันจบกัน  เพราะไดถึงแสง 
สวางอันสูงสุดในขอน้ัน. 

 
นี้เรียกวา  กาลามสูตร  เปนปญญาเห็นถูกตองตามท่ีเปนจริง  ไม 

ประกอบอยูดวยโทษ  ๑๐  ประการ  ดังที่กลาวแลว  ถาไมเขาใจก็รีบไปทําความ 
เขาใจเสีย  ถายังจําไมไดก็จําเสียใหได  พูดกันงาย ๆ  ทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็วา : - 
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-อยาถือตามที่ไดฟงตามกันมา ; 

-อยาถือเอาตามที่ไดปฏิบัติตามกันมา ; 

-อยาถือเอาตามที่ลือกระฉอนอยู ;   [ นี้หมวดการฟง ] 

-อยาถือเอาเพราะมีเขียนไวในพระคัมภีร ;  [ นี้หมวดตํารา ] 

-อยาถือเอาเพราะมันมีเหตุผลทางตรรก  ไมมีใครคานไดในทางตรรก ; 

-อยาถือเอาเพราะวามีเหตุผลทางปรัชญา  เพราะเอาหลักปรัชญา 
มาจับแลวมันถูกตอง ; 

-อยาถือเอาเพราะเหตุมันเปนสามัญสํานึกที่ทุกคนจะรูสึกอยางนี้ ; 

-อยาถือเอาเพราะวามันลงกับความเห็นของเราทุกทีไป ;  [หมวดคํานวณ]. 
-อยาถือเอาเพราะวาผูบอกควรจะเชื่อได  นาเชื่อ ; 

-อยาถือเอาเพราะวาผูพูดนั้นเปนครูของเขาเอง ;  [หมวดบุคคล]. 

 
จะขอกําชับสักหนอยวา  ถาจะไปสอนลูกเด็ก ๆ  อยางนี้คงไมได  คง 

วินาศกวาเดิมไปก็ได  จะไมมีศีลธรรมเหลืออยูเลยก็ได ;  เด็ก ๆ  เขาจะตองเชื ่อ 
ไปตามที ่ควรจะเชื ่อกอน  จนกวาเขาจะโตขึ ้น ๆ.  ฉะนั ้น  เด็ก ๆ  ก็มีแสงสวาง 
นอย ๆ  ไปตามเรื่องของเด็ก ๆ.  โตขึ้นแสงสวางนั้นก็จะขยายมากขึ้น ๆ  จนเปน 
แสงสวางที ่สมบูรณ.  เมื ่อแสงสวางนอยก็มีศีลธรรมนอย  หรือศีลธรรมขั้นตน, 
แสงสวางมากก็มีศีลธรรมขั้นสูง.  ที่เอามาพูดกันยืดยาว  นี่ก็เพื่อจะใหเขาใจคําวา 
ปญญาที่ถูกตองตามที่เปนจริงนั้น  เปนอยางไร. 

 
....       ....       ....       .... 
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ถาม :  ทีนี ้  จะพูดตอไปถึง เรื ่องที ่มัน เนื ่องกัน   เรื ่องนั ้นก็คือ   เรื ่องสิ ่ง 
ที ่เรียกกันวา   สัมมาทิฏฐิ ;  สัมมาทิฏฐิ  แปลวาอะไร   คุณทอง 
ลองวาไป  สัมมาทิฏฐิแปลวาอะไร ? 

 
ตอบ :  สัมมาทิฏฐิคือการที่มองเห็นสิ่งนั้นตามที่เปนจริง. 
 
ถาม :  นั่นถูกแลว  แตไมใชคําแปลนี่  นั้นมันความหมาย  สัมมา  แปลวาอะไร ? 
 
ตอบ :  สัมมา  แปลวา  ถูกตอง  หรือชอบ. 
 
ถาม :  ทิฏฐิแปลวาอะไร ? 
 
ตอบ :  ทิฏฐิแปลวาความเห็น. 
 
ถาม :  ทิฏฐิแปลวาความเห็น  แตไมไดเห็นดวยตา  เห็นดวยจิต  เห็นตามวิถีทาง 

ทางจิต .  ความเห็นถูกตองนั ้น   คือสัมมาทิฏฐิ  สัมมาทิฏฐินี ้เปน 
แสงสวาง  หรือมิใช ?  คุณทองนั่นแหละตอบ. 

 
ตอบ :  สัมมาทิฏฐิก็เปนแสงสวาง. 
 
ถาม :  ความหมายก็อยางเดียวกันกับ  ยถาภูตสัมมัปปญญา  เปนผลออกมาเปน 

สัมมาทิฏฐิ  เปนความเห็นที่ถูกตอง.  ถูกตองตามอะไร ? 
 
ตอบ :  ตามที่เปนจริง. 
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ถาม :  ตามที่เปนจริงของอะไร ? 
 
ตอบ :  ของธรรมชาติ. 
 
ถาม :  ของธรรมชาติฝายไหนละ  คุณประยูร ? 
 
ตอบ :  ฝายสูงครับ  ฝายกุศลธรรม. 

 
นี่จับไดแลว ;  ควรจะบอกวา  ทุกฝาย  ทั้งฝายสูง  ฝายต่ํา  ฝายผิด 

ฝายถูก  ฝายเสื่อม  ฝายเจริญ  ก็ตามเถอะ  วาถาทําอยางนี้  ผลจะเกิดขึ้นอยางนี้, 
ทําอยางนี้  แลวผลจะเกิดขึ้นอยางนี้.  ที่วาผิดหรือถูก  เสื่อมหรือเจริญนั้น  มนุษย 
วาเอาเอง  ตามประโยชนที่มนุษยตองการ.  ตรงตามธรรมชาตินั่นพอแลว  แตวา 
ยังมีฝายไหนอีก ?  คือฝายที่เรามาวากันวาฝายถูกฝายผิด  ฝายสูง  ฝายต่ํา  ฝายโลก 
ฝายอะไรตาง ๆ  ตามที่สัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามที่เปนจริงตามธรรมชาติ. 
 
ถาม :  ทีนี้  มันจะสงเสริมศีลธรรมไดอยางไร ?  เปนรากฐานของศีลธรรมได 

อยางไร ?  ถาเห็นตามที่เปนจริงนี่  แลวจะสงเสริมศีลธรรมไดอยางไร ? 
เปนที่ตั้งแหงศีลธรรมไดอยางไร ?  ลองวามาตามที่มองเห็นอยู  ทําไม 
ตองคิดนานนักเลา ? 

 
ตอบ :  ถาเห็นถูกตองแลว  ก็จะตองทําไปตามความคิดเห็นที่ถูกตองครับ. 
 

นั่นแหละ  ถาเราเห็นอยางไร  ก็จะทําอยางนั้น  :  ถาเห็นผิดก็ตองทํา 
ไปอยางผิดใชไหม ?  เดี๋ยวนี้เห็นถูกตอง  มันก็ทําไปตามความเห็นที่ถูกตอง  มันก็ 
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คือศีลธรรม  สิ ่งที ่ทําความปรกติ  ไมโกลาหลวุ นวาย.  ฉะนั ้น  สัมมาทิฏฐิ  จึง 
เปนสิ่ง   จําเปนที่มนุษยจะตองมี,  เพื่อความเปนมนุษยที่ถูกตอง  หรือ 
เปน  มนุษยที่มีศีลธรรม. 

 
....       ....       ....       .... 

 
ถาม :  ทีนี้  ระวังใหดีจะถามคําถามที่สําคัญที่สุด  ถาตอบผิดก็เสียภูมิพุทธบริษัท. 

ตัวตนมีหรือไมมี ? 
 
ตอบ :  ไมมีครับ. 
 
ถาม :  ตัวตนไมมี  คุณทองละ ? 
 
ตอบ :  ตัวตนไมมีครับ. 
 
ถาม :  คุณประยูร  วาตาม ๆ  เขาใชไหม ?  นี่  วาตาม ๆ  เขาใชไหม ? 
 
ตอบ :  ไมทราบวา  ทานอาจารยจะตั้งปญหาถามในขั้นไหน ? 
 
ถาม :  ขั้นทั่วไป  ครอบจักรวาล  วาตัวตนมันมีหรือไมมี ? 
 
ตอบ :  คือ  ถาขั้นตามความคิดเห็นของคนทั่วไป  เขาก็วาตัวตนมีอยู. 
 
ถาม :  เอา,  ทําไมตองเอาคนทั่วไปละ  ไปตามคนอื่นอีก,  ไปฟงตาม ๆ  กัน 

มาตามเขาวา  ตามเขาเลา  ลือ,  ไมเอา ;  เอาตามความรูสึกที่รูสึกอยูจริง. 
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ตอบ :  ตามธรรมดาที่รูสึกอยูจริง  ความรูสึกวามีตัวตนนั้น  ไมมีครับ. 
 
ถาม :  ความรูสึกของใครมี ? 
 
ตอบ :  ความรูสึกของทุกคนที่อยูตามธรรมดาปรกติอยู  ความรูสึกที่วามีตัวตน 

นี้ไมมี  ตามธรรมดา. 
 
ถาม :  นี่ไปวาตามคนอื่น  ตามความรูสึกของคุณเอง  เดี๋ยวนี้รูสึกวา  วาตัวตน 

มีหรือไมมี ? 
 
ตอบ :  ตอนนี้ไมมีครับ. 
 
ถาม :  ตอนนี้ไมมี  ตอนไหนละมี ? 
 
ตอบ :  ตอนเมื่อมีอะไรที่ไมถูกใจเขามาขวาง. 
 
ถาม :  “ตอนเมื่อมีอวิชชาครอบงํา”,  ตองพูดอยางนี้ซิ ;  คือเมื่อมีอารมณมา 

ถูกตองแลวมีอวิชชาครอบงํา  เมื่อน้ันแหละ  จะเกิดความคิดนึกรูสึก 
ประเภทมีตัวตนขึ้นมา ;  แตเดี๋ยวนี้ยังไมมี.  แตถากลาวโดยหลักทั่วไป 
ความรูสึกของเรา  มันรูสึกวามีตัวตนไหม ? 

 
ตอบ :  ถากลาวโดยหลักทั่ว ๆ  ไป  ยังรูสึกวามีตัวตนอยู. 
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ตองถือวา  คนธรรมดาสามัญจะรูสึกวามีตัวตนอยู ;  เพราะวาความ  
รูสึกวามีตัวตนนี้  เปนความรูสึกตามสัญชาตญาณ  มีไดเอง  เพราะสัญชาตญาณมัน 
เคยชินมาอยางนั้น  ไมรูกี่กัปปกี่กัลปมาแลว.  สัญชาตญาณถายทอดกันมาทาง 
บิดามารดา  เกิดความรูสึกวามีตัวตนไดงายที่สุด ;  มันเปนสัญชาตญาณตลอดกาล 
สําหรับทําใหชีวิตนี้  ดิ้นรนขวนขวาย  เพื่อความอยูรอดแหงชีวิตนั้น  มันจึงมีความ 
รูสึกวาตัวตน  มันก็รักตน  มันก็ตอสูเพื่อตนมีชีวิตรอดอยู.  เพราะฉะนั้น  เราจึง 
ตองมีความรู ส ึกวา   ตัวตนนั ้น   เป นแนนอน ,  และเราก็ต องอดทน   ทนตอสู 
ทนทรมาน   เรียกวาทนตอสู น ะอยู ตลอดเวลา  ;  ฉะนั ้น   จึงเป นความรู ส ึกที่ 
เปนทุกข. 

 
ถาเราขจัดความรูสึกวา  ตัวตนนี้ออกไปเสียได  มันก็ไมมีการตอสู 

และเปนทุกข ;  แตวาการที่จะตัดความรูสึกวาตัวตนออกไปเสียไดนั้น  มันยาก. 
ฉะนั ้น   มันจึงเปนสิ ่งที ่ส ูงกวาศีลธรรม  ;  ถาจะจัดใหเปนศีลธรรมก็ได  คําวา 
ศีลธรรมมันขยายออกไปไดถึงนิพพาน.  ถาเราตัดความรูส ึกวาตัวตนออกเสีย  
ไดก็เปนนิพพาน ,  เปนศีลธรรมชั ้นนิพพาน   ซึ ่งตามธรรมดาก็ไมมีใครเรียก 
ขั้นนี้   วาเปนขั้นศีลธรรม  ;  เขาเรียกเปนขั้นโลกุตตรธรรมไปหมด   แตตามตัว 
หนังสือน้ันเรียกได. 

 
ถาม :  ทีนี้  เรามีศีลธรรมอยางธรรมดาสามัญ  ก็ตองอาศัยตัวตน  คือทําตัวตน 

ใหมีศีลธรรม  ใชไหม ? 
 
ตอบ :  ใช  ครับ. 
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ถาไมม ีต ัวตน  แลวจะทําใหม ีศ ีลธรรมที ่ตรงไหนละ ?  นี ่เราก็มี 
ความรูสึกวา  เรามีตัวเรานี้เปนพื้นฐานกอน  แลวจึงมีความรูสึกวา  มีตัวเราอยาง 
ถูกตอง,  มีตัวเราไมผิดพลาด ,  ซึ่งจะคอยวากันอีกทีหนึ ่ง.  ฉะนั้น   เราจึง 
เอาหลักงาย ๆ  ในขั้นสัมมาทิฏฐิอยางโลก ๆ  อยางโลกียะนี้วา  ถาทําใหตัวตน 
ไมตองเปนทุกขได  ตามแบบโลก ๆ,  ตามแบบสามัญในโลกนี้ ;  คือทําให 
ตัวตนไมตองเปนทุกข  เดือดรอน  เหมือนกับตกนรกแลว ;  ก็เรียกวา  “ถูก” : 
การกระทํานั้นถูก  การพูดนั้นถูก  ความคิดนั้นถูก. 

 
ถาไปทําใหเปนทุกข  เดือดรอน  เหมือนกับตกนรก  แลวก็วา  “ผิด”, 

การกระทํานั ้นผิด ,  การพูดนั ้นก็ผิด ,  การคิดนั ้นก็ผิด   เรียกวามันผิด , 
และการที ่ไปคิดอยางนั ้น  ก็เรียกวา  มิจฉาทิฏฐิอยางโลก ๆ ;  นี ่อยาลืมวา 
อยางภาษาโลก ๆ  ภาษาคนธรรมดา  ที่ยังอยูใตสัญชาตญาณแหงความมี 
ตัวตน. 

 
ความคิดไหนนําไปสูความทุกขตามธรรมดาสามัญ  ก็เรียกวา  ผิด 

อยางธรรมดาสามัญ,  ทําใหมีความสุขอยางธรรมดาสามัญ  ก็เรียกวา  ถูกตาม 
ธรรมดาสามัญ.  เพราะฉะนั้น  สัมมาทิฏฐิในขั้นตนอยางนี้จึงมีตัวตน ;  จะให 
มีตัวตนที่ดี  ก็ตองทําตนใหเปนที่พึ่งแกตน  ก็ทํากรรมที่ดี,  แลวก็มีตัวตนเปน 
ผูเสวยผลแหงกรรมนั้น.  นี้เปนสัมมาทิฏฐิขั ้นโลกิยะ  ชั้นโลก ๆ  เปนรากฐาน 
แหงศีลธรรมอยางยิ่ง. 

 
ถาม :  ถาเรามีความเห็นที่ถูกตองวา  ทําดี  ดี  ทําชั่ว  ชั่ว  คนทํารับผลแหง

กรรมนี้  จะสงเสริมศีลธรรมอยางไร  ลองพูดมาใหชัด ? 
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ตอบ :  ถาในระดับโลกนี้  ที่เรายังยึดการกระทําวา  ทําชั่ว,  ชั่ว ;  ทําดี,  ดี ; 
ยังอยูในอํานาจของกรรม  คนก็จะไมกลาทําความชั่ว  กลัวตอความชั่ว 
ละอายตอความชั่ว ;  ก็หันมาทําความดี  ในดานนี้  ก็ทําใหคนนั้นเปน 
คนดี  มีภาวะที่สงบขึ้น. 

 
ถาม :  ศีลธรรมในขั้นนี้  คือศีลธรรมในขั้นโลกิยะ  มีความรูสึกท่ีถูกตองวา 

ทําดี,  ดี ;  ทําชั ่ว,  ชั่ว ;  นี้จะกําจัดหรือปองกัน  โลภะ  ไดอยางไร, 
คุณทอง ? 

 
ตอบ :  ไมลักขโมยของเขา. 
 
ถาม :  จะกําจัดโลภะไดอยางไร ?  ถารูวาทําดี  ดี,  ทําชั่ว  ชั่ว ;  เขาจะกําจัด 

ปองกันโลภะไดอยางไร ? 
 
ตอบ :  แลวก็บริจาคเพื่อชวยเหลือผูอื่นดวย. 
 
ถาม :  มันตองรูวาโลภะนั้นคืออะไร ?  โลภะนั้นไปอยากชนิดที่ทําใหมันเปน 

ทุกข  ใหมันเดือดรอน  หรือไมควรจะอยาก.  ทีนี้  เมื่อเขาไมอยากจะมี 
ความทุกข  หรือเขาอยากจะดี  มันก็ไมกลาทําอยางชนิดที่เรียกวาโลภะ.ที 
นี้จะปองกันโทสะไดอยางไร ?  คุณทองวาตอไป  สัมมาทิฏฐินี้จะปอง 
กันโทสะไดอยางไร ? 

 
ตอบ :  ขั้นตน  ก็เมื่อคนตองการเพียงเปนคนดี  ก็รูวา  การที่บันดาลโทสะ 

หรือไปทําใหผู อื ่นเดือดรอนดวยความโกรธนั ้น  เปนการกระทําที ่ชั ่ว 
ขั้นนี้คนก็เพียงแตไมเปนผูบันดาลโทสะ. 
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หมายความวา   เขาจะต องรู ถ ึงขนาดที ่ว า   โทสะนี ้เป นของชั ่ว  ; 
ถายังไมมองเห็นวาโทสะเปนของชั่ว  คงจะปองกันไมได.  เขาจะไดเคยเห็นคนที่มี 
โทสะ  เพราะในที่ทั่ว ๆ  ไปน้ี  คงไดเห็นคนที่มีโทสะ  ในบางครอบครัว  แมก็ดาพอ 
พอก็ดาแม,  เด็ก ๆ  มันก็เห็น.  ถารูวาโทสะนั้นเปนอยางไร  คงจะคิดไดวามันชั่ว ; 
ฉะนั ้น  ถารู ว าทําดี,  ดี ;  ทําชั ่ว,  ชั ่ว ;  หรือวาทําชั ่วเขาไปแลว  มันรอนเปนไฟ 
ก็คงจะปองกันการอยากมีโทสะ  อยากลุอํานาจแกโทสะได ;  พอมีโทสะขึ ้นมา 
มันก็รีบหยุดเสียได ;  ฉะน้ัน  สัมมาทิฏฐิ  มันก็ตองสงเสริม  รักษาความมีอยูแหง 
ศีลธรรมนี่. 

 
ถาม :  สัมมาทิฏฐิเรื่องมีตัวมีตน  มีดี  มีชั่ว  นี้ปองกันโมหะไดอยางไร  คุณประยูร ? 
   
ตอบ :  โมหะ   ก ็ค ือความล ังเล   ความโง  ;  ส ัมมาท ิฏฐ ิขั ้นรู ด ีรู ชั ่วนี ้  ก ็ไม ทํา 

เร่ื อ งชั่ ว  ; การทํ า เรื่ อ งชั่ ว  คื อความ โง . ถ าไม ทํ าค วามชั่ ว  ความ โง 
ก็ไมมี. 

 
ถาม :  ความคิดวา  มีตัวตนนี้เปนโมหะหรือเปลา ? 
 
ตอบ  ;  ความคิดวามีตัวตนที่ดี  ตอนนี้ไมเปนโมหะ 
 
ถาม :  เอาหลักอะไรมาวา  ความคิดวามีตัวตนไมใชเปนโมหะนี้,  เอาหลักอะไร 

มาวา ? 
 
ตอบ :  เพราะวาระยะนี้  มันระยะที่ยังนึกถึงตัวตนอยู  และกําลังพยายามที่จะทํา 

ให ม ีต ัวตนที ่ด ี  เป นส ัมมาท ิฏฐ ิขั ้น โลกนี ้  ก ็เป นอย างเราถ ือว า เป น 
สัมมาทิฏฐิ  ก็ไมใชโมหะ. 
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ถาม :  เมื่อสัมมาทิฏฐิมันแบงไดเปน  ๒  ชั้น  คําวา  โมหะ  ก็ควรจะแบงไดเปน 
๒  ชั้นใชไหม ? 

 
ตอบ :  ใชครับ. 
 

ถารูวา  ทําดี,  ดี ;  ทําชั่ว,  ชั่ว ;  นี้ก็ไมใชโมหะอยูแลว  มันก็เปนการ 
กําจัดโมหะอยูโดยอัตโนมัติ ;  เพราะมันรูวา  ทําดี,  ดี ;  ทําชั่ว,  ชั่ว.  สวนที่ 
มันถือวามีตัวตนนั้น  อยาเพอไปพูดกับมันเลย  ยกใหทีกอน ;  เพราะเราพูดกัน 
ในขั้นที่วา  เรามีตัวตน.  ตอเมื่อข้ึนไปถึงขั้นที่ไมมีตัวตน  จึงถือวาความรูสึกวามี 
ตัวตนเปนโมหะ ;  เมื่อนั้นเราจึงจะพูดกันอีกระดับหนึ่ง  ถึงสัมมาทิฏฐิประเภท 
ที่  ๒  คือสัมมาทิฏฐิประเภทโลกุตตระ. 

 
เอาเปนอันยุติไดวา  สัมมาทิฏฐิ  แมในขั ้นโลกิยะนี ้  จะปองกัน 

แล ะ ขจัด โ ลภ ะ ก็ ไ ด ,   จ ะปอ ง กัน แ ล ะ ข จัด โท ส ะ ก็ ไ ด  ;   จ ะปอ ง กัน  
และขจัดโมหะก็ได ;  ฉะนั้น  ถามีสัมมาทิฏฐิ  หรือยถาภูตสัมมัปปญญา  แม 
ในขั้นโลกิยะนี้  ก็สงเสริมศีลธรรมได.   

 
เอาละ,  ไหน ๆ  จะพูดก็พูดเสียใหหมดในคราวเดียวนี้  มันลําบากที่จะ 

พูดกันหลายหน  คือวา  เมื่อมีสัมมาทิฏฐิอยางโลกิยะ  มีตัวมีตนแลว  มันก็ยังไม 
ดับทุกขสิ้นเชิง ;  เพราะไมดับตัวตนนั่นเอง.  เพราะฉะนั้น  สัมมาทิฏฐิที่สูง 
ขึ้นไปก็คือสัมมาทิฏฐิ  ที่จะดับความรูสึกยึดถือวาตัวตน  มันจึงเปนสัมมาทิฏฐิ 
ในชั้นโลกุตตระ  ที่จะใหพนตัวตน. 
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ตัว ต น ก็ค ือ โ ล ก ,   โ ล ก ก็ค ือ ต ัว ต น .   ถา จ ะ อ ยู  เ ห น ือ ต ัว ต น  
ก็ต องมีสัมมาทิฏฐิชั ้นที ่อยู เหนือโลก   เปนโลกุตตระ .  โดยเปรียบเทียบกันดู 
จะเห็นวาอยางโลกิยะนี้มีตัวมีตน,  มีอุปาทานวามีตัวตน  ยังไมละอุปาทาน  นี้จึง 
มีดีมีชั ่ว,  มีบุญมีบาป,  มีไดมีเสีย,  มีแพมีชนะ,  อะไรเรื ่อยไป ;  แลวก็มีกรรม 
เปนหลัก  และวามีผู กระทํากรรม  แลวก็มีผู ร ับผลแหงกรรมนั ้น,  อยาใหมันผิด 
ในหลักขอน้ี. 

 
แลวในที่สุด  มาพบวา  แมเราจะมีกรรมดีมีความสุข  มันก็ไมใชดับทุกข 

สิ้นเชิง ;  ยังมีปญหาวาความสุขนี ้มันจะสูญหายไป,  บุญกุศลนี ้จะหมดสิ้นไป. 
มีต ัวตนอยู เพ ียงไร   ก็ต อ ง เป นหวงตัวตนอยู เพ ียงนั ้น  ;  แมจะ เปนตัวตน 
ชั้นดี  ก็ยิ่งหวง ;  ยิ่งรูสึกวา  เราดี  ก็ยิ่งรูสึกเปนหวงมาก ;  เพราะกลัววามันจะ 
หายไป ;  ยิ่งรวย  ก็ยิ่งหวงความรวย,  มีชื่อเสียง  ก็หวงชื่อเสียง. 

 
  เพราะฉะนั้น  แมจะมีดี-ดี-ดี  นี้ก็ไมใชดับทุกขสิ้นเชิง  มันดับทุกข 

อยางโลก ๆ  อยางชาวบาน ;  มันจึงตองเลื่อนชั้นขึ้นไปสูระดับที่เรียกวา  เหนือดี. 
เหนือช่ัวแลวมาติดอยูที่ดี  สนุกสนานไปตามแบบดีนั้น.  พอเบื่อเขาก็จะตองเหนือดี 
อีกชั้นหนึ่ง  จึงจะเรียกวา  เหนือโลก. 

 
ถาเขาใจขอนี ้  ก็จะเขาใจพุทธศาสนาชั ้นหัวใจของพุทธศาสนา 

ซึ่งเปนหัวใจพุทธศาสนาที่แทจริง  คืออยูเหนือดี  เหนือช่ัว  เหนือบุญ  เหนือบาป 
เหนือสุขเหนือทุกข  เหนือโดยประการทั้งปวง. 
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ถาม :  มีทางที่จะคิดงาย ๆ  ก็คือวา  ทั้งดี  ทั้งชั่ว  ทั้งบุญทั้งบาปนี้  มันเปนเพียง 
อะไร  ลองวาไป ? 

 
ตอบ :  มันเปนเพียงความทุกข. 
 
ถาม :  ทั้งดี  ทั้งชั่ว  ทั้งบุญ  ทั้งบาป  ทั้งสุข  ทั้งทุกข  นี่มันเปนเพียงสักวาอะไร ? 
 
ตอบ :  มันเปนเพียงสักวาธาตุอยางเดียวเทานั้น. 
 
ถาม :  สักวาธาตุมันก็ถูก ;  แตเอาคําอื่น,  คํานี้ยังไมชอบ.  มันเปนเพียง 

สักวาอะไร ?  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  เปนเพียงปรากฏการณอยางหนึ่งที่ผานเขามา. 
 
ถาม :  นี่เปนนักวิทยาศาสตรมาก  คุณชวนวาอยางไร ?  นี่ไมคอยมาฟง. 
 
ตอบ :  ตอบไมไดครับ. 
 
ถาม :  ตอบไมไดก็ดีเหมือนกัน.  คุณประยูรอีกที,  มันเปนสักวาอะไร ? 

เชนเดียวกับวา  อรอยหรือไมอรอย  มันก็เพียงสักวา  เวทนา  นี้ฟงถูก 
ไหม ?  จะอรอยไมอรอยก็เปนเพียงสักวาเวทนา.  ที่ดีหรือชั่ว,  บุญบาปนี้ 
มันเปนแตเพียงสักวาอะไร ? 

 
ตอบ :  สักแตวาความรูสึก  ที่เรารูสึกเทานั้น. 
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สักวาเปนความรูสึกเทานั ้นก็ได ;  สักวาเปนธัมมารมณอันหนึ่ง. 
แตเมื่อ  ๒-  ๓  เดือนกอนนั้น  คุณคลองปากวา  มันเปนเพียง  กระแสแหงอิทัป- 
ปจจยตา  ใชไหม ?  คํานั้นก็หายไปแลว.  อิทัปปจจยตา  ยนเขามาใหเหลือพยางค 
นอยที ่ส ุด  เรียกวาอะไร ?  คุณทองเคยไดยินบางไหม  ?  ตถาตา  นี ่พ ูดกัน 
หลายหนแลวนา.  สอบไลดูก็คือลืมคําวา  “ตถาตา” ?  มีความหมายอยางเดียว 
กับ  อิทัปปจจยตา ;  เพราะมันเปนอยางนั้น,  เปนอยางอื่นไมไดจึงตองเรียกวา  
ตถาตา. 

 
ถาม :  เมื่อมันเปนแตอยางนั้น  เปนอยางอื่นไมได  จะเรียกวา  มีตัวตนไดไหม ? 

 
ตอบ :  ไมได. 
 
ถาม :  จะเปนตัวตนของคนไปไมได  ;  แตถาจะวาเปนตัวตนของธรรมะมันก็ไม 

ควรจะพูด  เพราะ  “ตัวตน”  มันเปนที ่ตั ้งแหงความยึดถือ.  เพราะ 
ฉะนั้น  จึงเปนสิ่งที่ไมมีตัวตน.  วางจากตัวตน  วางจากของตน  เขา 
เรียกวาอะไรอีกทีหนึ่ง ? 

 
ตอบ :  เรียกวาสุญญตา. 
 
ถาม :  ยังจําได,  คอยยังชั่วหนอยที่ยังจําไดวา  สุญญตา.  คําวา  “สุญญตา” 

ที่เราพูดกันมาก  ในหมูชาวบานนั้นพูดวา  อะไร ? 
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ตอบ :  จิตวาง. 
 
ถาม :  จิตวางนี้ไมคอยมีใครพูดกี่คน  กําลังไมมีใครยอมรับกี่คน.  ที่เปน 

คําพูดตามประเพณีของประชาชนทั่วไป  เมื่อเราพูดวา  “สัญญา”  เขา 
จะพูดวาอะไร ? 

 
ตอบ :  พูดวา  “ธรรมดา”  หรือ  “เปนอยางนั้นเอง”. 
 
ถาม :  เอา,  “ธรรมดา”,  นี้อยางหนึ่ง ;  แลวคุณทองจะพูดวาอยางไร ?  คน 

แกขนาดปู  ยา  ตา  ยาย  เมื่อเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกวา  สุญญตา  เขาใชคํา 
อะไรแทน ?  เขาใชคําวา  อนัตตา  แปลวา  ไมมีอัตตา.  ไมมีอัตตานั่นคือ 
วางจากอ ัตตา  ;  แตนี ่  ไม ม ีต ัวตน   ไม ม ีอ ัตตา .  แลวใครทํากรรมดี 
หรือช่ัว  แลวใครไดรับผลกรรม,  ตอบไดไหม ? 

 
ตอบ :  ถามาถึงขั้นนี้แลว  มีแตกรรม  มีแตการกระทําอยางเดียวเทานั้น.  ผูทํา 

และผูรับผลน้ันไมมี. 
 
ถาม :  ถาผูทําไมมีแลว  กรรมจะมีไดอยางไร ? 
 
ตอบ :  กรรมนั้นมี  แตวาเรียกเปนกิริยาไป. 
 

นั่นเมื่อเขาถึงสุญญตาแลว  ก็กลายเปนกิริยาไป  ไมมีใครกระทํากรรม ; 
ถามีการเคลื่อนไหวของผูที่ไมมีเจตนา  เพราะเขาถึงสุญญตา  เรียกวา  กิริยาไป. 
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หรือจะเรียกใหถูกกวานั้น  ก็วา  มันมีเพียงกระแสแหงอิทัปปจจยตาเทานั้น ;  มัน 
เปนไปตามกฎธรรมชาติ  คือวามีการเคลื่อนไหวไปอยางนั้น  ปฏิกิริยาก็เกิดขึ้น 
อยางนั้นไมมีความหมายแหงกรรมชนิดที่ทําโดยเจตนา  และไมมีตัวผูกระทํากรรม. 

 
เพราะฉะนั้น  เขาจึงไมเปนหวงอะไรเลย.  ไมเปนหวงตัวตน,  ตัวกู- 

ของกู  ไมเปนหวงดีหวงชั่ว  หวงบุญหวงบาป  เพราะไมมีตัวกูและของกู ; 
เห็นถึงขนาดนี้  เรียกวา  สัมมาทิฏฐิยอดสุด  สัมมาทิฏฐิประเภทโลกุตตระ.  สัมมา- 
ทิฏฐิอยางแรกมีตัวตน ,  สัมมาทิฏฐิอยางหลังไมมีต ัวตน   สรุปความได 
อยางนี้. 

 
ถาม :  ขอถามวา  สัมมาทิฏฐิประเภทที่ไมมีตัวตนนั้น  จะสงเสริมศีลธรรมได 

อยางไร,  คุณประยูร ?  สัมมาทิฏฐิที่สูงขึ้นไปจนกระทั่งไมมีตัวตน 
จะสงเสริมศีลธรรมไดอยางไร ? 

 
ตอบ :  เพราะวา  เมื่อคนนั้นไมมีตัวตนแลว  เขาก็จะทําแตสิ่งที่ถูกตองถึงที่สุด 

ไมมีการทําสิ ่งที ่ใหคนอื่นเดือดรอนไดเลย ;  หรือวา  เขาไมมีสิ ่งที่ 
จะทําอะไร  แลวก็ใหโทษแกผู อื ่น  เพราะตัวเขาเอง  ไมมีความรูสึกที่ 
จะเอาอะไรมาเปนของตน. 

 
ถาม :  ไมทําอะไรเพื่อเอาเปนของตน  แลวเขาทําทําไม ? 
 
ตอบ :  ก็ทําเพื่อสวนรวมทั้งหมด  ทําตามหนาที่  ที่ตองกระทํา. 
 
ถาม :  ถาอยางนั้น  ก็มีหนาที่ของตน,  และยอนไปมีตัวตนเสียอีก ? 
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ตอบ :  เปนหนาที่ของธรรม  คือธรรมชาติ. 
 
ถาเขาทําเพื่อสัมมาทิฏฐิ  ทําเพื่อยถาภูตสัมมัปปญญาแลว  ก็อยาพูดวา 

“เขา”  ก็ได.  ผู ทําในบัดนี ้กลายเปนยถาภูตสัมมัปปญญา  หรือวาสัมมาทิฏฐิ ; 
คือมีสัมมาทิฏฐิอยูในจิต,  แลวใหจิตกระทํา  ใหกายกระทํา  ใหวาจากระทํา 
ก็เลยไมเรียกวากรรม ;  แตเปนการเคลื่อนไหวไปตามอํานาจของปญญา. 

 
ถาถามวา  มันสงเสริมศีลธรรมอยางไร ?  ก็ตองตอบอยางที่บอกมา 

แลววา  มันสงเสริมศีลธรรมสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง.  ถาไมสงเสริมศีลธรรมในขั้น 
อยางนี ้อ ีก   เดี ๋ยวเขาก็โหกันเลย   คือมันกลับไปมีตัวตนอีก .  นี ่ม ันกลายเปน 
สงเสริมศีลธรรมอีกขั้นหนึ่ง  คือข้ันนิพพาน  ซึ่งเราไมคอยเรียกวา  ศีลธรรม. 

 
แตที่จริงแลว  นิพพานเปนศีลธรรมอยางยิ่ง  เพราะศีลธรรมแปลวา 

สงบ  หรือปรกติ ;  ไมมีอะไรที่สงบหรือปรกติเทากับนิพพาน. 
 
เราเคยอานหนังสือท่ีฝร่ังเขียน  เขาเขียนลงไปชัด ๆ  ประโยคหนึ่งวา 

“นิพพานเปนยอดสุดของศีลธรรมในพุทธศาสนา ;  นี่ฝรั่งเขายังเขียนได 
อยางนี ้นะ.  จะเขียนดวยความรู ส ึกผิดถูกอยางไรก็ไมทราบ ;  แตเคยเห็นเขา 
เขียนอยางนี้.  สวนฝายเรากลับไมรูจะพูดวาอยางไร,  เห็นไหม ? 

 
ถานิพพานเปนศีลธรรมยอดสุดของพุทธศาสนา  ก็ตองมองเห็นวา 

นิพพานเปนศีลธรรมอยางไร ?  เปนศีลธรรมระดับท่ีปกติจริง ๆ,  ไมเปลี่ยนไป 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม 

 

๒๙๒

ตามเหตุปจจัยจริงๆ ;  ถาทําดวยสัมมาทิฏฐิชนิดที่เห็นอิทัปปจจยตาสูงสุด  ก็ยังคง 
สงเสริมศีลธรรมได ;  แตจะเปนศีลธรรมในระดับสูงสุด. 

 
สรุปความสั้น ๆ วา  สัมมาทิฏฐิโลกิยะ  ก็สงเสริมศีลธรรมอยางโลกิยะ ; 

สัมมาทิฏฐิส วนโลกุตตระ   ก็สงเสริมศีลธรรมสวนโลกุตตระ .  เพราะฉะนั ้น 
ขอใหมีสัมมาทิฏฐิกันเถิด  ศีลธรรมก็จะกลับมา. 

 
เราพูดวา   “ใหศีลธรรมกลับมา”  ดวยสัมมาทิฏฐิคือแสงสวาง 

ดังที่ตนไมตองการทางฟสิคสคือแสงแดด  ;  แตแสงสวางที่ตนไมแหงศีลธรรม 
ตองการ  ก็ค ือ   แสงแห งป ญญา   ในชั ้นที ่เร ียกวา   ยถาภ ูตส ัมม ัปป ญญา 
ปราศจากโทษ  ๑๐  ประการ  ตามที่ไดตรัสไวในกาลามสูตรนั้น  ก็เลยทําถูกหมด ; 
แมในสวนโลกิยะก็ทําถูก,  ในสวนโลกุตตระก็ทําถูก.  ถาเปนยถาภูตสัมมัปปญญา 
จริง ๆ  แลว  จะแบงไดเปนชั้นโลกิยะก็ทําถูกอยางโลกิยะ,  ชั้นโลกุตตระก็จะทําถูก 
อยางโลกุตตระ. 

 
ถาม :  ทีนี้ปญหาสุดทาย  ที่จะตองคิดก็คือวา  เรานี่จะเรียนจะศึกษา  จะรู  จะ 

ประพฤติ  และปฏิบัติ  นี้จะเอาอยางไหน  ?  คุณจะเอาอยางมีตัวตน 
หรือเอาอยางไมมีตัวตน  เดี๋ยวนี้นะ. 

 
ตอบ :  เร่ืองนี้ก็เปนบางโอกาส  สําหรับตนเองตามธรรมดาทั่วไป  ก็เอาอยาง 

มีตัวตนไวกอน,  อยางแบบโลกิยะไวกอน.  แตเมื ่อมีปญหาทุกขหนัก 
เขา  มาประสบกับตัวเองเขา  บางครั้งก็ตองเอาขั ้นโลกุตตระมาหาม 
มาแก  เปนครั้งคราวไปเหมือนกัน ;  สลับกันไปเรื่อย ๆ. 
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ถาม :  ตอนนี้ตอบไดดีที่สุด  ขอประกาศวา  ตอบดีที่สุด  ทีหนึ่ง.  เมื่อเราอยู 
อยูอยางโลกิยะ  อยูอยางชาวบาน  มันก็ตองการอยูอยางชาวบาน ;  จะหาดี 
เวนชั่วอยางชาวบาน.  แตถาความทุกขเกิดขึ้น  เพราะเรื่องดี-ดี-ดี - 
ดี   นั่นแหละ  ;  เราก็แหงนไปหาสัมมาทิฏฐิชนิดที่ ไมมีตัวตน   เอา 
อนัตตาเขามาดับปญหาเหลานั้น.  สําหรับตัวเองก็เตรียมไว  เหยียบเรือ 
สองแคมอยางนี้ใชไหม ? 

 
ตอบ :  ใชครับ. 
 
ถาม :  ทีนี้จะสอนคนอื่น  จะทําอยางไร ? 
 
ตอบ :  เวลาจะไปสอนคนอื่น  ก็ดูจังหวะ  ดูผูฟง  ดูกาละ  ดูเทศะ.  ถาอยูใน 

ฐานะที่จะพูดถึงโลกุตตระได  ก็พูดทางโลกุตตระไปดวย ;  แตถาบุคคล 
นั้นอยูในฐานะผูฟง  ที่ยังเพิ่งเริ่มกันใหม ๆ  ก็เอาเพียงโลกิยะ. 

 
ถาม :  คุณทอง  คุณชวน  คุณสอนเด็กเปนฝูง ๆ  คุณจะสอนเด็ก ๆ  วาอยางไร ? 

จะสอนใหมีตัวตน  หรือไมมีตัวตน. 
 
ตอบ :  สําหรับเด็ก ๆ  ผมสอนใหมีตัวตนไวกอน  ใหยึดความดีเขาไวกอน 

เพื่อตัวตนจะไดดี. 
 
ถาม :  พอเขาสอบไลตก  รองไห  ทีนี้เราจะวาอยางไร ? 
 
ตอบ :  ผมก็พูดไปในแงของความจริงวา  นี่เปนของธรรมดา.  การสอบนั้น 

ก็ตองมีการไดการตก  อยางนี้เปนธรรมดา. 
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ถาม :  นั่นเขาไปในเขตโลกุตตระหรือเปลา,  ไอที่เรียกวาธรรมดานั้น ? 
 
ตอบ :  เขาไปแลวครับ.  แตเด็ก ๆ  ก็คงยังฟงออก  เพราะอยางวา  ตุกตาของ 

เขาขาด   แตกไป   เราก็บอกวา  มันเปนอยางนั้นเอง,  มันตองแตกได. 
เด็ก ๆ  คงจะเขาใจวาเปนของธรรมดาได. 

 
การสอนผูอื่นนี่มีหลายระดับ  :  เด็กก็อยางหนึ่ง,  ผูใหญก็อยางหนึ่ง. 

แตผู ใหญ ที ่เป นอยางเด ็กก็ม ีเหมือนกัน  ;  ก็สอนอยางเด ็ก.  ผู ใหญ ที ่ผ านโลก 
มานาน  พอที่จะรูวา  ลาภยศ  สรรเสริญ  สุข  นี้มันก็อยางนี้เอง ;  ที่มันเกิดเปนพิษ 
ขึ้นมาบอย ๆ  ก็ใหมี เครื่องรางปองกันพิษหรือโทษ   ไวบาง  คือเรื่องสุญญตา, 
อนัตตา,  หรือ  อิทัปปจจยตา ;  แลวแตวา  คําไหนจะชวยเขาได. 

 
นี่เรามีเรื่องโลกิยะใหเขาปฏิบัติเปนพื้นเพ  แลวมีเร่ืองโลกุตตระเปน 

เครื่องรางแขวนคอไว  จะไดนึกไดบางในเมื่อเกิดความทุกขขึ้นมา  เพราะวาเรื่อง  
ดี ๆ  ชั่ว ๆ  นั้นมันชวยไมไดแลว.  อยางสอบไลตก  นี้มันก็ตองนึกถึง  “ธรรมดา” 
กันแลว. 

 
นี่คือเรื่องที่เราจะตองชวยกันเพื่อใหศีลธรรมกลับมา.  เราเอง 

มีหลักอยางไร ;  แลวเมื่อจะสอนผูอื่นนั้นจะตองสอนอยางไร ;  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในสมัยปจจุบันนี ้  ซึ ่งเต็มไปดวยตัวตนอยางเขมขน ,  อยางรุนแรงทั ่วไปทุก 
หัวระแหง.  ขอใหจําไวดวย. 

 
....       ....       ....       .... 
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รากฐานของศีลธรรมอันดับสี่ ๒๙๕

สรุปความวา  ตนไมศีลธรรมที่มีรากฐานดี  คือ  มีอุดมคติวา  “สัตว 
ทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น” ;  นี้เทา 
กับมีพื ้นดิน   สําหรับใหม ันงอก  ;  มีความไมเป นทาสแหงอายตนะ   เป น 
เหมือนน้ําที่จะรด ;  มีการบังคับความรูสึกอยูในทางที่ถูกตอง,  เปนอาหาร 
ที่จะหลอเลี้ยงมัน ;  แลวมียถาภูตสัมมัปปญญา  มีปญญาตามที่เปนจริง 
นี้เปนแสงแดด ;  ที่ทําใหตนไมมีชีวิต  เจริญงอกงามตอไป  อีกอยางหนึ่ง. 

 
วันนี้ก็มุงหมายจะกลาวเพียงเทานี้  และก็ไดกลาวแลวตามลําดับมา ; 

เพราะฉะนั้น  ไปทบทวนเรื่องโทษ  ๑๐  ประการ  ในกาลามสูตรนั่น  ใหเขาใจ 
แจมแจงแมนยํากันตอไปอีก  ก็คงจะมี  “ยถาภูตสัมมัปปญญา”  เปนแสงแดด 
หลอเลี้ยงตนไมแหงศีลธรรมได  ทั้งเพื่อตนเองและผูอื่น. 

 
การบรรยายในวันนี้  ก็สมควรแกเวลาแลว  ขอยุติไวที  เปนโอกาส 

ใหพระคุณเจาทานสวดบทพระธรรม  เพื่อสงเสริมกําลังจิตที่จะประพฤติปฏิบัติ 
ศีลธรรมนั้น  ตอไปในบัดนี้. 

 
--------------------- 
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การกลับมาแหงศีลธรรม 
- ๘ - 

๒๐  มีนาคม  ๒๕๑๙ 
 
 
 
 

รากฐานของศีลธรรมอันดับหา 
[ สัทธาปสันนา : อุณหภูมิ ] 

 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย,  
 
การบรรยายประจําวันเสาร  เปนครั้งที่  ๘ แหงภาคมาฆะบูชา 

ในวันนี้  อาตมาก็ยังคงกลาวโดยหัวขอใหญวา การกลับมาแหงศีลธรรม 
ไปตามเดิม   และก็จะไดกลาวโดยหัวขอยอยวา   รากฐานของศีลธรรม  
อันด ับที ่ห า   ซึ ่งม ีชื ่อ ว า   สัท ธ าปสันนา   ได แ ก ค วาม เชื ่อ และความ 
เลื่อมใสในสิ่งที่เปนที่ตั้งแหงความเชื่อ  ความเลื่อมใส. 

 
 [ ทบทวนการบรรยายครั้งที่แลว ๆมาไปจนถึงหนา ๓๓๐ ] 
 
ทีนี ้ก็จะขอทบทวน ขอความตามที่กลาวมาแลว  เพื ่อใหเรื่องมัน  

ตอเนื่องกัน.  บางอยางก็ตองทบทวนอยางซ้ําซาก  โดยไมกลัววาทานผูฟงจะ 
 

๒๙๗ 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๒๙๘

เบื ่อหนาย ;  เพราะมันเปนเรื ่องที ่เขาใจยากอยู บางประการ.  เราไดพูดกัน 
ปรารภกัน  ปรึกษาหารือกัน  ดวยเรื่องของศีลธรรม  ในฐานะเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด 
สําหรับความเปนมนุษย  และสําหรับความเปนอยูอยางมีสันติสุข. 

 
ในปจจุบันนี้  มนุษยทั้งโลกไดทําความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องนี้  จน 

กระทั่งโลกนี้ไมมีศีลธรรม  ยิ่งไปกวานั้นก็คือวา  คนรุนหลังไมรูจักสิ่งที่เรียก 
วา  “ศีลธรรม”  และโดยเฉพาะลูกเด็ก ๆ ตาดํา ๆ ที่กําลังมีมา ;  นี้ทําใหโลก 
เราไมมีศีลธรรมยิ่งขึ้น.  เรื่องจะเปนอยางไร ;  ก็ขอใหลองคิดดู  วาเราไมรูจัก 
สิ่งที่ทําใหเราเปนมนุษย  สําหรับจะอยูกันดวยความสงบสุข. 

 
คําวา  “ศีลธรรม”  ขอย้ําอยูเสมอ  ;  และขอบอกสําหรับผูที ่ยัง 

ไมทราบวา  แปลวา  สิ่งที่ทําความปรกติ.  คําวา  สีละ  แปลวา  ปรกติ,  คําวา 
ธรรม  ก็แปลวา  สิ่ง  เฉย ๆ ก็พอ ;  สี – ล – ธมฺม  หรือศีลธรรม  ;  ธรรม 
หรือสิ่งที่ทําความปรกติ ;  พอไมมีศีลธรรมก็เกิดความไมเปนปรกติ  ในทุก 
แงทุกมุม. 

 
คําวา  “ศีลธรรม”  มีใจความสําคัญสรุปไดวา   เปนตัวแทของ 

ธรรมชาติอันบริสุทธิ์,  ธรรมชาติที่ไมมีใครรบกวนเปลี่ยนแปลงมันแลว 
ก็จะเปนสิ่งที่มีความปรกติ.  เราจึงถือวา ความเปนปรกติ  นั้น  เปนลักษณะ 
เฉพาะของธรรมชาติอันบริสุทธิ ์  สําหรับทุกสิ ่งที ่เปนธรรมชาติ  หรือเนื ่อง 
ดวยธรรมชาติ  หรือตองอยูภายใตกฎเกณฑของธรรมชาติ ;  เชนมนุษยเรานี้ 
เปนตน. 
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รากฐานของศีลธรรมอันดับหา ๒๙๙

ถาทานสังเกตดูใหดีแลว  ก็จะพบใจความสําคัญวา ศีลธรรมนั้นคือ 
สิ ่งที ่มนุษยตองกระทํา ,  เปนสิ ่งที ่มนุษยกําลังกระทําจึงจะเปนมนุษย 
และเปนสิ ่งที ่มนุษยจะตองทําตอไป   ไมมีที ่สิ ้นสุด  ;  เพราะวามนุษยก็จะ 
ตองเกิดขึ้นมาใหม ๆ ไมมีที่สิ้นสุด.  ศีลธรรมคือสิ่งที่มนุษยตองทํา  กําลังทํา 
และจะทําตอไปใหถูกตองตามกฎเกณฑของธรรมชาติ. 

 
ขอใหนึกดูถึง  กิจของมนุษย  ซึ ่งจะเรียกมนุษยกิจ,  คือกิจของ 

มนุษย  โดยสวนบุคคลก็ตาม ;  หรือจะนึกถึงกิจโดยสวนรวม  คือสังคมกิจ 
กิจของสังคมก็ตาม ;  ก็ไมเปนอะไรนอกไปจากศีลธรรม  หรือสิ่งที่ทานตองทําให 
ถูกตอง  เปนปรกติ ;  ไมวาเพื ่อบุคคลหรือเพื่อสังคม.  ตัวอยางอันแรก  ก็คือ 
การดํารงชีวิตอยู  ก็ตองเปนไปอยางมีศีลธรรม. 

 
ดํารงชีวิตอยางถูกตองนั้น   ตองเปนไปตามกฎของศีลธรรม , 

ศีลธรรมก็คือกฎที่ทําใหมีความถูกตอง  ในการดํารงชีวิต  :  นับตั้งแตวาเราจะหา 
มารับประทาน  และจะรับประทาน  จะเปน  จะอยู  จะนั่ง  จะนอน  จะยืน  จะเดิน 
จะอาบ  จะถาย ;  แมแตในหองน้ํา  ก็ตองมีศีลธรรมอยางถูกตองตามกิจอันนั้น. 
นี่เรียกวา  มันเปนกฎเกณฑสําหรับการดํารงชีวิตอยู  พอจะเห็นไดไมยากนัก. 

 
ทีนี ้  เรื ่องการเม ือง   ก็ค ือ   ศีลธรรมที ่มนุษยจะตองประพฤติ 

ปฏิบัติใหถูกตอง  ในการที่จะเกี่ยวของกันและกัน ;  ถาไมมีศีลธรรม  ก็ไมมี 
ผลในความสงบสุขของการเปนอยูที่เกี่ยวของแกกันและกัน.  เดี๋ยวนี้มนุษยโงถึง 
ที่สุด  จนถึงกับแยกการเมืองกับศีลธรรม  ออกจากกันเปนคนละเรื่อง  ทั้งที่ตัว 
การเมืองนั้น  ก็คือตัวศีลธรรมที่มนุษยจะตองประพฤติกระทําใหถูกตอง.  เขา 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๓๐๐

แยกออกเปนคนละเรื่อง  แลวก็ศึกษาแตการเมืองตามอํานาจของกิเลส  มันก็ยิ่งไกล 
ออกไปจากกันทุกที  จนในเรื่องของการเมืองนั้นไมมีศีลธรรม ;  กลายเปนเพียง 
เครื ่องมือสําหรับเอาเปรียบกันเทานั ้น.  นี ่ความโงในขอนี ้  คือแยกสิ ่งที ่เรียกวา 
ศีลธรรมออกไปจากการเมือง ซึ ่งมันทําไมได ;  เพราะวาการเมืองที ่ถูกตองนั ้น 
ก็ค ือ ศ ีล ธ รรมแขน งหนึ ่ง   ที ่จ ะต อ งป ระพฤติต อ ก ัน ใน ระหวา งหมู คณ ะ 
หรือวาประเทศ  ก็ตาม. 

 
ทีนี้  มองดูตอไปถึง  เรื่องเศรษฐกิจ  เราก็ยังโงถึงที่สุด  ถึงกับแยก 

เรื ่องเศรษฐกิจออกจากเรื ่องศ ีลธรรม .  เรื ่องเศรษฐกิจนั ้นก ็เป นเรื ่องศ ีลธรรม 
สําหรับจะชวยใหมนุษยมีความสะดวกสบาย  ในการที่เกี่ยวของกัน,  เกี่ยวกับวิธีการ 
ที่เรียกวา  การคา,  หรือการผลิตขึ้นมา  สําหรับการคา.  การคาเปนสิ่งที่ตองมี 
ตามธรรมชาติ  เพราะวาเราไมสามารถทําอะไรดวยตนเองทุกอยางทุกสิ่ง ;  จึง 
ตองมีการเกี่ยวของกันเพื่อการแลกเปลี่ยน  เปนตน.  มันก็จะตองมีศีลธรรมสําหรับ 
ประพฤติปฏิบัติหนาที ่อ ันนี ้ ;  ฉะนั ้น  การคา  หรือการเศรษฐกิจในที ่สุด  ก็คือ 
ตัวศีลธรรม  ที่ตองประพฤติใหเปนอยางนั้น. 

 
เดี๋ยวนี้มนุษยแยกมันออกเปนคนละเรื่อง ;  คือศึกษาเรื่องเศรษฐกิจ 

ไป   ตามวิถ ีทางเศรษฐกิจ   ไมม ีศ ีลธรรม  ;  ใครอยากมีศ ีลธรรมก็ไปศึกษา 
เรื่องศีลธรรม ,  แยกออกไปตางหาก   จากเร่ืองเศรษฐกิจ   เปนตน . มันก็มีแต 
เศรษฐกิจชนิดที่ เปนเครื่องมือสําหรับหากําไร  โดยไมตองคํานึงถึงผูใดหรือไม 
คํานึงถึงศีลธรรม ;  กลายเปนเศรษฐกิจท่ีเลวรายสําหรับมนุษยจะใชเปนเครื่องมือ 
เอาเปรียบกัน  ดังนี้. 
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ทีนี้จะดูกันใหถึงที่สุด  อีกสักตัวอยางหนึ่งวา  แมแตการทําสงคราม ; 
ถาทําถูกตองตามความหมายของคําคํานี้  ก็ตองเปนไปเพื่อรักษาศีลธรรมใหยังคง 
มีอยูในโลก .  ฉะนั้น   จึงทําสงครามกันแตในกรณีที่มีผู ไมประพฤติใหถูกตองตาม 
ศีลธรรม ;  และจะตองทําสงครามนั้น  โดยอาศัยศีลธรรมเปนเหตุผล. 

 
เดี ๋ย วนี ้เ ร าก ็ทํา ส งค รามก ัน เพ ีย ง เพื ่อ เอ าป ระ โย ชน   เพื ่อ จ ับ ก ุม 

ผูอื่น ไวในอํานาจ   ที่ จะบีบคั้นไดตามชอบใจ .  และก็อางเหตุวาปองกันตัวบ าง 
อยางอื่นบาง  ;  และที่ เลวรายที่สุดก็วา   ทําสงครามเพื่ อสันติภาพ  ;  ไมมองเห็น 
เลยวา  มันมีสงครามชนิดที่ประกอบดวยศีลธรรม  แลวยังมาอางวาทําสงครามเพื่อ 
สันติภาพ .  ขอน้ีคงจะเขาใจยาก  แตก็ไมเหลือวิสัยที่จะมองดูใหเห็นวา  สงคราม 
ที่ถูกตอง  ก็เปนการประพฤติศีลธรรมอันหนึ ่ง ดวยเหมือนกัน ,  และเปนสิ ่ง 
ที่กระทําเพื่อใหศีลธรรมยังคงอยู. 

 
ถาเปน เรื่องภายใน   เราก็ทํ าสงครามกับกิ เลส   ฆากิ เลสใหตายไป  ; 

ถาเปนเรื่องภายนอกก็คือปราบสิ่งที่ไม เปนธรรม  ใหเหลือแตสิ่งที่ เปนธรรม  ซึ่งเปน 
หนาที ่ของมนุษยที ่จะตองกระทํา   เพื ่อรักษาความเป นธรรมเอาไว.  นี ่ขอใหมอง 
ถึงขนาดวา   แมแตสงคราม   ซึ่งเปนการทําลายชีวิตกัน  ก็เปนศีลธรรมอันหนึ่ง 
ถ าม ันถ ูกต องตามกฎเกณฑ ของศ ีลธรรม   หรือธรรมชาต ิอ ันบริส ุทธิ ์ ;  ฉะนั ้น 
เราจึงมีสิทธิ์ที่จะกินยาถายตัวพยาธิ  หรือจะกําจัดสิ่งที่ไมควรจะมี  ที่เปนอันตราย 
แก ชี วิ ต  ;  นี้ ไม ถื อ เป น เรื่ อ งผิ ดศี ล ธรรม .  เดี๋ ย วนี้ เราก็ ไม รูสึ กอย างนี้  ;  จึ งทํ า 
สงครามเพียง  เพื่อจะทําลายลางกัน  เพื่อประโยชนของฝายใดฝายหนึ่ง. 
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ทีนี้  มองดูอีกทางหนึ่ง  ถึงสิ่งที่เราเรียกกันอยูอีกหลาย ๆ ชื่อ  เชน  
คําวา  วัฒนธรรม   ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  กระทั ่งถึงแมที ่ส ุดแต  พิธี ; 
และเลยไปถึงพิธีรีตอง  :  นี้ก็เปนเรื่องของศีลธรรม .  ตามความมุงหมาย 
อันแทจริง  ก็เพื ่อจะใหมีศีลธรรม ;  แมวาจะเปนศีลธรรมในขั้นแรก  ขั้นตน 
ของคนสมัยปาเถื่อน  ก็ตองเรียกวาเปนเรื่องของศีลธรรมทั้งนั้น. 

 
มันไมมีอะไรที่ไมใชศีลธรรม ;  จึงกลาวไดวา  ไมมีอะไรที่มนุษยจะ 

ตองประพฤติกระทํา  นอกจากสิ่งสิ่งเดียวคือศีลธรรม  นับตั้งแตตัวอยางที่ไดยก 
มาแลว  กระทั่งถึงการแสวงหาอาหาร  การกินอาหาร  การดํารงชีวิตใหถูก 
ตองการสังคมกันใหถูกตอง  เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล  และมีระเบียบวินัย  พิธี 
ที่จะทําสิ่งนี้ใหตั้งอยูอยางเปนปกแผน.  อาตมาก็เลยพูดวา  ไมมีอะไรที่ไมใช 
ศีลธรรม. 

 
คนที่ไดยินไดฟง  บางคนเขาก็วาพูดอยางคนบา  พูดอยางบา ๆ บอ ๆ  

วาไมมีอะไรที่ไมใชศีลธรรม.  อาตมาก็ยังขอยืนยันอยูนั่นเองตลอดเวลา  วาไมมี 
อะไรที ่ไมใชศ ีลธรรม  ;  แมแตจะกระดิกตัวสักนิดหนึ ่ง   ก็ตองใหเปนไป 
อยางถูกตองตามศีลธรรม ;  มิฉะนั้น  จะตองไดรับโทษ. 

 
นี่สรุปความกันเสียทีหนึ่งวา  ไมมีอะไรที่ไมใชศีลธรรมในโลกนี้ ; 

แตเดี ๋ยวนี้เขาก็ไมรูจักคํานี้  ในโลกนี้ไมมีการพูดกันถึงศีลธรรม :  ในที่ประชุม  
สหประชาชาติก็ดี  หรือที่ไหนก็ดี   ไมมีใครพูดถึงปญหาศีลธรรม ;  เขาพูด 
ถึงปญหาการเมือง  เรื่องสงคราม  เรื่องเศรษฐกิจ  เรื่องอะไรกันเปนคุงเปนแคว ; 
ไม เคยหายใจดวยลมหายใจที่มีศีลธรรม   มันก็ทําโลกนี้ ใหสงบสุขไม ได . 
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ภายในประเทศหนึ่ง ๆ ก็เหมือนกัน,  ในสภาผูแทนฯ  ก็ไมพูดกัน 
ถึงศีลธรรม,  รัฐบาลแถลงนโยบายตอสภาผูแทนฯ  ก็ไมมีศีลธรรมสักคําหนึ่ง 
ในบรรดานโยบายที่แถลงออกไปนั้น.  อาตมาอุตสาหทนฟงมาหลายยุค  หลาย 
สมัยแลว.  สมัยกอนยังมีคําวา  “เพื่อศีลธรรมอันดีของประชาชน” ;  มีแตคําพูด 
ก็ยังดี.  เดี๋ยวนี้ไมมีเลย  แมแตคําวา  “ศีลธรรม”.  นั่นแปลวา  ไมไดสนใจเรื่อง 
ศีลธรรม,  ก็เปนรัฐบาลที่ไมมีศีลธรรม,  เปนสภาผูแทนราษฎรที่ไมมีศีลธรรม, 
กระทั่งเปนพลเมืองที่ไมมีศีลธรรม ;  แลวอะไรจะเกิดขึ้น  ก็พอจะทราบกันไดเอง ; 
ก็คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนี่เอง  เปนผลของความไมมีศีลธรรม. 

 
ขอสรุปความวา  กิจของสังคม,  สังคมกิจ  แลวแตจะเรียก  ทุก 

ชนิด  ทุกแขนง  ตองเปนตัวศีลธรรมทั้งนั้น. ขอทบทวนใจความสําคัญของ 
คําวาศีลธรรม  ในลักษณะอยางนี้ไวเสมอ. 

 
เรื ่องที ่เราเคยกลาวกันมาแลวตอไปก็คือวา  ศีลธรรมอยูที ่ไหน ?  

ควรจะมองดูใหกวางใหลึกลงไป  วามีศีลธรรมในสายโลหิต.  คนแก ๆ อาจจะ 
เขาใจ ;  พวกเด็ก ๆ คงจะเขาใจยาก.  แตมันก็ไดมีอยูจริง โดยเฉพาะประชาชน 
ชาวไทยเรา   มีศีลธรรมอยู ในสายเลือด   สายโลหิต   จากบรรพบุรุษ  ; 
เพราะวาบรรพบุรุษของเรา  เปนผูมีศีลธรรม  และก็ถายมาโดยทางสายโลหิต ; 
ฉะนั้น  ลูกเด็ก ๆ เหลานั้นจึงอบรมงาย. 

 
มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใหมารดาผูตั้งครรภ  ตั้งอยูในศีลธรรม 

อยางยิ ่ง.  ความขอนี ้มีปรากฏอยู แม ในพระไตรป ฎก  วาพระพ ุทธมารดา 
สมาทานศีลธรรมเปนอยางยิ่ง  ในขณะที่ดํารงครรภ.  เขามีขนบธรรมเนียม 
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ประเพณีอยางนี้เรื่อยมา  ในประเทศอินเดีย,  แลวก็ตองมีมาถึงประเทศไทยเราดวย ; 
เพราะวาประเทศไทยเราก็มีวัฒนธรรมอินเดียมาเต็มที่  รวมทั้งพุทธศาสนาดวย 
ซึ่งก็ควรจะถือวา   เปนวัฒนธรรมอินเดียดวยเหมือนกัน.  ฉะนั้น  เราก็มีอะไร ๆ  
อยางอินเดีย  ในทางวัฒนธรรม,  มีศีลธรรมกันมาเปนอยูในสายเลือด ;  แตเวลา 
มันตั้ง ๒,๐๐๐ ปมาแลว  มันก็มีการเปลี่ยนแปลง. 

 
ครั้นมาถึงยุคที่โลกบูชาวัตถุ  ก็หันไปสนใจกันแตในทางวัตถุ ;  ความ 

สนใจในทางศีลธรรมก็จางไป .  บางคนอยากจะเตนรํา  จนถึงวันคลอดก็ได 
กระมัง ,  มีครรภแลวก็ย ังอยากจะเตนรํา  ;  เพราะวัฒนธรรมใหม  อยากจะ 
บํารุงบําเรอดวยวัตถุ,  มีวัตถุเปนเครื่องบํารุงบําเรอ  มันก็ตองเปลี่ยนแปลงไปมาก 
ในสวนที่วาจะมีศีลธรรมหรือธรรมะ  ในสายเลือดสืบทอดกันมา.  ขอใหสนใจ 
สังเกตศึกษาไวสักอยางหนึ่งวา  สิ่งที่เรียกวา   ศีลธรรมนั้นตองตั้งตนมาตั้งแต 
ในสายโลหิต. 

 
ท ีนี ้  พ อ ค ล อ ด อ อ ก ม า เป น ม น ุษ ย   ศ ีล ธ ร ร ม ก ็จ ะ ต อ ง ม ีใ น 

ระบบของการศึกษาอบรม  นับตั ้งแตทารกลืมตาขึ ้นมาในโลกนี ้  ก็ตองใหเขา 
ไดถูกแวดลอม  ดวยสิ ่งที ่เปนศีลธรรม ,  หรือแสดงออกซึ ่งศีลธรรม  ;  เรียกวา 
ในการศึกษาการอบรม  ตั้งแตออนแตออก  มาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา  ก็เต็ม 
ไปดวยศีลธรรม.  เดี ๋ยวนี ้เราไมทราบ  แลวเราไปทําลายขนบธรรมเนียม  ที ่เขา 
ทําไวดี ;  ที ่ทํามีศีลธรรมมาตั ้งแตออนแตออก .  การศึกษาของเด็ก  ๆ  สมัยนี้ 
เราก็ตัดศีลธรรมออกไป  ตามแบบสมัยใหมของพวกที่ไมตองการศีลธรรม. 

 
การศึกษาของประเทศไทยเรา  ไปตามกนพวกตะวันตก  จนถึงกับตัด 

ศีลธรรมออกไปจากระบบของการศึกษา  ซึ่งเขาถือวา  มันเปนเรื่องสวนตัวของ 
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บุคคล ;  ใครอยากรูก็ไปเรียนรูเอาเอง  ไมตองเอามาใสไวในการศึกษาบังคับของ 
ลูกเด็ก ๆ ;  เขาเกิดความคิดเปลี่ยนตรงกันขามอยางนี ้  การศึกษาศาสนาหรือ 
ศีลธรรม  มันก็หายไปจากการศึกษาของพวกลูกเด็ก ๆ.  มันก็เปนความผิดพลาด 
ในการที่จะมีศีลธรรมอยางยิ่งไปตั้งแตเด็ก. 

 
อีกขั้นหนึ่ง  ขั้นสุดทาย  ก็คือวา  เปนผูใหญแลว  ตองมีศีลธรรม 

ในการดํารงชีวิตสืบตอไป  จนถึงวาระสุดทายของการดับจิต. 
 
 ขอใหมี  ศีลธรรมในลักษณะ ๓ สมัย ๓ ประเภท ( : ในครรภ- 

สมัยเด็ก - ผูใหญ )  ดวยกันอยางนี้.  นี่ก็ขอย้ําอยูเสมอ  และทบทวนกันอยูเสมอ. 
  
ทีนี้  เรามองเห็นแลววา  ตองการจะมีศีลธรรม  ก็ตองสนใจศึกษา 

ไปยังตัวสิ ่งที ่เรียกวาศีลธรรมนั้น.  มันจะมีรูปโครงอยางไร  จะไดจัดการใหถูก 
ตั้งแตตนจนปลาย  ซึ่งไดเปรียบรูปโครงของศีลธรรมนี้กับตนไมทั่ว ๆ ไป  จนเรียก 
ชื่อวาพฤกษาแหงศีลธรรม ;   ซึ่งก็ไดวินิจฉัยแลกเปลี่ยนความคิด  ความเห็นกัน 
เปนอันมากในเรื่องนี้  วามีตนพฤกษาแหงศีลธรรม  ซึ่งมีตอนโคนหรือตอนราก 
ตอนหนึ ่ง,  ตอนที ่เปนลําตน    และกิ ่งนั ้นตอนหนึ ่ง,  ตอนที ่เปนใบเปนดอก 
เปนลูก  นั้นอีกตอนหนึ่ง. 

 
ตอนที ่เป นราก เป น โคน   ก็ค ืออ ุดมคติที ่ถ ูกต องของศีลธรรม , 

หรือความรู  ความเขาใจท่ีถูกตอง  ของสิ่งที่เรียกวา  ศีลธรรม  ดังที่กลาวมาแลว 
นั่นเอง.  ถาเราไมมองเห็นความจริงอันนี้  มันก็ไมมีอุดมคติอะไรเกิดขึ้น  เกี่ยวกับ 
ศีลธรรม ;  ความคิดก็จะเดินไปผิดทาง  เพราะไมมีรากของตนไม แลวตนไมจะอยู 
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ไดอยางไร.  ที่เปน  ตอนลําตนและเปนกิ่ง ที่เนื่องอยูกับลําตนนั้น  เราหมายถึง 
การปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ   ตามอุดมคตินั้น ๆ   จนกวาจะถึงตอนปลาย 
ยอด  คือ  ใบ  ดอก  ผล  คืออานิสงสตาง ๆ ที ่เกิดขึ ้นแกมนุษย.  สรุปความแลว 
ก็คือสันติสุขสวนบุคคล   และสันติภาพสวนสังคมนั ่นเอง.  ขอรองใหดูลักษณะ 
ที่เปนภาพพจน,  หรือภาพอุปมา  หรือมโนภาพอะไรก็สุดแท  วาศีลธรรมของเรา 
ของมนุษยนี้  เปรียบเหมือนกับตนไม  มีราก  มีโคน  มีตน  มีกิ่ง แลวก็มีใบ  มีดอก 
มีลูก  ในลักษณะอยางนั้น. 

 
ปญหาก็เก ิดขึ ้นวา   เรากําล ังม ีอยู หรือ เปลา  ?  เรามีต นไม แห ง 

ศีลธรรมอยูในใจของมนุษยหรือเปลา ?  นี่กําลังทดสอบกันอยูในตอนนี้. 
 

....       ....       ....       .... 
 
ทีนี้  เพื่อใหทดสอบไดงายไดละเอียดขึ้น  ก็จะแยกเปนรายละเอียด 

เปนสวน ๆ ไป ;  ที่เปนสวนรากฐานแท ๆ   จะพิจารณากันถึงสวนรากที่ตนไมจะ 
อาศัยอยูได. 

 
ทุกคนมอง เห ็น ได ว า   ต น ไม ต อ งอ าศ ัยแผ นด ิน   เป น ข อ แ รก  ; 

ไมมีแผนดิน  ตนไมจะอาศัยอะไร ;  แมไมมีแผนดิน  ก็ตองมีอะไรทําหนาที่แทน 
แผนดิน   ใหตนไมมันเกาะอยูได ;  ยังจะตองอาศัยน้ํา  เพื่อทําความสดชื่นของ 
ชีวิต  หรือละลายอาหารได ;  ยังจะตองอาศัยอาหาร  คือแรธาตุทั้งหลายที่ตนไม 
จะไดรับดูดซึมเขาไปเลี ้ยงต น  ;  ยังจะตองอาศัยแสงสวางที ่ถ ูกต องที ่เพ ียงพอ 
ตนไมจึงจะเจริญอยูได ;  และยังจะตองอาศัยอุณหภูมิ  คือความรอนที่พอเหมาะ 
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พอดี  ตนไมจึงจะเจริญงอกงามอยูได.  นี่เปนอุปมาแหงปจจัย เปนที่ตั้ง  ที่อาศัย 
แหงตนไมของศีลธรรม. 

 
ในครั ้งส ุดท ายที ่แล วมา   เราได พ ูดถึง เรื ่องแสงสวาง   ซึ ่งต น ไม 

ศีลธรรมตองการ 
 

ถาม :  ฉะนั้น ขอสอบความจํา  ความเขาใจกันในตอนนี้  วาอะไรที่จะเปรียบ 
ไดดวยแผนดิน ?  อะไรที่จะเปรียบไดดวยน้ํา ?  อะไรที่จะเปรียบไดดวย 
อาหาร ?  อะไรที่จะเปรียบไดดวยแสงสวาง ?  คุณประยูรวาไปที ? 

 
ตอบ :  สิ่งที่ เปรียบไดกับแผนดิน  สําหรับเปนรากฐานรองรับตนไมนั้นก็คือ 

บรมสัจจะ  ความจริงอันสูงสุด   ที่วา  สัตวโลกทั้ งหลายนี้  เปนเพื่อน 
รวมทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น.  เราควรมีความรัก 
ความเมตตากัน  นั่นคือตัวแผนดิน. 

 
สวนที่จะเปรียบเทียบไดกับน้ําของตนไม  ก็คือสิ่งที่มาใหความเย็น 

ซึ่งตรงกันขามกับความรอน  สิ่งนั้นก็ไดแก  ความไมเปนทาสของอายตนะ. 
การที่ เราเป นทาสของวัตถุ  หรือเป นทาสของอายตนะนั ้น  เ ป ร ีย บ 
ประดุจความรอน  เพราะฉะนั้นสิ่งที่ เปนน้ํา  ตรงกันขามกับความรอน 
ก็คือ  ความไมเปนทาสของอายตนะนั้น ;  เรียกวา  น้ํา. 

 
สิ่งที่เปนอาหารที่ละลายไปในน้ํา  ก็คือ การบังคับความรูสึก.  การบังคับ 

ค ว าม รู สึกนี้  เปรียบประดุจอาหาร  สําหรับไปหลอเลี้ยงใ หต น ไ ม  
ศีลธรรมเจริญเติบโตได. 
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แลวสิ่งที่ ๔ ก็คือไดแก  อากาศ  หรือเรียกวา  แสงสวาง  นั้นก็คือ 
ปญญาอันถูกตอง,  หรือปญญาอันชอบ  ที่เรียกวา  ยถาภูตสัมมัปปญญา 
เป นป ญญาที ่เก ิดขึ ้นมาจากความรู ส ึกของตนเอง  มิได เป นป ญญาที่ 
เก ิดมาจากความเชื ่อดานอื ่น   ที ่พระพุทธเจาไดตรัสไวในกาลามสูตร 
ให เราใช ป ญญาหรือแสงสวางที ่ถ ูกต องตามธรรมชาต ิ  และเรารู ส ึก 
ของเราเองได  เรียกวา  ยถาภูตสัมมัปปญญา ;  นี้เปนแสงสวาง. 

 
 นี ่ค ุณจําไดด ี,  หรือเขาใจไดด ี ;  นี ่เป นเพ ียงทดสอบ .  ขอใหท าน 

ผูฟงบางทาน  ถาสมมติวายังไมเคยฟง  ขอไดทําความเขาใจในขอน้ีใหมากเปนพิเศษ 
เรื ่องรากฐานของต นไม ศ ีลธรรม .  ที ่เราพ ูดถ ึงต นไม นี ่  ก็เพื ่อช วยให จําง ายวา 
ตนไมตองการแผนดิน  ;  ตนไมตองการ   น้ํา  ;  ตนไมตองการ  อาหาร  ; 
ตนไมต องการแสงสวาง.  ตนไมต องการแผนดิน ,  แตต นไมศ ีลธรรมตองการ 
แผนดินคือ  ความเขาใจอันถูกตองวา  สัตวทั ้งหลายเปนเพื ่อนทุกข  เกิด  แก 
เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น. 

 
ถาม :  เดี๋ยวนี้ในโลกนี้  เรามีความรูสึกวา  ทุกคนเปนเพื่อนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย 

แกกันและกันทั้งหมดทั้งสิ้นหรือไม ?  เอา  คุณทอง,  คุณวิจารณเรื่องนี้ซิ. 
 
ตอบ :  เดี๋ยวนี้ โลกกําลังขาดความรูสึกที่วา  “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อน  เกิด แก 

เจ็บ  ตาย  รวมสุขรวมทุกขดวยกันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น”.  พิสูจนไดโดยที ่มอง 
ไปย ังการเป น อยู ท ุก ว ัน นี ้.  คนท ุก ว ันนี ้  ม ีค วาม โลภ   ไม ม ีข ีด ขั ้น , 
ไมมีอาณาจักรแหงความเปนโลภ.  เมื่อความโลภไมมีอาณาจักรเชนนี้  ก็ 
ยอมจะมีการขัดกันซึ่งผลประโยชน.  เมื่อมีการขัดกันก็ยอมจะตองโกรธ 
ดวยเหตุที่ วาเขาหลงในสิ่งที่จะเปนมาโดยทางวัตถุนั้น ,  เพราะฉะนั้น 
กระผมจ ึงเร ียนว า   โลกนี ้กําล ังขาดความรู ส ึกนั ้น  ;  เพราะว าท ุกคน 
ตางก็เห็นแกตัว. 
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ถาม :  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนของคุณมีความรูสึกวา  สัตวทั้งหลายเปนเพื่อน 
ทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันหรือไม ;  คุณทองอีก,  ในโรงเรียน 
ของคุณ ? 

 
ตอบ :  วาที่จริงแลว  พื้นเพของเด็ก ๆ มีสิ่งนี้นอยมากครับ  ลําพังความเห็น 

แกตัว  มีเหมือนกัน  แตวานอยกวาผูใหญมาก ;  เพราะวาเด็กนั ้นมี 
แตเรื ่องเลน   เรื ่องกิน   เปนสําคัญ .  ทีนี ้เรื ่องเลนนั ้น   การเลนก็จะ 
ตองเขาพวก  เขาหมู  และการทะเลาะกันเพราะเรื่องเลนนั้นมีนอย ;แต 
ในหมูของผูใหญมีมาก. 

 
ถาม :  ในโรงเรียนของคุณมีเด็กกี่คน  ที่พูดประโยคนี้ไดวา  “สัตวทั้งหลายเปน 

เพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ?” 
 
ตอบ :  คําพูดอาจจะไมมี,  คําพูดอาจไมมีประโยคนี้ ;  แตวาในความรูสึก 

อาจจะมี ;  คือที่เขาชวยเหลือซึ่งกันและกัน  แบงที ่เลน  แบงของ 
เลนกัน  อยางลูกฟุตบอลลลูกหนึ่ง  เด็กรวมเลนกันไดประมาณสัก  
๑๐ กวาคนได. 

 
ถาม :  นั่นเขารวมกันเลนได  เพราะหากเขาไมรวม  เขาจะไมมีเพื่อนใชไหม ? 

  
ตอบ :  ใชครับ. 
 
ถาม :  หรือวาเขาแบงของใหเพื่อนดวยความรูสึกที่แทจริงวา  เปนเพื่อนรวม 

เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกัน ? 
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ตอบ :  ก็มีพอ ๆ กัน  ครับ  เพราะเขารูสึกวา  ถาหารเขาขาดเพื่อนแลว  การ 
เลนนั้น  จะไมมีรสชาติ,  หรือจะเปนไปไมได. 

 
ตอ ไป นี ้ก ็ไปบอก   ให เขาท องประโยคนี ้ก ัน เส ียบ าง   อยางที่ 

สมัยอาตมาเด็ก ๆ  นั้นทองประโยคนี้  เพราะวาโยมสอนใหทอง  หรือบังคับใหทอง, 
และก็ไดยินโยมทองทุกคืนเมื่อสวดมนต .  เด็ก ๆ ยังไมทันหลับ   จะไดยินคําวา 
“สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น” ; 
และอาตมาในฐานะเป นเด ็ก  ๆ  เล ็ก  ๆ  นี ่ก ็ท องได .  พอมาถึงสม ัยนี ้  ก็ด ูซ ิ,  พอ 
สอบถามกันดู  มันก็ไดความอยางนี้. 

 
ถาม :  นี่คุณเห็นวา  ความรูสึกวาสัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย 

ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี้  มันจะปองกันไมใหเกิดโลภะ  โทสะ  โมหะได 
อยางไร ?   คุณล้ําตอบสักที  เพราะวาเปนกํานัน ;  มันจะปองกันไมให 
เกิด  โลภะ  โทสะ  โมหะ  ไดอยางไร ?  ถาเรารูสึกวา  เราเปนเพื่อนทุกข 
เกิด  แก  เจ็บ  ตายดวยกัน. 

 
ตอบ :  ถาคนมองเห็นถึงความเปนเพื่อน  เกิด  แก   เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมด 

ทั ้งสิ ้น  ;  ถ ามองเห ็นอย างนี ้  โดยเหต ุที ่จะ เห ็น   นี ่ผมจะอธ ิบายไป 
มันก็เปนเรื่องเกี่ยวโยงกันมาก ;  การเห็นนี่  ถาเห็นมันจึงจะดี.  แตทุก 
วันนี้คนไมเห็น,  คนไมไดเห็นความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมด 
ทั ้งสิ ้น .  โดยส วนใหญ    ชนท ุกระด ับ   ไม ได มองเห ็นถ ึง เพื ่อนท ุกข 
เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ;  เพราะเหตุวา  ตางคนตางก็ 
เห็นแกตัว. 
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อันนี้ถาจะพูดใหดีแลว  ชนชั้นทุกระดับ  ตั้งแตชั้นปกครอง 
ระดับสูงลงมาจนถึงระดับต่ํานั้น  ผมวาชนชั้นปกครองระดับสูง  เปน 
ชั้นสําคัญ  เพราะเปนตัวอยางของชนระดับต่ํา.  ถาชนระดับสูง  ไม 
ไดเห็นถึงเพื่อนเกิด   แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันแลว,  ชนระดับต่ํา   เปน 
ชนชั้นกรรมาชีพ   เปนชนชั้นกรรมกร  ก็ไมมีทางที่จะเห็นได. 

 
การไมมีทางเห็นไดนี้  จะไมมีทางใหบานเมืองสงบลงได  และ 

จะไมเห็นถึงความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้นได  เพราะ 
ชนชั้นปกครองระดับสูง   เปนตัวจักรสําคัญ .  ถาชนชั้นปกครอง 
ชั้นสูงไดเห็นถึงความทุกข ซึ่งมนุษยเกิดมาก็เพื่อความเกิด  ความแก 
ความเจ็บ  ความตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้นดวยแลว  ประชาชนทั่ว 
ประเทศหรือท่ัวโลก  จะไดอยูกันเปนสุข. 

 
นี้ดีนี่  เพิ่งนึกขึ้นมาไดใหมวา  เราควรจะสังเกตความหมายของคําวา 

“เพื่อน”.  เมื่อคนคนนั้นเองเขาก็ไมรูสึกวา  ตัวเองจะตองเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  แลว 
เขาจะไปรูสึกวา   คนทั้งหลายเปนเพื่อนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ไดอยางไร ;  เพราะไม 
มองเห็นวาตัวเองนี่ก็ตองเกิด  แก  เจ็บ  ตาย.  นี่เขาจึงไมนึกถึงการเปนเพื่อนแหง 
การเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  กับผูใด ;  แลวเขาหันไปอีกทางหนึ่ง  ไปมีความเปนเพื่อน 
กันในลักษณะไหนละ. 

 
ถาม :  คุณประยูรวาดูซิ  เมื่อไมเปนเพื่อนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  กันแลว  มันจะ 

เปนเพื่อนลักษณะไหนอีก ?  โดยเฉพาะที่มีอยูจริงในโลกในเวลานี้. 
 
ตอบ :  เปนเพื่อนที่คอยเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน. 
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ถาม :  เรียกวา  เพื่อน  อยางไรละ ? 
 
ตอบ :  เปนศัตรู. 
 
ถาม :  เปนศัตรูก็ไมใชเพื่อน ;  เราตองการคําวา  เพื่อน  ความหมายของคําวา 

เพื่อน  ในอีกความหมายหนึ่ง. 
 
ตอบ :  เปนเพื่อนเทียม. 

 
ก็ตองเรียกวา  เพื่อน  เพื่อนกิน  เพื่อนเลน  เพื่อนซองสุมกันเปนพวก 

เป นหมู คณะ   ไปปลนคนอื ่น   ไปเอาประโยชนของประเทศอื ่นมา  ;  มันเกิด 
เปนเพื่อนในอีกความหมายหนึ่งคือ  ไมใชเพื่อนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย ;  แตเปนเพื่อน 
สําหรับจะไมรูจักความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย ;  แลวก็เปนเพื่อนสําหรับใชกิเลสแกกัน 
และกัน  เปนเพื่อนมีกิเลส,  เปนเพื่อนใชกิเลส,  เปนเพื่อนทําตามอํานาจของกิเลส ; 
ก็เปนเพื ่อนลงอบาย.  มันก็เปนเพื ่อนเหมือนกัน  มันก็รักกันเปนที ่สุด  ในหมู คน 
ที่ เปนมิจฉาทิฏฐิ ;  มันก็เปนเพื่อนอยางมิจฉาทิฏฐิ.  มันเปน ๒ เพื่อนอยู  ตอง 
จํากัดใหชัดลงไปวา  เพื่อน  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  กําลังไมมีในโลก ;  แตวาเพื่อนที่จะ 
สุมหัวกันคิดราย  ประทุษรายผูอื่น  กําลังมีแนนอัดอยูในโลก. 

 
พูดไดไหม ?  วาในโลกนี ้กําลังมีเพื ่อนที ่ตรงกันขาม  จากเพื ่อนเกิด 

แก  เจ็บ  ตาย,  มีแตเพื ่อนที ่จะใชกิเลสชวนกันลงอบาย.  ถาไมอยางนั ้นโลกนี้ 
ไมวิ ่งเร ็วอยางนี ้ดอก  ;  โลกกําลังวิ ่งเร็วไปในทางวัตถุ  ในทางกิเลส  ;  เพราะ 
เขามีเพื่อนมาก. 
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ถาม :  เมื่อตะกี้ยังไมไดตอบคําถาม  ไดตรงตามคําถามวา  ถาหากวาเรามีความรูสึก 
วา  “ทุกคนเปนเพื่อน  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแลว” 
ความรูสึกอันนี้จะปองกัน  หรือกําจัดโลภะไดอยางไร ?  คุณประยูรเปน 
หมอตองตอบ. 

 
ตอบ :  เมื่อเรามีความรูสึกวา  ทุกคนเปนเพื่อนรวมทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย 

ตองพึ่งพาอาศัยกันแลว  เราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเอามาเปนสวนเกิน 
หรือเห็นแกตัวนั ้น  มันทําไปไมได ;  เพราะจะตองเห็นแกคนอื่นดวย 
เทากับตัวเราเอง  หรืออาจจะมากกวาเราเองก็ได.  เมื ่อเราเห็นแก 
คนอื่นดวย  เราก็ตองเจียดสวนเกิน  เอาสวนเกินนั้นไปชวยคนอื่น ; 
อยางนี ้ความโลภมันก็เกิดขึ ้นมาไมได.  เมื ่อเราทําอะไรตามพอดี 
ก็ไมเรียกวาโลภะ  ;  ฉะนั ้น   ถาเราเจียดสวนเกินของเราไปใหคน 
อื่นก็เทากับเปนการปองกันความโลภไปในตัว. 

 
ถาม :  พอใชได ; มองเห็นลูทางวามันจะปองกัน  และกําจัดโลภะได.  ทีนี้ 

ความรูสึกวาสัตวทั้งหลายเปนเพื่อน  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมด 
ทั้งสิ้นนี้  จะปองกันหรือกําจัดโทสะหรือโกธะไดอยางไรละ  คุณทอง ? 

 
ตอบ :  ในเมื่อทุกคนรูสึกวาเปนเพื่อน  ก็คิดวาในโลกนี้ชีวิตก็คือชีวิตเดียว ; 

เพราะวาสัตวทั้งหลายก็เปนเพื่อนกัน  คิดเสียวาชีวิตนี้ก็เปนชีวิตเดียว 
ในโลก  ยอมมีความตองการอะไร ๆ เหมือนกัน.  การที่จะเกิดขัดแยง 
กันในเรื ่องผลประโยชน  อันเกิดจากโลภะนั ้นยอมไมม ี ;  ดังที ่ค ุณ 
หมอไดอธิบายมาแลว. ทีนี ้  โทสะ,  ก็เมื ่อเราคิดวาเราเปนเพื ่อนกัน 
อยู รวมในโลกนี ้ด วยกัน   การที ่จะเบียดเบียนปองรายกันนั ้นก็ยอม 
ไมมีครับ. 
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อยากจะใหมองความหมายที่ลึกกวานั้น ;  ที่วาเราเปนเพื่อนกันเหมือน 
กับวา  เปนคนคนเดียวกันในโลกนี้ ก็ถูก.  แตอยากใหมองลึกกวานั้นวา  เรา 
เปนเพื่อนทุกข  เพื่อนยาก.  นี่ความหมายมันยังลึกลงไปอีก  เพื่อนทุกข  เพื่อนยาก 
เพื่อนลําบากเพราะการบีบคั้นของความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย.  ถารูสึกวาเปนเพื่อน 
ยากดวยกันแลว  ก็ยากที่จะโกรธ  หรือยากที่จะประทุษรายกันลงคอ. 

 
ถาม :  ทีนี้  มันคงจะตอบยากสักหนอยวา  ถาเรารูสึกวา  “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อน 

ทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแลว”  จะปองกันหรือ 
กําจัดโมหะ  ไดอยางไร,   คุณล้ํา ? 

 
ตอบ :  การปองกันโมหะนี่  ความจริงมันตองอาศัยปญญา.  เกี่ยวกับการที่เรา 

เห็นเพื ่อน  เกิดแก  เจ็บ  ตาย ดวยกันแลว  เราก็จะไดใหสติซึ ่งกัน 
และกันชี้แนวในทางที่ถูกที่ควร  โดยอาศัยความเอื้อเฟอในความเห็นที่ 
ถูกตองในโดยแนวทางซึ่งพูดยอ ๆ ก็คือ  มรรค ๘  คือความเห็นที่ถูกให 
แกกันและกัน,  แลวสังคมหรือบุคคลก็จะไดซึ่งปญญา  แลวคนจะไม 
ตกอยูในความหลง. 

 
พอฟงออก,  สรุปความรูสึกของคุณไดวา  ถาเรารูสึกวาทุกคนเปน 

เพื่อนทุกข  เพื่อนยากแกกันและกันแลว  เราก็ชวยกันใหเขาไดมีความรู  มีสติ 
ปญญา ;  เปนการกําจัดโมหะของ  เพื่อนยากของเรา,  ทุกคนก็จะมีปญญาขึ้นมา. 

 
ถาม :  นี้อยากจะใหมองอีกแงหนึ่ง  ซึ่งเรียนวา  มองยาก ;  จะถามคุณวาการที่ 

เรารูวา  “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมด 
ทั้งสิ้น”  นี้เปนปญญาหรือเปลา ? 
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ตอบ :  ก็คือ  ปญญา  ครับ. 
 
ถาม :  นั่นแหละคือ  ปญญา ;  ตองยอมรับอยางนี้เสียกอนวา  การที่มองเห็นถึง 

ขนาดรูสึกวาสัตวทั้งหลายเปนเพื่อน  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมด 
ทั้งสิ้นนี้  ก็คือปญญาอยางยิ่งแลว ;  และปญญานี้จะนําใหเกิดความรัก 
เมตตาสามัคคี  ไมใหเกิดโลภะ  หรือโกธะ  เปนตน   แลวจะนํามา ซึ่ง 
สันติภาพในโลกนี้ไดไหม ? 

 
ตอบ :  ไดครับ. 

 
ถาม :  ตองได!  อยาลังเลนะ  อยาตอบดวยความลังเล  ตองมองเห็นจริง ๆ  วา 

มันได.  ทีนี้  สติปญญาทั้งหมดทั้งสิ้นของมนุษย  จะมีกี่แขนง  มีกี่ประเภท 
กี่รอยกี่พันประเภทก็ตาม  ความมุงหมายของปญญานั้น  มุงหมายจะสราง 
สันติภาพขึ้น  ในหมูมนุษยใชไหม ? 

 
ตอบ :  ใชครับ. 

 
ถาวาเรามีสันติภาพ  ขึ้นในหมูมนุษยแลว  เราก็ควรถือวาเราประสบ 

ความสําเร็จในการมีปญญา ;  ฉะนั้น  เราไมตองมีปญญาไปเสียทุกสิ่งทุกอยาง  : 
เรามีปญญาแตเพียงเพื่อเบียดเบียนกันไมลง  ไมเกิดโลภะ  โทสะ  ใสกัน  มันก็พอ 
แลว ;  มันเปนปญญาอยูในตัว  เรียกวา  กําจัดโมหะที่เปนขาศึกของมนุษยเราได. 
ฉะนั ้น   ขอใหถือวา   ถาเรามีพื ้นฐานอันนี ้แหงจิตใจวา   “สัตวทั ้งหลายเปน 
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เพื ่อนท ุกข   เก ิด    แก   เจ ็บ   ตายด วยก ันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น ”  ก ็จะป องก ันหร ือ 
กําจัดโลภะ  โทสะ  โมหะ  ไดทั้งสามอยาง. 

 
ขอใหมองใหเห ็น   และถืออยู เป นหลัก  แลวชวยไปอบรมนักเรียน 

ลูกเด็ก ๆ ในโรงเรียน,  หรือประชาชนที ่เปนลูกบานของกํานัน,  หรือวาคนเจ็บ 
คนไขของหมอในขณะที ่เขานอนเจ็บอยู นั ่นแหละ ;  ใหรู ส ึกวา  “เราเปนเพื ่อน 
ทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งสิ้น” ;  มันงายดี. 

 
นี่รากฐานแรกและสําคัญที่สุดของตนไมแหงศีลธรรมนั้น  คือความ 

เขาใจอันนี ้  จะนํามาซึ ่งเมตตาเปนหลักเปนประธาน.  คนเราถามีเมตตารักใคร 
ซึ ่งก ันและกันแลว   ปญหาทางสังคมจะหมดสิ ้น  ;  ไมม ีการเอาเปรียบกัน 
ทางการเมือง  ทางเศรษฐกิจ  ทางสังคม  ทางสงคราม   ทางอะไรเลย.  มันก็มี 
สัน ต ิภ าพ   สัน ต ิส ุข  ;   ถา ม ีศ ีล ธ ร รม แ ล ว   ทุก อ ยา ง จ ะ เป น ไป ดว ย ด ี ,  
ถาไมมีศีลธรรมแลว  ไมมีอะไรจะดีได. 

 
การปกครองระบอบประชาธ ิปไตยจะเลวที ่ส ุด   ถาประชาชนไมมี 

ศีล ธ ร รม  ;  ยิ ่ง ม ีเส รีม า ก เท า ไ ร   ยิ ่ง เล วม าก เท า นั ้น  ;  เพ ร า ะ คน ไม มี 
ศ ีล ธ ร รม   ม ีแ ต ก ิเล ส .  ถ าม ีศ ีล ธ ร รม แล ว   ก ็จ ะ เป น ป ระ ช าธ ิป ไต ยที ่ดี 
เพราะคนมันรักใครกัน. 

 
ถา เราจะป อ งกันหรือ กําจัดลัทธ ิอ ัน ไม พ ึงป รารถนา   ก็ต อ งมี 

สิ่งที่ดีกวา ;  ถาเราตองการจะตองตอตานปราบปรามคอมมิวนิสต  เราก็ตองเปน 
คอมมิวนิสตที ่ดีกวา  หรือเหนือกวา.  ศีลธรรมนี่แหละ  จะสรางคอมมิวนิสต 
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ที่ดีกวา,  หรือเหนือกวาคอมมิวนิสตปจจุบันที่เราไมพอใจกัน,  หรือแมแตสังคม 
นิยมในความหมายทั่ว ๆ ไปก็ตาม  เราตองมีสังคมนิยมที่ดีกวา  จึงจะตานทานหรือ 
ปองกันสังคมนิยม   ซึ่งไมพึงปรารถนาได. 

 
ถ า ม ีศ ีล ธ ร รม แล ว   จ ะ เก ิด ส ัง ค ม น ิย ม ที ่ด ีก ว า   เป น ส ัง ค ม 

นิยมที ่ถ ือศีลธรรมเปนหลัก ,  จะเปนสังคมนิยมที ่ด ีกวา  จะเปนสังคมนิยม 
ตามแบบของพระศาสนาท ุกศาสนา  ;  โดย เฉพาะอยางยิ ่ง  พระพ ุทธ - 
ศาสนานี้   พระพุทธเจาเปนสังคมนิยม   คือถือชีวิตทั้ งหมดทั้ งสิ้น   ในสากล 
จักรวาลเปนหนวยเดียวกัน  ทําอะไรตองนึกถึงทุกคน  ไมเวนเปนพวกนั้นพวกนี้ 
พวกโนน.  นี่สังคมนิยมที่มีความหมายถูกตอง  อยางนี้เราเรียกวาสังคมนิยม 
ที่ดีกวา  สําหรับมาใชกําจัดสังคมนิยมที่งมงาย  ถึงกับแบงเปนซายหรือเปนขวา, 
แลวก็ไดตอสูกัน. 

 
สังคมนิยมของพ ระพุท ธ เจา   จะ ไมทํา ใหเกิด ซายห รือ ขวา  

ขึ ้นมาได ;  ปญหามันก็ไมมี ;  เปนสังคมนิยมที ่เหนือกวา   ดีกวาอยางนี้ 
ก็จะปองกันและแกไขสังคมนิยมอื่น ๆ ทั้งหลายได,  แมสังคมนิยมสุดเหวี่ยงเชน 
คอมมิวนิสต  เปนตน. 

 
ฉะนั้น  ขอใหพุทธบริษัททั้งหลาย  มุงหมายมีปณิธานวา  เราตองมี 

ศีลธรรม   เพื ่อความเปนคอมมิวนิสตที ่ด ีกวา   จะปองกันตานทานคอม - 
มิวนิสตได,  จะเปนสังคมนิยมที ่ด ีกวา   จะปองกันสังคมนิยมทั ้งหลายได, 
หรือ เป น ป ระชาธิป ไตยที ่ด ีก ว า   คือป ระชาธ ิป ไตย ที ่ม ีศ ีล ธ ร รม   ก็จ ะ 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม ๓๑๘

กําจัดโทษอันเลวรายของประชาธิปไตย   ที่กํ าลั งทํ าลายโลกอยู ในเวลา 
นี้ได. 

 
นี่,  ไมมีอะไรแยกออกไปไดจากศีลธรรม  หรือวาเราไมตองอาศัย 

ศีลธรรม ;   ฉะนั้น  ขอใหหันหนาไปสูศีลธรรม  ซึ่งในชั้นนี้มีรากฐานอันแรกที่สุด 
อันเปรียบเหมือนกับแผนดิน  เปนที่ตั้งที่อาศัยของตนไม. 

 
....       ....       ....       .... 

 
ทีนี้ รากฐานขอที่ ๒ ตนไมตองมีน้ํา.  น้ําเปนตัวละลายอาหาร 

ใหดูดซึมขึ้นไปได  และหลอเลี้ยงความสดชื่น  หรือความสดของชีวิตนั่นเอง. 
ตนไมศีลธรรมตองการน้ํารดใหสด   และละลายอาหารกินได.  น้ํานั ้นคือ 
ความไมเปนทาสทางอายตนะ.  ฟงแตเสียงอาจจะเขาใจผิด.   คําวา ทาสนี้ 
ธา-ตุ  ก็อานวา  ทาด,  ทา-สะ ก็อานวา  ทาด.  ในที่นี้เราหมายถึง  ทา-สะ 
คือ  ทาส  บาว  ขี้ขา  นั้นเรียกวา  ทาส ;  อยาไปเปนบาว  เปนทาส  แกอายตนะ. 
 
ถาม :  อายตนะคืออะไรละ  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  อายตนะ   คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ครับ. 
 
ถาม :  นั่นอายตนะขางใน. 
 
ตอบ :  อายตนะภายนอกคือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมาราณ  ครับ. 
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เพราะฉะนั้นเรามีทางที่จะเปนทาสสิ่งถึง ๑๒ สิ่ง: เปนทาสตา  ทาสหู 
ทาสจมูก  ทาสลิ้น  ทาสกาย  ทาสใจ,  เปนทาสรูป  ทาสเสียง  ทาสกลิ่น  ทาสรส 
ทาสโผฏฐัพพะ  ทาสธัมมารมณ ;  รวมแลวก็คือเปนทาสของอายตนะที่ทําความ 
รูสึกชนิดที่เราถูกใจ.  เราถูกอกถูกใจในความรูสึก  ที่มีมาทางอายตนะ.  เรา 
เปนทาสของความรูสึก  นี่เรียกวา  เปนทาสของอายตนะ ;  แมวาคํานี้  จะเปน 
ภาษาบาลีมีมาแตโบราณ. 

 
ถาม :  เดี๋ยวนี้คนกําลังเปนทาสของอายตนะหรือไม ?  คุณประยูรวาอยางไร ? 
 
ตอบ :  เดี๋ยวนี้คนในโลกสวนมากกําลังตกเปนทาสของอายตนะ  พูดใหฟง 

งาย ๆ  ก็คือกําลังตกเปนทาสของวัตถุ  เรียกวาพวกวัตถุนิยม ;  หรืออีก 
สํานวนหนึ ่งก็วา  เดี ๋ยวนี ้คนกําลังเปนทาสของเงิน  นับถือเงินเปน 
พระเจาอยูตลอดไป. 

 
ถาม :  รวมทั้งคุณเอง  รวมอยูดวยคนหนึ่งหรือเปลา ? 
 
ตอบ :  ก็รวมทั้งผมดวยเปนบางครั้งบางคราว,  บางคราวก็มีความรูสึก. 
 
ถาม :  ยกเวนใครบาง ? 
 
ตอบ :  ยกเวนพระอรหันตครับ. 

 
ขอใหเขาใจวา  ถายังไมเปนพระอรหันตอยูเพียงใด  การเปนทาส 

อายตนะจะมีอยูตามสัดสวน.  ขอแตอยาใหมากเกินไป  จนไมรูจักอะไร  นอกจาก 
จะบูชาแตความเอร็ดอรอยทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เทานั้นเอง. 
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ถาม :  ถาเราเปนทาสของอายตนะเสียแลว  เราจะเปนทาสของพระพุทธ  พระ- 
ธรรม  พระสงฆ  ไดไหมคุณทอง ?  คุณชี้แจงใหเห็นที  หากเราเปน 
ทาสของอายตนะเสียแลว  จะเปนทาสของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 
ไดไหม ? 

 
ตอบ :  หากวาตกไปเปนทาสขออายตนะ  ยอมจะเปนทาสของพระพุทธ 

พระธรรม  พระสงฆไมได ;  เพราะเหตุวา  พระรัตนตรัยนั้นมีคําสอน 
มีสิ่งเตือนสติ  เพื่อที่จะใหยกความคิดเห็นนั้น  ใหพนจากกิเลสเหลานั้น 
อยู แลว.  การที ่ตกไปเปนทาสของกิเลสหรือวัตถุนิยมแลวนั ้น  ยอม 
จะเปนทาสของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ไมไดครับ. 

 
พระเยซูไดตรัสไวอยางดีวา   คนใชคนเดียวรับใชนาย ๒ คนไมได. 

พระเยซูก็หมายความอยางนี้ : พอเราเปนทาสของซาตาน  มาร  หรือกิเลสตัณหา 
เสียแลว  รับใชซาตานเสียแลว  เราก็รับใชพระเปนเจาไมได ;  ฉะนั้น  บาว 
คนเดียวจะรับใชนาย ๒  คน หรือ ๒ ชนิดนั้นไมได. 
 

อยาง เรา เปนทาสของอายตนะ เสียแลว   จะ เปนทาสของ  
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆไมได.  ถาเราเปนทาสของพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ  เราตองเชื่อฟงทาน  เราตองปฏิบัติตามทาน ;  ถาเราไมเชื่อฟง  ไม 
ปฏิบัติตาม  เราก็เปนไมได  เพราะวาเราไปเปนทาสของอายตนะเสียแลว. 
 
ถาม :  ลูกเด็ก ๆ ที่มันไมเชื่อฟงพอแมนั่นนะ  มันเปนทาสของอะไร  หรือมันไม 

เปนทาสของอะไร ? 
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ตอบ :  เปนทาสของอายตนะครับ. 
 
ถาม :  เด็กนักเรียนของคุณทั้งโรงเรียน มันไมเชื่อฟงครู มันเปนทาสของอะไร ? 
 
ตอบ :  ก็เปนทาสของกิเลส  คือ  การเลนสนุกสนาน. 
 
ถาม :  เปนทาสของการเลนสนุกสนาน  นี่ไมใชเปนทาสของอายตนะหรือ ? 
 
ตอบ :  เปนครับ. 
 
ถาม :  เปนทาสของอายตนะไหนละ ? 
 
ตอบ :  รูป  หรือ  เสียง  โดยมากครับ. 
 

ถาเป นเรื ่องเล นหัวสนุกสนาน   ไปสรุปอยู ที ่ใช ด ีกวา  มันก็ไปจาก 
ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย ;  แตเมื่อเล็งถึงความรูสึกสนุกสนาน  และพอใจในความรู 
ส ึกสน ุกสนาน   ไม เชื ่อฟ งค ร ูบ าอาจารย   บ ิดามารดา   ม ันก ็เป นทาสของ 
อายตนะทางใจมากกวา. 
 
ถาม :  เดี๋ยวนี้เราชักชวนคนในโลกนี้  ใหพนจากความเปนทาสของอายตนะนี้ 

คุณเห็นวาพอจะทําไดไหม ? 
 
ตอบ :  เกือบจะไมคอยเชื่อในความรูสึกวาทําไดครับ. 
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ถาม :  คุณประยูรละ  คิดวาทําไดไหม ? 
 
ตอบ :  ในระยะนี้  ถาจะทํา  จะทําไมใหคนเปนทาสของอายตนะ  ก็รูสึกคลาย ๆ 

กับวา  น้ําเชี่ยวเอาเรือไปขวาง. 
 
ถาม :  คุณล้ําละ  วาจะทําไดไหม ?  มีทางทําไดไหม ? 
 
ตอบ :  ผมวามีทางทําไดแน  แตมันอยูที่การปกครองครับ.  การปกครองนี่ 

ทุกระดับ  :  การปกครองบานเมืองสําคัญที่สุด  เพราะทุกวันนี้อยาวา 
แตเด็กนักเรียน  แมแตขาราชการยังไมเอาไหนเลย  ทั่วไปเลยสวน 
มาก.ทุกแผนกการก็เนื่องมาจากรัฐบาล  แมแตเงินผัน  โฆษกรัฐบาล 
ประกาศโครม ๆ วา  ไมตองเสียภาษีอากรแมแตสตางค ;  แตทุกวันนี้ 
เวลานี้ทางสรรพากรเขาเรียกเก็บไปแลว  กําลังเรียกเก็บอยู.  นี่ตางคน 
ตางก็เพียงแตทําประจบ  เพื่อพรรคเพื่อพวก  แลวเพื่อกิน  เพื่อกาม 
เพื่อเกียรติ  ของหมูคณะที่ทําไป ;  ถาอยางนี้แลวยังทําไมได.   แตถา  
การปกครองเรียบรอย  แมแตจะปกครองแบบไหนก็ตาม  แตถา 
นักปกครองไมเห็นแกตัวแลว  ทําไดทุกอยางครับ  ทําไดทุกอยาง. 

 
นี่คุณจะเปนนักปกครองมากเกินไปก็ได  เพราะวาอายตนะนี้เปนเรื่อง 

ทางจิตบังคับกันยาก.  การบังคับทางการปกครองนั้น  มักจะบังคับกันไดแต 
ทางภายนอก  หรือทางกาย ;  สวนทางจิตมันลึกซึ้งอยูขางใน  แตะตองไมถึง 
จะตองนึกถึงเรื่องทางภายใน  คือทางจิต ;  หาวิถีทางอะไรก็ตามที่จะบังคับลึกลงไป 
ทางจิต ;  บังคับแตทางภายนอก  คงไมได ;  มันเรื่องทางจิต.  มันตองเปน 
เรื่องของการชักชวน  การชี้แจงที่ดี  ไมหวังพึ่งอํานาจบังคับ. 
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เมื่อถามวามันมีทางที่จะเปนไปไดไหม ?  ทุกคนก็พอจะรูสึกและมอง 
เห็นวามันยากที่จะเปนไปได ;  แตถึงอยางนั้นเราก็ยังไมยอมแพ,  ยังตองพยายาม 
ตอไป  ที่จะชักชวนเพื่อนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ของเราทุกคน  ใหเปนผูพยายาม 
อยางยิ่ง  เพื ่อจะบังคับอายตนะ ;  เพราะวาทางออกทางอื่นมันไมมีเสียแลว, 
ทางรอดมันมีอยูแตทางนี้ทางเดียว. 

 
ถาเราเปนทาสของอายตนะแลว  เราก็ไมเปนทาสของความถูกตองได 

เพราะไปเปนทางของความเอร็ดอรอยเสียแลว  ก็ไมยึดถือความผิด  ชอบ  ดี  ชั่ว ; 
มันเปนอยางนี้.  ที่วามันยาก  ก็ยาก ;  ควรจะเปรียบเหมือนกับวา  กลิ้งครกขึ้น 
ภูเขา ;  หรือวา  ถายากกวากลิ้งครกขึ้นภูเขา  ก็เหมือนกับวา “จูงชางลอดรูเข็ม” 
อยางนี้เปนตน. 

 
ถาม :  ถาถึงขนาดจูงชางลอดรูเข็ม   คุณยอมแพไหม ? 
 
ตอบ :  ยอมแพครับ ? 

 
อยางนั้น  เปนกํานันที่ดีไมได ;  ตองตําหนิตอหนาประชาชน ;  ยอม 

แพไมได.  คุณเปนกํานันนะ  ตองเปนกํานันที ่ดี.  แมวามันจะขนาด  จูงชาง 
ลอดรูเข็ม,  หรือสํานวนพระเยซูวา  จูงอูฐลอดรูเข็ม  ก็พยายามตอไปเถอะ. 
ขอใหทุกคนอยายอมแพ  แมขนาดที่วา  ตองจูงชางลอดรูเข็ม   ซึ่งยากกวากลิ้งครก 
ขึ้นภูเขา. 
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เดี๋ยวนี้มันถึงขนาดนั้นจริง ๆ ;  ในโลกนี้ที่ เราจะไปชักชวนเพื่อน 
มนุษยทั ้งโลก   ใหเอาชนะอายตนะ .  อาตมาเองทั ้งถูกลอทั ้งถูกดา  ทั ้งถูก 
เปรียบเปรย  เมื่อพูดประโยคนั้นออกไปวา  เราจะเข็นเพื่อนมนุษยของเรา  ออกมา 
เสียจากอํานาจของวัตถุนิยม.  คนเห็นดวยก็มี  ที่จะเข็นเพื่อนมนุษยของเรา  ออกมา 
เสียจากวัตถุนิยม.  แตสวนมากเขาหาวาเปนไปไมได,  บางคนก็หาวา  พูดอยาง 
โงเขลา,  พูดอยางหลับตาพูด. 

 
แตอาตมาก็ยังยืนยันวา  “ตองพยายามเข็นเพื ่อนมนุษยในโลกนี้ 

ออกมาเสียจากอํานาจของวัตถุนิยม”  เพราะวาเราเปนเพื่อนทุกข   เกิด 
แก  เจ็บ   ตาย   ดวยกันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น  ;  เราตองทําหนาที ่  ที ่ด ีที ่ส ุดสําหรับ 
เพื่อนของเรา.   ฉะนั้น  จึงขอใหศึกษาวา  เรากําลังเปนทาสของอายตนะ  คือ  
เปนทาสของความเอร็ดอรอย,  และเปนทาสของเงินซึ่งเปนปจจัย  ใหเกิดความ 
เอร็ดอรอย  กันอยูกี่มากนอย. 

 
ถาอยาเปนทาสของความเอร็ดอรอยตามแบบของวัตถุ  มันก็ 

จะหมดปญหา.  เดี๋ยวนี้วัตถุยั่วยวนกําลังสะพรั่งกันขึ้นมาในโลก ;  เขาขวนขวาย 
ประดิษฐกันแตสวนนี้  มันจึงหนาแนนขึ้นมาในโลก,  จับยึดคนในโลกเปนทาส 
ของความเอร็ดอรอย  ไมมีเวลาสรางจนกระทั่งตาย. 

 
นี ่ เ ราถือ วาความ ไมเปนทาสของอายตนะนั ้น   เปนความ  

สงบเย็น ;  ถาเปนทาสของอายตนะ   มันเปนโทษ  ไมใชประโยชน ;  ตอง 
เอาชนะอายตนะ  จึงจะเปนประโยชน.  อันนี้คืออาหารที่จะหลอเลี้ยงตนไม 
ศีลธรรม.  ถาใครอยากใหอาหารแกตนไมศีลธรรม  ก็จงชวยกันเลิกความเปน 
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ทาสที ่แทจริง  คือเปนทาสอายตนะ  ;  เป นทาสอยางอื ่นไมน ากลัว,  เลิกทาส 
ตามธรรมดานั ้น   จะเปนเรื ่องของเด ็กอมมือไป .  ถามาพูดถึงเรื ่องเป นทาส 
ขอ งก ิเลส   เป น ทาสของอายตนะนี ้  ใหญ หลวงน ัก .  เดี ๋ย วนี ้กําล ัง เป น 
ทาสกันทั ้งโลก  และก็ยังไมมีใครเลิกได ;  แตเราก็ยอมแพไมได ;  เพราะโลก 
ไม ม ีท า ง รอดอยา งอื ่น .  ตอ ง เอ าชนะอ ายตนะนี ้ใ ห ได   ตามสัด ส วนที่ 
สมควร ;  เอาชนะไดหมดก็เปนพระอรหันต,  รอง  ๆ  ลงมาเปนพระอริยเจา , 
รอง ๆลงมาก็เปนปุถุชนชั้นดี ;  อยาเปนปุถุชนชั้นเลวก็แลวกัน. 

 
....       ....       ....       .... 

 
ถาม :  รากฐานที่ ๓ ของตนไมศีลธรรม  อันไดแกอาหารนั้น  สอบถามความจํา 

วาไดแกอะไร  คุณประยูร ? 
 
ตอบ :  ไดแกการบังคับความรูสึกของเราเองครับ. 

 
การบังค ับความรู ส ึกของเรา เอง   นี ่ม ัน เนื ่อ งก ันกับอายตนะ  ; 

ถาจะไมเปนทาสแกอายตนะ  เราตองบังคับความรูสึก.  เดี๋ยวนี้มนุษยในโลกกลับ 
หลังหันจากที่เคยเปนมาแตยุคกอน ;  ยุคกอนเขานิยมการบังคับความรูสึก,  ยุคนี้ 
ไม บ ังค ับความรู ส ึก  ;  และน ิยมการไม บ ังค ับความรู ส ึกนี ่แหละ   ว ายิ ่งดี 
ยิ่งถูกตอง, ถือเปนหลักการศึกษาในโรงเรียน คือใหนักเรียนไมตองบังคับความ 
รูสึก.  นักเรียนอยากจะแสดงอะไรออกมา  ก็เปนการถูกตอง ;  ถาบังคับความรูสึก 
เขาวาเสียเสรีภาพ  เสียอิสรภาพ  ไมถูกตองตามหลักของประชาธิปไตย. 

 
อาตมาไมเห็นดวย  ขอแสดงความคัดคานเกิน ๑๐๐ เปอรเซนต  วา 

เปนหลักการศึกษาที ่ผิด   ที ่สอนลูกเด็ก  ๆ  ไมใหบังคับความรูส ึก .  และขอ 
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เปดเผยความรู ส ึกอันหนึ ่งไวในที ่นี ้  ตอหนาทานทั ้งหลายา  รู ส ึกเศราสลดใจ 
เปนอันมากที่ผลแหงการไมบังคับความรูสึกไดเปนไปอยางไฟลามทุง. 

 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงปราศรัยในวันที่ ๔ ธันวาคม 

แกผูที่ไปทูลถวายพระพรนั่น  ทานทรงปราศรัยถึงประโยคหนึ่งวา  “ประเทศไทย 
เดี ๋ยวนี ้เขาไมเรียก  ไทยแลนดแลว   เขาเรียกตายแลนด” ;  มีการฮาในหมู คน 
สักสองพันคนเห็นจะได.  และเมื ่อทานตรัสในตอนหลังถึงคําวา  “ฟนปลอม” 
ก็มีฮาอีก.  คนเหลานั้นไมบังคับความรูสึก  เปนผลมาจากการอบรมการไมบังคับ 
ความรู ส ึก ;  แมในเฉพาะพระพักตรปูชนียบุคคลขณะนั ้น  ก็บังคับความรู ส ึก 
ไมได.  นี่เราโทษการศึกษาที่สอนมาแลว  ไมใหบังคับความรูสึก. 

 
ในหลวงทานตรัสเพื่อใหเกิดความสลดสังเวช  ความจริงใจ  ที่จะตอสู 

ตานทาน ;  แลวไปฮาเสีย ;  มันก็เลือนหมด  เหมือนกับไมไดตรัส. 
 
ขอใหชวยเอาไปพิจารณาวาถูกผิดอยางไร ?  วาโลกกําลังเดินไป 

ในทางที ่ถูกตองหรือผิดอยางไร   ในการที ่ไมบังคับความรูส ึก   และนิยมการ 
ที่ไมบังคับความรูสึกมากขึ้นทุกที ๆ. 

 
ขอใหพ อแม ทั ้งหลายนี ้ไปคิดด ู  วาจะปลอยใหล ูกเด ็ก  ๆ  เขาน ิยม 

ล ัทธ ิก ารไม บ ังค ับความรู ส ึกก ันต อ ไปอ ีกหร ือ ไม  ?  ประจ ักษ พยานอ ันนี้ 
อาตมาทนฟงวิทยุดวยตนเอง,  ไดยินเสียงฮาในวิทยุ  ก็สงสัยวาวิทยุของเราจะไมดี. 
สอบถามคนอื่น  ก็ไดยินอยางเดียวกันวามีคนฮา  เมื่อในหลวงทานตรัสถึงคําวา 
ตายแลนด  และฟนปลอม. 
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ถาม :  ถาเรามีการบังคับความรูสึก  อะไรจะเกิดขึ้น  คุณล้ํา ? 
 
ตอบ :  การบังคับความรูสึกมันอยูที่ความอดทนของคนนั้น. 
 
ถาม :  อะไรจะเกิดขึ้น ?   อะไรจะเปนผลเกิดขึ้น ? 
 
ตอบ :  ถาบังคับความรูสึก  ก็ความสงบจะเกิดขึ้น ;  ถาเราไมบังคับความรูสึก 

ก็ฟุงซานไป. 
 
ถาม :  ความเห็นของคุณทองวาอยางไร  ถาเราบังคับความรูสึกอะไรจะเกิดขึ้น ? 
 
ตอบ :  เฉพาะตัวผูนั้น  ความขัดแยงจะเกิดขึ้น  เฉพาะตัวครับ ;  คือความ 

รูสึก  ความตองการ  ที่อยากจะไดสิ่งนั้น  ก็มีความรูสึกข้ึนมา  แตอีก 
อยางหนึ่ง  มาระงับยับยั้ง  ความขัดแยงในสวนตัวบุคคลนั้นจะเกิด 
ขึ้น. 

 
ถาม :  คุณประยูร   วาอยางไร  ถาเราบังคับความรูสึก  อะไรจะเปนผลเกิดขึ้น ? 
 
ตอบ :  ถาเรารูจักบังคับความรูสึกแลว  ผลท่ีเกิดขึ้นก็คือสติ  และปญญา  จะ 

ตามมาทัน  จะทําใหเราทําสิ่งตาง ๆ ถูกตอง  ไมเกิดผลเสีย  หรือเกิด 
ความเสียหายขึ้นแกตัวเราเอง. 

 
ถาเราบังคับความรูสึก  ในชั ้นแรกจะเปนโอกาสแหงสติสัมป- 

ชัญญะ  ไดเกิดขึ้นมา,  และเกิดขึ้นมาใครครวญ  ;  และเราไมผลุนผลันทํา 
ไปตามอํานาจของกิเลส   ซึ่งมีแตจะทําในทางผิดเสมอ,  แลวยับยั้งการทําอยาง 
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ผลุนผลันในทางผิด ;  แลวใหโอกาสแกสติสัมปชัญญะ  จะใครครวญดูวา  ควร 
จะทําอยางไร. 

 
ที่เขาชกตอยตีรันฟนแทงกันนั้น  แทบทั้งหมดกลาวไดวา  เพราะไม 

บังคับความรูสึก  ;  ฉะนั ้น   จึงเกิดอาชญากรรมมาก    เพราะการไมบังคับ 
ความรูสึก.  ถาบังคับความรูสึกได  อาชญากรรมประเภทนี้จะหายไป ;  จึงขอ 
ใหพิจารณาเถอะวา  การบังคับความรูสึกนั่นแหละ  เปนทั้งหมดของความรอด. 

 
ศาสนาท ุกศาสนาสอนแต เ รื ่อ งบ ังค ับความรู ส ึก   โดย เฉพาะ 

พุทธศาสนาแลว   ก็ยิ ่งยืนยันมากถึงที ่ส ุด  วา  เราตองควบคุมความรู ส ึกที ่จะ 
เกิดขึ้น  โดยทางอายตนะทั้ง  ๖ :  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ ;  ใหมีสติสัมปชัญญะ 
ในขณะแหงการสัมผัสกับอารมณนั้น ๆ ;  อยาใหมันเปนอวิชชาสัมผัส  คือสัมผัส 
กับอารมณด วยความโง ;  แตให ม ันเป นวิชชาสัมผัส   คือสัมผัสอารมณ นั ้น  ๆ  
ดวยความฉลาด.  ถาทําอยางนี้เราก็ควบคุมความรูสึกได. 

 
ฉะนั้น  เมื่อเกิดความเวทนาขึ้น  เราก็ไมหลง  :  ไมหลงรักที่นารัก,  ไมหลง 

เกลียดที่นาเกลียด ;  มันเปนกลาง  เปนปรกติอยูเสมอ  ก็มีแตทําอะไรถูก.  อะไร 
ไมตองทําก็ไมทํา ;  ถามีการทําก็มีแตทําถูก.  การบังคับความรูสึกจึงมีคาสูงสุด. 
พระพ ุทธองค ได ท รงย้ํา แล ว   ย้ําอ ีก   ที ่นั ่น   ที ่นี ่  เต ็ม ไป ในพ ระ ไต รป ฎ ก 
คือ  การควบคุมตัวเอง  บังคับตัวเอง. 
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เดี ๋ยวนี ้  โลกเสรีประชาธิปไตย  เขาไมบังคับความรู ส ึก  เพราะ 
เขาถือวา  มันเสียเสรีภาพ ;  โลกกําลังหันเหไปไกลกี่มากนอย  ไปคํานวณดูจาก 
เหตุนี้. 

 
ถาม :  ทําไมเราจึงถือวา  การบังคับความรูสึกนี้  มีคุณสมบัติพอจะเปรียบกันได 

กับสิ่งที่เรียกวาอาหารของตนไม  คุณประยูรวาซิ ? 
 
ตอบ :  เพราะวาหนาที่ของอาหารก็คือ  หนาที่ทําความเจริญเติบโตแกตนไม. 

การบังคับความรูสึกที่เปรียบกับอาหารได  ก็หมายความวา  ถาเราบังคับ 
ความรูสึกได ;  ศีลธรรมก็จะเจริญเติบโตงอกงามขึ้นมา  จากสติปญญา 
ที่มี โอกาสเขามาตามหลัง.  ถาเราบังคับไดมาก   สติปญญาก็จะมี 
โอกาสเก ิดขึ ้นได มาก .  มันเป นสัดสวนกันกับความสามารถบังค ับ 
ความรูสึกได  จึงไดเปรียบการบังคับความรูสึกนี้วาเหมือนอาหาร. 

 
ถาม :  สรุปใหสั้นที่สุดก็วา  เมื่อมีการบังคับความรูสึก  มันก็มีแตความถูกตอง ; 

เห็นดวยไหม ?  ถามีการบังคับความรูสึก  จะมีแตความถูกตอง  ไมมีการ 
ผิดพลาด ;  ขอน้ีเห็นดวยไหม ? 

 
ตอบ :  ใชครับ. 

 
ฉะนั้น  ความถูกตองเทานั้นแหละที่จะเปนอาหารได ;  สวนความผิด 

พลาดมันก็เปนยาพิษเปนอันตราย.  เมื่อมีการบังคับความรูสึกทางอายตนะแลว  มัน 
ก็มีแตความถูกตอง ;   ความถูกตองก็เปนอาหารหลอเลี้ยงจิตใจก็ได,  หลอเลี้ยง 
ศีลธรรมก็ได ;  เชนเดียวกับตนไม  มันดูดเอาแตแรธาตุที่เปนประโยชนแกมัน. 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม ๓๓๐

มันรูจักเวนไมดูดเอาแรธาตุที่เปนพิษ  เปนอันตรายแกมัน  ตนไมจึงรอดชีวิตอยูได. 
ศีลธรรมของมนุษยก็เหมือนกัน  มีจิตใจเปนหลัก  จะตองใหอาหารที่เปนอาหาร ; 
อยาใหเปนยาพิษเขาไป ;  จึงตองมีการบังคับความรูสึก  ที่มันจะกลั่นกรอง 
ใหออกมาแตความถูกตอง   ซึ่งเปนอาหารของจิตใจ  หรือศีลธรรมนั้นได ;  ฉะนั้น 
มันจึงปองกันโลภะ  โทสะ  โมหะ  ไดอีกตามเคย. 

 
....       ....       ....       .... 

 
ทีนี้ รากฐานที่ ๔  แสงสวาง,  ลองไมมีแสงสวางในโลกนี้  ตนไม 

ก็มีไมได,  สัตวก็มีไมได.  แสงสวางเปนปจจัยสําคัญ  อยางที่มนุษยไมคอย 
ใหความเปนธรรม   ฉะนั้น  ขอใหศึกษาแมในแงของวัตถุธรรม  คือทางวัตถุวา 
แสงแดดนี ่เปนสิ ่งจํา เปนตอชีวิต .  เมื ่อ เห็นแลว   ก็จะเห็นวา   แสงแดด 
แหงพระธรรม  ก็จําเปนแกจิตใจในแงของศีลธรรม  อยางเดียวกัน. 

 
ถาม :  แสงแดดทางวิญญาณ  ทางธรรมนั้นไดแกอะไร ? 
 
ตอบ :  ไดแกปญญาอันถูกตอง  ที่เรียกวา  ยถาภูตสัมมัปปญญา. 

 
นี่ก็ยังจําไดดี,  ปญญาเปนแสงสวาง.  ในแงของพระธรรมทางจิต 

ทางวิญญาณ  ตองมีแสงสวางคือปญญา  ตนไมแหงศีลธรรมจึงจะเจริญงอกงาม 
เหมือนกับตนไมธรรมดาไดแสงแดด.  เราจะมีปญญาไดอยางไร  ก็ไปศึกษากัน 
เปนพิเศษ  มันเปนรายละเอียดมาก ;  วันนี้พูดเพียงวา  ปญญา  ก็พอแลว. 

 
[ ตอไปนี้  เริ่มการบรรยายโดยหัวขอแหงครั้งนี้ ] 
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ทีนี้มาถึง รากฐานที่ ๕ คืออุณหภูมิ,   ซึ่งจะพูดตอไป. 
 
ตนไมแมมีแสงแดดแลว  มันก็ยังไมพอ  ;  มันตองมีอุณหภูมิที่ 

พอเหมาะ  ไมเย็นเกินไป  ไมรอนเกินไป.  อุณหภูมิอยางไรพอเหมาะสําหรับ 
พืชพันธุทั้งหลายจะยังคงมีอยูในโลก  ก็ตองมีอุณหภูมิอยางนั้น.  หรือวาเพราะมี 
อุณหภูมิอยางนั้น  ขนาดนั้น ;  พืชพันธุพฤกษาชาติทั้งหลาย  จึงตั้งตนมีขึ้นมา 
ในโลก.  ตนไมศีลธรรมก็เหมือนกัน  จะตองมีอุณหภูมิที่พอเหมาะพอดี. 

 
ถาม :  ฉะนั้น  เอาธรรมะอะไรชื่ออะไร  มาเปนอุณหภูมิสําหรับหลอเลี้ยงตนไม 

แหงศีลธรรม   คุณประยูร  ใหวาคําเดียว  เอาธรรมะขอไหน ? 
 
ตอบ :  เอาขอมัตตัญุตา. 
 
ถาม :  มัตตัญุตา  ความรูประมาณ ;  เอา,  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  ศรัทธาหรือความเชื่อ  ครับ. 
 
ถาม :  เอา, คุณล้ํา ? 
 
ตอบ :  พรหมวิหาร ๔ เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา. 
 

เอาพรหมวิหาร  เมตตา  กรุณา มุทิตา อุเบกขา ใหเปนอุณหภูมิ 
เพื่อความดํารงอยูแหงตนไมทางศีลธรรม  ถูกทั้งนั้น.  มันไดทั้งนั้นแหละ , 
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ธรรมะมันเนื่องกัน  ในสวนความหมายในภายใน.  แตถาจะระบุใหเปนชื่อออก 
มาตรง ๆ อาตมามีความเห็นพองกับคุณทอง  วาอยากจะเล็งมุงไปยังสิ่งที่เรียกวา 
ศรัทธา .  เราตองมีศรัทธาความเชื ่อ   ความมั่นใจ   เปน เหตุใหมีกําลัง 
ในการกระทํา. 

 
....       ....       ....       .... 

 
มาพูดถึง  ศรัทธา  กันตามสมควรแกเวลา   : ศรัทธา   แปลวา 

ความเชื่อ ;  ในพระบาลีจะมาคูกับคําวา  ปสันนา  ซึ่งแปลวา  ความเลื่อมใส, 
หรือ ปสาทะ  ความเลื ่อมใส.  ศรัทธาปสาทะ  ถาเปนบุคคล  ก็เปนศรัทธา- 
ปสันนา  คือผูมีความเชื่อ ความเลื่อมใส. 

 
ถาม :  ถาเชื่อแลว  จะเลื่อมใส  หรือไมเลื่อมใส ? 
 
ตอบ :  ถาเชื่อแลวเลื่อมใส  ครับ. 
 
ถาม :  เพราะฉะนั้น  จึงมาคูกันได ;  ถาเชื่อแลวก็เลื่อมใส ;  จะเลื่อมใสโดยไม 

เชื่อไดไหม ? 
 
ตอบ :  ไมได  ครับ. 
 
ถาม :  คุณทอง  วาไดไหม  เลื่อมใสโดยไมเชื่อ ? 
 
ตอบ :  ไมไดครับ. 
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ถาม :  ไมแนใจหรือ ?  คุณล้ําละ ? 
 
ตอบ :  ไดครับ  เชื่อโดยหลง ๆ. 

 
เลื่อมใสโดยไม เชื่อ  ;  แตถาหลงมันเชื่อ  ;  ความเชื่อมันจึงมากอน 

ความเลื ่อมใส .  ความเชื ่อนี ่  มันจึงมีไดทั ้งหลง ,  และไมหลง ;  แตเราก็ตอง 
เอาความเชื่อชนิดที่ ไมหลง.  แตขอใหดูใหดีวาความเชื่ออยางหลงนี่   ถามัน 
บังเอิญ ,  ชาวบานวา  ฟลุก,  บังเอิญไปตรงกับเร่ืองที่ถูกตอง  มันก็มีประโยชน 
เหมือนกัน ;  แตไมถูกตรงตามเรื่องของศรัทธา. 

 
ความงมงายอยางบังเอิญเทานั้นแหละ  ไปตรงกันเขากับขอเท็จจริง 

ที ่มันจะมีประโยชนได  แลวถือตาม ๆ กันไป.  เพราะฉะนั ้น  เราจะตองแบงชั ้น 
ของศรัทธาให เป นหลายชั ้น   อย างน อย  ๒ - ๓ ชั ้น   ว าศร ัทธาของผู ที ่ม ีการ 
ศึกษานอย   ก็มีอยางหนึ ่ง ,  มีการศึกษามาก   ก็ไปอยางหนึ ่ง ,  ศรัทธาของ 
ผู ที ่ย ังมีตัวตน   ยังยึดมั ่นถือมั ่นอะไรอยู   มันก็มีไปอีกรูปหนึ ่ง ,  ศรัทธาของ 
ผู ที ่ไม ย ึดมั ่นถ ือมั ่น   ไม ม ีต ัวตน   ไม งมงาย   มันก ็ไปอ ีกแบบหนึ ่ง  ;  มันมี 
หลายแบบ. 

 
เพราะฉะนั ้น   ศรัทธาแบบที ่ตาม  ๆ  กัน ไป   มันก็ม ี  ชวยไม ได , 

มันตองมี ;  เพราะมนุษยจะเชื ่อตัวเองเสมอ.  เมื ่อไปพบอะไรเขา  เปนที ่พอใจ 
เขาก็เชื่อ  นี้ก็เรียกวา  ศรัทธาเหมือนกัน ;  แตเสี่ยงมาก  ยากที่จะไปพบ  หรือบังเอิญ 
ไปตรงกันเขากับสิ ่งที ่ถ ูกตอง   และมีประโยชน.  ฉะนั ้น   จึงแบงบุคคลเปน  
๒ พวก  :  ที่มีการศึกษามากและถูกตอง  ไมมีความงมงาย,  และไมมีการศึกษา 
หรือมีการศึกษานอย  มีความงมงาย. 
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แตถึงอยางไรก็ดี  ยังมีตรงกลาง ๆ นั้นอีกหลายระดับ  เพราะมันยาก 
ที่วา  เราจะมีความงมงายโดยสวนเดียว,  หรือไมมีความงมงายโดยสวนเดียว ; 
ฉะนั้น  เพื่อประโยชนแกความปลอดภัย  ตองมีสิ่งที่เรียกวา  การศึกษา  หรือ 
ปญญา  ที่เต็มท่ี ที่เรียกวา  ยถาภูตสัมมัปปญญา  มาชวย. 

 
ในขอท่ีแลวมา  แสงสวางสําหรับตนไม  คือ  ยถาภูตสัมมัปปญญา 

อยูแลว,  มียถาภูตสัมมัปปญญาเปนแสงสวางสวางอยูแลว ;  ฉะนั้น  ยถาภูต- 
สัมมัปปญญานี ่จะมาทําอุณหภูมิใหพอเหมาะพอดี.  ดังนั ้นศรัทธาจึงตอง 
อาศัยปญญาเปนเครื่องทําความพอเหมาะพอดีใหแกศรัทธานั้น.   เมื่อเรา 
มียถาภูตสัมมัปปญญานํามาแลว  ก็ไมตองกลัว ;  ศรัทธาจะเปนไปอยางถูกตอง 
ตามหลักของพุทธศาสนา  ที่วา  “ศรัทธาตองถูกนําโดยปญญา  รวมกันเขา 
เปนสัมมาทิฏฐิ”.  สัมมาทิฏฐินั้นคือ  ความเชื่อหรือศรัทธาที่นําไปโดยปญญา. 

 
ทีนี้ พูดถึง ศรัทธาที่งมงาย  ในหมูคนที่มีการศึกษานอย. 
 
ในหมูคนที่มีสัญชาตญาณ  แหงการยึดมั่นถือมั่นตัวตนมาก  เขาก็ตอง 

เชื่อวา  มีตัวมีตนไปกอน ;  ฉะนั้น  เราอยาไปโทษ  อยาไปปรับเขาเลย  วาเขา 
ไมรู  เขาเปนคนโง  เขามีความผิดในเรื่องนี้ ;  ใหเขามีตัวตนไปกอน  ใหเขามี 
ความรู  ทําตัวตนใหประพฤติอยางถูกตองก็แลวกัน ;  จะมีการกระทําถูกตอง 
และไดรับผลของการกระทําถูกตอง  เพื่อความมีตัวตนที่ตั้งไวดี  สงวนไวดี 
คุมครองไวดี. 

 
นี ่ค ือ   หล ักทั ่ว ไป   สําห ร ับคน ระด ับพื ้น ฐาน   ค ือ   ย ัง ไม ใช 

อริยบุคคล  ตองมีตัวมีตน  จึงตองมีระบบศีลธรรมที่วา  ผูมีตัวตนนั้น  จะตอง 
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ประพฤติปฏิบัติอยางไร  ;  ทานจึงใหมีหลักสําหรับเชื ่อ   สําหรับยึดถือ   : 
ยึดถือพระพุทธเจา,  ยึดถือการตรัสรูของพระพุทธเจา,  เชื่อกรรม  เชื่อวิบาก, 
เชื่ออะไรตาง ๆ อยางผูมีตัวตน.  นี่คือศรัทธาที่คนธรรมดาสามัญ  หรือปุถุชน 
จะตองมี  ตองเชื่อกรรม   เชื่อผลกรรม  เชื่อความที่ตนจะตองเปนผูที่ตองรบัผลกรรม 
โดยแนนอน,  เชื่อการตรัสรูของพระพุทธเจา.  แมเชื่อพระพุทธเจานี้ก็ยังไม 
ตรงตามหลักที่พระพุทธเจาทานตรัสไววา  ใหเชื่อตัวเอง ;  แตเมื่อเขายังไมอาจ 
จะเชื่อตัวเอง   จะทําอยางไร  ?  ก็เชื ่อผู ที ่ควรเชื ่อไปกอน  ;  เพราะฉะนั้น 
เราจึงเชื่อพระพุทธ  เชื่อพระธรรม  เชื่อพระสงฆ  ตามแบบฉบับที่วางไวดี ;  
ก็มีการคิดถูก  ทําถูก  พูดถูก. 

 
ทีนี้  คําวา  “ถูก”  นี้  อยาลืมวา ตองมีความหมายวา  พอดี ;  ที่คุณ 

ประยูรใชคําวา  ความรูความพอดีนั้น  มันก็ถูกแลว.  พุทธศาสนามีหลักอยูที่ 
ความพอดี  ใชคําอีกคําหนึ่งก็วา  ตรงกลาง.  พุทธศาสนาไมซาย  ไมขวา, 
ไมเล็งในแงดี  ไมเล็งในแงราย,  ไมเล็งในแงปฏิเสธ  ไมเล็งในแงรับ,  ไมเล็งใน 
สวนสุดโตง  ฝายโนนหรือฝายนี้ ;  แตอยูตรงกลาง.  ฉะนั้น  พระพุทธศาสนา 
ถาพูดอยางการเมืองก็ไมมีซาย  ไมมีขวา  มีแตความถูกตองที่อยูตรงกลาง,  สูงสุด 
ขึ้นไปถึงวา  เราจะไมพูดวาเรามีอยู  หรือเราไมมีอยู.  นี่เปนศรัทธาขั้นสูงสุดแลว 
อยูเหนือกรรมแลว   ชั่วก็ไมตองการ  ดีก็ไมตองการ ;  แตอยูเหนือช่ัวเหนือดีไปเสีย 
เลย  มันเปนชั้นสูงสุด  ยังไมพูดก็ได ;  แตถามีคนสนใจในระดับสูงสุด  ก็ไปศึกษา
ได. 

 
ศรัทธาอยางโลกิยศรัทธา  ก็เชื่ออยางมีตัวตน  ;  ถาเปนอยาง 

โลกุตตรศรัทธา  พนจากความเปนศรัทธา  ถึงความเปนปญญา  มองเห็น 
ความไมมีตัวตนแลว,  ปญญารูสึกอยางไร  มันก็มีความเชื่ออยางนั้นเอง 
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โดยอัตโนมัติ.  ศรัทธานั้นก็ไดกลายเปนความรูสึกของปญญาไปเสีย  ไมเปนเพียง 
ศรัทธาที ่เชื ่อ  หรืออิงอยู ในสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่ง.  ธรรมดาคนเราก็จะตองเชื ่อไปตาม 
ความรูสึกแหงภูมิ  หรือช้ันแหงจิตใจของตน. 

 
ถาม :  คุณประยูร  ลองทายดูซิ  มันจะมีสักกี่ชั้น,  สิ่งที่เปนที่ตั้งแหงความ 

เชื่อ ? 
 
ตอบ :  สิ่งที่เปนที่ตั้งแหงความเชื่อมีประมาณราวสัก ๓ ชั้น. 
 
ถาม :  อะไรบาง ? 
 
ตอบ :  ๑. ชั้นที่ยังมีตัวตนในทางโลก. 
 
ถาม :  ยังไมตรงความหมาย  ไมตรงคําถาม ;  ถามวาวัตถุที่เปนที่ตั้งแหงความเชื่อ 

ถามีเปนชั้น ๆ จะมีสักกี่ชั้น  คืออะไรบาง  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  ผมยังนึกไมออกครับ. 
 

คุณล้ํา  ก็ยังนึกไมออก.  เทาที่อาตมานึกออกวาที่ตั้งแหงความเชื่อควร 
จะม ีส ัก  ๓ ชั ้น   ฟงให ด ี  :  วัตถ ุศ ักดิ ์ส ิทธิ ์  ชั ้นหนึ ่ง ,  พิธ ีร ีตอง ,  หรือการ 
ก ร ะ ทํา ที ่ เ นื ่อ ง ด ว ย สิ ่ง ศ ัก ดิ ์ส ิท ธิ ์ ,   แ ล ว ก ็บ ุค ค ล ศ ัก ดิ ์ส ิท ธิ ์ .   สํา ห ร ับ  
พระรัตนตรัย  จะเรียกวาศักดิ์สิทธิ์  หรือไมศักดิ์สิทธิ์  ก็แลวแตคุณ ;  ใครอยาก 
จะเรียกวาศักดิ์สิทธิ์  ก็ศักดิ์สิทธิ์.  แตความรูสึกของอาตมานี่ถือวาเหนือความ 
ศักดิ์สิทธิ์ไปเสียอีก ;  สําหรับพระรัตนตรัยตองถือวาสูงไปกวาศักดิ์สิทธิ์. 
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วัตถุศักดิ ์ส ิทธิ ์  ก็เหมือนที ่ถือ ๆ กันอยู   นั ่น  นี ่  โนน  ที ่เปนวัตถุ 
ศักดิ ์สิทธิ ์ ;  พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์  คือพิธีกรรมตาง ๆ ที่เกี ่ยวกับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ 
นั้น ๆ ;  บุคคลศักดิ์สิทธิ์  แลวแตเขาจะสมมติใครใหมันศักดิ ์สิทธิ ์.  พิธีกรรม 
ตาง ๆ  ที่เนื่องดวยบุคคลนั้น ๆ มีทางที่จะงมงายไดดวยกัน  ทั้งวัตถุศักดิ์สิทธิ์และ 
บุคคลศักดิ์สิทธิ์.  แตถา พระรัตนตรัยแลว  ไมมีทางที่จะงมงายไดเลย  จะตอง 
เรียกวา  ศักดิ์สิทธิ์แทจริง  หรือพนจากความศักดิ์สิทธิ์ไปเสียอีก. 

 
....       ....       ....       .... 

 
ศรัทธา ในเวลานี้มองดูไปทั่ว ๆ โลกแลว  เขามีในวัตถุศักดิ์สิทธิ์ 

กันพวกหนึ่ง  จนถึงกับลืมพระรัตนตรัยก็มี,  และบางพวกก็ในบุคคลศักดิ์สิทธิ์ 
เอาเสียจนลืมสิ่งอื่นเลย  ก็คือลืมพระรัตนตรัยอีกนั่นแหละ. 

 
พุทธบริษัท เราก็มีพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ  มาแลว 

ตั้งแตบรรพบุรุษ  ในสายเลือด,  พอคลอดออกมา  ก็มีการใหยึดถือพระรัตนตรัย 
ดวยศรัทธานั้น  เปนเครื่องรับประกันไวกอน.  ควรจะขอบพระคุณบรรพบุรุษท่ีได 
เลือกสิ ่งนี ้ไวใหเรา  ทั้งที ่เรายังไมรูจัก,   แลวเราก็ไปทําเอง  ใหเขาใจใหรูจัก 
พระรัตนตรัย. 

 
สวนวัตถุศักดิ ์สิทธิ ์นั ้น   ตองดูกันกอนวา   มันเนื ่องดวยอะไร  ; 

ถาเนื่องดวยความงมงาย  ก็เปนสิ่งที่ตองละ.  มีสิ่งที่เรียกวา  สีลัพพัตตปรามาส 
ยึดถือในวัตถุหรือในบุคคล  ในฐานะเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ปราศจากเหตุผล  เปนไปใน 
ทางศักดิ์สิทธิ์ ;  กระทั่งการถือโชคลาง.  แตทีนี้มันมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์อีกชนิดหนึ่ง 
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ที่เนื่องมาจากพระรัตนตรัย.  ระวังใหดี ;  ถามีวัตถุอะไรที่เนื่องมาจากพระพุทธ 
พระธรรม  พระสงฆ  มาตั้งอยูในฐานะเปนวัตถุศักดิ์สิทธิ์แลว  เราตองเขาใจให 
ถูกตอง ;  เชน  พระพุทธรูปเปนตน. 

 
ถาเราเขาใจพระพุทธรูปผิด   จะกลายเปนวัตถุศักดิ์สิทธิ์อยาง 

งมงาย ;  ถาเราเขาใจพระพุทธรูปถูกตอง  ก็จะกลายเปนวัตถุศักดิ์สิทธิ์  ที่จะเปน 
ประโยชนอยางยิ่งได  จนกวาจะพนความจําเปนที่จะตองมีสิ่งนี้. 

 
ฉะนั้น  วัตถุศักดิ์สิทธิ์  จะตองแยกกันเปน ๒ พวก  :  พวก  งมงาย 

และไมงมงาย.  บุคคลศักดิ์สิทธิ์  ก็เหมือนกัน ;  ที่งมงายก็อยางที่เขาเรียกกัน 
วา   สมมติ  คนนั่นเปนนั้น  คนนี่เปนนี่  คนนี้เปนนี่  นี่มันงมงาย  ;  แตถา 
มีคุณสมบัติ  พอสําหรับจะศักดิ์สิทธิ์  คือบันดาลสิ่งที่เปนประโยชนใหแกบุคคลได, 
ก็เปนบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งมีประโยชน. 

 
ทีนี ้  สวน   พระรัตนตรัยแทนั ้น   เป นธรรมะทั ้งนั ้น   ไม ม ีต ัว 

บุคคล  ;  พระพุทธเจาที ่แทจริง   ไมใชบุคคล .  พระองคตรัสวา   ผู ใดเห็น 
ธรรม ผูนั ้นเห็นเรา  ;  ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั ้นเห็นธรรม  ;  ผูใดเห็น 
ธรรมผูนั ้นเห็นเรา ;   คือเห็นความจริงเกี ่ยวกับความดับทุกข  เรียกวาเห็น 
ธรรม,  ที่วา  “ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นเรา”.  พระธรรม  ก็คือ  ธรรม  นั่นแหละ, 
พระสงฆ  ก็คือผูที่มีจิตใจอยางเดียวกับพระพุทธเจานั่นแหละ ;  ความหมายก็คือมี 
ตัวธรรมนั่นเอง  ไป ๆ  มา ๆ  มารวมอยูที่คําวา  ธรรม  เพียงคําเดียว. 
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สิ ่งที ่เป นที ่ตั ้งแห งความ เชื ่อ   ความ เลื ่อมใส   ก็ค ือ  พระธรรม 
แยกตัวออกเปนพระพุทธ  พระธรรม   พระสงฆ   ๓ อยาง.  ถารวมกันเขาก็เปน 
อยางเดียวคือ  พระธรรม  จะเรียกวาศักดิ ์สิทธิ ์ก็ได ;  แตมันสูงสุดของศักดิ ์สิทธิ์ 
จนเกินศักดิ์สิทธิ์  เหนือคําพูดธรรมดา. 

 
 
เราเชื่อในวัตถุศักดิ์สิทธิ์ก็ ได   แตขอใหวัตถุนั้นเนื่องดวยสิ่ งที่ เปน 

ธรรม.  ฟงถูกไหมคุณทอง ?  แขวนพระเครื ่องทําไม ?  ถาเรา  มีวัตถุศักดิ ์สิทธิ์ 
ก ็ข อ ใ ห ว ัต ถ ุนั ้น เ นื ่อ ง ด ว ย ธ ร ร ม ,  ถ า เ ร า ม ีบ ุค ค ล ศ ัก ดิ ์ส ิท ธิ ์  ก ็ข อ ใ ห 
บุคคลนั้นเนื่องดวยธรรม.  ถาเราจะขามพนไป  ก็ไปยังตัวธรรม. 

 
ธ ร รมที ่แ ท จ ริง ก ็ค ือ   พ ระพ ุท ธ   พ ระธ รรม   พ ระส งฆ   อยู ใ น 

ตัวธรรมที ่แทจริง ;  ปลงศรัทธา  ปลอยศรัทธา   วางศรัทธาลงไปในธรรมนั ้น 
ไมต องมีเหลือ   ไม ต อ งขยัก ไว.  แตถ า ไม ใชในธรรม   หรือ ในสิ ่งแทจริงนี้ 
จะตองขยักไวบาง  เผื่อมันผิด ;  เพราะวาศรัทธาของเรายังไมไดมีปญญาสมบูรณ 
มันอาจจะงม งายก็ได .  ฉะนั ้น   ในขั ้น แ รก  ๆ  นี ้  จึงตอ ง ใชก าลามสูต ร  
๑๐ ประการ  อยางที่ไดวาใหฟงแลว ;  ไปดูเอาเอง. 

 
มีศรัทธาที่ถูกตอง,  ประกอบดวยปญญา  ก็จะเรียกไดวา  ศรัทธา- 

ปสันนา.  ทีนี้ถางมงายก็เรียก  มุทุปสันนา  -ความเชื่อ   ความเลื่อมใสท่ีเปนมุทุ. 
มุทุ  แปลวา   ออน   ออนเปยก ,  มีมุท ุปสันนา   นี ้เขาวาอยางไร   เชื ่อหมด  ; 
เป น เหต ุให ภ ิกษ ุอ ัน ธพาลหลอกลวงทายกทาย ิก าจนสิ ้น เนื ้อป ระดาตัว 
เพราะวาทายก  ทายิกา  นั้นมีแตมุทุปสันนา – ศรัทธา   ความเชื่อ  ความเลื่อมใส  ที่มัน 
ออนเกินไป. 
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เรื่องอยางนี้มันมีมาแลวแตครั้งพุทธกาล  เพราะเราเคยอาน พบใน 
พระบาลีวาภิกษุอลัชชีไปหลอกลวงสตรีผูมีมุทุปสันนา  ใหทําบุญดวยเมถุน ; 
อยางนี้เปนตน.  โทษของมุทุปสันนาเปนอยางนั้น  มีมาแลวตั้งแตคร้ังพุทธกาล ;  
และก็ยังคงมีจนถึงบัดนี ้  ที ่ทายก   ทายิกา  ผู ม ีม ุทุปสันนา  จะถูกหลอกลวง 
ตลอดไป ;  จึงตองกันออกไป  ไมอยูในคําวา   ศรัทธา  ไมอาจจะหลอเลี้ยงตนไม 
แหงศีลธรรมได. 

 
ถามีศรัทธาที ่ประกอบไปดวยปญญาถูกตอง  ตามหลักเกณฑ 

ที่วามาแลว  ก็ไมมีชองทางที่อวิชชา  หรือโมหะจะเขามาครอบงําได ;  ฉะนั้น 
ขอใหทุกคนสะสาง  สอบสวน  ศรัทธาของตนไวเสมอไป  เพื่อวาศรัทธาที่แทจะ 
เปนเหมือนอุณหภูมิ   คือความรอนที่  พอเหมาะพอดี  ในระดับกลาง  สําหรับ 
หลอเลี้ยงตนไมศีลธรรม,  แลวศีลธรรมก็จะเจริญงอกงามเปนที่พึ่งแกเราได. 
 

....       ....       ....       .... 
 

ถาม :  ถามีศรัทธาถูกตองตามหลักของพระพุทธศาสนา  จะจํากัดโลภะไดอยางไร ? 
คุณล้ํา,  ถามคุณดีกวา  ถามีศรัทธาอยางถูกตองในพระพุทธศาสนา 
จะกําจัดโลภะไดอยางไร ? 

 
ตอบ :  จะกําจัดโลภะได  โดยเหตุที่วา  เรามีความเชื่อท่ีถูกตองตามความเปน 

จริง  แลวโลภะมันจะไมเกิด. 
 
ถาม :  ทายกคนหนึ่ง  ทําบุญทําทาน  ปรารถนาวิมาน ๒ - ๓ หลัง  เรียกวา 

โลภะไหม ? 
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ตอบ :  โลภะ  ครับ 
 
ถาม :  การทําบุญของทายกคนนั้น  เรียกวาทําดวยศรัทธาหรือเปลา ? 
 
ตอบ :  ความจริงเขามีศรัทธา  แตศรัทธาชนิดที่เรียกวา  มุทุปสันนา. 
 
ถาม :  นั่นแหละ ,  ตองแบ งแยกไว เสมอ .  ฉะนั้น   คนทําบุญบาทหนึ่ ง   จะเอา 

วิมานหลังหนึ่ ง  เขาก็มีศ รัทธาตามความเชื่อในแบบนั้น  ;  วาทําบุญ 
บาทหนึ่ งจะไดวิมานหลังหนึ่ ง ;  แลวความรูสึกนั้นเปนความโลภหรือ 
ไม ? 

 
ตอบ :  เปนความโลภ  ครับ. 
 
ถาม :  ศรัทธาชนิดนั้น  กําจัดความโลภหรือไม ?  คุณก็ตอบไดเอง.  ถามีศรัทธา 

ถูกตอง  คืออาศัยปญญาแลวจะพอดี   พอเหมาะพอดี  ;  ก็เกิดศีลธรรม 
มีบุญอยางถูกตองตามแบบของศีลธรรม  ไมมีอันตรายและกําจัดโลภะได. 
ทีนี้ศรัทธาจะกําจัด  โทสะ  หรือ  โกธะ  ไดหรือไม,  คุณประยูร ? 

 
ตอบ :  ถ าศ รัท ธาพอดี   หรือศ รัท ธาป ระกอบด วยปญ ญ าแล ว   ย อมกํ าจั ด 

โทสะ   ได แน นอน  ;  เพ ราะว า   ศรัทธาถ าถ ูกต องพอด ี  จะประกอบ 
ด ว ย ธ รรม .  ถ าป ระกอบด ว ย ธ รรม   ป ระกอบด วยค วาม ถ ูก ต อ ง 
แลวคนเราจะโกรธไปไมได. 

 
ถาม :  อธิบายเหมา ๆ เกินไป .  ยกตัวอยางงาย  ๆ ลูกเด็ก  ๆ มีศรัทธาอยางไร ? 

   กําจัดโทสะ  โกธะ  ไดอยางไร ? 
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ตอบ :  ถาอยางเด็ก  ๆ  สมมติวา  เขามีศรัทธา  หรือเชื่อ  เชื่อฟงในตัวพอแม 
ที ่ถ ูกตอง   แลวก็เชื ่อ โดยถูกตอง  ;  เขาก็จะไมม ีการทะเลาะกัน 
ในระหวางพี ่นอง   เปนตนวา   พอแมไดสอนวา   ใหรักใครระหวาง 
พี่นอง  เปนตน. 

 
ถาม :  ทีนี้   สูงขึ้นมาถึงทายก  ทายิกา  คนแกวัดแกวาทั้งหลาย  มีศรัทธาแลวจะ 

กําจัดโทสะหรือโกธะไดอยางไร ? 
 
ตอบ :  ทีนี้  พอสูงขึ้นมาถึงทายก  ทายิกา  ถาศรัทธากลายเปนศรัทธาที่ถูกตอง 

ศรัทธาตอพระรัตนตรัย  ก็จะรูหลักธรรมวา  ความโกรธนั้นมันเกิดมา 
จากไหนอยางไร,  สาเหตุของการโกรธ  เปนตนวา  กิเลส  เปนสาเหตุ 
ที่ทําใหโกรธ  รูโทษของความโกรธ  มันจะรูและเชื ่อไปในทางถูกตอง. 
ก็โกรธไมลง. 

 
ยังออมคอมนัก  ยังเปนทายก  ทายิกา  ที ่ไมสมบูรณแบบ.  ถาเขา 

มีศ รัท ธาในพระพุทธ    พระธรรม   พระสงฆ  เขาละอาย  ;  พอจะโกรธ 
เท านั ้น   ก็ละอาย   ไม ต องโกรธ .  พอโกรธ   เขาละอาย   ไม รู จะเอาหน าไปไว 
ไหน.  การมีศรัทธากันตามแบบพระพุทธศาสนา  ที่กลาวไวในพระบาลี  จะเปน 
อยางนี้  เขาโกรธไมได  เขาละอาย,  เขามีหิริโอตตัปปะ. 
 
ถาม :  มีศรัทธาแลวกําจัดโมหะไหม ?  ไดอยางไร  คุณทอง ?  ศรัทธากําจัด 

โมหะ  ปองกันโมหะไดอยางไร   คุณทอง ? 
 
ตอบ :  ศรัทธาประกอบดวยปญญา  ที่เรียกวา  ยถาภูตสัมมัปปญญา  ยอมรูเห็น 

ตามเปนจริงในสิ่งนั้น ๆ  แลวโมหะเกิดไมได. 
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นั่นแหละมันมาจากอโมหะ,  ศรัทธาชนิดนั ้นมาจากอโมหะ  ซึ ่ง 
เปนยถาภูตสัมมัปปญญา.  ทีนี ้  เดี ๋ยวนี ้  ที ่เราพูดกันอยู ทั ่วบานทั ่วเมืองวา 
ศรัทธา,  ศรัทธา ;  นี่ไมไดมาจากอโมหะ.  แตมันมาจากโมหะ  เสียเปนสวนมาก 
มันจึงกําจัดโมหะไมได ;  เพราะมันมาจากโมหะเสียเอง.   ฉะนั้น  เมื่อเราพูด 
กันวา  ศรัทธากําจัด  โลภะ  โทสะ  โมหะ ได,  ตองเปนศรัทธาอยางถูกตอง 
ตามหลักของพระพุทธศาสนา  กลาวคือ  ออกมาจาก  “ยถาภูตสัมมัปปญญา”. 
ศรัทธาชนิดนี ้ เปนอาหารหลอ เลี ้ย งศีลธรรมใน โลก  ;   โลกกําลัง ไมมี  
ศีลธรรม  เพราะเขาไมมีศรัทธาอยางนี้. 

 
พวกที่ถือพระเจา  ก็ไปเปนทาสของอายตนะเสียแลว ;  เขากลาพูดวา 

พระเจาตายแลว.  ฝร่ังที่มาที่นี่หลายตอหลายคน  พูดวาพระเจาตายแลว.  ถาม 
วาคุณถือศาสนาอะไร ?  เขาวา   ขาพเจาไมไดถือศาสนาอะไร.  เลนกับพวกนี้ซิ. 
ก็ไมรูจะไปจดศรัทธาที่ไหน  มันไมมีอะไรเปนที่ตั ้ง ;  ในที่สุดก็ตองถือพระเจา 
เงินตรา  หรือพระเจาฮิตาชิ  ในเรื่องที่เคยเลาใหฟง.  เขาถือฮิตาชิ  เพราะเขาทํางาน 
กับบริษัทฮิตาชิ  เขาก็มีฮิตาชิเปนพระเจา  และเปนที่ตั้งแหงศรัทธา. 

 
เอาละ,  เปนอันวา  เรามีศรัทธาใหถูกตอง.  ขอรองใหทานทั้งหลาย 

ชําระชะลาง  สะสาง   สอบสวน   สิ่งที่เรียกวา  ศรัทธากันเสียใหม  จงทุก 
คนเถิด ;  จะไดเปนปจจัยเกื้อกูลแกตนไมศีลธรรม  เชนเดียวกับอุณหภูมิเกื้อกูล 
แกความงอกงามของพฤกษาชาติทั้งหลาย. 

 
....       ....       ....       .... 
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ทบทวนอีกท ีหนึ ่งว า  ตนไม   ทางศ ีลธรรมตองอาศ ัยแผ นด ิน   คือ 
ธัมมสัจจะ   ที ่ฝ งแน นอยู ในใจวา   “สัตว ทั ้งหลายเป น เพื ่อนทุกข   เก ิด   แก 
เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น”. 

 
ตนไมศีลธรรมตอง  อาศัยน้ํา,  น้ําในที่นี้คือความไม เปนทาสของ 

อายตนะ ;  มันไมเปนกิเลส  มันไมรอน  น้ําเปนของเย็น  หลอเลี้ยงความสดชื่น. 
 
ตน ไม ศ ีล ธรรม   อาศัยอาหาร   คือการบังค ับความรู ส ึก ให อ ยู 

ในอํานาจของเรา   ใหเราชนะความรู ส ึก .  มันจะเปนอาหารหลอเลี ้ยงจิตใจ 
ใหเจริญดวยศีลธรรม. 

 
ตน ไม ศ ีลธรรม   อาศัยแสงสวาง   คือ   ยถาภ ูตส ัมม ัปปญญา  ; 

ดังเชนตนไมไดแสงแดด   ปรุงอาหารได  ไดก ิน   ไดเจริญงอกงามเติบโตได, 
สรางของเขียวอะไร,  ที่ใชใหเปนประโยชนได. 

 
ต นไม แห งศ ีลธรรมต องอาศ ัยอ ุณหภ ูม ิที ่พอ เหมาะ   พอด ี  ค ือมี 

ศรัทธาที่ถูกตองตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนา. 
 
เปนอันวา  หลักการแหงการกลับมาของศีลธรรม  ที่เราไดพิจารณา 

กันโดยเฉพาะเจาะจงถึงรากฐานของตนไมทางศีลธรรมน้ี  อยางนอยก็มีปจจัย 
อยู๕ ประการ ;  สําคัญอยูที่ราก  หรือท่ีโคน  ดังไดวิสัชนา  วิพากย  วิจารณกันมา 
พอสมควรแลว   ก็นับวาเปนสมควรแกเวลาในวันนี ้.  ขอใหนําไปพิจารณา 
ใชใหเปนประโยชนแกทานทั้งหลาย  ทุกคนเถิด. 

 
ขอยุติการบรรยาย ;  ใหพระสงฆทั้งหลายทานสวดสาธยายบทพระธรรม 

อันเปนเครื่องสงเสริมกําลังใจ  ในการประพฤติศีลธรรมสืบตอไป  ณ  กาลบัดนี้. 
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การกลับมาแหงศีลธรรม   
-  ๙  - 

๒๗  มีนาคม  ๒๕๑๙ 
 
  
 
 
 

ตน  ลํา  แหงศีลธรรม 
[ สุปฏิปตติ ]  

 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 

การบรรยายประจําวันเสารภาคมาฆบูชา  เปนครั้งที่ ๙ ในวันนี้ 
อาตมาก็ยังคงกลาวโดยหัวขอใหญวา  การกลับมาแหงศีลธรรม  ตอไป  
ตามเดิม  ;  และจะไดบรรยายโดยหัวขอปลีกยอยเฉพาะวันนี ้  ถึง   สิ่งที่ 
เรียกวา  ตน  ลํา  แหงศีลธรรม. 

 
เราไดพูดกันถึงสิ ่งที ่เรียกวา  รากฐานแหงสิ ่งที ่เรียกวาศีลธรรม 

โดยรายละเอียดมาเปนการเพียงพอแลว ;  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เพียงพอที่จะใหรู 
 

 
๓๔๕ 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๓๔๖

วาเรากําลังขาดรากฐานแหงศีลธรรมโดยประการทั้งปวง  ก็วาได ;  ในวันนี้จึง 
ควรจะกลาวถึงสิ่งที่ถัดไป   คือ  ตัวตนลําแหงศีลธรรม  นั่นเอง. 

 
[ทบทวนขอความครั้งที่แลวมา  ไปจนถึงหนา  ๓๕๘ ] 

 
ทําไมเราตองพูดกันถึงการกลับมาแหงศีลธรรม ? ทานที่ไมเคยฟงมา 

ตั้งแตครั้งแรก ๆ ก็คงจะยังไมเขาใจก็เปนได ;  ดังนั้น  จึงอยากจะทบทวน 
หรือขอย้ําอยู เสมอวา  ตองมีการกลับมาแหงศีลธรรม,  และจะตองพยายาม 
อยางยิ ่ง  เพื ่อการกลับมาแหงศีลธรรม   อยางที ่เขาเรียกกันโดยศัพทสมัย 
ปจจุบันนี้วา  การรณรงค  คือการขวนขวายตอสูปองกัน  ทุกอยางทุกวิถีทาง 
เพื่อใหเกิดสิ่งที่เราตองการ. 

 
เดี๋ยวนี้  เราก็  ตองการการกลับมาแหงศีลธรรม ;  เราก็ตองทําทุก 

อยางในลักษณะที่เรียกวา  เปนการรณรงค  ตอสูกับอุปสรรคท้ังที่เปนบุคคล  หรือ 
ไมใชบุคคล  เชน  กิเลส  เปนตน  ใหประสบความสําเร็จ.  และการบบรรยายชุดนี้ 
ก็มีความมุงหมายใหเปนการรณรงคตอสูอยูในตัวมันเอง  ตอตานสิ่งที่มิใชศีลธรรม  
;ชักชวนสงเสริมท่ีเรียกวา  ศีลธรรม. 

 
ทําไมเราจึงตองทําอยางนี้ ? คําตอบก็งายนิดเดียววา  เวลานี้กําลัง 

เปนเวลาที ่ไรศีลธรรม   บางคนก็ไมเชื ่อ  ;  เพราะไมรูจักวาศีลธรรมนั ้น 
คืออยางไร,  เลยไมรูจักกระทั่งถึงวา  เราจะตองมีศีลธรรม.  ภาวะปจจุบันนี้ 
เปนภาวะที่ปราศจากศีลธรรม  ;  สภาพการณที ่เลวรายตาง ๆ ก็มีมากขึ้น 
ตามความไมมีศีลธรรม .  ศีลธรรม    คือ   ภาวะปรกติ  หรือ  ความสงบสุข 
อนุโลมตามหลักเกณฑของธรรมชาติ ;  เมื่อไมมีศีลธรรมก็เกิดภาวะที่วุนวาย 
ระส่ําระสาย   ซึ่งเราเรียกกันวา   วิกฤติกาล 
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ตนลําแหงศีลธรรม ๓๔๗

คําแปลก ๆ ใหม ๆ  เหลานี้  จําไวบางก็ยังดี  เพราะวามันเปนการ 
ประหยัดเวลา  ไมตองใชคําพูดหลายคํา  ก็รูไดวา  หมายถึงอะไร ;  เชน  คําวา 
รณรงค  หรือ  วิกฤติกาล  อะไรอยางนี้,  คําสั้น ๆ แตมีความหมายมากควรจะ 
จํากันไวพูด  เพื่อประหยัดเวลา. 

 
เดี ๋ยวนี ้  เปนวิกฤติการทางศีลธรรม ,  คือศีลธรรมไมมี  หรือ 

ศีลธรรมถูกกระทบกระเทือนจนไมมี ;  เปนยุคที่วา ศีลธรรมเหลืออยูนอยมาก 
จัดเปนกลียุค   ซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ยิ่งเหลือนอยมากลงไปอีกทุกวัน ๆ จนจะมีผลคือ 
ความวินาศของมนุษย.  ถาจะปลอยใหภาวะไรศีลธรรมเปนไปโดยทํานองนี้ 
เรื ่อย  ๆ  ไป  มันก็ถึงวันหนึ ่งแน  ซึ ่งความวินาศของมนุษย  หรือจะเรียกวา 
ความพายแพของมนุษยก็ได.  มนุษยไมไดวินาศเพราะเหตุอยางอื่น เชนเรื่องทาง 
การเมือง   เปนตน  ;  แตมนุษย  จะวินาศโดยแทจริง   เพราะความไมมี 
ศีลธรรม.  ขอใหนึกถึงสวนนี้เปนเบื้องหนา. 

 
เพื ่อใหเขาใจงายขึ้น   ก็ควรจะมองถอยหลังไปดูวา   ภาวะไร 

ศีลธรรมนี้มันตั้งตนขึ้นมาอยางไร ?  หรือวา  ศีลธรรมมันคอยเสื่อมลงไป 
ทีละเล็กละนอยนั้น  มันเพราะเหตุอะไร ?  เรื่องนี้ก็ไดพูดกันมามากแลว  สรุปเอาแต 
ใจความก็คือวา  สิ่งเอร็ดอรอย  สนุกสนาน  ที่ทําใหเกิดความเห็นแกตัวนั้น 
มันไดเริ ่มเกิดขึ ้นมาในโลก   และขยายตัวยิ ่งขึ ้นทุกที ;  กระทั ่งมีการผลิต 
อยางมากมาย  เพื่อความเปนอยูชนิดเอร็ดอรอย  สนุกสนานสะดวกสบาย  ซึ่งมัน 
ลวนแตเพิ่มความเห็นแกตัว 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม ๓๔๘

สิ ่งที ่เป นตนเหตุอ ันแทจริง   ก็มีเพียงสิ ่ง เดียว   คือ   ความเห็น 
แกตัว ..  ความ เห็นแกตัวมากขึ ้น เทา ไร   ศีลธรรมก็จะลดนอยถอยลง  
ไปเทานั้น ;  เพราะวาความเห็นแกตัวทําใหอะไร  ผิดไปจากที่ควรจะทําตาม 
กฎเกณฑของธรรมชาติ ;  แตมันทําไปตามกฎเกณฑของกิเลส  หรือความเห็น 
แกตัว. 

 
เมื่อมนุษยยังไมเจริญ  ความเห็นแกตัวก็มีนอย  และสิ่งทั้งหลายในโลก 

มันก็ยังมีอยูมาก  พอที่มนุษยนั้นไมตองดิ้นรนขวนขวายอะไร  เพราะคนมันก็ยัง 
มีนอย.  พอความเจริญมีขึ ้น  รู จ ักกินดีอยู ด ีมากขึ ้นติดในรสอรอยของความ 
เจริญนั ้นแล ว  ;  จิต ใจของคนก ็เริ ่ม เปลี ่ยนแปลง   คือ เห ็นแก ต ัวมากขึ ้น 
เพราะความเอร็ดอรอยนั้นเปนเหตุ. 

 
ถาจะพูดกัน   ตามภาษาพุทธศาสนา  หรือที ่ พระพุทธเจาทาน 

ใชตรัสมากที่สุด  ก็กลาวไดวา  เพราะสิ่งสิ่งเดียว  คือ  ผัสสะ,  ผัสสะหมาย 
ถึงการกระทบ  การถูกตองของอายตนะ  คือ  ตากับรูป  หูกับเสียง  จมูกกับ 
กลิ ่น  ลิ ้นกับรส  ผิวหนังกับสิ ่งที ่มาสัมผัสผิวหนัง  และก็ใจกับสิ ่งที ่มารู ส ึกขึ ้น 
ทางใจ มีดวยกัน  ๖  คู.  การกระทบกันระหวางสิ่งขางนอกและขางใน  นี่เรียก 
วา  “ผัสสะ” ;  คําวา  ผัสสะคําเดียว  อธิบายไดทั ้งเรื ่องของโลก ๆ  และเรื ่อง 
ของธรรม. 

 
ผัสสะ  เปนปญหาอันแรกที่สุดของมนุษย  เพราะวาคนตองอยูดวย 

ผัสสะ   และตองเปนไปอยางถูกตอง ;  พอเกิดผิดขึ้นมา  มันก็สรางปญหา. 
พอมนุษย รูจักเอร็ดอรอยเพิ่ม ข้ึน   หมายความวา   ความเปลี่ยนแปลงทาง 
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ตนลําแหงศีลธรรม ๓๔๙

ผัสสะมันก็เกิดขึ้น  คืออยากจะมีใหมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป ;  คนจึงเปลี่ยนแปลงมา 
ตามลําดับยุคสมัย  จะเปนเวลากี่หมื่นป กี่พันป กี่รอยปมานี้ ก็ตาม มันเปลี่ยน 
ไมมีหยุด ;  เพราะความตองการในทางผัสสะนั ้น  มันเปลี ่ยน:  อยากจะกิน 
อยางนั้น  อยากจะอยูอยางนี้  อยากจะนุงหมอยางโนน  มันก็เปลี่ยน ๆ ๆ. 

 
ที่นี้  ก็ตองดูวามันเปลี่ยนไปทางไหน ?  มันเปลี่ยนในทางที่วา  จะมี 

ศีลธรรม  หรือเปลี่ยนไปในทางที่จะไรศีลธรรม ?  มันจะเปนดวยเหตุใด  ก็อยา 
ตองอธิบายใหมากนักเลย.  มองเห็นชัดอยูแลววา  มันเปลี่ยนไปในทางที่ 
เห็นแกตัว:  ทุกคนเห็นแกตัว,  ทุกคนเห็นแกความสนุกสนาน  เอร็ดอรอย 
ของตัว,  มันก็เปลี่ยนแตในทางที่จะใหไดสิ่งนั้นเพื่อตัว  โดยไมตองคํานึงถึง 
ผูอื่น.  นี้เรียกวา  เปนมาตามธรรมชาติแหงกิเลส. 

 
ทีนี้  สิ่งที่จะเรงใหเร็วเขาก็คือ  มนุษยมีความรูขยายตัวเพิ่มออกไป 

ในทางประดิษฐสิ ่งที ่ไมเคยมี  ใหมีขึ ้นมา: ;  ที ่ไมยั ่วยวนกิเลส  ก็ใหยั ่วยวน 
กิเลสขึ้นมา,  ที่ไมยั่วยวนกิเลสนัก  ก็ใหยั่วยวนกิเลสยิ่งขึ้น ;  ฉะนั้น  ในโลกนี้ 
จึงเกิดสิ่งที ่ยั ่วยวนกิเลสสูงสุด.  เมื ่อคนบังคับความรูสึกไวไมได  ก็ไปหลง 
ในสิ่งตาง ๆเหลานี้ ;  ก็เลยไมตองคํานึงวา  อะไรผิด  อะไรถูก  อะไรมีศีลธรรม 
หรือไมมีศีลธรรม,  เอาแตจะใหไดตามที่ตัวเองตองการ ;  แลวก็มีการตอสูกันเปน 
การใหญ  ในระหวางบุคคล  หรือสังคม  หรือหมูคณะ  เพื่อใหไดตามที่ตัวเองตองการ ; 
อางอยางนั้น  อางอยางนี้  อางอยางนูน  ซึ่งเปนความเท็จท้ังนั้น  :  วาเพื่อความ 
ยุติธ รรมบาง ,  เพื ่อสันติส ุขบา ง ,  จึง ไดตอสู ดิ ้น รนอยางนั ้นอยางนี ้ ; 
แตที ่แทแลวมัน   เพื ่อความเห็นแกตัวของตัว   ที ่จะใหไดดี  มีอะไรตามที่ 
กิเลสของตัวตองการ 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๓๕๐

ฉะนั้น  ผูที ่ชอบอางสันติภาพ  สันติสุข  ขึ้นมาบังหนานั้น  ควร 
จะคิดกันเสียใหม ;  เพราะคนเขารูเทาทันกันขึ้นมากแลว,  และตัวเองก็ควร 
จะรูจักกิเลสของตัวเองใหมากขึ ้นกวาแตกอน.  ถาเปนไดดังนี ้  ก็มีทางที ่จะ 
ยอนกลับไปหาความมีศีลธรรม. 

 
นี่คือขอเท็จจริง  ที่มันไดมีอยูจริง  ตลอดเวลาอันยืดยาวมาจนถึง 

กระทั่งทุกวันนี้. 
 
เมื ่อกอน   มนุษยเกือบจะไมมีความเห็นแกตัว  ;  เปนไปตาม 

ธรรมชาติ. จงดูในสัตวเดรัจฉานที่ยังคงมีอยูในบัดนี้  ไมไดเห็นแกตัวอะไรมาก 
มายนัก  กินอิ่มก็พอแลว,  ไมมีความคิดที่จะทําลายผูอื่น  หรือแผนการณที่จะ 
ลมลางผูอื ่น, และไมมีสติปญญาที่จะประดิษฐสิ ่งสวยงาม  เอร็ดอรอยขึ้นมา 
มอมเมาตัวเอง.  สัตวเดรัจฉานจึงมีความเห็นแกตัวนอย  อยูกันอยางเงียบ ๆ  
งาย ๆ ผาสุกตามประสาเดรัจฉาน.  สวนที่เรียกวาคนหรือมนุษย  นั้น  วิ่งไปไกล 
อยางที่วามาแลว  มันจึงมีความเห็นแกตัวสูงสุด  อยางที่เทียบกันไมได. 

 
นี่ปญหาของมนุษยจึงมีมาก  ชนิดที่ถาสัตวเดรัจฉานมันมองเห็น 

และมันพูดได  มันก็จะหัวเราะเยาะ.  เดี๋ยวนี้เราก็ยกไวใหแตพวกผี  ปศาจ 
นั่นแหละ  ที่พอจะหัวเราะเยาะมนุษยได ;  เพราะมันเปนคนที่ตายไปแลว  มีสติ 
ปญญาพอที่จะหัวเราะเยาะคนที่อยูขางหลัง  วามันชางทําอะไรที่ไมนาทํา  คือทํา 
เพื่อทําลายความสงบสุขของตนเอง. 
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การที่อุปมาอยางนี้  ก็เพื่อจะฟงงาย ๆ เขาใจงาย ๆ และจําไวไดงาย ๆ  
วาเรามนุษยนี่กําลังทําสิ่งที่ใหผีหัวเราะเยาะ ;  มีความสงบสุขนอยกวาสัตวเดรัจฉาน 
เพราะมีความเห็นแกตัวมาก.  คําพูดอยางนี ้  มิไดหมายความวา  จะตองการ 
ใหไปเปนสัตวเดรัจฉาน  ;  แตตองการใหเทียบดู  วากิเลสนั ้นมันเกิดขึ ้นมา 
ไดอยางไรในสิ่งที่มีชีวิต ;  เมื่อมีกิเลสมากแลว  มันมีผลอะไรเกิดขึ้น. 

 
ถามีส ติปญญ า   หรือ  ความ รู  ไ ม ทัด เทีย มกัน กับ กิ เล สแลว  

ก็จะตองมีความทุกขโดยสวนเดียว  ;  ถาเรากาวหนาในทางของความสุข 
จากกิเลสตัณหามากเทาไร  ก็ตองมีสติปญญาทัดเทียมกัน  จึงจะแกปญหาเหลานี้ได. 
ฉะนั้น  ในโลกปจจุบันนี้  หมายความวาเรามีความกาวหนาทางวัตถุเทาไร  ก็จะตอง 
มีความรูทางธรรมใหทัดเทียมกัน ;  เพื ่อจะควบคุมความกาวหนาทางวัตถุนั ้น 
อยาใหเปนพิษ  เปนโทษ  เปนอันตรายขึ้นมาไดนั่นเอง. 

 
เดี๋ยวนี้  เพราะความกาวหนาในทางจิตใจ  หรือทางธรรมะมีไมพอ ; 

สวน   ความกาวหนาทางวัตถุมากเกินไป ,  โลกจึงมีสภาพอยางนี ้  คือมีแต 
คนที่หลงไหล  ในความเอร็ดอรอย  สนุกสนาน  สวยงาม  สรวลเสเฮฮา  ถือสิ่ง 
เหลานี้เปนสรณะ  แลวก็หลงจนถึงขนาดที่ฆาฟนกันเพื่อไดสิ่งเหลานี้. 

 
เปนอันวา  นี ้เปนเครื ่องที่ชี ้ใหเห็นอยางเพียงพอแลววา  สภาพอัน 

เลวราย  มันมีอยู ในโลกนี ้  ในเวลานี ้  ในปจจุบันนี ้  เปนอยางไร.  แมในสวน 
บุคคลแท ๆ  ก็มีวิกฤติการณ,  ระหวางสังคมกับสังคม   ก็มีวิกฤติการณ, 
จนตลอดทั ้ง โลกมันก็เต็มไปดวยวิกฤติการณ ;  ทําสิ ่งที ่ไม จํา เปนตองทํา 
มากขึ้น   ไมไดตองการความสงบสุข ;  แตตองการความสุขชนิดที่เปนเรื่อง 
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ของกิเลส  ซึ่งโดยที่แทแลวก็เปนเพียงความเพลิดเพลิน ;  ไมรูจักแยกความหมาย 
ของคําวา  เพลิดเพลินนั้นออกไป  จากความหมายของคําวา  สุข  สงบ,  แลวก็ 
ไปหลงเอาความเพลิดเพลินนั่นแหละมาเปนความสุข ;  ตองการความสุข ; 
ที่แทก็คือตองการความเพลิดเพลิน  ;  เลยพูดกันไมรูเรื ่อง   สอนศีลธรรม 
กันไมรูเรื่อง  เพราะใชคําพูดที่มีความหมายตางกัน  แตวาเปนคําคําเดียวกัน. 

 
ขอใหชวยสังเกตขอน้ีไวดวย  วาเรากําลังพูดกันไมรูเรื่อง  ก็เพราะ 

ภาษาเปนตนเหตุ  คือภาษาของคนที่หลงในความเพลิดเพลิน  นี้มันมีอยูระบบหนึ่ง ; 
และภาษาของคนที่ไมหลงในความเพลิดเพลินเหลานั้น  มันก็มีอยูอีกระบบหนึ่ง ; 
แตโดยเหตุที่ใชคําพูดปนกันไป  ก็เลยทําใหเขาใจกันไมได  : ทั้ง ๒ ฝายบอกวา 
ตองการความสงบสุข ;  แตแลวก็ทํากันอยางตรงกันขาม  ทั้ง ๆ ที่วาตองการสิ่ง 
เดียวกัน  แตทําไปในลักษณะที่ตรงกันขาม.  ขอใหไปคิดดูใหดี. 

 
ทีนี้  มาดูถึงสิ่งที่ควรจะดู  หรือควรที่จะหยิบข้ึนมาพิจารณา  วาโลกนี้ 

มีความเลวรายทางศีลธรรมอยางนี้  จะตองทํากันอยางไร ?  ถาตองการความ 
สงบสุข  มันตองเปนชนิดไหน ?  ทานทั้งหลายอาจจะนึกอยูในใจแลวก็ไดวา 
“เราจะตองถอยหลังเขาคลอง” ;  แตวาคนไมชอบคําวา  ถอยหลังเขาคลอง ; 
เขาตองการใหมีของแปลกของใหมรุดไปขางหนา,  นี่มันก็พูดกันไมรูเรื่องในขอน้ี. 

 
สวนอาตมานั ้นยืนยันวา   เราตองถอยหลังเขาคลอง   ในแบบ 

หนึ่ง  คือถอยหลังไปหาศีลธรรม  ซึ่งเปนอยูอยางปรกติ,  เปนอยู อยางมีความ 
เห็นแกตัวนอย,   ซึ่งไดเคยพูดมาแลวหลายครั้งหลายหน  วาศีลธรรมเปนตัวแท 
ของธรรมชาติอันบริสุทธิ์,  ธรรมชาติลวน ๆ ธรรมชาติอันบริสุทธิ์อยูดวยความ 
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ปรกติ  สงบสุข ;  ขอใหยังคงความหมายอันนี้ไวใหได.  ถาเราอยากจะขยับขยาย 
อะไรออกไปบาง  เพื่อความสะดวกสบาย  ก็ตองคงความหมายเดิม  คือปรกติและ 
สงบสุขไวใหได. 

 
อยาเห ็นแกความสะดวกสบาย   สนุกสนาน   แลวส ูญ เส ียความ 

เปนปรกติ ;  ถาสูญเสียความปรกติ  ก็หมายความวา  ความทุกขยากลําบาก 
ระส่ําระสายทางจิตจะเกิดขึ้นอยางที ่หลีกเลี ่ยงไมได  แลวความสะดวกสบาย 
นั้นมันจะมีประโยชนอะไร. 

 
ศ ีล ธ ร ร ม ต อ ง เ ป น ค ว า ม ป ร ก ต ิส ุข   ต า ม ห ล ัก เ ก ณ ฑ ข อ ง  

ธรรมชาติ ;  ถามนุษยต องการความเป นมนุษย  ก็ยิ ่งต องอาศัยศีลธรรม . 
ถาไมตองการความเปนมนุษยก็ตามใจไมไมใครวา ;  แตถาตองการความเปนมนุษย 
ถูกตองตามความหมายของคําวา  มนุษยแลว  ก็ไมมีอื่น  นอกจากจะตองยึดหลักของ 
ศีลธรรมไวใหไดนั่นเอง. 

 
ม น ุษ ย ต อ ง ทํา ใน สิ ่ง ที ่ เ ร ีย ก ว า ศ ีล ธ ร รม  ;  ไม อ ย า ง นั ้น ก ็จ ะ 

หมดความเปนมนุษย  ไมมีอะไรที่นาดู.  มนุษยไดเคยทํามาแลว  และตองกระทํา 
ตอไป ; แตนี่มนุษยเคยทํามาแลว  แลวก็ละเสีย  และก็ไมอยากจะทําอีก  ปญหา 
มันก็เกิดขึ้น  คือจะไมมีความสงบสุข  หรือไมมีศีลธรรม.  ศีลธรรมน้ีเปนความ 
ปรกติ  เมื่อไมทําความปรกติ  มันก็ตองวุนวาย  ตองเดือดรอนระส่ําระสาย.  มนุษย 
สมัยหนึ่งจึงยึดมั่นในเร่ืองของศีลธรรม  ก็เปนยุคที่เรียกวามีศีลธรรม  นาเลื่อมใส ; 
ตอมาก็เปลี่ยนแปลงไป. 
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มน ุษ ย ย ุค นี ้จ ะ ต อ ง เ ร ีย ก ว า ม ีโ ช ค ร า ย   เพ ร า ะ ว า ม า ช วน ก ัน 
เหย ียบย่ําศ ีลธรรมโดยไม รู ส ึกต ัว  และก็ผล ิตสิ ่งที ่เป นข าศ ึกแก ศ ีลธรรมขึ ้นมา 
มากมายเกินไป  จนเรียกไดวามันเต็มไปดวยอบายมุข ;  ที่พระพุทธเจาทานตรัส 
สรุปไว  โดยหัวขอที่วา  ดื่มน้ําเมา  เที่ยวกลางคืน   ดูการเลน  เลนการพนัน 
คบคนชั่ ว เปนมิตร  เกียจครานทํ าการงาน  ;  แมมีหั วขอ เพี ยง  ๖ ขอ   แต ราย 
ละเอียดแจกลูกออกไปไดเปนสิบ ๆ เปนรอย ๆ ทีเดียว ;  ไมมีชองทางแหงความ 
เลวรายอะไรนอกไปจากอบายมุขเหลานี้. 

 
ขอใหด ูก ันในขอนี ้ให มากเปนพิเศษ   วา ทําไมเราจึงไปหลงชอบ 

และผลิตสิ ่งซึ ่ง เป นอบายมุขขึ ้นมา ,  และพรอมกันนั ้น   ก็จะตะโกนหาความ 
สงบสุข. 

 
ถาผีหัวเราะมันก็หัวเราะในขอท่ีวา  มันเปนคนบา  เกินกวาที่จะเรียกวา 

บา  ;  ตองการความสงบส ุขแต ผล ิตสรางสิ ่งที ่เป นข าศ ึกแก ความสงบสุข . 
คนบาก็ยังไมทําอยางนั้น ;  นอกจากจะเปนคนบา  ที่เกินธรรมดาเทานั้น:  บาไป 
ยิ่งกวาคนบา ; และก็ไมมีใครมาวาเรา  เพราะวาเราทุกคนนั้นเปนอยางนี้กันเสีย 
เองทั ้งหมด   แลวใครจะมาวาใคร ,  แลวใครจะมาตักเตือนใคร ;  ในที่สุดมัน 
ก็ตองจมลงไปในอบาย .  คําวา   “อบาย ”  แปลวา   หาความสงบสุขไมได, 
ก็ตองจมลงไปในอบายยิ่งขึ้นทุกที. 

 
เดี๋ยวนี้  การผลิตทางอบายมุขมันกาวหนาและวิ่งเร็วจี๋ทีเดียว.  ขอให 

เทียบดูกับระยะเวลาแตเพียงวา ๕๐ ปมานี้  มันก็ไมมากเหมือนเดี๋ยวนี้ ;  ยิ่งวันนี้ 
หรือพรุ งนี ้  ก็จะยิ ่งมากจะยิ ่ง เร็วยิ ่งขึ ้นไปอีก   สําหรับการผลิตทางอบายมุข . 
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เราจะทําอยางไรดี ?  อาตมาจึงพูดวา  ถาเห็นแกความสงบสุข  ไมตองการ 
ความวินาศแลวก็ชวยกันเถิด  ใหมีการกลับมาแหงศีลธรรม. 

 
นี่คือขอปรารภ  และขอท่ีตองขอทบทวนกันอยูเปนประจํา  ใครจะเบื่อ 

ก็ตามใจ  อาตมาเบื่อไมได  ไมรูสึกเบื่อในการที่จะพูดถึงการกลับมาแหงศีลธรรม ; 
ฉะนั้น  จึงตั้งความพยายามในการชี้แจง  วิพากยวิจารณ  ใหเปนที่เขาใจแจมแจง 
ในเรื่องของศีลธรรมมาหลายเวลาแลว.  การบรรยายเปนชุด ๆ เรื่องศีลธรรมนี้ 
มีมาอยางนอยก็ ๕ ชุดทั้งชุดนี้,   ชุดหนึ่งก็หลาย ๆ ครั้ง  ยังจะตองพูดกันตอ 
ไปอีก.  ใครจะวาบาก็ตามใจ  รูสึกวาไมมีสิ่งอื่นที่จะควรทํานอกจากเรื่องนี้. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ทีนี้  การบรรยายในครั้งที่แลว ๆ มา  เราพูดกันถึงเรื่องรากฐานของ 

ศีลธรรม  ที่จะตองมีในสายเลือดของคน  ติดมาจากบิดามารดาที่มีศีลธรรม ; 
แลวก็ตองมีศีลธรรมอยูในการศึกษาอบรมลูกเด็ก ๆ  ใหเขาไดรับความรูเรื่อง 
ศีลธรรมเพียงพอ  และตองใหมีศีลธรรมอยูในการดํารงชีวิตของทุกคน  จนกระทั้ง 
ตายเขาโลงไป,  ใหมันตายลงไปดวยภาวะของความมีศีลธรรม. 

 
ขอทบทวนอีกทีหนึ ่งวา   ศีลธรรมนั ้นตองมีในสายเลือดที ่ติด 

มาจากบิดามารดา    เปนขอแรก ,  และศีลธรรมนั้นตองมีในการศึกษา 
การอบรมลูกเด็ก ๆ ใหเขาลืมตา  และเจริญขึ้นมาดวยสิ่งที่เรียกวา  ศีลธรรม,  ใหเขา 
มีศีลธรรมอยูที ่กาย   วาจา   ใจ   ตลอดไป   จนกวาจะถึงวันสุดทายของ 
ชีวิต.  นี่ศีลธรรมจะตองมีในลักษณะอยางนี้. 
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เมื่อเปนดังนี้เราก็จะตองลงทุนกันสักหนอย  เพื่อจะศึกษาใหเขาใจ ; 
เพราะมันเปนเรื่องที่ลึกซึ้งอยูมาก  จึงสมมติวาเหมือนกับตนไม  ที่จะเจริญงอกงาม 
อยูได  มันตองไดอะไรบาง.  ศีลธรรมก็เหมือนกัน  มันจะเจริญรุงเรืองขึ้นมาได 
เพราะมันไดอะไร ? 

 
เมื่อดูกันโดยละเอียดก็เปรียบกับตนไม  วา ตนไมนี้สวนที่เปนฐาน 

รากแท ๆ มัน  ตองการแผนดิน,  มัน ตองการอาหาร ที่มีอยูในดิน,  ตองการ 
น้ํา,  ตองการแสงแดด,  ตองการอุณหภูมิ,  ซึ่งไมคอยมีใครจะไปเอาใจใส 
กับมัน  นอกจากผูที่เปนนักศึกษาคนควา.  ชาวบานตามธรรมดาก็ไมคอยสนใจ ; 
เอาเมล็ดเพาะปลูกลงไปเปนตนไม   งอกขึ้นมาก็กินลูกกินผล  ก็เลยโงอยูมาก ; 
พูดเรื่องตนไมเองก็ไมเขาใจ. 

 
เรื่องของศีลธรรมก็คลาย ๆ กันอีก  เมื่อเขาประพฤติปฏิบัติอยูพอ 

สมควร  มีความสงบสุขไดเปนที่พอใจแลว  ก็ไมตองรูวามันมีอะไรที่เปนขอ 
ปลีกยอยโดยรายละเอียด.  นี่เราจึงตองมาพูดกันใหม ;  เพราะยิ่งเดี๋ยวนี้มันถึงยุค 
ที่เรียกวา  วิกฤติกาล  กําลังเปนปญหาหนัก. 

 
....         ....         ....         .... 

 
แผนดินของศีลธรรม   คือ   อุดมคติ  ที ่ถ ือวา   “สัตวทั ้งหลาย 

เปน เพื ่อนทุกข  เกิด   แก  เจ็บ   ตาย   ดวยกันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น ”.  ถายังมี 
ความรูสึกอยางนี้อยูในใจแลว  ก็เรียกวามันมีแผนดินใหตนไมงอก ;  หมายถึง 
ตนไมของศีลธรรมมันจะงอกอยูบนแผนดิน  คือความรูสึกของคนที่วา  “สัตว 
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ทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด   แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น “ดังมีรายละเอียด 
ที่เคยพูดกันมามากแลว. 

 
ทีนี้  ตนไมตองมีน้ํากิน  ไมมีน้ํามันก็แหงตายหมด ;  ตนไมศีลธรรมก็ 

ตองมีน้ํากิน    คือ ความไมเปนทาสแกกิเลส  ความไมเปนทาสแกอายตนะ. 
ความเปนทาสแกกิเลส  มันรอน  มันเปนน้ําไมได ;  ตองไมเปนทาสของกิเลส 
จึงจะเปนของเย็น  เหมือนกับนํ้าที ่จะมารดตนไมศีลธรรม.  เลิกความเปนทาส 
ของอายตนะกันเสีย  ก็จะมีน้ํามาใหตนไมตนนี้กิน. 

 
สวนแรธาตุที่ เปน   อาหารในดิน   นั้นคือ   การบั งคับ จิต   บังคับ 

ความรูสึก ;  อยาใหความรูสึกมันพลุงพลานไปตามอารมณ.  ฝายที่เลวราย 
ก็บังคับไวโดยเด็ดขาด,  แมฝายที่เรียกวา  ไมเลวราย  ก็ตองบังคับไวใหอยูใน 
ลักษณะที่พอเหมาะพอดี ;  อยางนี้เรียกวามันมีความถูกตองในความเปนอยู  เปน 
เหมือนกับอาหารของตนไมศีลธรรม. 

 
 ตองมี  แสงแดด  ตนไมจึงจะอยูได  ตนไมศีลธรรมก็ตองการปญญา 

ซึ ่ง เป นแสงสวาง   คือความรู ค วาม เข า ใจถูกต อ งในสิ ่งทั ้งหลายทั ้งปวง 
ตามที ่เปนจริงวาเปนอยางไร.  นี ้จะเปนแสงแดดเลี ้ยงตนไมศีลธรรมใหเจริญ 
งอกงาม. 

 
 ในที่สุด อุณหภูมิ  ที่พอเหมาะพอดี  ที่ตนไมจะเกิดจะงอกนี้  เราเล็งถึง 

ศรัทธา  ความเชื่อที่พอดี  หรือถูกตอง.  อยามีความเชื่องมงายอีกตอไปเลย ; 
มีสติปญญาอยางถูกตองตาที่เปนจริง  ในธรรมชาติ  ในตัวของธรรมชาติ  แลวก็จะ 
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มีความรูความเขาใจ  ความเชื่อหรือความคิดเห็นอะไรที่ถูกตอง  ที่หลอเลี้ยงตนไม 
ศีลธรรมนี้ใหเจริญได. 

 
นี้สวนที่เปนรากฐานมีอยูเปนหัวขอใหญ ๆ อยางนี้  แลวขอปลีกยอย 

มันก็ออกมาอีกไดมาก  คือออกมาจาก ๕ อยางนั้นไดอีกมากมายเปนขอปลีกยอย 
เรียกวา   สิ ่งที ่มาดวยกัน   คือจะมี  หิริ - ความละอายตอบาป ,  โอตตัปปะ- 
ความกลัวบาป ,  เมตตา   - ความรัก เพื ่อนมนุษย,  ขันติ - ความอดทน , 
สัจจะ   - ความจริง ใจ ,  ทมะ  - การบังค ับต ัว ไวได ,  จาคะ  – ความ เส ีย 
สละสิ่งที่ควรเสียสละ,  และอะไรอื่นอีกมากมาย  กระทั่งสิ่งสุดทายที่จะเรียกก็คือ 
ความบริสุทธิ์ ;  แลวจะมีความบริสุทธิ์อยูไดไมมีโทษ  ไมมีความผิด.  ทั้งหมดนี้ 
เปนเรื่องรากฐานของศีลธรรม ;  ขอย้ําไวอยางนี้. 

 
[เร่ิมการบรรยายโดยหัวขอแหงครั้งนี้ ] 

 
ทีนี้ ก็มาถึงเรื่องที่ตั้งใจจะพูดกันในวันนี้  คือเรื่อง  ตน  ลํา  ของ 

ศีลธรรม. 
 
รากของตนไมศีลธรรม   คือ   อุดมคติที ่ถูกตอง   ตน   ลํา 

ของตนไมศีลธรรม   นั้น    คือการปฏิบัติที่ถูกกตอง ,   ดอก   ผล  ของ 
ตนไมศีลธรรม  คือ  สันติสุขและสันติภาพ ;  ขอใหจําไวเปนหลักทั่ว ๆ ไป. 

 
ท ีนี ้  จะพ ูดก ัน เฉพาะส วนที ่จ ะ เป นลําต นของศ ีล ธรรม .  สิ ่งที่ 

เรียกวา  ลําตน  คืออะไร  ของใหรูความหมาย. 
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ถาม :  มีคํ าที่ ใชกันอยู  ๒ คํา   : ลําตนก็มี ,  ตนลําก็มี  ;  คําวา  “ลําตน ” 
กับคําวา  “ตนลํา”  นี่มันตางกันอยางไร  คุณประยูรวาอยางไร ? 

 
ตอบ :  ลําตน  หรือตนลํา  ตอนนี้ผมเขาใจวา  มันนาจะเหมือนกัน.  
 
ถาม :  คุณทองวาอยางไร  นี่เปนครู  คนที่เปนหมอบอกวาเหมือนกัน  คนที่ 

เปนครูวามันตางกันอยางไรไหม ? 
 
ตอบ :  ลําตน  กับตนลํา  ผมวาเหมือนกัน  คือสวนที่ตอมากจากโคน  และ 

ก็เปนทางเดินของอาหารสูปลายตนไม. 
 
ถาม :  คุณชวน  ตนลํา  กับ  ลําตน  เหมือนกันไหม ?  ถาตางกันอยางไรก็วาไป. 

  
ตอบ :  กระผมมีความเห็นวาตางกันครับ.  ถาลําตนจะตองมีกิ่ง  มีกาน  แตก 

สาขาออกไป  แตถาตนลําคงจะหมายถึงตนไมประเภทมีขอ  มีลํา 
มากกวา 

 
ถาม :  คุณล้ํา  ตนลํา  กับ  ลําตน ? 
 
ตอบ :  ตนลํา  กับ  ลําตน  ผมเขาใจวา  คงจะแตกตางกันบาง.  ลําตนก็หมาย 

ถึงสิ ่งที ่ไมมีสาขาออกไป  คือเปนลําตน.  ตนลํา  ก็หมายถึงสิ ่งที ่มี 
สาขาออกไป  มีกิ่งกานสาขาออกไป. 

 
ไดทั้งนั้น  แลวแตจะพูด ;  พูดได.  นี่คือความยากลําบากของภาษา 

มันเปนเรื่องของภาษา ;  แตโดยที่แทแลวมันจะเหมือนกันไมได ;  มันตองมี 
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ความหมายตางกัน.  ทีนี ้  เราเรียนภาษาไมพอ,  เรารูภาษาไมพอ  เราจึง 
ไมรูความตางของคําวา  ตนลํา  กับคําวา  ลําตน. 

 
ลองไปนึกถึงคําพูดบางประโยค  ที่เราใชคําเหลานี้พูดซิ :  “เปนตน 

เปนลํา,  เปนลํา  เปนตน”.  ตนลํา  กับ   ลําตน  ไมไดเปนคําเดียวกันแท ; 
มุงหมายพูดกันถึงความหมายอื่นจากกัน.  ตนลํา  ก็คือวา  มันมีตน  มีลํา, 
มัน  ไมเหลวควางไป  ในอากาศธาตุ ;  มันมีตน  มีลํา  ใหเห็นกันอยู,  และเรา 
หมายถึง  ตนลําที่มันเปนแกนสาร.  เราจะไมเรียกผักบุงวาตนลําก็ได  ไมเปน  
ตน   ไมเปนลํา  ;  แตตนไมเราเรียกมันเปนตนเปนลํา .  ที่เรียกวา  ลําตน 
ก็คือ  สวนที่มันเปนตน  ที่มันใหญ  เปนสวนสําคัญ  ที่จะทรงตัวมันไว. 

 
เดี ๋ยวนี ้ เราจะพูดถึง   ลําตน   นี่  มากกวาที ่จะพูดถึง   ตนลํา .  

“ลําตนของศีลธรรม”  แตเราจะพูดวา  ตนลําของศีลธรรมก็ไดเหมือนกัน  คือ  
เอาสวนที่มันเปนตน  เปนลํา  มันไมเควงควางเปนอากาศธาตุ.  แตถาพูดวา 
ลําตน,  เอาตรงที่มันล่ําสัน  แนนหนา  เขมแข็ง  เปนของตั้งมั่นอยูได. 

 
ถาพูดวา  “ลํา”  เฉย ๆ  ก็คือ  แสดงถึงรูปราง  เปนทรวดทรงที่ตรง 

ขึ้นไป  และโดยมากก็หมายถึงกลม ;  เชน  ลําออย  หมายถึงวา  มันเปนลํา.  
แตถาตนไมใหญ ๆ ก็หมายถึงสวนกลางอยางที่เราเห็นอยูสะพรั่งไปในที่นี้  วาลําตน 
มันอยูตรงไหน. 

 
ถาม :  ถาถามวา  ลําตน  อยูที่ตรงไหน  ตอบวาอยางไร ? 
 
ตอบ :  ระหวางโคนกับปลาย  ครับ. 

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

www.buddhadassa.in.th



ตนลําแหงศีลธรรม ๓๖๑

นั ่นแหละถูกที ่สุด  ;  ระหวางรากกับกิ ่ง   คือลําตน .  สวนนั ้น 
มันใหญ  มันแข็ง  มันเปนที่ทรงตัว  และควรจะเรียกไดวา  ศูนยกลางดวย  คือ 
ตรงกลาง.  ขางลางลงไปเปนรากอันมากมาย,  ขางบนขึ้นไปเปนกิ่ง  เปนใบ 
อันมากมาย.  ที่อยูตรงกลางนี้ เปนลําตน. 

 
ถาม :  แกนของตนไมอยูที่ตรงไหน  คุณประยูร ? 
 
ตอบ :  แกนของตนไมอยูตรงใจกลางของลําตนอีกทีหนึ่ง. 

 
ถาไมรูวา  แกนของตนไมอยูที ่ตรงไหน  แลวก็คงจะพูดเรื่องนี้กัน 

ไมได  วาแกนของตนไม  มันก็อยูที่ลําตนไม ;  หมายถึงตนไมมีแกน ;  จะแกน 
ขางนอกหรือแกนขางใน  ก็ลวนแตอยู ที ่ลําตนทั ้งนั ้น.  ไมไผมีแกนขางนอก 
เปนไมประเภทมีแกนขางนอก  เราตองเรียกวา  มันมีแกนเหมือนกัน.  ตนหมาก 
ตนมะพราว  มีแกนขางนอก,  ไมที่เขาเรียกกันวา  ปาลมท้ังหลายมีแกนขางนอก, 
ไมธรรมดานี่มีแกนขางใน  ขอแตใหมีแกนเปนใชได ;  ถาไรแกนก็ใชไมได. 

 
ฉะนั ้นแกนของมันเปนเครื่องทรงตัว   ใหแนนหนา   ใหถาวร 

ใหดํารงอยูได ;  เราจึงควรปรารถนาวา  ตนไมศีลธรรมของเรานี้  จะตองมีแกน ; 
ตนไมแหงศีลธรรม  “พฤกษาแหงศีลธรรม”  เรียกใหเพราะสักหนอย. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ถาม :  เมื่อตนไมธรรมดามีแกนอยางที่เราเห็น ๆ กันอยู  พฤกษาแหงศีลธรรมนี่ 

มันมีอะไรเปนแกน ?  ใหคุณวาเอาเองกอน  นึกเอาเองกอน  สันนิษฐาน 
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เอาเองกอน,  ถารูจริงก็บอกมาเลย  วาตนไมของศีลธรรมนี่  มีอะไร 
เปนแกน ? 

 
ตอบ :  ตนไมแหงศีลธรรมก็มี  วิมุตติ  เปนแกน ;  มีการหลุดพนเปนแกน. 

 
ถาม :  เอา,  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  ผมคิดวา  หลักของศาสนายอมเปนแกน. 
 
ถาม :  อะไรบาง  เปนหลักของศาสนา ? 
 
ตอบ :  อยางศาสนาพุทธก็จะตองมีอริยสัจจ ๔ เปนแกน. 
 
ถาม :  คุณชวน ? 
 
ตอบ :  กระผมมีความเห็นวา  เบ็ญจศีล  เบ็ญจธรรม  เปนแกนของศีลธรรม. 

 
ถาม :  เอา,  คุณล้ําละ  มีอะไรเปนแกน ? 
 
ตอบ :  มีความถูกตองเปนแกน. 
 
ถาม :  มีความถูกตองเปนแกน,  ถูกตองของอะไร ? 
 
ตอบ :  ถูกตองของสัจธรรม. 
 
ถาม :  ถูกตองของสัจธรรม.  แลวมันเกี่ยวกับมนุษยอยางไรละ ? 
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ตอบ :  เกี่ยวกับการปฏิบัติ. 
 
ก็พูดวา  ความถูกตองของการปฏิบัติเสียใหมันรูแลวรูรอดไป  ทําไม 

จึงมัวมาออมอยูละ.  มีความถูกตองของการกระทํา  ทางกาย   ทางวาจา 
ทางใจเปนแกน.  นี้จะพบความหมายเพิ่มขึ้นมาอีกอยางหนึ่งที ่คุณประยูรวา 
ตามพระบาลี  วา  มีวิม ุตติเป นแกน ,  พรหมจรรยนี ้ม ีว ิม ุตติเปนแกน   ก็ 
หมายถึงประโยชนสูงสุด  ที่มีคาที่สุด,  ตนไมถลกผิวออกไปแลว  ถึงเปลือก, 
ถลกเปลือกออกแลวถึงกระพี้,  ถลกกระพี้ออกแลว  จึงถึงแกน ;  ดีที่สุดอยูที่แกน. 
สวนพรหมจรรยนี ้   หรือ  พระพุทธศาสนา   มีวิมุตติ เปนแกน  :  มีศีล ,  
ในศีลเขาไปเปนสมาธิ,  ในสมาธิเขาไปเปนปญญา,  ในปญญาเขาไปอีก  จึงจะ 
เปนวิมุตติ  นี่เปนการกลาวอยางเปรียบเทียบกับเรื่องของตนไม. 

 
เดี๋ยวนี้  เราไมเล็งถึงอยางนั้น  เราจะเล็งถึงตัว  การประพฤติ  การ 

กระทํา   วาเปนตัวแกนของศีลธรรม .  ถาไปพูดถึงวิมุตติแลวมันเปนผล 
ที่ไดรับ  เปนความสงบสุข. 

 
ถาม :  ถาพูดถึงผลท่ีไดรับเปนความสงบสุขแลว  ควรจะเปรียบดวยอะไรของ 

ตนไม ?  คุณทอง  ถาเล็งถึงผลคือความสงบสุข  ควรจะเปรียบดวยอะไร 
ของตนไม ? 

 
ตอบ :  ดวยลูกของมัน. 

 
จะตองเปรียบดวยดอก  ดวยลูกอะไรของมัน  ที่เปนประโยชนสุดทาย. 

ถาพูดถึงลําตน  เราควรจะเปรียบดวย การประพฤติ  หรือ การกระทํา  ที่จะทํา 
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ใหเกิดลูก  เกิดผล ออกมา.  ฉะนั้น  ที่คุณล้ําวานี้ใกลชิดที่สุด  คือความถูกตอง 
ของการกระทํา  นั่นแหละเปนแกน  หรือเปนตัวลําตนอันแข็งแกรงของตนไม. 
เพราะฉะนั้น  เราหันไปเพงดูความถูกตองของการประพฤติ  หรือการกระทํา  ใหมัน 
ยืนหยัดอยูอยางแนนหนาแนนแฟน  อยางกะวาเปนลําตน. 

 
ถาม :  การประพฤติกระทําใหถูกตองนี้  จะแบงออกไปไดสักกี่อยาง  กี่ชั้น 

กี่ระดับ ? 
 
ตอบ :  แบงไดเปน ๔ ชั้น. 
 
ถาม :  อะไรบาง ? 
 
ตอบ :  ๑. เอาจากภายนอกเขาไป   คือการประพฤติปฏิ บัติใหถูกตองตอ . 

สิ่งที ่เปนวัตถุอยูรอบตัวเราและ,  ๒. ถัดเขาไปก็เปนความประพฤติ 
ใหถูกตองตอรางกายของเราแลว,   ๓. เขาไปขางในอีก  ก็ประพฤติ 
ใหถูกตองกับจิต  ที่เกี่ยวเนื่องกับกาย,  แลว ๔. ขางในสุดทาย  ก็เปน 
การปฏิบัติใหถูกตองตอจิตสวนลึก  ซึ่งทางนี้ชอบใชคําวาวิญญาณ   
คือสติปญญา  ความคิด  ความเห็น.  ปฏิบัติตอจิตสวนนี้  ใหมันถูก 
ตองดวย ;  รวมเปน ๔ ชั้น. 

 
ถาม :  คุณประยูรเขาแบงออกเปน  ๔  อยาง  ใหมีความถูกตองตอวัตถุ  หรือ 

ของวัตถุที่อยูรอบตัวเรา,  ใหมีความถูกตองอยูที่เนื้อตัว  รางกายของเรา, 
มีความถูกตองอยูที่จิตใจของเรา,  และมีความถูกตองอยูที่วิญญาณหรือสติ 
ปญญาของเรา,  ก็ถูก.  ถาพูดอยางอื่นจะพูดอยางไรไดอีก  คุณทอง ? 
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ตอบ :  มีความถูกตองอยู ๒ อยาง หรือ ๒ ระดับ  :  ระดับมีตัวตน  กับระดับ 
ที่ความหมดจากมีตัวตน. 

 
นี่พูดในรูปแบบของปรัชญาไปแลว   :  ระดับท่ีมีตัวตนก็ถูกตองอยาง 

หนึ่ง.  คนพวกหนึ่งมีตัวตน ;  เขาก็มีความถูกตองของเขาไปแบบหนึ่ง  แนนอน. 
สวนคนพวกหนึ่งเขาเมองเห็นความไมมีตัวตน  เห็นเปนขันธ  ธาตุ  อายตนะ  ตาม 
ธรรมชาติ  ก็มีการปฏิบัติที ่ถ ูกตองของเขาอีกแบบหนึ ่ง  นี ้ก ็ใชได ;  แตเปนหลัก 
ที ่ส ูงไปสําหรับประชาชนทั ่ว  ๆ  ไปจะถ ือ เป นหล ัก .  ไม ใช ผ ิด  ;  แต ม ันย ังอยู 
นอกวงของการที่จะเอามาพูดสําหรับการปฏิบัติเรื่องศีลธรรม ;  มันเปนรูปแบบ 
ของปรัชญา. 

 
ถาม :  คุณชวน  จะพูดอยางไร,  ความถูกตองของอะไร ? 
 
ตอบ :  กระผมมีความเห็นวา  ความถูกตองมีอยู  ๒ อยางเหมือนกัน   คือถูก 

ตองในทางปฏิบัติ เพื่อตนเอง  กับความถูกตองในทางปฏิบัติ เพื่อผู 
อื่น. 

 
ถาม :  นี่ก็เปนนักสังคม  จึงบอกวาปฏิบัติถูกตองมีอยู ๒ ชั้น  คือถูกตองภายใน 

ตัวเอง  และถูกตองที่มันเกี่ยวออกไปถึงสังคม.  คุณล้ําละ ? 
 
ตอบ :  ความถูกตองนี่ตองใหพรอมดวย  กาย  วาจา  ใจ,  นี่พูดสั้น ๆ. 
 

คําวาพรอมดวยกาย   วาจา   ใจ   นี้   เปนหลักพื้ นฐานทั่ วไป ,  ยังไม 
หมด ;  เวนแตจะขยายคําวา  “ใจ”  ออกไปถึงสติปญญา  หรืออะไรดวย. 
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เราจะถือตามหลักของพระพุทธศาสนาสําหรับพูดจา  งายกวา  ไมตอง 
บัญญั ติขึ้น ใหม   แลวก็ รูจักกันทั่ วไป  ;  เอาสิ่ งที่ วา   พูดกันติดปาก   เปน 
หญาปากคอก  นั่นแหละ  วา  ถูกตองในที่นี้  แบงออกเปนสาม  คือ  เรื่อง ศีล 
ขันธ-กองศีล ,  สมาธิขันธ  - กองสมาธิ,  ปญญาขันธ  - กองปญญา . 
ขันธก็แปลวาลําตนเหมือนกัน  คนที่เรียนรูบาลีไดเปรียบคนที่ไมรู  ใชไหม ? 
อยาวาเราเอาเปรียบนะ  คือวา  พูดตามหลักพระบาลี  ขันธ  แปลวา  ลําตน 
เหมือนกัน   หรือกลุ ม   หรือกอง   หรือวาที ่มันเปนชิ ้นเปนอันได.  ศีลขันธ 
แปลวา   กองศีล ,  สมาธิขันธ  กองสมาธิ,  ปญญาขันธ  กองปญญา . 
แตในที่บางแหงคําวา  ขันธ  แปลวา  ลําตน  ก็ได ;  ก็หมายถึง  ความถูกตอง  
๓ ชั้น ;  อยาแปลวา ๓ อยางเลย,  แปลวา ๓ ขั้นดีกวา. 

 
ความถูกตองชั้นแรก  คือ  ศีล  ขันธ  หมายถึง  ถูกตองทางกาย 

ทางวาจา,  รวมทั้งวัตถุภายนอก  ที่เนื่องกันอยูกับกายและวาจา ;  นี่เรียกวา 
ชั้นศีล  ลําตนในชั้นศีล.  ถาจะวาเปนชั้นเปลือกก็ดูจะหยาบคายไปนัก  ก็ไมคอย 
อยากจะพูด ;   คือวาลําตนนี่เรามีชั้นเปลือก  ชั้นกระพี้ และช้ันแกน.  ตนไมตน 
หนึ่ง  มันมีชั้นเปลือกนอก  ชั้นกระพี้เนื้อออน,  แลวจึงถึงแกน. 

 
ศีลนี้จะเปรียบดวยชั ้นเปลือก ;  เปลือกมีความสําคัญมากนะ ; 

เดี ๋ยวจะวา  “เปลือก”  แลวไมมีคาอะไร.  ไมมีเปลือกแลวตนไมอยู ไมได ; 
ฉะนั้น  ความสําคัญชั้นเปลือก  ดูไดที่ตนไมตามธรรมดา  วาเปลือกนี้สําคัญ 
สําหรับตนไม   คือวา  เปนทางเดินของอาหาร  ของอะไรบางอยางก็มี ;  และ 
ทําหนาที่สรางกระพี้ขึ้นมา  เปลือกคอย ๆ สรางกระพี้ขึ้นมา,  แลวกระพี้คอย ๆ  
สรางแกนเขาไป.  ถาไมมีเปลือก  แลวมันไมมีอะไรที่จะสราง ๒ สิ่งนี้  ตนไม 
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ก็ตาย ;  โดยสวนใหญมันทําหนาที่เอาอาหารที่ปรุงจากใบมาหลอเลี้ยงลําตนทั่วไป 
กระทั่งราก.  เปลือกทําหนาที่เปนชีวิต  เปนทางเดินของชีวิต. 

 
ทีนี้เอาศีลเปรียบกับเปลือก  ก็อยาหาวาทารุณ  หรือวาตีราคาศีล 

นอยไปเลย  ;  ตีราคาอยางสูงสุดดวยเหมือนกัน   วาศีลนี่เปรียบเหมือน 
กับลําตน  ชั้นเปลือก ;  เอาอาหารที่ปรุงที่ใบโดยแสงแดดไปหลอเลี้ยงทั่วตน, 
แลวก็สรางกระพี้ออน ๆ ขึ้นมาเรื่อย,  แลวกระพี้คอย ๆ  แกเขา   แลวกลายเปน 
ชั้นแกน ;  ฉะนั้นเราจึงถือวา  ศีลขันธ - กองศีล  นี่เปนความถูกตองที่กาย 
ที่วาจา,  และวัตถุทั ้งหลาย  อันแวดลอมกาย  วาจา  อยู ;  เครื่องใชไมสอย 
เครื่องนุงหม  อะไรก็ตามที่มันเปนวัตถุ  ตองพลอยถูกตองไปดวย  ตามกาย  วาจา. 

 
ความถูกตอ งชั้น  ๒  ก็คือสมาธิขันธ    -สวนที่ เปนสมาธิ  ;  

นี ่ค ือความถูกตองสวนจิตใจโดยตรง .  มีความถูกตองในทางจิต   จิตมี 
สมรรถนะ  ทําหนาที่ทางจิต  โดยเฉพาะก็คือสิ่งที่เรียกวา  สมาธิ  นั่นเอง.  ถามี 
สมาธิแลวก็ทําอะไรได ;  นี้ก็หมายถึงชั้นกระพี้ที่รองมาจากแกน. 

 
ความถูกตองชั ้น  ๓  ก็คือ   ปญญาขันธ  -กองปญญา  ;  นี ้ค ือ 

ความถูกตองทางความคิด  ความเชื่อ  หรือถูกตองของปญญา ;  ซึ่งเราเรียก 
กันเดี๋ยวนี้วา  ทางวิญญาณ  ไมไดใชคําวา  จิต ;  จิตเอาไปใชในเรื่องจิตโดยตรง. 
นี้เปนปญญาของจิต   ความรูของจิต  ความคิดของจิต  ก็เลยเปนแกนแข็ง 
อยูขางใน. 

 
ไดลําตนเปน   ๓  ชั ้น   :  ชั ้น เปลือก   ชั ้นกระพี ้  และชั ้นแกน  ; 

สามอยางนี้แยกกันไมได  ขืนแยกออกไปแลว  มันก็ลมละลาย.  ตนไมนี่แหละ 
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จะไปแยกแกนออกจากกระพี้  หรือแยกกระพี้ออกจากเปลือก ;  นี้ไมได  มันตอง 
ตายแน.  เชนเดียวกับศีลแยกออกจากสมาธิและปญญาไมได,  สมาธิ 
แยกออกจากศีลและปญญาไมได ;  ปญญาก็แยกออกจากศีลและสมาธิไมได,  ทั้ง  
๓ อยางตองไปดวยกันเสมอ  จึงจะเปนลําตนที่เขมแข็ง  ที่สมบูรณ  ที่สําเร็จ 
ประโยชนได. 

 
รวมความวา   ตนพฤกษาแหงศีลธรรมนี ้  เรามีลําต นคือ   ศีล 

สมาธิ  ปญญา,   อยางที่เรียกในพระพุทธศาสนาวา  ไตรสิกขา,  จะขยาย 
ออกไปเปนมรรคมี ๘ ประการก็ได,  และอยางอื่น  ๆ  ก็ไดอีกมาก .  แต 
ใจความสําคัญมันอยูที่คําเพียง  ๓  คํา  คือคําวา  ศีล  สมาธิ  และปญญา ; ศีล 
คือถูกตองทางกาย  ทางวาจา  และวัตถุที่แวดลอม,  สมาธิคือถูกตองทางจิต, 
ปญญาก็ถูกตองทางสติปญญา  ความรู  ความคิด  ความเชื่อ.   ฉะนั้นเราทํากาย 
วาจา   ใหถูกตองและปรกติ,  ทําจิตใหปรกติ  และทําปญญาใหปรกติ ; 
อยาใหเปนมิจฉาทิฏฐิ  เราก็มีตนไมแหงศีลธรรม  ที่จะพึ่งพาอาศัยได. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ถาม :  ทีนี้  คําวา  ศีล  แปลวา ปรกติ,  คําวา ปรกติ  กับคําวา  ถูกตอง  นี้ 

ตางกันอยางไร ?  ชวยคิดดูใหดี ๆ.หนอย.  อยาสะเพรา.  ความปรกติ 
กับความถูกตอง  นี้ตางกันอยางไร   คุณประยูร ? 

 
ตอบ :  ความถูกตองหมายไปถึงในแงเหตุของมันครับ  แลวก็ความปรกตินั้น 

ควรจะเปนในแงของผล. 
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ถาม :  เอา,  คุณทอง  ความปรกติกับความถูกตองตางกันอยางไร ? 
 
ตอบ :  เหมือนกับท่ีคุณหมอวา. 
 
ถาม :  คุณชวน ? 
 
ตอบ :  กระผมมีความเห็นเหมือนกับคุณหมอ. 
 
ถาม :  เอา, คุณล้ํา คนสุดทาย ? 
 
ตอบ :  ความปรกติอยูที่ศีลกับสมาธิ,  สวนความถูกตองอยูที่ปญญา. 
 

เราเรียนภาษาพรอมกันไปในตัว.  สามคนที่พูดวา  ความถูกตอง 
เปนเหตุใหเกิดความปรกติ  ยอมแสดงอยูแลววา  ความถูกตองกับความปรกตินั้น 
มิใชสิ่งเดียวกัน ;  ตางกันโดยที่อันหนึ่งเปนเหตุ,  อันหนึ่งเปนผล.  สําหรับ 
ศีล  สมาธิ  ปญญา  นั้น ;  ศีลเปนเหตุของสมาธิ,  และสมาธิก็เปนเหตุของ 
ปญญา,  หรือเปนเหตุของกันและกันได  จึงคําตอบนี้ยังไมตรงกับปญหา 
ที่จะชี้ใหเห็นวา  ความถูกตองกับความปรกตินั้นตางกันอยางไร.  ถาศีลกับสมาธิ 
เปนเหตุ  ปญญาเปนความถูกตอง  มันก็ยังไมถูกนักเพราะวามันยังมากกวานั้น ; 
คือตางฝายตางกลับเปนเหตุกันก็ได 

 
นี่ขอถือโอกาสบอกเปนการสอดแทรกตรงนี้หนอยวา  ธรรมะท้ังหลาย 

ไมอาจจะเปนเพียงเหตุโดยสวนเดียว  ไมอาจจะเปนเพียงผลโดยสวนเดียว ; 
ธรรมะอยางเดียว  ชื่อเดียว  บางเวลาบางกรณีมันเปนเหตุ,  หรือบางกรณีบางเวลา 
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มัน เป นผล ,  เป นผลแล ว   มันกลายเป น เหต ุ.  ไม ม ีอะไรที ่จะ เป น ได เพ ียง 
อยางเดียว  คือเปนเหตุอยางเดียว  หรือเปนผลอยางเดียว. 

 
ให จําไว เหม ือนก ับว า   แม ก ับล ูกนั ่นแหละ   :  แม จะเป น เหต ุให 

เก ิดลูก ,  เดี ๋ยวล ูกก็เป น เหตุให เก ิดลูกตอ  ๆ  ไปอีก  ;  คือผลัด เป นแม  ผลัด 
เปนลูก .  นั ่นคือเหตุกับผล    :  ไมมีสิ ่งใดจะเปนเหตุโดยสวนเดียว,  หรือเปน 
ผลโดยสวนเดียวได,  ในบรรดาสังขารธรรมทั้งหลาย. 

 
เดี๋ยวนี้  เราจะพูดกันเฉพาะคูเปรียบเทียบวา  ความถูกตอง  กับความ 

ปรกตินั้นตางกันอยางไร.  ถาจะใชคําวา  ความถูกตองเปนเหตุ  ความปรกติเปนผล ; 
มันก็พอจะไดอยู  การปฏิบัติใหถูกตองก็จะมีผล  คือความปรกติสุข. 

 
ถาม :  ทีนี้ ๒ อยางนี้แยกกันไดไหม  คุณประยูรวาแยกกันไดไหม ? 
 
ตอบ :  แยกกันไมได. 
 
ถาม :  แยกกันไมได  ทําไมคุณจึงพูดกันไดคนละทีละ ? 
 
ตอบ :  ถาจะแยกในแงปริยัติ  ในแงทฤษฎีพูดได ;  แตในแงปฏิบัติแลวแยก 

กันไมได  เชนเดียวกับแสงสวางและดวงเทียน. 
 
คือวาในแงของการพูดจาอยางนี้  เราแยกกันได  พูดกันคนละทีได ; 

แตโดยพฤตินัยที ่เปนไปอยู จริง  แยกกันไมได.  ถาจะมีปรกติสุข  ก็ตองมีความ 
ถูกตอง,  ถามีความถูกตองก็ตองมีความปรกติสุข ;  ฉะนั ้น  ความเปนอยู จริงนี้ 
ไมแยกกัน.  แตถาจะเปนการพูดจา  หรือเปนทฤษฎี  เปนนิตินัย  ก็พอจะแยก 
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กันไดวา  อันหนึ ่งเปนเหตุ,  อันหนึ ่งเปนผล.  แตเมื ่อมันสําเร็จประโยชนแทแลว 
มันไมแยกกัน ,  มันไมอาจจะแยกกัน  ;  ถาแยกกันมันจะไมสําเร็จประโยชน. 
ถาเหตุอยูเสียทางหนึ่ง  ผลอยูเสียทางหนึ่ง  มันก็ไมสําเร็จประโยชนขึ้นมาได. 

 
ทีนี ้ศ ีลธรรมมีส วนที ่เป นเหตุ  และในสวนที ่เป นผลดวยเหมือนกัน  ; 

เราตองการผลอะไร  เราก็ตองสรางเหตุของสิ่งนั้น.  ถาเราตองการความสงบสุข ; 
เราก็ตองสรางเหตุของความสงบสุข. 

 
ถาม :  เมื่อเราพูดวา  การกลับมาแหงศีลธรรมนี่  เราหมายถึงศีลธรรมที่เปนเหตุ 

หรือหมายถึงศีลธรรมที่เปนผล  คุณทองวาอยางไร ? 
 
ตอบ :  ทั้ง ๒ อยางครับ. 
 
ถาม :  ถูกแลวมันตองมีทั้ง  ๒ อยาง.  นี่ลองหยั่งถามดูวา  ลืมหรือเปลาวา  ถามัน 

แยกกันแล ว   มันก็มาไม ได   เพราะม ันต องมาด วยก ันเสมอ  ?  คําว า 
ศีลธรรมที่จะตองกลับมานี้  โดยเฉพาะอยางยิ่งตองกลับมาในสวนที่เปน 
เห ต ุ  กล า ว ค ือ   ร า ก ฐ าน แห ง ศ ีล ธ ร รม   นั ้น แห ล ะ   จ ะต อ งม า ,  
แลวตัวศีลธรรมก็จะตองมา.  ทีนี ้ผลที ่จะเกิดอีกในระยะหลังก็จะยังมี 
มาอีก  หลายทอด  หรือหลายตอนดวยกัน. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ทีนี้   จะมาดูตอไปถึงเรื่องสิ่งทั้ง  ๓ นี้  คือ   ศีล สมาธิ ปญญา.  นี่ทั้ง  

๓ อยางนี้   จําหั วขอใหแมนยํากอน   :  ศีล  ถูกตองทางกาย   วาจา   และวัตถุ 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม ๓๗๒

ที่เนื่องอยูดวย,  สมาธิถูกตองทางจิต,  ปญญาถูกตองทางความรู  ความคิด 
ความเห็น. 

 
ทีนี้  สิ่งที่เปนรากฐานของศีลธรรม  ที่เปรียบเหมือนกับรากฐานของ 

ตนไม  ขอที่ ๑.  คือความยอมรับถือ  หรือวารูสึกแลวก็ถือยูในจิตใจวา  “สัตว 
ทั้งหลายเปน เพื ่อนทุกข  เกิด   แก  เจ็บ   ตาย    ดวยกันทั ้งหมดทั้งสิ ้น ” 
นี้เปนรากฐานของศีลธรรม. 

 
ถาม :  เมื่อรากฐานอันนี้มีแลว  ทําใหมีศีลไดอยางไร ?  จะเกิดเปนตนขึ้นมาได 

อยางไร  คุณประยูร ? 
 
ตอบ :  เมื่อเรายอมรับความจริงวา  “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อน  เกิด  แก  เจ็บ 

ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น”  แลว  ศีล  ที่เราวาหมายถึงความถูกตอง 
ของกายและวาจานั้นก็จักมี ;  มันจะไปเบียดเบียน  ไปทํารายซึ่งกัน 
และกันไมได  ในความจริงขอนั้น.   ฉะนั้นเมื่อไมเบียดเบียน  ไม 
ทําใหคนอื่นเขาเดือดรอน  อยางนี้มันก็อยูในความหมายของคําวา  ศีล 
อยูแลว. 

 
ถาม :  คําวา  “ยอมรับวา”  นี่หมายความวา   เขาปฏิบัติหรือเปลา ? 
 
ตอบ :  การยอมรับอยางนี้  ตองปฏิบัติดวย. 
 
ถาม :  เขายอมรับ  แลวเขาไมปฏิบัติ  ไดไหม ? 
 
ตอบ :  อยางนั้นก็เปน  ศรัทธา  ที่งมงายอยางที่ไดกลาวเมื่อคราวที่แลว. 
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ควรจะรูความแตกตางระหวางของ ๒ อยาง : เชนศีล  กับกฎหมาย. 
เรื ่องกฎหมายมัน เรื ่องบังคับ  ;  เ รื่อ งศีล เปน เรื ่องของความรูส ึกผิดชอบ 
ชั่วดี,  หรือความสมัครใจ.  ทางกฎหมายนั้น  มีกฎหมายแลวตองยอมรับกฎหมาย ; 
แตแลวก็ไมปฏิบัติตาม   นั่นมันใชไมได.  แตถาเรื่องศีลธรรมนั้นเปนเรื่องของ 
ความรู ส ึก   ไมไดเพียงแตตองยอมรับ  ;  คือมันรู ส ึกดวยใจจริงวา   “สัตว 
ทั้งหลายเปนเพื ่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น” ; จึง 
สมัครปฏิบัติ. 

 
ถาเป นความรู ส ึกจากใจจริง  ๆ  แล ว   ม ันปฏ ิบ ัต ิท ันท ี,  มันต อง 

ปฏิบัติตามความรูสึกเสมอ.  สวนการยอมรับน่ี,  เราอธิบายใหเขายอมรับ  หรือเขา 
รับเพราะเขาไดคิด  ไดยิน  ไดฟง  แตยังไมรูสึกก็ไดเหมือนกัน ;  ฉะนั้น  ใชคําวา 
“รูสึก” ปลอดภัยกวา  “ยอมรับ”  เราไมตองการแตเพียงใหทุกคนในโลกยอมรับ. 
ขอนี ้ม ันไมพอ   : เราตองการใหทุกคนรู ส ึกดวยใจจริง  หมดทั ้งจิตใจเลยวา 
“สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น.” 

 
เมื่อมีความรูสึกอยางนี้แลว  ก็จะไมกระทําผิดในสวนศีล,  คือไม 

ประทุษรายตอสิ ่งใด .  คําวา  ศีล  นี ้  มีใจความที ่เราจะสรุปวา  ไมประทุษ- 
รายตอสิ ่งใด  จึงจะเปนแมบทของศีลที่ถูกตอง  กวางขวางครอบงําไดหมด ; 
และ ศีล ๕ เปนแมบทของศีลท้ังหลาย. 

 
ถาม :  การมีศีล  ๕ นั้น  คือ ไมประทุษรายตออะไรบางละ  พูดทบทวนความจํา 

หรือสอบไลดูทีวา  ศีล ๕ คืออะไร ? 
 
ตอบ :  ศีล  ๕  ขอท่ี  ๑  คือการไมประทุษรายตอชีวิตของสัตวทั้ งหลายโดย 

เจตนา .  ขอ ท่ี  ๒ เปนการไมประทุษรายตอทรัพยสินของผูอื่นเขา 
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โดยเจตนา.  ขอที่ ๓ เปนการไมประทุษรายตอของรักของใครของ 
ผูอื ่นโดยเจตนา.  ขอที่ ๔  เกี ่ยวกับการพูดปด  คือการไมประทุษ- 
รายตอความเที่ยงธรรมของโลก  โดยใชวาจาเปนเครื่องมือ.  ขอสุดทาย 
ขอท่ี ๕ ก็คือการไมประทุษรายตอสติสัมปชัญญะของตน เอง. 

 
นี่ถาจับใจความแทจริงของศีล  ๕  ขอได  มันจะออกมาในรูปอยางนี้. 

ที่พูดวา  ไมฆาสัตว,  ไมลักทรัพย,  ไมทําชูนั้น  มันไมสมบูรณ  บางทีไมรัดกุม 
บางทีหละหลวม  ;  ฉะนั ้น ให ถ ือหลักวา   ไม ม ีการประทุษ ราย   ทั ้ง  ๕  
ประการนี้  คือมีศีล  ๕ โดยบริบูรณ ;  และศีล  ๕ เปนแมบทของศีลธรรม 
ทั้งหลาย  จะขยายออกไปจากศีล ๕ นี้ไปเปนศีลเทาไรก็ได.  ศีลขอที่ ๕ วา 
ไมประทุษรายตอสติ  สมปฤดี  หรือสัมปชัญญะของตนเอง   เพราะวา 
กินเหลา  หรือกินของเมาอะไรเขาไปแลว  มันสูญเสียสติสัมปฤดี,  เรียกวาคนนั้น 
มันประทุษรายตอสติสมปฤดีของตนเอง.  นี่มันเปนเรื่องของศีล ๕ ขอท่ี ๕. 

 
ถาม :  ทีนี ้ ศีล ๘  เรื่องไมใหประดับ  ตกแตง  ลูบทาของหอม  ของสวย 

เปนตน  นี่ มันเปนศีล ๕ ขอไหน ?  มันออกมาจากศีล ๕ ขอไหน ?  
หรือมันประทุษรายอะไร ? 
 

ตอบ :  มันออกมาจากศีล ๕ ขอท่ี ๕ ที่วา  ประทุษรายตอสติของตนเอง. 
 
ถูก  นั่นแหละถูก,  นี่เปนการแจกลูกที่ถูก,  เปนการขยายความ 

ที่ถูก.  เราไปหลงในของหอม  ของสวยของอะไรเหลานี้  มันประทุษรายตอสติ 
ปญญา  ตอสติสมปฤดี   ตอสติสัมปชัญญะของตนเอง.   ฉะนั้นถาใครผูใดก็ตาม 
เขาใจความหมายของศีล ๕ ประการแลว  จะสามารถสงเคราะหศีล ๘ ศีล ๑๐. 
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ศีล  ๒๒๗  หรือศ ีลอะไรก ็ตาม   ลงในศ ีล   ๕ นี ้ได  ;  เราจ ึงพ ูดถ ึงศ ีล  ๕  เป น 
หลักเปนประธาน  :  ไมมีการประทุษรายตนเอง   ไมมีการประทุษรายผู อื ่น 
ในแงของกาย   ของวาจา  ของการเปนอยู  ;  เปนเหมือนกับการปรับพื ้นฐาน 
ชั ้นต น   ชั ้นแรกให ด ี  เร ียกว า   สีลข ันธ .  นี ้ค ิดด ูให ค รบทั ้ง  ๕ อยาง   ที ่เรา 
ยอมรับบรมสัจจะวา “สัตวทั ้งหลายเปนเพื ่อนทุกข  เกิดแก  เจ็บ  ตาย  ดวยกัน 
ทั ้ง หมดทั ้ง สิ ้น ”  แลว   ทํา ใหเ ร ามีศ ีล  ๕ ในความหมาย ไม ป ระทุษ รา ย  
๕ ประการ. 

 
ถาม :  ทีนี้  ถาเราไมเปนทาสทางอายตนะแลว  เราจะมีศีลไดอยางไร ?  เรา 

ไมเปนทาสของกิเลส  ไมเปนทาสของอายตะนี่  เราจะมีศีลไดอยางไรละ 
คุณทอง ? 

 
ตอบ :  การตกเปนทาสของกิเลส  ยอมทําใหผูนั้น  ทําทุกสิ่งทุกอยาง  เพื่อการ 

ตอบสนองโลภะ   โทสะ   และโมหะของตน  ;  ฉะนั ้น   ผู ที ่ไม ตกเป น 
ทาสของอายตนะ  ก็ยอมตั้งตัวอยูในความเปนปรกติ   คือ ศีลท้ัง ๕ ขอ. 

 
ถาม :  สรุปความใหสั้นที่สุดวาอยางไร ?  คุณชวน,  ไมเปนทาสของอายตะแลว 

ก็มีศีล  สรุปความใหสั้นที่สุดวาอยางไร ? 
 
ตอบ :  สรุปความวา  คนเราถาไมโลภ  ไมโกรธ  ไมหลง  แลวก็อยูในศีล. 

 
เราใชคําวา  ไมเปนทาสอายตนะ,  คือตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย ใจของ 

เราไมเปนทาสของความเอร็ดอรอยทางอายตะเราจะมีศีลไดอยางไร ?  ตอบใหสั้น 
ที่สุดก็คือเราไมลุอํานาจของกิเลส  ไมทําไปตามอํานาจของความเปนทาสของอายตนะ 
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เราก็สํารวมไวได.  พอเปนทาสของอายตนะ   เราสํารวมไวไม ได   ก็ไปประพฤติ 
ลวงศีล  ประพฤติผิด  ประพฤติลวงในสิกขาบท  ที่เปนศีล. 

 
ถัดไปอีก เราบังคับความรูสึกได  เราจะมีศีลไดอยางไร ?  นี่ยิ่งเห็น 

ชัดไม ถาม  ;  ถาถามเดี ๋ยวตอบถูกหมด .  ที ่นี ้เรามียถาภ ูตส ัมม ัปป ญญา  ซึ ่ง 
เปรียบเหมือนแสงสวาง  เราก็มีศีลได,  คนมีปญญา  มีศีล  ไดงายที่สุด.  อุณหภูมิ 
ประกอบดวยศรัทธา,  เรามีศรัทธาแลวก็มีศีลได ;  แตอยากจะระบุไปยัง แผนดิน 
ที ่ว า  “สัตวทั ้งหลายที ่เป นเพื ่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น” 
นี้จะทําใหมีศีล  นาดู  นาบูชา  นาพอใจ  ที่สุดเลย. 

 
ทีนี้  อยากจะใหมองไปอีกนิดวาจากรากฐาน ๕ อยางนั่น มันมีธรรมะ 

เชน หิริโอตตัปปะ  เมตตา  อะไรออกมาอีกดวย ;  ศีลก็เลยดีใหญ.  
 
ทีนี้ถาจะใหคําวา  “ศีล”  มีความหมายเปนที่พอใจระหวางชาติ  คือ 

เปน  ศีลสากล ,  อยาใหเปนที่ เบ่ือระอาสําหรับคนสมัยนี้ ;  เราจะตองใหความ 
หมายของคําวา  ศีลน้ีอยางไร. 

 
ถาม :  เอา,  ถามใหมวา  ทําไมเด็ก ๆ เขาจึงไมชอบคําวา  ศีล  โดยเฉพาะเด็ก 

วัยรุนเสมัยนี้,  เด็กวัยรุนสมัยนี้  ทําไมจึงไมชอบคําวา  ศีล ? 
 
ตอบ :  เพราะเขาเขาใจศีลเปนภาษาทางวัด  ทางธรรม    ซึ่งเรื่องทางวัด  ทาง 

ธรรมนั้น  เขาถือวาถวงความเจริญ  เขาเลยไมสนใจ. 
 
ถาม :  นั่นเขาใจวาศีลเปนเครื่องถวงความเจริญ.  ทีนี้คนที่เขามีความกาวหนา 

สมัยใหมมีศิวิไลซอะไรสมัยใหม  ทําไมเขาจึงไมชอบคําวา  ศีล   คุณทอง ? 
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ตอบ :  เพราะเขาคิดวา   หากไปประพฤติปฏิ บัติ ในแงของศีลธรรมเสียแลว 
นั้นยอมบั่นทอนความเอร็ดอรอยทางเนื้อหนัง. 

 
ถาม :  ดังนั้นศีลจึงไม เปนที่พอใจอยางของสากลใชไหม  ?  เดี๋ยวนี้ศีล   สิ่งที่ 

เรียกวา  ศีล  กําลังตกอยูในภาวะ  หรือในสถานะที่เขาเบื่อระอา  ไมอยาก 
ได ย ิน  ;  อย าว าจะให ปฏ ิบ ัต ิเลย ,  เขาไม อยากแม แต ได ย ิน .  ท ีนี้ 
เราจะทําอยางไร  จึงจะทําใหคําวา  ศีลน้ี   มันนารัก  นาพอใจ  แกคน  
เหลานั้น,  คุณประยูร ? 

 
ตอบ :  ตองพยายามเปลี่ยนคําจํากัดความ  หรือความหมายใหมของศีล. 
 
ถาม :  วาอะไรละ ? 
 
ตอบ :  วาศีลน้ีเปนสิ่งที่นําความเจริญรุงเรืองมาใหแกชีวิต  หรือเปนสิ่งจําเปน 

ตอชีวิต. 
 

เขาก ็ไม เชื ่อ ,  หาวาพ ูดแต ปาก  ;  มันจะทําอยางไรได  ;  เพราะว า 
คําวา “ศีล” มันฝากไวกับศาสนานี่.  คําวา  “ศีล”  มันมีอยูแตในเรื่องของศาสนา. 
พอไดยินคําวา   ศีล  เขาก็นึกถึงศาสนา  แลวเขาก็ไมชอบศาสนามากอน ;  เขาก็ 
เลยไมชอบศีล. 

 
เดี๋ยวนี้จะใหคําวา  “ศีล”  กลายมาเปนที่พอใจของคนสมัยใหมไดอยางไร ? 

ใครนึกออกกอน  วากอน. 
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ถาอยางไร  ก็เอาไปนึกก็ได .  มันยังมีทางที่จะตองนึกอีกมาก   ยังมี 
ความหมายที่เหลือไวสําหรับจะนึกตอไปอีกมาก  และก็ตองนึกไดเอง  จึงจะสามารถ 
เอามาใชพูดจาใหมีประโยชน  ไดสําเร็จ .  ฝากไวใหทุกคนชวยเอาไปคิด 
วาจะ เรียกศีล   นี่กัน เสีย ใหมอยางไร  ;   เด็ก  ๆ  จึงจะชอบ .   คนหนุ ม 
คนสาว  สมัยปจจุบันจะชอบ,  ชาวตางประเทศจะชอบ ,  พวกที่ รํ่ารวยไปดวย 
ความสุขทางวัตถุนั้น  เขาจะชอบ. 

 
เรามีคําบัญญัติวา  ความถูกตองทางกาย   วาจา  และ  วัตถุที่ เนื่อง 

อยูดวยกัน ;  นี้ก็นับวาดีมากอยูแลว.  เขาคงจะสนใจบาง  คือคําวาความถูกตอง 
ทางกาย  ทางวาจา  และวัตถุที่เนื่องกันนั้น  มันมีกลิ่นไอของศาสนานอยลง  คือไม 
คอยไปเนื่องกับศาสนานัก ;  เราพยายามจูงไปหาหลักทั่วไป  หรือธรรมชาติของ 
มนุษยวา  เราจะตองมีความถูกตองของมนุษย  แลวจะไมมีความทุกข. 

 
ถาเขานิยมคําวา  “มารยาท”  ซึ่งเขาพูดกันมากนะ   เดี๋ยวนี้   คําวา 

“มรรยาท” ;  เราก็จะพูดวา  “ศีล”  คือความถูกตองทางมารยาท   คือทางกาย 
ทางวาจา ;  สมาธิ  คือ  ความถูกตองทางมรรยาทในทางจิต ;  สวนปญญา 
นั้น  คือความถูกตองในทางความรู. 

 
คําวา “มรรยาท”  หมายถึงสิ่งที่ตองประพฤติตอกันและกัน  อยาง 

เปนระเบียบเดียวกันหมด   คําวา   “มรรยาท ”  นี่แปลวา   แนวเสนตรง 
เสนหนึ ่งซึ่งทุกคนจะตองยึดถือ  ;  หัวคันนาที ่คุณเดินเหยียบย่ําอยู บอย ๆ ที่ 
ในทุงนา   หัวคันนาก็เรียกวามรรยาท   เปนศัพทบาลี วา   “มริยาท”  คือ 
มันเป นเส นเป นแนว   เป นแถว   ที ่จะขีดขั ้นอะไรให แน นอนลงไป   วาอะไรเป น 
อยางไร ;  นั่นเขาเรียกวา  มรรยาท. 
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เดี ๋ย วนี ้  ม ันม าม ีเส น ม ีแน วม ีข ีด ขั ้น อยู ที ่ก าย   ที ่ว าจา   เร ีย กว า 
มรรยาททางกาย   ทางวาจา   นี ้ค ือ  ศีล  ;  นี ่เราพูดใหเขาฟงวา   ศีลคือสิ ่งที่ 
จะทําใหเกิดความถูกตอง   เปนระเบียบเรียบรอย   เปนเสน   เปนแนว 
ลงไปที ่กาย   ที ่วาจา  ;  มันก็เลยกาลายเปนวิทยาศาสตรไป ,  หรือกลาย 
เปนวิชามนุษยวิทยา   สังคมวิทยา   สากลอะไรไป  ;  เขาก็คงจะรังเกียจนอยลง, 
หรือไมรังเกียจเลย,  สําหรับคําวาศีล. 

 
เดี๋ยวนี้   เราไมไดอธิบายคําวา ศีล  ใหเขาเขาใจวามันคืออะไร  ฝากไว 

แต ก ับศาสนา  ;  เมื ่อ เขาเบื ่อศาสนา   เขาก ็พลอยเบื ่อสิ ่งที ่เร ียกว า  ศีล   เขาก ็เลย 
ทําผ ิดศ ีล   แล วก ็ตกนรกทั ้งเป นอยู   โดยที ่ไม รู จ ักศ ีล  ;  ฉะนั ้นต องช วยก ันหน อย 
ให รู จั ก ศี ล  ;  ให ทุ กคนพอ ใจที่ จ ะ รับ ศี ล   สมาทานศี ล   แล วก็ มี ศี ล .  เราจะชี้ 
ประโยชน ของศ ีลให เขามองเห ็นให จนได ,  ม ันไม ยาก   ม ันไม ล ึกล ับอะไร ,  จน 
กระทั่วเขาจะมองเห็นไดวา   เขาก็ชอบผลของการมีศีล. 

  
เดี๋ ยวนี้ เขาก็ เกลียดโทษของการที่ ไมมีศีลอยูด วยกันทุกคนแหละ ;  แต 

แลวทําไมเขาจึงเปนผูที่ ไมมีศีลเสียเองละ ?  นี่แหละสวน  “ศีล”  เปนลําตนชั้นนอก 
คือ ชั ้น เปล ือ ก  ;  ควรจะทํา ให เป นส ากล   เป นค วามรู ส ากล   เป นก าร 
ปฏ ิบ ัต ิสากล ,  หรือ เป น เหม ือนอะไร   ที ่เร ียกว า   เป นความน ิยม   หรือ เป นค า 
นิยม  อยางสากล ;  โลกนี้ก็จะมีศีลธรรมกลับมาในชั้นแรก  ชั้นศีล. 

 
ทีนี้ เมื่อพูดแลว  พูดใหจบเสียเลยดีกวา  วาในชั้นสมาธิ,  สมาธิขันธนี่ 

คืออะไร ?  สมาธิคือความถูกตองในทางจิต  ;  จิตอบรมดีแลว  เปนจิต 
ที่มีสมรรถนะ  ;  สามารถทําหนาที่ของจิต   หรือวาเราจะควบคุมจิตได   ใหอยู ใน 
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ระเบียบ  หรือในมรรยาทของจิต  แลวมีผลลึกเขาไปกวาศีล.  เมื่อมีสมาธิแลวก็ได 
รับประโยชนจากสมาธิ  มากยิ่งขึ้นไปกวาที่ไดรับประโยชนจากศีลเสียอีก.  แตแลว 
ทําไมคนเขาจึงเกลียดการเจริญสมาธิ,  ไมอยากมายุงกับเร่ืองของสมาธิ  ของภาวนา 
ของกัมมัฏฐาน. 

 
ถาม :  คุณทอง  เห็นวาเปนเพราะอะไร  คนจึงเกลียดสมาธิ ? 
 
ตอบ :  การที่ปลอยจิตใหลองลอยไปตามกระแสแหงความนึกคิด  หรือท่ีเรียก 

วา ฝนนั้น   มันเปนความสุขชนิดหนึ่ ง ;  สวนการที่จะเหนี่ยวรั้ง  ดึง 
บังคับมานี้  มันเกิดความรูสึกตองอดทน   ตองตอสู. 

 
ถาม :  คุณชวน  ทําไมคนทั่วไปจึงเกลียดคําวาสมาธิ  หรือการเจริญสมาธิ  หรือ 

เจริญภาวนา ? 
 
ตอบ :  กระผมมีความเห็นวา  คนเดี๋ยวนี้ไมมีความอดทนครับ  คือมีความอดทน 

นอย.  เมื่อแปลคําวาสมาธิไปในทางฝกฝนตนเองใหหนักขึ้น  คนก็เลย 
เบื่อ,  ไมอยากจะไดยินคํานี้  ไมอยากจะเอาไปปฏิบัติ. 

 
ถาม :  เขายังไมเคยทําสมาธิสักที  ทําไมจึงไปรูวา   ตองอดทนละ ? 
 
ตอบ :  ไดศึกษามาจากภาษา  นะครับ. 
 
ถาม :  ไดย ินเขาวา ,  ไดย ินเขาวา   แลวก็กลัวไวเส ียกอน ,  กลัววาเราจะ 

ทนไมไหว,  เราจะสูไมไหว.  เอา, คุณล้ํา  ทําไมคนจึงเกลียดสมาธิ ? 
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ตอบ :  เนื่องจากวัฒนธรรม  มันเปลี่ยนแปลงไปมาก  แลวคนสวนมากก็ติด 
กับวัตถุ  จึงเกลียดตอสมาธิครับ. 

 
ถาม :  คุณสรุปสั้น ๆ วา  คนเขาชอบฟุงซานใชไหม ?   คุณประยูรวาอยางไร ? 
 
ตอบ :  คนที่เกลียดสมาธิ  หรือการเจริญภาวนาสมาธิ  เพราะเขายังเขาใจความ 

หมายของคําวาสมาธิ  ผิด ;  อาจจะเขาใจจากการอานตํารา  หรือฟง 
เพื่อนวา  หรือจะไปเห็นใครเขานั่งสมาธิ  ตัวแข็งทื่อ  หรืออะไรตาง ๆ  
นั่นแลว  ก็นึกวา  ไออยางนั ้น  ไมเห็นไดประโยชนอะไร.  เขาก็เลย 
ไมสนใจ  เลยชอบอยูตามสบาย ๆ  โดยไมรูความหมายของสมาธิที่แท 
จริงนั้นเอง. 

 
ถาม :  นี่คุณยังยืนยันวา  สมาธินี้  ยังเปนของดีมีประโยชนอยู  แมในยุคนี้หรือ ? 
 
ตอบ :  สมาธิที่แทจริง  ในยุคไหน  มันก็มีประโยชนตลอดไป  แตวาคนไม 

เขาใจตางหาก. 
 
ถาม :  แลวความรูสึกของคุณเอง  รูสึกวาสมาธิ  ยังใชไดในยุคนี้  ยังมีประโยชน 

มีคาอยางยิ่งในยุคนี้รึ ? 
 
ตอบ :  ในยุคนี้ก็ยังใชไดอยู. 
 
ถาม :  คุณทํากี่มากนอย ? 
 
ตอบ :  ก็ทําอยูเร่ือย ๆ. คําวา  สมาธินี้หมายความวา  ถาพยายามที่จะทําอยู 

เร่ือยไป ;  ในเมื่อทําอะไรทุก ๆ อยาง  ถาทําโดยสมาธิ  มีจิตที่ตั้งมั่น 
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อยู ในงานนั ้น   มันก ็ทํางานนั ้นได ด ีขึ ้น .  นี ่เป นการสมาธ ิที ่ไม ใช ไปนั ่ง 
ฝกภาวนา   แต เปนสมาธิที่ทํากับงาน .  สมาธิอยางนี้มีประโยชนตลอด 
เวลา  แลวผมก็พยายามทําอยูเรื่อย ๆ. 

 
นี ้เป นสิ ่งหนึ ่งซึ ่ง เราควรจะรื ้อฟ นขึ ้นมา  ;  ค ือคําว า   “สมาธ ิ”  นั ่น 

ไม ได หมายความว า   ต อ งไปนั ่งต ัวแข ็งอยู ในป า .  สมาธ ิ  ค ือจ ิต เป นสมาธิ 
เมื ่อ ทําการงาน  ;  ฉะนั ้น   เราฝ กให จ ิต เป นสมาธ ิ.  เมื ่อทําการทํางานท ุกชน ิด 
งานนั้นก็ทําไดดี  และ  มีความสุขในการงาน.  อยาใหเห็นเปนเรื่องของศาสนา ; 
เพราะวาเขาเกลียดศาสนาเสียแลว  สิ่งใดที่เนื่องอยูกับศาสนา เขาก็พลอยเกลียด ; 
ทีนี้เราก็ยังไมสามารถจะทําใหเขารักศาสนาได  เราตองแยกออกมาวา  เรื่องสมาธินี้ 
เปนเรื ่องธรรมชาติ,  เปนหลักเกณฑของธรรมชาติ ;  เปนความจริงอันหนึ ่ง 
ที่ธรรมชาติกําหนดไว  วาถาเรามีสมาธิแลว  เราจะเปนสุข  และเราจะทํางานไดดี 
เราจะคิดดี  จําดี  อะไรไดดี. 

 
การทํ างานทุกอยาง   ตองมีสมาธิ   อยู ในนั้น  ;  แมวาเราจะไม รูสึก 

หรือต องรู ส ึกวาเราม ีสมาธิ  มันก ็ม ี.  เช นคนจะตีห ัวตะปู  ใหลงไปบนหัวตะปู 
ใหตะปูลงอยางดี ;  นี่มีความเปนสมาธิมากเหลือเกิน.  แตเขาไมรูวามีสมาธิ ;  เขารู 
วาม ือของเขาเก งต างหาก   แลวเขาก็ต ีตะป ูลงไปได.  โดยแทจริงแลว   นั ่นค ือ 
มีความเปนสมาธิโดยธรรมชาติ  ;  ธรรมชาติสรางใหมีสมาธิเพิ่ม ข้ึน  ๆ ตามท่ีเรา 
ทํางานมากขึ้น.  เราชํานาญอะไรมากขึ้น  ความเปนสมาธิก็มีมากขึ้น. 

 
ทีนี้ ยกตัวอยาง   แมแต เพียงวา   เด็ก  ๆ  เขาจะยิงหนังสะติ๊ก  ;  เขาก็ 

ตองการสมาธิในอัตราที่เต็มบริบูรณ   ที่จะยิงหนังสะติ๊กใหมันถูกได.  ขอใหเขาเห็น 
ประโยชนอานิสงสของสมาธิอยางนี้,  เห็นวาเปนเรื่องธรรมชาติอยางนี้  ไมเหลือ 
 

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

www.buddhadassa.in.th



ตนลําแหงศีลธรรม ๓๘๓

วิสัย.  ทีนี้เราชวนใหเขาสรางสมาธิที่ยิ่งขึ้นกวานั้น  เขาก็คงจะพอเขาใจ ;  นี่คือ 
แยกตัวออกมาจากสิ่งที่เรียกวา   ศาสนา  เสียทีกอน. 

 
เพราะวาเขาเอือมระอาตอสิ่งที่เรียกวาศาสนานักแลว,  ชวนเขามาทํา 

สมาธิจากธรรมชาติ,  ของธรรมชาติ,  ตามธรรมชาติ,  กันเสียที  เพื่อจะไดทํางาน 
ไดดี ;  เขาก็คงจะสนใจ .  ทีนี ้เราบอกเขาวา   ถาจะฝกสมาธิใหมาก   ใหเร็ว 
ใหถึงที ่ส ุดแลว  ก็มาฝกอยางที ่เขาฝกกันในปานั ่นแหละ  ;  เขาคงจะสนใจใน 
การฝกสมาธิในปาบางไมมากก็นอย.  เมื่อเปนดังนี้จิตของคนเราในโลกนี้  ก็จะ 
เปนจิตที่ไดรับการอบรมดี  ในสวนของสมาธิ. 

 
ทีนี้  อยาลืมวาจะตองทดสอบดวยหลัก ๕ ประการ  นั้นเสมอ  เชนวา 

ถาเรามีความรูสึกแทจริงอยูวา  “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวย 
กันทั้งหมดทั้งสิ้น”  ดังนี้แลว  สมาธิจะเปนอยางไร ? 

 
ถาม :  จะเปนขาศึกแกสมาธิ  หรือวาจะสงเสริมสมาธิ  คุณเห็นวาอยางไร 

คุณชวน ? 
 
ตอบ :  กระผมมีความเห็นวา  ถาเรามีความคิดเห็นวา  สัตวทั้งหลายเปนเพื่อน 

ทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแลว  จะเปนการสงเสริม 
สมาธิไดอยางดีครับ. 

 
ถาม :  สงเสริมอยางไร  วาใหชัดอีกสักหนอย ? 
 
ตอบ :  คือวาจะทําใหจิตใจของเราสะอาด  สวาง  สงบ  ปราศจากความทุกข 

เดือดรอนทางดานจิตใจ  แลวก็จะทําใหจิตใจของ เรามีสมาธิดีขึ้น. 
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ถาม :  ตองอธิบายใหเห็นชัดลงไปจริง ๆ  เชนถาเราไปเกิดรูสึกวา  “สัตว 
ทั้งหลายเปนเพื่อน  ทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น” ; 
แลวเราก็ไปกลัววา  เราไมไดชวยเขา  เราไมสามารถจะชวยเขา  จิตใจ 
ของเราฟุงซานอยู ;  อยางนี้มันจะเปนสมาธิไดอยางไร  คุณประยูรวา 
อยางไร ?  ถาเรามีความรูสึกอยางนั้น  แลวจะสงเสริมสมาธิไดอยางไร 
หรือวาจะเปนอุปสรรค ? 

 
ตอบ :  ถาเรามีความรูสึกวา  “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนรวมเกิด  แก  เจ็บ  ตาย” 

แลวเราก็ตั ้งใจทําใหจิตของเราเปนไปในแนวเดียวนั ้น  อยู ตลอด 
เวลา  เปนการทําใหจิตของเรานี้ไมฟุงซาน ;  เพราะเราคิดอยูใน 
แงเดียว.   ฉะนั้น  การทําอะไรถามีเปาหมาย  มีอุดมการณอยูอยางนั้น 
อยูในแงเดียว  โดยไมเขว,   คือไมมีการลังเล  เพราะความรูสึกอยาง 
ที่กลาวมาแลวเมื่อตะกี้ ;  อยางนี้  ถาเมื่อจิตไมเขวไปคิดถึงเรื่องอยาง 
อื่นอยางหนึ่งอยางใด  แลว มันก็เปนสมาธิอยูในตัวเสียแลว. 

 
นี่กระทัดรัดดี  และเห็นงายหนอย  เพราะฉะนั้น  จะตองไปเล็งถึง 

ลักษณะของความเปนสมาธิ  ที่สรุปโดยยอที่สุด.  ในชั้นตนก็ตองพูดวา  สมาธิ 
คือความที่จิตไมฟุงซาน  ดวยอํานาจแหงนิวรณ. 

 
ถาม :  นิวรณคืออะไร ?  คุณทอง  นิวรณคืออะไร  ลืมแลวหรือ  ?  เอา! 

นิวรณ  ไปเรียนเสียใหม.  ลืมก็ได  ไมเปนไร. 
 
กามฉันทะ   พยาบาท   ถีนมิทธะ  อุทธัจจะกุกกุจจะ  วิจิกิจฉา 

คือความรูสึกฟุงซานตามธรรมดาสามัญชนทั้งหลายนั่น  เขาเรียกวา  นิวรณ :  
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กามฉันทะ  –ฟุ งซ านด วยความรู ส ึกทางกาม ,  - พยาบาท   - ฟุ งซ านเพราะ 
ความไมชอบ ,  ความชัง  คือพยาบาท ,  ถีนมิทธะ   - ฟุ งซานเพราะมันซึมเซา 
ไมแจมใส,  อุทธัจจะกุกกุจจะ   - ฟุ งซานเพราะมันฟุ งเกินกวาปรกติ,  วิจิกิจฉา  
- ฟุงซานอยูดวยความไมแนใจ  ในอะไรสักสิ่งเดียว ;  นี่เรียกวานิวรณ. 

 
ความฟุ งซ านเหล านี ้  เป นสิ ่งที ่ตรงก ันข ามจากสมาธ ิ.  รากฐาน 

อันแรก  ที่เราทําความรูสึกวา  “สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ ตาย 
ดวยกันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น”  นี ้  จะระงับความฟุ งซ านพื ้นฐาน  ๕ ประการเหลานั ้น  ; 
หรือมันเริ่มสรางจุดที่แนนอนขึ้นมา  สําหรับจิตเราจะไดถือเปนหลัก  ยุติวาอะไร. 

 
อยาง  กามฉันทะ  นี้  ถาเห็นอกเพื่อนมนุษยอกเดียวกัน  ดวยการเกิด 

แกเจ็บตาย  แลวกามฉันทะมันก็เกิดยาก  เปนตน.  แลว พยาบาท นี้คือความโกรธ 
ความเกลียด   ความริษยา   ประทุษราย   นี ้เก ิดไมได  เพราะเห็นอยู ว า   “สัตว 
ทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  อยูดวยกัน  ทั้งหมดทั้งสิ้น.  ถึงแมวา 
ความรูสึกที่ซึมเซา  ก็ดี  ก็เกิดยาก.  ถาเราไปเห็นอกเห็นใจผูอื่นอยู  ความฟุงซาน  
ไมเก ิด   เพราะมันรู พอดี  รู ถ ูกต อง  รู หน าที ่,  ทําให สนใจปฏิบ ัต ิ  ใหสมกับที ่ว า 
เราเป นเพื ่อนทุกข  เก ิด   แก  เจ็บ   ตาย .  เมื ่อเรามีความแนใจวา  เราตอง  เก ิด 
แก  เจ ็บ   ตาย   นี ่เราก ็ไม  วิจ ิก ิจฉา ในขอนี ้และขออื ่นที ่เนื ่องก ัน  ;  จะทําหนาที่ 
ทุกอยาง  ที่เปนหนาที่ของมนุษยเรา  หรือวาเพื่อตัวเรา  และเพื่อผูอื่นดวย. 

 
สรุปแลว   มันทําใหใจคอปรกติ   แจมใส   มั่นคงไมฟุ งซาน  ;  ก็ เปน 

สวนสงเสริมใหเกิดสมาธิ. 
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สว น ก า ร ไ ม  เ ป น ท า ส ข อ ง อ า ย ต น ก ็ด ี   ก า รบ ัง ค ับ ค ว า ม รู ส ึก  
ไวในอํานาจก็ดี  ก็สงเสริมสมาธิอยูในตัว  เปนสมาธิอยูในตัว  แมยถาภูตสัมมัป- 
ปญญาก็ชวยใหทําสมาธิไดมากขึ้น  เร็วขึ้น.  ศรัทธาในสิ่งที่ตนจะตองทํา  ก็ชวย 
ความเปนสมาธิมากขึ้น. 

 
ถาม :  ถาพูดกับคนสมัยปจจุบันนี้  สมัยใหมเจี๊ยบเลย  เราจะพูดกับเขาวาสมาธิ 

มีประโยชนอยางไร ?   คุณประยูร  ตอบประโยคที่สั้นที่สุด  ไมยืดยาว 
ฟุมเฟอย. 

 
ตอบ :  สมาธินี้เปนพลังจิตอยางหนึ่งที่จะใหทํางานสําเร็จประโยชน. 
 
ถาม :  ก็ได,  มันเปนการโฆษณาที่ดี  วาสมาธินี้เปนพลังแหงความสําเร็จ 

ในการงานทั้งหมด,  คุณทองพูดใหดีกวานี้อีก ? 
 
ตอบ :  สมาธินี้เปรียบเหมือนแกวสารพัดนึก. 
 
ถาม :  ใช ทําอ ะ ไรก ็ได  ;  นี ้ต อ งพ ูดม ีห ล ัก   พระพ ุท ธ เจ าท าน ได ต ร ัส ไว 

อย างนั ้น   ว าจ ิตสิ ่ง เด ียวนี ้ทํ าอะไรได หมด .  ขอให อบรมให ถ ูกต อง 
และเต็มท่ี   จะเปนเหมือนดังแกวสารพัดนึกได .  คุณชวนตอบที ,  พูด 
อยางไรสมัยนี้  ประโยคเดียว  ใหคนทําสมาธิกันเต็มบานเต็มเมืองเลย ? 
 

ตอบ :  สมาธิคืออํานาจในการทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี. 
 
ถาม :  มันคลาย ๆ กับเพื่อนตอบแลวนั่น,  เอาคุณล้ํา ! 
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ตอบ :  ทุกวันนี้ตองพูดวา  ทุกอยางตองใชสมาธิ  แมแตการอานหนังสือ  การ 
ทํางานทุกอยาง  นี่ตองใชสมาธิ. 
 
เขายังไมมองเห็น  เขายังไมยอมรับ  เราตองทําใหเขารูสึกวามันตรง 

กับความประสงคของเขาใหชัดกวานั้น.  ก็อยางที่ตอบแลวนี่.  มันตางกันอยู 
แตเพียงวารัดกุมหรือไมรัดกุม. 

 
สมาธิเปนเครื่องมือใหทําอะไรไดทุกอยาง ,  คอย  ๆ  อธิบาย 

ไปใหเห็นวามันใชทําอะไรไดทุกอยาง  :  นับตั้งแตเรียนหนังสือ  ไปจนถึงประกอบ 
อาชีพ  กระทั่งประดิษฐ,  กระทั่งเรื่องทางธรรม  บรรลุ  มรรค  ผล  นิพพาน  เลย. 
ฉะนั้นลําตนสวนที่เปนสมาธิ  คือเนื้อแข็งชั้นถัดเปลือกเขาไป  แตยังไมถึงแกน. 

 
ทีนี้  มาถึงลําตนของศีลธรรมชั้นสุดทาย  คือ  ที่เปน แกนแท  เรียก 

วาปญญา 
 

ถาม :  ตองสอบไล  เพราะไดฟงมาหลายหนแลว ;  ปญญานี้มีกี่แบบ  กี่ชนิด 
กี่ลักษณะ คุณทอง! 

 
ตอบ :  ยังนึกไมออกครับ. 
 
ถาม :  คุณประยูร ? 
 
ตอบ :  ปญญาตามตัว  แปลวา  รูพรอม ;  ฉะนั้นมันก็คงจะมีสัก ๒ อยาง 

คือปญญาที ่รู พอ   กับรูไมพอ ,  หรือรูพรอมกับรูไมพรอม ,  รู พอดี 
หรือวารูเกิน ;  คงจะมี ๒ อยาง  อยางนี้. 
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ถาม :  ที่คุณเคยพูดอยูบอย ๆ ลืมแลวหรือ ? 
 
ตอบ :  คือปญญาที่ถูกตอง  กับไมถูกตอง. 
 
ถาม :  คุณล้ํา  ปญญามีสักกี่แบบ  กี่ระดับ  กี่ชั้น  ที่จะทําใหเกิดความเขาใจผิดได ? 

 
ตอบ :  ปญญา  ผมวามีสองชั้น  คือปญญาขั้นตนก็คือ. 
 

เอา,  นี่สอบไลตกหมด  ;  เพราะวาพูดกันหลาย  ๑๐ ครั้งแลววา 
ปญญา  นี้ตองระวัง.  มันมีปญญาชนิดที่เรียกวา  เฉโก อยูอันหนึ่ง  คือ  ปญญา 
สําหรับตลบแตลง ;  จะเรียกวาไมมีปญญาก็ไมได.  ปญญาเฉโก  คือปญญา 
ที ่อยู ภายใตอํานาจของกิเลส .  กิเลสใชใหเขาทํางาน   เขาก็ใชเฉ โก .  นี่ 
พูดภาษาไทย,  เฉโกที่เปน  ภาษาไทย.  นี้เรียกวาเปนระดับต่ําสุดของปญญา 
คือเฉโก,  ปญญาที่ไปตามอํานาจของกิเลส,  ปญญาชนิดไมซื่อตรง. 

 
ทีนี้ปญญาสูงขึ้นมา  คือ  ปญญาตามธรรมดา  ที่คนทั่วไปจะตองมี, 

จะเรียกวาปญญาเฉย ๆ ก็ได. 
 
ปญญาสูงสุดในพุทธศาสนา  เรียกวา ยถาภูตสัมมัปปญญา ; ชื่อ 

ยาวเฟ อย  ยถาภูตสัมมัปปญญา,  ปญญาที ่เห็นอยางถูกตองตามที ่เปนจริง 
อยางไร  ของสังขารทั้งปวง. 

 
เราม ี  ป ญญาเฉโก   ซึ ่งไม น าไว ใจ   อย าม ีก ็ได  ;  แล ว  ป ญญา 

ธรรมดา  ทํามาหากิน  เลาเรียนอะไรไป  ที่จะไดเปนไปโดยสุจริต  ก็เรียกวา 
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ปญญา ;  สูงขึ ้นไป   :  ปญญาทางศาสนา  จะเห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
นี่เรียกวา  ยถาภูตสัมมัปปญญา. 

 
ทีนี ้  เรื ่องเฉโก   ไม ูพ ูด ,  เรื ่องป ญญาชาวบ าน   ก็ไม พ ูด  ;  พูดแต 

เรื ่องปญญา   อันบริส ุทธิ ์ทางศาสนา .  เขาก็ยังแจกไปวา   มีปญญาชนิดที่ 
ได มาจากการศ ึกษาเล าเร ียน ,  และปญญาที ่ได มาจากการใช เหต ุผล   และ 
ปญญาที่ไดมาจากการเจริญภาวนา.  นี่มีถึง ๓ ชั้นอีกเหมือนกัน. 

 
เราเลาเรียนจําได  ก็เปนปญญาชนิดหนึ่ง,  แลวเราคิดคน  ก็เปน 

ปญญาสูงขึ้นไป,  สวนปญญาเพราะเจริญภาวนา  เห็นประจักษตามท่ีเปนจริง  คือ  
ยถาภูตสัมมัปปญญา .  อยางทีแรกเขาเรียกวา  สุตามยปญญา  -  ปญญาที่ 
เก ิดจาการศ ึกษาเล า เร ียน .  อยางที ่  ๒.  เขาเร ียกว า    จินตามยป ญญา  – 
ป ญญ าที ่เก ิดมาจากการค ิดค น โดยการใช เหต ุผล .  อย างที ่  ๓.  เร ียกว า 
ภาวนามยปญญา   -ปญญาที ่ม าจากการ เจ ริญภาวนา .  อยา งหลังสุด 
นี่แหละเปนยถาภูตสัมมัปปญญา. 

 
ถาพูดไดครอบหมดทั้งโลก  ก็ตองมีปญญา ๓ คือ  เฉโก,  ปญญา 

ธรรมดา,  และยถาภูตสัมมัปปญญา.  ยถาภูตสัมมัปปญญา  นี้เราจะมีทางหามาได 
โดยการศึกษาเลาเรียน  โดยการคิดคน  โดยการเจริญภาวนา.  นี่คําวา  “ปญญา” 
ควรจะรูจักกันอยางนี้. 

 
....         ....         ....         .... 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม ๓๙๐

ทีนี้จะตองพูดตรง ๆ หนอยวา  การศึกษาของมนุษยในโลกยุคปจจุบันนี้ 
มันใหเกิดปญญาชนิดไหน. 

 
ถาม :  ใครกลาพูด  ลองพูดที  วาการศึกษาของมนุษยในโลกยุคปจจุบันนี้มัน 

ใหปญญาชนิดไหน ? เอา,  คุณทองนึกออกแลว. 
 
ตอบ :  เปนปญญาที่อยูภายใตของกิเลส. 
 
ถาม :  เปนปญญาที่อยูภายใตกิเลส.  เอา,  คุณทองละ ? 
 
ตอบ :  ใหปญญาชนิดที่ใหเห็นแกตัวยิ่งขึ้น. 
 
ถาม :  ปญญาที่เพิ่มความเห็นแกตัวยิ่งขึ้น,  ปญญาที่สงเสริมกิเลส.  คุณประยูร 

วาอยางไร ? 
 
ตอบ :  ก็คงจะไปแบบนั้น  คือเปนปญญา  ที่ทําใหคนหาวิธีที่จะกอบโกยได 

มาก ๆ ขึ้น  นั่นแหละครับ. 
 
ถาม :  นี่วากันโดยสวนมาก  หรือท้ังหมด ;  ที่คุณวานี้วากันโดยสวนมาก 

หรือท้ังหมด ? 
 
ตอบ :  ที ่วานี ้  จะวาโดยสวนมาก   ก็จะไดแลวเดี ๋ยวนี ้  แตไมถึงกับทั ้งหมด 

คือมันเปนปญญาที ่ศ ึกษาในทางวัตถุ  ประดิษฐคิดของใหมอยู เรื ่อย 
โด ย ไม ได มี ป ญ ญ าในทางรู เท าทั น ท างด าน จิ ต ใจ .  ถ าคน ไหน 
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ไมเขาใจ  ตามไมทัน  มันก็ติดวัตถุ  ฉะนั้น  จึงเลยยุงกัน.  การศึกษา 
เดี๋ยวนี้  ใหเกิดปญญาที่เปน  ไปในทางวัตถุ  ประดิษฐวัตถุใหม ๆ ขึ้น 
มาเรื่อย ;  ฉะนั้น  ปญญาที่จะนําไปสู  ยถาภูตสัมปปญญาไมมีทางจะ 
เปนไปได  ผมหมายถึงอยางนี้. 

 
ถาม :  เปนความผิดของใคร ? 
 
ตอบ :  อยางนี้พูดยากจัง ;  ก็เปนความผิดของผูจัดระบบการศึกษา.  กระผม 

พูดไดอยางนี้เทานั้นเอง. 
  
ถาม :  เปนเจตนาของเขาหรือ ? 
 
ตอบ :  ก็คงจะไมเจตนา,  ไมไดเจตนา ;  แตมันเปนการรับชวงมาจากผูให 

กําเนิดระบบการศึกษาสมัยใหม  อีกเปนทอดไปละครับ. 
 
ถาม :  นี่รูไวเสียดวยวา  ลักษณะอยางนี้เขาเรียกวา  เปนกรรมแหงวัฏฏะ 

ภาวะตกหนักอยางที ่วานี ้เขาเรียกวาเปนกรรมวัฏฏะ  ;  คุณทอง 
เขาใจหรือยัง ?  กรรมแหงวัฏฏะคืออยางไร ?  คุณทอง  นึกไมออก. 
ไมเคยไดยินคํานี้เสียเลยหรือ ? 

 
ตอบ :  วัฏฏะก็คือ  อยากจะได  -แลวก็ทํา -แลวก็ไดมา –แลวก็ทํากรรมตอไป 

อีก ;  ก็คือกรรมแลวก็วิบาก. 
 
นั่นตัววัฏฏะ ;  เดี๋ยวนี้เปนกรรมแหงวัฏฏะ.  นี่อีกความหมายหนึ่ง 

จะพูดใหฟง,  อาจจะยังไมเคยฟง.  ถาเขาพูดวา  กรรมวัฏฏะ,  หรือกรรม 
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ของวัฏฏะ ,  หรือกรรมในวัฏฏะ  ;  นั่นคือวา   ไมไดเปนเจตนาของใคร  ; 
มันเปนเรื่องของวัฏฏะที่มันหมุนเวียนมาถึงราศีอันนี้  ไมใชเจตนาของใคร  ฉะนั้น 
จะไปปรับแกใครโดยตรงก็ไมได  ก็เลยปรับเปนของวัฏฏะ,  หรือวาของสัตวโลก 
ทั้งหมด. 

 
สัตวโลกทั้งหมดกําลังเผลอเรอปลอยมาในลักษณะอยางนี้  จึงมาอยู 

ในสภาพอยางนี้  มาหลงการศึกษาแตทางวัตถุ  อยางนี้,  แลวก็เพิ่มปญญาชนิดที่ 
เห็นแกตัว  จนกลายเปนเฉโก  มีปญญาแตในทางที่จะแสวงประโยชน  โดยไมคํานึง 
ถึงผิดชอบชั่วดี.  นี่โลกนี้ก็กําลังเจริญแตปญญาอยางนี้  มันก็ไมถูกธรรมะ  จึงไมมี 
สันติภาพ  มีแตวิกฤติการณ. 

 
ถาม :  ลองตั้งคําถามอีกคําหนึ่งนะ ;  ขออภัยหนอย  วาพวกนักการเมือง 

เขามีปญญา   ชนิดไหนกัน,  คุณล้ํา ? 
 
ตอบ :  ปญญาชนิดเฉโกครับ. 

 
เพราะวาคุณเปนนักการเมืองในตัว  มีแตปญญาเฉโก  ก็แปลวา 

สารภาพวา  นักการเมืองทั้งหลาย  เขาชอบกันแตปญญาเฉโก.  แมในที่ประชุม 
แหงนักการเมืองระดับโลก,  ระดับโลกเลยนะ,  อยูที่ไหนก็ตามใจ ;   อยา 
ไปออกชื่อ  ก็มีแตปญญาเฉโก,  มุงแตจะปองกันประโยชนของตน  อยางไม 
คําน ึงถ ึงธรรมะ .  “จะปองกันประโยชนของตน ” หมายความวา   ใหได 
ประโยชนมาโดยไมคํานึงถึงธรรมะ  เพราะมันเปนเฉโก  ไมใชปญญา. 

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

www.buddhadassa.in.th



ตนลําแหงศีลธรรม ๓๙๓

ถาม :  ปญญาของนักประดิษฐคนควา  คิดคนสิ่งวิเศษขึ้นมาในโลกปจจุบันนี้ 
เป นป ญญ าชนิด ไหน  ?  ไป โลกพ ระจันท รได ,  ทําอ ะ ไรก็ได , 
เปนปญญาชนิดไหน ?  จะเรียกวาปญญาคดโกง  หรือปญญาซื่อตรง ; 
พูดอยางนั้นกอนดีกวา   เฉโกหรือเปลา ? 

 
ตอบ :  ไมถึงกับคดโกง   แตหมายถึงหวังจะไดชื่อเสียงของตัวเอง  หรือเพื่อ 

ประโยชน ;  ไมเชนนั้นก็เพื่อประโยชนของสวนรวมก็ยังได. 
 
นั่นแหละ  อยางบริสุทธิ์ใจ  ก็เปนเพียงโลกิยปญญา   คนควาพบสิ่ง 

ที่มันยังลึกลับอยู ;  แตสวนมากมักจะมีมูลมาจากความเห็นแกตัว  จึงไปดิ้นรน 
ขวนขวายสิ่งที่จะใชเปนเครื่องขมขู  หรือวาย่ํายีผูอื ่นได  มักจะเปนเสียอยางนั้น. 
ถาเปนความคิดบริสุทธิ์  ก็จัดใหเปนปญญาบริสุทธิ ;  แตถึงอยางนั้น  ก็ยังเปน 
โลกิยปญญา  ใหประโยชนไดแตในเรื่องของโลก ๆ  ไมนําไปสูความหลุดพน. 

 
ถาม :  ปญญา  ที่เกิดขึ้นมาทีละนอย  ตามสมควรแกอัตภาพของคนที่ เกิด 

มาในโลกนี ้  มีอายุมากขึ ้นทุกวัน ๆ จนเดี ๋ยวนี ้  ก็มีอายุตั ้ง ๗๐, ๘๐,  
๙๐ แลว  ปญญาอยางนี้  เรียกวาปญญาชนิดไหน ? 

 
ตอบ :  ปญญาอยางนี้  ควรจะเรียกวา  เปนยถาภูตสัมมัปปญญา. 

 
ปญญาอยางนี้คือจุดตั้งตน  หรือ ก.ข.ก.กา ของยถาภูตสัมมัปปญญา, 

ขอใหทานทั้งหลายทุกคน  มองเห็นสิ่ง ๆ นี้  วา เราก็มีทางที่จะมียถาภูตสัมมัปปญญา. 
ขอใหตั้งขอสังเกตไวใหดี ๆ วาตั้งแตเกิดมาเรารูอะไร,  เราเห็นอะไร,  เรารูสึก 
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อะ ไ ร ,   อยา ง ไ ร  ;   “ความผิด ก็ เป น ค รู ,   ความถูก ก็ เป น ค รู”  นั ่น แ หล ะ  
คือ  จุดตั้งตนของยถาภูตสัมมัปปญญา. 

 
เราเคยผ ิดมากี ่ร อยครั ้ง ,  เคยถ ูกมากี ่ร อยครั ้ง ,  จนเดี ๋ยวนี ้เราก ็รู 

อะไรมาก ,  คนแก  ๆ  รู อะไรมาก   พอที ่จะบอกให เด ็ก  ๆ  ฟงบ าง  ;  อยางนี ้เป น  
ยถาภูตสัมมัปปญญา  ตั้งตนมาจากโลก ๆ,  แลวก็สูงขึ้นมาตามลําดับ  จนกระทั่ง 
เห็นวา  “ดับไมเหลือ” ดีกวา  ไมตองเรียนอะไรมาก ;  แมไมเคยเรียนพระไตรปฎก 
ก็คงจะรู ส ึกวา  “ดับไมเหลือ”ดีกวา.  นี ้ก็เปนยถาภูตสัมมัปปญญา  ที ่อยู ในวิสัย 
ในเงื้อมมือของคนธรรมดาทั่วไปทุกคน| 

 
....         ....         ....         .... 

 
ถาม :  ทีนี้  ก็จะสรุปความกันสักทีวา  เราจะไปบอกคนสมัยนี้วาปญญานี้คืออะไร 

จึงจะเป นที ่สนใจแก เขาอย างยิ ่ง .  สิ ่งที ่เร ียกวาป ญญานั ่นค ืออะไร 
คุณประยูร ? 

 
ตอบ :  สิ่งที่เรียกวา  ปญญา  ก็คือ สิ่งที่สามารถแกปญหาในชีวิตของทานได 

ทุกสิ่งทุกอยาง. 
 
ถาม :  บอกอย างนี้   เขาค งสน ใจ  ;  แต ยั ง ไม ได บ อกว าทํ าอย าง ไรน ะ  ? 

แตเขาคงจะสนใจในขั้นตนที่วา  มันจะแกปญหาไดหมดทุกอยาง.  คุณ 
ทองวาอยางไร ?  ปญญาคืออะไร ? 

 
ตอบ :  ก็ยังนึกหาคําใหดีกวาที่คุณหมอวา  ไมได. 
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ถาม :  คุณชวน ? 
 
ตอบ :  ปญญา  คือความรูที่สามารถแกปญหาในชีวิตประจําวันได. 
 
ถาม :  คุณล้ํา ? 
 
ตอบ :  ปญญาคือความรอบรูตาง ๆ ในชีวิต. 
 
ถาม :  มากไมมีประมาณ ? 
 
ตอบ :  ครับ. 

 
อยางนี้เขาจะสั่นหัว  เขาจะมองเห็นวาไมจําเปน  หรือมันเหลือวิสัย. 

ตองจํากัดความเขามา  : ปญญาคือความรูที ่ถูกตองเพียงพอ  สําหรับสิ่งที่ 
ควรจะรู,  เปนความรูในสิ่งที่ควรจะรูอยางถูกตองและเพียงพอ.  ถาเกินไปนักมันก็ 
เหนื่อยเปลา  คือไปทําในสิ่งที ่ไมตองทํา ;  ฉะนั้น แมจะไปโลกพระจันทรได 
เราก็ไมนับถือ  เพราะไมทําก็ได ;  เหนื่อยเปลา ๆ. 

 
เราจะเอาเพียงวา  ปญญาที่แกปญหาที่มันเปนความทุกข  ไมพึง 

ปรารถนา  ไดก็พอ ;  แตถาเขาชอบมากกวานั้นก็ตามใจเขา.  พุทธบริษัทตองการ 
ความรูที่ถูกตองและเพียงพอ  เทาที่ควรจะรู  คือแกปญหาที่แทจริง  ที่มีอยูจริงได, 
คือดับทุกขได  ก็พอ.  อยาใหฉลาดถึงกับเพิ่มพูนความสนุกสนานเอร็ดอรอย 
ใหมันมากไป  มันจะวกกลับลงไปหาความทุกขอีก. 
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ทีนี้  คนที่เขาชอบความสุขทางวัตถุ  ทางเนื้อหนัง  เขาก็คงจะไมชอบ 
คงจะไมคอยพอใจนัก.  แตเราก็ตองยืนยันวา  ปญญาตามที่เปนจริงนี้  มันจะ 
บอกใหแตในขอบเขตที่วาควรจะรูเทานั้นแหละ  เกินนั้นไปไมตองการ. 
ถาไมอยางนั้นแลวจะเรียกวา  ไมใชรูตามที่เปนจริง.  ถารูตามที่เปนจริง  มันจะ 
มีขอบเขตวา  ควรจะรูสักเทาไร ;  นอกนั้นไมตองไปเหนื่อยใหเสียเวลา. 

 
....         ....         ....         .... 

 
เปนอันวา  เรามีปญญาเปนลําตน   ของพฤกษาแหงศีลธรรม 

ในฐานะเปนแกน ,  เป นแกนของลําตน ,  มีสมาธิเป นกระพี ้,  มีศีล เป น 
เปลือกนอกทุก  ๆ  ชั ้น  ;  เปลือกนี ้ม ีหลายชั ้น .  แลว เราก็ไดตน ไมแหง 
ศีลธรรม  ที่แข็งแกรงที่สุด  เหมือนกับตนไมที่มีแกนมากที่สุด.  นี่เรามาถึงตน 
ไมแหงศีลธรรมแลว. 

 
ทีนี้  ศีล  สมาธิ  ปญญา  จํากัดความกันใหงาย ๆ ก็วา  ปรกติ  หรือ 

ความถูกตอง ๓ ชั้น :  ความถูกตองของความปรกติ  ของ  กาย  วาจา  และวัตถุ 
ที่เนื่องกัน,  นี้คือศีล.  ความถูกตองและปรกติของจิตที่มีธรรมชาติอันลึกซึ้ง 
เรนลับ,  นี่เรียกวาสมาธิ.  ความถูกตองและปรกติของปญญา  คือวิชชา  ที่จะมา 
เปนความรู  ความคิด  ความเห็น  ความเชื่อของจิต  นี้เรียกวาปญญา.  รวมเรียก 
สั้น ๆ วา  ศีล  สมาธิ  ปญญา,  ถูกตองทางกายวาจา  ใจ  และทิฏฐิ. 

 
ถาม :  ศีล  สมาธิ  ปญญา  แยกกันได  หรือไมอาจจะแยกกันได ?  คุณทองวา 

อยางไร ? 
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ตอบ :  แยกกันไมไดครับ. 
 
ถาม :  ชี้ใหเห็นความที่มันแยกกันไมได ? 
 
ตอบ :  คนที่มีสมาธิไดนั้น  จะตองมีความปรกติ  คือมีศีล ;  เมื่อมีศีล 

มีสมาธิแลว  ก็มีปญญาขึ้นมาเอง. 
 
ถาม :  ถาอยางนั้นมันก็คนละทีอยูซิ,  คนละทีมันก็แยกกันไดซิ ;  มีศีล 

สมาธิ  ยังไมมีปญญาสักทีเลย  ก็แยกกันได  อยางคุณวามันคนละที. 
ถาคนละทีมันแยกกันไดนะ .  พูดใหเห็นวา   มันแยกกันไมไดซิ, 
คือตองมาพรอมกันเหมือนกับเชือก ๓ เกลียว.  คุณประยูรวาอยางไร ? 

 
ตอบ :  ในขณะที่ เรามีสมาธิ  ตอนนั้น  ศีลก็มีพรอมอยูในตอนนั้น   คือไม 

สามารถจะประทุษรายอะไรตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดได.  หมายความวา  มีความ 
ปรกติทางกาย  ทางวาจา  อยู ในตอนนั ้นดวย  ในขณะที ่มีสมาธิ, 
และในขณะที่มีสมาธินั้นเอง  จิตก็จะมีปญญาคลองวองไวสําหรับจะ 
ทําอะไรอยูไดตลอดเวลาแลว  ในขณะที่กําลังมีสมาธิ  คือ มีพรอมกัน 
ในเวลาเดียวกันหมดทั้ง ๓ อยาง. 

 
ถาจะพูดใหลึกซึ้ง  ตองพูดใหมองเห็นวา  มันมีอยูพรอมกัน ๓ อยาง, 

มีคนละทีไมได ;  เชนวาจะมีศีล  มันตองมีปญญารูวามีอยางไร.  นี่ มันมีปญญา 
เสียแลว.  ความที่ตั ้งมั ่นอยูในศีลมันเปนสมาธิแลว ;  ความตั้งใจจะรักษาศีล 
หรือความสังวรระวังใหมันมีอยูอยางนี้  นี่ก็เปนศีล,   ฉะนั้น  ในศีลนั้น  ก็มี 
ทั้งศีล  สมาธิ  ปญญา. 
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ทีนี ้  ในสมาธิก็เหมือนกัน   :  ความตั ้งใจในการคุมจิตใหเปน 
สมาธินี้ก็เปนศีล,  เปนความหมายของศีล,  จิตตั้งมั่นอยูในขณะนั้นก็เปนสมาธิ, 
และความรูวาเราจะตองทําอยางไรตั้งแตทีแรกมา  แลวก็รูอยูตลอดเวลา  หรือมี 
สัมปชัญญะในขอนี้  ก็เปนปญญา.   ฉะนั้น  คนที่เจริญสมาธิอยู  มันก็มีทั ้ง 
ศีล  สมาธิ  ปญญา. 

 
ทีนี ้  คนที่เจริญปญญาอยู  นั้นก็มีศีล  เพราะวาจะทําอะไรผิด 

ไมได  โดยมีความระมัดระวังอยูตลอดเวลา ;  แลวจิตเปนสมาธิก็คือเปนพื้นฐาน 
ของปญญานั่นแหละ ;  ปญญามันจะรูได  ในเมื่อจิตเปนสมาธิ ;  เพราะวาความรู 
ตั้งอยูบนสมาธิ  คือความที่จิตเปนอยางนั้นเพียงอยางเดียว ;   ฉะนั้น  คนที่มี 
ปญญา  ก็มีทั้งศีล  สมาธิ  ปญญา. 

 
จะมองกันในแงไหน  ชั้นไหน  คนจะตองมีทั้งศีล  สมาธิ  ปญญา. 

แมวาเดี๋ยวนี้นั่งฟงการบรรยายอยู  : การที่ตั้งใจฟง  นี้เปนศีล,  แลวจิตมันตั้งได 
สําเร็จ  ก็เพราะอํานาจของสมาธิ,  เมื่อมีสมาธิในการฟง  แลวก็จะรู – รู – รู - ไป 
นี้เปนปญญา. 

 
คนนั่งฟงเทศน  นั่งฟงปาฐกถาอยู  ก็ยังมีทั้งศีล  สมาธิ  ปญญา: 

ในขณะที่เรียกวาประยุกตนั่น  มันจะตองมีครบ ;  แตในขณะพูดอยางทฤษฎีนั้น 
ไมตองมีครบ,  แยกออกจากกันก็ได.  เชนแยกพูดวา  ศีลชวยใหเกิดสมาธิ, 
สมาธิชวยใหเกิดปญญา,  ปญญาวกมาชวยใหเกิดศีล  สมาธิอีก ;  อยางนี้ก็ 
พูดได.  แตเมื่อถึงคราวที่มันทําหนาที่ของมันจริง ๆ มันไมเคยแยกกันได ; 
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ถาเอามาพูดอยางวิชาความรู  ก็พูดใหแยกกันได ;  แมในบาลี 
ก็มีพูดวา  “เมื่อศีลอบรมดีแลว  [ คือชวยสมาธิดีแลว]  สมาธิก็มีผลใหญ 
มีอานิสงสใหญ ;  เมื ่อสมาธิอบรมดีแลว  ปญญาก็มีผลใหญ  มีอานิสงส 
ใหญ”  คลายกับคนละที. 

 
แตโดยเนื้อแทนั้น  มันจะทําอะไรลงไปสักนิดหนึ่ง  ก็ตองมีทั้ง ศีล 

สมาธิ  ปญญา  ขนาดเรียกวา  ฟนเปนเกลียวกันไป,  เหมือนกับเชือก ๓ เกลียว. 
หรือถาพูดใหถูกกวานั้นอีก  ก็จะตองพูดเสียใหมวา  มันหุมหอกันอยูเปน  ๓ ชั้น 
เหมือนตนไมของเราตนหนึ่ง  มันมีเปลือกอยูขางนอก,  มีกระพี้อยูถัดไป,  แลวมี 
แกนอยูขางใน.  มันแยกออกจากกันไดเมื่อไร  ถายังเปนตนไมเปน ๆ อยู. 

 
นี้ขอใหทุกคนมอง  ให เห็น   ศีล   สมาธิ  ปญญา   ใหลึกไปกวา 

ธรรมดา  ใหลึกไปกวาที่มองมาแลว,  คือใหลึกไปกวาที่เพียงแตทอง ๆ  จํา ๆ  
ไวโดยตัวหนังสือ .  อยางนั ้นเปนเรื ่องปริยัต ิ ;  เดี ๋ยวนี ้เป นเรื ่องปรมัตถคือ 
ความจริง  มองเห็นลึกซึ้งตามที่เปนจริง  โดยเฉพาะในเวลาที่มันประยุกตกันอยู 
คือ  ขณะใชการใชงานอยู  แลวไมเคยแยกกันเลย. 

 
ตัวอยางในทางวัตถุ  ก็ดูเถอะ  ;  คนทีตีตาปูลงไปในกระดาน 

นั่นแหละ  มีทั้งศีล  สมาธิ ปญญา.  เจตนาที่จะตีตาปูลงไปนั้นเปนศีล ;  
มันตองสํารวมอยางศีลสังวร.  แลวสมาธิจิตก็ตองมี ;  ไมอยางนั้นจะตีพลาด. 
ปญญาก็ตองมี,  คือรูวาจะตองตีอยางไร,  จะตองปองกันอยางไร . นี่คน  
ตีตาปูก็ยังจะตองมีทั้งศีล  สมาธิ  ปญญา  ครบไมแยกกันได.  เรื่องที่ใหญกวานี้, 
แปลกไปกวานี้  ก็ยิ่งตองมีเปนแนนอน. 

 
....         ....         ....         .... 
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เอา,  เวลาลวงไปมากแลว,  ก็จะขอสรุปวา  ศีล  สมาธิ  ปญญา 
เปนสิ่งที่แยกกันไมได  เปนเชือกสามเกลียว ;  เชนเดียวกับอริยมรรค 
มีองคแปด   เปนสิ ่งที ่แยกกันไมได  เหมือนเชือก  ๘ เกลียว  ;  แลวแตเรา 
จะพูดกันในอุปมาอยางไหน. 

 
เปนอันวา   ศีล   สมาธิ  ปญญา   นี ่ค ือ   ความถูกตอง   ๓ อยาง ,  

๓ ประการ   ที ่ไม อาจจะแยกกัน ได ;  แลวก็จะตั ้งอยู ในฐานะเปนตนลํา 
แหงศีลธรรม ,  เปนตนพฤกษาแหงศีลธรรม .  ขอใหรูจักไวเพื ่อจะรูวา  เรามี 
หรือไมมี ;  ถาเราไมมี  เราจะตองทําอยางไร,  เราจะตองรู จักความหมาย 
ของคําวา  “ถูกตอง”,  เพราะทุกอยางตองถูกตอง. 

 
ถาม :  คําวา “ถูกตอง” นี้ควรจะจํากัดความหมายวาอยางไรคุณประยูร ?จึงจะ 

เปนความถูกตองที่มีประโยชน. 
 
ตอบ :  คําวา  “ถูกตอง”  นี่ควรจะมีความหมายวา  ถูกตองตามกฎเกณฑของ 

ธรรมชาติ  จึงจะเปนความถูกตองที่แทจริง. 
 
ถาม :  ไมจํากัดปริมาณ ? 
 
ตอบ :  มีปริมาณเพียงพอดวยครับ. 
 
ถาม :  เท านั้ นพอแล วหรือ  ?  ยั งขาดอะไรอีก   คุณ ทอง  ?  ถูกต องและ 

เพียงพอนี้พอหรือยัง ?  ถูกตองและเหมาะสม  เพียงพอหรือยัง ? 
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ตอบ :  ผมยังนึกไมออกครับ. 
 
ถาม :  คุณชวน,  คุณล้ํา ?  สิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติแท ๆ แลวคุณก็ไมมอง.  
 
ตอบ :  คือความถูกตองและเหมาะสม. 
 
ถาม :  แลวอะไรอีก ?  ยังขาดสวนสําคัญอีกสวนหนึ่ง  ซึ่งวินาศกันก็เพราะสวนนี้ ; 

คืออะไร  คุณชวน ?   อยางที่ ๑ ถูกตอง,  อยางที่ ๒ เพียงพอ  หรือ 
เหมาะสม,  อยางที่ ๓ อะไรคุณประยูร ? 

 
ตอบ :  ตามเหตุการณ. 
 
ถาม :  ตามเหตุการณ,  ใกลจะถูกแลว.  คุณทองละ ? 
 
ตอบ :  ตอบไมไดครับ. 
 

คือตอง   “ทันแกเวลา”.  ถูกตองนั ้นมันถูกตองตามเหตุการณ 
อยูแลว ;  ที่วาเพียงพอ  ก็เพียงพอ  แกเหตุผลอยูแลว ;  แตสวนมากเราไมทําทัน 
แกเวลา ;  มาทันในเวลา. 
 

 พูดถึงชีวิต ,   ชีวิตหนึ ่ง   เราก็ไมรู อะไรทันแกเวลา  ;  เราตาย 
เสียกอน  เลยไมไดรับประโยชนเต็มที่ในการเกิดมา.  ทีนี้เรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ  
ก็เหมือนกัน,  เรามักจะทําไมทันแกเวลา  ไมตรงตามเวลา.  ความลมเหลว 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๔๐๒

ที่มีอยูเปนประจําวัน  ทั้งที่บาน  ทั้งที่วัด  ทั้งในทุงนา  ในบานเมืองก็ตาม  มันไม 
ตรงตามเวลา,  ไมมาทันแกเวลา. 

 
ความรูที ่มาไมทันแกเวลานั้น   ก็เหมือนกับไมรู,  แลวความ 

รูที ่รู จนเกินไป   มันก็ชวนใหผิดได.  อยาชอบที ่มันมากหรือเกินไป  ;  เปน 
ความรูเฟอเสียก็มี.  แตถึงอยางไรก็ดี  เราใชคําวา  “ถูกตองและก็พอดี”,  ถูกตอง 
และเพียงพอ  นี่คือพอดี. 

 
เอาเปนวา  “ความรูนั้นถูกตอง  และก็พอดี” ;  แตมาไมทันเวลา 

นี่จะทําอยางไร ? 
 
รวมความวา   ความถูกตองนี ้  ตอง เปนสิ ่งที ่มีความหมาย   

๓ ประการ   คือวา   :  ตรงตามที ่เปนจริง ,  แลวก็เพียงพอแกเหตุการณ  
หรือวัตถุประสงค,  แลวตองทันในเวลา,  พลาดนิดเดียวก็ไมได,  บางอยาง 
ชาไป  อึดใจหนึ่งก็ไมได ;  บางอยาง  ชาไปขณะจิตหนึ่ง  ก็ไมได. 

 
เปนอันวา  วันนี้เกินเวลาแลว  เลยเวลามามากแลว  ตองยุติการ 

บรรยาย. 
 
สรุปความวา  เราพูดถึงเรื่องตนลําของศีลธรรม  ตอจากเรื่องรากฐาน 

ของศีลธรรม,  และรู วาตนลําแหงศีลธรรมในที ่นี ้  เปรียบกับตนไมแลวก็คือ 
เปลือก  คือกะพี้  และคือแกน ;  ตอเมื่อไดรวมกันอยูเปน ๓ อยางสนิทสนมแลว 
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ตนไมจึงจะมั่นคง  และเจริญงอกงามตอไปได.  เราศึกษาไวสําหรับทดสอบ 
ในการแกไข  เพื่อการกลับมาแหงศีลธรรมสืบไป. 

 
 
อาตมาขอยุติการบรรยายวันนี้ไวเพียงเทานี้  เปนโอกาสใหพระคุณเจา 

ทั้งหลาย  ไดสวดบทพระธรรม  ที่จะสงเสริมใหเกิดกําลังใจในการประพฤติหนาที่ 
ของตน ๆ ตามสมควรแกความเปนพุทธบริษัทตอไป. 
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การกลับมาแหงศีลธรรม 
   -๑๐- 

 ๓  เมษายน  ๒๔๑๙ 
 
 
 
 
 

ใบ  ดอก  ผล  แหงศีลธรรม 
[ มรรค ผล นิพพาน ] 

 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวัน เสารภ าคมาฆบูชาชุดนี ้  ไดล ว ง เลย 

เขามาถึงภาควิสาขบูชาแลว  ;  แตเนื่องจากคําบรรยายชุด   การกลับมา 
แหงศีลธรรม   นี้  ยังไมจบ   เห็นวาสมควรที่จะพูดตอไปจนจบ  ;  ดังนั้น 
วันนี้จะไดกลาวดวยเรื่อง  ใบ  ดอก  ผล  ของศีลธรรม  นี้สืบตอไป. 

 
การบรรยายในวันนี้เปนครั้งที่ ๑๐ จะไดกลาวโดยหัวขอสืบตอจาก 

ครั้งที ่แลวมา .  ในครั้งที ่แลวมาพูดถึง   ตน  ลํา  แหงศีลธรรม .  ในวันนี ้จะ 
 

 
๔๐๕ 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๔๐๖

ไดพูดถึง  ใบ  ดอก  ผล  แหงศีลธรรม ;  คําพูดเหลานี้เปนคําเปรียบหรือเปน 
อุปมา  ดังที่ทานทั้งหลายก็เห็นไดอยูแลว  วาเราเปรียบเทียบศีลธรรมเหมือนกับ 
ตนไม  ตามวิธีเปรียบในการศึกษาสวนมาก  เพื่อความเขาใจไดโดยงาย. 

 
[ทบทวนคําบรรยายครั้งที่แลวมาไปจนถึงหนา ๔๑๔ ] 

 
ตนไมมีรากสวนลาง,  มีลําตนสวนกลาง,  มีใบ  ดอก  ผล  สวนสุด ; 

ก็เปนอันวา  บัดนี้เรามาพูดกันถึงสวนสุด  หรือเปาหมายขั้นสุดทายของศีลธรรม 
และอยาลืมเสียวา  เราจะพูดกันเพียงเพื่อใหรูวาเรายังขาดสิ่งเหลานี้อยูเทานั้น. 

 
เรื่องนี้เปนเรื่องที่เอามาพูด  ในโอกาสที่โลกอยูในสภาพอยางนี้ ;  

กลาวไดวา  เรามีการปรารภถึงวิกฤติการณทางศีลธรรม  ทั่ว ๆ ไปในโลก 
แหงยุคปจจุบัน.  ประเทศไทยเราก็ติดอยูในขายแหงภาวะอันเลวรายนั้น  อยางที่ 
หลีกเลี ่ยงไมพน   ดังที ่เราไดเคยปรารภแลว  ปรารภเลา  ใหสังเกตดูใหดี 
โดยเฉพาะสมัยนี้  วาโลกมันเหมือนกับเล็กนิดเดียว,  มีอะไรก็เนื่องถึงกัน 
ไปหมดทั้งโลก  ไมเหมือนกับสมัยโบราณ ;  ทั้งนี้ก็เพราะวาการคมนาคม  หรือ 
เครื่องมือแหงการคมนาคมนั้น  มันเจริญกาวหนามาก : ในทางการขนสงไปมา 
กันก็ดี,  หรือแมการติดตอโดยไมตองมีการไปการมาก็ดี  ทําไดสะดวกรวดเร็ว 
จึงรูอะไรถึงกันรวดเร็ว ;  มีอะไรเกิดขึ้น  ก็กระทบกระเทือนถึงกันไปหมด. 
นี่เปนสิ่งที่ผิดกันอยูเปนอยางมากอยางหนึ่ง  เมื่อเปรียบเทียบกันดูกับโลกในสมัย 
โบราณ ;  ไมใชผิดกันเพียงเทาตัว  หรือสองเทาตัว  สามเทาตัว,  มันผิดกันเปนรอย 
เทาพันเทา  หมื่นเทา ;  และก็จะยิ่งเปนอยางนี้ยิ่งขึ้นทุกที.  ฉะนั้น  ปญหาของ 
มนุษยจึงมากกวาแตกอนมาก  แลวก็รุนแรงรวดเร็ว. 
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สําหรับเรื่องที่ควรนํามาปรารภก็คือ  เรื ่องจะอยู รอดหรือเรื ่องจะ 
วินาศ  ของสิ่งที่เรียกวา  โลกนั้นเอง.  เรายอมรับตรงกันเปนที่แนนอนในขอท่ีวา 
โลกกําลังอยูในภาวะที่เลวราย  หรือถึงกับจะยอมรับไดเลยไปถึงวา  กําลังจะวินาศ ; 
แตเราไมมีความเห็นตรงกันเลยในขอท่ีวา  เพราะเหตุอะไร ? 

 
เรามองเห็นเหตุแหงความวินาศนี้ตาง ๆ กัน  จนไมอาจจะรวม 

มือกันแกไขได ;  นอกจากจะไมรวมมือกันแลว  ยังไมไดอยูเฉย ๆ เสียอีก  กลับ 
ขัดขวางซึ่งกันและกัน  เพราะความเห็นไมตรงกัน  :  คนหนึ่งจะทําไปเพื่อสันติภาพ 
หรือสันติสุข   ตามความนึกคิดที่ดีที ่สุดของตน,  อีกพวกหนึ่งกลับไมเห็นดวย 
กลับทําไปในทางที่ตรงกันขาม  และอางวาเพื่อสันติภาพ  เพื่อสันติสุขนั้นดวย 
เหมือนกัน.  ฉะนั้น  โลกนี้   แหงยุคปจจุบัน  จึงมีแตการกระทบกระทั่ง.   

 
นี่ปรารภเหตุที่ทําใหเราตองพูดกันในหมูพุทธบริษัท  หรือวาในหมู  

ศาสนิกบริษัทแหงศาสนาใด ก็ได  มาพูดกันถึงเรื่องศีลธรรม ;  เพราะถาเปน 
นักศาสนาแมสักหนอยหนึ่ง  ก็ยังจะตองนึกถึงศีลธรรมเปนเบื้องหนา  จึงพอจะพูด 
กันรูเรื่องในระหวางนักศึกษาทางธรรมทางศาสนาคือถือศาสนาเปนหลัก. 

 
ถาทานทั ้งหลายไมมองเห็นขอ เท็จจริงอันนี ้แลว   เชื ่อวาคง 

จะเบื่อหนายหรือขี้เกียจ  ที่จะมาปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้  ถึงกับฟงไมรูเรื่อง 
นั ่งโงก  นั ่งงวง  นั ่งงง  อยู ก็มี,  หรือไมยอมรวมมือกันแกไขสิ ่งเหลานี ้  ดังที่ 
กําลังเปนปญหาอยูในปจจุบันนี้ ;  แลวการพูดเรื่องนี้  ก็จะกลายเปนสักวาการพูด 
เทานั้นเอง  ไมมีประโยชนอะไรเกิดขึ้น ;  จึงขอใหทานทั้งหลายพยายามสังเกตดู 
ใหดี ๆ ใหเห็นตามที่เปนจริงวา  มันอยูในฐานะที่เปนเรื่องเปน  เร่ืองตาย  ของ 
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มนุษยเราทีเดียว.  เราไปสนใจ  หรือไปสาละวนทําเรื่องหลายเรื่อง  อยางสุดชีวิต 
จิตใจ ;  แตมันไมเปนเรื่องเปนเรื่องตายของมนุษยหรือของโลกของเรา.  สวนเรื่อง 
ที่เปนเรื่องเปน  เรื่องตายนั้น  กลับไมรูสึกกันวามีความสําคัญเชนนั้น ;  เพราะฉะนั้น 
ภาวะอันเลวรายนี้  ก็จะมีมากยิ่งขึ้นทุกที.  เมื่อมีความเขาใจขอนี้  ก็คงจะกระตือ  
รือรนหรือหูตาสวาง  ในการที่จะคิด   จะพูด  จะสนทนา  เพื่อชวยกันแกไข. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ทีนี ้ ก็จะขอทบทวนขอความสําคัญบางอยาง   ที ่เห ็นวาจะตอง 

ทบทวนกันอยูเสมอ  วาศีลธรรมนั้นมีความหมายมาก  หมายถึงหลายสิ่งหลายอยาง ; 
แตโดย เนื ้อหาสาระแลว   ขอ ใหมอ ง เห็น วา   ศีลธรรม เปนตัวแทของ 
ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ;  ธรรมชาติอันบริสุทธิ์  ไมมีอะไรนอกจากความสงบ ; 
ถาไมสงบก็ยังไมใชธรรมชาติ  หรือธรรมชาติอันบริสุทธิ์. 

 
ศีล ธ ร ร ม เป น ต ัว แ ท ข อ ง ธ ร ร ม ช า ต ิอ ัน บ ริส ุท ธิ ์   ก ็เพ ร า ะ ว า  

ถาไมมีความสงบตามธรรมชาติแลว  ก็ชื่อวายังไมถึงหัวใจของศีลธรรม.  แมวา 
บุคคลจะประพฤติปฏิบัติศีลธรรม  เพื ่อความประสงคของตัวเอง  ไมถึงตัวแท 
ของธรรมชาติ  ก็อยาไดเขาใจผิดไปวา  มันไมไดเกี ่ยวกับตัวแทของธรรมชาติ. 
ถาเราทําถูกเรื่องของธรรมชาติ  มันก็สงบไปตามกฎเกณฑของธรรมชาติ ;  เดี๋ยวนี้ 
มันผิดกฎเกณฑของธรรมชาติ  ผิดและฝนกระแสแหงความสงบ  ฝนภาวะแหงความ 
สงบ  ไมไปสูความสงบ  จึงไมมีสิ่งที่เรียกวา  ศีลธรรม  อันแทจริง. 
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ทีนี้  เราเคยย้ํากันอยูเสมอวา  ศีลธรรม นี้เปนสิ่งที่มนุษยตองทํา, 
และยืนยันในขอที่วา  ไดเคยทํา   และกําลังทําอยู,  และแนนอนวา   จะตอง 
ทําตอไปดวย. 

 
ทีเรียกวา  “ตองทํา”  นั้น   พอจะมองเห็นไดแลววา   ถาไมทํา 

มันก็คือความวินาศ,  หรือความไมมีความสงบอยูได ;  ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่ตองทํา. 
 
ที ่วา  “เคยทํา”  นั ้น  ก็หมายความวา  มนุษยในกาลกอน  หรือ 

บรรพบุรุษของเราไดเคยกระทํา,  และกระทําเปนอยางดีเสียดวย. 
 
ที่วา  “กําลังทํา”  นั้น  มันเปนปญหาอยูบาง  เวลานี้  มองดูแลว 

ก็รูสึกวานาสลดสัง เวช   คือการประพฤติศีลธรรม   หรือแกไขใหดีขึ ้นนี้ 
หาดูยากยิ ่งขึ ้นทุกที ;  กําลังกระทําแตบางสวน  บางสิ ่ง  บางอยาง  เทาที่ 
ความจําเปนบังคับเหลือเกินเทานั้น  ก็ยังไมคอยจะสําเร็จ.  นี่เรียกวาเปนยุคที่ 
เลวราย  ที่มีอะไรหลาย ๆ อยาง  หลาย ๆ ประการ  มาทําใหคนไมสนใจศีลธรรม, 
ไมเห็นความสําคัญของศีลธรรม ;  ไปเอาสิ่งที่ตรงกันขามมาเปนเครื่องยึดถือ 
เหมือนกับวาเราจะอยูเปนสุขไดเพราะเหตุนั้น. 

 
ขอท่ีวา  กําลังประพฤติกระทําตอศีลธรรมนี้  มันจึงเปนปญหาขึ้นมา ; 

ถาโชคดีอาจจะมีความเขาใจตรงกัน  เพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ก็ได  และก็จะมีการประพฤติ 
ศีลธรรมในยุคปจจุบันนี้อยางเพียงพอ.  แตโชคดีนี้มันจะมาเองคงจะไมได ; 
คนเราจะตองชวยกัน  ทําใหมันเกิดเปนโชคดี  หรือมีมา.  ถาเราไมปฤกษา 
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หารือกัน  ก็ไมมีทางที่จะทําได  ฉะนั้น  จึงขึ้นอยูกับการที่ชวยกันปฤกษาหารือ ; 
แมที่สุดอยางนอยที่เขาเรียกกันวาทําสัมมนา  อยางนี้ก็ยังดีกวา  ที่จะไมทําเสียเลย. 

 
สวนที่วา “ทําตอไป” นั้น  เปนการพูดดวยอาศัยหลักวา  มนุษยคง 

จะถึงรอบหรือจังหวะที ่จะหันไปสนใจในทางศีลธรรมกันเปนแน,  จึงหวังวาใน 
กาลอนาคตนั ้น   จะมีการประพฤติกระทําในศีลธรรม .  ถาไมเปนดังนั ้น 
มันก็ต องวินาศแน ;  จึงหวังวาคนในโลกคงจะตื ่นตัวในขอนี ้  และหันไปหา 
พระเจา   คือธรรมชาติอันบริสุทธิ์  คือความปรกติหรือความสงบอยางถูกตอง  ตาม 
กฎเกณฑของธรรมชาตินั ่นเอง .  นี ่ขอใหจําไวคิดนึกกันตอไปวา   เปนสิ ่งที่ 
ตองทํา,  ไดเคยกระทํามาแลวดวย,  และกําลังกระทําอยู ด วย,  และจะตอง 
กระทําตอไปเปนแนนอน ;  มิฉะนั ้น  ก็จะสูญเสียมนุษยชาติ  หรือไมมีมนุษย 
เหลืออยูในโลก  มีแตสัตวอะไรก็ไมรู  ซึ่งในที่สุดก็ตองวอดวายไป  โดยไมเหลือ 
เปนแนนอน 

 
....         ....         ....         .... 

 
ทีนี้  ก็พูดถึง  การกระทํา   ซึ่งตองกระทําใหถูกตอง 
 
ขอใหเขาใจหรือสนใจคําวา  “ถูกตอง”  ไวใหมากที ่สุด .  คําวา 

ถูกต อ งนี ้  เป นคําสําค ัญ ที ่ส ุดคําหนึ ่ง   ในพ ระพ ุท ธศาสนา  ;  ใช คํา ว า 
สัมมา,  “สัมมา” บางทีก็แปลกันวา  โดยชอบ  ;  ตามธรรมดาทานบัญญัติ 
ใหแปลกันมาแตโบราณวา  โดยชอบ.  เดี ๋ยวนี ้สังเกตเห็นวา  “โดยชอบ”  นั้น 
ฟงยากกวา  ที่จะแปลวา   “โดยถูกตอง”  หรือ  “อยางถูกตอง”. 
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เชนคําวา   สัมมาทิฏฐิ  -เห็นชอบ  ความเห็นชอบ  ; นี่ฟงยาก 
กวาที่จะพูดวา  ความเห็นที่ถูกตอง,  สัมมาวาจา -พูดจาชอบ  นี้ก็จะพูดวา 
วาจาที่ถูกตอง   นี่ฟงงายกวา  ;   จึงขอใหถือวา    คําวา   สัมมา ,  สัมมา 
นี้แปลวา  ถูกตอง  กันจะดีกวา. 

 
คําวา  “ถูกตอง”  นี่  มันมีความหมายแวดลอมตัวมันเองอยูอยาง 

เพียงพอ   :  เชนวา   ถาถูกตอง   ก็ตรงตามเรื ่อง   ตรงตามเหตุผล   และก็ 
เพียงพอดวย ;  นอกจากเพียงพอแลว  ยังจะตองทันแกเวลาดวย ;  ถาไม 
ทันแกเวลา  ก็ไมถูกตอง.  คําวา “ถูกตอง” ยังมีความหมายเพียงพอ  สําหรับ 
ไปใชแกปญหาไดในทุกกรณี  โดยขยายความออกไปชัดเจนทีเดียววา  ถาถูก 
ตองแลว  ก็ตองเพียงพอ   และก็ตองทันแกเวลา. 

 
ทีนี ้  ถูกตองที ่ไหน  ?  จะมองเห็นชัดลงไปวา   ถูกตองในสวน 

บุคคล  คือสวนตัวบุคคล  นั ้นก็ตองใหถูกตอง  ในฐานะเปนรากฐาน ;  และ 
ความถูกตองนั้นจะตองขยายออกเปนสวนรวม ,  หรือสวนสังคม ,  หรือ 
กิจกรรมของสังคมทั ้งหมดดวย .  ถูกตองอยู คนเดียว  โดยที ่ม ันไมถูกตอง 
สําหรับคนอื่นดวยแลวมันก็ตองกระทบกระทั่งกัน  ในที่สุดมันก็เปนไปไมได ; 
เพราะวาเรายังตองอยูรวมกัน   ฉะนั้น  จึงมีความถูกตองทั้งทางสวนตัวบุคคล  และ 
สวนสังคม. 

 
เดี ๋ยวนี้  ความถูกตองสวนตัวบุคคลก็หายาก   เพราะวาตกอยู 

ใตอํานาจของกิเลสมากขึ้นทุกที ;  ตางคนตางเห็นแกตัว   ยกเอาความ 
เห็นแกตัวเปนเบื้องหนา   แลวก็ไมเห็นแกความถูกตองของผูอื่นใด  จึงทําให 
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เกิดการกระทบกระทั่งกันขัดขวางกัน  ขัดแยงกัน.  เพียงเทานี้ก็ไรความสงบสุข 
แลว ;  จะทําอะไรใหเปนความเจริญกาวหนาของมนุษยมันก็ทําไมได.  ฉะนั ้น 
พระพุทธเจาทานจึงไดตรัสถอยคําที่ เปนหลักตายตัววา  ประโยชนตนเอง 
ประโยชนผูอื่น  ประโยชนทั้ง ๒ ฝาย  คนละครึ่ง  มันก็ใหถูกตองไปหมด. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ทีนี้  ความถูกตองของศีลธรรม   หรือวาตัวศีลธรรมนั้น  

จะตองมีอยูที่ไหน ?  จะพาพบที่ไหน ? 
 
นี่ก็ไดเคยพูดมาแลววา  ตองมีมาตั ้งแตในสายโลหิต  :  มีพืชพันธุ 

ที ่ด ี  มีบรรพบุรุษดี  มีศีลธรรมทั ้ง เนื ้อตัว ,  มีลูกหลานออกมาก็มีศ ีลธรรม 
อยูในสายเลือด  นี่อยางหนึ่ง. 

 
ตอมาก็มามีในการศึกษาอบรม   นับตั ้งแตล ืมตาขึ ้นมาในโลกนี้ 

จากทองของมารดา  ก็มีการศึกษาอบรมเรื่อยมา  จนกระทั่งเขาโรงเรียน  หรือมี 
การศึกษาถึงที่สุด ;  นี้ตองมีศีลธรรมอยูในระบบการศึกษา. 

 
ตอจากนั ้นไปก็ตอง  มีศีลธรรมอยู ในระบบของการดํารงชีวิต  : 

จะเปนเรื่องการทํามาหากิน  หรือการทําอะไรก็ได.  ทุกสิ่งทุกอยางที่ทําเพื ่อ 
มีชีวิตอยูนั้น  เขาเรียกวา  การดํารงชีวิต ;  จะตองมีศีลธรรมอยูในระบบของการ 
ดํารงชีวิต. 
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มองดูแลวก็นาสังเวช  เมื ่อมองยอนหลังไป  เห็นวา  ในการดํารง 
ชีวิตของแตละคนนี้  หาศีลธรรมไดยากขึ้นทุกที  เพราะเขาใจผิดตอสิ่งนี้. 
ที่ในระบบการศึกษาของโลกปจจุบันนี้  หาศีลธรรมไดยากยิ่งขึ้นทุกที  เพราะ 
เขา ใจผิดมากขึ้น  .  ดังนั้น   ในสายเลือดของคน   จึงมีศีลธรรมที่จาง ,  
มีพื้นเพ  หรือเชื้อสายแหงศีลธรรมที่มันจาง  จนมันอาจจะหมดไปก็ได ;  เพราะ 
เมื่อบิดามารดาไมมีศีลธรรมแลว  มันจะมีสายเลือดไหนที่จะมีศีลธรรมติดมา. 
ขอใหดู,  แมวามันจะเปนเรื่องที่ชวนเศราเหลือประมาณ ;  ยิ่งดูยิ่งสลดสังเวช 
วามันจะไปในลักษณะไหนกัน. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ทีนี้ ก็มาถึงเรื่องพฤกษาแหงศีลธรรม   เปนภาพพจนที่ 

สรางขึ้นมาจากนามธรรม. 
 
สําหรับศีลธรรมก็เปนนามธรรม  มันจะงอกขึ ้นอยางไร,  มันจะ 

เจริญอยางไร,  จะเติบโตเทาไร,  จะตองมีอะไรหลอเลี้ยง  ก็พูดกันมามากแลว. 
ที ่รากหรือที ่โคนจะตองมีอะไร ?  ก็พ ูดกันถึงสิ ่งที ่เป นแผนดิน ,  สิ ่งที ่เป น 
เ ห ม ือ น กับ นํ้า ,   สิ ่ ง ที ่ เ ป น เห ม ือ น กับ อ าห า ร ,   สิ ่ ง ที ่ เ ป น เห ม ือ น กับ  
แสงสวาง,  และสิ่งที่เปนเหมือนอุณหภูมิ. 

 
นี่ก็ไปทบทวนดูใหม  ในรายละเอียดวาตนไมแหงศีลธรรมมันตองการ 

สิ่งแวดลอม  อยางที ่ตนไมตามธรรมดามันตองการในสวนรากฐาน  ซึ่งสรุป 
แลวก็เรียกไดวา  เปนอุดมคติแหงศีลธรรม  อยางนอยที่สุด  ก็ขอท่ีวา  “สัตว 
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ทั้งหลาย  หรือชีวิตทั้งหลายมันเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมด 
ทั ้งสิ ้น”  นี ่เป นรากฐานอุดมคติ,  หรืออุดมคติชั ้นที ่เป นรากฐาน .  ถาไมมี 
อุดมคติอันนี ้แล ว   ยากที ่จะมีอ ุดมคติอ ันอื ่นได,  เดี ๋ยวนี ้เราก็ไมม ี.  คําวา 
“เพื่อนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย”  กําลังจะหายไปจากโลก. 

 
เมื ่อพ ูดถ ึงลําต น   หรือ   ตนลํา   ของศ ีลธรรม   ก็หมายถึง   การ 

ปฏิบ ัต ิด ีปฏ ิบ ัต ิชอบ   ซึ ่งในหลักของศาสนา   แจกเปน   ศีล   สมาธิ  ปญญา . 
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสวนรางกาย  วาจา  เรียกวา  ศีล,  ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
ในสวนที ่เป นจิตเรียกวา  สมาธิ,  ปฏิบัต ิด ีปฏิบัต ิชอบในสวนที ่เป นความรู 
ความคิด  ความเห็น  ก็เรียกวาปญญา,  ซึ่งไดพูดกันมาอยางละเอียด  ในการ 
บรรยายครั้งที่แลวมานี้เอง. 

 
 [เร่ิมการบรรยายโดยหัวขอแหงครั้งนี้ ] 

 
ทีนี้  จะมองเลยขึ้นไป  ถึงสิ่งที่เรียกวา  ใบ  ดอก  ผล  ของพฤกษา 

แหงศีลธรรม  ซึ่งถาจะถามใหทานทั้งหลายตอบ  ก็คงจะตอบได  วา  หลังจาก 
ศีล  สมาธิ  ปญญา  มันก็มีมรรค  ผล  นิพพาน ; ฉะนั้น   ไมถาม . 
 

ทีนี้  จะทําความเขาใจกันใหถูกตองวา  เรามีจุดสุดยอดเปนที่มุงหมาย 
เหมือนกับวาเราปลูกตอนไมไวเอาผล.  แตทีนี้อาจจะเกิดความเขาใจผิดหรือตีกันยุง 
ก็ได ;  เพราะวามันมิไดกลาวเปนอยางนั้นเสมอไป   แมในพระบาลีเอง  แมใน 
พระพุทธภาษิตเอง  ก็มิไดกลาวไวในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  โดยสวนเดียว ; 
มันแลวแตวา  ขอเท็จจริงหรือเร่ืองจริงนั้นเรามุงหมายจะกลาวอยางไร. 
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ถาม :  ฉะนั้น  ขอใหทานทั้งหลายมองดูเสียกอน,  มองใหเห็นเสียกอน  วาที่เรา 
จะเอาประโยชนจากตนไมได  ที่เปนชั้นสําคัญหรือเปนสวนสําคัญนั้น 
มีกี่อยาง ?  คุณประยูรนึกไดก็วามากอน ? 

 
ตอบ :  ประโยชนที่จะไดรับจากตนไม  มันไดตั้งแตที่ลําตนขึ้นไป  ตั้งแตยัง 

ไมทันออกผล   ประโยชนจากลํา  เราก็ไดรับเอามาใชแลว   แลว 
จนกระทั่งถึงกิ่งกาน  และจนถึงผลของมันในที่สุด. 

 
ถาม :  ขออภัย  ที่จะตองบอกวา  คําตอบนี้ไมตรงกับคําถาม  เพราะวาถามไมชัด 

ก็ได,  หรือฟงไมออกก็ได.  ขอถามใหมวาในบรรดาตนไมทั้งหลายที่ 
เขามีกันอยูในโลกนี้  หวังผลแตกตางกันอยูเปนกี่อยาง  ดีกวา,  คุณทอง, 
เอา,  คุณล้ํา  ถานึกออกกอน ? 

 
ตอบ :  โดยมากก็หวังผล. 
 
ถาม :  ตนไมธรรมดานะ  หวังผลกี่อยาง  เอาที่สวนใหญ ๆ ที่มองเห็นได  แลว 

ก็ที่เรียกไดวา  รับรองกันทั่วไป ? 
 
ตอบ :  ถาพูดถึงสวนของตนไมนี่มันมีประโยชนทุกอยาง  ตั้งแตรากจนถึงผล. 

 
ถาม :  นี่คือคําตอบไมตรงความประสงคของคําถาม  ที่ใหแยกอยางออกไปโดย 

เด็ดขาด  แลวก็เปนสวนใหญ ๆ ดวย  ไมใชโดยรายละเอียด. 
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๔๑๖

ตอบ :  ถาแยกเปนสวนใหญก็มีลําตน  กับผล,  มี ๒ อยาง. 
 
นั่นแหละอยาเอามารวมตนเดียวกันเสียซี.  ไมในปา  หรือไมในโลก 

ประเภทหนึ่งเขาตองการใชเนื้อไม,  อีกประเภทหนึ่งตองการจะเอาผล  จะเอามากิน 
หรือเอามาเปนหยูกเปนยา  หรืออะไรก็สุดแท.  อยาไปพูดมันเลย  เล็งประโยชน 
ใหญ  ๆ เพียงวา  อยางหนึ่งมันตองการจะไดเนื้อไม,  อีกอยางหนึ่งตองการจะได 
ผลไม. 

 
เดี ๋ย วนี ้  เรากําล ังพ ูดถ ึง   พฤกษาแห งศ ีลธรรมนี ้  เรามุ งหว ังจะ 

ไดผลไม  ไมไดมุงหวังจะเอาแกนไม ;  ถาเอามาปนกัน  มันก็จะขัดขวางกันหมด. 
เพราะเราตองการใหมีรากมีตน  แลวก็มีใบ มีดอก  มีลูก  แลวกินลูก  ก็หมายความ 
วาเปนตนไมประเภทที่หวังผลเปนลูก  เราจึงทําอยางนี้ ;  เอาลูกเปนผลสุดทาย. 
แตถาเปนตนไมประเภทที่เขาไมตองการลูก  หรือไมมีลูกใหกินได  ก็กลายเปนตอง  
การแกน ;  มันกลายเปนวาของที่ตองการที่สุดมันอยูในลําตนเสีย  มันก็เปนอีก 
ประเภทหนึ่ง.  เอามาพูดรวมคราวเดียวกันไมได. 

 
ในบางส ูตรพระพ ุทธ เจ าท านก็ตรัสถ ึงแก น ไม  ;  แลวกลายเป น 

วายอด   หรือใบนี ้  เป นสิ ่งที ่ใชไม ได ,  คือมันยิ ่งไปไกลไปจากแกน.  เอาใบออน 
เอายอดออน  มาทําแกน  นี่ก็ตองพูดกันตรง ๆ วามันบา. 

 
ทีนี้   ขยับลงมาถึงผิวเปลือกวาเปนแกน   มันก็ไม ไหว ,  เอาเปลือก 

เป นแกน   ก็ไม ไหว ,  เอากระพี ้เป นแกนก็ไม ไหว ,  เอากระพี ้ชั ้น ในเป นแกน 
ก็ยังไมไหว ;  ตองเอาแกนจริง ๆ เปนแกน  แลวก็หยุดอยูที่นั่น. พรหมจรรย 
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นี้มีวิมุตติเปนแกนสาร  นั่นเอง.  เอาแกนนี้เปนเรื่องของตนไมเอาแกน.  แตนี่ 
เราไมไดพูดกันถึงตนไมประเภทนี้. 

 
ฉะนั้น  ทําความเขาใจกันเสียใหดี  อยาใหมันปนกันยุง.  เรากําลัง 

พูดถึงตนไมประเภทที่ตองการผลของมัน ;  พอจะกลาวไดวา  ตนไมทั้งหลาย 
ที่มีกันอยูในโลกนี้  มันมีอยู ๒ ประเภทอยางนี้ :  ประเภทหนึ่งตองการใชเนื้อไม, 
ประเภทหนึ่งตองการลูกของตนไมผลของตนไมเปนประโยชน,  ดู ๆ มันก็มีความ 
หมายพอ ๆ กัน ;  แตเดี๋ยวนี้ เรากําลังพูดถึงตนไมประเภทที่ตองการผลเปน 
ประโยชน.  นี้เราจะตองทําใหมันมีผลตรงตามที่เราตองการ,  เราจะตองปลูก 
ตนไมศีลธรรม  ใหมันเจริญงอกงามจนมีดอกออกผลตามที่เราตองการ. 

 
ถาม :  ขอย้ําสอบถามอีกทีวา  เรามีอะไรเปน  ใบ  ดอก  ผล  ของตนไมแหงศีล 

ธรรม ?   คุณทอง  เรามีอะไรเปนใบ,  ดอก,  ผล,  ของตนไมแหง 
ศีลธรรม,  คุณประยูร ? 

 
ตอบ :  ใบ  ดอก  ผล  ก็นาจะเปน  มรรค  ผล  นิพพาน  ที่ไดกลาวแลวเมื่อ 

ตะกี้. 
 
ถาม :  นั่นแหละ  ขอย้ําเทานั้น  ไมใชเปลี่ยนอะไร.  ใหเพงเล็งใหดีวา  เรา 

ตองการ  มรรค  ผล  นิพพาน  ในฐานะเปนผลไมที ่ตองการ,  หรือ 
เปนสิ่งสุดยอดของสิ่งที่ตองการเกี่ยวกับตนไม.  ทีนี้ก็จะมองใหเห็นตอไป 
วาในโลกนี้เขาตองการผลอันนี้กันหรือเปลา ?  ในโลกนี้  ปจจุบันนี้ 
เขาตองการผลอันนี้กันหรือเปลา ?  ในฐานะที่เปนผลแหงตนไมศีลธรรม 
นี่เขาตองการ  มรรค  ผล  นิพพาน  กันหรือเปลา  คุณประยูร ? 
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ตอบ :  ปจจุบันนี้ในโลกนี้  จุดหมายปลายทางของชีวิตของมนุษยแตละคน 
ไมไดเคยนึกหวังในเรื่อง  มรรค  ผล  นิพพาน ;  นี่จากการสังเกตเห็น. 

 
ถาม :  เอาละจากการสังเกต  จากการคํานวณ  จากการที่มองเห็นอยูนี่  เขาไมได 

ตองการผลแหงตนไมศีลธรรม  เปนมรรค  ผล  นิพพาน  กันใชไหม ? 
 
ตอบ :  ใชครับ. 
 
ถาม :  คุณทองละ ? 
 
ตอบ :  เขาไมไดนึกถึง  มรรค  ผล  นิพพาน. 
 
ถาม :  ถึงขนาดที่วา  หลับไมรู  อยูก็ได  ใชไหม ?  
   
ตอบ :  ครับ. 
 
ถาม :  คุณล้ํา  ละ ? 
   
ตอบ :  คําวา  มรรค  ผล  นิพพาน  นี่มันปดประตูตายเลยสําหรับคนทั่วไป 

ครับ. 
 
ถาม :  ใชคําวา  ปดประตูตายเลย  ก็ดีเหมือนกัน.  ทีนี้ปญหามันก็เกิดขึ้น 

วาเราละตองการหรือไมตองการ ;  เราสามคนนี่   ตองการหรือไมตอง  
การ  ละ ? 
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ตอบ :  ตัวเราเอง  ที่นั่งอยูสามคนนี้  รับรอง  มีความตองการแนนอนครับ ; 
ถาไมตองการ  ก็ไมตองมากัน  อะไรทํานองนี้แหละครับ.  เพราะเปน 
เจตจํานงที่ เห็นวา   ความสงบ  ที่เปนแบบ  มรรค  ผล  นิพพาน  นั้น 
เปนสิ่งจําเปนตอชีวิตครับ. 

 
ถาม :  ถาอยางนั้นก็หมายความวา  ความตองการนี้มันแตกตางกันอยางตรงกัน 

ขาม เหลือประมาณ   ถาเราเป นคนดี  เขาก็เป นคนบา  ;  ถา เขา 
เปนคนบา  เราก็เปนคนดี  หรือวาเราเปนคนบา  เขาเปนคนดี  คุณ 
จะวาอยางไร  มันตรงกันขามกันถึงขนาดวา  ถาคนหนึ่งบา  คนหนึ่ง 
ก็ตองดี  ถาคนหนึ่งดี  คนหนึ่งก็ตองบา  อยางนั้นใชไหม ? 

 
ตอบ :  มันก็ควรจะเปนอยางนั้น 
 
ถาม :  ทําไมจะตองวาควรละ  หรือยังไมแนใจ  ทีนี้จะตองดูตอไปอีกวา  ในโลก 

นี้คนเปนอยางไหนกันมาก  คือตองการผลของศีลธรรม  เปนมรรคผล 
นิพพาน  มาก  หรือตองการเปนอยางอื่นมาก ;   มีคนตองการชนิดไหน 
มากในโลกนี้ ? 

 
ตอบ :  สวนมากในโลกนี้  ไมตองการมรรค  ผล  นิพพาน  เปนสวนมาก. 
 
ถาม :  นั่นแหละ  เปนขอท่ีจะตองมองบาง  เราจะตองมองบาง  วาจะทําไป 

ไหวไหม ?  มันมีปญหาหนัก  หรือเบาอยางไร ?  แลวก็สวนใหญหรือตั้ง  
๙๕ เปอรเซ็นต  เขาไมตองการสิ ่งนั ้น  แลวจะใหเราไปตองการสิ ่งนั ้น 
จะไปพยายามทําใหสิ่งนั้นใหมันเกิดขึ้นมา  มันก็ยาก  ใชไหม ?  นี่การ 
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๔๒๐ 

กลับมาแหงศีลธรรม  มันจึงยาก ;  เพราะวาคนเขาไมตองการ  มันผิด 
กันถึงกับวา  มันตองบา  หรือตองดีกันแตฝายหนึ่ง  นี่โดยมรรยาท 
เราก็จะไมวาใครดี  ไมวาใครบา  ดูเอาเองก็แลวกัน ;  เพราะมัน 
ไมมีทางที่จะไปบังคับกันได  ยิ่งสมัยเสรีประชาธิปไตยดวยแลวก็บังคับ 
กันไมได.  มันมีอยูแตวาเราชอบอยางไร  เห็นดีอยางไร  เราก็เอาไป 
อยางนั้น  ทําไปอยางนั้น.  ทีนี้เมื่อสวนใหญเขาไมตองการ  มรรค  ผล 
นิพพาน  ในฐานะที่เปนผลแหงตนไมของศีลธรรม   เขาก็ตองปลูกตนไม 
อยางอื่นกันใชไหม ? 
  

ตอบ :  ใชครับ 
 
ถาม :  เขาก็ตองปลูกตนไมอยางอื่น  แลวเขาก็รดน้ําพรวนดินใสปุยกันอยางอื่น 

และมันก็ออกลูกมาเปนอยางอื่น  มีคําพิเศษประหลาดอยูคําหนึ่งใน 
สมุดภาพปริศนาธรรม∗  เรียกวา   ตนไมพิษ   ขอใหชวยจําคํานี้ 
ไวดวย  ตนไมพิษ   คือตนไมพิษนั่นแหละ  แตเขาเรียกสั้น ๆ วา  ตนไม 
พิษแหงมนุษย  ตนไมพิษของมนุษย ;  ตนไมนั ้นรูปรางเปนอยางไร 
คุณทอง ? 

 
ตอบ :  ผมยังไมเห็น. 
 
ถาม :  เอา,  ไมเห็น,   คุณล้ํา ? 
 
ตอบ :  ตนไมพิษ  ถาดูดวยตาแลวสวยมากครับ. 

                                                
∗  ดูภาพประกอบที่ตีพิมพ  ในครั้งนี้ดวย 
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ถาม :  รูปรางเปนอยางไร ? 
 
ตอบ :  รูปรางก็นากิน  นาชม. 
 
ถาม :  เอา,  คุณประยูร ? 
 
ตอบ :  ตอนนี้ผมก็ยังไมไดเห็นเหมือนกัน  แตวาถาจะมองไปทางตรงกันขาม 

กับตนไมศีลธรรมของเรา  ที่วาดกันแลว  นาจะมีลําตน เปนกิน  กาม 
เกียรติ  อะไรแบบนั้นแหละครับ,  แลวก็ไปออกดอกออกผลเปนแบบ 
อาวุธยุทโธปกรณ  รบราฆาฟนกัน  มันนาจะเปนแบบนั้น. 

 
ถาม :  จะผิดจังหวะแลว  ออกดอกผลเปนกิน  กาม  เกียรติ  ดูจะฟงงายกวา  คุณ 

มาวัดนี้สัก ๕๐ ครั้งไดหรือยัง ? 
 
ตอบ :  กวาแลวครับ. 

 
กวาอีกหรือ   แลวทําไมจึงไมเห ็นรูปภาพรูปนั ้น  ในตึกโรงหนัง.  นี่ 

ไมใชอะไรมาก  ;  เพียงแตสอบถามกันดูบางเปนพิเศษ .  เขามีเขียนอยู แลว 
เราก็ไมต องเขียนขึ ้นมาอีก ,  หรือไมต องวาดภาพอะไรขึ ้นมาอีก ;  เปนตนไม 
ออกกิ่งออกไป  ๑๔ กิ่ง  มีหัวเปนพญานาคทั้งนั้น.  จําไดวาเปนอยางนั้น    เขา 
เขียนเปนเหมือนกับรูปตนไมเปนกิ่ง ๆ  ออกไป ๑๔ กิ่ง,  ปลายกิ่งเปนหัวพญานาค 
ทั้งนั้น.  เขาเล็งถึงอกุศลเจตสิก ๑๔ ประการ  ที่ปรุงจิตใหเปนอกุศลทั้งหลาย. 

 
นี่ขอใหนึกดูความสนใจหรือความตั้งใจอันแทจริงของ  ปู  ยา  ตา  ยาย 

ของเรา  แตหนหลัง ;  เขาสนใจกัน   ถึงกับคิดนึกกับมัน   จนสําเร็จรูปออกมา 
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เปนภาพพจน  เปนอุปมา  เปนอะไรตาง ๆ คือตนไมพิษสําหรับลางผลาญมนุษย, 
เปนตนไมที่มี ๑๔ กิ่ง,  มีหัวเปนพญานาคทุกกิ่ง  เปนชื่อของอกุศลเจตสิก  นับ 
ตั้งแตโลภะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  อะไรเรื่อยไป ๑๔ อยางนั่นแหละ. 

 
เขาปลูกตนไมพ ิษขึ ้นมาในโลก   แลวก็หลอเลี ้ยงรักษามันเป น 

อยางดี  อยู ในปจจุบันนี ้  ก็คือความรู ส ึกคิดนึกที ่เลวรายทั ้งหลาย  ;  สรุป 
ความลงไปไดเปน ๑๔  ชื่อ  เปนตนไมพิษแหงมนุษย,  เขาปลูกกันแตตนไมพิษ 
อยางนี้.  นี่โลกนี้จึงไมมีพฤกษาแหงศีลธรรม ;  เพราะมันมีแตตนไมพิษ  สําหรับ 
ทําลายศีลธรรม เปนปฏิปกษตอศีลธรรม.  ฉะนั้นเราจึงพูดกันไมรูเรื ่อง :  คน  
หนึ่งปลูกตนไมอยางนี้,  อีกคนหนึ่งจะปลูกตนไมอยางโนน. 

 
เราจะปลูกตนไมที่มีอุดมคติ  เมตตา   กรุณา  เปนรากตนไม, 

มีศีล  สมาธิ  ปญญา  เปนลําตนไม,  มีมรรค  ผล  นิพพาน  เปนใบ  ดอก  ผล  ของ 
ตนไม.  แตอีกพวกหนึ่ง  เขาจะปลูกตนไมคลาย ๆ ตนกะบองเพชร  ออกมา 
เปน๑๔ หัวพญานาค ;  นี่เปนภาพพจนจําติดตาไดโดยงาย ;  ที่คนแก ๆ เขาใชคาํวา 
“บาปพระธรรม”  นั่นแหละ ;  นาตกใจ. 

 
ปาปธมฺม ๑๔ ประการ,  เขาเรียกเพี ้ยนไปวา  บาปพระธรรม  

๑๔ ประการ.  ในหนังสือเลมนั ้นก็เขียนอยางนั ้น  ใชคําวา  “บาปพระธรรม” 
อานแลวสะดุง,  บาปพระธรรมคลาย ๆ กับพระธรรมมีบาป,  หรือมีบาปของ 
พระธรรม.  ถาเราจะรักษาคํานี้ไว  เราจะตองเรียกวา  บาปตอพระธรรม,  บาป 
แกพระธรรมที่มีอยู ๑๔ ประการ.  ตัวบาลีแท ๆที่ถูกนั้นคือ  ปาปธมฺม ๑๔ ประการ. 
วันหลังคอยพูดกันเรื่องนี้. 
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เดี ๋ยวนี ้มาดูว า  เราหาไม พบ   ตนไม อยางที ่เราตองการในโลกนี ้ ; 
ไมพบแตตนไมชนิดนั้น  แลวก็ออกดอก  ออกผลเปนอะไรตาง ๆ กระทั่งจะเปน 
ความวินาศของโลกในที่สุด 

 
....         ....         ....         .... 

 
ทีนี้  วันนี้เราตองการจะพูดเรื่องใบ  เร่ืองดอก  เรื่องผล  แหงศีลธรรม, 

พฤกษาศีลธรรมที่ถูกตอง  ก็ดูกันไปตามเรื่องราวของพวกเรา. 
 

ถาม :  ถามซอมความเขาใจอีกที  ตนไมตนหนึ่งแบงเปนกี่สวน  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  ๓ สวน  คือ  รากฐาน  ลําตน  และสวนยอดครับ. 
 
ถาม :  สวนยอด  ดอก  ผล  ในที่สุดนะ  ตองเอาตนไมที่เปนผลนะ  อยาลืมวาเรา 

กําลังพูดถึงตนไมที่เปนผล  ไมใชตนไมที่ตองการจะใชแกน  ฉะนั้นมันจึง 
มีสวนราก  สวนรากฐาน  สวนลางที ่โคน  แลวก็มีสวนลําตนสูงขึ ้นไป 
จนถ ึงกิ ่ง   แล วก ็ม ีใบ   มีดอก   มีผลที ่ก ินได .  สามส วนนี ้ส ัมพ ันธ ก ัน 
อยางไร  เปนสิ ่งที ่ต องมองใหเห็นชัด.  สามสวนนี ้ส ัมพันธก ันอยางไร 
คุณประยูร ? 

 
ตอบ :  สามสวนนี้   สวนที่สําคัญเปนพื้นฐานก็คือสวนโคน   ซึ่งหมายถึงเปน 

สวนที่  ถาเปนตนไมศีลธรรมก็หมายถึง ความคิดเห็นที่ถูกตอง  ที่จะ 
ทําใหเกิดลําตนขึ ้นมาได.  ลําตนนี ้เราหมายถึงการปฏิบัติที ่ถ ูกตอง ; 
เมื่อมี โคน   รากฐาน   แลวก็ปฏิ บัติดี ,  ยอมนําผลที่ ไดมา ;  เรียกวา 
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ผลจากการปฏิบัต ิที ่ถ ูกต อง  จะตองเก ิดแนนอน   ก็ค ือ  มรรค  ผล 
นิพพาน  มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันมาอยางนี้ครับ. 

 
ถาม :  ถูกแลว  แตขอใหตอบดวยคําพูดที่นอย  ประโยคที่สั้นที่สุดอีกที  สาม 

สวนนี้สัมพันธกันอยางไร ? 
 
ตอบ :  เปนปจจัยตอเนื่องกัน  สิ่งหนึ่งทําใหเกิดสิ่งหนึ่ง  โคนทําใหเกิดลําตน 

ลําตนทําใหเกิดดอก  ผล. 
 
ถาม :  เอา,  คุณทอง วาอยางไร  สัมพันธกันอยางไร  สามสวนนี้ ? 
 
ตอบ :  ยอด  คือดอกใบ  สืบเนื่องมาจากลําตน  ลําตนสืบเนื่องมาจากราก 

หรือโคน. 
 
ถาม :  คนหนึ่งลงมาแตทางปลาย,  คนหนึ่งขึ้นมาจากทางโคน,  ก็ถูกท้ังนั้น. 

คุณล้ําละ  วาอยางไร ?  มันสัมพันธกันอยางไร  ระหวางรากกับตน 
กับสวนยอดดวย ? 

 
ตอบ :  สวนราก  นี่มันสัมพันธดวยการตั้งตนกันดวยพื้นฐาน.  สวนราก 

ก็เปรียบเหมือนฐาน  สวนศีล หมายถึงรากฐาน,  ลําตนการทรงตัว 
อยูหมายถึงสมาธิ,  สวนผลนี่หมายถึงปญญา. 

 
ที่แลวมาเราไมไดพูดอยางนี้นะ.  สวนรากฐานของตนไมนี้  หมาย 

ถึงหลัก เกณฑห รือ ธ รรมสัจจะทั ้งหลาย   ที ่ถูกตอ ง   ที ่จ ะยึดถือ   เปน 
อุดมคติ.  ทีนี้สวน  ลําตน  หมายถึงการปฏิบัติที่ถูกตอง  คือศีล  สมาธิ  ปญญา. 
สวนปลาย  คือวา  มรรค  ผล  นิพพาน  เปนใบ  เปนดอก  เปนผล. 
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ถามวาทั้งสามสวนนี้สัมพันธกันอยางไร ?  โดยดูกันที่ตนไมธรรมดา 
กอน ;  ใหเห็นชัดลึกพอ  จากตนไมธรรมดา  แลวก็จะเห็นชัดในตนไมศีลธรรม 
ไดโดยไมยาก.  ตอบตามความรูสึกสามัญธรรมดาที่สุดก็ได  ตามที่มองเห็นอยูดวยตา. 

 
ก็ถูกแลว,  ที่ตอบมานี้ก็ถูกแลว  รากนี่มันก็เปนพื้นฐาน  ซึ่งจะแผออก 

ไปไกลโดยรอบ  กวางออกไปพอสมควร  ไมอยางนั้นมันทรงลําตนไวไมได ; 
ถารากมันสั้น ๆ  มันก็ลม ทั้งที่มีราก.  มันตองมีรากที่ยาว  แข็งแรง  แนนหนา 
กวางออกไปพอสมควรเปนฐาน. 

 
ทีนี้ก็มาถึงลําตน  ผิดไปจากราก  มันทําหนาที่คนละอยาง  ที่จะทรง 

ตัวอยู  มันไมตองแผกวางไปเหมือนราก.  รากเปนรากฐานของลําตน,  ลําตนก็ 
เปนรากฐาน  หรือท่ีตั้งที่อาศัยของกิ่ง  ที่จะแยกออกไปหลาย ๆ กิ่ง.  ถาไมแยกออก 
ไปหลาย ๆ กิ่ง  มันเปนใบไมได  มันก็เปนลูก  เปนดอก  ไมได ;  ลําตนก็เปน 
เครื่องยึด  ทรงใบ  ดอก  ผลไวอีกตอไป ;  ใหเห็นวามันเนื่องกันอยางเหนียวแนน 
อยางแยกจากกันไมได,  ดูดวยตา  ก็มองเห็น  ตนไมก็มีอยูทั่วไป  มองดูที่ตนไมซิ 
วามันแยกขาดจากกันไมได  เพราะความที่มันตองเนื่องกันอยูอยางเหนียวแนน 
อยางนี้. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ทีนี้เราก็อยากจะใหสิ่งที่เรียกวา  พฤกษาแหงศีลธรรมนั้น  มีความ 

สัมพันธกันในระหวาง  ราก  ตน  ดอก  ใบ  อยางนี้เหมือนกัน.  รากฐานของตนไม 
ศีลธรรม  เราเรียกวา  อุดมคติแหงศีลธรรม  มีชื่อเรียกหลายรูปแบบ  หรือเรียกวา 
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สัจจธรรม  นี้จะถูกที่สุด ;  แตถามันมามีอยูในจิตใจของมนุษย  มันมามีอยูในรูป 
ของสิ่งที่ เราเรียกวา  ศรัทธา  เปนตน.  หรือความรูสึกอะไรก็ตาม  ที่มันออกมา 
จาก  ธรรมสัจจะพื ้นฐาน  ;  เช น เรามีศรัทธา   เชื ่อวา   “สัตวทั ้งหลายเป น 
เพ่ือนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น,”  แลวก็มีเมตตา  ความ  
รูสึกรัก  หวังดี  ตอทุกคน,  มันก็เลยไปถึงใหทาน  ชวยเหลือ  เอื ้อเฟ อ เผื ่อแผ 
รักใคร  สามัคคี  อีกมากมายทีเดียว ;  อันนี้เปนอุดมคติสําหรับยึดเปนรากฐาน. 

 
รากฐานออกมาเป น   ลําต น   คือการปฏ ิบ ัต ิจริง   ปฏิบ ัต ิถ ูกต อง , 

เป นศีล   สมาธิ  ปญญา  ;  ที ่ว าต นนี ้  ก็ม ีทั ้ง เปลือก   มีทั ้งกระพี ้  มีทั ้งแก น 
เปนชนิด ๆ อยู  เราจึงแยกออกเปน  ศีล  สมาธิ  ปญญา  หรือจะแยกเปนอะไรก็ได 
ตามที ่มองเห ็นอยู .  ทีนี ้ต นดี  มันก็ม ีกิ ่งด ี  มีใบดี  ดอกดี  ผลดี,  ก็ม ีมรรค 
ผล  นิพพาน  เทานั้นแหละ,  ขอใหเห็นวา  มันสัมพันธกันอยูอยางเหนียวแนน 
สําหรับตนไมที่มันมีชีวิตอยู. 

 
เดี ๋ยวนี ้เราไมไดทําเหมือนกับมันเปนตนไมที ่ม ีช ีว ิตอยู   มันเปนแต 

ตัวหนังสืออยูในกระดาษ  เปนตัว ๆ ตัว ๆ ไปเลย,  หรือเปนคําพูดก็แยกกันเปนคําพูด 
อยู เป นคํา  ๆ  คํา  ๆ .  ในพระไตรปฎกหรือในอะไรก็ตาม   ตัวแทแหงตนไมนั ้น 
มันไมมี,  พฤกษาแหงศีลธรรมมันยังไมมี ;  ฉะนั้น  เราจึงไมมีผลท่ีเราหวังกันนัก. 

 
....         ....         ....         .... 

 
เอา,  ทีนี้มาดูตามแนวที่บอกใหดูวา  มันสัมพันธกันอยางเหนียวแนน 

เหมือนกับตนไมตนนี้  ตรงหนาเรานี่  มีราก  มีตน  มีกิ่ง  มีใบ  มีดอก  มีผล.  สรุป 
ใหเปนคําพูดทั่วไป   เพียง ๓ คํา  สําหรับสัมพันธกันดวยดี   ก็คือวา  มีความรู 
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เปนอันแรก   มีการกระทําเปนอันที่สอง   มีผลของการกระทําเปน   อัน 
ที่สาม. 

 
นี้เปนหลักทั่วไป  แมแตจะทํานา  ทําไร  หรือจะไปหาปลาหาหอย 

หรือวาจะทําบุญกุศล  ที่วัดไหนก็ตามไมวาจะทําอะไร  จะตองมีความรู,  แลวมี 
การกระทํา,  แลวจึงเกิดผลของการกระทํา.  ถาความรูผิด  การกระทําก็ผิด, 
ผลก็เกิดขึ้นผิด.  ถาความรูถูก,  การกระทํามันก็ถูก,  ผลมันก็เกิดขึ้นถูก.  เดี๋ยวนี้ 
เราอยูไดดวยสิ่งทั้ง  ๓  นี้ โดยไมรูสึกตัว ;  เราโงกี่มากนอย  ก็คิดดูเอาเอง. 
แตละวัน ๆ ในชีวิตประจําวัน  เราอยูดวยสิ่งทั้ง ๓ นี้แท ๆ ทุกกระเบียดนิ้ว, 
ทุกวินาทีแหงเวลา  ;  เราอยู ดวยความรู  และการกระทําไปตามความรู, 
และก็ไดรับผลสมแกความรูนั้น  ในการกระทํานั้น. 

 
ขอใหคิดดู  ใครบางที่ไมอยูดวยสิ่งทั้ง ๓ นี้.  นั่นแหละคือตัวพฤกษา 

แหงศีลธรรม .  จะเปนตนไมแทหรือตนไมพิษ ,  หรือตนไมเปนพิษก็สุดแท 
มันอยูดวยสิ่งทั้ง ๓ นี้  : ความรูเปนรากฐาน,  การกระทําเปนตรงกลางลําตน, 
และผลจากการกระทําเปนชั้นยอดสุด .  แตบางอยางเราทําจนชิน   จนไม 
ตองคิดตองนึก ;  เราจึงลืมไปเสียวา  เรามีความรู  และเราทําตามความรู ;  เชน 
เราจะรับประทานอาหาร  จะไปอาบน้ํา  จะไปถาน  อยางนี้ไมตองนึกถึงความรู 
มันทําไปจนชินเสียแลว  เพราะเปนของงายและตามธรรมดาเราทํากันอยู.  แตถา 
สิ่งที่ไมใชงายอยางนั้น,  ไมใชธรรมดาอยางนั้น  มันก็ตองมาฟนความรูกันใหม 
ชําระสะสาง  การกระทํากันเสียใหม  ใหมันออกผลมาตรงตามที่เราตองการ ; 
นี่คือขอท่ีตองปฏิบัติเกี่ยวกับตนไมแหงศีลธรรม. 
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เรามีอุดมคติในการเปนอยู  ถือหลักอะไรเปนหลักประจําใจเปนความ 
เชื่ออยู  แลวก็ทําอยางนั้น ;  จะเปนของเด็ก  ของคนหนุมสาว  ของผูใหญ  คนแก 
คนเฒา  ก็มีหลักอยางนี้ทั้งนั้น.  เขามีอุดมคติซึ่งจะผิดก็ได ;  แตถาคนนั้นเขาชอบ 
แลวก็ตองเรียกวาอุดมคติของเขาทั้งนั้นแหละ;  อาจถูกก็ได.  ถาเผอิญมันถูก 
ก็ดีไปถาอุดมคติมันผิด  ก็ผิดสําหรับคนนั้นเอง  และก็ตองมีผลราย.  แตไมมี 
ใครอยูโดยปราศจากอุดมคติ  เพราะเขามีสิ่งสําหรับยึดถือเปนหลักเกณฑ  สําหรับ 
ดื้อร้ัน ;  นี้ก็เปนอุดมคติของเขา  สําหรับการกระทําจะอนุโลมตาม.  เมื่อมันเปน 
อุดมคติของเขา,  เขาก็ทําไปตามอุดมคตินั้น   และผลก็เกิดขึ้นอยางเหมาะสม. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ทีนี้  เรามีศีล  สมาธิ  ปญญา  เปนตัวการกระทํา.  เมื่อพูดถึงคําวาศีล 

สมาธิ  ปญญา  ขอใหทานทั้งหลายมองเห็นใหชัดเจนแจมแจงและจําไววา  เราเล็ง 
ถึงตัวการกระทํา,  ยังมิใชผลของการกระทํา.  อยามามัวคานเหมือนกับท่ีเคยพูดวา 
แตละสิ่งละอยางมันเปนเหตุเปนผล,  เปนเหตุเปนผลของกันและกัน ;  นั่นมัน 
ถูกแลว .  แตในกรณีที ่เราจะพูดถึงตนไมแหงศีลธรรมนี ้  เราจะจัดใหศีล 
สมาธิ  ปญญา  เปนแตเพียงตัวการกระทําเทานั้น  ยังมิใชผลของการกระทํา ; 
ตอเมื่อเปนผลของการกระทํา  จึงจะเปน  มรรค  ผล  นิพพาน ,  ซึ่งจะพูด 
ถึง   มรรค   ผล   นิพพาน   กันโดยชัดแจงในวันนี ้   ซึ ่ง เปนความมุ งหมาย 
ของการบรรยายในวันนี้. 

 
ความ รู เปน จุดตั ้ ง ตนสําห รับก ระทํา  ;   ทีนี ้พ อก ระทํา แลว  

ดูใหดี ๆ  เถิด  มันจะมีรูเพิ่มขึ้นอีก  มันชวยไมได  มันหามไมได.  ถาเราไปทํา 
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อะไรเขามันจะมีความรู เพิ ่มขึ ้นอีกเสมอไป  ;  เรามีความรูเปนทุนรอนนิดเดียว 
ทําลงไป,  พอทําลงไป  มันจะใหความรูสวนกลับออกมา  แลวมากขึ้น ๆ ยิ่งทํามาก 
ก็ยิ่งรูมาก.   ฉะนั้นแมในตัวการกระทํา  ก็มีความรู  และมีสิ่งที่คลาย ๆ กับวาเปนผล ; 
แตยังไมจัดเปนผล  เรายังตองกระทําใหชํานาญยิ่งขึ้นไป  ยังไมจัดเปนผลแท. 

 
เชนเราทํานา  นี้เราก็มีความรูในการทํานามากขึ้น ๆ ความชํานาญ 

มากขึ้น  ;  อันนี้ ยั งไมจัด เปนผล .  เราไปเอาผลที่ ขาวเปลือกโนน   คือการได 
ขาวเปลือก.  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ก็ทําใหเกิดญาณ  หรือปญญา ;  ปญญาก็เปนญาณ 
อยูแลว.  ปญญาเปนญาณสําหรับใหรูตามท่ีเปนจริงในสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมเราอยู. 
เมื่อมีญาณนี้แลว  มันจึงจะมีญาณที่เปนผลอันแทจริงออกมา  จากความรูตามท่ีเปน 
จริงนั้น  อีกทีหนึ่ง ;  นี่มรรค  ผล  นิพพาน  จะอยูที่ตอนนี้ 

 
....         ....         ....         .... 

 
ตอนนี้ขอแทรกหนอย  ขอบอกกลาวหนอยวา  หลักเกี่ยวกับญาณ 

ทานกลาวไวดีมากอยูอยางหนึ่งซึ่งเราไมคอยพูดกัน.  ญาณทั้งหลายจะเปนมีกี่สิบ 
ญาณ   กี่รอยญาณ   เทาไรญาณก็ตามเถอะ  จะแจกออกไป  เปนเพียง ๒ ระดับ 
เทานั้น   เรียกกวา  ธัมมฐิติญาณ  อยางหนึ่ง,  แลวก็เรียกวา  นิพพานญาณ   อีก 
อยางหนึ่ง.  ฟงดูแลวแปลกหูใชไหม ?  ไมเคยไดยินคําวา  นิพพานญาณ.  ญาณ 
ทั้งหลายจะถูกจัดออกเปน ๒ อยาง  อยางนี้ ;  อยางเราจะจัดวา  ตนไมทั้งหลาย 
กี ่รอย  กี ่พ ัน  กี ่หมื ่นในโลกนี ้  แบงมันออกเปนเพียง ๒ พวก,  คือไมมีแกน  กับ 
ไมไมมีแกน ;  อยางนี้  มันก็หมดเหมือนกัน. 
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ทีนี้  เราจะมองดูที่ญาณ  ความรูทั้งหลาย  :  ญาณประเภทแรก เรียก 
วา  ธัมมฐิติญาณ  คือ  ญาณในธัมมฐิติ  คือ ญาณในกฎของธรรมชาติ.  ธัมม 
ก็คือ  ธรรมชาติ,  ฐิติ สิ่งที ่ทรงตัวอยู   ตั ้งอยู   โดยไมเปลี ่ยนแปลง  นี่คือกฎ. 
ธัมมฐิติญาณ  ก็คือ กฎของธรรมชาติ,  ญาณที่รูจักกฎของธรรมชาติ.  เรื่อง 
หากิน  บานเรือนก็ตองมีความรู  ที่เปนกฎของธรรมชาติ,  เรื่องประพฤติธรรม 
ในพระศาสนา   ก็ตองมีญาณที่ รู จักกฎของธรรมชาติ  เชน   รูอนิจจัง  
ทุกขัง  อนัตตา  เปนตน,  รูวาขันธเปนอยางไร  วาธาตุเปนอยางไร.  เปลี่ยน 
แปลงอยางไร,  ปฏิบัติอยางไร,  เหลานี้ก็เรียกวา  รูกฎของธรรมชาติ.  อยาง 
เปนชางไม  ก็ตองรู  ธัมมฐิติญาณ  คือรูกฎของธรรมชาติที ่เกี ่ยวกับไม  หรือ 
การกระทําไม  หรือการจะประกอบกันขึ้น.  ญาณสวนนี้คือรูตามที่ธรรมชาติ 
มีกฎเกณฑไวใหอยางไร  เปนญาณประเภทที่ ๑. 

 
ญาณประเภทที ่ ๒ ที ่เรียกวา   นิพพานญาณ   ก็คือญาณที ่ตอ 

ออกมา  จากการรูธรรมชาติตามที่เปนจริง.  นี่คือรูความไดรับผล  เปนความ 
สิ้นกิเลส  เปนตัว  มรรค  ผล  นิพพาน  โดยตรง ;  เหมือนกับวาเราไดรูผลที่เรา 
ไดรับ ;  ไดเงิน  ก็ดี,  ไดขาวเปลือก  ก็ดี,  ไดเกียรติยศชื่อเสียงอะไร  ก็ดี,  ไดรู 
ในสวนนี้  เรียกวา  “นิพพานญาณ”  คือรูในผลที่เราปรารถนา,  และไดรับผลที่ 
เราปรารถนา  สืบตอมาจากญาณที่รูธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงตามที่เปนจริง. 

 
เอา,  มันชักจะยาวหรือเฟอยลําบากจํายากเต็มทีแลว.  ขอพูดใหม 

สั้น ๆ  วา ญาณแรกใหรูธรรมชาติตามท่ีเปนจริง,  ญาณที่สองรูสิ่งที่เราทําไดถูก 
ตรง  จนมีผลตามที่เราตองการ ;  มีอยู ๒ ญาณเทานั้น. 

 
....         ....         ....         .... 
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ทีนี้  ที่ลําตนของตนไม  เราจัดใหมีศีล  สมาธิ  ปญญา ; คําวาปญญานี้ 
เปนเพียงการกระทําใหรู  บางทียังไมทันรูถึงที่สุดก็มี.  แตเอาละ,  เปนอันวา 
ปญญานี้ประสบความสําเร็จ  รูสิ่งที่ควรจะรู   ฉะนั้น  จึงมีความรูประเภท  ธัมม- 
ฐิติญาณ  เปนสวนใหญ  : รูตามที่เปนจริงวาอะไรเปนอะไร  อะไรเปนอะไร 
ตามที่เปนจริง. นี่ปญญา   แตยังไมมีนิพพานญาณ   คือรูผลที่ทําไดสําเร็จ 
ไดรับประโยชน  หรือความสุข ;  ฉะนั้นหลังจากปญญา  จึงมี  มรรค  ผล  นิพพาน. 

 
ตอนหลังนี้เปนนิพพานญาณไปหมด  แมวาสิ่งที่เรียกกวามรรคนี้ 

มันอยูกึ่งกลางระหวางฝายโนนบาง  ฝายนี้บาง  ก็ไมเปนไร ;  เพราะวาสวนใหญ 
มันเปนฝกฝายของนิพพานญาณ  ทั้งนั้น  คือฝายที่ประสบความสําเร็จท้ังนั้น. 

 
เมื ่อเรามีปญญาในการปฏิบัติ  นี่ก็เรียกวาญาณในการปฏิบัติ ; 

เรามีญาณในการตัดกิเลส   ก็เรียกวา  มรรคญาณ  ;  เราไดรับผลของการ 
ตัดกิเลส  ก็เรียกวา  ผลญาณ. 

 
คําวา  ญาณ  นี้  ใชไดหลายระดับ  จะแจกเด็ดขาดกันลงไปไดตาม 

หนาที่ของมัน  : ถารูธรรมชาติ  แลวก็เปนธัมมฐิติญาณ ,  ถารูผลจากการ  
รูธรรมชาติ  ก็เรียกวา  นิพพานญาณ .  เรารูจักมันไวจะไดสงเสริม  พอกพูน 
พัฒนาใหมันมากขึ้นในสวนญาณทั้ง ๒ นี้  เรารูตัวปญหา ,  แลวเรารูการ 
แกปญหา,  แลวเราก็รูวาเราแกปญหาสําเร็จ.   เพราะวาสิ่งที่เรียกวา ชีวิตนี้ 
ไมมีอะไรนอกจากปญหา ;  แตบางอยางมันงายเกินไป  จนกลายเปนแกอยูในตัว 
มันเองโดยอัตโนมัติ ;  นั้นเปนเรื่องธรรมดาสามัญ  ที่สัตวเดรัจฉานก็แกได. 
ทีนี้เมื่อเปนมนุษย  จะมีอะไรอยางมนุษย  สูงขึ้นไปทุกที  แลวจะตองรูปญหา 
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ที่มันลึกลงไปทุกที ;  รูการแกปญหาที่มันลึกตอไปอีก  เราจะไดรับผลแหงการแก 
ปญหาที่สูงสุด  คือ  มรรค  ผล  นิพพาน  ได. 

 
ทีนี้  ก็มาถึงคําวา  มรรค  ผล  นิพพาน  ที่จะตองพิจารณากันตอไป 

ตามความมุงหมายของการบรรยายในวันนี้. 
 

ถาม :  สอบถามความรูที่มีมาแลวแตหนหลังกันอีกที  วามรรค  นี่แปลวาอะไร 
คุณทอง ? 

 
ตอบ :  มรรค  แปลวา  ทาง  ครับ. 
 
ถาม :  คําวา  ผล  ละแปลวาอะไร ? 
 
ตอบ :  ผล  คือ  ผลจากการที่ไปตามทางครับ. 
 
ถาม :  ผล  คือ  ผลจากการที่เดินไปตามทาง  แลวการเดินทางอยูที่ไหนละ ? 
 
ตอบ :  คือ  ปฏิบัติตามมรรคที่มีองค ๘ ครับ. 
 
ถาม :  การปฏิบัตินั้นเรียกวา  ผล  หรือเรียกวามรรค ;  การปฏิบัตินั้น  เรียกวา 

ผล  หรือเรียกวามรรค ? 
 
ตอบ :  เรียกวา มรรค ครับ. 
 
ถาม :  หนทางก็ดี  การเดินทางก็ดี  รวมอยูในคําวา มรรค ; ที่มีผลอะไรเกิดขึ้น 

เราเรียกวา ผล ;  แลวนิพพานละ  คืออะไร ? 
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ตอบ :  คือผลสุดยอด. 
 
ถาม :  ผลสุดยอด ,  เดี๋ยวนี้ก็ เรียกวา   ไดผลแลวนี่   ผลก็ไดผลอยูแลว   ผล 

สุดยอดอยางไรอีก  แยกใหดีซิ  แยกตัวหนังสือและแยกความหมายใหดี: 
มีหนทาง,  มีการเดินทางไปตามทาง,  แลวก็มี การถึงจุดหมายปลายทาง 
แลวมีอะไรอีก ? 

 
ตอบ :  หมดครับ. 
 
ถาม :  ไมหมด,  คุณเดินทางไปถึงทําไม ?  เดินไปถึงปลายทาง  เพื่ออะไร ? 

เพื่อจะทําอะไร ?  มันตองมีอะไรที่นั่น ?  แลวไดอะไรที่นั่น ?  มันไดรับ 
ผลของการที่ไดไปถึงปลายทาง  แลวเราก็เปนสุขสบาย  หรือวาก็หมด 
ปญหา  หรือวาก็ปลอดภัย  หรือวาอะไรทํานองนี้.  ตองเขาใจ ๓ ระยะนี้ 
จึงจะเขาใจ   คําวา  มรรค  ผล  นิพพาน.  มรรค  คือการเดินทาง  หรือ 
ตัวทางก็ตามเถอะ,  แลวผล  มันเปนผลของการเดินทางคือ ถึง.  ทีนี้ 
เมื่อถึงแลวเราก็สบาย  ก็เปนเรื่องที่ถูกตอง  ก็เย็นอก  เย็นใจ  สบาย 
ปลอดภัย  ไมมีปญหาอีกตอไป.  สามอยางนี้  ไมใชสิ่งเดียวกันใชไหม ? 

 
ตอบ :  ครับ  ไมใชสิ่งเดียวกัน. 
 
ถาม :  แยกใหเห็นชัดซิ  วามรรค  ผล  นิพพาน  นี่มันตางกันอยางไร ?  มันเกี่ยว 

ของกันอยูอยางไร ?  ใหเห็นชัดดวยคําพูดที่สั้นที่สุด.  เอา,  คุณประยูร 
วาไป ? 
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ตอบ :  มรรค  คือทางและการเดินทาง,  สวนผลนั้นหมายถึงการถึงปลายทาง ; 
สวนนิพพาน  คือความรูสึกตอสิ่งที่เราถึง  นั่นคือ  การลิ้มรสพระนิพพาน 
คือความสบาย. 

 
ถาม :  ไมเปนกลางพอ  เปนคําพูดที่ไมเปนกลางพอ  ที่จะใชไดในทุกกรณี ; 

เรื่องโลก  เรื่องธรรม  เรื่องหากิน  เรื่องบรรลุ  มรรค  ผล  อะไรก็ตาม 
ลองมองใหชัดขึ้นมาอีก  และพูดใหมใหชัดกวานั้นไดไหม  คุณล้ํา ? 
เกี่ยวกับ  มรรค  ผล  นิพพาน. 

 
ตอบ :  มรรค  คือทางครับ,  ผล  ก็หมายถึง  การถึง,  นิพพาน  ก็หมายถึง 

ความเย็น. 
 
ถาม :  เพราะถึงหรือ ? 

 
ทีนี้  อยากจะพูดเปนเรื่องทั่วไป  ไมใชเฉพาะเรื่องพระศาสนา.  มรรค 

คือ   การกระทํา ,  ผล   คือ  การกระทําสํา เร็จ , แลวนิพพาน  ก็ค ือ  การ 
บริโภคความสําเร็จ.  ถามองเห็นอันนี้ชัด  แลวก็จะมองเห็นคําวา  มรรค  ผล 
นิพพาน  เกี่ยวของกันอยางไร ;  นี่ มันชัดขึ้นไปอีก. 

 
มรรค   คือ   การกระทํา  เชนการฟนไร, เปนการกระทํา ; แลว 

ผล  คือการทําไรสําเร็จ  เปนขาวโพด   เปนอะไรออกมา  เปนขาวเปลือกออกมา ; 
แลว  นิพพาน  คือการกิน ๆ ๆ  :  มันไมใชระยะเดียวกัน,  ไมใชตอนเดียวกัน 
หรือขายก็ได   กินก็ได   อะไรก็ ได   ได รับความสุขความพอใจ   ไปทําอะไร 
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ตอไปอีกก็ได.  นี้เปนคําอธิบายที่เราพยายามจะปรับปรุงขึ้น ,  ใหชัดเจน 
ใหงายแกการศึกษา. 

 
คํา ในพ ระศ าสนา   มีค ว ามหมายสําห รับ ทุก ระดับ   อันนี้  

เปนสิ่งไมคอยจะยอมรับกัน ;  เชนคําวา นิพพานนี้  เอาไวระดับสูงสุด  ไมยอม 
เอาลงมาที่ระดับพื้นฐาน  ก็เลยไมเขาใจนิพพานโดยสมบูรณ. 

 
คําวา  มรรค  ก็เหมือนกัน  จะเอาไปเปนอริยมรรค  คูกับอริยผล 

เสียเรื่อย  ไมเอาลงมาที่พื้นฐานที่แผนดินนี่เลย ;  แตเนื้อแท เนื้อหาของมันนั้น 
เปนคําที ่มีความหมายแผกวาง   และใชไดทุกระดับ   จึงพูดไดวา   มรรค 
คือ  การกระทํา,  ทําอะไรก็ตาม  ใหมันถูกก็แลวกัน,   แลว  ผล  ก็คือวา  สําเร็จ, 
ความสําเร็จของการกระทํานั้น,  นิพพาน ก็คือ ชิม ชิมรสแหงผลของการกระทํา 
ใชในความหมายอะไรก็ได ;  ไดยินคํานี้มาตั้งแตเด็ก ๆ โนน  ที่บางคนเขาพูดวา 
คนนี้ทํางานไมเปนมรรคเปนผล ;  ที่จริง ก็เรื่องคาขายอะไรชนิดหนึ่งเทานั้นแหละ, 
ไมใชปฏิบัติกัมมัฏฐาน. 

 
“คนนี้ทํางานไมเปนมรรค  ไมเปนผล” หมายความวา  คนนั้น 

มันทํางานไมสําเร็จ ;  เขาใชกันอยางนี ้ก็มีนะ  คําวา  มรรค  ผล.  ทําใหเปน 
มรรค  เปนผล  ก็หมายความวาทําใหมันสําเร็จ ;  มรรค  ก็คือ  ทําถูกตอง, 
ผล  ก็คือ  ผลที่เกิดขึ้น,  นิพพานก็คือการชิม  กิน  บริโภคผลที่เกิดขึ้น ;  ในระดับ 
ทั่วไป   จะตองเปนอยางนี ้.  ที่มันเปนตัวศีลธรรมก็วา   เราตองประพฤติ 
ศีลธรรม ,  เราตองประสบความสําเร็จ   ในการประพฤติศีลธรรม  ;  แลว 
เราตองไดรับรส  อันประเสริฐของความสําเร็จนั้น   คือสันติสุข  หรือสันติภาพ. 
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ถาเปรียบดวยการปลูกตนไมศีลธรรมนี้ ;  เราก็ปลูกตนไมใหมัน 
เจริญงอกงาม  สําเร็จเปนออกดอก  ออกผล  ออกมา,  แลวเราก็กินลูก  กินผล 
เปนนิพพาน  นี้เปนความหมายทั่วไปในระดับศีลธรรม. 

 
ทีนี้ คําวา  มรรค  ผล  นิพพาน  ที่เขาจัดไวสําหรับระดับโลกุตตระสูง 

สุดเหนือโลกนั้น  มันก็คํานี้แหละ, ๓ คํานี้อีกเหมือนกัน.  โลกุตตรธรรมมี  ๙  
นี่พระอาจารยในชั้นหลัง  ก็วาไวดี   วาโลกุตตรธรรมมี  ๙  คือ มรรค ๔ ผล  
๔ นิพพาน ๑ ;  หมายความวา  คําวา  มรรค  คําวา  ผล  คําวา  นิพพาน  นี้ 
จัดหมายเฉพาะการปฏิบัติธรรมสูงสุด   ในพระพุทธศาสนา  ;  ที่เรียกวา 
แกว  ๙  ดวง  ก็มี  คือมรรค  ๔  ผล  ๔  นิพพาน ๑ เรียกวา แกว ๙ ดวง. เห็น 
มีอยูในสมุดภาพปริศนาธรรมอีกเหมือนกัน  แกว  ๙  ดวง  มีอยูที่ปราสาท  มีอยูที่ 
ยอดปราสาท  ของปราสาทในเมืองยักษ.  เขาจะตองฝกฝนการยิงธนู  ที่ทําดวย 
หนวดเตา  เขากระตาย,  เอาศรนอกบมายิงใหไดแกว ๙ ดวง  ที ่อยู ที ่ยอด 
ปราสาทของเมืองยักษ   แลวเรื่องมันก็จบเทานั้น  ตอไปนี้ก็คือครองเมือง.∗  

  
สรุปความวา  เมื ่อไดยินคําวา  มรรค  ผล  นิพพาน  ก็ดี  หรือคํา 

อะไรที่คลายกันก็ดี  ขอใหรูจัก  แบงความหมายออกไปไดทุกระดับชั้น   : 
ที่ทํานาก็ได,  ทําสวน   ทําไร,  คาขาย   ก็ได,  กระทั ่งวา  ปฏิบัติกัมมัฏฐาน 
บรรลุมรรค  ผล  นิพพาน  โดยแทจริงไปเลย  ที่เรียกวา  โลกุตตระ. 

 
การทํานาเพื่อขาวเปลือกนี้  พระพุทธเจาทานยัง ตรัสอุปมาของการทํา 

นาออกมาเปนนิพพาน  ก็มี ; วาการทํานาตามแบบของทาน ผลออกมาแทนที่จะ 
 

                                                
∗  ภาพปริศนาธรรมของโบราณ  เขียนจําลองไวที่โรงมหรสพทางวิญญาณ  สวนโมกข- 

พลาราม อ.ไชยา.  (ผูรวบรวม) 
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เปนขาวเปลือก ;  มันเปนอมตะ  คือ  นิพพาน   อยางนี ้ก ็ม ี.  เพราะทานเห็นวา 
ชาวนาคนนั้นเขาใจการทํานา  หรือความหมายของการทํานาดีอยูแลว  ก็เลยตรัส 
ดวยอุปมานี้  วาทํานาแบบของตถาคตนี่  มันก็มีผลออกมาเปนอมตะ,  เปนที่สุด 
แหงความทุกข,  พนจากทุกขทั้งปวง ;  ก็เรียกวา  “ทํานา”  เหมือนกัน. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ที นี้   ก็ ดู กั น ไป ที ล ะอ ย า ง  ;  ดู คํ า ว า   ม รรค   กั น ก อ น  : ต ามตั ว 

พยัญชนะ   ตัวหนังสือนั ้น    ตองแปลวา   ทาง .  ทีนี ้  อยากจะถามวา   เมื ่อคน 
ยังไมมีตัวหนังสือใช  คําวา  มรรค  มีหรือไมมี   คุณประยูร ? 

 
ตอบ :  คําวา  มรรค  มีเปนคําพูดมากอน. 

 
มรรค   มันตองม ีเป นคําพ ูดมากอน   วา   “มรรค” ;  กอนแตมนุษย 

จะมีตัวหนังสือใช ;  ฉะนั้นการที่เราจะพูดวา  มรรค  มีความหมายตามตัวหนังสือน้ี 
ดูมันหลับตาพูดอยูมาก  เพราะวามันพูดมากอนการมีหนังสือ.  นี่เรามันเพิ่งมารู 
เมื ่อมีหนังสือเป นมรดก   ตกทอดกันมา  ก็ชอบอางตามตัวพยัญชนะ  ;  มันก็รู 
แคนั้นแหละ  บางทีจะแคหางอึ่งดวยซ้ําไป  เพราะคําวา มรรค  มันมีใชพูดมากอน 
การใชหนังสือกัน.  มนุษยไมรูจักใชหนังสือมาเปนหมื่น ๆ ป,  แสน ๆ ปละกระมัง. 
เพิ่งมารูจักใชหนังสือกัน  เมื่อไมกี่พันปมานี่ เอง  ถาจะพูดใหดีก็วา  มรรค  ตาม 
เสียงที่ใชพูดของคน  ธรรมดาสามัญ   ชาวบานทั่วไปนั้น,  มันหมายถึง หนทาง ; 
เขาก็มีทางเดินกันมาตั้งแตแรกสรางโลก  เดิน ๆ เดิน ๆ จนเปนทางเกิดขึ้นมาในโลก 
แลวก็ เรียกมันวา   “ทาง” ในภาษาไทย .  ถาเปนภาษาบาลี   ก็ เรียกวา  มรรค  ;  
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ในภาษาอื่นก็ตองเรียกอยางอื่นแหละ.  คํานี้คําเดียวนี้มีความหมายตรงกันหมด 
คือ  “ทาง”. 

 
ทีนี้  คําวา  “ทาง”  ตอมามันเปลี่ยนความหมายเปนเรื่องในภาษาธรรม, 

ภาษานามธรรม.  ถาภาษาชาวบานพูดวา  ทาง  ก็คือถนนหนทาง  ที่ชางเดิน  มาเดิน 
ควายเดิน  รถเดิน  คนเดิน  นั่นมันทางตามธรรมดา ;  แตในภาษาธรรม  มันหมายถึง 
ทางที่จิตใจเดินหรือการกระทําเดิน  ก็เลยมีความหมายเล็งถึงอันอื่น.  แตก็ยังคง 
เรียกวา  ทาง ;  คือแนวทาง  สําหรับกาย  วาจา  ใจ  เดิน  นี่ก็เรียกวา  ทาง. 

 
ทางสําหรับจิตใจจะพัฒนาไกลขึ ้นไป  ไกลขึ ้นไป  ก็เรียกวา”ทาง” ; 

นี่เกิดทางในภาษาธรรมะขึ้นมา  ในอรรถะอยางเดียวกัน ;  หรือวาโดยคําพูดคํา 
เดียวกันมันเกิดความหมายในระดับสูงขึ้นมา  นี้เรียกวา มรรค.  แลวที่ละเอียด 
เบ็ดเตล็ดมีเรียกชื ่ออยางอื ่น  เรียกกันมากมายเหมือนกัน ;  ไมจําเปนจะตอง 
เอามาพูดทั้งหมด. 

 
เชน   คําวา  พรหมจรรย  นี ้ก ็เร ียกวา  มรรค , การประพฤติปฏิบ ัติ 

ศี ล   สมาธิ   ปญญ า   นั่ นก็ เรียกว า   มรรค  ;  พรหมจรรย ก็ เรียกว า   มรรค , 
อัฏฐังคิกมรรค   ก็เรียกวา มรรค ;  ในบางสูตรระบุโพชฌงค ๗ ประการ  ที่ เปน 
ไปเพื ่อวิราคะ   นิโรธะ   นี ่ก ็เรียก   โพชฌงค  ชนิดนี ้ว า   มรรค ,  ในที่บางแหง 
เร ียก โพธิป ก ขิย ธ รรม   ทั ้ง ช ุด  ทั ้งกลุ ม ว า  มรรค . ฉะนั ้น สิ ่ง ใดที ่ทําหนาที่ 
เป นทาง   สิ ่งนั ้น เร ียกว า   “มรรค ”  ได ทั ้งนั ้น  ;  รวมความวา    เครื ่องให ถ ึง , 
เครื ่อ งให เก ิดการถึง  เรียกวา   มรรค  ;  อยา ไปพูดวา   ถนนหรือ   หนทาง 
เสียอยางเดียว  มันจะไดแตเรื่องของวัตถุ. 
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ทีนี้ทางก็ยังมีวา  ทางถูก  ทางผิด  เปนธรรมดา ; ที่จริงทางผิด 
ไมควรจะเรียกวาทาง  แตเขาก็ไดเรียกวา  ทาง,  แลวก็ตองเติมคําวา  เปนทาง 
ที่ผิด. 

 
ทีนี้ ยังมีทางที่พิเศษ  ยิ่งไปกวาถูกหรือผิด  เปนภาษาคลาย ๆ กับวา 

ภาษาทางวิทยาศาสตรทางตรรกวิทยา ;  พระพุทธเจาทานก็ไดใชคํานี้เรียกวา 
ทางสายกลาง  คือ มัชฌิมาปฏิปทา ;  นั่นแหละคือ  ตัวทางแท  หรือ  มรรค 
แท   ม รรค อั น ป ระ เส ริ ฐ สุ ด ,  วิ เศ ษ ที่ สุ ด ไม มี ท า งที่ จ ะผิ ด ได   เรี ย ก ว า 
“มัชฌิมาปฏิปทา” ;  นี้เรียกวา  “ทาง”. 

 
ถาม :  “มัชฌิมาปฏิปทา”  ทรงแสดงไวดวยอะไร  คุณประยูร ? 
 
ตอบ :  ดวยอัฏฐังคิกมรรค. 

 
นี่เรียกวาหญาปากคอก  ก็ลืมกินไดเหมือนกัน,  ตองซอมไวบาง 

ซอม ๆ ไว.  โดยระดับท่ัวไปหรือระดับโลกิยะ  ทานแสดงไวดวย  อัฏฐังคิกมรรค- 
ความเปนไปอยางถูกตอง  ๘  ประการ  รวมกันเรียกวา  มรรค  มีสัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปโป  สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม 
สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ,  ทางเสนเดียวประกอบไปดวยองค ๘ ประการ. นี้ระดับ 
ทั่วไป และเปนอยางโลก ๆ และเปนหลักสําหรับผูที่ยึดถือมีตัวตนผูกระทํา,  มีตัวตน 
ผูไดรับผลแหงการกระทํา,  อะไรไป เปนทํานองนั้น. 

 
ถาม  :    ทีนี้ ถาเปนมัชฌิมาปฏิปทาชั้นสูงสุด  นําไปสูโลกุตตระ  ทานทรงแสดง 

ดวยอะไร ?  ตอบไดจะใหรางวัล,  คุณทอง. 
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ตอบ :  ผมตอบไมไดครับ. 
 
ถาม :  เอา,  คุณล้ํา,  คุณประยูร ? 
 
ตอบ :  แสดงโดยอริยมรรค. 

 
อร ิยม รรคก ็อ ันนี ้  อร ิยมรรคม ีองค   ๘ ก ็อ ันนี ้.  เอ า ,  เราไม ต อ ง 

เสียรางวัลแลว   หยุด   หมดเวลาแลว .  พูดกันตั้ งหลายหนแลว   วา  ทรงแสดง 
ดวยปฏิจจสมุปบาท  คือไมใหพูดวา  มีตัวตน  หรือไมมีตัวตน,  ไมใหพูดวามีอยู 
หรือไมม ีอยู ,  ไมให พ ูดวา   นั ้น   หรือ   นี ้  ไมใหพ ูดวา   เอง   ไมใหพ ูดวา   อื ่น  ; 
นั้น  ทรงแสดงดวยปฏิจจสมุปบาท.  มัชฌิมาปฏิปทาระดับสูงสุด  คือ  โลกุตตระ 
ทานทรงแสดงไว ด วยปฏิจจสมุปบาท   นั ้นก ็ค ือมรรค  ;  นี ่เอามาพูด เส ียให 
สิ้นกระแสความวา  มรรคมันมีอะไรบาง. 

 
ถ า เด ิน ต ามม รรคชั ้น ส ูงส ุด   ชั ้น โลก ุตต ระ   แล วคนนั ้นจะ ไม มี 

ความ รู ส ึก ว า อยู ห รือ ต าย ,  เก ิด ห รือ ไม เก ิด , ฉันห รือ คนอื ่น ,  ไม ม ีอ ะ ไ ร 
ที่เปนคู ๆ อยางนั้น.  นั่นคือทางกลาง,  ทางสายกลาง  ไปสูความหลุดพน ; เรียกวา 
“ทาง” เหม ือนกัน   มีแตเหตุป จจัยอาศัยกันปรุงแตงไป   : เพราะสิ ่งนี ้ม ี,  สิ ่งนี้ 
จึงมี ;  เพราะสิ ่งนี ้ม ี  สิ ่งนี ้จ ึงม ี.  อยาเรียกวา   อัตตา   หรืออยาเรียกวาอะไร 
ซึ่งตรงกันขามกับอัตตา ;  ใหเปนเพียงกระแสแหงธรรม  ปรุงแตงไปตามกฎเกณฑ 
ของธรรมชาติที่เด็ดขาด.  นี่เปนทางสําหรับจิต  เดินไปดวยปญญา. 

 
นี่คําวา  มรรค  เห็นไหม  คําเดียวเทานั้น  หมายถึงถนนที่ใชเดินดวย 

เท าก็ ได .  ภาษ าธรรมหมายถึ งระบอบปฏิ บั ติ ที่ ว างไว เป น ระบอบ  ๆ  เช น 
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พรหมจรรย,  เชนอัฏฐังคิกมรรค  โพชฌงค  โพธิปกขิยธรรมก็ได.  แตถา 
เปนชั้นสูงสุดเรียกวาโลกุตตระแลว  เรียกวา  มัชฌิมาปฏิปทาที่เปนโลกุตตระ 
ไดแกญาณในปฏิจจสมุปบาท  ที่แสดงใหเห็นวาไมมีนั่น  ไมมีนี่  มีแตกระแสแหง 
การเปนไปตามกฎเกณฑของธรรมชาติ,  หรือวามีแตธรรมชาติที่ปรุงแตงกันไปตาม 
กฎเกณฑของธรรมชาติ.  นี่เกินแลวนะ ;  ที่เอาคําอธิบายหรือความหมายของ 
คําวา  “มรรค” มาพูดกันถึงขนาดนี้.  มันเกินระบบแหงศีลธรรมแลว ;  แตโดยเหตุ 
ที่มันมีประโยชน  จึงถือโอกาสพูดไปเสียในคราวเดียวกัน. 

 
ถาม :  ทีนี้ ก็จะดูคําวา  “มรรค”  ที่จะมาเปนประโยชนในตนไมของเรา  มรรค 

ผล นิพพาน ;  ในที่นี้ก็เล็งถึง  มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑. มรรค ๔  
มีชื่อวาอยางไร  ซอมความเขาใจ   คุณทอง ? 

 
ตอบ :  มีสกิทาคามิมรรค  อนาคามิมรรค  โสดาปตติมรรค  และ  อรหัตตมรรค 

 ครับ. 
 
ถาม :  คุณประยูรละ ? 
 
ตอบ :  เริ่มโสดาปตติมรรค  สกิทาคามิมรรค  อนาคามิมรรค  และอรหัตตมรรค. 

 
ถาม :  คุณล้ําละ  เผื่อจะแปลกไปบาง ? 
 
ตอบ :  ไมแปลกครับ. 
 
ถาม :  เริ่มข้ึนดวยอะไร ? 
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ตอบ :  เริ่มตนดวย โสดาปตติมรรค ครับ. 
 
คุณทอง  จําฟนเฝอ  ไปจัดลําดับเสียใหมใหถูกตอง.  คําวา  มรรค 

ผลนิพพาน นั้นหมายความวา มรรค นี่เริ ่มตั ้งแตโสดาปตติมรรค สกิทาคา- 
มิมรรค   อนาคามิมรรค   อรหัตตมรรค  ;  เรารู แต เพ ียงส ักมรรคแรกเท านั ้น 
แหละมันก็จะพอ  เพราะถาเราถึงมรรคแรก  คือ โสดาปตติมรรคแลว  ตอจากนั้น 
มันจะไปเอง ,  มันจะไปเอง  มันไหลกลับไมได  มันมีนิพพานเปนเบื ้องหนา . 
พระพุทธเจาเปนผูรับประกัน ;  ทานตรัสอยางนี้นะ  มีพระสูตรที่ชัดอยางนี้ ;  แตจะ 
เอามาอางอิงใหมันเสียเวลาก็ไมควร  เพราะเราตองการจะพูดเรื่องศีลธรรม วาโสดา- 
ปตติมรรค  นั่นแหละ  ควรจะสนใจเปนอยางยิ่ง  เพราะเปนจุดตั้งตน,  ถาถึงนั้น 
แลว  ไมมีถอยกลับ. 

 
โสตา   มาเป น ไทยว า  โสดา  นี ้แปลว า  กระแส  ;  โสตะ  แปลว า 

กระแส ,  ปตติ  แปลวา  ถึงหรือการถึง  ;  โสตาปตติมรรค   แปลวา   มรรคที่ 
เปนการถึง  เปนการเดินที ่ถึงกระแส.  ทีนี ้กระแสแหงอะไร ?  ก็กระแสแหงธรรม 
ที่นําไปสูความหลุดพน  จุดหมายปลายทาง ;  กระแสนี้มันเหมือนกับแนวอันหนึ่ง 
จากที่นี ่ไปถึงจุดหมายปลายทาง  คือ  นิพพาน.  นี ้เรียกวา  แนว  หรือกระแส. 
ถาใครมาแตะเขาที่กระแสนี้  คนนั้นเรียกวา  ถึงโสดาปตติมรรค ;  คนนั้นจะตอง 
เด ินมาถึงจุดจุดหนึ ่งนะ   ที ่จะ เรียกไดวา   บรรลุโสดาปตติมรรค  ;  มีการ 
ถูกตอง  ๘  ประการ  อยางที ่วามาแลววา  อัฏฐังคิกมรรค  ก็พอที ่จะถึงกระแส 
แหงธรรม  คือนิพพาน.  ทีนี ้มีคําที ่นาสนใจที่สุด  เกี ่ยวกับพระโสดาบันอยู ๙ คํา 
ไมคอยเอามาพูดกัน ;  พูดถึงพระโสดาบัน  แตเพียงวา  ผูถึงกระแส  คือกระแส 
แหงพระนิพพาน. 
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การถึงกระแสแหงพระน ิพพานนี ้ขยายความออกไปได เป น  
๙ คํา  ตามที่ปรากฏอยูในพระบาลี :- 

 
คําที ่  ๑ ทิฏ ิสมฺปนฺโน  -ถึงพรอมดวยทิฏฐิ  หมายความวามี 

ทิฏฐิที ่ถูกตอง   จึงจะเรียกวา   ทิฏฐิสัมปนโน ,  มีทิฏฐิที ่ถูกตองสมบูรณ ; 
ทิฏฐิสัมปนโน  ถึงพรอมดวยทิฏฐิ,  เวนมิจฉาทิฏฐิโดยประการทั้งปวง. 

 
คําที ่  ๒ ทสฺสนสมฺปนฺโน  -ถึงพรอมดวยทัสสนะ   คือ   ถึงพรอม 

ดวยการเห็น .  อันที ่ ๑ ถึงพรอมดวยความเห็น ,  อันที ่  ๒ ถึงพรอมดวย 
การเห็น.  ดูภาษาบาลีซิ มีเทคนิคที่ไมแพภาษาไหน  ไมแพภาษาปจจุบัน ; 
ถึงพรอมดวยความเห็นเสียทีกอน,  แลวถึงพรอมดวยการเห็น   ดวยความเห็นนั่น 
อีกทีหนึ ่ง.  ความเห็นชอบนะ.  เห็นอยางไรบางละ ?  เห็นวาอะไรเปนทุกข ; 
อะไรเปนเหตุใหเกิดทุกข ;  หรืออะไรก็ตาม  มีความเห็นที่สมบูรณ  แลวมีการ 
เห็นสิ่งนั้นแหละโดยสมบูรณอีกทีหนึ่ง  จึงเรียกวา  ทัสสนะสัมปนโน. 

 
คําที่ ๓ เรียกวา อาคโต อิมํ  สทฺธมฺมํ  -มาถึงแลวซึ่งสัทธรรมนี้ ; 

สัทธรรมนี้คือ  พระศาสนานี้.  แตไมใชหมายถึงตัวเปลือกนอก  หรือตัววัตถุอะไร 
ของศาสนานี้  ไมใชวัดวาอาราม  ;  ไมใชโบสถวิหาร.  สัทธรรมนี้หมายถึง 
ตัวการปฏิบัติ เปนแกนกลาง   มีป ริยัตินําหนา   มีปฏิ เ วธอยู รั ้ ง ทาย  ;  
นี้เขาเรียกวาสัทธรรม ;  มาถึงแลวซึ่งสัทธรรมนี้  คนนี้. 

 
สัทธรรม   ทานแจกไวเปน  ๓ วา   ปริยัติสัทธรรม   คือความรู, 

ปฏิปตติสัทธรรม   คือการปฏิ บัติ ,  ปฏิ เวธสัทธรรม   คือการรูผลของการ 
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ปฏิบัติ ;  แตตัวสัทธรรมแท ๆ หมายถึงตัวการปฏิบัติ.  แตเมื ่อมาถึงตัวการ 
ปฏิบัติแลว  มันยอมถึงตัวความรู  และผลแหงการปฏิบัติอยูในตัวมันเองดวย.  
ฉะนั้น  ทานจึงใชคําสั้น ๆ วา  สัทธรรมก็พอ.  มาถึงแลวซึ่งสัทธรรมนี้  คนนี้. 

 
ถาไมอยางนั ้นก็แปลกันสั ้น  ๆ  วา   ธรรมะของสัตบุรุษ  ;  แลว 

ธรรมะของสัตบุรุษ  ก็ขยายออกเปน ๓ ความหมายอีก.  เรื่องก็เปนอยางเดียวกัน : 
พระโสดาบันคือผูที่มาถึงแลวซึ่งสัทธรรมนี้,  สัทธรรมนี้ คือสัทธรรมที่พระพุทธเจา 
ทรงแสดงไวเปนระเบียบปฏิบัติสําหรับความดับทุกข. 

 
คําที่  ๔  ปสฺสติ อิมํ สทฺธมฺมํ -ยอมเห็นซึ่งสัทธรรมนี้, นี่ไมยอม 

ใหเสีย logics ไมยอมใหเสียหลักทางตรรกะ,  จึงวามาถึงแลวซึ่งสัทธรรมนี้  แลวยัง 
พูดทับอีกวา  ยอมเห็นซึ่งสัทธรรมนี้.  ไมตองอธิบาย,  เพราะสัทธรรมมีอยู 
อยางนั้นมาถึงเขาแลว  แลวก็เห็น  เหมือนมาถึงวัดนี้แลวก็เห็นวัดนี้. 

 
คําที่  ๕  เสกฺเขน  าเณน  สมนฺนาคโต –มาตามพรอมแลวดวย 

ญาณอันเปนเสขะ.  ญาณ  คือความรู  ความรูชั้นสูง ;  ที่เปนเสขะ  นั้นอธิบาย 
ยาก  อธิบายไดมาก.  แตพอสรุปความวาเปน  บุคคลที่ควรไดรับการยกยองวา 
เปนนักศึกษา  คือผู มีการศึกษา  หรือผู ถึงการศึกษา ;  แตไมใชการศึกษา 
อยางชาวบานที่โรงเรียน ;  หมายถึงการศึกษาอยางของพระพุทธเจา  คือ 
ศีล  สมาธิ  ปญญา  นั่นแหละเรียกวาสิกขา.  ทีนี้ก็มาถึง  “มาตามพรอมดวยญาณ 
คือความรูที่เปนของนักศึกษา”  ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงพระโสดาบัน  พระสกิทาคามี 
พระอนาคามี ;  นั่นคือนักศึกษา,  หรือการศึกษาที่ทานเหลานั้นไดรับ  คืออยางนี้. 
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ทีนี ้  พระโสดาบัน   เปนผู ประกอบพรอมแลวดวยญาณของ 
“นักศึกษา”,  หมายถึงนักศึกษาที่แทจริง  ตามแบบของพระพุทธเจา.  ถายัง 
ไมเปนพระโสดาบัน  ยังไมเรียกวาเปนนักศึกษา ;  คือมันยังไมเสร็จการศึกษา. 
ไมเขาถึงการศึกษา  คือยังไมเขาถึงตัวการศึกษา.  ไมใชวาเสร็จการศึกษา.  เขา 
ยังไมมีการศึกษาอันแทจริง ;  จนกวาจะเปนพระโสดาบัน  เสียกอน  จึงจะ 
เรียกวา มีการศึกษาอันแทจริง ;  แมยังไมเสร็จการศึกษา แตก็ประกอบพรอมแลว 
ดวยญาณของนักศึกษาอันดับแรก. 

 
คําที ่  ๖  เสกฺขาย  วิชฺชาย  สมนฺนาคโต –ประกอบพรอมแลว 

ดวยวิชชาของนักศึกษา.  ขอกอนนี้ใชคําวา  ญาณ,  ขอหลังนี้ใชคําวา วิชชา. 
นี้เอาความตามลําดับก็ไดวา  มีความรู  แลวก็มีวิชชา  คือรูแจง ;  ความรูที่เล็งถึง  
รูแจง  คือถึงระดับท่ีเขากําหนดไว  นี่เรียกวา  วิชชา.  คนนี้  ลุถึงวิชชานี้. 

 
คําที่ ๗ วาธมฺมโสตํ  สมาปนฺโน  -นี่คือความหมายแทของคําวา 

โสดาบัน.  ธมฺมสสตํ  สมาปนฺโน  -ถึงพรอมซึ่งกระแสแหงธรรม .  กระแส 
แหงธรรม  นี้คือธรรมที่นําไปสูพระนิพพาน ;  เดี๋ยวนี้ทานไดมาถึงโดยสมบูรณ 
แลว  ซึ่งกระแสแหงธรรมนั ้น  แตยังไมถึงปลายทางนะ ;  เพียงแตถึงแลวซึ ่ง 
กระแสแหงธรรม. 

 
คําที่  ๘  วา  อริโย นิพฺเพธิกป ฺโ -มีปญญาเจาะแทงกิเลสชั้น 

ประเสริฐ ;  หมายความวาเมื่อมาถึงขั้นนี้แลว  กลาวไดวา  ผูนั้นเปนผูที่มีปญญา 
สําหรับเจาะแทงกิเลสคืออวิชชา ;  ชั้นประเสริฐท่ีสุด.  ถายังไมมาถึงนี้  ก็ยังไมมี 
ปญญาอยางนี้ ;  ยังไมมีปญญาอยางนี้  ก็ยังไมเรียกวา  พระโสดาบันนี้.  พระ- 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม ๔๔๖

โสดาบันก็คือผูที่เริ่มมีปญญาอยางนี้   คือเจาะแทงกิเลส  เปนปญญาชนิดประเสริฐ 
ไมใชปญญาโลกิยะ. 

 
ขอสุดทายคําที่  ๙  วา อมตทฺวารํ  อาหจฺจ  ติฏติ  -ยืนอยูจุดประตู 

แหงอมตะ ;  ที่เขาชอบพูดใหเปนวัตถุ  ก็วา  อมตนคร  นครแหงอมตะ  นี่เขา 
เติมใหมันเปนความหมายอยางภาพพจน.  ตัวบาลีก็วาประตูแหงอมตะ  คือ 
ประตูแหงพระนิพพาน   คือผูที่มายืนอยูจดประตูแหงอมตะ  มาถึงประตูแหง 
อมตะแลวก็จะกาวเขาไปในเขตนั้น  แลวก็จะไปถึงจุดปลายทางคือ นิพพาน.  ถา 
จะเปรียบดวยเมือง  ก็มาถึงประตูเมือง  ขามธรณีประตูเขาไปในเมือง.  นี่พระ- 
โสดาบัน  หรือโสตาปตติมรรค  ก็คือการกระทําไดอยางนี้. 

 
ทีนี้ผลของการเปนอยางนี้  ก็อาศัยหลักที่วาแลว  :  มรรค  คือการเดิน 

มา ;  ผลก็คือการถึงแลวอยู  ที่นั่นแลว. 
 
ทีนี้พระนิพพานสําหรับช้ันนี้  ก็มี  ความเย็นไปตามประสาขอพระ- 

โสดาบัน. 
 
เปนอันวา  ทานไดเดินมา,  แลวก็ไดถึง,  แลวก็ไดรับผลแหงการ 

ถึง  ตามระดับช้ันของทานที่เรียกวา  มรรคในขั้นที่เปนโสดาบัน. 
 
ทีนี้ถาตอไปจากนั้น  ก็คือวาเดินเรื่อยไป,  เดินเรื่อยไป,  ขามธรณี 

ประตูนั้นแลว,  เดินเขาไปเรื่อยเดินเขาไปเรื่อย  กวาจะถึงจุดที่สุดทาย.  ไปได 
ระยะหนึ่ง  เรียกวา  สกิทาคามี,  ไปไดอีกระยะหนึ่ง  เรียกวา  อนาคามี,  ไป 
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ไดอีกระยะหนึ่ง  เรียกวา  อรหันต  คือถึงจุดหมายปลายทาง  เปนนักศึกษา 
ที่สมบูรณ,  ไมตองมีการศึกษาอีกตอไป. 

 
เราไมตองพูดโดยรายละเอียด  เพราะเดี๋ยวนี้เรากําลังพูดเรื่องศีลธรรม 

จึงพูดแตแนวสําหรับใหสังเกตใหเขาใจ  อยาใหหลงทางในคําพูด  ที่พูดวา  มรรค 
ผล  นิพพาน  เปนตน. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ทีนี้  ถาจะเอามาใชในความหมายทั่วไป  แมแตฆราวาสผูครองเรือน 

คําวา  “มรรค”  ก็แปลวา  การเดินทาง.  ในที่นี้  ก็คือการกระทําที่กาวหนาไป, 
มีการกระทําที่กาวหนาไป  เรียกวา  การเดินทางโดยผูเดินทาง ;  สงเคราะหอยูใน 
ความหมายของคําวา  มรรค  ผล  นิพพาน.  เขาทําไดเทาไร  ก็จะไดรับผล 
เทานั้น,  แลวเขาก็จะไดชิมรสแหงผลเทานั้น  ขอใหรับเอาคําวา  มรรค  ผล 
นิพพาน  ไปใชแมในกรณีธรรมดาสามัญทั่วไป  สําหรับผูครองเรือน. พอหมด 
เร่ืองของครองเรือนก็จะมาสูเร่ืองของผูไมครองเรือน  ปฏิบัติสูงขึ้นไปเต็มอัตรา 
แหงความหมายของคําคํานี้  คือการบรรลุถึง  มรรค  ผล  นิพพาน  ที่แทจริง. 

 
ทีนี้อยากจะใหสังเกตสักนิดหนึ่งวา  ผล  กับ มรรค  นี้ก็เหมือนกัน, 

เมื่อมีมรรคแลว  จะตองมีผลโดยอัตโนมัติ.  อยาเขาใจวา   มีมรรค   แลว 
ยังจะตองพยายามใหเกิดผล.  เมื่อมีการเดินทางเสร็จลงหรือถูกตอง  มันก็มีการถึง ; 
เดินเทาไร  ก็ถึงเทานั้น ,  เดินเทาไรก็ถึงเทานั้น ,  หรือวา   สวางขึ้นเทาไร 
มืดก็หายไปเทานั้น,  หรือวากินเทาไร  มันก็มีความอิ่มข้ึนเทานั้น,  หรือวา  ความ 
เจ็บหายไปเทาไร  ความสบายมันก็เกิดขึ้นเทานั้น  โดยอัตโนมัติ. 
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ฉะนั ้น   ม ีการปฏ ิบ ัต ิในส วนมรรคสําเร ็จ เท าไร   ส วนผลก ็เก ิดขึ ้น 
เท านั ้น  ;  ถาถ ึงขนาดถึงระด ับก็เร ียกวา   โสดาป ตต ิมรรค    ซึ ่งคู ก ับ   โสดา - 
ปตติผล ,  สกิทาคามิมรรค  ซึ ่งคู ก ับ  สกิทาคามิผล   เปนตน .  เมื ่อถึงระดับนั ้น 
จึงจะเรียกชื่ออยางนั้น ;  ถายังไมถึงระดับน้ัน  ก็ยังเรียกชื่อวาเปนการเดินทาง  หรือ 
การถึงไดตามสัดสวน.  นี่เขาจึงยืมคําวา  มรรคผล  นี้มาใชได  แมในการกระทํา 
อยางชาวบาน ,  วาทําการงาน   ใหเปนมรรค   ผล .  เปนอันวาเมื ่อพูดถึงมรรค 
ก็ไม ต อ งพ ูดถ ึงผล   ขอให ทํา ให สํา เร ็จ ในส วนมรรค เถ ิด   ผลม ันก ็ม า เอ ง  ; 
เชนเดียวกันที่วา  ขอใหเปนพระโสดาบันเถอะ  ตอจากนั้นก็เปนพระอรหันตเอง 
เพราะมันเขามาถึงเขตนี ้  ที ่มันไมถอยหลังกลับไดอีกตอไป  มีแตรุดไปขางหนา 
มันก ็ถ ึง เอง  ;  ฉะนั ้น  จึงเป นจุดสําค ัญของมรรค   ที ่ต องเข าให ถ ึงในครั ้งแรก 
คือโสดาปตติมรรค  แลวก็มีไปเอง  จนถึงที่สุดเขาวันหนึ่ง. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ทีนี้ยังเหลือคําวา  “นิพพาน”  เปนคําสุดทาย.  นี่ไดอธิบายกันหลายครั้ง 

แลว   หรือจะหลายสิบครั ้งแล ว .  คําวา   นิพพาน   นี ้แปลวา   เย ็น   หากเป นคํา 
ชาวบ าน   พ ูดอยู ก อนม ีก ารใช หน ังส ืออ ีก เหม ือนก ัน . อย าพ ูด เอาตามต ัว 
พยัญชนะ  ใหมันเสียความยุติธรรม ;  เราพูดเอาตามเสียงที่พูด  เสียงที่ชาวบาน 
เขาพ ูดกันมา  กอนพุทธกาลโน น   นิพพาน แปลวา เย ็น , เย ็นที ่ไหน   ปากก็พ ูด 
ออกไปวา   นิพพานที ่นั ่น  : ในครัวก็พ ูด ,  ที ่ไหนก็พ ูด ,  อะไรรอน  ๆ  เย ็นลง 
ก็เรียกวา  นิพพาน ;  เปนเรื่องของวัตถุ. 

 
เคยอธิบายใหฟงแลววา  ถานไฟเย็น  ก็เรียกวา  นิพพานของถานไฟ, 

สัตวเดรัจฉานหมดพิษราย  ก็เรียกวา  นิพพาน  ของสัตวเดรัจฉาน,  ทีนี้คนเย็น 
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ก็เรียกวา  คนถึงนิพพาน.  แตเย็นของคนนี่ มันหลายระดับ : เย็นทางกายก็มี, 
เย็นทางจิตก็มี,  เย็นทางวิญญาณก็มี, แตความหมายเดิม แทจริง เขามุงหมาย 
ถึงเย็นทางวิญญาณ  คือหมดกิเลส. 

 
เย็นทางกายนั ้นชั ่วคราว  ซึ ่งก็ต องการเหมือนกัน   อยู ในความ 

หมายเดียวกันวา  “เย็น”. 
 
เย ็นทางจิต   นี ้ค ือ   พวกสมาธิสมาบัต ิต าง  ๆ  นี ่ก ็เย ็นทางจิต  : 

เพราะกิเลสมันหยุดไปชั่วคราว  ไมเกิดขึ้นชั่วคราว  ไมรบกวน. 
 
เย็นทางวิญญาณ  ;  จําเปนตองใชคํานี้  ซึ่งเปนคําพิเศษ ;  ไมใช 

วิญญาณทาง  ตา หู  ฯลฯ ;  เย็นฝายวิญญาณ  คือฝายสติปญญา.  นี่เย็นเพราะ 
ไมมีกิเลส   ไมมีอุปธิ  นี่เย็นโดยสมบูรณก็คือนิพพาน   เพราะฉะนั้น เรา 
จึงพูดไดวา  คําวา  นิพพานนี้มีความหมายวา  “เย็น”  แบงออกไดเปน ๒ ประเภท 
คือโดยตรง  และโดยออม ;  คือนิพพานโดยเด็ดขาด,  หรือนิพพานยังไมเด็ดขาด. 
แตถาเย็นแลว  เปนเรียกวา  นิพพาน  ไดทั ้งนั ้น ;  ในทางศีลธรรมก็ควรจะ 
กลา  หรือวา  อาจเอื้อม  ยื่นมือเขาไปควาหาสิ่งที่เรียกวา  นิพพาน,  เพราะมันก็จะ 
ไดรับความเย็นมา  ในลักษณะแหงศีลธรรม  ตามลักษณะแหงศีลธรรม  ในระบบ 
แหงศีลธรรม .  เชนเราทําใหมีความถูกตองทางศีลธรรม   ก็มีการเย็นขึ้น 
มาในความรูสึกนี้,  ทางกาย  วาจา  ใจนี้,  ตามสมควร,  หรือถาเย็นไดทาง 
สังคมก็ยิ่งกวางออกไป. 
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นี่ความหมายทางศีลธรรม  แปลวา  เย็น,  ถาจะใชใหมีความหมายกลาง  ๆ 
ที่สุด  เราจะใชคําวาอะไรดี ;  เพราะคําวา  “เย็น”  นี้  มันเปนภาษาเดิม  ไมรูวา 
กี่แสนปมาแลวกระมัง. 

 
ถาม :  “เย็น” พูดกันตั้งหลาย ๆ แสนปมาแลว.  ยืมเอาความหมายนี้มาใชกัน 

เดี๋ยวนี้  คือวาเย็นเมื่อไมมีทุกข  จะใชภาษาที่ใหมเอี่ยมสักทีจะไดไหม ? 
จะวาอยางไร ?  ในความของคําวา  เย็น  หรือ  นิพพาน  จะใชคําวาอะไร 
ดี ?  ลองคิดนึกดู  แลวเอามาประกวดกัน  คุณประยูรจะใชคําวาอะไร 
แทนคําวาเย็น ? 

 
ตอบ :  ควรจะใชคําวา  สันติสุข. 
 
ถาม :  เอา,  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  วา  สงบ  ครับ. 
 
ถาม :  วา  สงบ,  คุณล้ํา  ละ ? 
 
ตอบ :  ผมก็วาสงบ. 
 
ถาม :  มันก็ถูก  เขาเคยใชมาแลวอยางนั้นทั้งนั้น.  นิพพาน  หมายถึง  สงบอยาง 

ยิ่ง,  สันติอยางยิ่ง ;  และที่คุณประยูรวา  ก็แปลวา  สงบน่ีแหละ ;  สันติ 
แปลวาสงบ  สันติสุขก็สงบสุข  ไป ๆ มา ๆ อยูที่สงบสุข  ในความหมาย 
ของคําวาเย็น  ที่ยังมีกลิ่นไอหลายหมื่น  หลายแสนปอยูนั่นแหละ,  ไมใช 
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คําพูดปจจุบันแลวกระมัง ;  ถาพูดปจจุบันหยก ๆ เดี๋ยวนี้จะใชคําวา 
อะไรดีใหใชไดทุกกรณี  แกทุกคน  ทุกระดับ ? 
 

ตอบ :  ใชปรกติ. 
 
ปรกติ  ก็ดี ;  แตเกาตั ้งหมื ่น  ๆ ปอีกนั ่นแหละ .  ใชคําวาอะไรดี ? 

เอา,  ทีนี้อยากจะตอบเอาเองบาง  ที่วาคลายกับประกวดคําพูด.  เมื่อถูกฝรั่งเขาซักไซ 
ไลเลียงหลายหน  หลายคราวเขา  ไดเคยตอบดวยคําวา  “หมดปญหา” : ดูเหมือน 
เปนที่พอใจ   และเขาใจ  กวางถึงที่สุดเมื่อใชคําวาหมดปญหา.  นิพพานนั่น  คือ 
หมดปญหา ;  ไมวาปญหาชนิดไหน  ปญหาไมมีกิน  ไมมีใช  ปญหาโรคภัย 
ไขเจ็บ  ปญหาอะไรตาง ๆ นานา  ปญหาทั้งหลายนั่นหมด. 

 
ถาหมดปญหานั ่นคือ  นิพพาน   ตั ้งแตในโลกนี ้จนถึงโลกอื ่น  จน 

ถึง เหนือ โลก   เปนนิพพานโดยแทจริงคือมัน   หมดปญหา  : หมดปญหา 
โดยสวนตัว  ก็เปนนิพพานสวนตัว,  หมดปญหาผูอื่นดวย  ก็หมดปญหาสิ้นเชิง. 
ถาทางวัตถุ  ทางเนื้อหนังรางกาย  สิ่งของ  ก็หมด   ปญหา,  และทางจิตทาง 
วิญญาณ  ก็หมดปญหา ;  เรียกวา  หมดปญหาโดยสิ้นเชิง. 

 
เดี๋ยวนี้กําลังมีปญหาทั้งทางวัตถุและทางจิต  ในโลกนี้ใชไหม ?  ใน 

โลกนี ้ในปจจุบันนี ้  กําลังมีปญหารุนแรงขึ ้น   ทั ้งทางวัตถุ  และทางจิตใจ 
ไมมีนิพพานเลย  ;  ไมมีรองรอยแหงนิพพานเลย .  มันเต็มไปดวยปญหา 
อันรอนระอุเป นไฟไปหมด .  นี ้ส วนบุคคลก็ม ีป ญหา ,  สวนสังคมทั ้งโลกก็มี 
ปญหา,  มันรอนไปดวยปญหา  ยังไมมีนิพพานเลย. 
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ความหมดปญหา  หรือความมีนิพพาน  อยางนี้  คนเขาก็หวัง 
กันมาก  และหวังอยูตลอดเวลา.  สังเกตดูแลวเปนความมุงหมายของทุกศาสนา ; 
และทุก ๆ ศาสนาไดวางเงื่อนไขอันนี้  เอาไวดวยกันทุกศาสนา  คือวา  ทุกศาสนา 
จะมีคํากลาวที่วา  จะยังมีพระศาสดาอีกองคหนึ่ง  มาตรัสรูเปนองคสุดทาย 
สําหรับยุคนี้  แลวเปนพระศาสดาที่ทําใหหมดปญหาโดยประการทั้งปวง. 

 
ถาม :  พระพุทธเจาหรือพระศาสดาองคนั้น  เขาเรียกชื่อวาอะไร   คุณประยูร ? 
 
ตอบ :  พระศรีอริยเมตไตรย. 

 
พระศรีอริยเมตไตรย  เรียกสั้น ๆ วา  พระศรีอาริย.  เมื่อไรพระ 

ศรีอาริยมา  ปญหาหมดทั ้งฝายวัตถุ  และทั้งทางฝายจิตใจ.  ดูจะไดเปรียบ 
พระพุทธเจาที่แลว ๆ มา  วาพระพุทธเจาที่แลว ๆ มา  ปญหาทางจิตใจหมดเกลี้ยง ; 
แตปญหาทางวัตถุยังไมกลาวไดวา  สิ้นไป.  นี่คือขอแตกตางกันเล็กนอย.  เมื่อ 
ทานไมตองการเรื่องทางวัตถุ  มันก็ไมตองมีดวยเหมือนกัน.  เดี๋ยวนี้มนุษยสมัยนี้  
ก็ไมยอม  เขาตองการความสมบูรณทางวัตถุ.  เมื่อตองแกปญหาทางวัตถุ  ก็เอา 
พระศรีอาริยไวให. 

 
ถาม :  ในศาสนาพุทธเรียกวา  พระศรีอาริย ; ในศาสนาคริสเตียนเรียกวาอะไร 

เรียกชื่อพระศาสดาองคนั้นวาอะไร  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  ตอบไมไดครับ. 
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ใบ  ดอก  ผล  แหงศีลธรรม ๔๕๓

ตอบไม ได    เพราะไม สนใจศาสนาของเพื ่อนเส ียเลย .  ศาสนายิว 
ซึ ่งก อนคริส เต ียน   เขาก ็ม ีพระศรีอาริย   สํารองไว   เร ียกว า   เมสส ิอาห . พอ 
พระเยซูเกิดขึ้น  พวกที่นับถือ พระเยซู  บอกวา  พระเยซูนั่นเองเปนพระศรีอาริย 
เปนเมสสิอาห ;  พวกยิวเขาไมยอม  เขาวาไมใช  พระเยซูเปนตัวปลอม  เขาจึงฆา 
เส ีย .  เขารอพ ระศร ีอ าร ิย ขอ ง เขาต อ ไปค ือ   เขารอ   เมสส ิอ าห   ต อ ไป ใน 
อนาคต. 

 
ท ีนี ้  ในศาสนาฮ ินด ู  หรือศาสนาพราหมณ   ใกล  ๆ  บ านเรา   เขา 

เรียกชื่อพระศาสดาองคนั้นวาอะไร ?  ไมเคยอานเสียเลยหรือ ?  คุณประยูรอาน 
หนังสือมากกวาเพื่อน  เขาเรียกชื่อวาอะไร ?  (ไมมีใครตอบ)  ไปดูรูปในหนังสือ 
นารายณสิบปาง  ปางสุดทาย  เขามี  กรรติเกยยะ  ขี่มาขาว  มาตัดปญหาโดย 
ประการทั้งปวง. 

 
นารายณ ส ิบป าง   ปางที ่ ๙ นี ้  ค ือพ ระพ ุท ธ เจ า  ;  เขารวบ เอ า 

พระพุทธเจาในพุทธศาสนาไปเปนพระอวตารปางที่ ๙.  แลวมีอวตารปางที่ ๑๐  
คือมีกรรติเกยยะที่  มาในรูปของพระศรีอาริย,  เปนบุรุษท่ีขี่มาขาวมา  ตัดปญหาของ 
โลกทั้งหมดได  เขามีพระศรีอาริยที่เขากําลังรออยู  ในฝายฮินดูที่ถือพระนารายณ. 

 
เอ าละ ,  เป นอ ัน ว า   ศาสนาไหนก ็ตาม   เข าย ังทิ ้ง เ งื ่อน ไขไว 

อันหนึ่งวา  จะมีความสูงสุดของความเจริญ   หรือสิ่งที่ควรปรารถนา 
ในอนาคต   คือความหมดเสียซึ่งปญหา  ทั้งทางฝายวัตถุและฝายจิตใจ.  ถาใน 
อนาคตทําใหทางวัตถุพอดีสะดวกสบาย  แลวก็ไมลุ มหลงกันแลว  ทางจิตใจนี้ 
มันก็หมดกิเลสดวย ;  คนที ่หมดกิเลสเหลานั ้น ก็ไดสะดวกสบายดวยวัตถุเกื้อกูล 
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เต็มท่ี  เรียกวาหมดปญหาทั้งทางฝายวัตถุและจิตใจ ;  เดี๋ยวนี้เรากําลังไมหมดปญหา 
ทั้งทางฝายวัตถุ  และฝายจิตใจ ;  ยิ่งเพิ่มปญหาทั้งฝายวัตถุและฝายจิตใจ. 

 
ถาม :  พูดอยางนี้มองเห็นไหม ?  อธิบายวาอยางไร ?  เดี๋ยวนี้เรากําลังมีปญหา 

มากเพิ่มข้ึนทั้งทางฝายวัตถุและจิตใจ  คุณประยูรวาอยางไร ? 
 
ตอบ :  เดี๋ยวนี้เราทําอะไรไปตามอํานาจกิเลส,  พอทําไปแลวก็เบียดเบียน 

ตนเอง  อยูตลอดเวลา ;   นั่นคือปญหาทางวัตถุ  ที่ตองแยงกัน ;  และ 
ทางจิตใจก็คือเปนทุกข. 

 
ทางจิตใจ  เรามีกิเลสมากขึ้น,  ในทางฝายวัตถุ  เราก็พัฒนาไปแตใน 

ทางสงเสริมกิเลสใหมากขึ้น ;   เราจึงมีปญหาทั้งทางฝายวัตถุ  และฝายจิตใจ 
เพราะวาเรายังไมขึ้นไปถึงยอดสุดแหงพฤกษาของศีลธรรม.  ถาเราจะพยายามทําไป ๆ  
ถึงยอดสุดของตนไมแหงศีลธรรม  เราก็จะหมดปญหาทั้ง ๒ อยางนี้   ฉะนั้น  จึง 
เปนอันวา  เราไดพูดถึง  ใบ  ดอก  และผลของพฤกษาแหงศีลธรรม  ในฐานะเปน 
มรรค  ผล  และนิพพาน  คือท่ีจุดจบ  หรือ  ที่หมดสิ้นแหงปญหานั้นเอง. 

 
เอาละพอกันที  วาจุดยอดของตนไมแหงศีลธรรม   นั ่นคือความ 

หมดปญหาโดยประการทั ้งปวง .  นี ่ว ันนี ้ก ็ได พ ูด เลยเวลามากไป   มัน เป น 
ความจําเปน  ถาจะขยักไวสักนิดหนึ่ง  มันก็คงจะลําบาก  ในการที่จะพูดขึ้นมาอีก. 
เพราะฉะนั ้นขอใหผู ฟ งอดทนบาง   อยาเพอโกรธ   วาทําไมบางทีพ ูดยาวไป , 
บางทีพูดสั้นไป.  มันจําเปนที ่จะตองพูดใหหมดกระแสความ  บางอันจึงยาวไป. 
ขอใหเอาไปคิดใหไดรับประโยชนเต็มตามเรื่องที่ไดพูดไปทุกประการ. 

 
 ขอยุติการบรรยายครั้งนี้ไวเพียงเทานี้  เปนโอกาสใหพระคุณเจาสวด 

ธรรมสาธยาย  ใหกําลังใจในการที่จะกาวขึ้นไปถึงจุดยอดสุด  ของพฤกษาแหงศีลธรรม. 
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การกลับมาแหงศีลธรรม 
  -๑๑- 

 ๑๐  เมษายน  ๒๕๑๙ 
 
 
 
 
 
การทําความเจริญงอกงามของศีลธรรม 

[ ปลูกฝง - รักษา - ดอกผล – แพรพันธุ] 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจํ าวัน เสาร ในวันนี้   คงกล าวไปตามหั วข อ 

ที่ เรี ย ก ว า   การกลั บม าแห งศี ล ธรรม   ต อ ไปตาม เดิ ม   แต จั ก ได กล า ว 
โดยหัวขอยอยวา  การทําความเจริญงอกงามของศีลธรรม. 

 
[ทบทวนขอความครั้งที่แลวมา ไปจนถึงหนา ๔๖๒ ] 

 
ทานทั้งหลายจักตองทบทวน  ถึงขอความที่ไดกลาวมาแลวในครั้ง 

กอน  วาเราไดกลาวถึง  ปญหาทางศีลธรรม  ซึ่งกําลังมีอยูเฉพาะหนาในที่นี้ 
ซึ่งจะตองชวยกันแกไข  เพื่อใหศีลธรรมนั้นกลับมา.  เราจะ ตองรูจักสิ่งที่ 
 

๔๕๕ 
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เรียกวาศีลธรรม  จนเพียงพอ  ที่จะรูวาเปนความจําเปน  ที่จะตองกลับมา ;  เรา 
จึงไดพูดกันถึง  ลักษณะของศีลธรรม  และพูดถึงขอท่ีจะตองเขาใจอยางแจมแจง 
เกี ่ยวกับศีลธรรม ,  และไดเปรียบเทียบเหมือนกับวาเปนตนไมตนหนึ ่ง  ที ่จะ 
ตองชวยกันทําใหเจริญงอกงาม   เปนเครื่องคุ มครองโลก .  เพื ่อใหรูจักดีขึ ้น 
ไปอีก  ก็ไดพิจารณากันเปนสวน ๆ วาราก  ของตนไมมันเปนอยางไร,  ลําตน 
มันเปนอยางไร,  ใบ  ดอก  ผล  เปนอยางไร ;  เพื ่อเราจะไดเขาใจแจมแจงถึง 
กับวา  เรายังขาดสิ่งเหลานี้อยูหรือไม.  เมื่อมองเห็นวาขาดอยูอยางไร ;  ก็จะได 
ชวยกันทําใหเปนเหมือนกับวา  ตนไมตนนี้จะเจริญดวยราก  ดวยลําตน  และดวยใบ 
ดวยดอก ดวยผล  สําเร็จประโยชนแกมนุษยโลก. 

 
นี่คือสิ่งที ่ทานทั้งหลายจะตองทบทวน  เพื ่อใหเขาใจ  หรือรูจักสิ ่ง 

ที ่จําเปนที ่ส ุดที ่มนุษยจะตองมี.  บางทานอาจจะรู ส ึกเฉย  ๆ  เบื ่อหนายหรือ 
เกียจคราน  ที่จะสนใจกับสิ่งเหลานี้ ;  แตแลวก็บนพร่ําอยูไมขาดปาก  วาเดี๋ยวนี้ 
เต็มไปดวยความยุงยาก  ความลําบาก  เพราะการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  มีความ 
ทารุณโหดรายเพิ่มมากขึ้นในสังคม  ถึงกับวาไมนาจะอยู  คือไมมีความปลอดภัย 
เอาเสียเลย. 

 
เราก็มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นดวยวา  สภาพันเลวทรามนี้ไดเพิ ่มความ 

รุนแรงยิ ่งขึ ้นท ุกที ;  นี ่แหละคือสิ ่งที ่จะต องคิดกันบางว า   ไม สนใจเรื ่อ ง 
ความมีศีลธรรม   แตแลวก็บนอยูดวยโทษหรืออันตราย  ที่ เกิดขึ้นเปนประจํา 
เพราะความไมมีศีลธรรม ;  อยางนี ้มันก็ไมเปนธรรม,  ไมเปนศีลธรรม  หรือไม 
ยุติธรรม.  ถาไมตองการผลรายอันเกิดจากความไมมีศีลธรรม  ก็ตองชวยกัน 
ปองกันแกไข  หรือกําจัดสิ่งเหลานั้น. 
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เพราะฉะนั้น  อาตมาจึงขอรองใหทานทั้งหลายสนใจ  ใหสมกับท่ีวา 
เปนผูสนใจในธรรม.  การสนใจในธรรมในสมัยนี้  ไมมีอะไรดีกวาเรื่องนี้ ;  ไมมี 
อะไรจําเปน  หรือเปนเรื่องดวนเทากับเรื่องนี้  คือเรื่องศีลธรรมที่กําลังหายไป  และ 
เราจะตองชวยกันทําใหกลับมา. 

 
....         ....         ....         .... 

 
เดี๋ยวนี้  ก็เปนที่ยอมรับกันแลววา  ทั้งโลกเปนเหมือน ๆ  กันหมดใน 

ขอน้ี  คือขอท่ีไมคอยจะมีศีลธรรมนั่นเอง ;  โลกมีความเจริญหรือจะเรียกวาความ 
รุงเรืองมากมาย  แตเปนไปในทางที่ไมทําใหมีศีลธรรม  ยิ่งเจริญดวยความเจริญ 
ทํานองนั ้น   ศ ีลธรรมก ็ยิ ่งหายไป  ;  เราจ ึงเห ็นได   หรือแม แต ได ย ินได ฟ งใน 
ลักษณะที่เชื่อได  วาโลกนี้กําลังเปนโลกของวิกฤติการณ  คือมีความระส่ําระสาย 
วุนวาย  หาความสงบสุขมิไดทั่วไปทั้งโลก. 

 
องคการระหวางชาติที่จัดขึ้นเพื่อแหปญหาในโลก  ก็ไมสามารถจะแก 

อะไรได  เพราะวาคนในโลกไมมีศีลธรรม  ;  แมแตเจาหนาที ่ที ่ประจํา 
องคการนั้น ๆ ก็ยังมีผูที่ไมมีศีลธรรม  เพราะวาทําไปแตเพื่อประโยชนแกพวกของ 
ตัวหรือวาแกประเทศของตัว.  ในที ่ประชุมที ่จะทําสันติภาพใหแกโลกนั ่นแหละ 
ถาไมมีศีลธรรมเสียเองแลวจะทําโลกนี้ใหมีสันติภาพไดอยางไร. 

 
เราควรจะพูดกันไดเส ียทีแลววา   โลกนี ้กําล ังไม ม ีที ่พึ ่ง .  คนชวย 

กันทําใหเปนโลกที ่ไมมีศีลธรรม ,  ไมมีพระเจา,  ไมมีพระเปนเจา  เขามาชวย 
คุมครองได ;  และคนสวนใหญก็เกลียดพระเจา  ถือเสียวาพระเจาตายแลว  หรือ 
ไมมีความหมาย  ไมมีประโยชน  ไมมีความจําเปนอะไรที่ เราจะตองมีพระเจา. 
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คนจํานวนมากเขาพูดกันอยางนี้ ;  โชคดีอยูหนอยวา  ในเมืองไทยนี้ยังไมเปนถึง 
อยางนั้น.  แตในที่สุดก็ไดรับผลอันเลวรายนี้เสมอ  ทั่ว ๆ กันไปหมด  เพราะวา 
โลกสมัยนี้มันเล็กนิดเดียว ;  ความกาวหนาทางคมนาคม  เปนไปมากเทาไร  โลก 
นี้ก็เล็กลงไปตามสัดสวนอันนั้น. 

 
โลกนี้ยิ่งเล็กลงทุกวัน ๆ ตามสวนแหงความกาวหนาของการคมนาคม 

การติดตอ  การแลกเปลี่ยน,  การสัมพันธกันโดยประการใด ๆ ก็ตาม.  เมื่อมี 
วิกฤติการณเกิดขึ้นที่ไหนก็แผซานไปทั่วโลกไดในเวลาอันสั้น ;  ความกระทบ 
กระเทือนเหลานี ้  ก็ถึงกันหมด   มีความเดือดรอนถึงกันหมด .  เปนอันวา 
สิ่งเหลานี้เปนปญหาของโลก   ซึ่งไมมีใครจะปลีกตัวออกไปใหพนได  เราจึง 
สมควรที ่จะหยิบ ขึ้นมาเปนปญหา   ที่จะชวยแกไข .  นี่คือปญหาทาง  
ศีลธรรม   ซึ่งมีอยูในโลกนี้ในเวลานี้ ;  เราอาจจะทาทายไดวา  ไมมีทางอื่นที่ 
จะทําโลกนี้ใหสงบสุขได  นอกจากการแกไขทางศีลธรรม. 

 
ทางการเมืองก็ไมมีทางที่จะชวยใหโลกสงบสุขได ;  มีแตจะยิ่ง 

เลวราย  เพราะวายิ่งมีคนไมมีศีลธรรมเปนผูดําเนินการเมือง.  ทางเศรษฐกิจก็ไม 
อาจจะชวยโลกนี้ใหสงบสุขได ;  เพราะวายิ่งมีคนไมมีศีลธรรมเปนผูดําเนินการ 
เศรษฐกิจ.  แมจะมองไปยัง  ความเจริญกาวหนาของการศึกษา  ที่เปนเหตุของ 
การประดิษฐสรางสิ่งตาง ๆ ขึ้นมา  นี้ก็ไมมองเห็นวา  จะชวยใหโลกนี้มีสันติ- 
ภาพได  ;   เพ ราะคนควา   ประดิษฐกันแตในสิ ่งที ่สง เส ริมความ ไมมี  
ศีลธรรม  คือสงเสริมสิ่งเอร็ดอรอยทางเนื้อหนัง  ที่เราเรียกกันวา  กามารมณ 
นั่นเอง. 
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เขาผลิตกันแตสิ่งนี้  เพราะวาสิ่งนี้มันขายดี  มีผูตองการมาก.  ทําไม 
สิ่งนี้จึงขายดีมีผูตองการมาก ?  ก็เพราะวามันตรงกันกับกิเลสของคนทุกคน  ที่มี 
กิเลสหนายิ่งขึ้นทุกที. 

 
ทําไมคนจึงมีกิเลสหนายิ ่งขึ ้นทุกที ?  เพราะมันอบรมกันอยู แต 

ในสิ ่ง เหลานี ้ ;  ไมม ีสิ ่งที ่จะควบคุมกิเลส   ปราบปรามกิเลส   แกไขกิเลส 
เอาเสียเลย .  คนในโลกก็ยิ ่งเปนทาสของกิเลสมากขึ้น   จนเต็มไปทั้งโลก  ; 
ดังนั้น  สินคาที่จะสงเสริมกิเลส  จึงเปนสินคาที่ขายดี ;  ผูมีปญญาในทางประดิษฐ 
ก็ประดิษฐแตสิ่งเหลานี้. 

 
อีกทางหนึ ่งถาไมเปนไปอยางนี ้ ก็ประดิษฐกันแตเครื ่องมือ  ที ่จะ 

บีบคั้นผูอื่น  ทําลายผูอื่น  ใหพายแพแกตน  จนถึงกับวา  จะตั้งตัวเปนเจาโลก. 
การทําอยางนี้  ทําอยางไร  เทาไร  มันก็ไมทําใหโลกนี้มีสันติสุขได ;  เปนอันวา 
เราไมมีหวังที่จะมีสันติสุข  ดวยอํานาจของการประพฤติ  หรือการกระทํา  หรือความ 
กาวหนาในสิ่งตาง ๆ ที่เขากําลังทํา ๆ กันอยู  อยางกาวหนา  ราวกับวาวิ่งไปทีเดียว. 

 
ขอน้ีหมายความวา  ไมใชกาวหนาอยางชา ๆ ;  แตกาวหนาอยาง 

รวดเร็ว   เหมือนกับวิ่งไปเลยทีเดียว ;  แตแลวมันก็วิ่งเขาไปสูวิกฤติการณ  คือความ 
ยุ งยาก   ลําบาก   ระส่ําระสาย  โกลาหล   วุ นวาย.  นี ้เรียกวา  สภาพปจจุบัน 
ของโลกที่กําลังเปนอยูนี้.  ถาผูใดยอมรับขอเท็จจริงอันนี้  ผูนั้นคงจะสลดสังเวช 
เปนแนนอน  ;  มีความรู ส ึกสลดสังเวชมนุษยนั ่นแหละ   วากําลังจะวินาศ 
จะไมมีความเปนอยูอยางมนุษย  คืออยูดวยความสงบสุข  หรืออยูดวยจิตใจ 
ที่สูงอยูเหนือกิเลสได. 

 
....         ....         ....         .... 
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อาตมาขอย ืนย ันอ ีกครั ้งหนึ ่งว า   ถ าท านผู ใดไม ม ีความรู ส ึก   หรือ 
มองเห็นขอน้ี   ก็จะไมสลดสังเวชในขอน้ี  ;  แลวทานก็จะไมสนใจในการแกไข 
ปญหาทางศีลธรรม .  แมวาอาตมาจะพยายามพูดถึงสิ่ งเหลานี้   อยางชัดเจน 
ละเอียดลออสักเทาไร ;  ทานก็จะหาวา  เปนการพูดที่ละเมอเพอฝนบา ๆ บอ ๆ ไป 
ไมรูจักสิ้นสุดเทานั้นเอง ;  เรื่องมันก็จบกัน  คือไมมีทางชวยกันแกไขปญหา 
ทางศีลธรรม. 

 
ฉะนั้น  จึงหวังอยูไดแตเพียงวา  ทานผูใดมองเห็นขอเท็จจริงอันนี้แลว 

มีความรูสึกผิดชอบช่ัวดีอยูในตน  รูจักรับผิดชอบในสวนที่ควรจะรับผิดชอบแลว 
นั ่นแหละคงจะน ึกสลดสังเวชแล ว  ก็จะยินด ีมารวมมือกันแกไขสิ ่งเลวรายใน 
โลกนี ้  ซึ ่งเลวรายมากเกินกวาที ่จะเรียกวา  เสนียดจัญไร  อุปทวะ  หรืออะไร ๆ  
ที่เคยเรียกกันมาก็ได  เพราะวามันจะมีความวินาศเอาทีเดียว,  วินาศอยางไมมี 
อะไรเหลือ. 

 
เมื่อโลกนี้ ไมมีมนุษยธรรม   คือธรรมะสําหรับมนุษยแลว  มันก็ไมมี 

มนุษย.  นี้เรียก  โลกนี้มันวินาศ  เพราะไมมีมนุษย ;  มีแตสัตวอะไร  ก็ไมรู 
ซึ่งทําความยุงยาก  ลําบาก  เดือดรอน  กระวนกระวาย  ใหแกโลกยิ่งขึ้นทุกที.  นี้เรา 
เรียกวา  โลกวินาศในสวนจิตใจกอน ;  ความเปนมนุษยก็หายไปแลว  เหลือแตสัตว 
อะไรก็ไมรู.  ทีนี้สัตวทั้งหลายเหลานั้นแหละ  จะฆาฟนจะทําลายลางกัน  ในลักษณะ 
ที่เรียกกันวามิคสัญญี  อีกสักครั้งหนึ่ง ;  เหลือมีชีวิตรอดอยูในโลกนี้ไมกี่คน  สําหรับ 
จะกลับตัวกันเสียใหม  และตั้งตนกันเสียใหม .  ถาเปนอยางนี้ก็ตองเรียกวามัน 
สายเกินไป  สายเกินไปสําหรับการปองกัน. 
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เราไมควรจะปลอยใหมันเปนไปถึงอยางนั้น   มารวมมือกันปองกัน 
และแก ไขไปเรื่อย  ๆ  จะเปนการถูกตองกวา .  เพราะเหตุนี้ แหละ   อาตมาจึง 
พยายามสุดความสามารถ  สุดกําลัง  สุดความคิด  ที่จะพูดกันถึงเรื่องศีลธรรม 
ซึ่งสรุปเปนใจความสั้น ๆ วา  การกลับมาแหงศีลธรรม,  และยังทาทายตอไป 
อีกทางหนึ่งวา  ในการบําเพ็ญบุญกุศลอะไรก็ตาม  ในเวลานี้ในยุคนี้  ไมมีบุญกุศล 
ชนิดไหน  จะดี  จะสูง  จะประเสริฐ เทากับบุญกุศลที่ทําไป เพื่อการกลับมาแหง 
ศีลธรรม. 

 
ขอนี ้ขอให เข าใจให ถ ูกต อง   วาอาตมาได กล าวว า   ไม ม ีบ ุญก ุศล 

ชนิดไหนจะดี   จะประเสริฐ หรือสูงสุด  เทากับบุญกุศลที่ทําไปเพื่อการกลับมา 
แหงศีลธรรม  ;  ไมไดพูดวาสิ ่งอื ่น  ๆ  ไมเปนบุญ   ไมเปนกุศล .  ขอนี้ 
เคยถูกเขาดา  เขาวา  เขาหา  มาหลายครั้งแลว  วาอาตมาพูดวา  สรางวัดก็ไม 
เป นบ ุญ   สรางโรงเร ียนก ็ไม เป นบ ุญ   ทําอะไรก ็ไม เป นบ ุญ   นอกจากทําให 
บุคคลเปนสัมมาทิฏฐิ. 

 
ที ่จ ร ิง ก ็ไ ด พ ูด   ว า ไ ม ม ีอ ะ ไ ร เป น ก ุศ ล ส ูง ส ุด   เท า ก ับ ทํ า 

บ ุค ค ล ให ม ีส ัม ม าท ิฏ ฐ ิ ;   แต ก ็ไม ไ ด พ ูด ว า   ส รา ง โ ร ง เ ร ีย น ไม ไ ด บ ุญ 
สรางโบสถ ไม ได บ ุญ   สรางว ัด ไม ได บ ุญ   ไม ได พ ูดอย างนั ้น .  คนที ่เมาบ ุญ 
ประเภทนั้นหูเชือนแชไปเอง  ก็เลยไดยินไปวาอาตมาวาสรางวัดไมไดบุญ   สราง 
โรงเรียนไมได บุญ .  นี่ก็ เหมือนกันแหละ   มันจะเขารูปน้ันอีกก็ได  ;  คืออาตมา 
กําลังกลาววา   การบํา เพ็ญบุญอยางอื ่นนั ้น   ไมด ี  ไมเลิศ   ไมประเสริฐ 
ไมสูงสุด  เทากับการทําใหศีลธรรมกลับมา. 
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ใครจะทําบุญ  สมมติวาลงทุนสักรอยบาท  ก็ทําไดตาง ๆ นานา  ชนิด 
ซึ่งจะเรียกวาเปนบุญดวยกันทั้งนั้น ;  แตถาใชเงินรอยบาทนั้นใหเปนไปในทางที่ 
ศีลธรรมจะกลับมาแลว  จะถือวาเปนบุญกุศลอันสูงสุดสําหรับยุคนี้  สําหรับสมัยนี้ 
สําหรับแกปญหาของพวกเราในปจจุบันนี้ทีเดียว. 

 
ถาทานผูใดมองเห็นเขาใจในขอนี้แลว  ก็ขอไดรีบทําบุญทํากุศล 

กันในลักษณะเชนนี ้เถิด  คือทําอะไรก็สุดแท  ตามความรู  ตามสติปญญา 
หรือตามเหตุปจจัย  ที่จะพึงแสวงหามาได ;  ขอแตใหกระทําไปเพื่อการกลับมา 
แหงศีลธรรม.  จะกลับมาไดอยางไร  เราก็ไดวิพากษวิจารณ  วินิจฉัย  กันมา 
มากพอสมควรแลว ;  ขอใหทบทวนขอเท็จจริงเหลานั้น  แลวก็กระทําไปตามที่ 
จะทําได. 

 
 [เร่ิมการบรรยายโดยหัวขอแหงครั้งนี้ ] 

 
การบรรยายเรื่องนี้เปนครั้งที ่ ๑๑ ทั้งครั้งนี ้  ลวนแตพูดกันถึงเรื่อง 

ศีลธรรม ;  มาในวันนี้ก็จะพูดถึง  การทําความเจริญงอกงามของศีล 
ธรรม  ตอจากเรื่องที่ไดพูดแลวในวันกอน ๆ.  

 
เรื่องสําคัญที่ไดพูดแลวก็คือวารากฐานของศีลธรรมเปนอยางไร,  ตน 

ลําของศีลธรรมเปนอยางไร,  ใบ  ดอก  ผล  ของศีลธรรมเปนอยางไร.  สมมติ 
เปนตนไม  แลวเรารูจักสวนตาง ๆ ของตนไมวาเปนอยางไร  ตองการอะไร  แลว 
ก็จะไดชวยกันทําใหมีความถูกตองแกสิ่งนั้น ๆ หรือสวนนั้น ๆ. 
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ในวันนี้ก็จะไดกลาวโดยสรุปรวมเขาดวยกันวา  จะทําความเจริญ 
งอกงามแกตนไมแหงศีลธรรมนั้นอยางไร   เชน   จะตั้งปญหาวา 
ขอที่ ๑.ทําอยางไรจึงจะเพาะปลูกตนไมแหงศีลธรรมขึ ้นมาได 
ใหม ? หลังจากที ่ม ันเหี ่ยวแหงตายไปเก ือบจะหมดโลกอยู แล ว. ขอนี ้ต องรวม 
ถ ึงการเล ือกพ ันธุ   เล ือกด ิน   เล ือกปุ ย   อะไร  ๆ  ด วยเป นธรรมดา  ; เร ียกว าจะ 
เพาะปล ูกม ันอย างไร  ;  ขอ ที ่ ๒ จะบํารุงร ักษาม ัน ได อย างไร  ;  ขอ ที ่ ๓ ก็ว า 
จะทําให ม ันออกดอก   ออกผล   แล วผลม ันต ิด   จนกระทั ่งม ันส ุกงอมก ินได นั ้น 
อยางไร ;  ขอ ที ่  ๔  ซึ ่ง เป นข อส ุดท ายนั ้น   ก็จะม ีป ญหาว า   จะแพรพ ันธุ ของ 
ตนไม แห งศ ีลธรรมนี ้  ให แพรหลายต อไป   ให เต ็มทั ้งโลกได อย างไร  ;  นี ้เป น 
ขอสุดทายและเห็นวาควรจะพอกันที. 

 
ทบทวนอ ีกครั ้งหนึ ่ง   ก ็ค ือว า   เราจะเพาะปล ูกม ันอย างไร  ?  เรา 

จะบํารุงรักษามันอยางไร ?  เราจะทําใหมันผลิดอกออกผล และผลนั้นติด  “ไม 
กระเทาะหนาแวนหลนเสียเปลา ๆ” นี้อยางไร ?  ใหมันอยู ไดจนสุกงอมกินได  ; 
และขอส ุดท าย  ก็จะแพรพ ันธุ ผลไม นี ้ให ม ันทั ่วไปทั ้งโลก   ได อย างไร ?  นี ่ค ือ 
ขอท่ีจะตองวิสัชนากันใหละเอียดแจมแจง. 

 
เพื ่อจะตอบป ญหาเหล านี ้,  ก ็จะต องมองด ูซ้ํ าลงไปอ ีกครั ้ง   ที ่สิ ่ง 

ตาง ๆ ที่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู  ที่เปนรายละเอียดอยูอีกสวนหนึ่ง   ซึ่งอาจจะลืมกัน 
เสียแลวก็ได  จึงจะขอทบทวนอยางยอ ๆ อยางไมรูจักเบื่อหนายในการทบทวนเชนนี้. 

 
ต น ไม ข อ งศ ีล ธ รรมนี ้ม ีร ากฐานค ือ   อ ุด มคต ิที ่ถ ูก ต อ ง  ;  ต น ไม 

ศีลธรรมมีลําตน  หรือตนลําของมันคือ  การปฏิบัติที่ถูกตอง ;  และ  ใบ  ดอกผล 
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ของม ันก ็ค ือส ันต ิส ุข   หร ือส ันต ิภาพชน ิดที ่แท จร ิง   ไม ใช ชน ิดที ่หลอก  ๆ  ก ัน 
เหมือนกับที ่กําล ังพ ูดกันอยู ในป จจุบ ันนี ้ ;  วาต นไม ของเราต องมีรากฐานเป น 
อุดมคติ  คือความเขาใจที่ถูกตองจริง ๆ,  มีลําตนเปนการปฏิบัติที่ถูกตองจริง ๆ,  มีผล 
ออกมาเปนสันติสุข  และสันติภาพอันแทจริง.  เราทบทวนแลวก็จะทําใหสิ่งเหลานี้ถูก 
ประยุกตขึ้นมา   คือทําใหมันเกิดมีขึ้นจริง ๆ ไมใชเพียงแตรู  และก็พูดเทานั้นเอง. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ท ีนี ้ก ็จ ะ พ ูด ส ว น ที ่เป น   ร า ก ฐ าน   ที ่เป น อ ุด ม ค ต ิ  ซึ ่ง จ ะ ต อ ง 

ทบทวนวา  ตนไมจะตองอาศัยดิน  อาศัยน้ํา  อาศัยปุย  อาศัยแสงสวาง  อาศัย 
อุณหภูมิ  ที่ถูกตอง. 

 
ถาม :  รากฐานที่   ๑  คือ   อะไรที่ เราควรจะเปรียบไดกับ   แผนดิน   อันเปน 

ที่อาศัยของตนไมแหง ศีลธรรม  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  ธัมมสัจจะขอที่วา  “สัตวทั้งหลายในโลกนี้เปนเพื่อนรวม  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย 

ซึ่งกันและกัน”. 
 
ธัมมสัจจะของธรรมชาติอันหนึ่งที่วา  “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข 

เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น”,  ที ่เรียกวา  ธัมมสัจจะ  นี ้  ไมใชเรา 
วาเอาเอง  ธรรมชาติมันกําหนดให  หรือวาธรรมชาติมีอยูอยางนั้น  มันไมยอม 
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ;  ไมใชหวังประโยชนอะไร  เรามองไปตามที่มันเปน 
ธรรมชาติอยู   เราก็ยังมองเห็นวา  “สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนี้  มันเปนเพื่อนทุกข  เกิด 
แก  เจ็บ  ตาย  แกกันและกันดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น”. 
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ไปดูเอาเองใหเขาใจ  วามันเหมือนกัน  หัวอกเดียวกัน,  ปญหาอยาง 
เดียวกัน  และมันอยูลําพังคนเดียวไมได,  ลําพังตัวเดียวไมได,  ลําพังตนเดียว 
ก็ไมได.  สิ่งมีชีวิตเปนมนุษยก็ดี  สัตวเดรัจฉานก็ดี  เปนตนไมทั ้งหลายก็ดี  ที่มัน 
มีชีวิตนี่ ;  มันมีอยู  เปนอยู  อยางที่เรียกวา  “เปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย 
ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น” ;  แมเราจะไมพูดอยางนี้   แมจะไมมีใครมาสอนอยางนี้ 
ธรรมชาติมันก็ยังเปนอยางนั ้น.  ขอใหไปมองเห็นขอนี ้เส ียกอน  แลวก็จะเขาใจ 
วามันมีความจําเปนกี่มากนอย  ที่จะตองมีธัมมสัจจะขอน้ี   ตั้งอยูในฐานะเปน 
อุดมคติ. 

 
ขอใหทบทวน   และขอใหมองสอดสองออกไปใหทั ่ว  ทุกทิศทุกทาง 

วาสิ่ งเลวราย   ที่อาชญากรทั้ งหลายกําลังประพฤติ   กระทําอยู ในโลกนี้  ;  ถา 
อาชญากรแตละคน ๆ นั่น  มันมองเห็นธัมมสัจจะอันนี้วา  “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อน 
ทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น”  แลว,  มันจะทําลงหรือไม ?  
จะประกอบอาชญากรรมฆาฟน  ทําลายชีวิตผูอื่นไดหรือไม ?  แมที่สุดแตจะทํา 
คอรรัปช่ัน  อยางที่ เจาหนาที่ทั้งหลายกระทํากันอยูอยางนั้น  จะทําลงหรือไม  ? 
เพราะรูดีวา  คอรรัปช่ันทั้งหลายนี้  มันทําความลําบากใหแกผูอื่น. 

 
หรือถาเขามีน้ํ าใจที่สู งมาก   เขาก็คงจะคิดวา   “เราเปนเพื่ อนทุกข 

เพื ่อนยาก แกเพื ่อนมนุษยทั ้งหลายเถิด ;  อยามาเปนคนคดโกงร่ํารวยคนเดียว 
ใหรวยเป นพ ิเศษเลย   แมเพ ียงคอรร ัป ชั ่นก ็ทําไม ได ”.  นี ่ขอให ค ิดด ูว านี ้เป น 
รากฐานอันสําคัญอยางไร  สําหรับความคิดที่วา  “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข  เกิด 
แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น”  เชนนี้.  นี่ขอแรกเปรียบเหมือนกันแผนดิน 
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ไดแกความมีน้ําใจกวางขวาง  ยอมรับเอาธัมมสัจจะของธรรมชาติในขอท่ีวา “ทุก 
คนเปนเพื่อนทุกข เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น”. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ทีนี ้  คนอื่นมีมากกวาเรา  เราคนเดียวเทานั้น ;  ฉะนั้น ประโยชน 

ของผูอื่นนั่นแหละควรจะสําคัญกวาประโยชนของเรา,  หรือประโยชนของคนทั้ง 
โลกนั่นแหละ  ควรจะสําคัญกวาประโยชนของเรา.  เราอาจจะยอมเสียสละประโยชน 
ของเรา  เพื่อใหคนทั้งโลกไดรับประโยชน  อยางนี้ก็ได ;  ถาคิดไปไดไกลอยางนี้ 
แลว  ก็จะรองออกมาทีเดียววา  จริงแลว,  ถูกแลว  ที่ทานสอนวา  ใหรักผูอื่นยิ่ง 
กวาตัว,  ที่ทานสอนใหเห็นประโยชนผูอื่นยิ่งกวาตัว.  อยางที่คริสตังเขาถือวา 
รับใชผู อื ่นนั้นคือรับใชพระเจา,  รับใชตัวเองนั้นคือรับใชพญามาร ;  หมาย 
ความวา  เห็นแกผูนั ้นแหละคือทําเพื่อพระเจา,   แตเห็นแกตัวเองนั้น  คือทํา 
เพื่อยักษเพื ่อมาร  เพื ่อกิเลสตัณหาของตัว.  นี่คือรากฐานของศีลธรรม  ที่เรา 
จะตองทําใหมีขึ้นมา  คือใหมันเปนสิ่งที่ประยุกตขึ้นมาได  อยาใหเปนแตคําพูด. 

 
ถาม :  ปญญามองเห็นกันอยางไร  จึงจะประยุกตธัมมสัจจะขอน้ีขึ้นมาใหเปน 

ความจริง ;   คุณประยูรออกความเห็นกอน  ประยุกตขึ้นมาอยางไร  มัน 
จึงจะมีอยูในโลกนี้ ? 

 
ตอบ :  เราตองเริ่มตั้งแตในครรภ  เรียกวา  เริ่มตั้งแตเด็กอยูในครรภ  เพื่อเปน 

การเลือกพันธุที่ดี  ตามแบบที่เราวา  หาพันธุที่ดี ๆ ตั้งแตเมื่อเริ่มตั้ง 
ครรภ.  แมก็ควรจะไดมีความเมตตา ;  ยกตัวอยางวา  ไมทําการ 
ฆาสัตวเมื่อตั้งทอง  เปนการประยุกตที่ทําตั้งแตขั้นตน   แลวพอคลอด 
ออกมา.... 

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

www.buddhadassa.in.th



การทําความเจริญงอกงามของศีลธรรม ๔๖๗

ถาม :  แลวพอไมมีบางหรือ ? 
 
ตอบ :  พอก็ตองไมทําชั่วดวยเหมือนกัน  เอาในระยะนั้นกอน  ถาหากวาทําไป 

ไดตลอดไป  ในระยะที่  ภรรยามีครรภ โดยการเอาอกเอาใจภรรยาไป 
ดวย  โดยการไมทําชั่วใหภรรยาเจ็บชํ้าน้ําใจดวย. 

 
จะขอสอดแทรกตรงนี้หนอยวา   ได เคยอานพบในพระคัมภี รใน 

ประเทศอินเดีย  เปนวัฒนธรรมโบราณเกาแก.  พอแมบานตั ้งครรภ  เขาก็จะ 
เชิญพราหมณ  พระนักบวชทั้งหลายนี่  มาทําพิธีสําคัญอยางยิ่งพิธีหนึ่ง  เรียกวา 
พิธ ีค ัพภปริหาร,  ครรภบริหารนั ่นแหละ  ;  มีการทําอยางเต ็มที ่ตามความเชื ่อ 
ความคิด  ความยึดถือของคนสมัยนั้น  ที่จะทําใหครอบครัวนั้น  ในขณะที่มีผูตั้ง 
ครรภขึ้นมาแลวนี้  ประกอบไปดวยความดี  ดวยบุญ  ดวยกุศล  ดวยความสวัสดี 
ความมีโชคดี  อะไรตาง ๆ เรียกวาพิธีคัพภปริหาร. 

 
นี่อยูในเรื่องนี้  อยูในเรื่องที่คุณกําลังพูดวา  จะตองเลือกพันธุที่ดีเมื่อ 

มีครรภ  แลวจะตองประคบประหงม  ใหครรภนั้นเปนไปอยางดี  อยางนอยก็เปน 
ไปอยางปรกติ.  พอ  แม  อยากินเหลา  อยาเลนไพ  อยาทําอะไรชนิดที่เลวราย 
เปนความรูสึกที่ต่ําทราม  แลวลูกในครรภมันจะปรกติ  อยางนอยมันก็จะปรกติก็ได 
อาจจะดียิ่งกวาปรกติก็ได ;  ทั้งทางรางกายและจิตของทารกในครรภ. 

 
ถาม :  พูดตอไปใหจบ  วาทําอยางไรตอไป ? 
 
ตอบ :  เมื่อคลอดออกมาแลว  เราก็ตองบํารุงรักษาใหศีลธรรมมันเจริญงอกงาม 

ตอไปอีก  ก็คือเราเลี้ยงดูเด็กเลน ๆ ตั้งแตแบเบาะ  จนกระทั่งคืบคลาน 
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ได  จนกระทั ่งเติบโต  ใหอยู ทามกลางความเมตตากรุณาตลอด 
เวลา   เปนตนวา  พอเด็กเริ่มรูจักจะเลนกับสัตวเล็ก ๆ เราก็เริ่มสอน 
ใหเด็กอยาไปรังแกสัตวอยาไปเบียดเบียนสัตว ;  เปนตนวา  ตัวผีเสื้อ 
ซึ่งสวย ๆ  งาม ๆ ซึ่งเด็กชอบเลน   เราก็ไมใหเด็กไปเลน  ไปทําลาย. 
ใหรูจักของที่สวยงาม,  ใหเริ่มรูจักรักชีวิตผูอื ่น  นอกจากเรา  ตั้งแต 
เล็ก ;  นั่นเปนการอบรมเมื่อเด็ก ๆ. 

 
เราจะเห็นวาเด็กเล็ก ๆ มีสัญชาตญาณติดมาในสันดาน  โดยไมตอง 

สอน.  ถาเห็นแมลงตัวเล็ก ๆ คลานเขามามันก็จะบี้  มันก็จะทุบดวยความรูสึก 
ของสัญชาตญาณ.  นี่ควรจะสนใจในขอน้ีวา  สัญชาตญาณตามธรรมดานั้น  มัน 
กลัวตาย ;  ถาอะไรเขามาในลักษณะที่นาระแวง  วาจะมาทําอันตรายแกเราแลว 
มันก็จะเกิดการตอสู.  ฉะนั้นเด็ก ๆ จึงรูจักตอสู หรือทําลายชีวิต  สิ่งที่เขามาใน 
ลักษณะที่เปนอันตราย ;  เขาจึงรูจักตบยุง  รูจักอะไรตาง ๆ. 

 
เราจะตองสอนใหเขารูวา  นั่นเขากําลังทําอะไร,  หรือเขาควรจะทําให 

ดีกวานั้น  นั้นจะตองทําอยางไร ;  ใหเกิดการแวดลอมเด็กทารกแบเบาะ ทั้ง 
ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  กระทั่งทางจิต  ใหเกิดความรูสึก  ชนิด 
ที่เรียกวาเปนศีลธรรม  มีศีลธรรม  ประกอบอยูดวยศีลธรรม  เรื่อย ๆ มา  ใหสุด 
ความสามารถที่จะทําได ;  เด็กนี้ก็จะมีความเจริญงอกงามเพื่อศีลธรรม. 

 
ถาม :  ตอไปทําอยางไรอีก ? 
 
ตอบ :  ตอไปก็วัยเขาโรงเรียน  : เมื่อเด็กไดรับการอบรมศึกษาเลาเรียนใน 

โรงเรียน  ชั่วระยะที่อยูโรงเรียนนั้น,  เปนเรื่องของระบบการศึกษา 
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และครูผูดูแล   ก็นาจะได เสริมเพิ่มเติม   ถึงการที่ ไม เบียดเบียนผูอื่น 
เพราะเด ็ก   เริ ่มวัยหนุ มขึ ้นมาแลว.  เราจะชี ้เพิ ่มเต ิมถึงโทษหรือภ ัย 
ของการเบียดเบียนทําความเดือดรอนแกผู อื ่นนั ้น  มีโทษภัยอยางไร 
บางแลวก็จะเดือดรอนมาถึงเราดวยอยางไร ;  แลวก็ รับชวงศีลธรรม 
ตลอดไป  ถึงที่โรงเรียนดวย. 

 
คําวา  “วัยเรียน”  นี ้  เราจะตองขยายเวลาออกไป   นับตั ้งแตเวลา 

ที ่เข า โรง เรียนไดจน เขามหาวิทยาลัย   จนเปนคนหนุ มคนสาวเต ็ม ที ่  จะ 
ตองไดรับการอบรมทางศีลธรรม  ควบคูกันไปกับวิชาชีพทั้งหลาย. 

 
เราไดสังเกตเห็นวา  สมัยกอนแมพวกฝรั่งเองก็ตาม   เทิดทูนบูชา 

ความเปนสุภาพบุรุษ  ในฐานะเปนผลสุดยอดของการศึกษา ;  แมในระดับมหา- 
วิทยาลัยอยางที่เคยไดยินไดฟง.  ไดเอามาบอกกลาวกันหลายหนแลววา  สุดทาย 
ปลายทางของการศึกษาในมหาวิทยาลัยสําเร็จแลวก็คือ  เปนเพียงสุภาพบุรุษ  เปน 
สุภาพบุรุษอันแทจริง  ไมใชเพื่อมีปริญญาอาชีพนั่น  นี่  แลวรีบไปทํางานหาเงิน 
มาก ๆ อยางที่คนเดี๋ยวนี้ตองการ,  อยางมหาวิทยาลัยปจจุบันนี้เขานิยมกันอยางนั้น. 

 
การศึกษาระบบโนนมุงหมายเพียงความเปนสุภาพบุรุษ  เปนสูงสุด 

นอกนั ้นก็ทําไปตามเรื ่อง .  ความเปนสุภาพบุรุษ  นี ่แหละ   คือรากฐานของ 
ศีลธรรม   เขาจะไมกระทบกระทั ่งผู อื ่น    แมแตทางใด  ๆ ทางกาย   ทางวาจา 
ทางใจ  ก็ตาม.  ถากระทบกระทั่งผูอื่นแลว  ก็หมดความเปนสุภาพบุรุษ ;  หรือไม 
อดกลั ้นไมอดทน  ก็หมดความเปนสุภาพบุรุษ.  การที ่ตองอยู ดวยกัน  ในการที่ 
จะไมเบ ียดเบียน  ก็ต องมีความอดกลั ้น   อดทน,  และมีความจริงใจ  มีความ 
อะไรตาง  ๆ . การที ่จะใหคนวัยหนุ มสาวมีศีลธรรมขอนี้  ก็ตองมีการศึกษาที่ 
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ถูกตอง,  มีการศึกษาที่มีอุดมคติอันถูกตอง  มุงหมายการไมกระทบกระทั่งกัน 
ในฐานะที่เปนสุภาพบุรุษ.  สรุปความสั้น ๆ วา  การศึกษาตองมุงหมายความมี 
ศีลธรรม.  ขอน้ีเปนหลักสําคัญ   และบิดามารดา  ครูบาอาจารยทั้งหลายก็ชวยกัน 
แวดลอมใหกุลบุตรเหลานี้   เปนผูมีศีลธรรมขอน้ี. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ถาม :  ทีนี้เปนหนุมเปนสาวแลว  ตอไปอะไรอีก ? 
 
ตอบ :  ตอไปน้ี  ถึงวัยประกอบอาชีพทํามาหากิน ;  เร่ืองนี้ตองอยูกับสิ่งแวด 

ลอมตาง ๆ เปนเรื่องของทางฝายบานเมือง  จะตองจัดใหมีสิ่งแวดลอม 
ใหอยูทามกลางศีลธรรม  ใหคนรูจักสัมมาอาชีวะ.  การมีอาชีพที่ถูกตอง 
เปนอาชีพที่ไมเบียดเบียนคนอื่น  ใหคนใชศีลธรรมเปนหลักในการ 
ประกอบอาชีพ   ซึ่งเรื่องนี้ตองเกี่ยวกับทางบานเมืองจัดสิ่งแวดลอม 
ใหเรื ่องที ่สงเสริมกิเลสนั้นลดนอยลงไป  ใหมีแตเรื ่องสงเสริมทาง 
ฝายศีลธรรม  เปนตนวา  จัดชมรมพุทธศาสตร  หรือจัดมีการอภิปราย 
ธรรมะกันเดือนละครั้ง  สองครั้ง  นี้เปนเรื่องของฝายผูใหญที่ประกอบ 
อาชีพ  ครับ. 

 
ถาม :  ทําไมเราจะไปโยนใหฝายบานเมืองเสียหมดเลย เราไมเก็บเอาไวสักครึ่ง 

สําหรับเราจะจัดกันเอง ? 
 
ตอบ :  สําหรับเราเองก็ศึกษาธรรมะ  ปฏิบัติกันเปนรายบุคคล ;  ถาพูดโดย 

สวนรวม  ก็ตองจัดเปนการศึกษาของกลุมชน. 
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มันควรจะกลายเป น   ระบบการปกครอง   หรือระบบการเม ืองที่ 
ถูกตอง  ที ่มุ งหมายใหประชาชนมีศีลธรรม   ซึ ่งเมื ่อกอนนี ้เขามีไดโดยงาย 
เพราะวาเขาบูชาศีลธรรม  หายใจเปนศีลธรรม  มีเชื ้อติดมาแตในเลือดในเนื ้อ 
มันก ็ทําง าย   ที ่จะให ประชาชนมีศ ีลธรรม .  พอถึงย ุคนี ้  มันจางไป   เล ือนไป 
หายไป  กระทั่งไป  สาละวนอยูแตเรื่องที่ไมใชศีลธรรม ดวยความหวาดกลัว 
ดวยความโงเขลาเกินไปจนไมรูวาอะไรเปนอันตราย  อะไรเปนประโยชน  ศีลธรรม 
มันก็หาย  ๆไป .  นี ่เป นจุดสําคัญอันหนึ ่ง   หรือเปนจุดของหัวเลี ้ยวหัวตอก็ได 
วาจะไปทางไหนกัน .  ประชาชนที ่เจริญวัย  มาถึงความเปนผู ประกอบอาชีพ 
ของตน   เป นครอบครัวอยางนี ้แล ว  ;  ถาย ังไม ม ีศ ีลธรรมอีก   ก็เร ียกวา   จะ 
หมดหวังอยู มากทีเดียว .   ฉะนั ้นขอใหไปสนใจในขอ นี ้  ใหเปนครอบครัว 
ที่มีศีลธรรม. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ถาม :  ตอไปจากนี้อีกสักขั้นหนึ่งละ  คืออะไร ? 
 
ตอบ :  ตอจากนี้ก็เขาขั้นระยะผูเฒาผูแก   ซึ่งถาตามหลักใหสมกับความเปน 

มนุษยที ่แท จริงแลว  เราก็จะไดใชประสพการณ ที ่ผ านชีว ิตมานี ้.  รู 
ความถูกตองแลววา  ศีลธรรม   เปนอยางไร,  ไดผลอยางไร ;  เราก็ 
ทําการเผยแพร. ขอใหผูเฒาผูแกทั้งหลายจงเปนผูเฒาผูแกที่เหมาะสม 
ที่จะคุยกับลูกหลาน  สอนใหลูกหลานพูดแตเรื่องมีศีลธรรม  ความดี 
ความงาม  ทั้งหมด  ใชเวลาทั้งหมดของชวงชีวิตที่แกนี้โดยการสั่งสอน 
ทางศีลธรรมอยางเดียวครับ. 
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อยากจะชวยพูดสนับสนุนขอนี ้  แตวาจะขอเสริมใหถึงที ่สุด   วา 
ขอใหผู ใหญผู เฒาผู แกทั ้งหลายจงเปนเหมือนกันกับ   ปอมปราการทาง 
ศีลธรรมของมนุษย.  ใหผู เฒาผูแกทั ้งหลาย  จงเปนคุณพอ  คุณแม  คุณปู 
คุณตา  คุณยา  คุณยาย  อะไรตามชั้น ;  ผูเฒาสูงอายุนี้จงตั้งตัวเปนปอมปราการ,  คือ 
มีความหมายเปนที่มั่นที่จะลมละลายไมได,  จะยึดหนวงความมีศีลธรรม  ในโลกนี้ไว.  

 
คนแกนี ้จะตองเปนผู ย ืนอยู เปนตัวอยางที ่ด ี ;  ไมตองพูดถึงวา 

จะไปเปนผูชักจูงใหทําลายศีลธรรมเสียเอง,  คือจะไมยอมเปนเด็ดขาดที่จะใหลูก 
หลานไปทําลายศีลธรรม .  ตัวเองก็ตั ้งอยูอยางมีศีลธรรม   เปนแบบฉบับ 
ที ่ด ี  แสดงความอดกลั ้นอดทน ,  ใหเปนตัวอยางที ่ด ี  ที ่จะมีศีลธรรม  ; 
แลวก็จะพร่ําสอนไมขาดปาก ,  ขอรองไมขาดปาก   ใหลูกหลานตั ้งมั ่นอยู ใน 
ทางศีลธรรม.  นี้แหละบิดามารดาในชั้นสูงอายุ  เปนปู  เปนตา  เปนยา  เปนยายนี้ 
ก็จะกลาย  พระเจาผูโปรดสัตวทั้งหลาย ขึ้นมาทีเดียว. 

 
ถาใครดําเนินชีวิตลุลวงปลอดโปรงขึ้นมาถึงขั้นนี้  ก็นับวาเปนชีวิต 

ที ่ประเสริฐ   ไดเปนคนแกที ่เป นพระอรหันตประจําบานเรือนโดยแทจริง  ; 
ตาม พระพุทธภาษิตที ่ไดตรัสไววา  บิดามารดาเปนพระอรหันตในบานเรือน, 
คือเปนบุคคลสูงสุด  ประเสริฐเหมือนกับเปนพระอรหันต  (อาหุเนยยบุคคล). 

 
เรามองดูถึงขอนี้ที ่จะเปนอยางไร  ก็จะพบวา  เพราะบิดามารดา, 

ผูเฒาผูแกทั้งหลาย  ตั้งตนอยูในลักษณะอยางนี้ ;  เพราะวาตัวเองเคยผิดพลาด, 
หรือวาเคยถูกตอง,  หรือวาเคยมามากมายทั้งผิดทั้งถูก  เคยกระทําอยางที่เขาเรียกวา 
โชกโชน  จนรูอะไรดี  จนละสิ่งที่ควรละไปได,  แลวทําสิ่งที่ควรกระทํามาตลอด 
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ก็เลยทําใหเปนตัวอยางดวย,  แลวก็เปนผูควบคุมลูกเด็ก ๆ ใหเปนไปตามตัวอยางนั้น 
ดวย,  และก็สมัครที่จะตายกับสิ่งนี้โดยไมยอมเปลี่ยนแปลง  โดยไมยอมพายแพ 
คือวา  ยอมตายกันกับความถูกตองใหเด็ก ๆ ดู  เด็ก ๆ ก็จะเกิดนิสัยบูชาความ 
ถูกตอง  แมจะตองเสียชีวิต  ก็จะตองเอาความถูกตองไวเปนหลัก. 

 
นี ่  ศีลธรรม   ก็จะมี  จนถึงกับวาเราจะปลูกฝงความรู ส ึกที ่สําคัญ 

ที่สุด  คือ  “สัตวทั ้งหลายเปนเพื ่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั ้งหมด 
ทั ้ง สิ ้น นี ้”  ล ง ไป ใน จ ิต ใจ ข อ งก ุล บ ุต ร   ก ุล ธ ิด าทั ้ง ห ล าย ได  ;  เ ร ีย ก ว า 
ประสบความสําเร็จในการที ่จะมีแผนดินสําหรับตนไมแหงศีลธรรม  นี ่เราตอง 
ชวยกันกระทําใหมีขึ้นมาในลักษณะอยางนี้ ;  นี่เรียกวามีอุดมคติขอแรกวาอยางนี้ ; 
แล วต องช วยก ันทําให เป นไปตามอุดมคต ินั ้น .  นี ่รากฐานที ่ ๑ ที ่เปรียบก ับ 
แผนดินสําหรับตนไมมีอยูอยางนี้. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ถาม :  รากฐานที่ ๒ สําหรับตนไมที่เปรียบกับน้ํา นั้น   เรามีวาอยางไร 

คุณทอง ? 
 
ตอบ :  คือการไมตกเปนทาสของอายตนะ  ครับ. 
 
ถาม :  ความที่ไมตกเปนทาสของอายตนะ  คุณพูดใหชัดวาอะไร  ที่ตกไปเปน 

ทาสของอายตนะ ? 
 
ตอบ :  กลาวถึงอายตนะภายในก็ไดแก... 
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ถาม :  ไมใช,  ไมใช,  ตัวที่จะตกไปเปนทาสของอายตนะนะมันคืออะไร ;  ใคร 
นึกได  คุณล้ํา ?   อะไรที่มันตกเปนทาสของอายตนะ ? 

 
ตอบ :  คือ  ใจ  ครับ. 
 

คือ ใจ,  คุณทองลืมไป.  ถาพูดอยางสมมติ  ก็คือคน  คือฉัน  คือ 
นาย ก.  นาย ข.  นาย ง.  มันตกไปเปนทาสของอายตนะ,  หรือถาจะพูดอยาง 
ปรมัตถ  ก็คือจิตของคนนั่นแหละ   ที่มัน   จะตกไปเปนทาสของอายตนะ . 
การตกไปเปนทาสของอายตนะก็คือ  เกิดกิเลส  เปนของรอนเปนไฟขึ้นมา ; 
มันก็เผาตนไมตายหมด.  เพราะฉะนั้น  เราตองทําใหมันเปนน้ํา  ใหมันเย็น ; 
อยาตกเปนทาสของอายตนะ. 
 
ถาม :  เราจะประยุกตขอน้ีกันอยางไร  คือจะทําใหมันเกิดความไมเปนทาสของ 

อายตนะ  ขึ้นมาไดอยางไร ?  สําหรับศีลธรรมในยุคปจจุบันนี้  โดยทั่ว ๆ  
ไป  เราจะทําใหเขาไมตกไปเปนทาสของอายตนะในระดับไหนกอน  นึก 
ออกไหม  คุณประยูรนึกออกไหม ? 

 
ตอบ :  ในระดับทางโลกเสียกอน. 
 
ถาม :  เชนอะไร ? 
 
ตอบ :  เชนวา เราหัดใหเขารูจักประหยัด  อยาใหเขาซื้อของใชฟุมเฟอย. 
 
ถาม :  ขอแทรกหนอย  นั่นมันเปนเรื่องใหทําดี.  นี่เอาที่  ละชั่วกันกอน,  คือ 

ไมเปนทาสของอายตนะชนิดที่ไปทําชั่วกันเสียกอน.  เมื่อกลาวตามทาง 
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โลก ๆ อยางต่ํา ๆ แลว  ไดแกอะไรบาง  ที่เปนทาสของอายตนชั้นต่ํา 
ที่เลวที่สุด ?  คุณล้ํา  เคยเรียนมาแลว  รูแลว  จําไดแลว  แลวลืม  แลวนึก 
ไมออก  นึกไมทัน. 

 
ตอบ :  เปนทาสของตันหา. 
 
ถาม :  นี่กวางไป ;  ตองพูดโดยละเอียดอยางโลก ๆ อยางประชาชนที่เปนลูก

บาน 
ของคุณ  กําลังเปนอยูมาก ๆ ในเวลานี้,  อะไร  ยกตัวอยางชัด ๆ มา 
สักอยางดีกวา ;  จะใหเขาเวนจากอะไร ? 

 
ตอบ :  ใหเวนจากการเห็นแกตัว. 
 
ถาม :  มันกวางนัก  มันสูงนัก  เดี๋ยวก็นิพพานไปเลย,  ดวยการไมเห็นแกตัว 

อะไร,  ระบบศีลธรรมต่ํา ๆ วาอะไรละ  คุณประยูรนึกออกแลว ? 
 
ตอบ :  ก็ศีลหา. 
 
ถาม :  นั่นมันก็สูงไป  ต่ํากวานี้อีก.  ที่ตองเวนใหต่ําลงไปอีก.  ศีลหานั้นมัน 

ดีไปแลวดีขึ้นมาแลว.  ขอทีเอาแรกที่ตองเวนกอน  และเปนพื้นฐาน 
ทั่วไป  คืออะไรละคุณทอง ? 

 
ตอบ :  ยังนึกไมออกครับ. 
 
ถาม :  เราพูดกัน  คงหลายสิบครั้งเต็มทีวา  ถาจะสรุปพูดใหสั้นที่สุด  ใหงาย 

ที่สุดคือให   เขาเวนอบายมุขทั้ ง ๖ ประการ  เสียกอน .  อบายมุข 
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๖ ประการ   อะไรบาง ?  คุณจําไดหรือเปลา,  วาไปดูซิ  อบายมุข ๖  
ประการ. 

 
ตอบ :  อบายมุข ๖ : หนึ่ง  ไมเลนการพนัน. 

 
ไมเอาแลว  วาเอาเองอีกแลว  อยางนี้ ;  ไมเอาตามลําดับ   ของพระ- 

คัมภีร  ของพระพุทธวัจนะ  คุณล้ําจําไดหรือไมได.  คุณทอง  นี่ตองขอตําหนิทั้ง  
๓ คนเลย  คนหนึ่งเปนหมอ,  คนหนึ่งเปนครู,  คนหนึ่งเปนกํานัน  ผูปกครอง ; 
อบายมุขก็ไมรูจัก.  อบายมุข ๖ คือดื่มนํ้าเมา  เที่ยวกลางคืน  ดูการเลน 
เลนการพนัน  คบคนชั่วเปนมิตร  เกียจครานทําการงาน.  เด็ก ๆ เล็ก ๆ ที่  
โรงเรียนมันก็ทองไดดื่มนํ้าเมามากอน  เที่ยวกลางคืน  ดูการเลน  เลนการพนัน 
คบคนชั่วเปนมิตร  เกียจครานทําการงาน.  นี่คือปญหาเฉพาะหนา  ของประชาชน 
ของเราขั้นพื้นฐาน  ที่ทําใหเขาเปนคนจน  เพราะเขาจมอยูในอบายมุข ;  เมื่อเขา 
จนแลว  เขาก็ไปโทษนายทุน  วานายทุนเอาเปรียบทําใหเขาจน นี้ก็ไมถูกนัก ; 
แตอยาเขาใจวา  อาตมาจะชวยแกแทนนายทุน. 

 
ตรงนี้ขอสอดแทรก   มันอดสอดแทรกไมได.  วันนี้มันนึกอะไร 

ขึ้นมา  :  อาตมานี้อยูในระหวางเขาควาย  พวกหนึ่งเปนอันมาก  หาวาอาตมา 
เปนพวกคอมมิวนิสต,  ฝกฝายคอมมิวนิสต ;  เคยไปฟองผูหลักผูใหญ 
จะเอากันใหเปนใหตายก็คราวหนึ่ง.  แลวเดี๋ยวนี้มีพวกหนึ่งก็หาวา  เปนฝาย 
พวกศักดินา  เปนพวกนายทุน  เพราะวาเปนพระสงฆ  แลวเปนเจาคุณ 
แลวก็สง เสริมศักดินา  , สงเสริมคนมั ่งมี,  พูดอะไรออกไปก็ทํานองจะ 
ตอตานพวกฝายซาย  อยางนี้  ;  เขาก็ เลยหาวาเปนศักดินา  เปนนายทุน . 
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เราไมเปนอะไรหมด  เราจะเปนผูที่ยึดถือศีลธรรมและความถูกตอง 
เปนหลักอยางเดียวเทานั้น. 

 
ทีนี ้  สําหรับคนจนนั ้น   ก็อยาไปโทษใครเลย   โทษตัวเองที ่ยัง 

เต็มอยูจมอยูในอบายมุข.  ขอใหหยุดความเปนทาสของอายตนะเสียเถิด, 
แลวก็จะไมจน. 

 
ถาม :  ดื่มน้ําเมาเปนทาสของอายตนะอยางไร  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  คือ ความเอร็ดอรอยทางลิ้น ครับ. 
 
ถาม :  เอา, คุณประยูร   ดื่มนํ้าเมา  เปนทาสอายตนะอยางไร ? 
 
ตอบ :  ดื่มนํ้าเมาเปนทาสของอายตะ  คือลิ้น  หมายความวา  ติดในรสของ 

เครื่องดื่มท่ีเราดื่ม. 
 
ถาม :  คุณล้ํา,  บางทีจะตองตอบไดดีกวาเพื่อน  เปนทาสของอายตนะอยางไร 

ดื่มนํ้าเมา ? 
 
ตอบ :  ดื่มนํ้าเมาเปนทาสของอายตนะทางจิต  ครับ. 
 
ถาม :  คนหนึ่งวาทางลิ้น  คนหนึ่งวาทางจิต  เห็นไหมคานกันแลว ?  ใครถูกกวา, 

ใครมีเหตุผลกวา,  เปนทาสของอายตนะทางจิต  ลองวาไปซิ  อธิบาย 
ไปวาเปนอยางไร ? 
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ตอบ :  ทางจิต  เมื่อเสพน้ําเมาเขาไปมันดูครึกครื้นหนอย  ผมคิดอยางนั้น. 
 
มันครึ้มมันครึกครื้น,  รูสึกวาเปนใหญเปนโต  เปนยักษเปนมาร 

ขึ้นมา.  มันไมใชอรอยทางลิ ้นไมถูกนา ;  มันถูกนอย.  ใครวาน้ําเมาอรอย 
ทางลิ้น  ;  ไมเชื ่อ .  เราจิบเขาไปนิดเดียว   ตองบวนทิ้ง   ไมเห็นอรอยเลย 
ตั้งแตเด็ก ๆ กินไมได  ปนน้ําก็ยังกินไมได.   ฉะนั้น  จึงตองคัดคานวาคงไมใชอรอย 
ทางลิ้น ;  แตมันอรอยทางจิต.  พอกินเขาไปแลว  มันเกิดความรูสึกชนิดหนึ่ง 
ซึ่งเปนที่พอใจมาก  มันก็ติดอันนั้นแลวก็เรียกวาเปนทาสของอายตนะ  เปนทางจิต 
มากกวาทางลิ้น. 

 
ถาม :  เที่ยวกลางคืนละ  เปนทาสอายตนะอยางไร ? 
 
ตอบ :  เปนทาสของตา หู ๒ อยาง สวนมากเปนตา กับ หู  ติดในรูปแลวก็เสียง 

แลวก็สัมผัสดวย,  เปน  ๓ อยาง. 
 
เที่ยวกลางคืน  นี่  เขามีความหมายวา  แสวงหาความสนุกสนาน 

ทุกทาง  ทุกอยางที ่จะหาไดในค่ําคืน ;  มันอาจจะแจกไปไดหมดทุกอยาง, 
แลวแตวาโลกสมัยนี้มันมีอะไร  ใหอรอยทาง  ตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทาง 
ผิวหนัง  กระทั่งทางจิตใจ  อีกเหมือนกัน ;  ไดไปเดินเลนก็ยังสบายเสียแลว 
รูสึกพอใจแลว  จนไมรูจักความพอดี. 

 
ขอใหรับรูไววา   คําวา  เที ่ยวกลางคืน   นี ่ความหมายมันกวาง 

เปนทาสของอายตนะอะไรก็ได.  นี่ดื่มนํ้าเมา  แลวเที่ยวกลางคืน. 
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ถาม :  ทีนี้  ดูการเลน  ไมวากลางวัน  ไมวากลางคืน  ไมวาเวลาไหน.  ดูการ 
เลน  เปนทาสของ  อายตนะอยางไร  คุณทอง ? 

 
ตอบ :  เปนทาสของทางตา  ทางหู  แลวทางจิตดวยครับ  คือวาไดดู  หรือ 

ไดยิน  ไดประสบกับสิ่งที่ตัวพอใจแลวก็เที่ยวไปเรื่อย ๆ ดูไปเรื่อย ๆ. 
 
ถาม :  การเลนในที่นี้  หมายถึงการเลนอะไร ?  ชนิดไหน ?  มีความหมายอะไร, 

ดูการเลน ? 
 
ตอบ :  การเลนในที่นี้  จําพวกมหรสพตาง ๆ. 

 
ยังไมถูกตองที่ใชคําวา  มหรสพตาง ๆ ;  เพราะคําวา  มหรสพ 

นี่มันยังเกินความกวาง  ถึงประเภทที่เปนการศึกษาก็ได ;  เพราะฉะนั้น  จึงตอง 
เติมคําจํากัดความลงไปวา  ดูการเลนชนิดที่เปนขาศึกแกกุศล.   เคยไดยิน 
คํานี ้ไหม ?  เวนจากการดูการเลนชนิดที ่เปนขาศึกแกกุศล  ในบทสวดมนต 
แปลก็มี  คือวาการเลนชนิดใดก็ตาม  หรือวามหรสพชนิดใดก็ตามที่มันเปนขาศึก 
แกกุศล,  ในกรณีนี ้ก็คือเปนขาศึกแกศีลธรรม ;  แลวไมไปดูการเลนชนิดที่ 
เปนขาศึกแกศีลธรรม.  ถามันไมมีประโยชน  ไมสงเสริมศีลธรรม  ก็ตองเรียกวา 
เปนฝายผิดทั้งนั้น ;  หรือแมที่วามันมีประโยชน   แตถามากเกินไป  มันก็ผิดได. 
ตองแนะใหเด็ก ๆ  เขารูจักสังเกตใหดี ๆ วา  ที่เกี่ยวกับการเลนนั้น  เขาจะตอง 
ระมัดระวังอยางไรจึงจะมีศีลธรรมอยูได. 

 
ถาม :  ทีนี้การ  เลนการพนัน   เปนทาสของอายตนะอยางไร   คุณล้ํา ? 
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ตอบ :  การเลนการพนัน  ก็เปนทาสของอายตนะทางกาย  และทางจิต. 
 
ถาม :  นั่นแหละ  อยางไร ? 
 
ตอบ :  โดยจิตอยากไดของผูอื่นมา   แลวจะบํารุงบําเรอรางกาย. 
 
ถาม :  คุณหมายความวา   เลนการพนันแลวจะรวยทุกทีอยางนั้นหรือ ? 
 
ตอบ :  คนเลนนั้นหวังครับ. 
 
ถาม :  แลวขอเท็จจริง มันรวยทุกทีหรือ ? 
 
ตอบ :  มันไมรวยทุกที. 
 
ถาม :  มันจะไมรวย  มันจะไมไดอยางนั้น ;  เพราะฉะนั้น  ความเปนทาสของ 

อายตนะ  ตองเปนไปในรูปอื่น.  คุณประยูร  วาซิ  วามันเปนทาสของ 
อายตนะอยางไร ? 

 
ตอบ :  การเลนการพนัน   คนเปนทาสอายตนะทางใจ   สวนมากครับ . 

เพราะวาคนเลนเวลาเริ่มเลนก็มีความโลภ  อยากไดก็เกิดธัมมารมณ 
เกิดวาดภาพขึ้นมาเพื่อได  ก็มาสัมผัสทางใจ  อยากได ;  เวลาเสียก็ 
เกิดเดือดเนื้อรอนใจ  แลวก็มีอารมณไดทุกอยาง  หรือกิเลสทุกชนิด 
ในคนเลน  ทั้งดีใจท้ังโกรธ ;  บางครั้งรูสึกเหมือนกันวา  คิดอะไรโง ๆ 
เปนโมหะไปไดดวยในตัว. 
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ถาม :  คุณทอง  เลนการพนัน   เปนทาสของอายตนะอยางไร ? 
 
ตอบ :  เปนทาสทางจิตอยางหนึ่ง  อยากจะสนองความตองการของจิต,  คือมัน 

เปนยาเสพติดชนิดหนึ่งของจิต  ซึ่งชักนําอยากจะไดเลนการพนันนั้น ; 
จะไดมาก็สมอารมณ  จะเสียไปก็รูสึกวาสมอารมณของตัวครับ. 

 
นี่นับวามองลึกซึ ้งกวาที ่พูดมาแลว  ที ่วาแพก็สนุก  ชนะก็สนุก 

ฉะนั้น  เราจึงสามารถเลนหมากรุกไดสวาง  ไมไดเอาสตางคเลย  ไมมีการพนัน 
เอาสตางคเลย  แตเลนหมากรุกไดสวาง  นี่ผีพนันมันสิง  จนแมแตเลนหมากรุกไม 
เอาสตางค  นี่ก็ยังเลนไดสวาง ;  ยิ่งกําลังเลนไพเอาสตางค  ก็ยิ่งเกินสวาง,  ๓  วัน  
๓ คืน  ไมลุกขึ้นก็มี   ดวยอํานาจของผีการพนัน.  นั่นแหละความเปนทาสของ 
อายตนะ  คือเปนทาสของความรูสึกชนิดหนึ่งซึ่งเราเรียกไดวา  ผีของการพนัน. 
บางคนยอมหยาผัวหยาเมียเลย  ไมยอมเลิกการพนัน  ก็ตองถือวามันรุนแรงมาก 
สมัครเปนทาสของอายตนะรุนแรงมาก  ถึงกับยอมหยาสามีภรรยา  หรือวาทนอยู 
ไดทั้งวันทั้งคืน.  ความไมมีศีลธรรมชั้นต่ํามาก  ชั้นเลวมากที่ทําถึงขนาดนี้  ไมรู 
อะไรเปนอะไร  อะไรมีประโยชน  อะไรไมมีประโยชน ;  เปนความไมมีศีลธรรม 
ประเภทโมหะมากกวาโลภะ  ฉะนั้นอยาไปรูจักการพนันแตในแงของโลภะ ;  ไดเงิน 
นั้นยังไมรายเทาโมหะที่มันอยากจะเอาความอรอยทางจิตใจ  เกิดมาจากการ 
เลนการพนัน  ฉะนั้น  จึงเลนไดจนฉิบหาย  จนหมดสตางค  สตางคสุดทาย. 

 
ถาม :  ทีนี้  คบคนชั่วเปนมิตร  ลองแสดงใหเห็นซิวา  การคบคนชั่วเปนมิตร 

เรียกวาเปนทาสของอายตนะอยางไร  คุณทอง ?  คบคนชั่วเปนมิตร. ถา 
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เขาใจถูกตองแลว  จะมองเห็นไดชัดเจนเหมือนกันวา  เปนทาสของ 
อายตนะอยางไร   คุณลองอธิบายมาทีวา  เปนทาสของอายตนะอยางไร ? 
เอา,  สอบตก,  คุณล้ําวาตอไป. 

 
ตอบ :  เปนทาสของอายตนะทางจิตเหมือนกัน  ตกอยูในจิตโมหะ  ตกอยูใน 

ตกอยูในความหลง. 
 
ถาม :  คุณประยูร ? 
 
ตอบ :  เพราะวาพวกเราสวนมากก็เปนทาสของอายตนะ  ๓  - ๔ ขอท่ีกลาวมานี้ 

คือโมหะ  อยากจะมีความเอร็ดอรอยในการทําความชั่ว  ทีนี้ก็เลยตอง 
ไปหาคนชั่วเทานั้น  ที่จะไดตอบสนองความชั่วที่ตองการ  เขาเรียก 
วาทางออม.  เมื่อตองการความเอร็ดอรอยในการทําความชั่ว  ก็เลยติด 
คนชั่วอีก  เพื่อจะไดนําเอาความเอร็ดอรอยเหลานั้น  ที่ตัวตองการมา 
ถึงตัวเองได ;  มันเปนทาส ๒ อยางนี้. 

 
ถาม :  ใจความนี้ถูกตอง  แตสรุปคําพูดใหมันสั้น ๆ สักหนอยไมไดหรือ ? 
 
ตอบ :  คบคนชั่วเปนมิตร  เพื่อจะไดปฏิบัติความชั่ว   เพราะวาติดอยูใน 

ความชั่ว  
 

คบคนชั ่ว เป นมิต ร   เพื ่อ จะ ไดม ีโอกาสตาม ใจกิเลส   หรือ 
ตามใจตัวแลวก็เอร็ดอรอยอยูดวยการไดตามใจตัว.  ถาเราไปคบคนดี  ไมมีใคร 
ตามใจเรา ;  เพราะคนดีเขาคอยแตขัดคอหามไมใหไปทําความช่ัวหรือไมใหทํา 
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ทั้งทางกาย  ทั้งทางจิต  ไมตองเคลื่อนไหว  ไมตองบริหารอยางไร ; 
เขาเกิดมีความรูสึกพอใจในการที่ไดเกียจครานนั้น. 

 
ถาม :  อยางนั้นก็ไดชนะซิ  เปนการไดชนะอายตนะ.  แพแกอายตนะอยูที่ 

ตรงไหน  คุณประยูร ? 
 
ตอบ :  คนเกียจครานตอการทํางานนั้น  แพแกอายตนะตรงที่วา  แพตอกิเลส 

คือความเห็นแกตัว  ครับ.  คนเกียจครานก็คือเห็นแกตัว  เพราะวา 
ไมทํางาน  แตก็เอาเปรียบเพราะตองใชตองกิน  ตองใชที่คนอื่นหามา 
ให  ก็แพแกกิเลสขอท่ีวา  เห็นแกตัว. 

 
นั่นมันกวางออกไป  มันไกลออกไป  เอาที่ชัด ๆ ที่วามันไมทําการงาน 

ในกรณีที่วา  เพราะมันชอบขี้เกียจ.  ทีนี้  มันขี้เกียจ  ไมทําอะไร  นอนเสีย 
มันก็ชอบความสบาย  เพราะไดนอนเสีย  โดยไมตองทําการงาน.  การไมตองทํา 
การงาน   นี้เปนความสบายชนิดหนึ ่ง  ;  แมจะเปนโมหะ .  นี่เขาชอบรส 
ของความสบายชนิดนั้น  เขาก็นอนเสีย  ไมทําการงาน. 

 
อยางนี้เปนใจความที่เจาะจง  หรือกระทัดรัด  ของคําวาขี้เกียจ  ที่เปน 

ทาสของอายตนะ ;  อยางในบทอธิบายก็มีวา  อิ่มนักทําไมไหว  รอไวกอน ยังไม 
ทําการงาน .  ทีนี ้รอจนหายอิ่มแลว ;  เอา,  ก็หิวอีกแลว,  รอไวกอนยังไม 
ทําการงาน,  เชานักยังไมทําการงาน,  สายแลวไมควรทําการงาน,  เย็นเสียแลว 
ก็ไมตองทําการงานแลว.  นี่เปนความรูสึกที่จะเอาแตความสบาย  เพราะไมตองทํา 
การงาน.  นี้เรียกวาเปนอบายมุข   คือปากทางแหงอบาย. 
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คนในโลกโดยมากเปนทาสของอายตนะอยางนี้.  แมพวกฝรั่ง 
ที่เจริญดวยการศึกษา   อยางที่พวกไทยไปตามกนเขานี่แหละ ;  พวกฝรั่งเหลานั้น 
ก็ยังเปนทาสของอายตนะ  และโดยเฉพาะเปนทาสของอบายมุข  ขอน้ีแหละเหมือน 
กันเลย.  คนฉลาดก็เปนทาสของอายตนะไปตามแบบของคนฉลาด,  บางทีก็ลึกซึ้ง 
ยิ่งกวาคนโงเสียอีก.   คนโดยทั่วไปสวนมากก็โง  ก็เปนทาสของอายตนะไปตาม 
แบบของคนโง  ก็เลยขาดอุดมคติขอท่ีวา  “จะไมเปนทาสของอายตนะ”  เพื่อเปน 
รากฐานของศีลธรรม. 

 
ถาเปนทาสของอายตนะแล วก็รอน   ตอเมื ่อ ไมเป นทาสของ 

อายตนะจึงจะเย็น,  จึงจะเปนเหมือนกับนํ้ารดตนไม.  นี้ชวยกันไปประยุกต 
ใหมันมีการละความเปนทาสของอายตนะ ;  แมขั ้นต่ําที ่สุด  คืออบายมุขซึ ่ง 
เปนปญหามาก  เปนปญหาใหญ.  แกปญหานี ้ไดปญหาเดียว  โลกนี ้ก็จะ 
สะอาดขึ้นมากมาย,  จะหมดปญหาอาชญากรรมไปมากมายมหาศาลทีเดียวจน 
เกือบจะไมตองพูดถึงขออื่นแลว.  ทีนี้ไมเปนทาสของอายตนะ  ที่สูงขึ้นไป  ก็เปน 
เรื่องของความดี  ที่เรียกวา  สวรรค  จะไปหลงอยูในความสุขเอร็ดอรอย 
ทางเนื้อ  ทางหนัง  ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ที่ไดมาเพราะการทําความดี. 
นี่ก็ไมสมควรและไมถูกตอง ;  สูไมเปนทาสไมได.  สิ่งที่เรียกวา  สวรรค 
ก็ไมมีอะไรมากกวาความเปนทางของอายตนะ ;  จะพูดไปมาก็ลําบาก 
เดี๋ยวมันจะมีเรื่อง,  แลวพระเถรผูเฒา  ทานก็ไดหามไว  ขอรองไววา   คุณอยา 
พูดเรื่องนี้นัก.  เอาละอาตมาไมพูดแลว. 

 
....         ....         ....         .... 
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รากฐานที ่ ๓.  เป ร ียบ เหม ือนก ับปุ ย   ที ่ต น ไม จ ะ ได ใช เป น 
อ าห า รสํา ห รับ ส รา ง เนื ้อ ห น ัง ข อ งต น ไม  ;  เ ร า ร ะบ ุไป ย ัง ก า รบ ัง ค ับ จ ิต 
ใหอยูในรองรอย.  การบังคับจิตนั้น  คือการบังคับใหอยูในรองรอยของความถูกตอง 
หรือของศีลธรรม .  เดี ๋ยวนี ้ป ญหามีอยู ว า   ไม ม ีการบ ังค ับจิตเส ียเลย  ;  ปลอย 
ตามอารมณ  ปลอยตามความพอใจ  ซึ่งไดสรางขึ้นมาอยางผิด ๆ  อยางลูกเด็ก ๆ  
เขาเคยไดรับการปลอยตามพอใจ  ก็เหมือนกับอบรมใหไมตองบังคับจิต  :  อยาก 
อะไรก็จะเอาอยางนั้น,  อยากอะไรก็ทําอยางนั้น,  ไมมีการบังคับจิตจนเปนนิสัย ; 
พอตองบังคับจิตขึ้นมา  ก็เลยกลายเปนตอสู  ไมยอม ;  พอแมก็บังคับเขาไมได, 
ครูบาอาจารยจะบังคับก็ไมได,  ตัวเขาเองก็ไมมีการบังคับตัวเอง. 

 
นี ่เ ร ีย กว า   ไม ม ีก ารบ ังค ับ จ ิต   ด ูแล ว เป นป ญ หาใหญ ,  และดู 

จะยากที่สุดที่จะใหคนสมัยนี้ บังคับจิต  ;  เพราะวาเขาไดละทิ้งขนบธรรมเนียม 
ประเพณีศีลธรรมที่ดีงาม  มาเสียเปนระยะยาว  จนถายทอดกันมาอยางผิด ๆ  ชั่วอายุ  
คน ,  ๒ ชั่วอายุคน ,  ๓ ชั่วอายุคนแลวกระมัง  ที่ ไมกลัวบาป   และไม บังคับจิต 
เหมือนคนโบราณ. 

 
ถาม :  ขอถามไปทางอื่นดีกวา  วาระบบอะไรบาง  หรือโดยเฉพาะ,  ที่จะชวยให 

เกิดการบังคับจิตอยางที่ดีที่สุด ?  ตอบไดคําเดียว  ทุกคน  คุณประยูร 
วาอะไร ? 

 
ตอบ :  ระบบไมเรียว  ครับ. 
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ถาม :  คุณทอง  อะไรที่จะเปนระบบบังคับจิต ? 
 
ตอบ :  การทําสมาธิ. 
 
ถาม :  คุณล้ํา ? 
 
ตอบ :  สําหรับจิต  ก็การทําสมาธิ ;  ถาสําหรับโลก  ก็เผด็จการ. 

 
เผด็จการนี่ บังคับกายมากกวา  ไมใชบังคับจิต.  ไม เรียวนั่นไมคอย 

สําเร็จในการบังคับจิต  ;  ยิ ่งต ียิ ่งดื ้อก็ได.  เด็กที ่ว างาย   หัวออน   นั ้นหายาก 
ที่จะสําเร็จไดดวยไมเรียว.  เราไมไดหมายอยางนั้นนะ  แตหมายถึงผูนั้นจะตอง 
บังคับจิตของตัวเอง. 

 
อาตมาอยากจะตอบเหมือนกัน   จะตอบคําเดียวเหมือนกัน  ไมเอา 

เปรียบ ,  วา  “การบวช”. คําเดียวหรือไมคําเดียว  ?  ไมมีอะไรที ่ด ีกวาการ 
บวช    แตต องเปนการบวชที ่ถ ูกตอง   จะมีการบังคับกายวาจา   ใจ   อยาง 
ดีที ่ส ุด   และมีผลแทจริงเป นที ่ปรากฏมา   จนเกิดขนบธรรมเนียมประเพณีวา 
คนหนุ ม จ ะต อ งบ วช   บวชช ี  บวชพ ระ   บวชอะ ไรก ็ต าม   ส ัก ระย ะหนึ ่ง . 
ตลอดเวลาเหลานั้น  เขาจะมีการบังคับตัว  คือบังคับจิต  ซึ่งจะบังคับกาย  บังคับ 
วาจาไดดวย. 

 
ฉะนั ้น   อยาเลิกละขนบธรรมเนียมประเพณีของ  ปู  ยา  ตา 

ยาย   ที่ ว าคนครบบวชจะตองบวช .  ถ าไมอย างนั้ น   ไมมี โอกาสที่ จะ 
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ฝกฝนการบังคับจิตเลย ;  และบวชแลวอยาเปนอยางพระในสมัยนี้โดยมาก, 
อยาเปนอยางพระสมัยนี้โดยมาก  ซึ่งไมบังคับจิต  : เลนหัวอยางฆราวาส,  มีของ 
ใชสนุกสนานอยางฆราวาส ,  มีเครื ่องดนตรีและเพลง  วิทยุ  สะเตริโอ   อะไร 
อยางฆราวาส,  กระทั่งมีอะไร ๆ จะกินอรอยอยางฆราวาส  อยางนี้ไมมีการบังคับจิต 
ไมใชการบวช. 

 
เมื ่อพ ูดถ ึงการบวช   ตอ ง เอาตามแบบของพระพ ุทธ เจ า   ค ือ 

เป นพ ระ   เป น เณ ร   ที ่แทจ ริง  ;  เว นทุกอยา งตามที ่จ ะตอ ง เวน .  แลวก็ 
จะมีการบ ังค ับจิต   บังค ับกาย   บังค ับวาจา   เหลือประมาณ ,  ไม ชกตอย 
วิวาท   ตีรันฟนแทงกัน  เหมือนกับพระเณรสมัยนี ้,  และก็จะไมประพฤติสิ ่งที่ 
เลวรายอื ่น ๆ อีก ;  เพราะวา  เขาไมบังคับจิตมาตั ้งแตเกิดจนมาบวชเปนเณร 
บวชแลวก็ยังไมบังคับจิต  เปนพระก็ไมบังคับจิต ฉะนั้น ปรากฏวาทําอาชญา- 
กรรมพอ ๆ กันกับฆราวาสชั้นเลว. 

 
เมื ่อพูดวาบวช  ก็ตองหมายถึง  การบวชตามแบบของพระพุทธเจา 

มีผลใหเกิดการบังคับทุกกระเบียดนิ้ว  นับตั้งแตวา  กินอาหาร  ถายอุจจาระ 
ปสสาวะ  การอาบ  การถาย  การอะไรตาง ๆ,  แลวก็มีวินัยกี่ขอ.  คุณก็รูอยูแลว 
วาทําตามนั้นแลวมันก็มีการบังคับก่ีมากนอย. 

 
คน โบ ราณ เข าม อ ง เห ็น ป ระ โย ชน อ ัน นี ้  เข า จ ึงม ีข นบ ธ ร รม 

เน ียมประเพณ ีให คนหนุ มจะตองบวช  ;  เพื ่อ เป น เครื ่อ งพ ิส ูจน ว า   เขาได 
ผานการบังคับจิตมาพอสมควร  เขาจึงจะมีความเหมาะสมที่จะออกไปครองเหยาเรือน 
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เปนภรรยา  สามี  ที่ดี.  ฉะนั้นจึงขอใหร้ือฟนการบังคับจิตซึ่งเรียกวาการบวชนี้. 
บวชที่วัดก็ได  บวชที่บานก็ได. 

 
ถาม :  บวชที่บานจะทําอยางไรละ  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  คือการเวนในสิ่งที่ควรเวน  เชนเดียวกันครับ. 

 
นั่นแหละบวชที่บาน   คือการตั้งจิตอธิษฐาน   เวนในสิ่งที่ 

ตองเวนอยางเฉียบขาด   ตามความหมายของคําวา  พรหมจารี.  พรหมจารี 
คํานี้เขามีความหมายวา  เปนผูเวนสิ่งที ่ควรเวนโดยเด็ดขาด.  นี้ก็เปนการบวช 
ที่บาน,  ถาไมสามารถจะบวชที่วัด. 

 
ถาเพื ่อสะดวกก็  บวชที ่วัด ๑ พรรษา, ๒ พรรษา, ๓ พรรษา  อยาง 

ไมเหลวไหล  ตลอด ๓ ป  จะมีการบังคับจิตอยางใชได  อยางเปนผูที ่เรียกวา 
มีการบังคับจิตที ่เพียงพอ.  นี ่สึกออกไปก็คงไมไปทําอะไรเลว ๆ ที่เปนการผิด 
ศีลธรรม.  เอาละ  พูดกันแตหัวขอ  เวลามีนอย. 

 
....         ....         ....         .... 

   
ถาม :  ทีนี ้  รากฐานที่ ๔ สําหรับตนไมที ่จะอยูได  คือ  แสงสวาง. ตนไม 

แหงศีลธรรมก็ตองการแสงสวางหลอเลี้ยงใหเจริญงอกงาม.  เราเคยพูด 
กันวาอะไรเปนแสงสวางของตนไมแหงศีลธรรม  คุณทอง ? 

 
ตอบ :  คือ ปญญา  ครับ. 
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ถาม :  ปญญา  จําไดก็ดี ;  คําวา  ปญญานี่  ถาใหปลอดภัย  ตองเติมบท 
ประกอบเขาไปใหเต็มความหมาย ;  แลวเราจะเรียกมันวาอะไร  ทีนี้  คุณ 
ประยูร ? 

 
ตอบ :  เรียกวา  ยถาภูตสัมมัปปญญา  ครับ. 

 
เรียกวา  “ยถาภูตสัมมัปปญญา”.  เกี ่ยวกับการออกชื่อ  ออกเสียง 

คําบาลีนี ้  จะขอรองตลอดเวลาวา  ชวยระมัดระวังใหดี  อยาออกเสียงใหผิด, 
ถาผิดแลวจะแกยาก.  ฉะนั้น  ในขั้นแรกที่จะจํา  ใหจําคําเหลานี้ลงไปใหแมนยํา 
อยาออกเสียงใหผ ิด .  อาตมาก็เคยผิด    และเคยลําบาก   และเคยแกยาก  ; 
เพราะฉะนั้น  กลัว  จึงขอรองทุกคนตอไปวา  จะออกเสียงคําบาลีลงไปละก็  ใหถูก 
ไปเสียตั้งแตทีแรก,  แลวมันจะผิดไมได. 

 
ปญญา   เป นคํามีความหมายกวาง  ๆ  แปลวา  รู รอบ  ;  แตถ า 

ไมประกอบดวยสัจจะ  ดวยเมตตาแลวปญญา  มักจะเปนไปในทางเฉโก . 
เฉโก  ก็แปลวา  ปญญา  แตหมายถึงปญญาที่ไมไดรับผิดชอบ  ไมไดควบคุมไว 
ดวยศีลธรรม.  ฉะน้ัน  ปญญานี้จะตองถูกตองกอน  แลวมีการรับประกันเขามา 
อีกทีหนึ่ง  วาเปน  ปญญาที่เห็นอยางถูกตองตามที่ เปนจริง.  นี่ยถาภูตสัมมัป- 
ปญญา  -เห ็นชอบ ,  เห ็นถูกตองตามที ่เป นจริง   ก็ปลอดภัย   มันก็ไม โกง 
ไมอะไร,  และก็จะทําสิ่งที่ควรทําไดตามลําพัง. 

 
บุคคลนั ้น   คือผู ม ียถาภูตสัมมัปปญญา  ;  แตม ันก็ไม งายนักที ่จะ 

มียถาภูตสัมมัปปญญา  ;  จะตองพยายามกันตลอดไป   เพราะมันมีหลาย 
ระดับหลายชั้น  ลึกลงไป,  ลึกลงไป ,  ลึกลงไป ;  ใชคํานี้ไดทั้งเรื่องโลก ๆ และ 
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ทั้งเรื่องธรรมะชั้นสูงสุด ;  ชั้นโลกุตตระ  ก็ใชคํานี้ได.  ปญญาเปนแสงสวาง 
ไมมีแสงสวางอะไร  เทียบเทากับปญญา  ฉะนั้นตนไมศีลธรรมเมื่อไดแสงสวาง 
อันนี้ก็จะเจริญงอกงามดี  เหมือนตนไมธรรมดาที่ไดแสงแดดดี. 

 
ทีนี้  เราทําอยางไร  ควรจะหยิบขึ้นมาพิจารณาดูดวยเหมือนกัน 

ที่จะทําใหคนในโลกมียถาภูตสัมมัปปญญา ? 
 

ถาม :  ลองออกความคิด,  ลองคิดอยางละเอียด  สุขุม  แลวก็ลองบอกมาทีวา, 
ทําอยางไรที่เราจะทําใหเพื่อนมนุษยของเรามียถาภูตสัมมัปปญญา, 
คุณประยูร ? 

 
ตอบ :  ปญญานี้ตองเกิดมาจากประสบการณในชีวิต. ทีนี้เราจะทําใหปญญา 

นี้เกิด  เราก็ควรจะทําได,   นอกจากตัวเราเองแลว  เราก็แนะเพื่อนฝูง 
ใหพยายามที่จะจําความผิดในชีวิตไวเปนบทเรียน  ใหผิดมากลาย 
เปนครู ;  และตอไป  ปญญาใหมจะเกิดขึ้นมาตาม ๆ กัน  ไปสูความ 
ถูกตองที่สุดของมันเอง. 

 
ถาม :  สรุปสั้น ๆ ที่สุด  จะพูดวาอยางไรดี ? 
 
ตอบ :  สรุปใหสั้นก็คือ  พยายามใชบทเรียนในชีวิต  ผิดเปนครู  เพื่อจะได 

ปญญานี้มา. 
 
ถาม :  ทําไมขยักสวนที่ถูกเปนครู  ไวเสียละ ? 
 
ตอบ :  ครั้งแรกมันจะไมคอยถูกหรอกครับ  มันจะไปถูกครั้งหลัง ๆ. 
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แตเราก็พูดไว  อยางไมมีทางที่จะผิดวา  “ผิดก็เปนครู  ถูกก็เปนครู”. 
ทีนี ้  เราใชประสพการณแตหนหลังที ่ได เก ิดขึ ้นแกจิตใจนั ้นจริง ๆ  ผิดก็เป นครู 
ถูกก็เปนครู  คือใชสิ ่งที ่ได เคยประสบมาแลว  ผานมาแลว  นั ่นแหละเปนหลัก. 
นี ้ก ็ค ือ   ยถาภูตสัมมัปปญญา   ที ่ตั ้งต น  ;  เพราะวา  สิ ่งใดที ่เราได ทําผิดก็ตาม 
ทําถูกก็ตาม   เรายอมรูจ ักมันดี.  ฉะนั ้น   เราจึงมองไปยังสิ ่งนั ้นได อยางถูกตอง 
ตามท่ีมันเปนจริง  แลวความรูก็เกิดขึ้น  เปนการถูกตองตามที่ เปนจริง  ซึ่งถือวา 
เปนจุดตั้งตนของการมีปญญาถูกตองตามที่เปนจริง. 

 
ขอรองให ล ูก เด ็ก  ๆ  ตั ้งต น   เปร ียบ เท ียบความผ ิดถ ูกอะไรต าง  ๆ  

จากที่เขาไดเคยผานมาแลว  ทั้งทางกาย  ทั้งทางจิต.  เขาไดผานมาแลวอยางไร 
นี้เปนจุดตั้งตนสําหรับเปรียบเทียบตอไป ;  เชน  พอเขามีความคิดอยางนี้  เขาเปน 
ทุกข,  พอเขามีความคิดอยางอื ่น   เขาไมเปนทุกข,  เขาก็จะไดรู วา   ตอไปเขา 
ก็จะตองคิดถึงสิ่งที่ไมทําใหเปนทุกข  ที่เขาเคยผานมาแลว. 

 
สรุปความวา   ใหใชสิ ่งที ่เราไดผานมาแลว  และรูจักดีเปนจุด 

ตั ้งตน  สําหรับขยายตัวออกไป  โดยทางการเปรียบใหไกลออกไป  กวางออกไป 
ก็เลยเรียกวา  ยถาภูตสัมมัปปญญา  มีไดตั้งแตเด็ก ๆ ;  แมแตเรื่องโลก ๆ  ในโลก 
ในบาน   ในเรือน   สูงขึ ้นไปจนถึงเรื ่องศาสนา   หลุดพน   มรรค   ผล   นิพพาน 
ก็ตาม ;  มันจะเปนเรื่องยถาภูตสัมมัปปญญา ;  อยางนี้ไมมีทางที่จะเสียหาย. 

 
ถาม :  ยกตัวอยางความเสียหายรายแรง  ที่เกิดมาจากการไมมียถาภูตสัมมัปปญญา 

มาใหดู  คุณทอง,  คุณประยูร ? 
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ตอบ :  ไดแกปญญาของนักศึกษาปจจุบันนี้  ที่สําเร็จมาจากมหาวิทยาลัย  เปน 
ปญญาในทางโลก   แลวก็มาทําในสิ ่งที ่ไม ถ ูกตอง.  ที ่เราเห็นอยู แลว 
เปนตัวอยาง  ในหนาหนังสือพิมพ เปนตนวา  เดินขบวนขับไลอาจารย. 
ระยะที่กําลังเรียนมหาวิทยาลัย  นั่นไมไดใชปญญาที่ใชมาแตเดิมวา 
ครูบาอาจารยนั้นเปนผูมีพระคุณอยางไร ๆ  หรืออะไรตาง ๆ.  ปญญา 
พวกนั ้นม ันหายไปหมด   ปญญาพวกนั ้น ไม เก ิด  ;  แต ป ญญาใน 
ทางโลกเขามีแนครับ  เพราะวาถึงขนาดไดปริญญาแลว  ก็ยังมี. 

 
ถาม :  ที่พูดนี้ก็ถูก  แตเดี๋ยวนี้ถามวา  ใหยกตัวอยางที่ทั่วไปที่สุด  ที่สามัญที่สุด 

ที ่กําลังมีอยู จริง,  กวางขวางที ่ส ุด  ซึ ่งเปนโทษของการขาด  ยถาภูต- 
มัปปญญา. 

 
ตอบ :  ถาเหตุการณทั่วไป  ก็ไดความทุกขที่ เรากลุมใจอยูนี่ ;  ถาหากวาคน 

มียถาภูตสัมมัปปญญาแลว  มันจะผอนคลายความทุกขไปไดเองครับ. 
โดยเขาจะรู เองวาม ันเก ิดขึ ้นมาได อยางไร,  แลวทําให เรารอนใจได 
อยางไร,  แลวมันดับไดอยางไร,  แลวเราจะคอยวาง ๆ ๆ ไป. 

 
ถาม :  อันนี้ก็ยังละเอียดไป  ยังเปนระดับท่ีสูงละเอียดไป.  เอาต่ํากวานั้นที่กําลัง 

เปนอยูจริงที่เปนโทษของการขาดยถาภูตสัมมัปปญญา  อยูในบานในเมือง 
ทุกตําบล หมูบาน  ทั่วทุกหัวระแหงไดแกอะไร  คุณล้ํา ? 

 
ตอบ :  ไดแกคนทุกวันนี้  ใชปญญาเฉโก  ครับ. 
 
ถาม :  นั่นมันเปนเจตนา  ที่เขามีเจตนาจะเฉโก ;  ที่ไมเจตนาจะเฉโก  ไดแก 

อะไร  คุณทอง ? 
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ตอบ :  ที่เขาคิดวา  เงินนี้เปนสิ่งที่ประเสริฐท่ีสุด  ฉะนั้น จึงพยายามทําทุก 
อยางเพื่อการใหไดเงินมาครับ. 

 
ถาม :  ก็ได, ก็ถูก, แตมันอยูในวงจํากัด  และก็ยังไมถึงชั้นพื้นฐาน.  อาตมา 

มุงหมายจะใหมองไปยังโทษที่นาเกลียด  นาชัง  นาขยะแขยง  ที่เกิดจาก 
การกระทําดวยความงมงายทั้งหลาย  คุณรูจักความงมงายไหม ? 

 
ตอบ :  ความงมงายก็คือการกระทําที่ไมมีเหตุผล. 
 
ถาม :  นั่นแหละคือ  ไมมียถาภูตสัมมัปปญญา  ในบานเรา เมืองเรา  นี้มีความ 

งมงายไหม  คุณทอง   ? 
 
ตอบ :  มีครับ. 

 
ไมตองยกตัวอยางกระมัง   เดี๋ยวก็จะกระทบกระเทือน ;  เดี๋ยวก็ตอง 

ใหพนหัวที  ใหไปรดน้ํามนตที  ใหปมะกันที.  ความงมงายทั ้งหลาย  ใหเกิด 
ความเสียหาย  หรือการกระทําที่นาเกลียด  นาชัง  มีอยูทั่ว ๆ ไป.  นี้เปน  ความ 
งมงายระดับพื้นฐาน   เพราะขาดยถาภูตสัมมัปปญญา  เปนมาตั้งแตครั้ง 
พุทธกาลจนกระทั่งบัดนี้. 

 
ก็อยากจะบอกวา  ในกรุงเทพฯ  นั้นเอง  มีหนาที่สุด  มีมากที่สุด. 

ตัวอยาง   เชน    ตื ่นปมะคราวนั ้น .  ที ่บ านนอกไมมีใครตื ่น ,  ที ่กรุงเทพฯ  
แตกตื่นจนหนังสือพิมพไมพอจะลง.  เรื่องปมะวาคนจะตาย. คนปมะจะตาย 
นั่นคือความงมงาย ;  แลวก็มีโทษออกมาอยางทําลายศักดิ์ศรีของมนุษย  ของคน 
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ทั่วไป.  แตไมรายกาจเทากับทําลายศักดิ์ศรีของอุบาสก  อุบาสิกา  จํานวนไมนอย, 
ที่เรียกตัวเองวา  อุบาสุก  อุบาสิกา  แตยังมีความงมงายชนิดนั ้น ;  นี้ไมมียถา- 
ภูตสัมมัปปญญาไมมีแสงสวาง  ไมมีความรอนที่จะแผดเผากิเลส,  ไมมีแสงสวาง 
ที่จะทําความเจริญงอกงามของจิตใจ. 

 
ถาจะมียถาภูตสัมมัปปญญา  ก็ชวยกันขจัดความงมงาย.  ความงมงาย 

เกิดขึ้นมาโดยไมอาศัยขอเท็จจริงตาง ๆ ที่ปรากฏแลวแกใจ  วาอะไรเปนอยางไร 
อะไรเป นอยางไร  มีเหต ุผลอยางไร  เนื ่องกันอยู อย างไร.  เพราะวาเขาม ีแต 
ความหวาดกลัว  ;  ความหวาดกลัวก็สรางความมืดใหแกเขา .  เขาก็เลย 
ทําอะไรไมถูก   คิดอะไรไมถูก   ก็เลยเชื ่อไปตามบุคคล   หรือสิ ่งที ่ม ันนา 
อัศจรรย  หรือมันแปลกดี  คือเขาเขาใจไมได.  เพราะเขาเขาใจไมได  เขาจึง 
ไปคิดวามันจะดี  หรือมันจะชวยเขาได  นี่ก็เรียกวาความงมงาย. 

 
ถาม :  ความงมงายทําลายศีลธรรมไดอยางไร, ความงมงายทําใหไมมีศีลธรรม 

ไดอยางไร ?  หรือวา  ทําใหมีศีลธรรมยิ่งขึ้น   คุณทองตอบไปซิ ? 
 
ตอบ :  ความงมงายทําให ศ ีลธรรม เสื ่อม  ;  ยกตัวอยางว า   ผู ที ่ต องการ 

ทําบุญเพื่อเอาสวรรค,  การทําบุญเอาสวรรค  เขางมงายวา  เอาทรัพย 
สมบัติไปแลกมา  ดวยการทําบุญเขาไปใหมาก ๆ แตการที่จะไดทรัพย 
สมบัตินี้มา   บางทีก็ ไปขอหรือไปเบียดเบียนผูอื่นมา   ยอมเปนการ 
กระทําใหศีลธรรมเสื่อมครับ. 

 
ถาม :  เขาไมไดไปเบียดเบียนใครมา  หรือไปขโมยใครมา ?  เขามีเทาไร  เขา 

เอามาทําบุญตามแบบของเขา  และไมไดไปขโมยใครมา ?  นี่จะเรียกวา 
ทําลายศีลธรรมดวยหรือ ? 
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ตอบ :  ก็เปนการทําลายดวย. 
 
ถาม :  ทํ าลายตรงไหนล ะ  ?  เขาไม ได ไปฆ าแกงใคร ,  ไม ได ไป ทําอะไร  ; 

แตเขาทําบุญตามแบบของเขา,  และไมไดไปขโมยใครมา ? 
 
ตอบ :  ก็เปนคนชักนําใหคนอื่นเห็นวา  การทําบุญแบบนั้น  ยอมจะไดสวรรค 

มาครับ   ซึ่งความจริงแลวไมไดเปนเชนนั้น. 
 
คนนั้นไมมีอากัปกริยา  แหงความไมมีศีลธรรม  จริง ;  แตวาในจิตใจ 

ของเขาไมมีปญญา  เขาทําลายประโยชนของเขาเอง.  นี ่เรียกวาโทษของความ 
งมงาย  หรือศรัทธาประเภทที่ไมมีปญญา  หรือมุทุปสัมนา  เลยขอบเขตไมมีปญญา 
ก็ทําใหกระทบกระเทือนถึงศีลธรรมในแงอื่น  ในมุมอื่น  เรียกวา  จะไมสรางสันติสุข 
หรือสันติภาพดวยเหมือนกัน.  ฉะนั ้น  เราจะตองเลิกความงมงายเส ีย ;  ความ 
งมงายนี้เปนสมบัติของปุถุชน. 

 
ถาอยากจะพนจากความเปนปุถุชน  จะตองทําลายความงมงายเสียตาม 

หล ักที ่จะ เป นอร ิยบ ุคคล  ;  แม แต พระโสดาบ ัน   ก ็ต องทําลายส ักกายท ิฏฐิ 
วิจ ิก ิจฉา   ส ีล ัพพ ัตตปรามาส  ๓ อยา งนี ้.  ที ่เร ียกว า   สีล ัพพ ัตตปรามาส 
นั ่น เอง   คือ  ความงมงายที ่เรากําล ังพ ูดถ ึงอยู ในที ่นี ้ ;  แลวก ็เป นการทําลาย 
ศีลธรรมในระบบสูง  ในระบบที ่ประณีต  ละเอียด  ที ่เขาใจยาก.  แตถึงอยางไร 
ก็จะตองจัดไวในประเภทที ่วา  ไมสงเสริมศีลธรรม,  หรือเปนขาศึกแกศีลธรรม ; 
แตยังจะตองพิจารณาบางอยางบางประการวา   ความเชื่อที่งมงายอยูบาง  แลวก็มี 
โชคดี  ที่ไดรับการชักนําที่ดี   มันก็ทําใหมีศีลธรรมไดเหมือนกัน. 
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เชนวาคนที ่กล ัวบาปอยางแทจริง   แมแตอยางงมงาย   เขาก็จะมี 
ศีลธรรมดีได ;  แมวาจะเปนศีลธรรมที ่ค อนขางงมงาย .  เราก็ควรจะมองดู 
ในสวนนี้ไวบาง  มีขอยกเวนใหบาง ;  แตถึงอยางไรก็ไมไดเปนสิ่งที่จะสงเสริมใหมี. 
ถาเราจะมีการทําจริง   เครงครัดจริง   ก็ขอใหเปนไปดวยปญญา  ;  อยาตอง 
เปนไปดวยความงมงายเลย .  ฉะนั ้น  จึงสรุปความวา  ยถาภูตสัมมัปปญญา 
เป นสิ ่งจํา เป นจะตองม ี  เพื ่อ รากฐานของศ ีลธรรมอันมั ่นคง   เหมือนกับ 
แสงแดด  ที่ชวยใหสิ่งที่มีชีวิตนี้รอดอยูได. 

 
....         ....         ....         .... 

 
รากฐานที่ ๕ อุณหภูมิที ่พอเหมาะ   ทําใหสิ่งตาง  ๆ  รอดตัวอยู 

ได ;  อุณหภูมิที่พอเหมาะทําใหสิ่งที่มีชีวิตรอดชีวิตอยูได,  อุณหภูมิที่มากเกินไป 
หรือท่ีนอยเกินไป  ยอมทําลายชีวิตนั้น ๆ ไมใหรอดอยูได.  ฉะนั้น  เราจะพูดไดเลยวา 
อุณหภูมิที ่พอเหมาะนั ่นแหละเปนรากฐานของความมีชีวิตรอด  ของสิ่งที ่มีชีวิต 
ทั้งหลาย ;  แมแตตนไมตามธรรมดานี้  ก็ตองมีอุณหภูมิที่พอเหมาะแกชนิดของมัน. 

 
ถาม :  ทีนี้ตนไมของศีลธรรมตองการอุณหภูมิที่พอเหมาะ  คืออะไร,  คุณล้ํา ? 
 
ตอบ :  คือศรัทธาครับ. 
 
ถาม :  ศรัทธาชนิดไหนละ ? 
 
ตอบ :  ศรัทธาที่เปนสัมมาทิฏฐิ. 
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ศรัทธาที่ประกอบดวยปญญามีสัมมาทิฏฐิ !  จําไวเถอะวา  ศรัทธา 
หรือความเชื ่อนี ้มันเปนกําลัง ;  ไมมีกําลังอะไรที ่จะแรงเทากําลังแหงความ 
เชื ่อ.  ถาวาความเชื่อนั้นมันผิด  มันก็แรงไปในทางผิด.  ถาความเชื่อนั้นถูก 
มันก็แรงไปในทางความถูก ;  ฉะนั้น  เราตองการศรัทธาที่ประกอบอยูดวยปญญา 
จึงเรียกวาศรัทธาในพุทธศาสนา   คําวาศรัทธาในที ่อื ่น   อาจจะงมงายได ; 
แตศรัทธาในพุทธศาสนาแลวตองไมงมงาย  มิฉะนั้น  จะไมเรียกวาศรัทธา. 

 
ถาเอาปญญาหรือยถาภูตสัมมัปปญญามาเปนผูนําแลว  ศรัทธานั้นก็จะ 

ไมงมงาย,  หรือใหยิ่งไปกวาศรัทธาก็จะไมงมงาย  แลวก็จะมีประโยชน.  ฉะนั้น 
ถาจะม ีม ุท ุปส ันนา  คือศรัทธาอย างยิ ่ง  อยางทุ มเททุ ม เนื ้อทุ มต ัว   ก็ขอให 
ประกอบอยูดวยปญญา.  ศาสนาอยูไดเพราะศรัทธา  ใครแยงบาง ?  ศาสนา 
อยูไดเพราะศรัทธา ;  จะเปนศาสนาในแงรูปแบบหรือวัตถุ  หรือเปนศาสนาใน 
แงจิตใจก็ตาม  มันอยูไดเพราะศรัทธา.  ใครคานบาง ? 

 
ยกตัวอยาง   ศาสนาอยูไดเพราะศรัทธาที่งมงาย  มาใหดูสัก 

เรื่องหนึ่ง,  คุณทอง... 
 
ความเชื่อเร่ืองงมงายไดทําใหศาสนาบางศาสนาอยูได  หรือบางขณะบาง 

โอกาสบางสวนอยู ได .  คําพูดนี ้พ ูดไปนักก็ไม ได   มันกระทบกระเท ือน . เมื ่อ 
ศาสนาแมแตพุทธศาสนานี่ลวงมาในบางโอกาส  บางยุค  บางสมัย  บางถิ่นแลว 
ตกไปอยู ภายใตคุ มครองของศรัทธาที ่งมงายก็มี ;  ฉะนั ้น  เราจึงเห็นบางถิ ่น 
บางแหง  บางยุค  บางสมัย ถือพุทธศาสนาอยูดวยความงมงายก็มี. 
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มันก็ยังดี  ที่ไมสูญไปเสียเลย.  ตรงนี้ขอขอบใจความงมงายหนอย 
เพราะมันเปนงมงายที่โชคดี  ไปถูกกับสิ่งที่ไมหลอกลวง  มันก็งมงายได  แลวก็ 
ชวยใหอยู ได  ไดเหมือนกัน  ;  แตไมตองประสงค.  เราตองประสงคความ 
ไมงมงายมีปญญาแลว  ก็ปลอดภัย :  ศรัทธาก็ปลอดภัย  มุทุปสันนาก็ปลอดภัย, 
แมแตสิ่งที่เขาเรียกกันสําหรับศาสนาอื่นวา  ความภักดี  จงรักภักดีนั้นก็จะปลอดภัย, 
แมแตการเสียสละ  การบริจาคก็จะปลอดภัย. 

 
ถาไมม ีป ญญา   มีแตความงมงายแล ว   การบริจาค   การทําบ ุญ 

ทําทานนั้น  ก็ไมปลอดภัย,  หรือถึงกับเปนอันตราย,  หรือถึงกับทําลายศาสนา 
นั้นเสียเอง.   ฉะนั้น  ระวังไวดวย  วาการบริจาคที่งมงายนั่นแหละ  จะทําลาย 
ศาสนาเสียเอง ;  แตถาไมงมงายแลวก็เปนที่นอนใจได. 

 
ถาม :  เราจะประยุกตกันอยางไร  จัดกันอยางไร  ที่ใหความเชื่อของพุทธบริษัท 

เราพนจากความงมงาย ;  ใครมีปญญาลองวามาซิ  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  พระตองปฏิบัติเปนตัวอยาง  และเปนผูมีหนาที่สั่งสอนประชาชน. 
 
ถาม :  แลวก็จะไมงมงายอยางไรละ ? 
 
ตอบ :  คือปฏิบัติใหเห็นวา  การปฏิบัติอยางถูกตองนั ้น  นํามาซึ ่งสันติภาพ , 

และสอนซึ ่ง เปรียบเสมือนการจุดตะเกียงไวในที ่ม ืด   ก็จะทําใหมี 
ศีลธรรมขึ้นมา. 
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เดี๋ยวนี้  ที่เขางมงายนั้น  หมายความวา  เขาไมเชื่อเรา ;  สอนจนเขา 
หาวาจูจี้  แลวเขายังไมเชื่อ  เขายังสมัครที่จะงมงาย ;  แลวจะทําอยางไรที่จะใหเขา 
หยุดงมงาย ;  หรือวาหมดปญญา  ตองปลอยใหงมงาย. 

 
เดี๋ยวนี้  เราจะแกไขใหมันมาสูความถูกตองวา  ศีลธรรมจะกลับมา 

อยาตองงมงายเลย   จะทําอยางไร ?  ใครคิดออกลองวามาดู ?....  ไมมีใคร 
คิดออก  ;  ยอมแพ  ก็เป นอ ันวายอมใหงมงาย .  ลองไปคิดด ู  อะไรมันจะ 
ชวยแกไขได ?  มันก็ม ีหลักทั ่ว ๆ  ไป   ที ่เราจะตองนํามาใช.  เราจะใหเขาเว น 
หรือเลิกละ   หรือวาชะลางอะไร  เราก็ตองแสดงใหเห็นโทษของสิ ่งนั ้น .  เชน 
เราจะใหเขาละความงมงาย   เราจะตองแสดงใหเขาเห็น โทษของความ 
งมงาย. 

 
ถาม :  คุณจะใหใครเปนผูแสดงโทษของความงมงาย ? 
 
ตอบ :  ก็ทุกคนที่เขาใจเรื่องนี้. 

 
นี่ถูกแลว  คุณทอง,  ดีกวาที่โยนมาใหพระแตขางเดียว.  ถาพระเกิด 

อยากไดประโยชนจากคนงมงายแลวพระก็ยิ่งไมสอนซิ  ก็ยิ่งสวมรอยใหคนงมงาย, 
แลวเอาอะไรมาใหพระมาก ๆ ขึ้น.  พระก็จะไมชี้โทษของความงมงาย. 

 
มันจะตองเปนหนาที่ของทุกคน  ที่จะหาโอกาสใหเหมาะ  เวลาให 

เหมาะ  บุคคล  สถานที่ใหเหมาะ  ที่จะชี้ใหเห็นโทษของความงมงายอยูบอย ๆ  
เขาก็จะเลิกความงมงายกันได. 
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ถาม :  คุณทองจะชี้โทษของความงมงาย   ที่มัวแตไหวจอมปลวกอยู  ใหเขา 
หยุดไหวจอมปลวกไดอยางไร ? 

 
ตอบ :  จะไหวหรือจะปดทองสักกี่ค ร้ัง   สักเทาไรก็ตาม   ความทุกขนั้ นจะ 

สรางซาไปจากตัวผูนั้นไมได.  เขาจะตองเขาใจอยางนี้ครับ. 
 
ขอน้ีจะไมเปนอยางนั้นก็ได.  ถาเขาเชื่ออยาง ๑๐๐ เปอรเซนต  พอ 

เขาไปปดทองหรือ  ไหวจอมปลวกเขาครั้งหนึ่ง  เขาก็จะสบายใจ  อยางนอยสักครูหนึ่ง 
สักพักหนึ ่ง.  นี่มันก็รักษาความงมงาย  หรือเสริมความงมงาย  ใหยังคงอยูได. 
นี่จะตองพยายามกันถึงขนาดที่วา  ใหรูวา  ถาเปนเรื่องทางจิตแลว  มันหลอกได, 
มันหลอกใหรูสึกเหมือนกับวา  มีประโยชน  หรือวาดับทุกขได. 

 
เราตองแสดงสิ ่งที ่ดีกวา   หรือจริงกวา,  คุณประยูรเปนหมอ   คง 

รูจักใหเขากินยาหลอก ๆ ที่ใหหายสบายไปสักพักหนึ่ง,  แลวตอมาก็ใหยาที่แน 
นอนกวานั ้น  ที ่ใหมันหายขาดจริง ๆ  นี ่เอาวิธีการอยางนี ้แหละมาใช ;  ใหเขา 
มองเห็นวา  หายขาด  หายจริง  กับหายชั่วคราวนั้น  มันเปนอยางไร  ก็จะคอย ๆ  
ขูดเกลาความงมงาย  ซึ่งที่แทมันก็มีผลทางจิตใจอยูเหมือนกัน. 

 
ถาเปนคนมีปญญานอย ;  ขออภัยที่ตองพูดวา  โงมาก  มันก็หลีก 

ไมพน  ที่จะตองยึดความงมงายบางอยางมาเปนสรณะ ;  กวาจะแกะออกไดนี่ 
เปนเรื ่องใหญโตที ่เด ียว.  แตเดี ๋ยวนี ้เราจะตองถือหลักวา  เราเปนพุทธบริษ ัท 
นับถือพุทธศาสนา  ตองทําอะไรใหตรงตามความหมายของคําวา  พุทธะ. 

 
ถาม :  คําวา  พุทธะ  แปลวา  อะไร  คุณทอง ? 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม ๕๐๒

ตอบ :  ผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน  ครับ. 
 
ความหมายนี ้หมดจด  ถาแปลวา  ผู รู   ผู ตื ่น  ผู เบิกบาน.  พุทธะ 

ถามฝรั่งดูเถอะ  อาตมาแกลงถามหลายคนแลว  ฝร่ังที่เขาเรียนมาถูกตอง  ฝร่ัง 
สวนมากจะตอบวา  “พุทธะ  คือผูตื่นนอน”,  ผูตื่นจากหลับ  ถูกตองเหมือนกับ 
ที่ครูบาอาจารยของเราแตกาลกอนไดเคยพูด  เคยใชคํานี้  วา  พระพุทธเจาเปน 
อรหันตผู ตื ่น จ ากกิ เลสนิท รา  ;   ตื ่น จากหลับคือกิ เลส   นั ่น แหละคือ  
พุทธะ. 

 
เมื่อเราเปนพุทธบริษัท  นับถือพระพุทธเจา  ตองมีความเปนพุทธะ 

คือความตื่นนอน  ตื่นจากหลับ ; ถาหลับคืองมงาย  ถาตื่นคือหายงมงาย ;  นี่ตอง 
ชวยกันใหตื่น.  พระพุทธเจาเปนผูตื ่น  แลวปลุกคนอื่นใหตื ่น ;  ถาสมมติวา 
เราตื่นตามที่พระพุทธเจาปลุก   เราก็สามารถที่จะปลุกคนอื่นใหตื่นตอ 
ไปอีก, 

 
ถาม :  ฉะนั้น  หนาที่ที่จะตองรีบทําที่สุดนั้นคืออะไร  คุณประยูร ? 
 
ตอบ :  หนาที่ก็คือการปลุกตัวเราเองใหตื่นเสียกอน. 
 
ถาม :  หนาที่สําคัญที่สุด  ที่ดวนที่สุด  จําเปนที่สุด  ก็คือการปลุกตัวเราเอง 

ใหตื่นเสียกอน.  เดี๋ยวนี้คุณตื่นถึงขนาดที่ปลอดภัยแลวหรือยัง ? 
 
ตอบ :  ยังไมรับประกันตัวเอง. 
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ถาม :  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  ยังไมรูสึกวาจะปลอดภัยครับ. 
 
ถาม :  เอา,  คุณล้ํา  ละ ? 
 
ตอบ :  ยังไมปลอดภัย  ครับ. 
 
ถาม :  ทั้ง ๓ คน  ยอมแพหมด  ไมกลายืนยันวา  “ขาพเจาเปนผูตื่นในลักษณะ 

ที่พอจะเรียกไดวาปลอดภัย”.  คุณยังหวังวาจะทําผิด  ทําอะไรอีกตอไป 
อยางนั้นหรือ ?  คือไมปลอดภัยนะ  ยังหาชอง  หาโอกาส  หาอะไร 
เผื่อใหกลับไปอีกหรือ ? 

 
ตอบ :  คือการคิดที่จะทําผิดตอไปไมคิดแลว.  แตกลัววา  สติมันจะตามไม 

คอยทันในบางครั้งบางคราวอยูบาง. 
 

ก็เรียกวาตื่นไมทัน  ความรูควรจะเพียงพอ  เสียชั้นหนึ่งกอน  จะได 
มีสัจจะที่แนลงไปวา  เราไมอยากจะหลับ  เราเกลียดความหลับ,  เราตองการ 
จะตื่น.  ทีนี้  ก็พยายามใหมันตื่น  ใหทันเวลาที่ควรจะตื่น. 
 
ถาม :  ถาตื่นอยูเสมอ  ไมมีหลับอีกตอไป  เขาเรียกวาอะไร ? 
 
ตอบ :  พระอรหันต  ครับ. 
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พระอรหันตเปนผูตื่นอยูโดยสมบูรณ ;  แลวเราไมกลาประกาศตัว 
เปนพระอรหันต  จึงไมกลาบอก  วาตื่นอยูในลักษณะที่ปลอดภัย.  เรื่องนี้อยาไป 
ไดคิดโออวดวาจะเปนพระอรหันต  ก็พอแลว.  พยายามทําความตื่นใหมาก 
ที่สุด   ใหเร็วทันแกเวลาที ่สุดก็แลวกัน .  นี ่จะ เรียกวามีศรัทธาที ่ตั ้งมั ่น 
ที่มั ่นคง ;  เพราะวามีปญญา  มีความตื่น  มีสติ  มารวมกันอยูที ่ศรัทธาก็พอ. 
อะไร ๆ มารวมอยูที ่กําลังของศรัทธา ;  ศรัทธาที่ถูกตองแลวก็เดินไปในทางที่ 
ถูกตอง  แลวมันก็ขยายตัวออกไป  จนกวาจะถึงจุดที่มันจะถูกตองถึงที่สุด. 

 
[ตอไปน้ี มีขอความที่แสดงใหเห็นวามีศรัทธาในองคมรรค ] 

 
ถาม :  อริยมรรคมีองค ๘ มีอะไรบาง  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  จําไมไดหมดครับ. 
 
ถาม :  คุณประยูร ? 
 
ตอบ :  ทางปญญามี ๒. 
 
ถาม :  วาไป,  ที่วามีองค ๘ มีอะไรบาง ? 
 
ตอบ :  มี ๑. ความคิดเห็นชอบ ๒. ความดําริชอบ ๓. การงานชอบ. 
 
ถาม :  นี่ก็จําไมไดหมดเหมือนกัน  สับสนหมด,  คุณล้ําละ  มรรคมีองค ๘ ? 
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ตอบ :  สัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบ  ดําริชอบ  วาจาชอบ. 
 
เอา,  ถาอางบาลีก็วาใหเปนคูไปซิ...นี่ก็จําไมไดเหมือนกัน.  นี่พิสูจน 

วา  ศรัทธาในพระธรรมนี้ยังไมเพียงพอ ;  ตองใหคะแนนนอยหรือไมใหเลย. 
ศรัทธายังไมพอในพระพุทธศาสนา  แมแตจะจําคํา ๘ คํา นี้ก็จําไมได : 

 
สัมมาทิฏฐิ  -ความเห็นชอบ, 
 

สัมมาสังกัปโป  -ดําริชอบ ;  ๒ อยางนี้เปนปญญา. 
  
สัมมาวาจา  -วาจาชอบ, 
   
สัมมากัมมันโต  -การงานชอบ ; 
 
สัมมาอาชีโว  -อาชีวะชอบ ;  ๓ อยางนี้เปนศีล. 
 
สัมมาวายาโม  -พากเพียรชอบ, 
 
สัมมาสติ  -สติชอบ, 
 
สัมมาสมาธิ   -สมาธิชอบ ;  ๓ อยางนี้เปนสมาธิ. 

 
ถาม :  ถูกไหม ?  แลวศรัทธาอยูที่ไหน ?  ไมเห็นพูดถึงศรัทธาเลย ;  มีพูดถึง 

ทิฎฐิ  สังกัปปะ  วาจา  กัมมันตะ  อาชีวะ  วายามะ  สติ  สมาธิ.  ทําไม 
ไมเห็นพูดถึงศรัทธาเลย  ศรัทธาอยูที่ไหน ? 

 
ตอบ :  ตอนนี้ศรัทธาอยูในปญญาครับ. 
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เพราะวาไดพ ูดถึงทิฏฐิ  สัมมาทิฏฐิ  หรือปญญาเสียอยางเต ็ม ท่ี 
แลว ;  ไมตองกลัวที่วาความเชื่อนั่นจะผิดได  มันก็คือปญญา  เห็นชอบนั่นแหละ 
มีความหมายแหงความเชื่อเต็มเปยมอยูนั้นแลว.  ฉะนั้น  พุทธบรษัท  อุบาสก 
อุบาสิกา  คนไหนก็ตาม  อยาไดเขาใจผิดเรื ่องนี ้ ;  เดี ๋ยวจะหาวาในอริยมรรค 
มีองค ๘ นั้น  ไมมีสิ่งที่เรียกวาศรัทธา   แลวตองมาสอนใหศรัทธา ๆ ๆ กันอีก. 

 
นี่ก็ไมคัดคานกัน  ศรัทธามีอยูแลวโดยสมบูรณ  ในคําวา  สัมมาทิฏฐิ ; 

ศรัทธานั้นคือ   สัมมาทิฏฐิ   ในพระพุทธศาสนา .  สําหรับศรัทธาในพระพุทธ 
ศาสนาเปนอยางนี ้.  ศรัทธาในศาสนาอื ่นเราไมรับผิดชอบ  คือวาเราไมรับรอง 
ไม ย ืนย ัน  ;  ยืนย ันแต เฉพาะในพระพ ุทธศาสนาวา   ศรัทธานั ้นม ันรวมอยู ใน 
สัมมาทิฏฐิ ;  ก็เปนอันวาไวใจได  แลวเราไมขาดอะไร,  เราไมมีอะไรบกพรอง 
ที่จะประพฤติปฏิบัติ   และเราก็จะเปนผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน. 

 
ทําอยางไรจะใหม ีศรัทธาชนิดนี ้  หรือมีส ัมมาทิฏฐิชนิดนี ้ ? ขอให 

ไปคิดไปนึก,  ชวยกันไปคิดไปนึก  ไปปรึกษาหารือ  ;  ไปปรับทุกข  ยิ ่งกวาไม 
มีขาวกิน  ยิ ่งกวาการไมรู หนังสือ  ยิ ่งกวาความเจ็บไข.  อาตมาอยากจะพูดวา 
คนทั้งโลกยังหลับอยู  เพราะกังวลแตวา  ไมรูหนังสือ  เจ็บไข  ประชาชนจะ 
ลนโลก  ตองคุมกําเนิด.  นี ่ไมสนใจวาอะไรที ่จะชวยมนุษยนี ้ใหรอด.  สัมมา- 
ทิฏฐิเทานั ้นที ่จะชวยใหรอด  แลวจะมีขาวกิน,  แลวจะรู หนังสือ,  แลวจะไมเจ็บ 
ไมไข.  แมวาคนจะมีจํานวนมากก็ไมเปนไร  เพราะถามีแตคนดี  มันตองชวย 
กันได. 
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ฉะนั ้น   ขอให ม ีส ัมมาท ิฏฐ ิ  ยถาภ ูตส ัมม ัปป ญญา   เป น เค รื ่อ ง 
ชวยแกป ญหา   ที ่กําล ังกล ัวก ันอยู มาก  ;  แลวจะแกป ญหาทางศ ีลธรรม   ใหมี 
ศีลธรรม  ใหเปนอยูอยางสงบสุขได. 

 
นี ่เร ียกวารากฐานหรืออุดมคติของศีลธรรม  ๕ ประการ  ซึ ่งเราเคย 

วิพากยวิจารณ กันมาแลว.  เดี ๋ยวนี ้  เราก็พ ูดในแงที ่จะประยุกต  คือทําใหม ันมี 
ขึ ้นมาไดจริง ๆ.  ขอใหเอาไปคิดไปนึก   ไปปรึกษาในเรื ่องนี ้  ใหยิ ่งกวาที ่จะมัว 
แตปรึกษา  เร่ืองไมมีอะไรจะกิน  จะเจ็บจะไข  จะไมรูหนังสือ  เปนตน  นั้นไมใช 
ปญหาเลย.  ถามีสัมมาทิฏฐิ  หรือศรัทธาที่เปนสัมมาทิฏฐิ  หรือมี  ยถาภูตสัมมัป- 
ปญญาแลว  ปญหาเหลานั้นจะหมดไป. 

 
ฉะนั้น  เราไมเห็นดวยกับรัฐบาลไหนก็ตามในโลกนี้  ที่จะมัวพูดกัน 

แตเรื ่องไม รู หน ังส ือ   ไม ม ีอาหาร  ไม ม ีหยูกยา   อะไรนี ่  เราไม เห ็นดวย .  เราจะ 
พ ูด ใน แ ง ที ่ว า   ทํา ไม ไม ม ีศ ีล ธ ร รม ,  ทํา ไม ไม ม ีส ัม ม าท ิฏ ฐ ิ  ที ่จ ะ ทํา ใ ห 
มีศ ีลธรรม .  นี ่เราจึงเป นพ ุทธบริษ ัท   ที ่ย ืนยันความเป นพ ุทธบริษ ัท   ยึดหลัก 
ของพระพุทธเจา ;  ไมไปหลงตามชาวบานที่เห็นแตเรื่องวัตถุ  เรื่องปากเรื่องทอง 
เรื่องทางฝายรางกายอยางเดียว  โดยที่ไมรูวาเรื่องทางฝายรางกายนี้แกปญหาไดดวย 
สติปญญาของจิตใจ. 

 
ขอใหพยายาม   พัฒนาจิตใจ   พยายามอบรมจิตใจ   ให ม ีความรู 

อัน เพ ียงพอ   จะแก ป ญหาเหล านั ้น ได  ; ฉะนั ้น   อยาไปตามกนพวกที ่มอง 
เห็นแตปญหาทางวัตถุเลย ;  แลวศีลธรรมก็จะกลับมา. 
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นี่คือการทําความเจริญงอกงามใหแกศีลธรรม ;  ในปญหาทีแรกก็คือ 
การประยุกตในสวนที่เปนรากฐานของศีลธรรมใหสมบูรณ.  วันนี้เราพูดกันไดแต 
เพียงการจัดการสวนรากฐาน  วันหลังเราจะพูดถึงการจัดการเกี่ยวกับสวนที่เปน 
ลําตน  และสวนที่เปนดอกผลตอไป.  เดี๋ยวนี้ก็เปนการสมควรแกเวลาแหงการ 
บรรยายในวันนี้. 

 
 
 
ขอยุติไวเพียงเทานี้  ใหโอกาสพระคุณเจาทานจะไดสวดบทพระธรรม 

ที่เปนกําลังใจ  เพื่อจะมีมาใชในการแกไขปญหาตาง ๆ ของพุทธบริษัทใหเพียง
พอ. 
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-๑๒- 

 ๑๗  เมษายน  ๒๕๑๙ 
 
 
 
 
 

การถอยหลังเขาคลอง 
[ ปญหาศีลธรรมในยุคปจจุบัน  ] 

 
 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
ก า รบ ร รย ายป ระ จํา ว ัน เส า ร   ใ น ภ าค ว ิส า ขบ ูช า ค รั ้ง นี ้ เ ป น 

ครั้งที ่ ๑๒ ของการบรรยายโดยหัวขอใหญที ่วา   การกลับมาแหงศีลธรรม 
ตอไปตามเดิม  ;  แตจะไดกลาวโดยหัวขอยอยในวันนี ้ว า   การถอยหลัง 
เขาคลอง  และก็เปนการบรรยายครั้งสุดทายของการบรรยายชุดนี้. 

 
 
 
 

๕๐๙ 
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การบรรยายชุดนี้มุงหมายเพื่อจะใหเกิดความรูความเขาใจ  จนสามารถ 
ปฏิบัติได  เพื ่อการกลับมาแหงศีลธรรม  ;  เราไดพูดกันในแงมุมตาง  ๆ  เพื ่อ 
ใหรูจักวาศีลธรรมน้ันคืออะไร,  เรายังขาดอยูในลักษณะอยางไร,  ไดพิจารณากัน 
โดยรายละเอียดในทุกแงทุกมุมแลว.  ในครั้งสุดทายนี ้ก็จะไดกลาวถึงลักษณะ 
ของการกลับมาแหงศีลธรรมโดยเฉพาะ. 

 
ในครั ้งที ่แลวเราไดพูดกัน  ถึงการทําใหเกิดความเจริญงอกงามแก 

ตนไมศีลธรรม  ในสวนรากฐานหรืออุดมคติ  กระทั่งรูวาจะควรทําอยางไร,  และ 
ยังคางอยูไมไดกลาวถึงสวนที่เปนลําตนซึ่งประกอบไปดวยเปลือก  กระพี้และแกน 
รวมทั้งสวนยอดสุดของใบคือ  ใบ  ดอก  และผล. 

 
ขอน้ีหมายความวา  เราจะตองพูดกันอีกสักหนอย  ถึงสิ่งที่เปนลําตน 

หรือตนลําของพฤกษาแหงศีลธรรม  อันไดแก  ศีล  สมาธิ  และปญญา,  และใบ  ดอก 
ผล  คือ  มรรค  ผล  นิพพาน  ก็จะพูดกันไปในคราวเดียวกันวา  จะตองทําใหกลับ 
มาอยางไร ;  และการที่ จะทําใหกลับมาในกรณี อยางนี้   มันออกจะแปลก 
ประหลาด  ในการที่จะใชคําวา  ตองถอยหลังเขาคลอง. 

 
[วิธีการณ  และความหมายแหงการถอยหลังเขาคลองไปถึงหนา  ๕๓๕ ] 
  
คําวา  “ถอยหลังเข าคลอง”  นี ่  ตามปรกติเป นคําที ่ม ีไว สําหรับ 

ตําหนิติเต ียน  และเปนสิ ่งที ่เขาถือวาไมควรจะกระทํา ;  แตบัดนี ้อาตมากลับ 
มาระบุลงไปวา  เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง.  ถาจะทําใหศีลธรรมกลับมาในยุคนี้ 
ป จจุ บั นนี้   เราจะต อ งมี การกระทํ าชนิ ดที่ เรียกว า   ถอยหลั งเข าคลอง . 
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ดังนั ้นในที ่ส ุดนี ้  อยากจะขอทําความเข าใจเกี ่ยวกับคําว า   “ถอยหลัง เข า 
คลอง”  นี้ใหเปนที่แจมแจงกันเสียกอนวามันมีความหมายอยางไรแน ?  เปนตัว 
เสนียดจัญไร  หรือวาเปนสิ่งที่จะนํามาซึ่งสวัสดีมงคล ?  ขอใหชวยพิจารณาดู. 
 
ถาม :  ขอตั้งปญหาขึ้นมา  ในชั้นแรกนี้วา  คําวา  “ถอยหลังเขาคลอง”  นั้น  มี 

ความหมายอยางไร ?  หรือเขาจะกระทําในเมื่อมันมีสถานการณอะไร 
เกิดขึ้น ?  ขอถามวา  ถอยหลังเขาคลอง  คืออะไร   คุณประยูร ? 

 
ตอบ :  “ถอยหลังเขาคลอง”  นั้น  ถาเอาความหมายตามทางโลก  ตามธรรมดา 

ปุถ ุชนที ่ใช ก ัน   เขาใช ในทางที ่ไม ด ี ;  หมายความวา   ไปทําในสิ ่งที่ 
เขาเลิกทํากันแลว  ในสิ ่งที ่ไมถูกตอง  แลวยอนกลับไปทําใหม  เอาสิ ่ง 
ที่ไมดีกลับมาทําใหมอีก. 

 
ถาม :  เราจะพูดใหเจาะจงกวานั้นวา  ในกรณีเชนไร  เราจึงมีการถอยหลังเขา 

คลอง ? 
 
ตอบ :  ในเมื่อมันเดินผิดทางแลว  จึงตองถอยหลังกลับมาเขาคลอง. 
 
ถาม :  พูดใหชัดเปนตัวอยาง  เชนวา  เรือเลนอยู ในน้ํา  ในกรณี เชนไรบาง 

ที่เรือลําหนึ่ง ๆ  หรือเรือบางลํานั้นจะตองถอยหลังเขาคลอง ? 
 
ตอบ :  ในเมื่อเรือลํานั้นวิ่งหลงทาง  ครับ,  วิ่งหลบทางที่ไมใชทางที่ถูก ;  แต 

มันหลงไป   พอรูสึกวามันหลงแลว  มันตองถอยกลับมาหาทางเดิม 
จึงไปได. 
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ถาม :  ถอยหลังเขาคลอง   คุณทองวาอยางไร ?  ตัวอยางที่ชัด ๆ ไมตองสมมติ 
ก็ได  ตัวอยางที่มันมีอยูจริง  ที่มันตองถอยหลังเขาคลองนั้น  เชนอะไร 
บาง ? 

 
ตอบ :  เชนในการเดินเรือครับ ;  เมื่อเห็นวา  ฝนตั้งเคา  หรือมรสุมมันตั้ง 

เคา  ไมอาจที่จะแลนตอไปขางหนาได ;  เพราะเหตุวา  หากจะแลน 
ไปแลว  จะตองโดนมรสุม  เรือจึงตองถอยหลังเขาคลองครับ. 

 
ถาม :  นี้เปนการทําถูกหรือทําผิด ? 
 
ตอบ :  ในกรณีนี้ทําถูกครับ. 
 
ถาม :  คุณล้ํา  มีเรื่องอยางไรอีก  ที่ตองถอยหลังเขาคลอง ? 
 
ตอบ :  การถอยหลังเขาคลอง  ในที่นี้ก็หมายถึง  การเดินผิดทางในทุกแง 

ทุกมุม  เกี่ยวกับการปฏิบัติระบบศีลธรรม. 
 
ถาม :  ยังไมพูดถึงการปฏิบัติ. ถอยหลังเขาคลองดวยเรือในน้ําจริง ๆ  ไมพูดถึง 

การปฏิบัติ.  ในกรณีอยางไรอีกที่จะตองถอยหลังเขาคลอง ? 
 
ตอบ :  หมายถึงการเดินทางไปในทางที่จะเกิดอันตรายแลวมีวิกฤติการณตาง ๆ 

เรือลํานั ้นจวนจะอัปปางแลว  ถาเดินไปก็อัปปางแน  จึงถอยหลัง 
เขาคลองครับ. 
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ถาม :  ก็คลาย ๆ  กับที่คุณทองวา  เห็นวา  เคาไมดีแลวมันก็ตองถอยหลัง 
เขาคลอง  ยังมีอะไรอีก ?  คุณประยูรวาอีก  ในกรณีที่เรือจริง ๆ  จะตอง 
ถอยหลังเขาคลอง  ไมไดยกตัวอยางนอกไปจากที่มันมีอยูจริง ? 

 
ตอบ :  ในกรณีที่เรือโดนพายุแลวไปเกยตื้น  ไปไมได  ก็ตองถอยหลังเขาคลอง. 
 
ถาม :  จะโดนพายุหรือไมโดนพายุ  ถามันไปเกิดเกยตื้นแลว  มันก็ถอยหลังลง 

คลอง  ลงรองลึกนี ้.  หมายความวา  เรือ  ลํานั ้นดวยเหตุอะไรก็ตาม 
มันปนขึ้นไปจากรองนํ้า  ไปอยูบนตื้น ;  ไปไมไดมันตองถอยหลังเขา 
คลอง.  กรณีอยางนี้เรียกวา  ทําถูกหรือผิด ? 

 
ตอบ :  อยางนี้ถูกครับ. 
 
ถาม :  เอา,  มีอยางไหนอีก  การถอยหลังเขาคลอง ?  อยากจะขอพูดบาง  สัก 

ตัวอยางหนึ่งเชน  รบกัน  ออกเรือไปเพื่อจะรบกัน  เห็นวาสูไมได  แลว 
ก็ถอยหลังเขาคลองกลับบาน  ;  นี ้ก ็เรียกวา   ถอยหลังเขาคลอง , 
อยางนี้เปนกรณีที่ทําถูกหรือทําผิด  คุณประยูรวาถูกหรือผิด ? 

 
ตอบ :  อยูที่วาไปรบกันเรื่องอะไร. 
 
ถาม :  ไปรบดวยเรื่องอะไรก็ตามใจ  ออกจากคลองไปรบกัน  แลวเราเห็นวา 

สูไมได  แลวเราก็ถอยหนี  หนีเขาคลองกลับเขาคลองนี่  มันเปนการทําถูก 
หรือทําผิด ? 
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ตอบ :  ถาพูดถึงวา  การที่รบกันนั้น  มันไมใชเร่ืองที่จําเปนที่จะตองรบ  แลว 
เราหนีกลับเขามาเขาคลอง  ถูก  ครับ ;  แตวาถาการรบนั ้น  เปน 
เรื่องที่เราจําเปนจะตองเอาชนะ  มันไมถูก. 

 
ถาม :  คุณทองละ  ถูกหรือผิด  เห็นวาสูไมไดแน ? 
 
ตอบ :  ยังเปนการถูกตองอยูครับ  เชนวาเรากลับมาเพื่อจะเตรียมสะสมใหม 

คือถอยหลังตั้งหลักใหมครับ. 
 
ถาม :  สุดแทแหละ,  แตมันก็ถอยหลังก็แลวกัน.  คุณล้ําละ  วาถูกหรือผิด 

กรณีที่เห็นวาสูไมไดแลวถอยหลังเขาคลอง ? 
 
ตอบ :  ถาสูไมได  แลวถอยหลังเขาคลอง  ผมวาไมควรนะครับ. 
 
ถาม :  ไมควรถอย  ทําอยางไร  เห็นวาสูไมไดอยูแท ๆ  ไมควรถอยทําอยางไร 

วาไป ? 
 
ตอบ :  ตองเอาแพ  เอาชนะกัน. 
 

นั้นเปนความเห็นสวนตัว.  เอาละ,  นี่ก็เปนเรื่องที่จะพอมองเห็นกัน 
อยูทั้งนั้น  วาเราออกมาจากคลองจะเดินทางไปในทะเล  เห็นวาพายุมันตั้งขึ้นมา 
เปนอันตรายแน   เราถอยหลังเขาคลองเสีย  ไปรออยูกอน  นี่มันก็ถูก.  หรือวา 
ออกปากน้ําบางแหงรองน้ํามันสับสน  มันไปเกยตื้น ;  เราก็ตองถอยหลังลงมา 
หาคลอง.  การถอยหลังลงคลองนี้  ก็ถูกแน ;  แลวในกรณีที่จะออกไปรบกัน 
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ทางทะเล  เพื่อปองกันบานเมือง  เห็นวาสูไมไดก็ถอยหลังเขาคลองเสีย  ปลอดภัย 
ไวกอน  มันก็เปนการทําที่ถูกตอง. 

 
ถาม :  ทีนี้  ยกตัวอยางการถอยหลังเขาคลอง  ที่ไมถูกตอง  ที่ควรตําหนิ  มันคือ 

อยางไร ?  มันคืออยางไรเขาจึงเกลียดชังกันนักหนาวา  ถอยหลังเขาคลอง 
นี่มันใชไมได.  มันเชนในกรณีอยางไร  คุณทอง ? 

 
ตอบ :  กระผมไดยินคําเหลานี้  มาจากการที่ผูใหญติเตียนลูกหลาน  หรือ 

เด็ก ๆ ก็คือการทํางานนั้นทุกคนหวังที่จะกาวหนา  คือทําใหดียิ่งขึ้น ๆ ; 
แตถาเมื ่อทําเลวลงแลว  ผู ใหญมักจะติงวา  ทําแลวไมเห็นดีขึ ้น  คือ 
เปรียบกับการถอยหลังเขาคลอง.  ผมไดยินคํานี ้มาตั ้งแตเด ็ก ๆ คือ 
ติเตียนอยางนี้  ครับ. 

 
ถาม :  เอา,  การถอยหลังเขาคลองชนิดไหนละ  ที่มันไมดี ? 
 
ตอบ :  ในกรณีเชนนี้  คือทําแลวไมดีกวาเดิม. 

 
อันนี้มันเปนการทํางานไปแลว.  เราหมายถึงการถอยหลังดวยเรือใน 

น้ําแลวเขาคลองจริง ๆ  ในกรณีอยางไร  ที่วามันไมดี  มันใชไมได  มันควรถูกติ. 
อยางที่คุณวานี้  บางทีไปเอาคําเขามาใชผิดก็ได  คือ  คําวา  “ถอยหลังเขาคลอง”. 
นี้เปนคําที่ถูกตอง ;  สอนไปในความหมายที่ถูกตองวาใหถอยหลังเขาคลอง  จึง 
จะถูกตอง  แลวไปยืมคํานี้มาใชอยางผิด ๆ  จึงไดเกิดคําพูดอยางนั้นขึ้นมา ;  นี่มันก็ 
มีทางที่จะเปนไปได ;  ฉะนั้น  ยังไมเปนตัวอยางที่แสดงวา  การถอยหลังเขาคลอง 
แลวมันผิด. 
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ถาม :  คุณประยูรยกตัวอยางวาเรือถอยหลังเขาคลอง  มันผิดอยางไร  ในกรณี 
อยางไร ? 

 
ตอบ :  เกี่ยวกับเรือ  คือตามปรกติ  เรือมันตองเดินหนา.  ทีนี้การที่จะเดิน 

ถอยหลัง  ถือวาเปนการกระทําที่ไมถูกตอง  คือมันคงจะรุมรามหรือวา 
ไมสะดวก  อะไรแบบนั้นแหละครับ  ในแงของเรือ. 

 
ถาม :  มันจะมีไดหรือ  มันจะเปนไปไดหรือที่ใครมันจะแจวเรือถอยหลัง  หรือ 

วาเรือมันถอยหลังเขาคลอง  ในเมื่อมันไมมีเหตุผลสมควร  ใครจะ 
ถอยหลังเขาคลอง ? 

 
ตอบ :ที่ผมเคยเห็นถอยหลังไป  มีครับ ;  เกี่ยวกับนํ้าเชี่ยว ๆ  ที่น้ําเชี่ยวจริง ๆ 

แลวถาจะลงตามน้ํามันจะแรงเกินไป  และชนกอนหิน  เลยตองถอยหลัง 
โดยใชเครื่องคุมอัตราเร็วของเรือคอย ๆ  พยุงไวใหเรือคอย ๆ ถอยลงมา. 

 
ถาม :  อยางนี้  มันไมใชถอยหลังเขาคลอง  มันถอยหลังออกปากอาวนี่. 

ไมถูก  ไมใชเรื่องนี้.  คุณล้ําวาอยางไร ? 
 
ตอบ :  ผมขอสมมติเปนเรือลําหนึ ่ง   ก็มีเจาของเปนคนเกงมีสินคาเต็ม 

ลําแลว  จะไปคาโดยมีกําไรอยางสวยงาม.  แตพอดีหวนคิดถึงความ 
สนุกสนานทางบาน  คิดถึงการเพลิดเพลินทางบาน  เปนตนวาเกี่ยว 
กับผูหญิงหรืออะไรสักอยางหนึ่ง  เหนี่ยวรั้งจิตใจ  จนทําใหไปไมได 
จึงถอยหลังเขาคลอง  ทําใหของนั้นเสียหาย.  ตอนนี้ทําใหตองถอย 
หลังเขาคลอง  ดวยการเห็นแกประโยชนเกี่ยวกับตัณหาราคะ. นี้เปน 
ตนเหตุอยางหนึ่ง  และเกี่ยวกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน   ดวย 
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อายตนะที ่เราตองการ  จึงไดทิ ้งสิ ่งของโดยการถอยหลังเขาคลอง  นี ้ก็ 
มีครับ. 

 
ถาม :  ตัวอยางนี้มันเปนเรื่องของการเลิกลมความตั้งใจ  ที่จะทําการคา  เพราะ 

วาความคิดเลว ๆ มันเกิดขึ้น  ครอบงํา ;  นี่เปนใจความสําคัญ .  ไมมี 
ความหมายของคําวา  ถอยหลังเขาคลองโดยสมบูรณ. 

 
ตอบ :  อีกอันหนึ่งก็มันไปไมรอดจริง ๆ อยางที่วา  ลมก็จัดแรง... 

 
อยางนั้นมันก็ถูกเสียอีก,  มันเปนเรื่องถูกเสียอีก.  อยากจะเห็นวา 

อยางไรที่เรียกวาถอยหลังเขาคลองแลวมันเปนการผิด.  ถาคุณหาตัวอยางมาไมได 
ก็ตองเปนอันวา   จะขอยุตติไวทีหนึ่งกอน  วา  การถอยหลังเขาคลองนี้ไมมีทาง 
ผิด  ไมใชสิ่งที่นารังเกียจ  เปนคําพูดที่มีอยูสําหรับเตือน  สําหรับแนะนําใหแกไข 
ใหมันถูกตอง.   ฉะนั ้นคํานี ้ควรจะถือวา   ลวนแตนํามาซึ ่งผลดี  ไมไดนํามาซึ ่ง 
ผลราย  เปนสิ่งที่ควรถือปฏิบัติใหถูกแกกรณีนั้น ๆ  แลวทําไมคนจึงพากันเกลียด 
คําวา  “ถอยหลังเขาคลอง”.  ถามิใชเพราะเอาคํานี้มาตีความกันผิด ๆ  มันก็ตองมี 
ความหมายอยางอื่น  แลวเราก็ยังหาไมได ;  ใหหาก็หามาไมได  ก็ตองยุติไววา 
เปนสิ่งที่ควรกระทํา  มองดูในแงที่มันควรกระทํา. 

 
สรุปย้ําอีกครั้งหนึ ่งวา  เชนวา  ออกมาปากคลอง  เห็นพายุตั ้งขึ ้นมา 

ก็ตองถอยหลังเขาคลอง,  หรือวา  ออกมาติดเกยตื้น  เพราะเดินผิดคลองก็ตอง 
ถอยหลังเขาคลอง,  หรือออกมาเห็นวาจะพายแกขาศึกในกรณีอยางนี ้ในวันนี้ 
ก็ตองถอยหลังเขาคลอง. 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม ๕๑๘

ถาม :  สรุปความไดวา  คําวา  “ถอยหลังเขาคลอง”นี้  เปนเพียงการแกไข 
ระยะสั้นระยะหนึ่งเทา นั้น ;  ไมใชเปนหลักปฏิบัติที่จะตองปฏิบัติ 
เรื่อยไปอยางไมมีจุดจบ  คือเปนเพียงขอปฏิบัติที่จะตองนํามาใชในคราว 
คับขัน  ชั่วเวลาหนึ่งเทานั้น.  ถูกไหมคุณทอง ?  ไมใชขอปฏิบัติที่จะ 
ใชตลอดไป. 

 
ตอบ :  ครับ  ถูกครับ. 
 
ถาม :  ไมใชขอปฏิบัติที่จะใชตลอดไป  ดังนั้นจึงเปนการถูกตอง.  เดี๋ยวนี้มนุษย 

ในโลกนี้  หรือวาประเทศไทยเราก็ตาม  เรียกไดวาอยูในภาวะคับขัน 
หรือยัง  คุณประยูร ? 

 
ตอบ :  สภาวะเดี๋ยวนี่  จัดวาอยูในภาวะที่คับขันแลว. 
 

ทุกคนควรจะรูสึกอยางนั้นวาอยูในภาวะที่คับขัน  หรือวาเกือบจะดับ 
ขันก็ตาม  ลวนแตตองแกไขทั้งนั้น.  นี่หมายถึงภาวะทางศีลธรรมที่มันเสื่อมทราม 
ลง   เสื ่อมทรามลง ;  เพราะมันเดินไปผิดทาง  คือผิดครรลองของศีลธรรม 
อุปมาเหมือนกับอะไรดี  ใน ๓ อยางที่เราออกนามมาแลว. 
 
ถาม :  ภาวะคับขันทางศีลธรรม   ของประเทศไทย   เรานี้   จะเปรียบกับ 

อุปมาอันไหนดี  ใน ๓ อยางนั้น ? 
 
ตอบ :  ตองเปรียบกับเรือจะออกแลวมันมีมรสุมตั้งเคา   ครับ. 

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

www.buddhadassa.in.th



การถอยหลังเขาคลอง ๕๑๙

ถาม :  คุณประยูรละ  เปรียบกันอันไหนดี ? 
 
ตอบ :  ตอนนี้ผมเปรียบวา  มันเกยตื้นไปไมได. 
 
ถาม :  เอา,  คุณล้ํา  ละ ? 
 
ตอบ :  ผมวาทั้งเกยตื้น   และพายุมันกําลังพัดมาแลว. 
 

เอา,  ลงคลองกันที.  เพราะวาขาศึกมา  เราตอง “ถอยหลังเขาคลอง” ; 
มันก ็พอจะมองเห ็นได  ;  คําว าข าศ ึกไม จําเป นต องเป นบ ุคคล   หรือเป นเรื ่อง 
ทางวัตถุเสมอไป  ;  เปนเรื ่องทางจิตใจก็ได.  ขาศึกคือกิเลส  คือความวินาศนะ 
มันกําล ังมาแลว  เราจะตองเตรียมสู ให ด ี.  “ถอยหลังเข าคลอง”  หมายความ 
วา  เตรียมตอสูใหดี ;  ควรจะมองเห็นในแงนี้   ดวยกันได. 

 
ถาจะถือวาคอมมิวนิสตเปนขาศึก  เราจะพายแพแกคอมมิวนิสต  เพราะ 

วาเราเตรียมตอสูไมดี ;  ฉะนั้นเราก็ถอยหลังเขาคลองเพื่อจะเปนคอมมิวนิสตที่เหนือ 
กวา  แลวเราก็จะชนะคอมมิวนิสตธรรมดาได.  นี่เปนความเห็นของอาตมา. 

 
อยากจะฝากไวดวย  วาถาจะปองกันตอสูกับคอมมิวนิสต  ก็ตองเปน 

คอมมิวน ิสต   ที ่ด ีกว า,  หรือถ าม ีภ ัยจากสังคมนิยม   เราก ็จะเป นส ังคมนิยมที่ 
เหนือกวา  ที ่ม ันด ีกวา  เราก็ชนะได ,  หรือแมแต ประชาธิปไตย   ถาม ันเลวราย 
เปนประชาธิปไตยที ่เลวทราม   อยางที ่เห็น  ๆ อยู   เราก็ตองเปนประชาธิปไตย 
ที่เหนือกวา  ที่ถูกกวา  เราก็จะเอาชนะได. 
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เพ ราะฉะนั ้น ส ร ุป ค วาม ได ว า   ต อ ง เป น ชน ิด ที ่ถ ูก ก ว า   ด ีก ว า 
เหน ือกว า   จ ึงจะ เอาชนะได  ;  ฉะนั ้น   การถอยหล ัง เข าคลองนี ่  ก ็เพื ่อจะ 
เตรียมตัวใหมันถูกตอง  ใหมันดีกวา  เหนือกวา  สําหรับเผชิญหนากับขาศึก,  หรือ 
การปรับปรุงเสียใหม   ใหมันลงคลอง  ลงรอง  ลงรอย   ในเมื่อมันมีการเดินผิด 
คลองจนเกยตื้น. 

 
รวมความแลวก็เห็นวา  มันเปนการกระทําที่ถูกตอง,  การถอยหลัง 

เข าคลองนี ้  เป นการกระทําที ่ถ ูกต อ ง  ;  ฉะนั ้น   ควรจะนํามาใชได .  เป น 
อันยุติกันที  วาเรายอมรับวา  จะใชวิธี  “การถอยหลังเขาคลอง”  แหงความถูก 
ตองกันเสียใหม ;  หลังจากที ่เด ินมาผิดทางก็ดี,  เดินมาอยางไมเหมาะสมก็ดี, 
เดินมาอยางไมพรักพรอมก็ดี,  หรือวา ทําอะไรผิดพลาดไป   ลวนแตมีทางที่ 
จะเสียเปรียบ  ก็ดี ;  ถอยหลังเขาคลองมาเพื ่อปรับปรุงใหถูกตองกันเสีย 
ใหม  แลวจึงจะออกตอไป. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ภาวะศีลธรรมในประเทศไทยเรา   เรียกวาเสื ่อมทราม   มี 

อาชญากรรมมากขึ ้น  ;  ถาขืนเปนอยู ในระดับนี ้  จะตองวินาศเปนแนนอน . 
เพื ่อ จะป อ งก ันอ ันตรายนี ้  แก ไข   หรือ ว า ระง ับ อะไรก ็ต าม   จะต อ งม ีก าร 
กระทําใหมันถูกตอง  ในทางศีลธรรม  เรียกวา ตองมีการถอยหลังเขาคลองใน 
ทางศีลธรรม  ;  กลับไปมีศ ีลธรรมที ่ถ ูกต อง .  นี ่เร ียกวาเป นเหตุผลอยู ในต ัว 
แลว  มีเหตุผลชัดเจนอยูแลว ;  วาเราจะตองถอยหลังเขาคลองอยางหลีกเลี่ยงไมได. 
 

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

www.buddhadassa.in.th



การถอยหลังเขาคลอง ๕๒๑

อยางเรือเกยตื้นแลว  ตองถอยหลังใหลงคลอง  แลวคอยเดินตอไป 
มันก็จะมีความถูกตอง  คือมีการกลับมาแหงศีลธรรม   ก็ปลอดภัยได  ;  เพราะ 
ฉะนั ้น   เราพูดไดเลยวา  การกลับมาแหงศีลธรรม   คือการถอยหลังเขาคลอง. 
นี่พูดเฉพาะกาล  เฉพาะเหตุที่มีอยูจริงสําหรับพวกเราเวลานี้  หรือวาทั้งโลกก็ได ; 
แตคงไมมีใครฟง. 

 
เราท าทาย   ที ่จะพ ูดว าทั ้ง โลกก ็ได   อยู ในฐานะที ่จะต อ งม ีการ 

กลับมาแหงศ ีลธรรม   ในลักษณะที ่ถอยหลังเข าคลอง  ;  เพราะเราถ ือวาแต 
ก อนนู น   เรา เคยอยู ในคลอง   ม ีศ ีล ธ รรม  ;  โดย เฉพาะอย างยิ ่ง   ล วนแต 
เป นผู เครงครัดในศาสนา ,  หรือในวัฒนธรรม    เป นตน   อยู ด วยกัน   ทุกชาติ 
ทุกภาษา  ทุกมุมโลก ;  นับตั้งแตคนปา  กระทั่งวาคนที่มันเจริญถึงที่สุด  เคยอยู 
ในคลองของศีลธรรม,  ถือศาสนา  เกลียดบาปกลัวบาป  รักบุญ  มีจิตใจประกอบ 
ไปดวยธรรม   ในยุคหนึ ่งสมัยหนึ ่ง ;  มันเพิ ่งมาเปลี ่ยนแปลงในสมัยที ่ว ัตถ ุก าว 
หนา  สรางความเอร็ดอรอยแกอายตนะมากเกินไป  จนเกิน  จนเฟอ  จนมนุษยลืม 
ตัวไป  หันไปบูชาวัตถุ  ความเอร็ดอรอยทางวัตถุโดยไมคํานึงถึงศีลธรรม. 

 
ศีลธรรมน้ีเพิ่งเสียไป  เพิ่งเสื่อมทรามไป  เมื่อวัตถุนิยมเขามา,  หรือเมื่อ 

มนุษยเร่ิมเดินออกนอกคลองของศีลธรรม  มัวไปหลงในเรื่องของวัตถุนิยม.  สรุป 
ความไดวา  มันเคยถูก  เคยอยูกันอยางสงบนะ,  แลวคอย ๆ ผิด  คอย ๆ ผิด  คอย ๆ  
ผิด   มากขึ ้น   จนผิด เหล ือ ที ่จะทนได   ฉะนั ้นจ ึงต องถอยหล ังเข าคลอง  ;  จึง 
มองไมเห็นวา นาตําหนิติ เตียน   หรือนารังเกียจที่ตรงไหน   สําหรับคําวา  “ถอย 
หลังเขาคลอง”. 

 
....         ....         ....         .... 
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ถาม :  ทีนี ้  ดูทั ่ว ๆ ไป   เป นหลักสําหรับสังเกตคราว ๆ  วาอะไรที ่ทําใหเด ิน 
ไป   ผิดไกลออกไปทุกที  จนอยู ในลักษณะที ่ว า  มันควรจะเปลี ่ยน 
หรือถอยหลังกล ับมา ?  ในอุปมาของเราเกี ่ยวกับตนไม ทางศ ีลธรรม 
เราแบ งต นไม เป นชั ้นรากฐาน   ชั ้นลําต น   และชั ้นส ุดยอด .   ชั ้นราก 
ฐานเรารวมเรียกวาอะไร ?  คุณทองนึกไดหรือเปลา  ที่เปนชั้นรากฐาน 
ของตนไม  เราเรียกวาอะไร ? 

 
ตอบ :  อุดมคติ  ครับ. 
 
ถาม :  เรียก   อุดมคติถูกตอง  ที่ เปนรากฐานของตนไม .  ที่ เปนตน   เปนลํา 

ของตนไมเราเรียกวา  อะไร ? 
 
ตอบ :  การปฏิบัติที่ถูกตอง. 
 
ถาม :  การปฏิบัติที่ถูกตอง  หรือสุปฏิปตติ.  แลวพอถึงปลายยอดของมัน  สุด 

ยอดของมันเราเรียกวาอะไร ? 
 
ตอบ :  สันติภาพ  ครับ. 
 

สันติสุขหรือสันติภาพ   ในฐานะเปนยอดสุดของตนไม.  นี ่แสดง 
วาค ุณทองเข าใจ   และจับฉวยได เก ง.  ขอใหท ุก  ๆ  คนย้ําห ัวขอนี ้ไวให แม นยํา 
วา   ตน ไม ทางศ ีล ธรรมของ เรา   มีราก เป นอ ุดมคต ิถ ูกต อ ง ,  มีต นลํา เป น 
สุ ปฏิ ป ตติ   ปฏิ บั ติ ถู กต อ ง ,  มีปลายยอด เป นสั นติ สุ ข  หรือสั น ติ ภ าพ . 
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นี้มันเนื่องกันมาถึงเหตุการณที่กําลังเปนอยู  ขอใหคอยฟงใหดีเมื่อ 
อาตมาจะกลาววา   เรามีอุดมคติที ่ถูกตองเปนรา  ก็หมายความวา  เรามีสิ ่งที่ 
เขาเรียกกันอยางสมัยใหม  คําพูดสมัยใหม  ปจจุบันนี้วา “คานิยม”. 

 
ประการที่  ๑.  เราตองมีคานิยมที่ถูกตอง ;  หมายความวา  ที่เรา 

ทําไปทั้งหมดนั้น  เราตองการอะไรเปนความถูกตอง.  ถามันเปนเรื่องวัตถุ  “คา 
นิยม”  ของมันก็คือประโยชนที่จะไดจากวัตถุนั้น  แตมันมิไดถูกเสมอไป ;  ถามันเปน 
ไปเพื่อกิเลส  มันก็ตองเปนคานิยมที่ผิด ;  อยางวาจะมีเครื่องใชไมสอย  ที่ดีที่แพง 
ที่ประดิษฐขึ้นใหม,  แตใชไปในทางที่ทําสัตวใหมึนเมา  ใหโง  ใหหลง  จนกระทั่ง 
เสื่อมเสียศีลธรรม  ก็ตองเรียกวา  เรามีคานิยมที่ตั้งไวผิด  คือเอาเอร็ดอรอยทางเนื้อ 
ทางหนังเปนคานิยม ;  ไมเอาความสงบสุข  สันติสุข  สันติภาพ  วาเปนคานิยม. 

 
เหมือนกับ   ซื้อเครื่องบันทึกเสียงมาเลนเพลง  อยางนี้ ,  เพราะคา 

นิยมของคนโง  จึงซื ้อเครื ่องบันทึกเส ียงมาเลนเพลง  ;  แตเขาก็ไม ยอมรับวา 
อยางนั้น  เขาถือวา  มันถูก  เพราะสตางคของเขา ;  เขาก็ซื้อสิ่งที่แพง ๆ เหลานั้น 
มาเลนเพลง  และก็ เพลงเลว ๆ  ดวย .  เราอยูที่ วัดนี้    จะใชเครื่องบันทึกเสียง 
สําหรับทํางาน  ที่เปนการอบรมสั่งสอน  เผยแผอยางถูกตอง ;  อยางนี้ก็เรียกวา 
มันมีคานิยมตางกันมาก. 

 
หรือจะเอาทีเดียวหมดเลยวา  ชีวิตของเรานี้เกิดมาทําไม ?  ควรจะ 

ไดอะไร ,  หรือเพื ่ออะไร ?  เราวาดคานิยมของการเก ิดมา  ไวอยางถูกตอง 
หรืออยางผิดพลาด, หรือวามันต่ําเกินไป  มันไมสูงถึงขนาดที่ควรจะสูง.  สมัยหนึ่ง 
เขาเคยมีคานิยมอยางหนึ่งในสิ่งนั้น ๆ ที่เขามี   ตอมาถึงสมัยนี้  มันก็ไดเปลี่ยนไป 
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เปนอยางอื่น  จนถึงกับจะเรียกวา  ตรงกันขามเอาเสียทีเดียว.  ฉะนั้น  การวางคา 
นิยมอยางผิด  ๆ  กําหนดกันอยางผิด  ๆ  นี ้  ก็เปนประการหนึ ่งที่จะตอง 
ถอยหลังเขาคลอง. 

 
ไปศึกษาใหรูดีรูชั่ว  รูผิดรูถูก  รูจักสุขทุกขอยางถูกตองตามกฎเกณฑ 

ของธรรมชาติ  แลวก็จึงจะสามารถกําหนดคานิยมของอะไร ๆ ไดอยางถูกตอง. 
 

ถาม :  คําวา  ถูกตอง  นี้เอาอะไรเปนเครื่องวัด  เอาอะไรเปนหลัก  แลวตัดสิน 
วาถูกตอง  คุณทอง ? 

 
ตอบ :  เอาความปรกติเปนหลัก  ครับ. 
 
ถาม :  ขยายความของคําวา  ปรกติ  ออกไปใหคนเขาฟงงายสักหนอย. 
 
ตอบ :  คือทุกอยางจะไมกอความเดือดรอน  ใหแกตนเองและผูอื่น. 
 

นั่นแหละ  ถูกพอแลว  อยาพูดมาก ;  เทานั้นพอแลว  เมื ่อตนเอง 
และผูอื่นไมเดือดรอนก็พอแลว.  อยาพูดใหมันหลายคําไป  มันจะจํายาก.   ความ 
ถูกตองมันอยูที่ไมทําใหใครเดือดรอน,  หรือถาจะพูดอีกทีหนึ่ง  ก็วา  มันไมทํา 
ใหเกิดปญหาขึ้นมา   นั ่นแหละคือถูกตอง .   ฉะนั ้น   ถาเรารูจักจัดรูจัก 
ทําสิ ่งตาง ๆ  ใหมีคานิยมไปในทางจะตัดปญหา  คือความยุ งยากลําบาก 
เดือดรอน   ระส่ําระสาย   ของมนุษยใหหมดไป   ใหหันมานิยมสันติสุข 
หรือสันติภาพ  ;   นั่นแหละ  เปนยอดสุดของธรรมะอยางสมัย โบราณ  
ที่เคยเครงครัดในทางศาสนา. 
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เดี๋ยวนี้  เขาไปนิยมเอาเรื่องสวยงาน  สนุกสนาน  เอร็ดอรอย ยิ่งตาม 
ใจกิเลสไดเทาไรยิ ่งดี ;  ยิ ่งสงเสริมใหเขามีกิเลสมาก  เขาก็รู ส ึกอรอยมาก . 
เขาไปรูวานี่ตองการอยางนี้  นี่คือสิ่งที่ควรจะถูกตอง,  อันนี้คือสิ่งที่ควรจะถือวา 
ถูกตอง.  เรื่องอาหารการกินก็ดี  เรื่องเครื่องนุ งหมก็ดี  ที่อยูอาศัยก็ดี  หยูกยา 
ก็ดี,  ปจจัยสี่ที่จําเปนมันเปลี่ยนคานิยม  ไปเปนเรื่องของการสงเสริมกิเลสเสียหมด ; 
เรียกวา  มีอุดมคติผิด  หรือจะเรียกวา  มีคานิยมที่ผิด. 

 
เมื่ออุดมการณมันผิด  ก็มิใชอุดมคติ  ไมควรจะเรียกวา  อุดมคติ ; 

เพราะเราถือกันวา  อุดมคติแลวตองถูกตอง.  แตถาถือวา  อุดมคติผิดได  ก็ตอง 
เปลี่ยนวาใหมันมาเปนอุดมคติที่ถูกตอง ;  เมื่อคานิยมมันทําไปดวยความโงเขลา 
เบาปญญา  ก็ตองเปลี่ยนมาใหมันมีคานิยมที่ถูกตอง  คือไมทําใหปญญาเกิดขึ้น. 

 
ถาม :  นี่เปนการถูกตองตามอะไร   คุณทอง ?  ตามกฎตามเกณฑ  ตามหลัก 

ของอะไร ? 
 
ตอบ :  ตามกฎของธรรมชาติ  ครับ. 

 
ถาเราพูดอยางนี้  เขาหัวเราะนา ;  แตวามันเปนการถูกตองที่สุด. 

ความถูกตองนี ้  ตองถูกตองตามกฎเกณฑของธรรมชาติ  ฝนธรรมชาติ 
ไปไมได.  ถาเราจะสรางสันติสุขสันติภาพ  มันตองถูกตองตามกฎเกณฑของ 
ธรรมชาติ ;  แตเดี ๋ยวนี ้เราใชคําพูดมันผิดกัน  ตางกัน.  บางคนเขาหัวเราะวา 
ตามธรรมชาติก็คือไมมีสติปญญาอะไรเลย ;  ไมรูวา  ตามธรรมชาตินั่นแหละคือ 
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สติปญญา  ตายตัว  สูงสุด  แกไขไมได,  คือถูกตองตามกฎของธรรมชาติ 
ที่จะทําใหเกิดสันติสุข  หรือสันติภาพขึ้นมา. 

 
ทีนี้  คนเดี๋ยวนี้  เขาไมเอาถูกตองตามกฎเกณฑอันนี้ ;  เขาเอาถูก 

ตองตามกิเลสของเขาเทานั้น,  เขาจะมีความเอร็ดอรอยทางตา  หู  จมูก ลิ้น กาย 
ใจ  ไดอยางไร  เขาถือวา  นั่นเปนความถูกตอง.  แลวในยุคที่ประชาธิปไตย 
เฟอเปนบาเปนหลังดวยแลว  ตางคนตางมีสิทธิ  มีเสรีภาพ  ที่จะทําไดอยางนั้น ๆ ; 
คนอื่นอยามาทักทวง  อยามาวากลาวเลย ;  เราจะมีประชาธิปไตย  เรามีเสรีภาพ. 
ประชาธิปไตยชนิดนี้แหละจะทําลายโลก  ไมใหมีธรรมะเหลืออยูเลย. 

 
ฉะนั้น  คานิยมของประชาธิปไตย  ก็ควรจะเปลี่ยนดวยเหมือนกัน, 

ใหถือวามันมีคาตอเมื่อเปนประชาธิปไตยของบุคคลที่มีศีลธรรม.  ถาประชาชน 
หรือบุคคลไรศีลธรรมแลว   ประชาธิป ไตยคือสิ ่งที ่ เลวรายที ่ส ุด   ไมมี 
อะไรเลวรายเทา   คือการที ่สามารถปลอยไปไดตามอํานาจของกิเลส 
ตัณหาของตน ๆ.  ระวังใหดี  แมแตคานิยมของคําวา  ประชาธิปไตย  ก็จะ 
ตองเปลี่ยน  ;  แลวก็จะมีคา   เฉพาะประชาธิปไตยที ่ประกอบอยู ดวย 
ศีลธรรมเทานั้น. 

 
ปจจัยทั้งหลายมันก็มีคา  แลวแตวาเราจะใชมันไปอยางไร ;  ใชผิด 

ก็ทําลายบุคคลนั้น,  ใชถูกก็สงเสริมบุคคลนั้น.  เปนอันวาเราจะถอยหลัง 
เขาคลองเปนประการแรก  ;  คือเรื่องของคานิยมทั้งหลาย   ที่เดินมาผิด 
นี้จะตองเดินกลับไปสูความหมายที่ถูกตอง  มีคานิยมที่ถูกตองในทุกอยางที่มีคา. 
 

....         ....         ....         .... 
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ประการที่ ๒.  ทีนี้  ถัดมาอีก  พูดอยางสมัยกับเขาบาง  นี่กระดาก 
เต็มทีแลวนะ,  ขอบอกกันดวยวากระดากเต็มที  ที่จะพูดคําสมัยใหม  แตก็ตอง 
พูด .  เขาพูดวา   คานิยม  ;  แลวก็จะพูดวา   จุดยืน ,  จุดยืนอันมั ่นคงอีก  
คําวา “จุดยืนอันมั่นคง”  นี่พูดกันดื่นไปหมด  ในปากของคนสมัยนี้และตามหนา 
หนังสือพิมพ. 

 
จุด ย ืนที ่มั ่น ค ง   หมายความวา   เร าม ีห ล ัก อะ ไรอ ันหนึ ่ง   ซึ ่ง 

จะยึดถือเปนหลักตายตัวสําหรับปฏิบัติ ;  ทีนี ้การปฏิบัตินี ่  มันก็เปนไปตาม 
ทิฏฐิ  หรือความคิด   ความเห็นของคน .  เมื ่อคนมันตกเปนทาสของวัตถุ, 
มีกิเลสเปนนาย  ;  แลวจุดยืนของมันก็คือ   ที ่นั ่นแหละ   ยืนอยู ด วยกิเลส   ยืน 
อยู ดวยความโงเขลา,  ยึดมั ่นอยู ในสิ ่งเลวรายที ่จะทําลายตัวเอง  กลายเปนที่ 
ยืนอันมั่นคง. 

 
อย างนี ้เรา   ไม เร ียกว า   ส ุปฏ ิบ ัต ิ  ค ือ   ไม ใช ปฏ ิบ ัต ิด ี  ปฏ ิบ ัติ 

ชอบ ;  เพราะมันไมไดยืนอยู อยางถูกตอง.  มันยืนอยู อยางมั ่นคง  ดวยอํานาจ 
ของกิเลส   และผิดที ่ส ุด ,  ผิดพลาดที ่ส ุด   คือย ืนอยู ในท ามกลางก ิเลส 
แ วด ลอ ม อ ยู ด ว ย กิ เ ล ส  ;   ให ก ิ เ ล ส จูง จ ม ูก ไป ,   ให ก ิ เ ล ส มัน ไส หัว ไป ,   
ไปทําอะไรตามที่กิเลสมันจะตองการ.  เดี๋ยวนี่คนเขามีจุดยืนที่มั่นคงของเขาอยางนี้ ; 
พูดใหชัดก็คือ  ประโยชนของเขานั ้นแหละ ;  เขามีจุดยืนอยูที ่ประโยชนของเขา 
ที ่เขาจะได ;  โดยไมต องมองวา  จะดีหรือชั ่ว  จะผิดหรือจะถูก,  จะเปนธรรม 
หรือไมเปนธรรม,  จะประกอบไปดวยศีลธรรม  หรือไมประกอบไปดวยศีลธรรม ; 
เขาไมรู,  เขาจะเอาแตประโยชน. 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม ๕๒๘

การไดมาซึ ่งป ระ โยชนสําหรับ เขา เทานั ้น   เป นจุดยืนที ่ถ ูก 
ตอง ;  ตางคนตางเปนอยางนี้กันมากขึ้น ๆ  ในโลกสมัยปจจุบัน.  จะหาวาดา 
ก็เอา  ไมรูวาจะพูดอยางไร ;  ก็ตองยอมรับวา  เปนคนดา  เปนคนพูดจาหยาบ 
คาย ;  วา  คนทั้งโลกกําลังบูชาวัตถุ  ก็มีจุดยืนเหนียวแนนมั่นคงอยูที่การไดมา 
ซึ ่งวัตถุ  ตามวิธ ีนั ้น  ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ ่ง   คือการเห็นแกตัว ,  แลวเอา 
เปรียบผูอื่นโดยทุกวิถีทาง. 

 
เขายืนอยูบนจุดที่จะไดเปรียบผูอื่นโดยทุกวิถีทาง ;  เขาถือวาเปน 

จุดยืนที่ดีที่สุด  ที่ถูกตองที่สุดของเขา  แตกอนนี้มันไมเปนอยางนั้น.  สมัยเมื่อ 
มนุษยในโลกยังเครงครัดในพระศาสนาอยู  มันไมเปนอยางนี้ ;  คนที่ทําอยางนี้ 
ถูกแชง  ถูกดา  ถูกประณามกันทั้งบานทั้งเมือง.  แตเดี๋ยวนี้ไมมี  ไมมีใครแชง 
ไมมีใครดา ;  เพราะมันกลับเปนอยางนั้นกันเสียหมดทั้งบานทั้งเมือง  เลยไมรูวา 
ใครจะดาใคร. 

 
นี่เรียกวามนุษยทั ้งหมด   หรือวา  โลกทั ้งหมด   มีจุดยืนที ่ไมถูก 

ตอง คือมีจุดยืนสําหรับจะพลัดลงไปในเหว  ในอบาย.  เราจะตองถอยหลังเขา 
คลองดวยการเปลี่ยนจุดยืน   เปลี่ยนจุดสําหรับที่จะยืนกันเสียใหม ;  อยาไป 
ยืนยันอยางนั้น.  ตองหันหาความถูกตอง  และยึดมั่นอยางเหนียวแนน  ใน 
การประพฤติกระทําที่ถูกตอง ;  จะเรียกวา  พระเจาก็ได  จะเรียกวา  พระธรรมก็ 
ได,  จะเรียกอยางภาษาวิทยาศาสตรวา  ความถูกตอง  ก็ได,  ใหสมดุลยแลวก็ 
ไมมีปญหาเกิดขึ้น ;  นี้ก็เปนความหมายอยางเดียวกัน. 
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พระเจาที ่ถ ูกตอง ,  พระธรรมที ่ถ ูกตอง ,  ก็ค ือความถูกตอง 
ที ่ถ ูกตอง.  ควรจะเอาสิ ่งนี ้ขึ ้นมาเปนเครื ่องยึดเหนี ่ยว  เปนจุดยืน   ไมใหกาว 
ขาพลาดออกไปจากแนวนี้   จากจุดนี้ .  ฉะนั้น   เราจะตองถอยหลังเขาคลอง 
ประการที่  ๒  ก็คือมีจุดยืนที ่ถูกตอง,  กลับไปสูหรือกลับมาสู  แลวแตจะเรียก. 
วา กลับสูจุดยืนที่ถูกตอง. 

 
....         ....         ....         .... 

 
ประการที ่  ๓  อันส ุดท าย   เร ียกว า   ยอดปลาย .  อันแรกค ือ 

รากฐาน ,  อันที ่สอง  คือลําตน   อันที ่สามคือ   ยอดปลาย ,  ดอกกับผล  ;  เรา 
จะมีสันติ  เปนดอกผล ;  ฉะนั้นเราจะมีรสนิยมอันถูกตอง. 

 
รสน ิยม ก ับ ค าน ิย ม   ไม เห ม ือ นก ัน  ;  รสน ิยมนี ้ข อพ ูด ต รง  ๆ  

เลยวาสิ่งที่จะรูสึกดวยลิ้น  แตมันเปนลิ้นทางวิญญาณก็ได.  ถาลิ้นทางรายกายก็กิน 
เผ็ด  ขม  เปรี้ยว  หวาน  อะไร  นี่มันทางลิ้นธรรมดาสามัญ ;  แตถาลิ้นทางวิญญาณ 
ทางจิตนั ่น   คือวา  เป นลิ ้นที ่จะรู รสของสันติ  คือนิพพาน  ;  สันติ แปลวา 
สงบ  เย็น ;  นั่นคือนิพพาน. 

 
รสนิยมที่ถูกตอง  สําหรับลิ้นทางวิญญาณตองเปลี่ยนใหมันถูกตอง ; 

เคยนิยมรสของบุญกุศล,  เคยนิยมรสของ  มรรค  ผล  นิพพานเคยนิยมแตรสอยางนั้น 
มีสิ่งเหลานั้น  เปนรสนิยม ;  แลวก็เคยถูกกระทํากันมา. 

 
พวกที ่ม ีพ ระ เจ า   ก็บอกวา   การได ไปอยู ก ับพระ เจ า เป นสิ ่งที่ 

สูงสุด   มีค าที ่ส ุด  ;  แลวก็เป นรสนิยมสูงสุด   อยู ที ่นั ่น .  เขาก็หวังที ่จะ ไป 
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อยูรวมกับพระเจาทั้งนั้น.  รํารวย  สวยงามอยูที่นี่เปนเรื่องเล็กนอย  เปนเรื่องขี้ผง 
พูดภาษาที่โสกโดกสักหนอย ;  แตคนเดี๋ยวนี้มันกลับถือวา  เอร็ดอรอยกันที่นี่ 
นี่เปนเรื่องทั้งหมด  เปนเรื่องสูงสุด ;  ไปอยูกับพระเจานั่นเปนเรื่องขี้ผง  เขาก็เลย 
ไมสนใจ. 

 
เชนเดียวกับพุทธบริษัทซึ่งอาจจะเปลี่ยนถึงกับวา  เรื ่อง  มรรค 

ผล   นิพพาน   เปนเรื ่องขี ้ผง ,  เรื ่องเอร็ดอรอย   สนุกสนาน   สวยงาม   ที่นี่ 
คือเรื่องประเสริฐท่ีสุด ;  รสที่จะไดมาทางตา  หู  จมูก  ลิ้น กาย  ทางเนื้อทางหนัง 
นี่คือสิ่งประเสริฐท่ีสุด ;   จนมีคนกลาพูดวา  ถาเกิดมาไมไดอิ่มไปดวยกามารมณ 
แลวมันก็ เสียชาติ เกิด  ;  เขาจึงหวังวาอยางไร ๆ ก็ตองยึดเอาเรื่องอิ่มดวย 
กามารมณนี้ไวกอน  จึงตั้งหนาตั้งตาหาปจจัยแหงกามารมณ. 

 
นี่เรียกวารสนิยมของเขามีอยูเพียงเทานี้  แลวเดินมาจนผิดทาง  เปลี่ยน 

จากท่ีเคยมีมาแตกาลกอนนูน  ซึ่งพอจะพูดไดวา  มันเหมือนกับตะโกนกันไดยิน ; 
ไมใชนาน หรือไกลเกินไป.  มันพอจะตะโกนกันไดยิน,  คือชั้นปูของเรานี้พอ 
จะตะโกนกันไดยิน,  หรือตอใหอีกชั้น  คือวาชั้นพอของปูของเราก็ตะโกนไดยิน. 

 
เขาไมนิยมบาบอ  เหมือนลูกหลานสมัยนี้ดอก.  เขาไมมีรสนิยม 

ที่บาบอ  เหมือนลูกหลานสมัยนี้ ;  รสนิยมของพอของปู  ยังมั่นคงในความสงบ 
ในพระธรรม  ในศาสนาอยู  นี่ก็ควรจะเรียกวาตะโกนกันไดยินอยูหยก ๆ. ทําไม 
มันเปลี่ยนไปถึงขนาดที่วาไมรูจักกันเลย ?  แลวระวังใหดีเถอะ  แมชั ่วอายุ 
คนเดี ๋ยวนี ้  มันก็ยังเปลี ่ยนไปอยางนาตกใจ ;  รสนิยมก็ดี  คานิยมก็ดี  มัน 
เปลี่ยนอยางนาตกใจ.  สําหรับความรูสึกของอาตมาเปนอยางนี้. 
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เพิ ่งส ัง เกต เห ็นวาม ัน เพิ ่งจะอะไรล ะ  ;  ขออภัย เถอะ   วา เพิ ่งจะ 
บากันขนาดหนัก  ก็เมื ่อเร็ว ๆ นี ้.  เมื ่อเรายังเด ็ก ๆ มันก็ไมไดบ ากันขนาดหนัก 
ถึงอยางนี ้ ;  เพราะคานิยมมันยังไมไดเปลี ่ยน   รสนิยมยังไม ไดเปลี ่ยน  ;  คน 
ยังหว ังความสงบก ันอยู ท ุกคน .  เดี ๋ยวนี ้คนหวังแต ประโยชน   ไม ม ีคําว าสงบ 
ฉะนั ้นจึงฆากัน  ทําลายลางกัน  ทําความเขาใจกันไมได.  กําลังพูดกันไมรู เรื ่อง 
ในขอวา  “  เราจงมาทําความสงบกันเถิด “ 

 
นี ่พ ูด ก ัน ไม รู เ รื ่อ ง   ฉ ะนั ้น จ ึงม ีก า รฆ า ก ัน   ที ่เ ร ีย ก ว า โด ย ผู ก อ 

การร าย   หรือ ไม ร าย   หรืออะ ไรก ็ส ุดแท .  ม ันม ีก ารฆ าก ันมากขึ ้นท ุกท ี ๆ  
เพ ราะพ ูดก ัน ไม รู เ รื ่อ ง  ;  แม อ ุดมคต ิท างการ เม ือ ง ,  เรื ่อ งล ัท ธ ิก าร เม ือ ง , 
เกี ่ยวกับสงคราม   เกี ่ยวกับเศรษฐกิจอะไรก็ตาม   มันพูดกันไมรู เรื ่อง .  เพราะ 
เอาคานิยมทางกิเลส  เปนสิ่งสูงสุดกันไปเสียหมด  มันก็พูดกันไมรูเรื่อง. 

 
ถาเปลี่ยนไปสูรสนิยมอันถูกตอง  ก็หาความสงบสุขตามแบบของความ 

เส ียสละ ,  อดกลั ้นอดทน  ;  ไม ต องลางด วยเล ือด   ลางด วยน้ําสะอาด   มันก็ 
สงบสุขกันได.  ฉะนั ้น   จึงขอพูดอันดับสุดทายนี ้ว าเราจะ   ตองเปลี ่ยนรสนิยม 
กัน เสียใหม  ใหถูกตอง   คือถอยหลัง เขาคลอง   ในทางรสนิยมนี้  
ใหถูกตอง  ประการที ่ ๓ ซึ่งเปนอันสุดทาย  คือชั้นยอด  ชั้นใบ  ชั้นดอก  ชั้นผล 
ก็เปลี่ยนเสียใหถูกตอง. 

   
....         ....         ....         .... 

 
ส ว นที ่เป น รากก ็เป ลี ่ย น ให ถ ูก ต อ ง ,  ที ่เป น ลํา ต น ก ็เป ลี ่ย น ให 

ถูกต อ ง ,  ที ่เป นยอดสุดก ็เปลี ่ยน ให ถ ูกต อ ง   ที ่เป นชั ้น ราก เปลี ่ยนคาน ิยม 
เ ส ีย ใ ห ถ ูก ต อ ง  ;  ใ ห เ ป น  ค า น ิย ม  ที ่แ ท จ ร ิง   ที ่ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ธ ร ร ม . 
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ตรงกลาง   คือลําตน   ก็ใหมันมีจุดยืนที่ถูกตอง ,  ประกอบอยูดวยธรรม . 
ในตอนยอด   ก็ใหมันมี  รสนิยม   อันถูกตอง .  บูชารสของความถูกตอง 
หวังจะดื่มกินรสจากความถูกตอง,  เปนการถอยหลังเขาคลองอยางสมบูรณ  คือ 
ถอยหลังเขาคลองของสิ่งที่เรียกวา  อุดมคติ  หรือคานิยม,  ความถูกตองของ 
สุปฏิบัติ,  หรือของจุดยืนอันมั่นคง. 

 
เมื่อเราพูดวา  “คาของสันติภาพหรือรสนิยมอันถูกตอง”,  นั่นแหละ 

เปนหลักใหญ ๆ ที่เราจะตองนึก  เราจะตองพูด  เราจะตองปรึกษาหารือกัน.  ถา 
เราจะตองการใหศีลธรรมกลับมา   เราก็จะทําความเขาใจกันหนอย   ใน 
ระหวางเพื ่อนมนุษยทั ้งหลายวา   เราจงพากันถอยหลังเขาคลองใหถูก 
ตอง,  สําหรับทั้ง  ๓  นี้  :  คือถูกตองทั้งที่ราก  ถูกตองทั้งที่ลําตน  ถูกตอง 
ทั้งที่ยอด  และดอก  ผล ;  แลวก็จะมีการกลับมาแหงศีลธรรม. 

 
การกลับมาแหงศีลธรรม   ก็คือการถอยหลัง เขาคลองแหง 

ความถูกตอง ;  เมื ่อยังไมผิด  ไมมีการผิดพลาด   ก็ไมตองมีการถอยหลัง 
เขาคลอง  ไมตองเหน็ดเหนื่อยอะไร.  ดํารงอยูในคลอง  ไมตองเหน็ดเหนื่อยอะไร. 
ตอเมื ่อมันผิดคลอง  เมื ่อใดมันผิดคลอง ;  เมื ่อนั้นจึงจะตองเอะอะกันบาง 
เหนื่อยกันบาง  เพื่อจะดึงกลับมาสูคลอง.  ฉะนั้น  การถอยหลังเขาคลองนั้น 
ไมใชสิ ่งที่จะตองทําตลอดกาล ;  แตเปนสิ่งที่ตองทําเฉพาะครูยาม  เฉพาะชั่ว 
ขณะที่มันผิดพลาดเทานั้น.  เมื่อเดี๋ยวนี้ผิดพลาด  แลว เราก็จะตองทํา,  เปน 
โอกาสที่จะตองทํา. 

 
....         ....         ....         .... 
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ทีนี ้  อะ ไรที ่จ ะ เป น กําล ัง ใจ ในสิ ่งที ่ เ ร าจ ะตอ งทํา  ? มัน  
เกือบจะไมตองมีอะไรมาเปนกําลังใจแลว  ถาวาเรามีความกลัวตอความวินาศ. 

 
ขอใหมองดูทั่ว ๆ ไป  วาที่เราทําอะไรอยางไมเห็นแกเหน็ดแกเหนื่อย 

นั ่นนะ   อะไรเปนเครื ่องกระตุ นใหทํา ;  เพราะวาเรากลัววา  ไมมีอะไรจะกิน 
ไมมีอะไรจะใช  หรือวาเราจะตองตาย ;  เพราะวาเรากลัวอยางนี้  เราจึงทํางาน 
อยางไม เห ็นแกเหน็ด เหนื ่อย .  เดี ๋ย วนี ้  เราต อ งทํางานอันสูงส ุด    คือ ทํา 
ให ศ ีล ธ ร รม กลับ ม า  ;  มัน ก ็ม ีป จ จ ัย   คือ ค ว าม กล ัว ว า   มัน จ ะ วิน าศ  : 
เราจะวินาศ,  โลกนี้จะวินาศ. 

 
ค ว าม ก ล ัว ว า จ ะ ว ิน า ศ   นี ่ค ือ ป จ จ ัย   สํา ห รับ ก ร ะ ตุ น เ ต ือ น  

ใหกระทํา ;  เขาเรียกกันอยางภาษาธรรมดา ๆ วาเครื่องกระตุน  หรือ  motive. 
เครื่องกระตุนนี้ถามันมีแลว  มันทําใหทนอยูไมได ;  มันกระตุนจนตองไปทําเปน 
แนนอน ,  มันตองมีอํานาจถึงขนาดนั ้น   เราจึงจะ เรียกวา เครื ่อ งกระตุ น . 
ถามันมีมาก  ในการที่จะใหบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพาน  มันก็ทนอยูไมได  ที่จะตองไป 
ปฏิบัติอยางขยันขันแข็ง  เพื่อจะใหบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน. 

 
เดี ๋ยวนี ้เราไม ได ต องการถ ึงอย างนั ้น  ;  ตองการแต เพ ียงส ันต ิส ุข 

หรือสันติภาพในโลก  หรือวากลัวโลกจะวินาศ  รวมทั้งตัวเราดวย ;  มันก็กระตุน 
ใหเราชวยกันทําเพื่อใหศีลธรรมกลับมา,  ชวยกันเปนการใหญ  ทําการถอยหลัง 
เขาคลองอยางกุลีกุจออยางสุดความสามารถทีเดียว  :  รีบถอยมาเสียใหถูกทาง 
อันถูกตองหรือปลอดภัย. 

 
....         ....         ....         .... 
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ถาจะถามหาเหตุผล  มันก็มีอันนี้แหละเปนเหตุผลอยูแลว  คือ 
มัน  จะวินาศ ที่เห็นอยูไดชัด ๆ แลว  ไมตองแสดงดวยเหตุผลอยางอื่น.  เหตุผล 
เชน  อาชญากรรมมากขึ้น ๆ  อยางที่ไมเคยนึกฝน  มันก็เปนเหตุผลที่เพียงพอ 
แลว ;  แลวมองดูอีกชนิดหนึ่ง  มันเนื่องจากความไมมีศีลธรรม,  ศีลธรรม 
เสื่อมไป  หายไปจากบุคคลเหลานั้น ;  นี่ก็เปนเหตุผลพอแลว  ที่จะชวยกัน 
ทําใหศีลธรรมกลับมา. 

 
การกลับมาแหงศีลธรรมนี่  เราพูดกันในแงของศีลธรรม   เรา 

ไมไดพูดกันในแงของกฎหมาย  ;  อยา เอาไปปนกัน .  เราจะตองตอสู 
อยางสงบทางศีลธรรม   เพื่อแกปญหาอันเลวรายนี้ ;  เราจะถือดอกบัว 
สีเหลือง  เพื ่อจะขจัดปญหา   เราไมถือดอกบัวสีแดงเลือด  ;  เราจะแก 
ปญหาของมนุษยดวยดอกบัวสีเหลือง  ไมใชดวยดอกบัวสีแดง  มันจึงจะเปนเรื่อง 
ของศีลธรรม. 

 
ถาจะเปนเรื่องของกฎหมายก็เอาซิ  ก็ชวนกันออกกฎหมาย  บังคับ 

ลงโทษอยางหนัก   ที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแกไข  ;  ใครทําผิดอะไรเล็ก  ๆ  
นอย ๆ  แมแตไวผมยาวอยางนี้  ก็ลงโทษกันดวยกฎหมายอยางหนัก.  ถาทํา 
สําเร็จ  มันก็เปนเรื่องการแกไขดวยอํานาจของกฎหมาย  ไมใชเร่ืองศีลธรรม. 
ฉะนั้น  เขาก็ควรจะทําไป  ถาเขาตองการ  มันก็จะชวยใหเร็วขึ้น  คือ มีการออก 
กฎหมายพิเศษ   เพื ่อประ โยชนแกวัฒนธรรม  หรือแกศีลธ รรมก็ได  ;  
แตก็ทําไปในวิถีทางของกฎหมาย. 
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เดี ๋ยวนี ้  เราเปนพุทธบริษัท   หรือวาผู ยึดถือธรรมะเปนหลัก  ; 
เรามีวิธีการอีกทางหนึ่ง  คือทางศีลธรรม นั่นแหละ  เพื่อไมใหตองมีการเจ็บ 
ปวด  เพื่อไมใหตองมีการอะไร  ไปทําตามแบบของสัตบุรุษ.  นี้จึงชักชวนกันวามา 
พิจารณาในแงของศีลธรรม.  ถาเสียสละกันจริง   ชวยกันจริง  อะไรกันจริง  
ก็จะม ีผลแนบเน ียนกวา   การที ่จะใช กฎหมายเป น เครื ่อ งม ือ  ;  เพราะ 
กฎหมายนั้นมันไมบังคับจิตใจได  ; มันบังคับแตทางรางกาย. 

 
แตถาเปนเรื่องของพระธรรมแลว  มันบังคับจิตใจดวย,  มันบังคับ 

จิตใจโดยตรงเสียมากกวา ;  และเมื่อจิตใจมันเปลี่ยนแลว  มันยอมแลว  เรื่องของ 
ทางรางกาย  มันก็เปลี่ยนไปเอง,  นี้เราจึงมิไดมุงบังคับกันที่ภายนอก  แตมุง 
บังคับภายใน  คือจิตใจ ;  ทําอยางนี้จึงเปนเรื่องของศีลธรรม. 

 
 
ถาไปจับตัวมาลงโทษ  มันก็เปนเรื่องกฎหมาย.  ตองรูไววามันมี 

อยู ๒ อยาง ;  ถาไดทั้ง ๒ อยางชวยกัน  มันก็จะเร็วขึ้น  มันคงจะเร็วขึ้น  แตวา 
เรามาพูดกันในวันนี้  พูดกันในแงของศีลธรรม  ในฝายของศีลธรรม  เราจึงยัง 
ไมพูดถึงกฎหมาย. 

  
ที่นี้เราก็จะมีโครงการตอตาน  เพื่อรณรงคหรืออะไรก็ตาม  เพื่อการ 

กลับมาแหงศีลธรรม  ;  นับตั ้งตนตั ้งแตวา  ชําระสะสาง ;  เริ ่มขึ้นมาที ่การ 
ชําระสะสางความผิด   ความเห็นผิด  อะไรผิด ;  ใหเห็นวาผิด  แลวก็เปลี่ยน 
เส ีย ใหม   ให ม ันถ ูก   ก็จะ เป น เรื ่อ งของศ ีลธรรมบริส ุทธิ ์  ไม ต อ งอาศ ัย 
กฎหมาย ;  ขอทาทายอยางนี้. 
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สิ่งที่มันปราณีตละเอียด  มันก็ทําไดยากกวา,  สิ่งที่ลึกซึ้ง  มันก็ทํา 
ไดยากกวา ;  แลวมันก็ตองคํานวณดูวา  ที ่มันปราณีตละเอียดลึกซึ ้ง  มันก็มีผล 
ที ่ละเอ ียดล ึกซึ ้ง   และถาวรไว ใจได .  แต ถ าเป น เรื ่องชั ่วส ุก เอาเผาก ิน   อย าง 
เร่ืองกฎหมายอยางนี้   มันก็ได รับแตในชั่วขณะหนึ่ง  ไมลึกซึ้ง  หรือไมยืนยาว ; 
ตองใชอํานาจกันอยูเร่ือยไป  แลวมันก็มีอาการที่นาเกลียด.  หมายความวา  ตอง 
ฆา   ตองลงโทษ   ตองอะไรไปตามเรื ่อ งของกฎหมาย  ;  ถา เป นน ักศาสนา 
เปนนักศีลธรรม  ก็มุงหมายที่จะใชอํานาจอันศักดิ์สิทธิ์ของศีลธรรม. 

 
....         ....         ....         .... 

 
[ถอยหลังเขาคลอง ของรากฐานแหงศีลธรรม ] 

 
ทีนี้เราก็จะพูดกันตอไปใหจบเรื่อง  ตอจากที่พูดคางไวในการบรรยาย 

ครั้งที่แลวมา. 
  
ในครั ้งที ่แล วมาเราบรรยายได โดยละเอ ียด   ในสวนที ่เป นรากฐาน 

คือวา  ทําอยางไรในสวนรากฐานมันจะดี.  สวนที่เปรียบเทียบดวยแผนดินสําหรับตนไม 
นั ้นม ันก็ค ือ   อุดมคติ  ที ่ให ถ ือก ันเป นหลักวา “ สัตวทั ้งหลายที ่เป นเพื ่อนทุกข 
เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น “. 

 
ไปชวยกันหนอย   ไปชวยกันตามความสามารถของคน   ไปชี ้ชวน 

ชี ้แจงให เห ็นช ัดว า   “ ส ัตว ทั ้งหลายม ัน เป น เพื ่อนท ุกข   เก ิด   แก   เจ ็บ   ตาย 
ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น  “ อยาฆามันเลย .  อยาทําคอรัปช่ันตอมันเลย ,  อยาเอา 
เปรียบมันเลย,  เพราะวามันเปน  “  เพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมด 
ทั้งสิ้น 
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ที่เปรียบดวยนําสําหรับตนไม  นั้นก็คือวาชวนกัน  บอกกัน  วา 
อย าไปเป นทาส   ของตา   หู  จม ูก   ลิ ้น   กาย   ใจ   เลย .  อย าบ ูชาความ 
เอร็ดอรอยทางเนื ้อหนัง   คือทางตา   หู  จมูก   ลิ ้น   กาย   ใจ   เลย .  อบรม 
ลูกเด็ก  ๆ  ใหเขาเห็นวา   นั ่นแหละคือความเลวทรามที ่ส ุดของมนุษย  คือ 
ความเปนทาสในทางกามารมณ  เพื่อประโยชนแก  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ ; 
นํามาซึ่งความหมดเปลือง,  นํามาซึ่งความฉิบหาย,  นํามาซึ่งความมีโรคภัย  นํามา 
ซึ่งความอายุสั้น,  นํามาซึ่งความเสนียดจัญไร  ทุกอยางทุกประการ,  ในการที่ไปเปน 
ทาสของอายตนะทั้ง ๖ นั้น. 

 
ทีนี ้  สวนที ่เป น เหมือนกับ ปุ ย   สําหรับตนไม   การบังค ับจิต , 

เปนผูยินดีในการบังคับจิต  ไมปลอยไปตามอํานาจสามัญสํานึกของจิต  ที่เรียกวา 
สัญชาตญาณที่ยังไมไดรับการอบรม.  บังคับจิตเดินอยูแตในคลองที่ถูกตอง ; 
หรือวาบังคับจิตเมื่อมันจะมีมากเกินไป  เกินความพอดีไป  ก็บังคับใหมันอยูแตใน 
ในความพอดี.  รวมความแลวก็บังคับจิตใหอยูในความถูกตอง  ก็จะเกิดความ 
ถูกตองทั้งที่กาย  ที่วาจา  และที่จิตเอง. 

 
ที่เปรียบเหมือนกับแสงสวาง  สําหรับตนไม  นั่นก็คือ  ยถาภูตสัม- 

มัปปญญา   -ปญญาที ่ถ ือ เอาความจริงของธรรมชาตินั ้นมา เป นหลัก . 
อยากลาอวดดีวาเอาเอง   บัญญัติเอาเอง   ตรัสรู เอาเองใหมากนัก  ;  ตอง  
คอยดูสิ ่งที ่ม ัน เปนอยู จ ริง   เป น ไปจริงวา   มัน เปนอยางไร .  ถาทําลงไป 
อยางนี ้  ผลมันเกิดขึ ้นอยางไร,  ถาทําลงไปอยางนั ้น  ผลมันเกิดขึ ้นอยางไร ; 
หรือ  เพราะอะไรมี  อะไรจึงม ี,  เพราะอะไรไมม ี  อะไรจึงไม ม ี  อยางนี ้ ; 
เพราะอะไรมีอยางไร  แลวสิ่งนี้จึงมีขึ้นมาอยางนั้น ;  นี้เปนตน  อยางนี้เรียกวา  
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ยถาภูตสัมมัปปญญา  เปนแสงสวางที่ทําใหตนไมศีลธรรมเจริญงอกงาม  เหมือน 
แสงแดดที่จําเปนแกตนไมทั่ว ๆ ไป. 

 
ทีนี ้  สิ่งที ่เปนอุณหภูมิที ่พอดี  ไมรอนมากไป  ไมรอนนอยไป  สิ่ง 

ทั้งหลายจึงจะทรงชีวิตอยูไดก็คือ  ปญญา  หรือ  ศรัทธา  ที่มีพอดี.  ปญญาให 
เกิดศรัทธา  คือความเชื่อ  ความมั่นใจ  ความไวใจ  อะไรก็ตาม ;  ศรัทธานี่ 
ตองถูกตองและพอดี.  ศรัทธาก็เปนเครื่องกระตุนอันแรก ,  เครื่องกระตุน 
ที่มีกําลังแรงอยางหนึ่ง ;  ฉะนั้น  เราจะตองมีใหพอดี  หรือใหถูก,  หรืออยางที่ 
เรียกวา  เปนสายกลาง. 

 
นี ้ถ าวา   มีการประยุกตกันเสียใหม  ใหสิ ่งเหลานี ้เปลี ่ยนมาสู 

ความถูกตอง   อยางนี้ก็ เรียกวา   เปน  การถอยหลังเขาคลอง   ที่ถูก 
ตองแลว.  ในสวนที่เปนรากฐานของตนไมแหงศีลธรรม  เราก็พูดกันมามาก 
แลว ;  ที่เหลืออยู  คือสวนที่เปนลําตน  หรือตนลําซึ่งจะพูดตอไปบัดนี้. 

 
[การถอยหลังเขาคลอง แหงตนลําของศีลธรรม ] 

 
ถาม :  สวนที่เปนลําตนประกอบอยูดวยสวนสําคัญกี่อยาง  คุณทอง ? 
 
ตอบ : ๓ อยาง  คือ  เปลือก  กระพี้  และแกน. 

 
เปลือก  กระพี้  และแกน,  คุณก็จําแมนขึ้นทุกที.  นี่อาตมาก็พูด 

ไมเหนื่อยเปลา  เพราะมีคนจําได  หรือจับฉวยเอาได.  นี้เราพูดกันถึงตนไม 
ธรรมดา  ที่จะตองมีเปลือกสวนหนึ่ง,  แลวก็มีกระพี้เขาไป,  แลวขางในเขาไปมัน  
มีแกน ;  แลวเรากําลังพูดถึงตนไมที่ปลูกเพื่อเอาลูกเอาผล  ไมใชตนไมเพื่อ  
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เอาแก น  ;  แต ถ าพ ูดถ ึงต น ไม ที ่เอ าแก น   เป นสาระส ูงส ุดแล ว   เราต อ งพ ูด 
อยางอื่นนะ .  เดี๋ ยวเราพูดถึ งตนไมที่ วา เราจะเอาลูก   เอาผล   เปนสาระ  ;  แม 
กระนั้นก็ตองมีเปลือก  มีกระพี้  มีแกน. 

 
ถาม :  ทีนี้ถาตนไมของศีลธรรมละ   ลําตนแหงตนไมศีลธรรม   จะมีอะไรเปน 

เปลือก  เปนกระพี้  และเปนแกน  คุณประยูร ? 
 
ตอบ :  มีศีล  มีสมาธิ  มีปญญา. 
 
ถาม :  ยังจําไดเหมือนกัน  วาเราไดพูดกันวา  จะมี  ศีล  สมาธิ  ปญญา  เปนลําตน 

ของต นไม พฤกษาแห งศ ีลธรรม .  เรื ่องที ่จะต องพ ูดก ็ค ือ   จะประย ุกต 
กันอย างไรให   ศีล   สมาธิ  ปญญา   นี ้จะกล ับมา ,  ทําอย างไรศ ีลจ ึง 
จะกลับมา  คุณล้ํา ? 

 
ตอบ :  อยูที่การปฏิบัติ. 
 
ถาม :  การปฏิบัติศีลเพื่อใหศีลกลับมา. ทีนี้ ถาเพื่อนเขาไมปฏิบัติ ทําอยางไร 

จะใหเพื่อนเขาปฏิบัติ,  เอา,  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  อันนี้ แหละครับ   ผมเทาที่ ไดนั่ งฟ งทานอาจารยบรรยาย   อยางตะกี้นี้ 

ผมยังนึกเสียดายวาเราไมสามารถที่จะทําใหคนอื่นเขาสนใจ   ถึงกับวา 
มาลงทุนลงแรงปฏิบัติได  เพราะวา  คานิยมที่คนเขามีอยูในทุกวันนี้ นั่น 
ผิดไปจากจุดเดิมยิ่งขึ้นทุกที ๆ. 
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๕๔๐

ถาม :  ไมเหลือยูสําหรับศีล  วาอยางนั้นดีกวา ;  มันไมมีเหลืออยูสําหรับศีล 
แลวตอไปทําอยางไร ? 

 
ตอบ :  ผมรูสึกวาจนปญญาจริง ๆ ครับ. 
 
ถาม :  คุณประยูร ?  ยอมแพไปคนหนึ่งแลว. 
 
ตอบ :  การจูงใหคนอื่นปฏิบัติ  ถามันใชวิธีที่หนึ่ง  พูดใหฟงไมไดเร่ือง,  มีวิธี 

ที่ ๒ ก็เราทําใหดู ;  ลองวาไปเทานั ้น เองครับ .  ถาเราทําใหดู 
คือเราเองนั้นเปนผูมีศีล  นี่แหละคือเปนการจูงคนอื่นไปอยางหนึ่ง 
แลว ;  แลวเอาวิธีสุดทายอีก  ก็คือเราเองสบายใจใหเขาเห็นเลย 
วาเพราะเรามีศีล ;  ชีวิตในครอบครัวของเรา,  และตัวเราเองที่ปฏิบัติ 
เรามีความสุข  ใหเพื ่อนบานเขาเห็นวา  เรานี ้สบายใจ  ไมมีเรื ่อง 
ทะเลาะเบาะแวงกับใคร. 

 
ถาม :  สรุปความวาเรามีศีล  กับเสวยผลของศีลใหเขาดู  สรุปเปนสั้น ๆ ไดอยางนี้ 

; 
แลวเดี ๋ยวนี้ยังติดขัดอะไรอยูที ่เราจะมีศีลใหเขาดู  หรือเสวยผลของ 
ศีลใหเขาดู ? 

 
ตอบ :  ที่ยังติดขัดอยูเดี๋ยวนี้  หมายความวา  เราเองจะมีความกลาหาญ  หรือ 

มีความสามารถทําไดมากนอยแคไหน  ครับ. 
 
ถาม :  ก็เราจะปฏิบัติศีลอยูแลว  เราจะไมยอมรับวาเราจะเปนผูมีศีลใหได  หรือ ? 
  
ตอบ :  นี้พูดอยางทั่ว ๆ ไปครับ ;  คือแตละคนอาจจะไมเหมือนกัน  ถาผูหนึ่ง 

ผูใด  มีรากฐานอันดีแลว  มีอุดมคติอันดี  คนนั ้นก็จะปฏิบัติศีลได  
อยางดี  มีเทานั้น ;  ตางกันแตละคน. 
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ถาม :  เดี๋ยวนี้  ขอเท็จจริงมันมีอยูวา  เขาไมรูวาจะไปดูคนที่มีศีลที่ไหน 
อยางนั้นหรือ ? 

 
ตอบ :  นั่นก็เปนเรื่องอยางหนึ่งเหมือนกัน  ครับ. 
 
ถาม :  จริงหรือไมจริง ;  มันเปนขอเท็จจริงอยูในเวลานี้หรือเปลา  วาเขาไมรู 

วาจะไปดูคนมีศีลเปนตัวอยาง  หรือวาดูคนที่มีความสุขเพราะศีล  เปน 
ตัวอยาง  ไดที่ไหน ?  เดี๋ยวนี้เขาจะไปดูที่ไหน ? 

 
ตอบ :  เดี๋ยวนี้เขาก็ยังพอดูไดจากพระเจา  พระสงฆ  ครับ. 
 
ถาม :  พระเจา  พระสงฆ... ? 
 
ตอบ :  เลือกดูเอาซิครับ. 
 
ถาม :  ที่ฆราวาสไมมีเลยหรือ ? 
 
ตอบ :  ที่ฆราวาสก็ยิ่งมีนอยไปใหญ. 

 
คําวา  “พระ”  ไมไดหมายถึงวา  มีที่วัดหรือท่ีบาน.  ถาปฏิบัติดี 

ปฏิบัติชอบ  มีกิเลสเบาบาง  ก็เรียกวา  พระ ;  อยูที่บานก็ได  ที่วัดก็ได.  ฉะนั้น 
ก็ตองดูที่ คนที่ปฏิบัติดี ;  ฆราวาสบางคนปฏิบัติดี  มีความสุขสงบยิ่งกวาพระ 
โดยมากหรือเกือบทั้งหมดที่วัด  ก็ยังมีนะ.  ระวังใหดี ๆ ;   ฉะนั้น  ตองดูที่บุคคล  
ที่มีความสงบสุขเพราะศีล.  เดี ๋ยวนี ้ก็ไดพูดแลว  วาโลกมันไดเปลี ่ยนแลว 
โลกมันไดขึ้นยุคใหมแลว  ไปมึนเมารสของวัตถุนิยม ;  มีตัวอยางใหเห็นเต็ม  
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ไปหมด  ตําตาเต็มไปหมดทั้งโลก  ลวนแตปฏิบัติเพื่อความสุขดวยวัตถุ  ทางตา 
ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ. 

 
ถาม :  ผูที่มึนเมาอยูดวยวัตถุเหลานี้  จะมีศีลไดไหม  วาอยางไร  คุณทอง ? 

 
ตอบ :  ถาเขาขั้นมึนเมาแลว  ไมได  ครับ. 

 
นี่เปนผูรอบคอบที่ใชถอยคําวา  ถาถึงขั้นมึนเมาแลว  มีศีลไมได ; 

แตเขาอาจจะมีวัตถุสมบูรณ  แลวมีศีลดวยก็ไดนะ ;  นั่นแหละคือศาสนา 
พระศรีอาริย  ที่เราหวังไวในอนาคต  วาคนจะสมบูรณดวยวัตถุ  เครื่องอุปกรณ  
ความผาสุกทั้งหลาย  อยางเต็มที่ดวย,  แลวมนุษยเหลานั้น  ก็จะสมบูรณดวย 
ศีลธรรมอยางยิ่งดวย,  นี่พลเมืองในโลกของพระศรีอาริย. 

 
เดี๋ยวนี้  พลเมืองเดี๋ยวนี้  ก็มีแตความสุขสะดวกสบาย  สมบูรณแต 

เรื่องทางเนื้อหนัง  ทางวัตถุ  มันไมมีศีลธรรม.  นี้เปนการชี้ความแตกตางระหวาง 
พลเมืองของโลกพระศรีอาริย  กับโลกที่ไมใชพระศรีอาริย  เปนอยางนี้.  ถาเปน 
โลกของพระพุทธเจากอน ๆ โนนอีกแบบหนึ่ง  คือสมบูรณแตศีลธรรม,  พอใจ 
มีความสุขอยูแตดวยเรื่องของทางศีลธรรม ;  ขาดแคลนทางวัตถุ  ปจจัยสี่ก็ขาด 
แคลน,  อยาวาถึงสิ่งสําหรับสํารวยสําราญฟุงเฟอเลย. 

 
เราควรหลับตามองเห็นภาพอยู ๓ แบบ ๓ โลก : -  
 
โลกของพระศรีอาริย  สมบูรณทั้งวัตถุและศีลธรรม. 
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โลกของพระพุทธเจา   ที ่ไมใชพระศรีอาริย  สมบูรณในเรื ่อง 
ศีลธรรม ;  ในทางวัตถุนั้นพอมียาไสเปนไปได. 

 
โลก  ของอะไรดีละ  ของยักษของมาร  ไมใชของพระพุทธเจา 

องคไหน  สมบูรณหรือเฟอไปดวยวัตถุที ่สงเสริม  สนับสนุนกิเลส ;  หรือจะ 
เรียกวา  ความสะดวกสบายก็ได,  มีแตสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย.  ทีนี้  พอมัน 
เฟอ,  เฟอ,  มันก็ดึงไปหากิเลส  เปนทาสของกิเลส  ไมมีศีลธรรมเหลือ. 

 
สรุปใจความสั้น ๆ ก็คือวา  โลกประเภทหนึ่ง  สมบูรณทั้งวัตถุและ 

ศีลธรรม , โลกอีกประเภทหนึ่งสมบูรณแตทางศีลธรรม  ไมสนใจกับเรื่อง 
วัตถุ,  ทีนี ้  โลกอีกประเภทหนึ่งสมบูรณแตเรื่องวัตถุเหยื่อของกิเลส  ไมมี 
ศีลธรรมเลย. 

 
ถาม :  เดี๋ยวนี้  เรากําลังมีโลกชนิดไหนละ  คุณทอง  คุณกลาพูดไหม ? 
 
ตอบ :  เดี๋ยวนี้เรามีโลกที่เต็มไปดวยวัตถุ  แตไมมีศีลธรรม  ครับ. 

 
ดี, ดี  ชวยกันพูดแทนอาตมา  ใหถูกดานอยหนอย.  เดี ๋ยวนี ้เรา 

กําลังมีโลกชนิดที่สมบูรณทางวัตถุ,  แลวหาศีลธรรม  ทํายาหยอดตาก็ไม 
คอยจะได.  นี่ยังไมมีเหตุผลเพียงพอหรือ  ที่วาเรา  ควรจะมานึกถึงการแกไข 
ป รับ ป รุง   เพื ่อ ใ ห  เ ก ิด ก า ร ก ล ับ ม า แ ห ง ศ ีล ธ ร ร ม   เ พื ่อ ว า โ ล ก นี ้จ ะ  
สมบูรณทั้งวัตถุ  และศีลธรรมแลว  โลกพระศรีอาริยก็จะกลับมา. 

 
ถาสมมติวา  เราทําเสร็จตามที่เราปรารถนา  ทําใหประชาชนทั้งโลก 

นี้กลับมีศีลธรรมอยางยิ่ง  ขึ้นมาภายใน ๑๐ ป ;  โลกพระศรีอาริยแทจริงก็จะมา  
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ในเวลา ๑๐ ป นั่นแหละ ;  ไมตองรออีกกี่โกฏิ  กี่กัปป  อะไรดอก.  ขอแตทําให 
ศีลธรรมกลับมาครองโลกภายใน ๑๐ ป  โลกพระศรีอาริยก็จะมาใน ๑๐ ป  คือวา 
สมบูรณทั ้งทางศีลธรรม  และวัตถุปจจัยในทางวัตถุ  ที่จะใหเกิดความผาสุก. 
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องโลกของพระศรีอาริยมีความหมายตรงกันเลย  ในสวน 
ที่อํานวยความสะดวก  กับโลกสมัยปจจุบัน คือ   ตองการอะไรในทางวัตถุก็ได ; 
แตไมใชเพื่อกิเลส.  เดี๋ยวนี้  เรามีวัตถุเพื่อกิเลสไปเสียหมด. 

 
ถาม :  ทีนี้  เราจะทําอยางไรจะชักชวนเขาใหพอใจในการมีศีล  ในการรักษาศีล 

จะชักชวนอยางไรเพื่อใหโลกพระศรีอาริยกลับมา  เขาจะเอาไหม ?  ตอ 
รองกันวา  ทําอยางนี้แหละโลกพระศรีอาริยจะกลับมาใน ๑๐ ป  เขา 
จะเอาไหม ?  เขากําลังสนใจอยูในอบายมุข  มัวเมาอยูในอบายมุข ; 
บอกวา  หยุดเสีย ,  หยุดเสีย   มาถือศีล   ประพฤติธรรมแลวโลก 
พระศรีอาริยก็จะกลับมาทันที ;  ไมตองเลนโป  เลนถั่ว  ชนไก  กัดปลา 
ไมตองขโมย  ไมตองตีรันฟนแทง  เขาจะเอาไหม ?  คุณประยูรเห็นวา 
อยางไร ? 

 
ตอบ :  แลวแตระดับจิตใจของแตละคน  ทีเดี๋ยวนี้มัวเมาอยูขนาดไหน  ถาคน 

ที่มัวเมามาก  ยังไมมีทางที่จะสนใจจะเอา. 
 
ถาม :  เพราะฉะนั้น  ปญหาหรือมูลเหตุอยูที่ความมัวเมามากหรือนอย ;  ก็จะตอง 

หันไปที่ความมัวเมา  วาจะทําใหหายมัวเมาไดอยางไร  จะแกความมึนเมา 
ในอบายมุข  หรือ  ทุศีล  ไดอยางไร ? 
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ตอบ :  มีอยูวิธีเดียว  ก็คือ  ชี้ใหเห็นโทษ  ชี้แลวชี้อีก  มีเทานั้นเอง  ครับ. 
 
ถาม :  พระพุทธเจาทานมีแตอยางนั้น  ทานไมมีกฎหมายที่จะลงโทษ จะถือวา 

นี่เปนปมดอยของพุทธศาสนาไหม ? 
 
ตอบ :  ทางศาสนาไมมีปมดอย ครับ  เพราะวามันเปนเรื่องของสมัครใจของ 

แตละบุคคล. 
 
ถาม :  ทําไมไมมีสิ่งที่จะแกไขความมึนเมาละ ? 
 
ตอบ :  เพราะวามีกฎของธรรมชาติใหโทษอยูแลว  ครับ .  ถาคนไหนเมา 

เรื่องอะไร  ก็ไดรับโทษเรื่องนั้นอยูแลว  ครับ. 
 
นี่ก็เปนสิ่งที่จะตองมองดวยเหมือนกัน  วามันมีอะไรเปนชั้น ๆ กันอยู 

บา ง .   มนุษยใน โลกนี ้   พวกที ่พ อจะแกไ ข ไดก็มีอ ยู พ วกหนึ ่ ง ,   รวม  
ทั้งแกไขงาย  แกไขยาก  แกไขปานกลาง  อะไรก็ตาม.  นี่คือพวกแกไขได 
พอจะแกไขได  นี้ก็มีอยูพวกหนึ่ง. 

 
อีกพวกหนึ ่ง เปนพวกที ่ไมอาจจะแกไขได  ซึ ่งพูด ไดเลยวา 

พระพุทธเจาทานก็ไมทรงสนใจกับพวกที่แกไขไมได ;  ก็บอกก็สอนไปอยางนั้น 
แหละถามันยังแกไขไมได  มันก็ตองรอไปกอน. 

 
ถาม :  ทีนี้เราจะถือวาเดี๋ยวนี้  มันมีพวกที่จะแกไขไดไหม ? 
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ตอบ :  ยังพอมีอยูบาง. 
 
ถาม :  ยังพอมีอยูบาง ;  คุณทองละ ? 
 
ตอบ :  พอจะมีอยูบาง. 
 
ถาม :  นี่ปองกันตัวเราใชไหม ?  เพราะวาอยางนอยก็ยังมีเรา ๓ คน ? 
 
ตอบ :  เปลาครับ  ผมพอจะมองเห็นวา  คนอื่นก็ดูพอจะมีอยูบางครับ. 
 
ถาม :  ถาพูดถึงทั้งประเทศไทย  มีคนพอที่จะแกไขไดเปนจํานวนพอสมควร 

แกการ   ที ่จะชักชวนกันแกไข .  เดี ๋ยวนี ้ที ่กรุง เทพฯ   เขามีการ 
เคลื่อนไหว  หรือรณรงคกัน  ที่เรียกวา  ระดมธรรม∗  ตั้งแตวันที่ ๑๓ 
เมษายนนี้เปนตนไป ;   ชักชวนใหหมุนไปหาศีลธรรม.  ดูรูปถาย 
ในหนาหนังสือพิมพก็มีหลายคนอยูเหมือนกั้น ;  ขอใหถือวา  มันตอง 
มีพวกที่พอจะแกไขได. 

ทีนี้มันเปนหนาที่ของอีกพวกหนึ่ง  ที่จะเสียสละเพื่อจะชวยกันแกไข 
ไหม ;  คุณเสียสละไหม  เพื่อจะแกไขเพื่อนมนุษย ? 

 
ตอบ :  ผมก็มี  ผมยอมครับ. 

                                                
∗  มีคําบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภาคผนวก 
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ถาม :  คุณทอง  ละ ? 
 
ตอบ :  ผมก็ยอมครับ. 
 
ถาม :  คุณประยูร  ละ ? 
 
ตอบ :  ตอนนี้ผมก็พยายามทํากันอยูแลวครับ. 
 
ถาม :  พยายามทํากันอยูแลวนี่  ก็เห็นกันอยูแลว  ใครดูก็เห็นอยูแลววา  เราก็ 

ไดพยายามอยูแลวที่ใหเกิดแกไขในทางศีลธรรม  ฉะนั้น  ก็ทําตอไป  ตาม 
วิถีทางที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไว  ไมตองใชเงินใชทองอะไรมาก 
มาย ;  ไมตองตั้งพิธีโหมโรงครึกครื้นอะไรนัก  ไมตองจัดมหรสพก็ได. 
การแกไขทางศีลธรรมนี้  ขอความเสียสละนี้เปนตนทุน ;  แลวมันก็ 
ไมใชเสียสละเงินสละทองอะไรนัก ;  แตตองสละอะไร  คุณทอง ? 

 
ตอบ :  สละความเอร็ดอรอยของตัว,  ความเห็นแกตัว. 
 
ถาม :  ผูที่จะไปชวยแกไขคนอื่นนั้น  เสียสละอะไรเปนสวนใหญ ?  เสียสละ 

ความสุขสวนตัว ;  ก็เราไมไดหลงในความเอร็ดอรอยแลวนี่  มันไมตอง 
พูดถึง .  ทีนี้เราจะแกไขผูอื่นตอไป   มันตองเสียสละอะไรตอไป 
ซึ่งไมจําเปนวาจะตองเสียสละเงิน.  เสียสละอะไร  คุณประยูร ? 

 
ตอบ :  เสียสละเรี่ยวแรง  กําลังกาย  ความสุขสวนตัว. 
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ถาม :  เสียสละความสุขสวนตัว  ไปพยายามใหเขาเกิดความรู   ความเขาใจ ; 
เดี๋ยวนี้เราก็พยายามกระทํากันอยู.  เปนอันวา  เราไดพยายามอยูแลว 
ตามท่ีเราจะทําได  นี้เราไดทําถึงที่สุดแลวหรือยัง ?  ไดทําถึงที่สุดที่เรา 
จะเสียสละไดหรือยัง ? 

 
ตอบ :  ตอนนี้ผมเขาใจวายังครับ. 
 

ก็ทําตอไป.  นี่ฝนกําลังจะมาแลว  พูดไมจบก็ได  ในการที่จะเปน 
ตัวอยางที่ดี  สําหรับผูมีศีล  เราก็ตองเสียสละทําใหดู  มีความสุขใหดู  และก็ชักจูง 
ผูอื่น.  นี่คือทําประโยชนเพื่อผูอื่น  เมื่อทําประโยชนตนแลว  ก็ทําประโยชน 
ผูอื่น,  ทําประโยชนทั้ง ๒  ฝาย  ก็ชักชวนเขาใหมีศีล  โดยรายละเอียดที่จะตองพูด 
กันคราวอื่น. 
 

....           ....            ....           .... 
 
ถาม :  ทีนี้  เรื่องสมาธิละ ;  มาถึงขั้นสมาธิ  เดี๋ยวนี้คนสวนมากในโลกนี้ 

มีสมาธิหรือไมมีสมาธิ  คุณล้ํา ? 
 
ตอบ :  สวนมากก็มีสมาธิ. 
 
ถาม :  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  ผมรูสึกวา  สมาธินี้จะมีนอยลงทุกทีครับ. 
 
ถาม :  คุณประยูร ? 
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ตอบ :  ผมรูสึกวา  มีสมาธิ  แตวาสมาธิในทางไมถูกตองครับ ;  ไมใชสัมมา- 
สมาธิ. 

 
ตอบไปคนละอยาง :  คุณล้ําก็วามีสมาธิอยูเปนสวนมาก  นี่ถูกนะ, 

ถูกเหมือนกัน ;  คือมีมิจฉาสมาธิ  อยูเปนสวนมาก.  คนในโลกเวลานี้มีสมาธิ 
แรงนะ แตเปนมิจฉาสมาธิ  มุงเพื่อกิเลส,  และคนมีสมาธิเปนสวนนอย  อยาง 
คุณทองวา นี้ก็ถูก,  คือคนมีสัมมาสมาธิกันนอย.  พูดอยางไมตองตีความกันอีก 
ก็อยางคุณประยูรวา วาคนในโลกมีสัมมาสมาธินอย สวนใหญมันก็เปนมิจฉาสมาธิ.  
 

ฉะนั้น  เขาจึงดํารงตนอยูในความถูกตองไมได  เพราะเขามีสมาธิผิด. 
กําลังของสมาธิมันแรง ;  สมาธิผิด  ก็ผลักเขาไปสูการกระทําตามอํานาจ 
ของกิเลส.  ฉะนั้น  สติปญญาของเขาก็ไมถูกตอง  เราก็ตองพยายามใหเขามีสมาธิ 
ที่ถูกตอง   ซึ่งมีรายละเอียดอีกมากเหมือนกัน  ไวคอยพูดกันตอไป. 

 
....           ....            ....           .... 

 
ทีนี ้  เดี ๋ยวนี ้มาถึง  ปญญา ,  เราจะทําอยางไรดีในปญหา 

เกี่ยวกับปญญา ?  เพราะวาเขามีปญญาที่เปนทาสของกิเลส  ที่เรียกวา 
เฉโก,  คือปญญาเฉลียวฉลาดอยางยิ่ง  ที่จะทําใหไดตามความประสงคของกิเลส 
เชนเฉลียวฉลาดในการคดโกง  ในการขโมย  ในการออกอุบายหลอกลวงตาง  ๆ  
นี้ก็วามีปญญา. 

 
โลกกําลังมีปญญาอยางนี้มากขึ้นทุกที.  องคการนานาชาติที่เขา 

ประชุมกัน  มักมีแตปญญาชนิดนี้,  มีแตปญญาเพื่อจะเอาประโยชนเปนของ  
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ตนทั้งนั้น,   ตอสู  ตานทาน  เพื่อปองกันประโยชนของประเทศตน,  หรือดึง 
เอาประโยชนของผูอื่นมาเปนของตน ;  ยิ่งมีแตปญญาอยางนี้  จนเรียกวามึนเมา 
เหมือนกัน  มึนเมาดวยปญญาที่เปนทาสของกิเลส.   ฉะนั้น  จึงไมมีสันติภาพ 
ในโลกนี้. 

 
ทําอยางไร  เขาจะมานิยมปญญาอันแทจริงของทางศาสนา  ? 

นี้ก็เทากับวา  ทําอยางไรจะใหเขาเสียสละประโยชนนั่นเอง ?  มันมีอาการเหมือน 
กับท่ีเขาพูดกันวา  ออยที่เขาไปอยูในปากชาง  มันดึงออกมายาก,  ความหมาย 
อันนี้  มีมากสําหรับเหตุการณสมัยปจจุบัน.  คนเหลานั้นมีปญญา ;  แมพวก 
ฝรั่งก็มีปญญา,  ใครก็มีปญญา  มองเห็นอยูวาที ่ถูกที่แทมันเปนอยางไร ;  
แตโดยเหตุที ่วา  ไดไปติดพันกับประโยชนเสียอยางเหนียวแนนแลว ;  มันก็ 
ไมเอาที่ถูกตอง  เอาแตที่ไดประโยชนเสมอไป  แลวเขาฝกกันแตปญญาชนิดนี้.  

 
 ทีนี้  เหลียวมาดูถึงตนตอ  ที่เปนตนตอที่สุด คือการศึกษา ; 

นับตั้งแตการศึกษาของลูกเด็ก ๆ ในโรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนประถม  โรงเรียน 
มัธยม  กระทั่งมหาวิทยาลัย  เขาก็สอนกันแตปญญาชนิดนี้ทั้งนั้น  ปญญาที่เปนทาส 
ของกิเลสทั้งนั้น. 

 
พูดไปมันก็เปนเรื ่องดาอีกแลว,  แตก็ตองพูดอยูดี  วาการศึกษา 

ของมนุษยในโลก   กําลังเปนทาสของกิเลส ,  จัดการศึกษาเพื ่อความเปน 
ทาสของกิเลส   มีปญญาแตชนิดที ่จะเปนทาสของกิเลส   ใหความรู แต 
สําหรับจะสามารถในทางเป นทาสของกิเลส  ;   ฉะนั ้น   ความรู นี ้  มิใช  
ความรูอันบริสุทธิ์  มิใชปญญาอันบริสุทธิ์ ;  จนกวาเมื่อไรการศึกษาในโลกทั้งโลก  
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มันเปนโชคดี  มันเปลี ่ยนไปเพื ่อการศึกษาอันบริสุทธิ ์  นิยมความผิดถูกชั ่วดี 
อยางแทจริง  ไมเอาแตประโยชน  แลวก็สอนในปญญาอันบริสุทธิ์นี้ใหมากขึ้น 
ใหทัดเทียมกับปญญาหากิน. 

 
เดี ๋ยวนี ้สอนกันแตปญญาหากิน  คือวิชาชีพเทคโนโลยีทั ้งหลาย 

ลวนแตเปนปญหาหากิน  ;  แลวก็ไปหลงสิ ่งที ่ไดกินจนกระทั ่งตายไป 
ดวยปญญาชนิดนั้น.  ปญญาที่จะสอนใหรูจักผิดชอบชั่วดี  ที่จะทําใหโลก  
มีสันติภาพไดนั ้น   ไมมีสอนในโรงเรียน   ระดับไหนก็ตาม   เพราะมิไดมี 
อยูในหลักสูตร ;  เพราะวาคนจัดการศึกษานั้น  เปนทาสของกิเลสเสียเอง  
พูดอยางอุปมาหนอยก็วา  เดี๋ยวนี้พญามารเขามาจัดการศึกษาในโลกนี้  การศึกษา 
ในโลกนี้ทั ้ง โลกเลย   การศึกษาจึง เปนไปแตในทางเปนทาสของกิเลส , 
เห็นแกตัว ,   เห็นแตประ โยชนของตัว  ;   ไมมีความคิดที ่จ ะชวย โลก ,  
ไมมีความคิดที่จะเปนปูชนียบุคคลในโลก,  มีแตคนจะหาทรัพยหาเงินไปหมด ;  
ก็เลยไมมีปญญาตามแบบของพระศาสนา  ไมมีปญญาตามแบบของพระ- 
พุทธเจา.  

 
ถาม :  ที่นี้  ตนไมเปนอยางไร ?  คุณทอง,  ตนไมตนนี้เปนอยางไร ? 
 
ตอบ :  ตองเหี่ยว   ครับ. 
 
ถาม :  คุณประยูร ? 
 
ตอบ :  เทากับตนไมไมมีแกน  ครับ,  ปญญาไมมีก็เทากับไมมีแกน ;  ไมมีแกน 

ตนไมก็ลม. 
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ถาม :  เหี่ยวหรือไมเหี่ยว ? 
 
ตอบ :  มันตายไปเลย. 
 
ถาม :  ไมเหี่ยวก็ได ;  ตนไมบางตน  อยูดวยเปลือก  กระพี้  ขางในไมมีแกน 

เปนโพรงก็มีอยูนะ,  เดี๋ยวนี้เขาดูที่สวยใชไหม ?  แตละคนโลดเตนอยู 
สวยที่สุด  งามที่สุด ;  เพราะมันเจริญดวยวัตถุ  ประดับประดาตกแตง 
make up  อะไรตาง ๆ. 

 
ตอบ :  ถาแบบนั้นมันก็ไมใชตนไมศีลธรรม  ครับ  เปนตนไมธรรมดา. 

 
ถูกแลวก็วาตนไมที่ไมมีแกน  มันอยูไดเหมือนกัน ;  ก็ตองเปรียบ 

ไดอีกแหละวาอุบาสก   อุบาสิกา   บางคนไมไดมีศีลธรรม   ที ่เปนแกนชั ้น 
ปญญา ;  มีแตประดับประดา  หรูหราสวยงามอยูแตผิวนอก  ก็ไดเหมือนกัน.  

 
เชนวา  มีแตการปฏิบัติ  ทําบุญทําทาน  ไปตามธรรมเนียมประเพณี, 

ไมมีปญญาเพื่อมรรค  ผล  นิพพาน  อยางนี้มันก็ไดเหมือนกัน.  นี่ยังไมถึงกับ 
ตาย  แตมันเปนโพรงใชไหม ?  ก็ตองเปรียบดวยตนไมที่เปนโพรง.  ฉะนั้นเรา 
จึงพูดวา  มนุษยสวนมากในโลกปจจุบันนี้  ไมมีแกน  หรือไมมีแกน  ก็แลวแต 
จะใชคําไหน,  มันเปนโพรง ;  แตในที่สุดมันก็ตองตายแนนอน. 

 
เป นอันวา   เราจะตองชวยกันใหม ีป ญญาอันแทจริง   สําหรับ 

ความเปนมนุษยที ่ม ันกลับมา ;  ก็ชวยกันไปตามเรื ่อง   ซึ ่งมีรายละเอียด 
สําหรับจะพูดกันอีกมาก. 
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ถาม :  นี่เกี่ยวกับลําตน  คือใหมีเปลือกดี  ใหมีกระพี้ดี  และมีแกนดี.  สําหรับ 
ที่จะกลาวเปนสากล  สําหรับท่ีจะใชเปนคํากลาวอยางสากลของศีล  สมาธิ 
ปญญานี ้  เคยพูดกันมาแลวนะ   วาควรใชคําพูดวาอะไรจึงสากล 
แกคนทั่วไป  และทุกศาสนาดวย ? 

 
ตอบ :  ใชคําวา  มรรยาท  ครับ ;  ศีล  คือการมีมรรยาท  ทางกายและวาจาดี, 

สมาธิก็คือ  การมีมรรยาททางจิต,  ปญญาคือมีมรรยาททางวิญญาณ. 
 
มรรยาททางวิญญาณ  นี่มันฟงยาก ;  ฉะนั้น  เวนไวกอน.  มีความรู 

เพ ียงพอในสิ ่งที ่ควรจะรู   นี ่เรียกวา   ปญญา .  ศีล   มีมรรยาทดีในทางกาย 
ทางวาจานี ่ใชได,   คือการประพฤติกระทําถูกตองอยู ในระเบียบแบบแผน   ที่ 
ควรจะเปน ;  มรรยาท  แปลวา  แนว  หรือระเบียบ. 

 
คําวา  มรรยาท  แปลวา  แนว  หรือ  แถว ;  มันอยูในแถว  ในแนว 

ของความถูกตอง  ทางกาย  ทางวาจา  นี้เรียกวา  ศีล.  ศาสนาไหนก็ไมรังเกียจ 
คนชนิดไหนก็ไมรังเกียจ ;  ที่จริงนั้น  มีแตวามันจะทําหรือไมทําเทานั้น  เขาชอบ 
ดวยกันทุกคน. 

 
ทีนี้มีมรรยาททางจิต   หรือเปน   สมาธิ   คือจิตอยู ในระเบียบ   ก็มี 

ความสงบสุขทางจิต ;  พูดแลวก็ไมมีใครรังเกียจ  แตแลวเขาก็ไมเอา  เขาไปชอบ 
ความสนุกสนาน  ฟุงเฟอ  ทางวัตถุ. 

 
ทีนี ้  ปญญา   ค ือ  ความรู ที ่เพ ียงพอ   ที ่ควรจะรู   ความรู ที ่มน ุษย 

ควรจะรู  และก็รูอยางเพียงพอ  นี่เราเรียกวาปญญา   แตไมใชเพียงพอสําหรับไป  
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หลงในวัตถุ ;  แตหมายถึงเพียงพอสําหรับจะแกปญหาของมนุษยใหมีสันติส ุข 
ใหมีสันติภาพ   ตางหาก  นี้ก็เรียกวาปญญาอยูในแถวในแนวเหมือนกัน. 

 
ฉะนั้น  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ก็เปนเรื่องที่ ไมลาสมัย  ไมเกา,  จะเปน 

ของจําเปนตลอดไป  ในเมื ่อโลกมนุษย  ยังมีมนุษยอยู .   ควรไปทําความเขาใจ 
กันในขอน้ี ;  ก็คงจะมีหวังบาง  ที่จะมีการถอยหลังเขาคลอง  มานิยมศีล  สมาธิ 
ปญญา  กันอีก ;  ถอยหลังเขาคลองมาสูศีล  สมาธิ  ปญญา  กันอีก. 

 
....           ....            ....           .... 

 
[การถอยหลังเขาคลองเกี่ยวกับ ใบ ดอก ผล แหงศีลธรรม ] 

 
ถาม :  ทีนี้  หมวดสุดทาย  คือ  ปลายยอด  ใบ  ดอก  ผล.  สวนสําคัญ  มันก็อยูที่  

ดอกและผล  ;  ใบ เอ าออก เส ียก ็ได .  ม ีดอก   แล วก ็ม ีผ ล   แล วมี 
อะไรอีกจึงจะพอ  คุณทอง ?  เปนดอก  แลวเปนผล  แลวตองเปนอะไร 
อีก ?  หรือมีอะไรอีก  จึงจะพอใหครบ ๓ อยาง  คุณประยูร ? 

 
ตอบ :  มีเม็ดใน 
 
ถาม :  มีเม็ดใน,  คุณล้ําละ ? 
 
ตอบ :  หมายถึงยอด. 
 
ถาม :  มียอดอะไรอีกละ  ไมตองการยอดแลว ;  มีดอก  แลวมีผล   เมื่อมีผล 

แลวมีอะไรอีก  คุณทอง ? 
ตอบ :  ยังนึกไมออก  ครับ. 
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ถาม :  ยังนึกไมออก!  ถาเราไปหยิบผลไมมาลูกหนึ่ง  แลววางอยูเฉย ๆ  กับเรา 
กัดกินเขาไปมันตางกันอยางไร ?  มีดอก  แลวมีผล ? 

 
ตอบ :  แลวมีการเสวยผล  ครับ. 

 
ตองมีรส   มีรสที ่ก ินได  ที ่บริโภคได ;  ถามันเปนตนไมที ่ มีรส 

บ ริโภ ค ไมไ ด   มัน ก็ใ ชไ ด ,   ห รือ วา   มัน มีร ส ที ่บ ริ โ ภ ค ได   แต เ ร า ไม  
อาจที่จะบริโภคได ;  อยางนี้มันก็ไมไดเหมือนกัน  ;  มันตองมีความเปน 
ไปได  ที่เราจะไดบริโภครสของผลไม.  
 

นี่เราทําอุปมาเอางาย ๆ วา  มรรค  ผล  นิพพาน  เปรียบไดกับวา 
ดอกไม  ผลไม  แลวก็รสแหงผลไม  คือความมีคาที ่อยู ในผลไม.  ดอก  คือ 
มรรค,  ผลคือผล,  นิพพาน  คือ รสของผลไมที ่เรารูสึก  ซึ่งหมายความวา 
ตองมีการกิน  มันจึงจะมีรส.  ถาไมมีการกิน  ก็เทากับไมมีรส ;  ฉะนั้น  รสที่อยู 
ในผลไม  ก็ไมมีความหมายอะไร ;  ตองมีการกินผลไมไดดวย   และไดรูรสน้ันดวย. 

 
นี ้ม ัน เป น   ขั ้นส ุดท าย เส ียแล ว   เนื ่อ งอยู ก ับการปฏ ิบ ัต ิห ร ือ 

กระทําขั้นตน.  ถาไมมีการกระทําขั้นตน  ขั้นสุดทายนี้มันก็ไมมี  หรือมีไมได ; 
แตเราอาจจะนํามาพูด  ในฐานะเปนสิ่งชี้ชวน  โฆษณา  หรือชวนใหสนใจก็ได 
เหมือนกัน.  ที่นาสนใจที่สุดก็คือพระนิพพาน. 

 
ถาม :  พระนิพพานมีรสอยางไร  คุณทอง ? 
 
ตอบ :  วางเปลา  ครับ. 
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ถาม :  รสวางเปลา  โฆษณาไมได  ไมมีใครเอา ;   คุณประยูร  นิพพานมีรส 
อยางไร ? 

 
ตอบ :  ตัวพระนิพพานเอง  จะกลาววามีรสอยางไรไมไดครับ  นอกจากเรา 

ผูไดสัมผัสจะรูรสเทานั้นเองครับ  คือวา  รสเย็นสบาย. 
 
ถาม :  ที่วาพระนิพพานจะใหเรารูสึกรสอยางไร  นั่นคือพระนิพพานจะชวยใหเรา 

รูสึกรสอยางไร ? 
 
ตอบ :  สงบ  เย็น  ครับ. 
 
ถาม :  ถาถามวา  นิพพานมีรสอยางไร ?  พูดอยางภาษาคนธรรมดา  มีรส 

สงบเย็น.  ทําอยางไรเขาจึงจะพอหยั่งทราบไดวา  ไมใชน้ําแข็งละ ? 
 
ตอบ :  คือ  เราตองอุปมา  หรือเปรียบใหเขาฟงครับ  วา  รสพระนิพพานเปน 

อยางไร  โดยเทียบวาเวลาเรารองไห  หรือเราเดือดรอน  มันมีรส 
อยางไร ?  แลวเวลาเราดีใจ  เราตื่นเตนนั้นรสอยางไร ?  แลวเวลาที่ 
เราไมรองไห  ไมดีใจ  เวลาเราอยูในภาวะเฉย ๆ อยางนั้นแหละครับ 
เราตองเทียบอุปมาวา  นั้นอยูตรงกลาง ;  นั้นคือรสพระนิพพาน  ครับ. 

 
ถาม :  คุณทอง  มีวิธีพูดอยางไร  ถึงรสของพระนิพพานใหเปนที่สนใจ ? 
 
ตอบ :  ผมไมมีคําพูดครับ. 
 
ถาม :  นี้เปนลูกศิษยเซ็น  พอถามวา  นิพพานมีรสอยางไร  เขาหุบปากเทานั้น, 

คุณล้ํา ? 
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ตอบ :  มี อี กอั นหนึ่ งที่ พ อจะสั ง เกต ได   คื อ เวลาตื่ นจากนอน   ก อนที่ จะมี 
อารมณอะไรเกิดขึ้น. 

 
นี ้ก ็ม ีค น เ ค ย พ ูด  : ม ีจ ิต ใ จ เ ห ม ือ น ก ับ เ ด ็ก อ อ น   ใ น ค ร ร ภ 

มารดา  ;  ยังค ิดอะไรไม เป น   ยังหยุดนิ ่งอยู .  แลวค ุณก็เปรียบเทียบวา   แรก 
ตื่นนอน  ยังไมมียุง  ในหัว  ในอะไรนี้  ก็ไดเหมือนกัน,  แตมันยังนอยอยู. 

 
เพราะฉะนั้น  ถาจะพูดเรื่องของรสของพระนิพพาน  ตองแบงเปนชั้น ๆ ; 

ถาวาเปนชั้นแทจริง  ละก็ตองหุบปากอยางคุณทองวา.  แตถาเอาชั้นรองลงมา 
บังคับใหพูด,  หรือจะตองพูด  ก็พูดไป  ตามที ่จะมองเห็นวา  คนคนนี ้โดยเฉพาะ 
ที ่พ ูดกับเรา  เขาจะเขาใจไดอยางไร.  แตวาพ ูดยาก   เพราะมันไมอยู ในวิส ัยที่ 
พูดกันอยูตามธรรมดา. 

 
นิพพาน   ถาพ ูดว า   เย ็น   ก็เข าใจได บ างแต ไม ถ ึงที ่ส ุด .  ถาพ ูดว า 

เฉย   เขาก็จะไมสนใจไปเสียอีก  ;  เพราะมันไมชอบเฉยนี ่คนเรา .  ถาพูดวา 
วาง  แลวก็ชักจะกลัวไปเสียอีก,  กลัวความวาง.  ฉะนั้น  จึงมีคําพูดแบบภาษาคน 
พูดกันไปตามสมควรแกบุคคล  แกเหตุการณ.  รวมความแลวก็มีคําพูดวา  นิพพาน 
เปน   สุขอยางยิ่ง  นี้ก็มี. 

 
นี ้ก ็ต องอธ ิบายก ันอ ีกท ีว า   “อยางยิ ่ง”  นั ้นค ืออย างไร  ;  เพราะ 

ถาไมอธิบาย  เดี ๋ยวอยางยิ ่ง  มันสุขยิ ่งไปทางกามารมณก็ได ;  ยิ ่งไปในทางอื ่น 
ซึ ่ง ม ิใ ช น ิพ พ านก ็ได .  พูด ว า   ไม ม ีค ว ามท ุก ข เล ย  ;  นี ่เป น คําพ ูด ที ่ถ ูก 
เปนที่   สิ้นสุดแหงความทุกข   เปนคําพูดที่ถูกที่สุด  ;  แตคนก็ยังเขาใจผิดได . 
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เพราะวาคําวา   ความทุกขนี้  มันมีอยูหลายชั้น,  ที่เราจะไปพูดใหเขามองเห็นวา 
แมแตความสุขของชาวบาน  นี้ก็เปนความทุกขอยางหนึ่ง  เขาก็ไมเขาใจ. 

 
ความสุขอยางของชาวบาน  เปนสุขเวทนา ;  ตองยึดถือ  ตอง 

หมายมั่น  ตองอะไร  จึงจะเปนความสุขขึ้นมาได ;  ถาเอานั้นเปนความสุข  แลว 
ความสุขอยางยิ่ง  มันก็ยิ่งผิดไปไกล.  ฉะนั้น  ไปคิดดูเอาเองวาควรจะพูดกับ 
ใครวาอยางไร. 

 
ถาม  :   ที่นี่  ไมตองรองไห !   ไมตองหัวเราะ !   มีคนพยายามที่จะ  

อธิบายนิพพานโดยอุปมาตาง  ๆ.  ถาพูดวา  นิพพานไมตองเกิด 
ไมตองแก  ตองเจ็บ  ตองตาย  อยางนี้นาสนใจไหม ? 

 
ตอบ :  อยางนี้เขาไมเอาเลย. 

 
ก็จะเปนเสียอยางนั้น.  ถาเอาก็เอาอยางละเมอ ๆ เหอ ๆ ตาม ๆ กัน 

ไปวา  ไมตองเกิด  ไมตองแก  ไมตองเจ็บ  ไมตองตาย ;  เพราะโดยความ 
รูสึกแทจริง  เขายังอยากจะเกิดอยู  เขาอยากจะเปนอยางนั้น  อยากจะเปนอยางนี้ 
อยากจะมีนั่น  จะมีนี่  อยากจะเสวยนั่น  เสวยนี่.  นั่นแหละเปนเรื่องที่ลําบาก 
ที่จะบรรยายลักษณะ   หรือรสหรืออะไรของพระนิพพาน  ;  จึงมีสวนนี้ 
ที่ตองหุบปาก. 

 
แตถึงอยางไรก็ดี,  เราจะถือหลักไวสักอยางหนึ ่งวา  ถาเขารู จ ัก 

ความทุกขชนิดไหนก็ตาม  ;  เราบอกวา  มัน   ไมมีความทุกขทุกชนิด   เปน 
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ที ่ส ุด แห งค วามท ุก ข ท ุก ชน ิด  ;  เอ าค วาม ไม ม ีท ุก ข ท ุก ชน ิดนั ่น แหละ   เป น 
ความสุขในความหมายอีกแบบหนึ่ง ;  และถือวา  เปนความสุขอยางยิ่ง.  อยาเอา 
ความส ุขในความหมายตามแบบของชาวบ านทั ่ว  ๆ  ไป   คือว าได ก ิน   ได เล น 
ไดสนุกสนาน   แลวก็ เปนความสุข  ;  อยางนั้นมันอีกความหมายหนึ่ งตางหาก . 
ความสุขชน ิดที ่ไม ม ีความท ุกขใด  ๆ  เหล ืออยู   ทั ้งที ่เป นท ุกข โดยตรง   เป นท ุกข 
โดยอ อม   เป นท ุกข ใต ด ิน   หร ือบนด ิน   อะ ไรก ็ต ามม ัน ไม ม ีทั ้งนั ้น   อย า งนี้ 
เรียกวา  นิพพาน .  มันมีลําดับหรือข้ันตอนอยูในตัว  ที่ เขาจะตองรูจักความทุกข 
ขึ ้นมา ,  ตามลําด ับท ุก  ๆ  ชนิดของความท ุกข  ;  แล วก ็ด ับ เส ียซึ ่งความท ุกข ชั ้น 
สุดทาย  นี้ก็เรียกวา  นิพพานได. 

 
ม ัน เป น ก า ร ลํ า บ า ก อ ยู ม า ก ที ่จ ะ โฆ ษ ณ า ให ค น ส น ใ จ พ ร ะ - 

นิพพาน   หรือวาอยากจะได พระนิพพาน .  เราพยายามกันมาตั ้ง   ๔๐ กวาป 
ดูยังไมไดผลในขอน้ี ,  คือไมประสบความสําเร็จในการโฆษณาใหคนรูจัก   และ 
อยากไดพระนิพพาน ;  แตก็ยังจะตองทําตอไป  มันไมมีอะไรที่จะดีกวานี้. 

 
นี ่แ ห ล ะ ย อ ด ส ุด ข อ งพ ฤ ก ษ า แ ห ง ศ ีล ธ ร ร ม   ม ีม ร ร ค   ค ือ เก ิด 

ญ าณ รู ต า ม ที ่ เ ป น จ ร ิง ใ น สิ ่ง ทั ้ง ป ว ง  ;  แ ล ว ก ็ม ีผ ล ต ัด ก ิเ ล ส ไ ด ,  ต ัด 
อวิชชา  ตัดกิเลส  อะไรทั้งหลายได  แลวก็มีรสเย็นตามความหมายของคําวา  นิพพาน 
คือปราศจากความรอนโดยสิ้นเชิง  รอนทางกาย  รอนทางจิต  รอนทางวิญญาณอะไร 
ไม ม ีทั ้งนั ้น .  ในมรรค   ผล   นิพพาน   เก ิดความรู ถ ูกต อง   ถ ึงขนาดต ัดก ิเลสได , 
และก ็ม ีการต ัดก ิเลส   แล วก ็ม ีรสชาต ิของความไม ม ีก ิเลส   เร ียกวา  นิพพาน  ; 
เป นของสากลของธรรมชาต ิ  เป นของจริงของธรรมชาต ิ ;  แต เรามาเร ียก 
กันวา  ของพุทธศาสนา ;  ที่จริงมันของธรรมชาติ. 
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ถาม :  ที่เราเรียกวาของพุทธศาสนานี้  สมควรหรือไมสมควร ? 
 
ตอบ :  ก็ควรจะสมควรครับ. 
 
ถาม :  สมควรอยางไร ? 
 
ตอบ :  เพราะวาในศาสนาอื่นไมมีใคร  รูถึงที่สุดอยางนี้. 
 
ถาม :  หมายความวา  ในศาสนาอื่น  ไมมีใครรู  ธรรมชาติขอน้ีหรือ ? 
 
ตอบ :  ธรรมชาติขอท่ีเปนพระนิพพาน  ไมมีในศาสนาอื่น. 
 

อยาพูดอยางนั ้น   มันอาจจะพลาดไปก็ได.  ธรรมะนี ้เป นของ 
ธ ร ร ม ช า ติ ,   เ รื่ อ ง   ม ร ร ค   ผ ล นิพ พ า น   นี ้ เ ป น ข อ ง ธ ร ร ม ช า ติ อั น  
ลึกซึ้งที่สุด ;  ที่วาเปนของพุทธศาสนา   คือ  เปนความรูของบุคคลที่เปนผูรู 
ผูตื่น  ผูเบิกบาน  ใครก็ได,  จะเรียกวาศาสนาชื่ออื่นก็ได,  จะเรียกชื่ออยางอื่น 
ก็ได,  ถาเขาเปนผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบานโดยแทจริง. 

 
ถาสมมติวาพระพุทธเจาองคอื่นเกิดขึ้น  แลวสอนอยางเดียวกันแลว 

ไมเรียกวาพุทธศาสนาก็ได ;  ที่เปนเรื่องสมมติตามชื่อบุคคล  มันก็ไปอีกอยาง 
หนึ่ง ;  ที่วาศาสนาของพระสมณโคดมนี้  ก็ไปอีกอยางหนึ่ง ;  แตมันเปน 
ของจริงของธรรมชาติ  ที่พระสมณโคดมพบ  แลวมาสอน ;  จะวาของทาน 
มันก็โดยสมมติ,  ในฐานะเปนผูพบแลวนํามาสอน. 
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แตเนื้อแทแลว  นิพพานเปนของธรรมชาติ  เพราะวาเปน 
ธรรมธาตุ,  ธัมมธาตุ  อันหนึ่ง  ซึ่งมีอยูตลอดกาล. 

 
ถาเราทําใหคนเขาใจความจริงถึงขอน้ีได  ก็เรียกวา  มีการกลับมา 

แหงศีลธรรม   ถึงที่สุด .  เราถอยหลังเขาคลองไปหาพระพุทธเจาได  
กี ่พันปก็ตามใจ ;  ยอมเรียกวาประสบผลสําเร็จ  ในการแกไขความผิดพลาด 
บกพรอง   หรืออะไรก็ตาม   ที ่มันควรจะแกไข .  มีการกลับมาแหงศีลธรรม 
โดยสมบูรณ  ;  แตเปนศีลธรรมในความหมายอีกอันหนึ่ง  ตางจากที่ใชอยูใน 
ภาษาไทย ,  คือศีลธรรมที ่มีความหมายอยูทุกระดับ  ;  แมกระทั ่งนิพพานก็ 
มาอยูในคําวา  ศีลธรรม.  เพราะวา  นิพพาน  เปนสิ ่งที ่มีภาวะปรกติอยางยิ ่ง 
จึงเปนศีลธรรมอยางยิ่ง  หรือเปนผลของศีลธรรมอยางยิ่ง. 

 
....           ....            ....           .... 

  
นี้เปนอันวา  เราไดพูดกันมาดวยการบรรยายชุดนี ้  ๑๒ ครั้งแลว 

ก็เห็นวา  ควรจะยุติกันที. 
 
ใหทุกคน  สรุปใจความ  จนใหไดวา  ปญหาเฉพาะหนาของเรา 

ของประเทศชาติของเรา  หรือของโลก  ของเรา ;  ใชคําสมมติวา  โลกของเรา 
คือ  กําลังกาวไปหาความพินาศ  จนจะสูญเสียความเปนมนุษย  สูญเสียความ 
สงบสุข  สูญเสียทุกอยางที ่มนุษยไมควรจะสูญเสีย ;  เพราะเหตุสิ ่งเดียว  คือ 
เหตุที่วา  ศีลธรรมมันหายไป  เพราะคนไมรู  ไมสนใจ  ไมปฏิบัติ  ไมรักษา  ไม 
ทะนุถนอม.  นี่แหละโลกมีแตวิกฤติการณ  คือความทุกข  ความยุงยาก  ความ 
ลําบาก  ความระสําระสาย  ที่เขาเรียกวา  วิกฤติการณ  มากขึ้นทุกที,  มากขึ้นทุกที, 
แลวจะวินาศในที่สุด ;  เพราะวาเห็นแกตัวยิ่งขึ้นทุกที   จนจะทําลายลางกันเอง 
ใหหมดไปทั้งโลก. 
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แตถาศีลธรรมกลับมา  มันก็จะเปลี่ยนทิศทาง  ในความหมายวา 
“ถอยหลังเขาคลอง”  หมุนมาสูความถูกตอง ;  แลวก็จะดํารงอยูในความถูกตอง 
เปนโลกที่สมบูรณดีทั้งฝายวัตถุและจิตใจ  จนเรียกไดวา  โลกของพระศรีอาริย- 
เมตไตรย  มีความหายที่ดีที่สุด  อยูในตัวเองในคํานั้น. 

 
อริยเมตไตรย-ความเปนมิตรอันประเสริฐ ;  เมตไตรย  มาจาก 

คําว า   เมตตา , ไมตรี -มิต ร   นั ่น เอ ง ,  คํา เด ิมค ือคําว า   มิตต .  อริย - 
เมต ไตรย   อริย ไมตรี ,   อริยมตต  – มีมิต รอันประ เสริฐ   เพ ราะ ไมมี  
ศัตรูเลย  ในโลกทั้งโลกไมมีศัตรูเลยมีแตมิตรอันประเสริฐ. 

 
อยางที่บรรยายไวในสูตรนั้น  วา พอคนลงจากเรือนของตัว  ก็จําไม 

ไดวาใครเปนใคร ;  ตอเมื่อกลับถึงบานตัวเองอีกแลว  จึงจะรูวาใครเปนใคร ; 
เปนผัวของเรา  เปนเมียของเรา  จึงจะรูได.  ถาลงจากเรือนไปแลวรูไมได  คือมัน 
เหมือนกันไปหมด  จนไมรูวาใครเปนใคร.  นั่นแหละความหมายของอริยเมตไตรย 
มันเปนมิตรประเสริฐสูงสุดมันเหมือนกันไปหมด  หาศัตรูไมได.  ภาวะอยางนี้ 
จะมีมาเมื่อ ศีลธรรมสมบูรณ ๑๐๐ เปอรเซนต. 

 
ฉะนั้น   ขอใหชวยกันทุกอยาง   ทุกทาง   ตามความสมารถ  

ของตน   เพื ่อการกลับมาแหงศีลธรรม   โดยวิธีที ่ถอยหลัง เขาคลองไป 
หาพระพุทธเจา   รวมทั ้งพระธรรม   รวมทั ้งพระสงฆ.  ขอใหเปนอยางนี้ 
แลวการบรรยายแลวบรรยายอีก  เหน็ดเหนื่อยทั้งผูพูดและผูฟง  นี้ก็จะไมเปนหมัน 
เปลา.  การบรรยายสมควรแกเวลา. 

 
ขอยุติการบรรยายใหพระคุณเจาทั้งหลายไดสวดบทพระธรรม  เพื่อ 

เกิดกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนตอไป. 
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การระดมธรรม  
บันทึกคําบรรยาย 

 สวนโมกขฯ  ๒๙  เม.ย.  ๒๕๑๙ 
 

 
 
 
 
 

ระดมธรรม 
[ผูประสานงานระดมธรรม สงกระจายเสียงที่สวนลุมพินี ๒ พ.ค.๑๙ ] 
 
 
 
 
 

ทานทั้งหลาย  ที่เปนสมาชิกแหงการระดมธรรม  ที่กําลังประชุมกันอยูที่นี่, 
 
ขาพ เจา ขอแสด งความย ินด ี  และอนุโมทนา ในการก ระทํา 

ใน ค รั ้ ง นี ้   ใ น ลัก ษณ ะอ ยา ง นี ้   เพ ร า ะ วา ม ัน เป น สิ ่ง ที ่ส ม ค ว ร แ ก เ ว ล า  
และแกสถานการณเปนอยางยิ ่งแลว  ;  หรือถาจะใหพูดกันอยางตรง  ๆ  
ก็อ ย าก จ ะกล า ว ว า   ค ว รก ระทํา ก ัน ตั ้ง แ ต ก อ น หนานี ้  เส ีย น าน แล ว  ; 
การที ่เพิ ่งกระทําในเวลานี ้  เรียกวามันอยู ในลักษณะที ่ส ุกงอม   ขืนปลอย 
ไ ว ก ็ เ น า   แต ก ็น ับ ว า พ อ ท ัน แ ก เ ว ล า อ ยู   ใน ก า รที ่จ ะ ก ร ะ ทํา สิ ่ง ที ่ เ ร ีย ก 
วา “การระดมธรรม” 

 
๕๖๕ 
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 การกลับมาแหงศีลธรรม ๕๖๖

ขาพ เจ าขอร อ งให ช วยก ันกระทํา   ให เหมาะสมแก ภ าวะ   ของ 
พ ุท ธบ ร ิษ ัท   หรือจะ เป นศาสน ิก ในศาสนาไหนก ็ต าม .  เดี ๋ย วนี ้ส วน ใหญ 
เรียกวากระทํากันในฐานะที่เปนพุทธบริษัท  ก็ขอรองใหกระทําอยางเหมาะสมแก 
ความเปนพุทธบริษัท  คือไมใหเปนเพียงพิธี รีตอง  ซึ่งมีลักษณะงมงาย  หรือวา 
หลอกตัวเองเสียมากกวา.  ถาทําเหมาะสมแกความเปนพุทธบริษัทแลวก็ยอมจะ 
เหมาะสมแกความเปนคนไทย  อยูโดยอัตโนมัติ  หรือถาจะกลาวใหกวางกวานั ้น 
ก็คือเหมาะสมแกความเปนมนุษย  ในความหมายของคําวา  “มนุษย”  ที่ถูกตอง. 

 
ขาพเจาเขามารวมกิจกรรมไมไดดวยตนเอง  จึงตองขอถือโอกาสสง 

ความคิดเห็นหรือความรู ส ึกบางประการนี ้มา  โดยอาศัยเครื ่องมือ  อยางที ่ท าน 
ทั้งหลายก็เห็นอยูแลวในเวลานี้  เรียกวาเปนของแทนตัวขาพเจา  ผูมาไมไดดวยเหตุ 
หลายอยางหลายประการ  และสวนใหญก็ขึ้นอยูกับสุขภาพ. 

 
....           ....            ....            .... 

 
ขาพเจามีความคิดเห็นอยู บ าง  และเชื ่อวาคงจะเปนประโยชนบาง 

ไมมากก็นอย  เกี่ยวกับการกระทําสิ่งที่กําลังกระทําอยูนี้  และมีความรูสึกบางอยาง 
ที่อยากจะนํามาแถลงใหทราบพรอม ๆ กันไปขอไดโปรดฟงอยางพินิจพิจารณาดวย. 

 
ในชั้นแรกก็จะพูดกันถึงคําวา  “การระดมธรรม”  ตามความคิดเห็น 

และความรูส ึก ;  เมื ่อพูดถึงคําวาระดม   ก็พอจะเขาใจกันไดวาหมายถึงอะไร. 
ถาเปนการระดมแทจริง  ก็คือ  กระทําอยางขยันขันแข็ง  เหมือนอยางวา  ระดม 
กันดับไฟท่ีกําลังไหมบาน  ก็ทํากันสุดกําลัง  หรือสุดฝไมลายมือ ;  หรือวาจะระดม 
กันขุดคูขุดคลอง  ใหทันแกเวลา,  ก็เปนการระดมกันอยางสุดกําลัง  หรือสุดฝไม- 
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ระดมธรรม ๕๖๗

ลายมือ  ระดมกําลังงาน  ระดมเครื่องมือ  ระดมกําลังสติปญญา.  แตวาในขณะที่ 
กําลังระดมนั้น  เราไมคอยมีโอกาสคิดนึกใครครวญกันมากนัก ;  ก็ตองมีการ 
ซักซอมกันกอนหนานั้น  หรือซักซอมอยูเปนประจํา  เมื่อถึงคราวที่จะระดมใหทัน 
แกเวลา  ก็จะทําไดโดยงาย  :  ยอมใชพลังงานทั้งหมดที่มี  ยอมใชเครื่องมือท้ังหมด 
ที่มี  ยอมใชสติปญญาทั้งหมดที่มี  และเปนไปโดยอัตโนมัติ  ไมมีใครขยักไวได 
ถามันมีเหตุการณที่เรียกวา  เอาเปนเอาตายกันทีเดียว.  ในการระดมธรรมนี้ 
ก็ขอใหมีความหมายอยางนี้. 

 
สําหรับคําวา  “ธรรม”  นั้น  มีความหมายมาก  เกินกวาที่จะเอามา 

บรรยายกันในเวลาอยางนี้.  ขอสรุปเอาแตใจความที่สั้นและถูกตองที่สุด  วา 
ธรรมนั ้นค ือสิ ่งที ่จะทรงโลกนี ้ไว ได .  นี ้เป น   ขอแรก   ที ่จะทรงโลกนี ้ไว ใน 
ลักษณะที่เปนโลก  ไมวินาศไป,  ไมวาโลกชนิดไหนถารอดอยูได  ก็ดวยอํานาจของ 
สิ ่งที ่เรียกวา   “ธรรม ” ; และเมื ่อรอดอยู ไดแลว   ก็ยังตองประกอบดวย 
สันติคือความสงบสุข  ;  สันติก็มีไดดวยสิ่งที ่ เรียกวาธรรม ,  มีสันติแลว 
ก็ตองมีความสะดวกสบายพอสมควรดวย. 

 
ความสะดวกสบายที่เกินไปนั้น  เปนการทําลายจิตใจของคน  ให 

เหมือนกับคนบา ;  ถาสะดวกสบายพอสมควรแลวก็ดีแน ;  การที่จะเปนไปพอ 
สมควรนั้น  ก็เรียกวาธรรม ;  นี้เปนใจความสําคัญ   ของสิ่งที ่เรียกวาธรรม 
คือพอดี  แลวอยูตรงกลาง  ไมมากก็นอย  ไมสุดโตงขางนั้นขางนี้  ดังนี้เปนตน ; 
ฉะนั้น  สิ่งที ่เรียกวา  ธรรม  จึงจําเปนสําหรับที่จะทรงโลกนี้ไว  ไมใหพินาศ 
แลวใหอยูดวยสันติ  แลวใหอยูดวยความสะดวกสบายพอสมควร. 
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ทีนี ้คําว า   “ธรรม ”  นั ้น   ย ังไม หมดกระแสความ  ;  ท านจะพ ูดก ัน 
สั้น ๆ วา  ระดมธรรม   ก็ตามใจ.  ขาพเจาอยากจะขยายความออกไปอีกหนอย 
วา.“ระดมพลังแหงธรรม” ;  ดังนั ้นเราจะตองสนใจคําวา  “พลังแหงธรรม”  กัน 
อีกสักความหมายหนึ่ง. 

 
เราตองนึกถึงสิ ่งที ่เร ียกวา   “พลัง”.  ถาไม ม ีพลังแลว   มันทําอะไร 

ไมได ;  แต  “พลังธรรม”นี ้  มันยังมีพิเศษตรงที ่วา  ไมมีพลังอะไรจะจริงกวาดี 
กวา   สูงกวา   แนนอนกวา .  ขอใหใครครวญดู  วาพลังที ่ชอบพูดถ ึงก ันนักนั ้น 
มันเป นพลังแหงความโงก ็ได .  มิจฉาทิฏฐิก ็ได ,  ใชก ันไปอยางบา ๆ บอ  ๆ  ขอ 
อภัยที่ใชคําโสกโดกหยาบคายอยางนี้  ก็เพื่อประหยัดเวลา. 

 
พ ล ัง ข อ ง ธ ร ร ม  นั ้น   เ ป น พ ล ัง ที ่จ ร ิง ว า   ม ัน เ ป น พ ล ัง ข อ ง  

ธรรมชาติ  ที ่เป น ไปอยางถ ูกต องตามกฎเกณฑของธรรมชาติ ;  ฉะนั ้นจ ึง 
จริงกวา.  มันดีกวาก็ตรงที ่ว ามันเปนธรรม  ประกอบไปดวยธรรม  ;  และมันสูง 
กวาก็เพราะวาไมมีอะไรที่จะอยูเหนือธรรมไปได  มันสูงกวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง  จึง 
ควบคุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได  เหมือนกับท่ีพระเปนเจาอยูเหนือกวา  แลวก็คุมครอง 
โลกได.  ฉะนั้นพลังแหงธรรมจะเรียกอีกอยางหนึ่ง  ก็คือพระเปนเจา ;  พลังแหง 
ธรรมจึงสูงกวา.  และที ่วาแนนอนกวานั ้น  หมายความวาอาศัยได  ไวใจได  พึ ่ง 
พาได ;  พลังอยางอื่นนั้นมันไมแนนอน  แตพลังแหงธรรมแลวมันแนนอนอยางนี้. 

 
ระดมธ รรม   ก็ค ือ ระดมพลัง แห ง ธ ร รม   ที ่จ ริง ก วา   ดีก ว า 

สูงกวา  แนนอนกวา. 
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ทีนี้ก็อยากจะใหขยายความใหชัดเจนออกไปอีก  นิดหนึ่งอีก  คือ 
แทนที ่จะพูดวา  ระดมพลังแหงธรรม   ก็อยากจะพูดวา  ระดมการใชพลังแหง 
ธรรม  ;  ระดมพลังแหงธรรมนั ้นมันยังฟงกํากวม   เลือนลางอะไรอยู .  ระดม 
พลังแหงธรรมเราพูดใหชัดเสียเลยวา  “ระดมการใชพลังธรรม”. 

 
ก า ร ใช พ ล ัง แ ห ง ธ ร รม นี ้  เป น ห น า ที ่ข อ งม น ุษ ย   ที ่ รู จ ัก สิ ่ง ที่ 

เรียกวาธรรม  และอยางถูกตองดวย.  อยากจะพูดแตเพียงวา  รูจักสิ่งที่เรียกวา 
ธรรมก็แลวกัน  ;  ถารู จ ักผิด  ๆ  ก็เรียกวาไมรู ,  ถารู จ ักธรรม   ธรรมะนี ้  ก็ตอง 
เรียกวารูจักอยางถูกตอง.  หนาที่ของมนุษย   ที่รูจักสิ่งที่เรียกวาธรรม  นั้นก็คือ 
การระดมกันใชพลังแหงธรรมนั่นเอง. 

 
ร ะ ด ม ให ถ ูก พ ล ัง แ ห ง ธ ร รม จ ร ิง  ๆ   ไ ม ง ม ง า ย   ไ ม อ อ น แ อ . 

เดี๋ยวนี้คนเปนอันมาก  แมที่ เรียกตัวเองวา  พุทธบริษัทผูประพฤติธรรม  ก็ยังมี 
ความงมงายอยูมาก,  และเนื่องมาจากความออนแอ  ไมอดกลั้นอดทน  ไมขยัน 
ขันแข็ง  ก็พูดแตปาก ;  ปากก็อาจจะพูดไดมาก  วาปฏิบัติธรรม  ขยันขันแข็ง 
แตแลวก็ไมมีผลอะไรเลย.   ฉะนั้นขอใหทุกอยางเปนไปอยางถูกตอง  ตามความ 
หมาย  และตามกฎเกณฑของสิ่งนั้น ๆ. 

 
....           ....           ....           .... 

 
พูดซ้ําก ันอีกทีหนึ ่ง   ก็วา  ระดมธรรม   คือระดมพลังแหงธรรม  ; 

แลว  ขยายออกไป  เปน ระดมการใชพลังแหงธรรม. 
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ทีนี ้  การระดมกันใช  พลังแหงธรรม   นั ้น   อยากจะระบ ุไปเส ียเลย 
วา   คือ   พลังแหงส ัมมาทิฏฐิ.  และการกระทําไปตามอํานาจของสัมมา - 
ทิฏฐ ินั ้น   นั ่นแหละค ือ   การระดมการใช พล ังแห งธรรม   ที ่เต ็มความหมาย . 
ระดมการใช พล ังแห งธรรม   พ ูดได  ;  แต ไม รู ว าธรรมค ืออะไร   ก ็ระบ ุเส ียว า 
สัมมาทิฏฐิ  คําเดียวก็พอ .  ระดมพลังแหงสัมมาทิฏฐิ  และการกระทําไปตาม 
อํานาจแหงสัมมาทิฏฐิ  ก็มีสัมมาทิฏฐิเปนพลัง,  และใหสัมมาทิฏฐินั้นเปนผูชักจูงไป 
หรือเปนหลักที่แนนอน ;  อยาใชหลักอื่นมาเปนเครื่องยึดถือเลย. 

 
ส ัมมาท ิฏฐ ิ  คํา เด ียวก ็พอแล ว   เพ ราะพระพ ุทธ เจ าก ็ได ต ร ัสว า  

สม ฺมาท ิฏ  ิสมาทานา   สพ ฺพ ํ  ท ุก ฺข ํ  อ ุปจ ฺจคุ   เราก าวล วงความท ุกข ทั ้งปวง 
เพราะการสมาทานสัมมาทิฏฐิ.  กาวลวงทุกขทั้งหลายก็คือ  ตัดปญหาทั้งหลาย 
ออกไปได  ไมใหมีปญหาเหลืออยู ;  ขึ้นชื่อวาปญหาแลวเปนความทุกขทั้งนั้น  และ 
ทุกระยะเวลาดวย  คือ  ทั้งอดีต  ทั้งปจจุบัน  ทั้งอนาคต  ตองทําใหหมดปญหา ; 
สัมมาทิฏฐิจะทําใหหมดปญหา  แตวาตองสมาทานสัมมาทิฏฐิ  คือมีไวอยางถูกตอง 
พรอมมูล. 

 
ที ่เร ียกว า   สมาทาน   นั ้น   แปลวา   การม ีไว   หรือถือ เอาไว อย าง 

ถูกต อง   และอย าง   ครบถวน ,  ถาสมาทานส ัมมาท ิฏฐ ิ  ก็ค ือ   มีส ัมมาท ิฏฐิ 
อยางถูกตองและครบถวน. 

 
คํา ว า  “ถ ูกต อ ง  “นี ้  ขยายความ ให ช ัด ด ีก ว า   :  ให ถ ูกต อ ง   ให 

เข มแข ็ง   ให มากพอ   แล วก ็ให ทันแก เวลา  ;   อย างน อยก ็  ๔  นัยแล ว .  ม ัน 
ตองถูกตอง  คือตรงตามเรื่องราวอยางที่เรียกวา  มันถูกฝาถูกตัว ;  เพราะธรรมะ 
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มีมากแงมากมุมมากระดับ,  ตองเอามาอยางถูกตอง  ถูกฝาถูกตัว   แลวก็ตองเอามา 
อยางเขมแข็ง  ไมใชอยางออดแอดออนแอ  เหมือนที่เปนอยูกันโดยมาก. 

 
ที่เรียกวา  เครง  นั่นแหละ  จะตองระวังใหดี  ใหมันเปนการเครง 

ที ่ถูกตอง.  ถาเครงครัด  ก็ยังใชได  และเขมแข็งนี ้ก็ยิ ่งแนนอนขึ ้นไปอีก ;  แต 
เราจะเรียกสั้น ๆ วา  มันเขมแข็งก็แลวกัน. 

 
ที่วาใหมากพอนั้น  บางทีมีธรรมะกะปริบกะปรอยไมมากพอ  หรือ 

มีความถูกตอง  แตมันนอยไป  มันไมมากพอ ;  เพราะฉะนั้นตองใหมันมีอยาง 
เพียงพอ. 

 
ควรจะทดสอบดูดวยตนเอง  ในการมีธรรมะของตนเอง  แตละคน 

แตละเรื่อง  วามันมากพอหรือเปลา  ถามันมากพอแลว  มันจะตองแกปญหาได ; 
เดี๋ยวนี้มันถูกตองนิด ๆ หนอย ๆ มันเขมแข็งชั่วครูชั่วขณะ  แลวมันก็ไมมากพอดวย. 

 
อันสุดทายวา  ใหทันแกเวลา  ;  ถามานอกเวลา   ไมทันแกเวลา 

ก็ไมแกปญหาอะไรได.  พระพุทธเจาก็ทรงย้ํามากในขอที่วา   ใหมันทันแก 
เวลา ;  อยางที่ตรัส  หรือยอมรับที่คนอื่นกลาว  วา  ขโณ  โว  มา  อุปจฺจคา  
-ขณะอยากาวลวงทานทั้งหลายไปเลย .  เรื่องราวหนึ่ง ๆ เหตุการณอันหนึ่ง 
ประโยชนอันหนึ่ง  ลวนแตมีเวลาจํากัดเฉพาะ  แลวมันจะตองสําเร็จลงในขณะหนึ่ง 
เทานั ้น  ;  ถาขณะนี ้พลาดไป   ก็ยุ งไปหมด   เพราะมันเนื ่องดวยสิ ่งหลายสิ ่ง 
หรือแมที่สุด  ก็เนื่องดวยเวลานั่นเอง  เปนสวนสําคัญ ;  ตองทันแกเวลา. 
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การที่จะมี  สัมมาทิฏฐิ  ก็ตองใหถูกตอง  เขมแข็งมากพอ  และ 
ทันแกเวลา   นี้เรียกวา   เปนการระดมการใชพลังของสัมมาทิฏฐิ  อยาง 
ถูกตอง. 

 
....           ....           ....           .... 

 
ทีนี ้  ก็มาดูกันตอไป   วาเรานี ่ระดมพลังแหงธรรม   นี ้เพื ่อ 

ประโยชนอะไร  ใหชัดเจนลงไป  อีกทีหนึ่ง. 
 
เราระดมการใชพลังแหงธรรม   ในการแกปญหาเฉพาะหนา 

ของเรา  อยางที่มีการกลาวปรารภแลวในแถลงการณ  ที่ไดโฆษณาไปในลักษณะ 
เปนการเชิญชวน  ในการระดมธรรม,  สรุปความวา  เรามีปญหาเฉพาะหนา 
เหมือนกับวา  ไฟไหมหลังคาบานอยูทีเดียว  จะตองรีบจัดการใหทันแกเวลา ; 
ปญหาเฉพาะหนาของเรา  ควรจะมองกันใหกวาง ๆ อยางที่เรียกวา  ไมเห็นแกตัว. 

 
ปญหาเฉพาะหนาของเรา   ในฐานะที่เปนคนไทย   ก็มีปญหา 

ในการที่จะรักษาความเปนคนไทย   คือมีความเปนไทย   หรือมีเอกราช 
ของชนชาติไทย. 

 
ทีนี้ ถาพูดวา  เราเปนชาวโลก  กับเขาดวยคนหนึ่ง  แลวก็มีปญหา 

เฉพาะหนา  ที่เราจะตองทําเพื่อโลก  หรือเพื่อมนุษยโลก.  ใครปฏิเสธได  วา 
เรา  ไมเปนชาวโลก  และใครจะยอมใหเราปฏิเสธ. 
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แตที ่สําคัญกวานั ้น  เราเปนพุทธบริษัท  แลวก็มีหนาที ่เพื ่อเปน 
พุทธบริษัท  จะตองแกปญหาของพุทธบริษัท  เพื่อคงความเปนอริยชนเอาไว 
ใหได. 

 
ขอซักซอมอีกทีหนึ่งวา : แกไขปญหาเฉพาะหนาของเรา ในฐานะ 

เปนคนไทย  ก็แกปญหาเพื่อความมีเอกราชอยางชนชาติไทย.  ในฐานะที่เปน 
ชาวโลก  ก็แกปญหาเฉพาะหนาเพื ่อมนุษยโลก  มนุษยชาติ.  ในฐานะที่เปน 
พุทธบริษัท  ก็แกปญหาเพื่อคงไวซึ่งความเปนอริยชน. 

 
เปนพุทธบริษัทนั ้น   มีความหมายสําคัญอยู ที ่ว า   ตอง เปน 

อริยชน  คือคนที ่เปนอริยชาติ ;  ถาไมอยางนั ้นก็เปนคนธรรมดา  หรือเปน 
บุถุชน   ซึ่งมีอะไร ๆ ไมคอยจะแตกตางจากสัตวทั่ว ๆ ไปนัก.  เปนมนุษยก็มีใจสูง 
มีความหมายดีอยูแลว ;  แตถาเปนพุทธบริษัทเขามาอีก  ความหมายก็เพิ่มมากขึ้น 
ไปอีก  จนถึงกับวาจะเปนอริยชน  ขอใหมองเห็นและก็รับรูไวดวย. 

 
เปนอันวา  เราจะสรุปเอาใจความ  กันอยางนี้ดีกวา  วาการระดม 

การใชพลังแหงธรรมนั้น  เราจะทําไปเพื่อความมุงหมายสัก ๓ ประการ คือ :- 
  
๑. เพื่อระงับวิกฤติการณของมนุษยโลก  นี้เปนประโยชนเพื่อโลก 

สวนรวม. 
 
 ๒. เพื่อความปลอดภัยของชนชาติไทย  นี้เพื่อประโยชนแกประเทศ 

ไทย  ของคนไทย  ในฐานะที่เปนหนาที่ของชนชาติไทย. 
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และ  ๓. เพื ่อความสุขสวัสดีของแตละคน  ๆ ไมเลือกชั้น  ชาติ 
ไมเลือกศาสนาก็ได.  อยางต่ําที่สุดก็เพื่อบุคคลคนหนึ่ง ;  สูงขึ้นมาก็เพื่อชนชาติไทย 
ทั้งหมด ;  สูงขึ้นไปอีกก็เพื่อมนุษยโลกทั้งหมด. 

 
ทําไมเราตองแยกออกเปน  ๓  ชั้นอยางนี้ ?  เพราะวา มันไมอยูในระดับ 

เดียวกันบาง  มันแตกแยกกันไป  ตามเหตุผลหรือตามปจจัยที่เนื่องกันอยู ;  อยาง 
เดี๋ยวนี้ถาเรานึกถึงโลกมนุษยแลว  ก็รูสึกวานาหวาดเสียว  เต็มไปดวยวิกฤติการณ 
มากขึ้น  จนพูดกันไมรูเรื่อง  อาจจะทําลายลางกันใหหมดไปจากโลก  หรือเกือบ 
หมดไปจากโลก เมื่อไรก็ได.  นี่มันกวางขวางอยางนี้. 

 
ทีนี้ ประเทศไทยเราก็เปนสวนหนึ่งของโลก  ก็มีปญหาที่เนื่องดวย 

เหตุปจจัยเฉพาะของประเทศไทย  ก็ตองแบงแยกเอามา  สําหรับจะแกไขกันอีก 
สวนหนึ่ง  ใหเหมาะเจาะ เหมาะสมแกประเทศไทยโดยเฉพาะ. 

 
ทีนี้  ที่วาสําหรับปจเจกชนคนหนึ่ง ๆ นั้น  หมายถึงโอกาสที่คนแตละ 

คนจะทําไดมากกวาที่จะทํารวม ๆ กัน ;  เขาก็มีปญหาเฉพาะตน  ซึ่งจะตอง 
พยายามแกดวยตนของตนเปนพิเศษ  ไมมีใครมารวมวงได  เพราะมันเปนปญหา 
เฉพาะตน. 

 
สรุปไดสั ้น  ๆ  วา  เพื ่อระงับวิกฤติการณของโลก  เปนขอแรก , 

เพื ่อความปลอดภัยของประเทศชาติ  เปนขอที่สอง,  เพื ่อความสุขสวัสดีเปน 
พิเศษของคนแตละคน  เปนขอท่ีสาม. 
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ทั้งหมดนี้เรียกวาเปนการปรารภกันในเบ้ืองตน  :  ปรารภใจความ 
ของเรื่อง  ที่จะตองทําความเขาใจกันกอน  สําหรับกิจกรรมที่เรียกกันวาการระดม 
ธรรม  หรือระดมพลังแหงธรรม  หรือระดมการใชพลังแหงธรรม  ก็ตาม. 

 
....           ....           ....           .... 

 
ทีนี้ เรามาพูดกันทีละเรื่องใหละเอียดออกไป :- 
 
เรื ่องแรก   ก็คือหัวขอแรก   ที่วา   ระดมพลังแหงธรรม  ใน 

ลักษณะที่ เปนการตอตาน   เพื่อประโยชนแก โลกเปนสวนรวม  ;  
เรียกวาขอแรกนี่นึกถึงโลกทั้งหมดกอน  แลวก็ระดมการใชพลังแหงธรรม  เพื่อ 
ผลดีแกโลกทั้งโลก. 

 
ขอแรกจะตองนึกถึงวา  โลกของเราควรจะเปนอยางไร ?  โลกใน 

ปจจุบันนี้มีลักษณะอยางไร ?  โลกในปจจุบันนี้  ควรจะผานเลยไปถึงความ 
วินาศหรือไม  หรือใหหยุดยั ้งอยู ได ?  แลวก็แกไขใหกลับไปสูความสวัสดี 
หรือปลอดภัย  แมอยางวิธีที่เรียกวาตองถอยหลัง  อยางที่เขาเกลียดกันนักวา 
“ถอยหลังเขาคลอง” ?  เดี๋ยวจะไดพูดกันถึงขอน้ี. 

 
เพื่อเขาใจขอน้ี  วาโลกจะวินาศหรือไม ?  จะตองศึกษากันสักหนอย 

และใชระยะเวลายืดยาวพอสมควร.  มันลําบากอยูที ่วา  เราไมไดมีอายุยืนตั้ง 
รอยปพันป  หรือหลายพันป ;  เราจึงไมเห็นความเปลี่ยนแปลงอยางชัดแจง  ดวย 
ตาของเราเอง,  เราจะตองศึกษา  หรือตองคํานวณ. 
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เดี ๋ยวนี ้สังคมเปนอยางไร  ?  ถาเทียบกันเมื ่อสักไมกี ่รอยปมานี้ 
ก็จะเห็นวาตางกันไกลลิบ ;  พูดแลวก็นากลัว  ที่จะพูดวา  กอนนี้พวกโจรมีอยู 
ในปา  ในเวลาค่ําคืน,  แตเดี ๋ยวนี ้พวกโจรมีอยูในกรุง  แลวก็ประกอบกิจกรรม 
ของเขากลางวันแสก ๆ นี่มันเปลี่ยนถึงขนาดนี้  แลวจะไมยอมรับหรืออยางไร. 
คนสมัยโนนไมใจดําอํามหิต  อยางที ่มีใจดําอํามหิตอยู ในโลกเวลานี ้ ;  แมใน 
กลางกรุงนครหลวงนี้. 

 
เมื่อวานนี้ก็ยังไดฟงขาว :  เร่ืองผัวคนหนึ่งฆาเมียดวยการยิงดวยปน 

แลวฆาลูกหญิงเล็ก ๆ ดวยการยิงดวยปน  แลวก็ฆาตัวเองดวยปนกระบอกเดียวกัน 
เพราะเหตุแตเพียงวา  สงสัยวาเมียมีชู  แลวก็ทะเลาะกัน  รุนแรงขึ้น  จนถึงประกอบ 
กรรมอันนี ้  ในสมัยนี ้ที ่ถือกันวามนุษยมีความเจริญ.   แตวาในสมัยโนน  ที่ถือ 
กันวามนุษยยังโง  ยังไมเจริญนั้น  เขาไมทํากันอยางนี้ ;  เขามีการอบรมมาดวย 
ธรรมะอยางอื่น  ซึ่งทําใหใหอภัยได  หรือจะหยากันโดยอยางหัวเราะเยาะก็ได 
ไมมีทางที่จะฆาเมียฆาลูก  แลวฆาตัวเอง  ดวยความโงเขลาบาหลังอยางเดี๋ยวนี้.  

 
และในวันเดียวกันนี ้ยังมีขาวเรื ่อง  ผู ชายคนหนึ ่งฆาพี ่สาวดวยมีด 

ในครัว  เมื ่อกําลังนอนอยู  ดวยเหตุเพียงนิดเดียว  วาขอเงินไปใชไมได.  เขา 
เปนคนเหลวไหล  ไมใครทํางาน  พี่สาวไมใหเงินใช  ก็โกรธขึ้นมาก็ฆาเสีย  แลว 
ก็พาขาวของหนีไป.  นี่ในถิ ่นหรือในยุคสมัยที่ถือกันวาเจริญ  มันยังมีอยางนี ้ ; 
แตแลวมันกลับไมมีในถิ่นหรือในยุคสมัย  ที่ถูกประณามวายังไมเจริญ. 

 
ขอใหคิดดูเถิด  มันจะเปนเครื่องวัดที่ดีวา  โลกปจจุบันนี้กําลังเปน 

อยางไร.  ถาเห็นวาโลกกําลังจะเปลี่ยนไปสูความวินาศ   แลวเราก็จะตอง 
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นึกกันถึงการแกไข ;  ถามันเดินไปผิด  เราก็ตองถอยหลังมาหาความถูก ; 
ยิ่งเดินไปมันก็ยิ่งผิดมากไป  หรือจะออกขาง ๆ  คู ๆ  มันก็คงจะไมถูกได.  ถา 
เมื่อสมัยโบราณแตกาลกอนมันถูก  คือมันไมมีเหตุการณอันเลวทรามอยางนี้ ; 
ก็จําเปนอยูเอง  ที่จะตองถอยหลังเขาคลอง  ไปหาความถูกนั้น. 

 
เรื่องจะรูหนังสือ  หรือไมรูหนังสือนั้นไมสําคัญ ;  คนสมัยที่ไมคอย 

รูหนังสือ  กลับอยูกันเปนผาสุกมีสันติสุข  กี่พันปมาแลวก็ตามใจ ;  แมในครั้ง 
พุทธกาลนี้ ก็เรียกวาไมรูหนังสือ  ไมมีการใชหนังสือ ;  หรือในประเทศไทยเรา 
หลายรอยปมาแลว  ก็เรียกวา  ไมรูหนังสือกันเปนสวนใหญ  ตองสอนธรรมะ 
กันดวยรูปภาพเปนตน ;  แตมันมีความอยู  กันเปนผาสุก  สงบสุข  มีจิตใจ 
ประกอบดวยธรรมะ  ในทุกแงทุกมุมน่ันเอง. 

 
เดี๋ยวนี้มันมีความเปลี่ยนแปลง  ในการมีธรรมะของแตละคน.  ทีนี้ 

เราก็จะระดมธรรมนี้  ก็เพื่อโลกปจจุบันนี้  อยาไดเลวตอไปอีก  เพราะมันเลวมาก 
พอแลว ;  ยอนกลับมาหาความปลอดภัย  เพื่อจะไดเปนโลกที่อยูในรูปแบบที่ 
สมบูรณ  ที่พึงปรารถนา   เรียกวา  เปนโลกที่มันมีความสะอาด  มีความสวาง  มีความ 
สงบ  อยูในจิตใจของมนุษยตามสมควร.  ถาคนแตละคนมีความสะอาด  สวาง 
สงบ  สามอยางนี้อยูในจิตใจแลว  โลกนี้ก็เปนโลกแหงความสะอาด  สวาง  สงบ 
โดยไมตองสงสัย.  เราอยากจะมีโลกในรูปแบบที่นาชื่นใจ  นาปรารถนา  เราจึง 
ตองมีการแกไข. 

 
ทีนี้  เพื่อท่ีจะใหรูจักสิ่งที่เรียกวาโลกดีขึ้น  ชัดเจนยิ่งขึ้น  พูดกันรูเรื่อง 

งายขึ้น  ขาพเจาอยากจะชี้หรือแนะ  ใหมองดูสิ ่งที ่เรียกวา  โลก ๆ นี้  ใน ๓  
รูปแบบดวยกัน: - 
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แบบที ่หนึ ่ง   สมบูรณ ทางมโนธรรม   แตไม สมบูรณ ทางวัตถุ. 
อีกแบบห นึ ่ง   สมบูรณ ทางว ัตถ ุ  แต ไม สมบูรณ ทางม โนธรรม .  สวนอ ีก 
แบบหนึ ่ง   สมบูรณ ทั ้ง ท างม โนธ รรม   และทางวัต ถ ุ.  ขอ ให ด ูให ด ี  มัน 
เป นสิ ่งที ่ควรสนใจอยางยิ ่ง   เกี ่ยวกับปจจุบ ันและอนาคต   ของเราทุกคน 
นั่นเอง. 

 
ที่วาโลกแบบหนึ่ง  สมบูรณทางจิต  หรือทางมโนธรรม   อยางสมัย 

พุทธกาลเปนตน  แตไมสมบูรณดวยวัตถุ  ปจจัยอุปกรณเพื่อความสะดวกสบาย. 
ในยุคที่ศาสนาเกิดขึ้นในโลกหลาย ๆ  ศาสนานั้น  พอที่จะกลาวไดวา  มีปญหาทาง 
มโนธรรมมากกวา ;  เพราะเขาไมมีเวลา  ที่จะไปสนใจกับเรื่องทางวัตถุมากนัก 
พออยูกันไปไดก็แลวกัน.  เพราะวาความรูยังไมเจริญในทางวัตถุ  แตก็ไดชดเชย 
ดวยความรูในทางนามธรรม  คือทําจิตใจของเขาใหตอสูไดในทุกกรณี  ที่จะไมให 
เกิดความทุกขขึ ้นมา,  ก็อยู ไดในโลกแบบที ่เรียกวา  สมบูรณในทางมโนธรรม 
หรือเพียงพอดวยมโนธรรม  แตยังไมสมบูรณในทางวัตถุ. 

 
แบบที ่สอง  โลกก็ไดเปลี ่ยนมาเรื ่อย   จะโดยอะไรก็ตาม   สําหรับ 

โลกปจจุบันนี ้   ควรจะถือวา  สมบูรณทางวัตถุ,  สมบูรณเลยสมบูรณจนเฟอ 
จน เรียกวาบ าหล ัง เอาท ีเด ีย ว   แตแล วกลับ ไม ม ี  หรือ ไม สมบูรณ   หรือ 
ถึงกับ  พินาศในทางมโนธรรม. 

 
ขาพเจาพูดอยางนี้  คนเปนอันมากก็หาวา  มุงรายเจตนาราย  ดีแตดา 

คนอื ่น  ;  ขอ นี้จะไมตอบ   หรือไมโตตอบ .  แตจะขอรองวา   ใหดูเอาเองก็ 
แล วก ัน   วา เดี ๋ย วนี ้  สมัยนี ้คน ใน โลกนี ้ม ีม โนธรรมกี ่ม ากนอย  ?  พึงว ัด 
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ดวยการเห็นแกตัวหรือไมเห็นแกตัว  ยอมเสียสละประโยชนสุขสวนตัวเพื่อ 
ประโยชนผูอื ่นหรือไม ?  มุงแตจะเอาสวนเกินมาเปนของตนใหหมดหรือไม ? 
โลกกําลังเต็มไปดวยวิกฤติการณ  เดือดรอน  วุนวาย  ระส่ําระสาย  เพราะ 
การเบียดเบียน  แยงชิง  ขมเหง  เอาเปรียบหรือไม ? 

 
ทั้ง  ๆ   ที ่วาโลกนี ้มีความกาวหนาทางวัตถุ  มีเครื ่องใชไมสอย 

เปนอยู  กินอยู  อยางที่เรียกวา  ไมเคยมีมาแตกาลกอน  คลาย ๆ กับเปนของทิพย 
ของสวรรค  เอาทีเดียว ;  แตแลวมันก็เปนไปเพื่อ  พอกพูนความเห็นแกตัว 
คือสงเสริมกิเลส.  ยิ่งกาวหนาดวยวัตถุอยางนี้  ก็ยิ่งพอกพูนกิเลส  แลวจะไดอะไร 
ขึ้นมา  นอกจากความเบียดเบียน ;  เบียดเบียนผูอื่นนั้นเห็นไดชัด  แตเบียดเบียน 
ตัวเองนั้น  ยิ่งมากกวานั้น  แตมันเห็นยาก. 

 
คนที ่เดือดรอนระส่ําระสาย   เปนโรคเสนประสาทเปนบาตาย 

มากขึ ้นทุกทีในโลกปจจุบัน  แมในประเทศไทยเรานี ้ ;  เพราะวาเขาเบียด 
เบียนตัวเขาเอง  อยางไมรูสึกตัว : ไปหลงผิดเปนทาสของวัตถุ,  เปนทาสของ 
เนื้อหนัง,  ตองการเกินความจําเปน,  แสวงหาเกินความจําเปน,  บริโภคเกินความ 
จําเปน  เกินฐานะ,  อะไรตาง ๆ มันก็มีปญหาเกิดขึ้น  จนเปนโรคเสนประสาท 
จนเปนบา  จนกระทั่งตายไป.  นี้เรียกวามันมีความสมบูรณทางวัตถุ  แตมันพินาศ 
ในทางจิตใน  หรือทางมโนธรรม. 

 
ทีนี ้  ในโลกรูปแบบ  ที ่สาม    คือ  สมบูรณทั ้ง  ๒ ทางนั ้น   นี้ 

เขาเรียกมาแตกอนโนนวา  โลกสมัยพระศรีอาริย,  หรือวาโลกพระศรีอาริย. 
มีธรรมะสูงตามแบบของพุทธบริษัท  คือมีพระพุทธเจาเปนผูสั่งสอน  แลวการ 
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เปนอยูของประชาชนก็สมบูรณดวยวัตถุปจจัย  เพื่อความสะดวกสบาย ;  อยางที่ 
กลาวไวมากมาย  จนถึงกับวา  เปรียบเหมือนกับมีตนไมกัลปพฤกษ  คือตนไมที่ 
ใหสําเร็จความปรารถนาทุกอยางแกทุกคน  อยูทั่วไปทุกมุมเมือง  จะตองการอะไร 
ก็ไมขาดแคลน. 

 
เราตองตีความหมายเหลานั้น:  มีความสะดวกสบายเหมือนอยางกับวา 

น้ําในแมน้ําไหลลงขางหนึ ่ง   ไหลขึ ้นขางหนึ ่ง  ;  มีศีลธรรมดีถ ึงขนาดวา   เมื ่อ 
คนลงไปจากเรือนแลว  ก็จํากันไมไดวาใครเปนใคร  เพราะมันเหมือนกันไปหมด 
ตอกลับมาถึงบาน  ขึ้นบนเรือนของตัวแลว  จึงจะรูวา  เอา, บานของเรา  ผัวของเรา 
เมียของเรา   ลูกของเรา   อยางนี้เปนตน.  นั้นสมบูรณทั้งทางฝายวัตถุ  ทางฝาย 
มโนธรรมเรียกวา  โลกพระศรีอาริยเมตไตรย  ;  เมตไตรย  แปลวา มีความเป น 
มิตร.  อยู ก ันด วยความเป นม ิตรไม ม ีศ ัตรู  แมแต กระผ ีกเด ียว   ในศาสนาของ 
พระศรีอาริย  หรือโลกพระศรีอาริย  เปนอยางนั้น. 

 
ทีนี้  ก็นาหวัวที่วา  เมื่อคําวา  โซเชียลลิสม เขามาในประเทศเราใหม ๆ  

มีแตคนแตกตื่นกันวา  เปนลัทธิพระศรีอาริย ;  แตแลวก็ไมกลาเชื่อ ;  แลวตอมา 
มันก็พิส ูจนวาพระศรีอาริยเก  โซเชียลลิสม  หรือสังคมนิยม   เพียงแตใหทุกคน 
มีใช  มีกิน  มีความสะดวกสบายพอ ๆ กันนั้น  มันจะเปนโลกพระศรีอาริยไปไมได 
เพราะมันเปนไปแตเรื่องทางวัตถุ.  เรื่องจิตใจมันยังเห็นแกตัว  หรือวามันยังมี 
กิเลสตัณหา. 

 
ทานทั้ งหลายไปคํานวณดู เอาเองวา   ถาทุกคนมีกิน   มีใชสะดวก 

สบายไปหมด  ;  แตถามันมีกิเลสตัณหามาก   แลวมันจะเปนอยางไร ?  มันก็ 
ยังค ง เบียด เบียนกันอยู   ดวยอํานาจของกิเลสตัณหานั ่น แหละ   : มันจะ 
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ลวงเกินบุตรภรรยาสามีของบุคคลอื่น  อยางนี้เปนตน ;  มันก็เปนพระศรีอาริยเก 
ไมเปนสังคมนิยม  ทั้งทางฝายวัตถุทั้งทางฝายมโนธรรม ;  มันเปนแตฝายวัตถุ 
อยางเดียว  ก็เปนเรื่องที่นากลัว. 

 
จนกระทั่งวันนี้  เดี๋ยวนี้  พวกที่ละเมอเพอฝน  ในเรื่องของสังคมนิยม 

นั้น   ไมเคยมองเลยวา  ความสมบูรณแตทางวัตถุนั ้น  มันแกปญหาไมได 
มันจะทําใหมนุษยรักใครกันไมได  หรือใหมนุษยมีกิเลสเบาบางลง  มันก็ทําไมได. 
มันตองการสิ่งบํารุง  บําเรอกิเลสตัณหามากขึ้นไป ;  ยิ่งบํารุงบําเรอมากขึ้นไป  มันก็ 
คลายคนบามากขึ้นทุกที ;  ฉะนั้นจะมีความผาสุกหรือสันติสุขไปไมได.  แตถา 
เปนโลกพระศรีอาริยโดยแทจริงแลว  ก็จะตองถูกตองเหมาะสม  ทั้งทางฝายวัตถุ 
และจิตใจ  จึงไมมีปญหา. 

 
ในเมื ่อโลกมันมีอยู ๓ แบบ  อยางที ่กลาวมานี้  เราจะระดมธรรม 

หรือระดมพลังแหงธรรมเพื่อโลกแบบไหน  ก็คิดดูเอาเอง.  เปนของงาย  และ 
วาเด็ก ๆ ก็พอจะคิดออก ;  ฉะนั ้นการที ่พ ูดวา  เราจะระดมธรรมเพื ่อโลกมี 
ความสุขสวัสดี  นี้มันตองเปนโลกชนิดที่สมบูรณดวยมโนธรรมและวัตถุ 
ในสัดสวนที่กลมกลืนกันไป. 

 
เปนอันวา  ระดมธรรมในลักษณะการตอตาน  เพื ่อใหโลกรอด 

อยูไดนั ้น  จะตองไปไกลถึงกับวามีความถูกตองทั ้งสวนมโนธรรมและสวน 
วัตถุ  แลวมันก็เปนสังคมนิยมที่ถูกตอง  หรือเปนอะไรที ่ถูกตองไปในตัวเอง. 
เรียกชื่ออยางเดียวกัน ;  แตมันผิดได  เพราะเหตุนี้. 
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ทีนี ้  ที่จะตองดูกันตอไปเกี่ยวกับโลกนั้น  ก็มีวา  โลกนี้มันเปนสิ่ง 
ที ่แยกกันไมไดจากธรรมะ   หรือจากมโนธรรม   หรือจากสิ ่งที ่ เ รียกวา 
ศาสนา  ;  ฉะนั ้น   ถาเราตอสู เพื ่อความอยู รอดของโลก   ก็คือตอสู เพื ่อใหโลก 
มันมีธรรม  มีมโนธรรมหรือมีศาสนา.  โลกที ่มีมโนธรรมเทานั ้น   จะเปนโลกที่ 
นาอยู   หรือเปนโลกที ่น าปรารถนา.  โลกที ่ปราศจากธรรมะแลวมันก็เป นโลก 
อยางเดียวกับโลกสัตวเดรัจฉาน  หรือจะเลวรายไปกวาสัตวเดรัจฉาน ; เพราะ 
คนมันคิดเกงกวาสัตวเดรัจฉานมาก  ฉะนั้นคงทําอันตรายกันมากกวาที่สัตวเดรัจฉาน 
จะทําอันตรายแกกัน. 

 
ทีนี้   ความลําบากอยางยิ่ งมันอยูที่ วา   สิ่ งที่ เรียกวามโนธรรมนี้มี 

หลายขั้นตอน  มีหลายระดับ  มันเปนความรูสึกของคนที่รูสึกตาง ๆ กัน  วาอยางนี้ 
เรียกวามโนธรรม   อยางนั ้นไมใช ;  เพ ียงเทานี ้ก ็เถ ียงกันไมหวาดไหวอยู แล ว 
เพราะมันหลายขั้นตอน.  ความหมายของคํานี้กํากวม  อยูตลอดเวลา  ความหมาย 
มันดิ ้นได  เปลี ่ยนไปได  ตามการศึกษาในโลกนี ้ ;  โลกนี ้ม ีการศึกษาอยางไร 
เขาใจสิ่งตาง ๆ อยางไร  ก็บัญญัติสิ่งที่เรียกวามโนธรรมนั้นไปตามความรูสึกนั้น ๆ. 
เพราะฉะนั้นจึงเถียงกันไมรูจักจบ   วามโนธรรมที่แทจริงที่ถูกตองนั้น  คืออยางไร. 

 
พวกคอมมิวนิสต  ถือวามโนธรรมนั้นคืออยางนั้น,  พวกสังคมนิยม 

หยอนลงมา  ก็ถือวาอยางนี ้,  พวกประชาธิปไตย  ฟุ มเฟอย  ก็ถือวาอยางโนน, 
เราก็ไม รู จะเอามโนธรรมอยางไหน  ?  พุทธบริษ ัทจะตองมีมโนธรรมที ่ถ ูก 
ตอง   ตามแบบของพุทธบริษัท เรา  ;  ฉะนั ้นขอใหเราทําการรณรงคตอสู 
ในการระดมธรรม   คือระดมการใชกําลังแหงธรรม   ใหมันไดมาซึ ่งโลกที ่พึง 
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ปรารถนา  อันนี้เปนขอแรก  วา  ขอใหเราจงระดมธรรม  เพื่อประโยชนแกโลกกัน 
ในลักษณะอยางนี้เถิด. 

 
....           ....           ....           .... 

 
ทีนี้  มาถึง   ขั้นที่สอง  คือเราจะตองระดมธรรม ในลักษณะ 

การตอตานเพื่อประโยชนแกประเทศไทยโดยเฉพาะ. 
 
เรื ่องก็ตองดูกันกอนวา  ประเทศไทยกําลังมีปญหาอยางไร ?  เรา 

จะใชอะไรเปนเครื ่องมือ  เพื ่อจะแกปญหานั ้น  ๆ ?  และ เรามีเหตุผลอะไร 
เปนของเฉพาะตน  ซึ่งไมเหมือนกับพวกคนเหลาอื่น ?  ซึ่งเราจะตองยึดถือเปน 
หลักเพื่อแกไขของเราโดยเฉพาะนั้นใหไดจริง ๆ. 

 
ปญหาของประเทศชาตินั ้น   มันก็เหมือน  ๆ  กัน   ทุก  ๆ  ประเทศ 

ก็วาได ;  แมวา  จะเปนประเทศที่ใหญเล็กกวากัน  โดยหลักทั่วไป  มันก็เหมือน ๆ  
กัน.  แตมันมีปญหาวา มันไมไดอยางนั้น ๆ,  ยิ่งไมมีอํานาจ  ก็ยิ่งไมไดอยางนั้น ๆ  
คือไมไดอยางที ่ตองการมากขึ ้น   เรามีปญหาของประเทศ  เรียกวาปญหาทาง 
การเมือง  นี ้ก็เพื ่อการอยู รอด  หรือความเปนเอกราชของประเทศชาตินั ่นเอง. 
เรามีปญหาทางเศรษฐกิจ  ก็เพื่อใหประเทศของเรามีกําลัง  ที่จะบันดาลอะไรได, 
หรือวาเรามีปญหาทางวัฒนธรรม  ทางศีลธรรม  นี้ก็เพื่อวาประเทศของเรา  จะไดมี 
ความสงบสุขมีสันติสุข  ทั้งสวนปจเจกชนและสวนสังคม. 

 
มันมีปญหาไมสิ ้นสุด  เกี ่ยวกับสิ ่งเหลานี ้  แกไขไมตกบาง   รักษา 

ไวไมไดบาง  มันก็ล วนแตมีปญหาอยู นั ่นเอง.  ทีนี ้ป ญหาเหลานี ้ม ันเกี ่ยวของ 
คือพัวพันกันไปถึงประเทศอื่น ๆ ที่ เราเรียกวาตางประเทศ ;  ทีนี้แตละประเทศ 
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ไม เท าก ัน   ไม เหม ือนก ัน   เข มแข ็งกว าก ัน   ม ีอ ิทธ ิพลกว าก ัน   ป ญหาม ันก ็เลย 
มากออกไปอีก.  ในที่สุดมีการยื้อแยงกัน   เพื่อจะเอาอยางนั้น   เพื่อจะเอาอยางนี้ 
หรือถึงกับแยงกัน   เสนอตัวเขามาเปนผูแกปญหาของประเทศชาติ   มีการยื้อแยง 
กันในระหวางอุดมคติตาง ๆ  ลัทธิการเมืองตาง ๆ : ประชาธิปไตยบาง  สังคมนิยม 
บาง  คอมมิวนิสตบาง ;  นี่ เปนตัวอยางที่มีอยู เวลานี้ที่มีอยูจ ริง   ตลอดเวลา .  มี 
การยื ้อแยงกันระหวางลัทธิ  ระหวางอุดมคติ  ก็จะตองมีการตอสู ก ันเปนธรรมดา 
ก็เปนปญหาที่เรารอน  ที่แผดเผาที่สุด ;  ทุกคนก็มองเห็น. 

 
เมื่อมองเห็นแลวก็จะรูสึกขึ้นมาเองวา  เราจะตองระดมกําลังกันแกไข 

เหม ือนก ับช วยก ัน ระดมด ับ ไฟ   ที ่ม ันกําล ัง ไหม บ าน  ;  แต จะทําก ันอย างนั ้น 
จริงหรือเปลา  ?  ก็ด ูเอาเอง ,  ถาทําก ันแตปาก   มันก ็เหม ือนกับวา   สรางป ญหา 
ใหมากขึ้น ;  ถามีเจตนาบริสุทธิ์  ก็ตองมุงหมายที่จะแกปญหาเหลานี้ใหได. 

 
เราจะใช อะไรเป น เครื ่อ งม ือ  ?  เพ ราะ เราม ีหน าที ่ที ่จะต องกระทํ า 

เพื ่อแกป ญหาเหลานั ้น .  เราจะตองม ีเครื ่องม ือในการใช   เพื ่อแกป ญหาเหลานั ้น 
ในล ักษณะที ่ต างก ันมาก   แต พอจะแบ งแยกได เป น  ๓ อย าง  ๓ ตอนว า   ต อง 
ปองกัน,  ตองตอตาน,  ตองแกไข. 

 
ปองกันไมใหมันเขามา,  ถามันเขามาก็ตอตาน,  ไดแลวก็ตองแกไข 

ใหมันถูกตอง.  ลัทธิไมพึงปรารถนาที่มาจากขางนอก  หรือจะเกิดขึ ้นขางใน 
ลวนแตตองปองกันทั้งนั้น ;  ปองกันสิ่งเลวรายเหลานี้,  ตอตานสิ่งเลวรายเหลานี้, 
แกไขสิ่งเลวรายเหลานี้. 
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เ ร า จ ะ แ ก ไ ข   ห ร ือ ป อ ง ก ัน   ด ว ย สิ ่ง ช น ิด ไ ห น  ? อ ย า ก จ ะ  
ถามวา  เราจะตองใชสิ ่งที ่ม ันตรงกันขาม   นี ้อยางหนึ ่ง,  หรือวา  เราจะตองใช 
สิ ่งที ่เป นชนิดเด ียวกัน ,  แตด ีกวาหรือเหน ือกวา ?  หรือวาเราจะใชสิ ่งที ่พอ  ๆ  
กัน  หรือเลวกวา ? 

 
สมมต ิว าเราเกล ียดล ัทธ ิการเม ืองชน ิดนี ้  เราจะใช อะไรที ่จะขจ ัด  

ออกไป  ถาเราจะใชสันติวิธี  เราจะตองทําอยางไร ?  ถาเราจะใชความทารุณโหดราย 
เราจะตองทําอยางไร ? 

 
ถ า เ ร า ใ ช สิ ่ง ที ่ต ร ง ก ัน ข า ม   ก ็ต อ ง ป ะ ท ะ ก ัน   แ ล ะฆ า ฟ น ก ัน 

เป นธรรมดา .  ถา เราใช สิ ่งที ่ด ีกว า   หรือ เหน ือกวา   แยบยลกวา   ก็ไม ต อ ง 
ฆาฟนกัน  แลวบางทีจะสําเร็จประโยชนเต็มตามความมุงหมาย.  อยางเราเกลียด 
คอมมิวน ิสต   ไม ชอบ   เราก ็ต องเป นคอมมิวน ิสต   ที ่ด ีกว า   ที ่เหน ือกวา   เราก็ 
จะตอสูคอมมิวนิสตได.  หรือวาถาเราเกลียดสังคมนิยมชนิดนั้น  เราก็ตองเปน 
ส ังคมน ิยมชน ิด อื ่น   ที ่ด ีก ว า เหน ือ กว า   ถ ูกกว า   แยบยลกว า  ;  เราก ็เอ า 
ชนะได.  หรือเราเกลียดประชาธิปไตยเพอเจอ  เหมือนที่กําลังมีอยูเวลานี้  เราก็ 
ตองมีประชาธิปไตย   ที ่แทจริงกวา   เหนือกวา   สูงกวา   เราก็จะเอาชนะได. 
นี่คือความหมายของคําวา  เราจะตอตาน  ปองกัน  แกไข   ดวยสิ ่งที ่เหนือกวา 
นี้อยางหนึ่ง. 

 
ทีนี้  เราจะตอตานดวยสิ่งที่พอ ๆ กัน  หรือเลวกวา  นี้ไมตองพูดก็ได 

คือ  มันเปนไปไมได ;  มันเหลืออยูแตวา  เราจะใชสิ่งที่ตรงกันขาม  จะไดฆาฟน 
กัน   หรือวาเราจะใชสิ ่งชน ิดเด ียวกัน   แตที ่ม ันเหนือกวา   หรือด ีกวา   สูงกวา 
เพื่อแกปญหาใหลุลวงไปไดโดยที่ไมตองฆาฟนกัน. 
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ถา เรามอง เห ็นอยา ง ไหนจะ เป นหนทางรอด ได แล ว   ก็ขอ ให 
ช ว ย ก ัน ร ะ ด ม พ ล ัง แ ห ง ธ ร ร ม   ใ น ก า ร ป อ ง ก ัน   ต อ ต า น   แ ก ไ ข   ใ น 
ลักษณะเชนนั้นเถิด. 

 
ในฐานะที ่เรา เป นพ ุทธบริษ ัท  เราม ีอะ ไร  ?  ก็ม ีสิ ่งที ่ได เอ ยชื ่อ 

ถึงมาแตตนแลววา  สัมมาทิฏฐิ  คือมีความรู  ความเห็น  ความเขาใจ  อันถูกตอง, 
ถูกตอง  จนแกปญหาเหลานั ้นได  โดยกระทําใหมันเหนือกวา  หากแตวาเรา 
จะตองมีวิธ ีของเราเอง   ตามแบบของพุทธบริษัท   แลวก็จะตองถูกตองตาม 
เหตุปจจัยอันอื่น.  เพราะวาชนชาติไทยเราอยูในประเทศไทยอยางนี้  มีภูมิประเทศ 
อยางไร ?  มีทรัพยในดินอยางไร ?  ดินฟาอากาศอยางไร ?  วัฒนธรรมในสายเลือด 
เปนอยางไร ?  เราอยูมาถึงทุกวันนี้  แลวปญหามันเกิดขึ้นอยางนี้  เราตองมีอะไร 
เป นของเฉพาะ   ที ่เหมาะสมกับลักษณะเหลานี ้  อยาไปหลับตาหลงควาเอา 
อยางอื ่น   ที ่ม ันเหมาะกับคนพวกอื ่น   สําหรับแกป ญหาของเขาโดยเฉพาะ 
เอามาแกปญหาของเรา. 

 
เราตองมีสัมมาทิฏฐิ  ของเรา  ความรู  ความเขาใจ  ความเชื่อถือ 

อะไรตาง ๆ นี้  ที่จะเรียกรวมสั้น ๆ วา  ทิฏฐิ  หรือความคิดเห็น  ในที่สุดนั้นคือ  ความ 
ถูกตอง .  เราม ีว ัฒนธรรม   ที ่ถอดแบบออกมาจากพุทธศาสนาอยู ในสาย 
เลือด  ซึ ่งมีอหิงสาเปนหลัก  คือมีการไมเบียดเบียนเปนหลัก  ;  ดังนั ้น   เรา 
จะตองใชดอกบัวสีเหลือง  คือถือดอกบัวสีเหลืองเปนการแกปญหา .  อยา 
ถือดอกบัวสีแดงเลย   อยาใชดอกบัวสีแดงเลย   มันจะตองหลั่งเลือด  ;  ถาใช 
ดอกบัวสีเหลืองก็ดวยอํานาจของสัมมาทิฏฐิ  มันจะแกปญหาได.  เขาเปนอะไรมา 
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เรา เป น ไดเหนือกวา   เขาก็ทําอะ ไร เรา ไม ได  ;  เราก็ชนะ เขาได โดยสันติ 
อยูรวมดวยกันโดยสันติ. 

 
อยางสมมติวา  เขาใชระบบสหกรณแบบของเขา  เราก็ตองมีแบบ 

ของเรา   ที ่ด ีกวา   เหนือกวา  เพื ่อประโยชนแกพวกเรา   ซึ ่งม ีล ักษณะอยางนี ้ ; 
เราก็ไมจําเปนจะตองยอมรับระบบอื่นที่ไมเหมาะ  โดยเฉพาะอยางยิ่งแลว  มันแบง 
แยกกันตรงที่วา  เราไมตองการเบียดเบียน  ไมตองการการหลั่งเลือด  ตามแบบของ 
พุทธบริษัท ,  หรือศาสนาไหนก็ตาม   ลวนแตไมตองการหลั่งเลือด   หากแตวา 
สาวกในศาสนานั้นเขาใจผิดเอง  ทําใหเกิดการหลั่งเลือดบอย ๆ  นั้นมันไมใชเจตนา 
ของศาสนานั้น  หรือของพระศาสดานั้น ๆ จะตองระวังใหดี. 

 
ถ า เราม ีภ ัยจากล ัท ธ ิอ ะ ไร   เราต อ งม ีค วามฉลาดสาม ารถ   ใน 

ลักษณะที ่  เหนือกวา   ในรูปแบบเดียวกัน   ที ่เหน ือกวา  สูงกวา   ดีกวา  เสมอ 
ไป  ;  อยางนี ้อยากจะเรียกวา   เพื ่อป องกันการหลั ่ง เล ือดนั ่น เอง .  ประเทศ 
ไทย เราจ ึงจํา เป นที ่จ ะต อ งม ีอะ ไรตามแบบของไทย เรา   คือถ ือพ ระธรรม 
เปนหลัก  จึงย้ําวา  เราจะถือดอกบัวสีเหลืองในการแกปญหา 

 
รีบทําความเขาใจกันในขอนี้  วาอันนี้มันเหมาะอยางยิ่ง  เหมาะเต็มที่ 

สําหรับจะใชแกปญหาของเรา  ซึ่งมีอะไร ๆ เปนอยางนี้ ;  ดอกบัวสีแดงอาจจะ 
เหมาะสําหรับพวกอื ่น   มีป ญหาอยางอื ่นไม เหมือนเรา  ไม ตรงกับสิ ่งที ่เร ียกวา 
นิส ัย   ส ันดาน   พื ้นฐาน   หรือกําพ ืด   ของเรา .  เราต องการดอกบ ัวส ีเหล ือง 
เสมอไป. 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม ๕๘๘

นี ่แหละคือการระดมธรรมที ่แท จริง   เพื ่อประ เทศชาติ  คือ 
ระดมกันเพาะปลูกดอกบัวสีเหลือง,  ถือ   ดอกบัวสีเหลือง  เปนอาวุธ  ใน 
การแกปญหา  ทั้งทางภายนอกภายใน  ไมวาปญหาแขนงไหน ;  แมที่สุดแตการ 
ทําสงคราม ก็ตองใช   ดอกบัวสีเหลือง   ซึ่งหมายความวามันประกอบไปดวย 
ธรรมอยูเสมอ.  ระดมพลังแหงธรรมในลักษณะเชนนี้  เปนวิถีทางที่ดีที ่สุด 
ไมมีอะไรจะดีไปกวานี้.  นี้เรียกวา  ระดมธรรมในลักษณะตอตาน  เพื่อประเทศ 
ชาติแหงชนชาติไทย. 

 
....           ....           ....           .... 

 
ทีนี ้  ก็จะไดมองดูตอไปถึง  การระดมที่สาม  คือ  ระดมใน 

ลักษณะการตอตาน  เพ่ือความสุขสวัสดีของแตละคน. 
 
คนแตละคน  ทําอะไรไมไดมากกวาที่จะผูกพันกันเปนสังคม  คือวา 

ทําไดมากในทางดานมโนธรรม  ดานจิตใจ  ไปไดไกลเพื่อจะเปนพระอรหันตก็ได ; 
อยางนี้เรียกวาเราทําได.  แตถาผูกพันกันเปนสังคม  แลวยากที่จะทําอยางนั้นได 
มันก็ลดลงมาอยูในระดับท่ีต่ํา ;  ฉะนั้นประโยชนสวนบุคคล  กับประโยชนของ 
สังคมนั้นมันตางกันอยูอยางนี้. 

 
เมื่อพูดโดยบุคคล  มันก็มาถึงปญหาอยางเดียวกันอีกแหละ  คือ 

ศีลธรรมสวนบุคคล,  ความมีศีลธรรม  หรือ  ความไมมีศีลธรรมสวนบุคคล 
นั่นแหละ   มันก็จะสรา ง โลกนี ้ใหเกิดขึ ้นมาในลักษณะหนึ่ง  ๆ  ;  ถามี 
ศีลธรรมมันสรางขึ้นมาในลักษณะหนึ่ง,  ถาปราศจากศีลธรรม  มันก็สรางขึ้นมา 
ในลักษณะหนึ่ง ;  เพราะวาโลกนี้มันประกอบกันขึ้นดวยหนวยยอยคือคน  มันจึง 
แลวแตวา  คนจะเปนอยางไร. 
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ทีนี ้ มาถ ึง   ย ุคที ่ว ัตถ ุน ิยมครองโลกนี ้  มันกระทบกระเท ือนสิ ่งที่ 
เรียกวาศ ีลธรรมอยางไร ? ศีลธรรม   นั ้นแปลวา   ความสงบ   หรือ   “ธรรมที่ 
ทําความสงบ”  หรือเหตุที ่เปนที ่ตั ้งของความสงบ  ;  เหลานี ้เราเรียกวาศีลธรรม. 
ทีนี้  ความเจริญทางวัตถุจนเฟอน่ีมันเสียความสงบ  เสียความปรกติ,  แลวความ 
กาวหนาทางวัตถุนี้มันยั่วยวน  มันดึงคนไปในทางของกิเลสตัณหา  หรือตามใจ 
ตัว เอง  ;  เมื ่อคนไม รู ส ึก   มันก ็เสื ่อมศ ีลธรรมลงไป   อยางที ่ไม รู ส ึก .  ฉะนั ้น 
ขอใหทานทั้งหลายฟง  แลวก็สังเกตใหดีที่สุดเทาที่จะทําได   วาความเสื่อมศีล 
ธรรมนั ้น เป นไปโดยไม รู ส ึกต ัว   หรือไม รู จ ัก เอาเส ียเลยวา   นี ่เป นความเสื ่อม 
แห งศ ีลธรรม  ;  เราจ ึงได ลงไปอยู ในปล ักหนองของความไม ม ีศ ีลธรรม   ด วย 
ความสมัครใจ  เพราะเราไมรูวา  นี่คือความไมมีศีลธรรม. 

 
ขอให ไปส ังเกตเถ ิด   ทุกแห งท ุกหน   ที ่ม ันตกลงไปสู ป ญหายุ งยาก 

ของกิเลสของเนื ้อหนังนั ้น   ก็เพราะม ันไมรู ว า  นั ่นม ันเป นอันตราย  ;  ในโวหาร 
พระศาสนาเขาเร ียกวา   “เห ็นกงจ ักรเป นดอกบัว ”.  เขา เปรียบด วยสิ ่งที ่มี 
รูปรางคลาย ๆ กัน  กงจักรที่ผันอยูนั่นมันดูคลายดอกบัวที่บานอยูก็ได ;  คนไป 
เขาใจวาดอกบัว  ก็เอามาใสหัวของเขา  เขาจึงมีเลือดไหลจากศีรษะอยูตลอดเวลา. 
นี่คือสิ่งที่มันเปนอยูจริง  และเปนไปจริง  เกี่ยวกับศีลธรรมของคน  ในยุคที่วัตถุ 
เจริญ  วัตถุกาวหนา  จนกระทั่งเฟอ. 

 
วัตถุนิยม ก็หมายความวา  ติดรสอรอยของวัตถุ  เพราะพัฒนาวัตถุ 

เพื ่อความเปนอยางนั ้น  เพราะตลาดมันตองการอยางนั ้น .  วัตถุพ ัฒนานี ้  มัน 
ยิ่งกวากามารมณเฟอ  ที่เขาเรียกกันวา  oversex  รูกันมาตั้งแตสมัยคนปาคนดอยโนน 
วามันเปนอันตราย .   คนสมัยนี ้เขาไมเห็นวาเปนอันตราย   ก็มีกามารมณเฟ อ . 
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แตก็ยังไมรายกาจเทากับวัตถุนิยมเฟอ  เพราะวามันบวกที่ไมเกี่ยวกับกามารมณ 
เขาไปดวย ;  มันมีสวนที ่เปนกามารมณ  เต็มที ่เต็มอัตราของมัน  แลวยังบวก 
วัตถุประเภทที่มิใชกามารมณ  แตสําหรับหลงไหลอยางยิ่ง  เขาไปอีกดวย.  เร่ือง 
กามารมณนี้หมายถึงเรื่องเพศ  วัตถุปจจัยอุปกรณทั้งหลายเพื่อกามารมณนั้น  ก็เปน 
เพื่อกามารมณ  จนกระทั่งกามารมณมันเฟอ  ในโลกนี้นั่นสวนหนึ่งแลว. 

 
ทีนี ้  ของเล นที ่ไม เกี ่ยวก ับกามารมณ   ของใช  ของสะสม  ;  อยาง 

คนแกชอบสะสมสิ่งสวยงามไมเกี่ยวกับกามารมณนี้  มันก็หลงไดเทากัน.  ปญหา 
มันก็เพิ ่มมากขึ ้นไปอีก  ฉะนั ้นจึงเรียกวา  วัตถุเฟอนี้รายกาจยิ ่งกวากามารมณ 
เฟอ  เพราะมันรวมกามารมณเขาไวดวย  และเอาวัตถุที่มิใชกามารมณ  เขามาอีก 
สวนหนึ่งดวย ;  มันก็ทําอันตรายแกมนุษยมาก  ศีลธรรมมันจึงเสื่อมหนักขึ้นไป 
อีก .  อยางตองมีรถยนตไวขี ่เล น   ไมเกี ่ยวกับกามารมณ  มันก็เปนวัตถุเฟอ . 
สวนที่มันเกี่ยวกับกามารมณ  เนื่องดวยรถยนตนั้น  มันก็มีอยูสวนหนึ่งแลว,  แต 
สวนที่ไมเกี่ยวกับกามารมณ  คนแกเอาไวนั่งเลน  มันก็มีอีก.  วัตถุเฟอนี้อันตราย 
ยิ่งไปกวากามารมณเฟอ. 

 
เดี ๋ยวนี ้โลก เราอยู ในย ุคที ่เร ียกวา   วัตถ ุเฟ อ   เพ ราะพ ัฒนาก ัน 

แตในทางวัตถุ  เราจึงมีปญหาหนัก,  หนักกวาที ่เคยมีมาแลว.  ยุคที ่วัตถุไมเฟอ 
คนมีกามารมณเฟอก็ได  แตวาศีลธรรมของพวกคนปาสมัยหินโนน  เขายังมีบัญญัติ 
วา  “กามารมณเฟอน้ีเปนบาป”  นี่คนปาที่ไมสูจะมีปจจัยแหงกามารมณ  เขาก็ยัง 
กลัววา  กามารมณเฟอน้ีมันเปนบาป ; แตเดี๋ยวนี้เราไมมีใครกลัว  เราชอบใหมัน 
เฟอ  เฟอจนไมรูจะเฟออยางไร  จนเปนบา  จนไมมีศีลธรรมเหลือ  จนฆาแกงกัน 
แมแตวาฆาบิดามารดาของตัวเอง  เพราะวามันตกเปนทาสของกามารมณมากเกินไป. 
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นี่แตละคนตกอยูในลักษณะอยางนี้  ในปญหาอยางนี้  คือความเสื่อม 
ทางศีลธรรม  เรื่อย ๆ มา  จนกระทั่งมาถึงยุคที่รุนแรงที่สุด  คือวัตถุเฟอ  แลว 
เปนไปโดยไมรูสึกตัว  ไมรูจักเอาเสียเลยวา  นี้คืออันตราย. 

 
เ ราตอ งระดมพลังแหงธรรม   เพื ่อ ชวยกัน ใหมีสัมมาทิฏฐิ  

ใหรูขอเท็จจริงอันนี้กันเสียกอน  แลวก็จะตองระดมสิ่งที่จะเปนการแกไข.  เรา 
ตองการ  “การกลับมาแหงศีลธรรม”  ที่เราไดปลอยปละละเลยจนเลือนหายไป ; 
นี้คือสิ่งที่จะตองมองใหเห็น. 

 
ขอแรกตองมีการกลับมาแหงศีลธรรม   ที่เราไดปลอยปละ 

ละเลยใหมันคอย ๆ เลือนหายไป ; ไมอยางนั้นมันก็ไมมีทาง  หรือไมมีสิ่งที่จะ 
หวังไดอะไรเลย   สําหรับจะอยูกันอยางสันติ.  นี้เปนขอแรกที่จะตองเอา 
มาพูด  คือ  การกลับมาแหงศีลธรรม 

 
ขอที่สองถัดมาอีก  ก็จะตองสรางพลังของธรรมของแตละคน 

ใหเพียงพอแกการแกปญหาของสวนรวม ;  พลังธรรมของแตละคน  รวมกันแลว 
อาจจะแกปญหาของสวนรวม  ของประเทศก็ได  ของโลกก็ได.  เดี๋ยวนี้คน 
แตละคนไมมีธรรม,  ไมประกอบดวยธรรม,  ไมตั้งอยูในธรรม,  ก็เลยไมมีพลัง 
แหงธรรมของแตละคน ;  แลวใครจะแกได ;  ทีใหสังคมไมมีศีลธรรม  ทําให 
โลกไมมีศีลธรรม.  ฉะนั้นมาระดมกันใหม  สรางพลังแหงธรรมของแตละคน 
รวมกันแลวพอที่จะแกปญหาของโลกได. 
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พูดถึงวิธีการตอไปอีก .  วิธีการนั้นเราจะยึดหลักแนนอนวา 
ถือดอกบัวสีเหลือง  ไมถือดอกบัวสีแดง  เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องปองกัน 
ชนิดที่ไมตองหลั่งเลือด. 

 
ไดเคยพูดกันถึงวิธีการอันหนึ่ง  ของบรรพบุรุษแตโบราณกาล  ซึ่ง 

พูดไววา   “เราจะจุดไฟบาน   เพื่อตอนรับไฟปา”.  บางคนฟงไม รู เ รื่อง  
ก็เขาใจผิดไดดวย ;  ดังนั้นจะตองรูเรื่องของคนโบราณ:  เขาไปอยูในปา  เพื่อ 
ทํามาหากิน  เต็มไปดวยพงหญา  พงออ,  ถึงฤดูแลง  ไฟปามันลามมา  ไหมบาน 
ไหมเรือนหมด  ไมมีอะไรเหลือ ;  เขาจะตองจุดไฟบานรอบ ๆ  บานดวยมือของ 
เขาเอง  ใหมันเตียนเรียบรอยไวกอน  รอบบานในรัศมีที่พอสมควร ;  พอไฟปา 
มามันก็ทําอะไรไมได  คือไมตองรบกับไฟปา  ใหมันไหม  ใหมันพอง  ใหมัน 
เดือดรอน  ใหมันแสบตา. 

 
นี่เรียกวา  เราจุดไฟบาน   คือดอกบัวสีเหลือง,  ตอนรับไฟปา 

คือดอกบัวสีแดง ;  ถือเอาเปนหลักอันแนนอนวา  จะตองใชหลักการอันนี้  ใน 
การตอตานลัทธิอันไมพึงปรารถนาดวยทําสิ ่งที ่ดีกวา  เพื ่อเอาชนะสิ ่งนั ้น 
เสมอไป.  การตอตานอยางเผชิญหนานั ้น  มีแตจะตองหลั่งเลือด ;  มันตอง 
เหนือกวา  ชนิดที่ไมตองการหลั่งเลือด  หรือวาเปลี่ยนพลังอันนั้นใหเปนประโยชน 
เสียแทนที่จะเปนอันตราย.  มีการตอตานอยางนี้  จึงจะเรียกวาถูกตองตามหลัก 
ของศีลธรรม  โดยเฉพาะสําหรับคนไทย  ผูมีจิตใจฝงรากอยูดวยพุทธศาสนา. 
 

 
ดูต อ ไปวา   เราจะต องรอดชีว ิตอยู ในรูปแบบที ่ถ ูกต อง   คือ 

ประกอบไปดวยธรรม,  ระดมพลังธรรมเพื่อใหเรามีชีวิตรอดอยู   ดวยรูปแบบ 
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ของธรรม .  ถาไมมีธรรมก็คือผิด ;  ถาผิดยอมตายเสียดีกวาอยู.  ถาอยู 
ตองอยูอยางถูกตอง  ผูถือธรรมะเขาถือกันอยางนี้ ,  ผูที่ ไมถือธรรมะเขาถือกัน 
อยางอื่น  เขาไมยอมตาย,  ยอมอยูดวยความเลวราย  แมจะเปนการเอาเปรียบคนอื่น. 
ถาใหประกอบดวยธรรม   ก็ตองยึดหลักที่ เปนธรรม  ;  รอดชีวิตอยูนั้น   ตองอยู 
อยางที่ธรรมอยู  ธรรมะอยู. 

 
ในที่สุดก็มาถึงสติปญญา  ที่จะทําใหเปนอยางนั้นได ;  ถาไมอาศัย 

สติป ญญาเป นอย างนั ้นไม ได .  สติป ญญาส ูงส ุดก ็ค ือส ัมมาท ิฏฐ ิ  ดังที ่กล าว 
แลวขางตน ;  สัมมาทิฏฐิ-ความเห็นชอบ  เห็นถูกตองนี ้  มันจะทําใหเรารู ไดเอง 
ในตัวของมัน  วาเราควรระดมอะไร,  และวา ระดมในลักษณะอยางไร. 

 
สําหรับขอที ่ว า   ระดมอะไร ? พูดกันอยางกําป นท ุบด ิน   ในแบบ 

จองพุทธบริษ ัท   ก็วา :  เวนสิ ่งที ่ควรเวน ,  ทําสิ ่งที ่ค วรทํา ,  แลวก็ช วย 
เหลือกัน ใหเป นอยางนั ้น ,  มัน เปน   ๓  ขอ  อ ยู นะ .  พวกที ่พ ูดกันแตวา 
เวนควรเวน    เจริญที ่ควรเจริญ   นี ้ไมพอ ;  มันยังขาดอีกอยางหนึ ่ง  คือตอง 
ชวยกันและกัน  ใหทําอยางนั ้นไดดวย.  ฉะนั ้นแตละคนจะตองรับผิดชอบในการ 
ที่จะชวยผูอื่น  ใหทําอยางนั้นไดดวย. 

 
นี ่เ ร าค วรระดมอย า งนี ้ :  ระดม เว นสิ ่งที ่ค ว ร เว น   ทําสิ ่งที ่ค ว ร 

ทํา  แลวระดมชวยกันใหทุกคนทํา  อยางนั้นไดดวย. 
 
ทีนี ้สวนขอที่วา  ในลักษณะอยางไร ?  เทาไร  ?  และเมื ่อใด  ? 

นี ้  สัมมาทิฏฐิจะบอกเอง   เฉพาะกรณี ๆ  ไป .  ความรู อ ันถูกตองมีประโยชน 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 การกลับมาแหงศีลธรรม ๕๙๔

เหลานี้   ซึ่งเทากับรากฐานของศีลธรรมนั้น  เราถือตามหลักพระศาสนาเลย 
วาศาสนาพระศรีอาริย  ยกมิตรภาพเปนเบื ้องหนา ;  ศรีอาริยเมตไตรย : 
เมตไตรย  นั้นคือ  มิตรภาพ ,   อริย -อันประ เสริฐ ,  ศรี- อันสูงสุด :   ศรี 
อาริยเมตไตร -มีมิตรภาพอันเลิศและสูงสุด.  เอาอุดมคตินั้นมา  ตามที่มัน 
มีอยูในทุกศาสนาก็วาได:- 

 
รากฐานขอแรกของศีลธรรมใหถือวา   สัตวทั ้งหลายเปน 

เพื ่อนทุกข  เกิด    แก  เจ็บ   ตาย   ดวยกันทั ้งหมดทั ้งสิ ้น .  บรรดาที ่ม ีชีวิต 
แลว  จะเปนคนก็ได  เปนสัตวก็ได  เปนตนไมก็ได  เปนอะไรก็ได  ใหวาง 
มาตรฐานไววา  มันเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 
ที่จะตองชวยเหลือใหอยูดวยกันได. 

 
พวกที่ทําลายปาไมเสียวอดวายหมด  เพราะเขาไมมีศีลธรรมขอน้ีอยู 

ในจิตใจ  แมแตนิดเดียว.  เขาฆาสัตวเสียจนไมมีอะไรเหลือ  เพราะไมมีศีลธรรม 
ขอ นี ้ ;  และในที ่ส ุดก็ฆ ามนุษยกัน เอง  เพ ราะมัน ไมยอมรับวา   “เป น 
เพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น”  นั่นเอง. 

 
ถามีความรูสึกอยางนี้เปนหลักแลว  มนุษยก็จะไมมีการเบียดเบียนไม 

ประทุษรายชีวิตรางกายผูอื ่น, ไมประทุษรายทรัพยสมบัติผู อื ่น,  ไมประทุษ 
รายของรักของใครของผูอื่น,  ไมประทุษรายความเปนธรรมของผูอื่น,  กระทั่ง 
มันไมโงไปประทุษรายสติปญญาของตัวเอง   ดวยความมีหลักเกณฑอันถูกตอง 
วา”ตองอยูกันอยางเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น”. 
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ขอใหเรงระดมธรรม   ขอนี ้,  เรงระดมการใชพลังแหงธรรมขอ น้ี 
ใหครอบงําทั่วไปทั้งโลก :  ใหคนทั้งโลกมองตากันในลักษณะที่มีมิตรภาพ 
เหมือนกันไปหมดเลย.  อยางที ่พูดเมื ่อตะกี ้วา  ในศาสนาพระศรีอาริยนั ้น  พอ 
คนลงจากเรือนแลว  ไมรู ว าใครเปนใคร  เพราะมันเปนมิตรไปเสียหมด   ไมมี 
อะไรที่เปนศัตรู  หรือแสดงความเปนศัตรู. 

 
รากฐานที ่สองของศีลธรรม   คือ   ตองบังคับความรูสึก . 

มนุษยสมัยน้ีถูกสอนอยางโงเขลาในระบบการศึกษา  ไมใหบังคับความรูสึก  ไมให 
อดกลั้นอดทน ;  เขาเรียกวา  ความกดดันเปนอันตราย  นั่นนะยิ่งสงเสริมกิเลส.  
เราตองบังคับความรูสึกตามสัญชาตญาณ,  บังคับอยางถูกตอง,  บังคับอยางเฉียบขาด, 
และบังคับอยางทันควัน   หรือทันทวงที  ในกรณีของราคะก็ตาม   ในกรณีของ 
โทสะก็ตามในกรณีของโมหะก็ตาม. 

 
ความรูสึกใดเปนไปเพื่อราคะ  คือจะรัก  จะเอา  จะยึด  จะครอง  นี้ 

ก็เรียกวา  ราคะ,  ก็ตองบังคับความรูสึก ;  ในกรณีอันใดที่จะทําลาย  จะฆาจะ 
ผลักออกไป  จะตี  จะเตะ  ออกไป  นี้ก็เรียกวาโทสะ ;  ในกรณีที่สงสัย  ทึ่งสนใจ 
ไมรูวาจะทําอะไร ดี   แตมัวเมาอยูในสิ่งนั้น  ก็เรียกวาโมหะ ;  สามอยางนี้ตอง 
บังค ับ .  ความรู ส ึก   ราคะ   โทสะ   โมหะ   นี ้ต อ งบังค ับ :  บังค ับถูกต อง , 
บังคับเฉียบขาด,  และบังคับทันควัน ;  ทําไดอยางนี้  ศีลธรรมจะมี. 

 
ร า ก ฐ า น ที ่ส า ม ข อ ง ศ ีล ธ ร ร ม   ต อ ง ไ ม  เ ป น ท า ส ข อ ง  

อายตนะ   คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ ;  อยาไปบํารุงบําเรอในลักษณะที่โงเขลา 
คือตามใจมัน  ทั้งที่ไมจําเปน  และเกินจําเปน  จนเปนทาสของอายตนะ.  สิ่งที่ 
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ไมจําเปนจะตองมี  ตองกิน  ตองใช  ก็ไปหามา  ไมจําเปนเลยก็ไปหามา  ที ่เกิน 
จําเปนก็ไปหามา ;  นี้ เรียกวา  เปนทาสของอายตนะ .  คนสมัยนี้กําลังเทิดทูน 
ความเปนทาสของอายตนะ ;  สรางคานิยม  หรือรสนิยมผิด ๆ  ขึ้นมา  จนเรียกวา 
เหลือจะผิด ;  โลกนี ้ก็ไดเปนโลกระส่ําระสายดวยวิกฤตการณ.  ขอใหคิดเสียให 
ถูกตอง. 

 
รากฐานที ่สี ่  ที ่เรียกวา   มีปญญาอยางถูกตองตามที ่เปนจริง : 

หัวใจของพุทธศาสนา  ในสวนของการปฏิบัติ  เรียกวา  ยถาภูตสมฺมปฺปฺา  
- มีป ญ ญ าอ ยา ง ถ ูก ต อ ง ต าม ที ่ เ ป น จ ริง ,   ไ ม  เ ห ็น ก ง จ ัก ร เป น ด อ กบ ัว ,  
ไมเอาลัทธิว ัตถุน ิยมมาเปนพระเจาสรางโลก ,  ตองเอาธรรมะมาสรางโลก 
ไมเห็นกงจักรเปนดอกบัว. 

 
ตัวอยาง เชนวา   เราจะนอนหลับโดยปราศจากการรบกวน 

ของกิเลสนี ้ดีกวา ;  แตคนทั ่วไปเขาอยากจะใหกิเลสรบกวน  คือ  ยั ่วเยายุแหย 
ในเรื่องของกามารมณอยูเรื่อย ๆ ไป  แมนอนไมหลับก็พอใจ  นั้นเปนความผิด  โง 
เขลาอยางยิ่ง.  เราจะตองเห็นคาของการนอนหลับโดยไมมีกิเลสมากวน ;  เมื่อนอนก็ 
นอนหลับสนิท  ก็จะเปนไปในลักษณะที่เรียกวา  ไมมีกามารมณเฟอ  ไมมีกามารมณ 
ฟุ มเฟอย.  ถาถือหลักกันอยางนี ้แลว  คงไมต องมีระบบจัดสรรครอบครัว  ดวย 
การใชเครื่องคุมกําเนิด  จนใหวุนวายอยางที่เปนอยูเดี๋ยวนี้.  ถาเรามีความเขาใจถูก 
ตองตามหลักของธรรมะแลว  ก็จะเกลียดชังกามารมณ  จะทําแตเหตุผลท่ีพอสมควร 
จะทํานี้   คงไมตองใชการคุมกําเนิดเปนแน .  ไปคิดดูกันใหมก็พอจะเขาใจได . 
 

ร า ก ฐ า น ที ่ห า ข อ ง ศ ีล ธ ร ร ม นี ้  ส ถ า บ ัน ใ ด ที ่เ ป น ที ่ตั ้ง แ ห ง 
ค วาม รู ส ึก   ที ่ป ระ ก อบ ไป ด ว ย ธ ร รม ะ แล ว   ช ว ย ก ัน ส น ับ สน ุน   ส ง เส ร ิม 
สถาบันนั้น  ใหแนนแฟนอยูในโลกนี้  ตัวอยางเชน:- 
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สถาบันแหงผูมีพระคุณ   เชนบิดามารดา   ครูบาอาจารย   พระเจา 
พระสงฆ  สงเสริมไวใหมั่นคง ;  กระทั่งสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  มหากษัตริย. 

 
สถาบันที่ทําใหเกิดความกตัญูกตเวที  ก็สงเสริมใหมั่นคง. 
 
สถาบ ันที ่ทํา ให เก ิดความ เคารพซึ ่งก ันและก ัน   ตามส ูงตามต่ํ า 

อยาไปใชสิทธิเสรีภาพบา ๆ บอ ๆ ไมมีสูง  ไมมีต่ํา ;  ไปรักษาสถาบันที่ทําใหเกิด 
ความเคารพกัน  ตามฐานะที่ควรเคารพไวใหมั่นคง. 

 
สถาบันที่ทําใหเกิดความละอายความชั่ว  ชวยรักษาไว 
 
สถาบันที ่ทําใหเก ิดความออนโยนไมกระดาง   ตองชวยกัน 

รักษาไว. 
 
สถาบันทั ้งหลายเหลาใด   เปนไปเพื ่อความมีอยู แหงธรรมะ 

ที่พึงปรารถนาแลว   ชวยกันรักษาเถิด,  ชวยกันระดมธรรมะในขอน้ี,  ชวยกัน 
ระดมทุกอยาง  เพื่อกลับมาแหงศีลธรรม  และรากฐานแหงศีลธรรม. 

 
สําห ร ับ ว ิธ ีก ารนั ้น   อยากจะระบ ุว า :  เราต อ งก ระทําก ันจร ิง  ๆ  

อยางที่เรียกวา  ระดมกันดับไฟ  รุนแรง  รวดเร็ว  เรียบรอย  ราเริง ;  ตองถูกตอง 
มันจึงจะราเริงหรือเรียบรอย  รวดเร็วหรือรุนแรง ;  แลวแกที่ตนเหตุ   อยาไปมัว 
หลงแกที่ปลายเหตุ. 

 
ในส วน   ศ ีล   ส วน   สมาธ ิ  ส วน   ป ญญา   นี ้ต อ งทําให ม ีขึ ้นมา  : 

สวนศีลทําแลว  ก็เจริญในสวนธรรม,  สวนจิตทรามละเสียแลว  ก็เจริญในการที่ 
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มีจิตสูง,  ละความเห็นผิดเสียแลว  ก็เจริญในสวนที่มีความเห็นถูก ;  นี่คือ  ศีล 
สมาธิ  ปญญา  สากล  ใชไดตลอดโลก. 

 
ทั ้งหมดนี ้ไม ใชพ ิธ ีรีตอง  : ตองทําจริงตามกฎเกณฑของธรรมชาติ 

ในรูปลักษณะของวิทยาศาสตร ;  สวน   พิธี รีตอง  นั้นมีไวสําหรับเด็ก  ๆ  มีไว 
สําหรับผู ที ่ย ังไม เข าถึงแกนแทของสัจจะอันนั ้น   เราก็ต องมีพ ิธ ีร ีตองบาง . 
แตอยาใหหยุดอยู เพียงที ่ตรงนั ้น  มันจะไมรูจักเติบโต ;  ในที ่สุดก็มาสู ของจริง 
ซึ่งมิใชพิธีรีตอง. 

 
ขอ ให ร ะดม ธ รรม ก ัน ในล ักษณ ะที ่เป น ขอ งจ ริง   เป น ต ัว จ ริง 

กาวลวงพิธีรีตองขึ้นมาใหไดเถิด  ทุกอยางจะเปนไปตามที่ตองการ. 
 
เวลาสําหรับจะพูดกันก็พอสมควรแลว  ขาพเจาขอยุติการบรรยายโดย 

รายละเอียด. 
 
สรุปอ ีกครั ้งหนึ ่งว า  : ตองระดมในลักษณะที ่ถ ูกต องตามธรรม , 

เปนการระดมธรรมในลักษณะตอตานเพื่อโลกนี้รอด,  ระดมธรรมในลักษณะการ 
ตอตาน   เพื ่อประเทศไทยนี ้อยู รอด ,  และระดมธรรมในลักษณะตอตาน 
เพื ่อแตละคนนี้อยู รอดดวยความสุขสวัสดี ;  เมื ่อทําถูกตองตามนี้แลว  ผลนั้น 
ก็จะหวังได. 

 
ขอใหเปนไปตามที่เรามุงหมายในการระดมธรรมนี้ทุก ๆ ประการเถิด. 
 

ขอยุติไวแตเพียงเทานี้. 

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

www.buddhadassa.in.th


	001.pdf
	002.pdf
	003.pdf
	004.pdf
	005.pdf
	001.pdf
	002.pdf
	003.pdf
	004.pdf
	005.pdf
	006.pdf
	007.pdf
	008.pdf
	009.pdf
	001.pdf
	002.pdf
	003.pdf
	004.pdf
	005.pdf
	006.pdf
	007.pdf
	008.pdf
	009.pdf
	010.pdf
	001.pdf
	002.pdf
	003.pdf
	004.pdf
	005.pdf
	006.pdf
	007.pdf
	008.pdf
	009.pdf
	010.pdf
	011.pdf
	012.pdf
	013.pdf
	014.pdf
	015.pdf
	016.pdf
	017.pdf
	018.pdf
	019.pdf
	020.pdf
	021.pdf
	022.pdf
	023.pdf
	024.pdf
	026.pdf
	027.pdf
	028.pdf
	029.pdf
	030.pdf
	031.pdf
	032.pdf
	033.pdf
	034.pdf
	035.pdf
	036.pdf
	037.pdf
	038.pdf
	039.pdf
	040.pdf
	041.pdf
	042.pdf
	043.pdf
	044.pdf
	045.pdf
	046.pdf
	047.pdf
	048.pdf
	049.pdf
	050.pdf
	051.pdf
	052.pdf
	053.pdf
	054.pdf
	055.pdf
	056.pdf
	057.pdf
	058.pdf
	059.pdf
	060.pdf
	061.pdf
	062.pdf
	063.pdf
	064.pdf
	065.pdf
	066.pdf
	067.pdf
	068.pdf
	069.pdf
	070.pdf
	071.pdf
	072.pdf
	073.pdf
	074.pdf
	075.pdf
	076.pdf
	077.pdf
	078.pdf
	079.pdf
	080.pdf
	081.pdf
	082.pdf
	083.pdf
	084.pdf
	085.pdf
	086.pdf
	087.pdf
	088.pdf
	089.pdf
	090.pdf
	091.pdf
	092.pdf
	093.pdf
	094.pdf
	095.pdf
	096.pdf
	097.pdf
	098.pdf
	099.pdf
	100.pdf
	101.pdf
	102.pdf
	103.pdf
	104.pdf
	105.pdf
	106.pdf
	107.pdf
	108.pdf
	109.pdf
	110.pdf
	111.pdf
	112.pdf
	113.pdf
	114.pdf
	115.pdf
	116.pdf
	117.pdf
	118.pdf
	119.pdf
	120.pdf
	121.pdf
	122.pdf
	123.pdf
	124.pdf
	125.pdf
	126.pdf
	127.pdf
	128.pdf
	129.pdf
	130.pdf
	131.pdf
	132.pdf
	133.pdf
	134.pdf
	135.pdf
	136.pdf
	137.pdf
	138.pdf
	139.pdf
	140.pdf
	141.pdf
	142.pdf
	143.pdf
	144.pdf
	145.pdf
	146.pdf
	147.pdf
	148.pdf
	149.pdf
	150.pdf
	151.pdf
	152.pdf
	153.pdf
	154.pdf
	155.pdf
	156.pdf
	157.pdf
	158.pdf
	159.pdf
	160.pdf
	161.pdf
	162.pdf
	163.pdf
	164.pdf
	165.pdf
	166.pdf
	167.pdf
	168.pdf
	169.pdf
	170.pdf
	171.pdf
	172.pdf
	173.pdf
	174.pdf
	175.pdf
	176.pdf
	177.pdf
	178.pdf
	179.pdf
	180.pdf
	181.pdf
	182.pdf
	183.pdf
	184.pdf
	185.pdf
	186.pdf
	187.pdf
	188.pdf
	189.pdf
	190.pdf
	191.pdf
	192.pdf
	193.pdf
	194.pdf
	195.pdf
	196.pdf
	197.pdf
	198.pdf
	199.pdf
	200.pdf
	201.pdf
	202.pdf
	203.pdf
	204.pdf
	205.pdf
	206.pdf
	207.pdf
	208.pdf
	209.pdf
	210.pdf
	211.pdf
	212.pdf
	213.pdf
	214.pdf
	215.pdf
	216.pdf
	217.pdf
	218.pdf
	219.pdf
	220.pdf
	221.pdf
	222.pdf
	223.pdf
	224.pdf
	225.pdf
	226.pdf
	227.pdf
	228.pdf
	229.pdf
	230.pdf
	231.pdf
	232.pdf
	233.pdf
	234.pdf
	235.pdf
	236.pdf
	237.pdf
	238.pdf
	239.pdf
	240.pdf
	241.pdf
	242.pdf
	243.pdf
	244.pdf
	245.pdf
	246.pdf
	247.pdf
	248.pdf
	249.pdf
	250.pdf
	251.pdf
	252.pdf
	253.pdf
	254.pdf
	255.pdf
	256.pdf
	257.pdf
	258.pdf
	259.pdf
	260.pdf
	261.pdf
	262.pdf
	263.pdf
	264.pdf
	265.pdf
	266.pdf
	267.pdf
	268.pdf
	269.pdf
	270.pdf
	271.pdf
	272.pdf
	273.pdf
	274.pdf
	275.pdf
	276.pdf
	277.pdf
	278.pdf
	279.pdf
	280.pdf
	281.pdf
	282.pdf
	283.pdf
	284.pdf
	285.pdf
	286.pdf
	287.pdf
	288.pdf
	289.pdf
	290.pdf
	291.pdf
	292.pdf
	293.pdf
	294.pdf
	295.pdf
	296.pdf
	297.pdf
	298.pdf
	299.pdf
	300.pdf
	301.pdf
	302.pdf
	303.pdf
	304.pdf
	305.pdf
	306.pdf
	307.pdf
	308.pdf
	309.pdf
	310.pdf
	311.pdf
	312.pdf
	313.pdf
	314.pdf
	315.pdf
	316.pdf
	317.pdf
	318.pdf
	319.pdf
	320.pdf
	321.pdf
	322.pdf
	323.pdf
	324.pdf
	325.pdf
	326.pdf
	327.pdf
	328.pdf
	329.pdf
	330.pdf
	331.pdf
	332.pdf
	333.pdf
	334.pdf
	335.pdf
	336.pdf
	337.pdf
	338.pdf
	339.pdf
	340.pdf
	341.pdf
	342.pdf
	343.pdf
	344.pdf
	345.pdf
	346.pdf
	347.pdf
	348.pdf
	349.pdf
	350.pdf
	351.pdf
	352.pdf
	353.pdf
	354.pdf
	355.pdf
	356.pdf
	357.pdf
	358.pdf
	359.pdf
	360.pdf
	361.pdf
	362.pdf
	363.pdf
	364.pdf
	365.pdf
	366.pdf
	367.pdf
	368.pdf
	369.pdf
	370.pdf
	371.pdf
	372.pdf
	373.pdf
	374.pdf
	375.pdf
	376.pdf
	377.pdf
	378.pdf
	379.pdf
	380.pdf
	381.pdf
	382.pdf
	383.pdf
	384.pdf
	385.pdf
	386.pdf
	387.pdf
	388.pdf
	389.pdf
	390.pdf
	391.pdf
	392.pdf
	393.pdf
	394.pdf
	395.pdf
	396.pdf
	397.pdf
	398.pdf
	399.pdf
	400.pdf
	401.pdf
	402.pdf
	403.pdf
	404.pdf
	405.pdf
	406.pdf
	407.pdf
	408.pdf
	409.pdf
	410.pdf
	411.pdf
	412.pdf
	413.pdf
	414.pdf
	415.pdf
	416.pdf
	417.pdf
	418.pdf
	419.pdf
	420.pdf
	421.pdf
	422.pdf
	423.pdf
	424.pdf
	425.pdf
	426.pdf
	427.pdf
	428.pdf
	429.pdf
	430.pdf
	431.pdf
	432.pdf
	433.pdf
	434.pdf
	435.pdf
	436.pdf
	437.pdf
	438.pdf
	439.pdf
	440.pdf
	441.pdf
	442.pdf
	443.pdf
	444.pdf
	445.pdf
	446.pdf
	447.pdf
	448.pdf
	449.pdf
	450.pdf
	451.pdf
	452.pdf
	453.pdf
	454.pdf
	455.pdf
	456.pdf
	457.pdf
	458.pdf
	459.pdf
	460.pdf
	461.pdf
	462.pdf
	463.pdf
	464.pdf
	465.pdf
	466.pdf
	467.pdf
	468.pdf
	469.pdf
	470.pdf
	471.pdf
	472.pdf
	473.pdf
	474.pdf
	475.pdf
	476.pdf
	477.pdf
	478.pdf
	479.pdf
	480.pdf
	481.pdf
	482.pdf
	484.pdf
	485.pdf
	486.pdf
	487.pdf
	488.pdf
	489.pdf
	490.pdf
	491.pdf
	492.pdf
	493.pdf
	494.pdf
	495.pdf
	496.pdf
	497.pdf
	498.pdf
	499.pdf
	500.pdf
	501.pdf
	502.pdf
	503.pdf
	504.pdf
	505.pdf
	506.pdf
	507.pdf
	508.pdf
	509.pdf
	510.pdf
	511.pdf
	512.pdf
	513.pdf
	514.pdf
	515.pdf
	516.pdf
	517.pdf
	518.pdf
	519.pdf
	520.pdf
	521.pdf
	522.pdf
	523.pdf
	524.pdf
	525.pdf
	526.pdf
	527.pdf
	528.pdf
	529.pdf
	530.pdf
	531.pdf
	532.pdf
	533.pdf
	534.pdf
	535.pdf
	536.pdf
	537.pdf
	538.pdf
	539.pdf
	540.pdf
	541.pdf
	542.pdf
	543.pdf
	544.pdf
	545.pdf
	546.pdf
	547.pdf
	548.pdf
	549.pdf
	550.pdf
	551.pdf
	552.pdf
	553.pdf
	554.pdf
	555.pdf
	556.pdf
	557.pdf
	558.pdf
	559.pdf
	560.pdf
	561.pdf
	562.pdf
	563.pdf
	564.pdf
	565.pdf
	566.pdf
	567.pdf
	568.pdf
	569.pdf
	570.pdf
	571.pdf
	572.pdf
	573.pdf
	574.pdf
	575.pdf
	576.pdf
	577.pdf
	578.pdf
	579.pdf
	580.pdf
	581.pdf
	582.pdf
	583.pdf
	584.pdf
	585.pdf
	586.pdf
	587.pdf
	588.pdf
	589.pdf
	590.pdf
	591.pdf
	592.pdf
	593.pdf
	594.pdf
	595.pdf
	596.pdf
	597.pdf
	598.pdf
	การต้อนรับและพัฒนากรรมพันธุ์

	Button1: 


