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๕
บทนำ�

๑๑
CHAPTER 1 

MESSAGE FROM THE DALAI LAMA

ส�ส์นพุทธชยันตีขององค์ด�ไลล�มะ
สุนทรพจน์พุทธชยันตีขององค์ด�ไลล�มะ

๒๙
CHAPTER 2 

teaching to the thais from dharamsala

ด�ไลล�มะเทศน�ธรรมแด่คนไทยที่ธรรมศ�ล�: 
ขั้นตอนแห่งก�รปฏิบัติสม�ธิภ�วน� 
วิถีปฏิบัติของโพธิสัตว์ ๓๗ ประก�ร

๑๖๓
CHAPTER 3 

QUESTIONS TO THE DALAI LAMA

ด�ไลล�มะตอบคนไทยที่ธรรมศ�ล�

๒๐๑
CHAPTER 4 

CONVERSATION ON BUDDHIST LEADERSHIP 
with Professor Venerable Samdhong Rinpoche, 

the previous Prime Minister 

of Tibetan government-in-exile. 

สนทน�ว่�ด้วยธรรม�ธิปไตย
กับ ศ�สตร�จ�รย์ พระภิกษุ ซัมดอง รินโปเช

อดีตน�ยกรัฐมนตรีรัฐบ�ลทิเบตพลัดถิ่น

 
สารบัญ





กล่�วกันว่�หนังสือยอดนิยมที่สุดสมัยนี้คือหนังสือว่�ด้วยชีวิต  

คว�มสุข และธรรมะ และหนังสือขององค์ด�ไลล�มะเป็นหนึ่งใน

หนงัสอืแพรห่ล�ยทีส่ดุของโลก จนกล�่วกนัว�่พระองคค์อืผูน้ำ�ท�งจติ

วิญญ�ณคนสำ�คัญของโลกยุคปัจจุบัน 

พระองค์เคยเสด็จประเทศไทย ๓ ครั้ง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๐, 

๒๕๑๕ และ ๒๕๓๖ โดยก�รม�ประเทศไทยถือเป็นก�รเสด็จออก

นอกอินเดียเป็นครั้งแรกหลังจ�กทรงลี้ภัยออกจ�กทิเบตในปี พ.ศ. 

๒๕๐๕ ทรงนับถือพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ทรงเค�รพสมเด็จ

พระสังฆร�ชไทย, สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกล

มห�สังฆปริน�ยก รวมทั้งพุทธท�สภิกขุ (เงื่อม อินทปัญโญ) ที่

ได้พบปะสนทน�และต�มไปพำ�นักแลกเปลี่ยนข้อธรรมกันที่สวน

โมกขพล�ร�ม อำ�เภอไชย� จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี แต่ยังไม่มีหนังสือ

ของพระองค์ท่�นที่ เกี่ยวกับคนไทยหรือประเทศไทยอย่�งเป็น 

กิจลักษณะทั้งๆ ที่มีหนังสือในลักษณะนี้ เช่น ก�รแสดงธรรม  

ก�รสนทน�ธรรมแก่คณะบุคคลชนช�ติต่�งๆ อย่�งต่อเนื่องตลอด

เกือบกึ่งศตวรรษม�นี้

เมื่อครั้งที่มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-น�คะประทีป อ�ร�ธน�นิมนต์ 

องค์ด�ไลล�มะ แสดงและสนทน�ธรรมกับคนไทยที่ธรรมศ�ล� 

ระหว่�งวันท่ี ๑๔ - ๑๕ มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงถือเป็นก�รจัดกิจกรรม

ในลักษณะนี้กับคณะช�วไทยเป็นครั้งแรก โดยมีพุทธศ�สนิกชน 

ช�วไทยจำ�นวน ๑๑๑ คน เดินท�งเข้�ร่วมพร้อมกับสื่อส�รมวลชน

จำ�นวนหนึ่งซึ่งองค์ด�ไลล�มะและคณะสงฆ์ได้มีพระเมตต�กรุณ�

อย่�งยิ่ง ด้วยก�รเลือกข้อธรรมสำ�คัญ ๒ เรื่อง “ขั้นตอนก�รสม�ธิ

ภ�วน�” และ “มรรควิถีโพธิสัตว์ ๓๗ ประก�ร” ม�แสดงบน

ธรรม�สน์กล�งมห�วิห�รนัมเกล พร้อมกับเปิดกว้�งแก่มห�ชน 

หล�ยช�ติภ�ษ� หล�ยพันคน จ�กท่ัวทุกส�รทิศเข้�ร่วมอย่�งเนืองแน่นต่อ

บทนำา



เนือ่งกนั ๓ ค�บ กอ่นทีจ่ะจบดว้ยก�รสนทน�ถ�มตอบกบัคณะช�วไทย

เป็นก�รเฉพ�ะในพระตำ�หนักของพระองค์ พร้อมกับก�รสนทน�ถ�มตอบ

พิเศษว่�ด้วยระบบก�รเมืองท่ีมีธรรม : ธรรม�ธิปไตย กับ ศ�สตร�จ�รย์ 

พระภิกษุ ซัมดอง รินโปเช อดีตน�ยกรัฐมนตรีรัฐบ�ลทิเบตพลัดถิ่น 

ผู้ผ่�นประสบก�รณ์ก�รเป็นน�ยกรัฐมนตรีม�ครบ ๑๐ ปี ณ ที่ทำ�ก�ร

รัฐบ�ลทิเบตพลัดถิ่นซ่ึงเต็มไปด้วยเนื้อห�ส�ระในระดับหัวใจของ

พระพุทธศ�สน�ที่ควรแก่ก�รเผยแผ่ขย�ยผลอย่�งยิ่ง

ก�รแสดงและสนทน�ในคร้ังน้ันไม่เพียงเป็นคร้ังแรกกับพุทธ- 

ศ�สนิกชนช�วไทยท่ีพระองค์ให้คว�มสำ�คัญว่�เป็นเมืองพระพุทธ-

ศ�สน�ท่ีมีส่วนคล้�ยคลึงกับทิเบตและประสงค์จะพบปะแลกเปล่ียน

และแสวงห�คว�มร่วมมืออย่�งย่ิง แต่ยังเป็นก�รแสดงและสนทน�ธรรม

กับมห�ชนน�น�ช�ติคร้ังท้�ยๆ หรืออ�จจะสุดท้�ยท่ีทรงดำ�รงสถ�นะ

ประมุขท้ังท�งศ�สนจักรและอ�ณ�จักร เพร�ะพระองค์ทรงประก�ศ

ว�งมือจ�กก�รดำ�รงตำ�แหน่งประมุขท�งโลกอย่�งเป็นท�งก�ร เหลือ

ไว้แต่เพียงท�งธรรมอันเป็นก�รเปล่ียนแปลงประเพณีวัฒนธรรมท่ีสืบม�

หล�ยศตวรรษอย่�งส้ินเชิงต้ังแต่วันท่ี ๑๔ มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๔ เช่น

เดียวกับท่ี ศ�สตร�จ�รย์ พระภิกษุ ซัมดอง รินโปเช น�ยกรัฐมนตรี

ท่ีม�จ�กก�รเลือกต้ังท่ัวไปของรัฐบ�ลเดียวในโลกท่ีเป็นพระภิกษุแบบ

เอ�ธรรมเป็นใหญ่ม� ๑๐ ปี และพ้นจ�กตำ�แหน่งแล้ว หลังจ�กทิเบต

ได้น�ยกรัฐมนตรีท่ีเป็นฆร�ว�ส เม่ือวันท่ี ๒๗ เมษ�ยน พ.ศ. ๒๕๕๔

ในก�รแสดงและสนทน�ธรรมกับคนไทยคร้ังน้ัน แม้พระองค์จะ

ทรงพระเมตต�แก่มห�ชนท่ีเข้�ม�ร่วมฟังหล�ยพันคน ตลอดจนมี 

ก�รถ่�ยทอดสดท่ัวท้ังเมืองธรรมศ�ล� ตลอดก�รแสดงธรรม ได้มี

พระเมตต�อย่�งย่ิงแก่คณะช�วไทยด้วยก�รจัดให้น่ังด้�นในสุดเบ้ืองหน้�

พระธรรม�สน์ ท่�มกล�งหมู่คณะสงฆ์นับพันรูป โดยตลอดก�รแสดง

ธรรมกว่� ๕ ช่ัวโมงท้ัง ๓ ช่วงน้ัน ทรงทักท�ยซักถ�มกับคนไทยเป็น

ระยะๆ ด้วยพระจริย�ท่�ท�งอันเป่ียมไปด้วยพระเมตต�ร่�เริงและ



เต็มไปด้วยส�ระธรรมท่ีทรงคัดสรรอย่�งจำ�เพ�ะเจ�ะจงว่�สำ�คัญอย่�งย่ิง 

รวมท้ังเป็นส่ิงแปลกใหม่ท่ีควรจะได้เรียนรู้ โดยทรงแสดงทีละข้ันๆ  

อย่�งกระชับแจ่มแจ้ง พร้อมกับคู่มือประกอบอีก ๒ เล่ม ท่ีจัดพิมพ์

แจกอย่�งงดง�มสมบูรณ์แบบท้ังภ�ษ�อังกฤษ ทิเบต และจีน  

โดยแต่ละช�ติต่�งจัดให้มีผู้แปลเป็นภ�ษ�เฉพ�ะส่งต�มคล่ืนวิทยุสู่

เคร่ืองรับขน�ดพกพ�พร้อมหูฟังบุคคลเช่นเดียวกับคณะช�วไทย

ก�รแสดงธรรมของพระองค์มีคว�มงดง�มจับใจในหล�ยประก�ร 

กล่�วคือเนื้อห�ส�ระสำ�คัญ กระชับ ต�มลำ�ดับ ตรงไปตรงม� ร่�เริง

แจ่มใส ภ�ษ�ไพเร�ะ มีกรณีศึกษ�ประกอบ พร้อมตำ�ร�อ้�งอิงท่ีทรงช้ี

ชวนให้อ่�นดูเป็นระยะๆ เร่ิมจ�กหัวใจพระพุทธศ�สน� ก�รเจรญิสมถะ 

- สม�ธิภ�วน� และวิปัสสน� ก่อนที่จะถึงเนื้อห�ก�รบำ�เพ็ญมรรควิถี

แห่งโพธิสัตว์เพื่อประโยชน์สุขแห่งมห�ชนอย่�งสมบูรณ์พร้อมยิ่ง ไม่

ย�กสำ�หรบัช�วพทุธทัว่ไป ไมว่�่จะเปน็เถรว�ท วชัรย�น หรอื มห�ย�น

ในขณะท่ีก�รสนทน�ตอบคำ�ถ�มคนไทยท่ีทรงเมตต�เป็นก�รเฉพ�ะ

ในพระตำ�หนักที่ต้องขย�ยจ�ก ๑ ชั่วโมงออกไปเกือบเท่�ตัวนั้น แม้

จะมีเพียง ๑๐ คำ�ถ�มที่คัดสรรจ�กของทั้ง ๑๑๑ คนไทย แต่เต็มไป

ด้วยคำ�ถ�มสำ�คัญตั้งแต่ระดับแก่นพระศ�สน� ง�นก�รเผยแผ่ จน

กระท่ังก�รว�งพระร�ชภ�ระท�งโลก รวมทั้งคำ�ถ�มว่�จะทรงจุติใน

พระช�ติต่อไปที่ไหน ? และคำ�ขอให้ทรงสอนหัวเร�ะ ซึ่งทรงตอบ

อย่�งเหลือประม�ณ

เช่นเดียวกับก�รสนทน�กับ ศ�สตร�จ�รย์ พระภิกษุ ซัมดอง ริน

โปเช น�ยกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ ทีส่ละเวล�อันแสนยุง่ดว้ยกำ�ลงัเตรยีม

ท้ังก�รเลือกตั้งใหญ่ ก�รเปลี่ยนผ่�นระบบก�รเมือง ตลอดจนก�ร

เปลี่ยนระบบประมุขแห่งรัฐ ม�ตอบคำ�ถ�มสำ�คัญของช�วไทยที่กำ�ลัง

วุย่ว�ยในก�รแสวงห�ท�งออกของระบบก�รเมอืงก�รปกครองอยูเ่ชน่

กัน โดยท่�นได้ชี้ให้เห็นหล�ยประเด็นสำ�คัญในระบอบประช�ธิปไตย

ที่ยังต้องช่วยกันพัฒน�ให้ดียิ่งขึ้น



ในก�รจัดพิมพ์หนังสือรวมคำ�สอนแสดงธรรมและก�รสนทน�

นี้ หอจดหม�ยเหตุพุทธท�ส อินทปัญโญ ได้รับพระอนุญ�ตจ�กองค ์

ด�ไลล�มะ ผ�่นศ�สตร�จ�รย ์พระภกิษ ุซมัดอง รนิโปเช (Venerable 

Professor Samdhong Rinpoche) และผูแ้ทนพระองคใ์นกรงุเดล ีคุณ

เท็มป้� ซิริง (Tempa Tsering, Representative of His Holiness The 

Dalai Lama in New Delhi) ด้วยก�รประส�นของคุณเท็นซิน โลเซล 

(Tenzin Losel) ผู้ประส�นง�นโครงก�รทิเบต - ไทย ให้จัดพิมพ์ได้

ทั้งฉบับภ�ษ�ไทยและอังกฤษ เนื่องในว�ระแห่งก�รเฉลิมฉลองพุทธ

ชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งก�รตรัสรู้ พุทธศักร�ช ๒๕๕๕ และก�รริเริ่มจัด

กิจกรรมคนไทยสนทน�กับองค์ด�ไลล�มะ ระหว่�งวันที่ ๑๕ - ๑๖ 

ธันว�คม พุทธ-ศักร�ช ๒๕๕๕ ณ กรุงเดลี ส�ธ�รณรัฐอินเดีย และ

ก�รเรียนรู้ต�มรอยพระพุทธศ�สน�และศรัทธ�ของผู้คนในชมพูทวีป 

เพ่ือเสรมิสร�้งศรทัธ�คว�มมัน่คงในพระพทุธศ�สน� ตลอดจนพฒัน�

คว�มร่วมมือกันและกันเพื่อประโยชน์สุขของมห�ชนสืบไป โดยได้

รับอนุญ�ตในก�รอัญเชิญส�ส์นและสุนทรพจน์ขององค์ด�ไลล�มะ

ต่อที่ชุมนุมประชุมของพุทธศ�สนิกชนทั่วโลกเนื่องในว�ระพุทธชยัน

ตี ในก�รประชุม “Global Buddhist Congregation” ระหว่�งวัน

ที่ ๒๗ - ๓๐ พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย Asoka Mission ณ กรุง

เดลี ซึ่งมีประมุขสงฆ์ สังฆร�ช� สังฆน�ยก ตลอดจนผู้นำ�และเหล่�

พุทธ-ศ�สนิกชนร่วมพันคนจ�กเกือบ ๕๐ ประเทศทั่วทั้งโลก ประชุม

เพ่ือสร้�งเสริมคว�มเข้�ใจและแสวงห�คว�มร่วมไม้ร่วมมือกัน โดย

ในเล่มฉบับภ�ษ�ไทยนี้ขออัญเชิญส�ส์นและสุนทรพจน์ของพระองค์

เป็นเสมือนพระพรนำ�ของพระองค์ พร้อมกับได้แปลหนังสือท่ีองค์ 

ด�ไลล�มะทรงใช้ประกอบก�รแสดงธรรมทั้ง ๒ เล่ม คือ ขั้นตอน

แห่งการปฏิบัติสมาธิภาวนา เล่มกลาง ของ อาจารย์กมลศีล และ 

วิถีปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ ๓๗ ประการ ของ Gyalsey Thokmay 

Sangpo ลงประกอบเพื่อคว�มสมบูรณ์พร้อม.



หอจดหม�ยเหตุพุทธท�ส อินทปัญโญ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนใน

ก�รก่อให้นำ�ม�สู่ก�รจัดพิมพ์หนังสืออันทรงคุณค่�ยิ่งเล่มนี้ ตั้งแต่มูล

นิธิเสฐียรโกเศศ - น�คะประทีป องค์ด�ไลล�มะและคณะ ตลอดจน

ธรรมภ�คีนิรน�มท้ังหล�ยในก�รช่วยแปล สอบท�น ขัดเกล� จัดรูปเล่ม 

และพิมพ์ออกม�ในลักษณะงดง�มชวนอ่�น อันจะก่อประโยชน์ขย�ย

วงให้ยิ่งๆ ขึ้นอย่�งสมคุณค่� 

ขอขอบคุณสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 

(สสส.) ที่อนุเคร�ะห์สมทบในก�รจัดพิมพ์เผยแผ่ในครั้งแรกนี้เป็น

กรณีพิเศษ

สำ�หรับท่�นที่ประสงค์จะฟังจ�กต้นฉบับก�รแสดงและสนทน�

ภ�ษ�อังกฤษ ส�ม�รถด�วน์โหลดได้ที่

http://www.dalailama.com/webcasts/post/208-address-

to-the-global-buddhist-congregation-2011

http://www.dalailama.com/webcasts/post/173-37-practic-

es-of-a-bodhisattva--middling-stages-of-meditation

http://www.dalailama.com/webcasts/post/177-question-

and-answer-session

 หอจดหม�ยเหตุพุทธท�ส อินทปัญโญ

  ธันว�คม ๒๕๕๕
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สาส์นจากองค์ดาไลลามะ

ในโอกาสเปิดการประชุม

Global Buddhist Congregation 2011,

ณ กรุงเดลี อินเดีย

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ในว�ระท่ีสมเดจ็พระสมัม�สมัพทุธเจ�้เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพ�นม� 

เป็นเวล�ครบรอบ ๒,๕๐๐ ปี เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิก�ยน ๒๔๙๙ 

ข้�พเจ้�ได้มีโอก�สพบกับผู้นำ�จ�กประเทศอินเดีย และผู้แทน 

ช�วพุทธจ�กหล�ยประเทศ ณ กรุงนิวเดลีแห่งน้ี ในคร�วน้ันข้�พเจ้�

ได้เล่�ถึงคว�มเป็นไปท�งประวัติศ�สตร์ของพุทธศ�สน�ในทิเบตและ

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอินเดียและทิเบตซ่ึงมีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว  

นับจ�กวันน้ันเป็นต้นม� ได้มีคว�มเปล่ียนแปลงเป็นอันม�กในโลก 

รวมถึงในประเทศอินเดียและทิเบตเอง และประเทศอ่ืนๆ ท่ีนับถือ

พุทธศ�สน�

ในอดีตชุมชนช�วพุทธซ่ึงมีคว�มหล�กหล�ยในท่ีต่�งๆ ของโลก 

แทบจะไม่รู้จักกัน และแทบจะไม่ตระหนักว่�มีชุมชนช�วพุทธอ่ืนๆ  

ท่ีมีลักษณะเหมือนตนอยู่ในโลก จนกระท่ังประม�ณ ๕๐ ปีม�น้ี  

นับแต่ธรรมะของสมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้�ได้แพร่หล�ยไปในโลก 

รูปแบบและหลักก�รปฏิบัติธรรมก็มีก�รพัฒน�ท่ีต่�งกันไปเป็น

ธรรมด� แม้ในคร้ังพุทธก�ลพระพุทธองค์เองก็ทรงปรับก�รอบรม 

ส่ังสอนให้เหม�ะกับศิษย์แต่ละคนและก�ลเทศะ ส่ิงท่ีเปล่ียนไปก็คือ

ในปัจจุบัน ผู้สนใจส�ม�รถท่ีจะศึกษ�เรียนรู้ประเพณีของช�วพุทธ 

ท่ีหล�กหล�ยเหล่�น้ันได้แทบจะท้ังหมด อีกท้ังผู้ท่ีศึกษ�และปฏิบัติ

ธรรมต�มแนวประเพณีของตนอยู่ในท่ีต่�งๆ ส�ม�รถม�พบกันและ

เรียนรู้จ�กกันได้

แม้ว่�สมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้�จะทรงตรัสรู้ที่พุทธคย�ม�เป็น 
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เวล�ประม�ณ ๒,๖๐๐ ปีแล้ว ข้�พเจ้�เช่ือว่�คำ�สอนของท่�นยังคง 

ทันสมัยและใช้ได้ดีกับโลกยุคปัจจุบัน เม่ือท่�นทรงตรัสรู้แล้วก็มี

ปณิธ�นอันแรงกล้�ท่ีจะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์และเลือกท่ีจะเสด็จไป

ยังท่ีต่�งๆ ตลอดพระชนม์ชีพเพ่ือถ่�ยทอดประสบก�รณ์ท่ีได้รู้ม�แก่ 

ผู้ท่ีสนใจศึกษ� คำาสอนของพระพุทธองค์ในเร่ืองปฏิจจสมุปบาท การ

ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเม่ือสามารถทำาได้ ล้วนเน้น

ย้ำาการปฏิบัติในแนวทางอหิงสา ซ่ึงถือเป็นพลังขับเคล่ือนสำาคัญท่ีทำาให้

คนประพฤติอยู่ในศีลในธรรมในทุกวันน้ี เน่ืองจ�กแนวท�งอหิงส�น้ียัง

ประโยชน์ต่อชนทุกผู้ทุกน�ม

คว�มเสียสละของเจ้�ช�ยสิทธัตถะในก�รที่เสด็จท่องไปอย่�ง 

ผู้ไร้บ้�นเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงก�รปฏิบัติในเรื่องศีล ก�รบำ�เพ็ญ

ภ�วน�เป็นเวล�หกปีถือเป็นก�รปฏิบัติในท�งสม�ธิ และก�รตรัสรู้ 

ซึ่งเป็นก�รปฏิบัติในท�งปัญญ�ใต้ต้นพระศรีมห�โพธิ์ แสดงถึงคว�ม

สำ�คัญของก�รบ่มเพ�ะปัญญ� ก�รปฏิบัติไตรสิกข�นี้ย่อมเป็น 

สิ่งสำ�คัญที่เร�จะต้องประพฤติปฏิบัติต�ม และก�รที่จะทำ�เช่นนี้ได้

เร�ต้องศึกษ�พระธรรมคำ�สอนจ�กพระไตรปิฎก

ในโลกปัจจุบันท่ีเร�ต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืนม�กข้ึนเร่ือยๆ สวัสดิภ�พและ

คว�มสุขก�ยสบ�ยใจของเร�ข้ึนอยู่กับบุคคลหล�ยฝ่�ย ผู้อ่ืนก็ย่อม

มีสิทธิท่ีจะได้รับสันติสุขเท่�ๆ กับเร� ดังน้ันเร�จึงมีหน้�ท่ีช่วยเหลือ 

ผู้อ่ืนด้วย ในช่วงสหัสวรรษใหม่น้ีโลกต้องก�รคว�มเป็นน้ำ�หน่ึง 

ใจเดียวกันของมวลมนุษยช�ติ ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ ในโลก

เกิดข้ึนเพราะเรามองไม่เห็นพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ท่ีเรามีร่วมกัน 

และร้อยรวมใจพวกเราเข้าเป็นครอบครัวเดียวกัน เราลืมไปเสียแล้วว่า 

แม้เราจะมีความต่างกันท่ีเปลือกนอก คนเราทุกคนมีความปรารถนา

ท่ีแท้จริงเดียวกันคือทุกคนต้องการสันติสุข และส่วนหน่ึงของ 

ก�รปฏิบัติธรรมก็คือก�รฝึกจิตด้วยก�รทำ�สม�ธิเพ่ือจิตใจท่ีสงบ และ

พัฒน�จิตให้มีคว�มรัก คว�มเมตต� คว�มเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ และขันติ 
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ก�รจะปฏิบัติเช่นน้ีให้ได้ผลต้องอ�ศัยก�รฝึกฝนเป็นประจำ�ในชีวิต

ประจำ�วัน

แม้ว่�โลกปัจจุบันยังคงพัฒน�ไปในด้�นวัตถุ แต่ขณะเดียวกัน

ก็ต้องก�รพัฒน�คุณค่�ท�งด้�นจิตใจเพ่ิมม�กข้ึนทุกขณะเช่นกัน 

ศตวรรษท่ี ๒๐ เป็นศตวรรษแห่งสงคร�มและคว�มรุนแรง ปัจจุบัน

เร�จำ�เป็นต้องช่วยกันทำ�ให้ศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นศตวรรษแห่งคว�ม

สงบสุขและก�รหันหน้�เข้�ม�พูดคุยกัน เร�ช�วพุทธช่วยทำ�ให้เกิด 

สิ่งนี้ได้ด้วยก�รเรียนรู้จ�กแนวปฏิบัติท�งศ�สน�แบบอื่นๆ และ 

แบ่งปันสิ่งดีๆ จ�กแนวท�งของเร�ให้ผู้อื่นได้รับรู้

พระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำาเร่ืองความเมตตาในพระธรรมคำาสอน

คล้ายกับคำาสอนในศาสนาอ่ืนๆ แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าความเมตตา 

เป็นพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ของสรรพสัตว์ และโดยเฉพ�ะใน

ระหว่�งมวลมนุษยช�ติ ข้�พเจ้�คิดว่�เร�ไม่ควรจะกล่�วถึงจริยธรรม

แบบช�วพุทธ แบบช�วฮินดู แบบช�วคริสต์ และแบบช�วอิสล�ม 

กันอีกต่อไป เพร�ะเร่ืองน้ีถือเป็นเร่ืองส�กล ช�วพุทธมิได้อธิบ�ย

คุณค่�ของคว�มซ่ือสัตย์และคว�มซ่ือตรงต่�งไปจ�กช�วคริสต์  

ช�วอิสล�ม หรือผู้นับถือศ�สน�อื่นๆ ดังนั้นไม่กี่ปีม�นี้ข้�พเจ้�พบว่�

เป็นเร่ืองเหม�ะสมท่ีจะพูดเร่ืองคว�มจำ�เป็นท่ีจะบ่มเพ�ะส่ิงท่ีเรียกว่� 

จริยธรรมแบบท่ีไม่ผูกติดกับศ�สน� (secular ethics) ท่ีเรียกเช่นน้ี

เพร�ะทุกคนไม่ว่�จะนับถือศ�สน�ใดหรือไม่นับถือศ�สน�เลย  

ต่�งจำ�เป็นต้องมีจริยธรรมประเภทน้ี พ้ืนฐานสำาคัญของมนุษยชาติคือ

ความรักและความเมตตา ด้วยเหตุน้ีเองถ้�มีผู้พย�ย�มสร้�งสันติสุข

ข้ึนในจิตใจของตนและปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยคว�มเห็นอกเห็นใจ  

เข�เหล่�น้ันย่อมมีอิทธิพลในท�งบวกต่อชุมชนท่ีตนอยู่

ข้าพเจ้าเช่ือว่าพุทธศาสนาจะมีบทบาทพิเศษต่อความเป็นไป

ของโลกยุคใหม่อย่างแน่นอน เพร�ะข้อท่ีทำ�ให้พุทธศ�สน�ต่�งจ�ก

ศ�สน�อ่ืนๆ คือแนวคิดเก่ียวกับการท่ีสรรพส่ิงต้องพ่ึงพิงอิงอาศัย 
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ซ่ึงกันและกัน แนวคิดน้ีสอดคล้องอย่างย่ิงกับความเช่ือซ่ึงเป็นพ้ืนฐาน

ของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เร�อ�จมองพุทธศ�สน�ในส�มแนวท�ง 

พุทธศ�สน�ในฐ�นะปรัชญ� วิทย�ศ�สตร์ และศ�สน� จริงอยู่ 

พุทธศ�สน�ในฐ�นะท่ีเป็นศ�สน�น้ันอ�จเก่ียวข้องกับช�วพุทธเท่�น้ัน 

แต่พุทธศาสนาในเชิงปรัชญาท่ีเก่ียวข้องกับการท่ีสรรพส่ิงต้องอิงอาศัย

ซ่ึงกันและกัน และพุทธศาสนาในเชิงท่ีเป็นศาสตร์ทางด้านจิตใจและ

อารมณ์ของมนุษย์น้ันย่อมมีประโยชน์ต่อทุกคนในโลก เป็นท่ีทร�บกัน

ดีว่�วิทย�ศ�สตร์สมัยใหม่น้ันได้พัฒน�คว�มเข้�ใจธรรมช�ติอย่�งลึกซ้ึง

อย่�งย่ิง รวมไปถึงเร่ืองก�รทำ�ง�นอันซับซ้อนของสมองและร่�งก�ย 

ขณะท่ีพุทธศาสตร์ทุ่มเทไปในเร่ืองการทำาความเข้าใจจิตใจและ

อารมณ์จากมุมมองของผู้ปฏิบัติเอง ซ่ึงถือว่�เป็นแนวท�งท่ีค่อนข้�ง

ใหม่สำ�หรับวิทย�ศ�สตร์สมัยใหม่ ดังน้ันศ�สตร์ท้ังสองย่อมเสริม 

ซ่ึงกันและกัน ข้�พเจ้�เช่ือว่�ก�รสังเคร�ะห์แนวท�งท้ังสองน้ีเข้�ด้วย

กันจะทำ�ให้เกิดก�รค้นพบท่ีจะเป็นประโยชน์สุขต่อมนุษย์ท้ังท�งด้�น

ร่�งก�ย อ�รมณ์ และสังคม

แม้ว่�แนวท�งก�รปฏิบัติแบบพุทธที่มุ่งพิจ�รณ�ภ�ยในจิตใจ

และวิทย�ศ�สตร์สมัยใหม่มีพ้ืนฐ�นท�งวัฒนธรรม แนวคิด และ

ประวัติศ�สตร์ท่ีแตกต่�งกัน ข้�พเจ้�ยังเช่ือว่�ศ�สตร์ท้ังสองมีคว�ม

มุ่งหม�ยสำ�คัญท่ีเหมือนกัน โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในเชิงระเบียบวิธี 

และปรัชญ�ในเชิงปรัชญ�น้ัน ท้ังพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 

มีความเห็นตรงกันในเร่ืองท่ีว่า ไม่มีส่ิงใดท่ีเสร็จสมบูรณ์ในตนเอง  

ไม่ว่�ใครจะเรียกส่ิงน้ันว่� ผู้เป็นเลิศ ผู้เป็นอมตะ ส่ิงซ่ึงไม่เปล่ียนแปลง 

หรือท่ีสุดของคว�มจริงก็ต�ม ท้ังพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์มีแนวโน้ม

ที่จะมองว่าวิวัฒนาการและการเกิดขึ้นของจักรวาลเป็นผลมาจาก

ความสัมพันธ์กันแบบเหตุและผลที่ซับซ้อนของกฎธรรมชาติ  

ห�กมองกันในมุมของระเบียบวิธี ทั้งพุทธศ�สน�และวิทย�ศ�สตร์

เน้นก�รศึกษ�ในแบบประสบก�รณ์นิยม
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ตัวอย่�งเช่น แนวท�งก�รศึกษ�แบบพุทธ ยึดเอ�ประสบก�รณ์ก�ร

ใช้เหตุผลและก�รให้ข้อมูลเป็นแหล่งท่ีม�ของคว�มรู้ โดยให้คว�มสำ�คัญ

กับประสบก�รณ์เป็นอันดับแรก ก�รใช้เหตุผลเป็นอันดับท่ีสอง และก�ร

อ�ศัยหลักฐ�นแบบถ้อยคำ�สำ�นวนเป็นอันดับสุดท้�ย แสดงให้เห็นว่�ใน

ก�รค้นคว้�ห�คว�มจริงแนวพุทธน้ัน โดยหลักก�รแล้วให้คว�มสำ�คัญต่อ

ก�รประจักษ์แจ้งด้วยตนเองม�กกว่�ล�ยลักษณ์อักษร ไม่ว่�ล�ยลักษณ์

อักษรนั้นจะถือกันว่�ศักดิ์สิทธ์สักเพียงใด แม้ในกรณีคว�มรู้ที่ได้จ�ก

เหตุผลหรือก�รตีคว�ม จะมีคว�มเที่ยงตรงม�กหรือน้อยนั้นที่สุดแล้ว

ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่สังเกตได้จ�กประสบก�รณ์ตรง

เป้าหมายอันดับแรกของการค้นหาความจริงวิถีพุทธคือการ

พยายามหาคำาตอบว่าจะดับทุกข์ได้อย่างไรและจะพัฒนามนุษย์ให้

สมบูรณ์แบบที่สุดได้อย่างไร ดังนั้นก�รแสวงห�ในแนวท�งนี้จึงมุ่ง

ไปที่ก�รทำ�คว�มเข้�ใจจิตของมนุษย์และหน้�ที่ต่�งๆ ของจิต คว�ม

มุ่งหม�ยท่ีจะเปล่ียนแปลงคว�มรู้สึกนึกคิด อ�รมณ์ และคว�มโน้มเอียงที่

เป็นต้นเหตุแห่งอ�รมณ์เหล่�นั้นจึงเป็นก�รค้นห�วิธีใช้ชีวิตที่ส่งเสริม

ใหส้ขุก�ยสขุใจ ดงันัน้การแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณท์ีพ่ทุธ- 

ศาสนาและวิทยาศาสตร์ได้สั่งสมมาย่อมเป็นประโยชน์ต่อโลก

ข้�พเจ้�รู้สึกว่�ได้เพ่ิมพูนคว�มรู้ทุกคร้ังท่ีมีโอก�สพูดคุยกับนัก

ประส�ทวิทย�และนักจิตวิทย�ในเร่ืองเก่ียวกับธรรมช�ติและบทบ�ท

ของอ�รมณ์ด้�นบวกและลบ สม�ธิ จินตภ�พ และก�รเปล่ียนแปลง

ต่อส่ิงเร้�ของสมอง ข้�พเจ้�รู้สึกขอบคุณนักวิทย�ศ�สตร์ผู้มีช่ือเสียง

หล�ยๆ ท่�นท่ีข้�พเจ้�มีโอก�สคุยด้วยอย่�งต่อเน่ืองเป็นเวล�หล�ย

ปีม�แล้ว จ�กก�รได้รับคว�มอุปก�ระเป็นอย่�งดีจ�ก Mind and 

Life Institute ที่ได้ริเริ่มจัดประชุมประจำ�ปีนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐  

ณ ที่พำ�นักของข้�พเจ้�ในเมืองธรรมศ�ล� ประเทศอินเดีย

เป็นธรรมด�อยู่เองท่ีคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่�ก�รปฏิบัติในแนวท�ง

ของศ�สน�ของตนเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด ข้าพเจ้าเองก็รู้สึกว่าพุทธศาสนาเป็น
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ส่ิงท่ีดีท่ีสุดสำาหรับข้าพเจ้า แต่น่ันมิได้หมายความว่าพุทธศาสนาจะดี

ท่ีสุดสำาหรับทุกๆ คน ส่ิงสำาคัญคืออะไรก็ตามท่ีเหมาะกับบุคคลแต่ละ

คนหรือแต่ละกลุ่ม สำ�หรับพวกเร�ส่วนใหญ่แล้วก�รนับถือศ�สน�ข้ึน

อยู่กับพ้ืนฐ�นท�งครอบครัวและสถ�นท่ีท่ีเกิดและเติบโตม� ซ่ึงก็ถือว่�

เหม�ะสมดีแล้ว แต่กระน้ันห�กเร�ย่ิงเข้�ใจกันและกันม�กเท่�ใด เร�ก็

จะย่ิงเรียนรู้จ�กกันได้ม�กข้ึนเท่�น้ัน

ก�รท่ีข้�พเจ้�กล่�วว่�ข้�พเจ้�ให้ก�รยอมรับนับถือทุกๆ แนวปฏิบัติ

ท�งศ�สน� ไม่ได้แปลว่�ข้�พเจ้�จะพย�ย�มรวมคว�มเชื่อของทุกๆ 

กลุ่มเข้�เป็นหนึ่งเดียว ข้าพเจ้ายังเชื่อว่าเราจำาเป็นต้องมีความต่าง

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและวิธีคิดของคนหลากหลายกลุ่ม 

แนวปฏิบัติหลักๆ ทั้งหมดส่งเสริมให้มนุษย์ดีขึ้นและทุกๆ แนวทาง 

มีสาระสำาคัญที่คล้ายคลึงกัน เมื่อเรามองแนวปฏิบัติเหล่านี้ในฐานะ

เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพมนุษย์ที่ขาดไม่ได้ เช่น เรื่องคว�ม

เมตต� ขันติ ก�รให้อภัย คว�มมีวินัยในตนเอง เร�จึงจะเห็นคุณค่�

สิ่งที่แนวปฏิบัติทุกแนวมีเหมือนกัน

ข้�พเจ้�เชือ่ว�่อปุสรรคสำาคญัตอ่ความปรองดองกนัระหวา่งศาสนา 

คือการขาดการสื่อสารระหว่างชุมชนทางศาสนาที่มีแนวทางแตกต่าง

กันจนเป็นเหตุให้ชุมชนเหล่านี้ไม่ตระหนักถึงคุณค่าของกันและกัน 

แต่ในเมื่อปัจจุบันโลกของเร�นับวันมีแต่จะซับซ้อนยิ่งขึ้นและช�วโลก

จำ�เป็นต้องพึ่งพิงกันม�กขึ้นทุกขณะ เร�จึงต้องรู้ว่�มีวัฒนธรรมอื่นๆ 

อยู่ในโลก มีกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่แตกต่�งกัน และแน่นอนมีกลุ่มผู้ท่ีมี

คว�มศรทัธ�ท�งศ�สน�ทีต่�่งจ�กเร� ไม่ว�่เร�จะชอบหรือไมพ่วกเร�

ส่วนใหญ่ก็ต้องพบกับคว�มหล�กหล�ยเช่นนี้อยู่เป็นประจำ�วัน

แม้ในกลุ่มแนวปฏิบัติของช�วพุทธท่ีต่�งกันน้ี ในต่�งกรรมต่�งว�ระ

กัน ก็มีผู้ท่ีศึกษ�จ�กคัมภีร์ภ�ษ�บ�ลี และผู้ท่ีศึกษ�จ�กคัมภีร์ภ�ษ�

สันสกฤต ข้�พเจ้�เช่ือว่�ถึงเวล�แล้วท่ีเร�จะส่ือส�รกันอย่�งเป็นอิสระ ผู้

ศึกษ�ในแนวท�งบ�ลีควรจะหันหน้�ม�พูดคุยกับผู้ท่ีศึกษ�พุทธศ�สน�
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ในแนวท�งสันสกฤต อันท่ีจริงก่ิงก้�นส�ข�ท่ีแตกแขนงออกไปนีล้ว้นแต่

ม�จ�กลำ�ตน้และร�กหนึง่เดยีวกนั ในฐ�นะพระช�วทเิบต ข�้พเจ�้เอง

ถอืว�่ตนเองเปน็ผูศ้กึษ�ต�มแนวท�งของน�ลนัท� พทุธศ�สน�ทีม่กี�ร

เรยีนก�รสอนกนัในสมยัทีย่งัมมีห�วทิย�ลยัน�ลนัท�นัน้ถอืเปน็สดุยอด

แห่งก�รศึกษ�ในอินเดีย ห�กเร�เป็นช�วพุทธในศตวรรษที่ ๒๑ เร�

ควรที่จะได้ศึกษ�และวิเคร�ะห์คำ�สอนของพระพุทธองค์อย่�งจริงจัง

ในแบบที่คนจำ�นวนม�กเคยปฏิบัติม�ในคร้ังกระนั้นม�กกว่�ที่จะอิง

อยู่กับคว�มศรัทธ�เพียงอย่�งเดียว

ดังน้ันควรทำานุบำารุงและสนับสนุนให้มีการศึกษาและปฏิบัติธรรม

อย่างจริงจัง พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบ�ทสำ�คัญในเร่ืองน้ีในสมัยพุทธก�ล 

และข้�พเจ้�มีคว�มยินดีท่ีประจักษ์ว่�ยังเป็นเช่นน้ันอยู่ในปัจจุบัน ด้วย

เหตุน้ีจึงเป็นส่ิงสำ�คัญท่ีช�ววัดจะยึดถือคำ�ปฏิญ�ณท่ีจะรักษ�ธรรมะของ

พระพุทธองค์ให้มีคว�มบริสุทธ์ิอยู่เสมอ

ในอดีต เน่ืองจ�กพุทธศ�สน�เฟ่ืองฟูข้ึนม�จ�กพ้ืนฐ�นท่ีต่�งกัน

ไปต�มแต่ละกลุ่มสังคม ช�วพุทธยังไม่มีโอก�สสักเท่�ไรท่ีจะม�พบปะ

พูดคุยและอภิปร�ยกันถึงประเด็นต่�งๆ ท่ีมีคว�มสนใจร่วมกัน ก�ร

ประชุมน้ีถือว่�ได้ให้โอก�สสำ�คัญท่ีเร�ได้ม�ทำ�เช่นน้ี ท้ังในปัจจุบัน 

และในอน�คต เร�จำ�เป็นต้องสนับสนุนและบ่มเพ�ะคว�มคุ้นชินท่ีจะ

ม�แลกเปล่ียนคว�มรู้และประสบก�รณ์ของเร�และส่ือส�รกันม�กย่ิง

ข้ึน ข้�พเจ้�หวังว่�ก�รประชุมน้ีจะเป็นจุดเร่ิมต้นของโอก�สอีกม�กม�ย

ท่ีจะต�มม� ท่ีจะช่วยให้เร�ได้หันม�สร้�งคว�มเข้�ใจอันดีต่อกันและ

เอ้ือประโยชน์ซ่ึงกันและกันเพ่ือคว�มผ�สุกของเพ่ือนมนุษย์ ในว�ระท่ี

สมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้�ทรงตรัสรู้ท่ีพุทธคย�ม�เป็นเวล� ๒,๖๐๐ ปี 

ข้�พเจ้�ขอกล่�วสวัสดีต่อผู้เข้�ร่วมประชุมสัมพุทธชยันตีม� ณ โอก�สน้ี
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สุนทรพจน์ขององค์ทะไลลามะ

ในโอกาสปิดการประชุม

 Global Buddhist Congregation 2011,

ณ กรุงเดลี อินเดีย

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ท่�นผู้อ�วุโส พี่น้องช�วพุทธที่รัก

ในฐ�นะทีเ่ปน็พระในพทุธศ�สน� ว�ระนีเ้ปน็ว�ระแหง่คว�ประทับ

ใจและปีติสุขอย่�งยิ่ง เหมือนเช่นเคย ผู้พูดคนสุดท้�ยแทบไม่มีอะไร

เหลอืใหพ้ดูไดอี้ก สิง่ดีๆ  ไดม้ผีูพ้ดูไปเสยีหมดแลว้ แนน่อนว�่ข�้พเจ�้

นั้นเป็นช�วพุทธ แต่ในส่วนลึกของจิตใจ ข้าพเจ้าก็เป็นมนุษย์ด้วย 

ในบรรดามนุษย์ ๗ พันล้านคนบนโลกนี้ ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์คนหนึ่ง 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม อนาคตของมนุษย์แต่ละคนขึ้นอยู่กับมนุษย์คน

อื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด

ดังนั้นเพื่อตัวข้�พเจ้�เอง ข้�พเจ้�ต้องคิดถึงมนุษยช�ติอย่�ง

จริงจัง จ�กประสบก�รณ์ส่วนตัว ข้�พเจ้�เชื่อว่�มนุษย์ ๗ พันล้�น

คนบนโลกนี้ ทุกคนต้องก�รชีวิตที่มีคว�มสุข และไม่ต้องก�รมี 

คว�มทุกข์ และทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับสิ่งนี้ไม่แตกต่�งกัน ไม่ว่�จะ

นับถือศ�สน�อะไร หรือจะไม่มีศ�สน� ไม่ว่�จะมีฐ�นะท�งสังคม

เป็นอย่�งไร จะมีก�รศึกษ�หรือไม่ก็ต�ม จะเป็นกษัตริย์ เช้ือพระวงศ์ 

ขอท�น ถึงที่สุดแล้วเป็นมนุษย์เหมือนกันหมด

เราเหมือนกัน เรามีสิทธิที่จะมีความสุขเสมอเหมือนกันทุกคน 

(เสียงปรบมือ) ปัญห�หล�ยๆ เรื่องที่มนุษยช�ติประสบอยู่นี้ เพร�ะ

เร�ไปให้คว�มสำ�คัญกับเปลือกนอกม�กเกินไป ถ้�เร�คิดถึงเนื้อแท้

ของมนุษย์แล้ว เร�ทั้งผองต่�งล้วนเป็นพี่น้องกัน ไม่มีคว�มจำ�เป็น

ต้องม�ทะเล�ะเบ�ะแว้งกัน หรือห้ำ�หั่นกัน หรือดูถูกเหยียดหย�ม

กัน เราจำาเป็นต้องตระหนักว่า เราเหมือนกัน และความสุขของมวล
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มนุษยชาติเป็นเรื่องของทุกคน และเป็นความรับผิดชอบของพวก

เราทุกคน คร�วนี้สำ�หรับช�วพุทธ ข้�พเจ้�คิดว่�อ�จมีสักประม�ณ  

๑ พันล้�นคน เร�ก็มีหน้�ที่ที่จะรับใช้มนุษย์ทั้งโลกด้วยเช่นกัน 

ข้�พเจ้�คิดว่� จุดประสงค์สำ�คัญของก�รตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมม�

สัมพุทธเจ้�และธรรมะของพระองค์มีไว้สำ�หรับมนุษย์ในโลกทั้งหมด 

ไม่เฉพ�ะช�วพุทธ

ข้�พเจ้�จึงเชื่ออย่�งมั่นคงว่� คือเมื่อเร�มองย้อนไปในศตวรรษ 

ที่ ๒๐ จะเห็นว่�เป็นศตวรรษที่ มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งสำ�หรับ

ประวัติศ�สตร์ของมนุษย์ เร�ได้สร้�งสิ่งดีๆ ม�กม�ย แต่ในขณะ

เดียวกัน ศตวรรษที่ ๒๐ ก็ต้องถือว่�เป็นศตวรรษแห่งก�รนองเลือด 

ศตวรรษแห่งคว�มรุนแรง แม้ในกลุ่มผู้ที่นับถือศ�สน�เดียวกัน 

ประวัติศ�สตร์แสดงให้เห็นว่�คนม�กกว่� ๒๐๐ ล้�นคนถูกสังห�ร 

ขณะที่มีคว�มทุกข์ยิ่งใหญ่ขน�ดนั้นก็ยังมีสิ่งดีๆ ในโลก นำ�พ�ม�ซึ่ง

สันติภ�พ และสันติสุข

แน่นอน ย่อมไม่มีเหตุผลอันควรท่ีจะต้องมีคว�มทุกข์ระทมเช่นน้ัน 

แต่คว�มทุกข์ก็ได้เกิดข้ึนแล้ว แม้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ยังมีส่ิงท่ีไม่ดี  

ส่ิงท่ีนำ�ม�ซ่ึงคว�มทุกข์ เหล่�น้ีเป็นอ�ก�รท่ีสืบเน่ืองม�จ�กคว�ม 

ผิดพล�ดในอดีต ก�รเพิกเฉยดูด�ยในอดีต และในปัจจุบัน ก�รลงทุน

มห�ศ�ลไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่เทคโนโลยีเหล่�น้ีบ�งคร้ังแฝงไว้

ด้วยคว�มเกลียดชัง และพลังอำ�น�จแห่งก�รทำ�ล�ยล้�ง เทคโนโลยี

เป็นส่ิงประเสริฐหากใช้ไปในทางสร้างสรรค์ ท้ังน้ีก็ข้ึนอยู่กับมนุษย์ว่า

จะใช้เทคโนโลยีอย่างไร

ดังนั้นถ้าต้องการโลกที่ดียิ่งขึ้น โลกที่ดีขึ้นจากการใช้เงิน จาก

วิทยาศาสตร ์จากเทคโนโลย ีเหน็ทจีะเปน็เรือ่งผดิ เราตอ้งช่วยกนัสรา้ง

โลกทีด่ีขึ้นจากปัญญาความเฉลยีวฉลาดและจากการศึกษาด้วย ไมใ่ช่

จ�กคนรวย พวกนี้ก่อคว�มยุ่งย�กวุ่นว�ย แต่ข้�พเจ้�ก็คิดว่�พวกเข�

ฉล�ดม�ก มีแรงจูงใจที่ตรงนี้ คว�มโกรธ คว�มกลัว คว�มเกลียดชัง 
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และคว�มเห็นแก่ตัว เหล่�นี้เป็นเหตุแห่งปัญห�ทั้งหมด

ดังน้ัน อันดับแรกท่ีเราต้องทำาในการท่ีจะให้โลกในศตวรรษท่ี ๒๑ 

เป็นโลกท่ีสงบสันติ เราต้องคิดถึงความสงบภายใน มีคำาท่ีต้องจำาให้

ข้ึนใจคือ สันติภาพต้องมาจากความสงบภายในใจของคนแต่ละคน น่ัน

เป็นหนทางเดียว ดังน้ันก�รจะสร้�งโลกท่ีมีคว�มสุขย่ิงข้ึน ท่ีสุดแล้ว

ท่�นต้องย้อนกลับไปดูแรงจูงใจภ�ยในใจตัวท่�น คว�มสงบต้องม�

จ�กท่ีน่ัน คว�มมีสันติภ�พไม่ได้ม�จ�กสหประช�ช�ติ สันติภ�พม�

จ�กคว�มสงบภ�ยในใจคน คนหน่ึงคนรวมกันเข้�หล�ยๆ คนก็เป็น

สังคม เป็นชุมชน และผู้นำ�ท้ังหล�ยก็ม�จ�กสังคม ถ้�สังคมเป็นสังคม

ท่ีไม่เห็นแก่หลักศีลธรรม จริยธรรม สักเท่�ไร แต่ไปให้คว�มสำ�คัญกับ

เร่ืองเงินทอง อำ�น�จ คนแต่ละคนในสังคมก็ย่อมต้องคิดถึงแต่เงินทอง 

และอำ�น�จ เร�จะไปตำ�หนิพวกเข�ได้อย่�งไร และแม้ในสังคมของ

เร� ก็มักมีคนท่ีพูดแต่ไม่ทำ� สวดสรรเสริญพระเจ้� หรือพระพุทธเจ้�  

แต่ในชีวิตประจำ�วันเร�ไม่ให้คว�มสำ�คัญจริงๆ

ช�วพุทธสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ แต่ในชีวิตจริง เร�ไม่สนใจ

พระพทุธเจ�้ เร�สนแตเ่งินทอง อำ�น�จ ชือ่เสยีง อะไรกนันี ่ข�้พเจ�้คดิ

ว่�แม้แต่ผู้ที่เคร่งศ�สน�บ�งครั้งก็ทำ�ตัวเป็นบุคคลหน้�ไหว้หลังหลอก

เหมอืนกนั สวดมนตบ์ชู�สิง่ศกัดิส์ทิธท์ัง้หล�ย แตเ่อ�เข�้จรงิไมคิ่ดถงึ

สทิธขิองผูอ้ืน่ เอ�รดัเอ�เปรยีบ แลว้คนอืน่กเ็อ�อย�่ง สวดบูช�พระเจ�้ 

พระผู้สร้�ง แต่เร�เองผู้ที่ถูกสร้�งขึ้นกลับไม่ฟังผู้ที่สร้�งเร�ขึ้นม�

ข้�พเจ้�มักจะพูดกับเพ่ือนช�วอินเดียเสมอว่�คนอินเดียมักสวด

บูช�พระศิวะ พระคเณศ พวกท่�นบูช�พระเจ้� แต่ในชีวิตจริง 

มีก�รฉ้อร�ษฎร์บังหลวงอยู่ม�กม�ย เป็นเช่นน้ันไปได้อย่�งไร  

ไม่มีพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าองค์ไหนบอกว่า ฉ้อราษฎร์บังหลวง 

ไม่เป็นไร เราควรจะซ่ือสัตย์และยุติธรรม ไม่มีครูผู้ย่ิงใหญ่ท่านไหน

กล่าวว่า คุณควรจะเอาเปรียบผู้อ่ืนมากเท่าท่ีจะทำาได้ ฉันจะให้พรท่าน  

ไม่มีพระเจ้าองค์ใดกล่าวอย่างนั้น (เสียงปรบมือ) ดังนั้นห�กเร�
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นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธเจ้� พระเยซูคริสต์ พระมะหะหมัด  

เร�ก็ควรจะซื่อตรงและซื่อสัตย์ด้วย และห�กเป็นเช่นนั้นแล้ว  

ตัวท่�นเองก็จะมีคว�มมั่นใจในตนเอง ท่�นไม่มีอะไรจะต้องปิดบัง 

พูดได้หมด ดังนั้นท่�นก็จะได้คว�มไว้ เนื้อเชื่อใจจ�กคนอื่น  

คว�มซื่อสัตย์และซื่อตรงเป็นที่ม�แห่งพลังอำ�น�จภ�ยใน และคว�ม

มั่นใจ แต่ก็ยังมีผู้ที่พูดดีม�กๆ และยิ้มแย้ม แต่ภ�ยในใจจิตใจเป็น

อีกเรื่อง เข�จะได้รับคว�มเชื่อใจและคว�มเค�รพจ�กผู้อื่นได้อย่�งไร

ในฐานะชาวพุทธ ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวกับพ่ีน้องชาวพุทธ

ว่า คำาสอนของพระพุทธเจ้ามีอายุกว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว แต่ธรรมะของ

พระพุทธองค์ยังคงใช้ได้ดีกับโลกในยุคปัจจุบัน ทุกวันน้ีนักวิทย�ศ�สตร์

ช้ันนำ�ต้องก�รข้อมูลและวิธีท่ีจะจัดก�รกับอ�รมณ์ท่ีนำ�ไปสู่คว�ม

วิบัติอย่�งยิ่ง พระธรรมคำาสอนนั้นถือว่าเป็นเลิศ แต่ข้�พเจ้�รู้สึก 

มีสัญญ�ณบ่งชี้ว่� ล�มะ ตุลกู และเหล่�อ�จ�รย์ทั้งหล�ย เริ่มที่จะมี

คุณภ�พด้อยลงอย่�งน่�เป็นห่วง ห�กตัวท่�นเองไม่มีวินัยในตนเอง 

แล้วจะไปสอนคนอ่ืนได้อย่�งไร ห�กจะชี้ท�งสว่�งให้ผู้อื่นตนเอง 

ก็ควรจะเดินให้ถูกท�งเสียก่อน

อย่�งที่ข้�พเจ้�ได้กล่�วไปว่� สิ่งดีๆ มีคนพูดไปหมดแล้ว 

เหลือแต่สิ่งไม่ดีไว้ให้ข้�พเจ้�พูด (เสียงหัวเร�ะและปรบมือ) เร�

ต้องจริงจังกันเสียที ข้�พเจ้�เองเป็นพระในพุทธศ�สน� ข้�พเจ้� 

เน้นก�รพิจ�รณ�ตนเอง ทุกเช้�เมื่อข้�พเจ้�ตื่นนอน ข้�พเจ้�นึกถึง

สมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้�และท่องบทสวดมนต์ และเตือนตนเองว่� 

ตลอดทั้งวันข้�พเจ้�ควรจะปฏิบัติต�มหลักคำ�สอนเหล่�นั้น ได้แก่ 

คว�มซื่อตรง ซื่อสัตย์ คว�มเมตต� คว�มสงบ และอหิงส� ข้�พเจ้�

หวังว่�พี่น้องผู้เป็นพุทธศ�สนิกชน ผู้ทำ�หน้�ที่ส่งเสริมและเผยแผ่

พุทธธรรม ก่อนอื่นขอให้เผยแผ่ในใจของตัวท่�นเองก่อน (เสียง

ปรบมือ)

มสีิง่หนึง่ทีส่ำาคญัมาก นัน่คอื พทุธธรรม และอย�่งทีข่�้พเจ�้เขยีน
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ไว้ในส�รของข้�พเจ้� ศ�สน�อื่นๆ ก็มีศักยภ�พที่จะสร้�งคว�มสงบ

ภ�ยในเพือ่ใหเ้กดิสนัตภิ�พในโลก ในการสร้างความเปน็ปกึแผน่ใหแ้ก่

พุทธศาสนาและคณะสงฆ์ ควรเน้นสิทธิส่วนบุคคล การพัฒนาตนเอง 

และการเชื่อในเรื่องปฏิจจสมุปบาท ห�กท่�นสร้�งกรรมดี ย่อมได้รับ

ผลในท�งที่ดี และห�กท่�นสร้�งกรรมชั่ว ท่�นก็จะได้รับกรรมชั่วนั้น 

เพร�ะกฎแห่งปฏิจจสมุปบ�ท ห�กท่�นประพฤติกรรมชั่ว พระพุทธ-

องค์ก็ไม่ส�ม�รถปกป้องท่�นได้

พระพุทธเจ้�สอนว่� “ฉันชี้ทางสู่นิพพานแก่เธอได้ ส่วนเธอจะ

ไปสู่เป้าหมายนั่นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเธอแต่เพียงผู้เดียว เธอต้อง

ไปเอง เธอเป็นนายของตัวเอง” พุทธพจน์เป็นสิ่งที่ดีม�กๆ ทุกสิ่ง

ขึ้นอยู่กับก�รกระทำ�ของผู้นั้นเอง ไม่ว่�ก�รก่อกรรมดีหรือกรรมชั่ว

ขึ้นกับแรงจูงใจของแต่ละคน พุทธธรรมมีผลอย่�งสำ�คัญต่อคว�ม

สงบภ�ยในจิตใจ

อย่�งที่ข้�พเจ้�ได้กล่�วไปเมื่อว�นนี้ ตอนที่เร�ได้พบกับผู้นำ�

จ�กประเทศพม่� ล�ว และประเทศอื่นๆ ในอดีต เราเรียกนิกายใน 

พุทธศาสนาว่า หีนยาน มหายาน และตันตรยาน คนมักรู้สึกว่า 

ทั้งสามนิกายมีความแตกต่างกันมาก นั่นเป็นความเข้าใจผิด อย่�งที่

ได้กล่�วไปสักเล็กน้อยแล้วเมื่อเช้�นี้ แนวปฏิบัติแบบเถรวาทถือเป็น

รากฐานของพุทธธรรม และการปฏิบัติตามพระวินัยก็ถือเป็นรากฐาน

ของพุทธธรรม ดังที่ปร�กฏในพุทธประวัติ พระองค์ทรงตัดพระเกศ�

ของพระองค์เองและออกผนวช นั่นเป็นก�รปฏิบัติในเรื่องศีล จ�ก

นั้นทรงบำ�เพ็ญเพียรโดยก�รนั่งสม�ธิเป็นเวล� ๖ ปี นั้นเป็นก�ร

ปฏิบัติในท�งสม�ธิและวิปัสสน� จนตรัสรู้เป็นพระสัมม�สัมพุทธเจ้� 

รวมเป็นไตรสิกข� อันได้แก่ ศีล สม�ธิ และปัญญ�หรือวิปัสสน� 

และพวกเร�ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติในแนวท�งนี้ ห�กไม่มีก�รปฏิบัติใน

ท�งพระวินัย เพื่อสร้�งก�รมีวินัยในตนเอง แล้วเร�จะมีสม�ธิและ

วิปัสสน�ได้อย่�งไร ย�ก ดังนั้นแนวปฏิบัติแบบเถรวาทหรือแบบบาลี
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เป็นรากฐานของพุทธธรรม สำาหรับการปฏิบัติในแนวทางสันสกฤต

เน้นเรื่องนิโรธ “อธิบ�ยเพิ่มเติม นิโรธคืออะไร ก็คือคว�มเป็นไปได้ 

ท่ีจะกำ�จัดอวิชช�โดยสิ้นเชิงจ�กจิตใจของเร� นั้นเรียกว่� นิโรธ”  

ก�รปฏิบัติในแนวท�งบ�ลีและแนวท�งสันสกฤต ก็เหมือนกับชั้นล่�ง

เป็นพื้นฐ�น ก็คือ แนวท�งบ�ลีที่ท่�นต้องปฏิบัติเพื่อสร้�งวินัย 

ในตนเอง คือ ศีล แล้วก็มี อภิธรรม หรือปัญญ� และอีกช้ันหน่ึงก็คือ 

ตันตรย�น ก�รฝึกสม�ธิและวิปัสสน�จนได้ฌ�นชั้นสูง ชั้นหนึ่ง  

ช้ันสอง แบบน้ีถ้�ไม่มีช้ันล่�ง ก็สร้�งอะไรไม่ได้ พ่ีน้องช�วพุทธของเร�

ที่นี่คงพอจะทร�บเรื่องนี้กันอยู่บ้�งแล้ว

จริงๆ ก็คือว่� ข้�พเจ้�ไม่มีอำ�น�จอะไร เป็นเพียงนักเรียนคนหน่ึง 

เม่ือใดมีเวล�ก็จะศึกษ�อ่�น อ่�น อ่�น และอ่�น ทำ�อย่�งน้ี สำ�หรับ

พุทธศ�สน�ในทิเบตน้ัน เร�ศึกษ�หนังสือ ๓๐๐ เล่มส่งม�จ�กอินเดีย 

เป็นภ�ษ�บ�ลี สันสกฤต และบ�งส่วนเป็นภ�ษ�เนป�ล เม่ือไรก็ต�ม

ท่ีมีเวล�ข้�พเจ้�จะอ่�น คิด และศึกษ� ๓๐๐ เล่มน้ี แน่นอนว่�คว�ม

รู้ของข้�พเจ้� เม่ือเทียบกับคนท่ีไม่เคยแตะหนังสือ ๓๐๐ เล่มน้ีก็ต้อง

บอกว่�คว�มรู้ของข้�พเจ้�ยังต้องดีกว่�สักนิดหน่อย จ�กก�รได้ศึกษ�

หนังสือเหล่�น้ี ข้าพเจ้าเช่ืออย่างสนิทใจว่า ไตรสิกขา เป็นส่ิงท่ีวิเศษ

สุด ดังน้ันเร�ช�วพุทธ ไม่ว่�จะเป็น เถรว�ท มห�ย�น หรือตันตรย�น  

เร�ต้องเดินต�มรอยพระบ�ทของพระสัมม�สัมพุทธเจ้�อย่�งแท้จริงน้ี

เป็นส่ิงสำ�คัญอย่�งย่ิง และก�รท่ีจะเป็นผู้เจริญต�มรอยพระพุทธองค์ 

เพียงแค่ก�รเปล่ียนเส้ือผ้� เคร่ืองห่อหุ้มภ�ยนอก ก็เพียงเอ�จีวรม�ห่ม 

คนก็เรียกเร�ว่�พระแล้ว เปล่ียนเพียงเส้ือผ้�เป็นเร่ืองง่�ย อันท่ีจริงต้อง

เปล่ียนท่ีจิตใจด้วย จึงจะถือว่�เป็นผู้เจริญรอยต�มพระพุทธองค์อย่�ง

แท้จริง ก�รท่ีจะเป็นพระได้น้ันต้องปฏิบัติอย่�งจริงจัง ต้องมีวินัยใน

ตนเอง ห�กเร�เป็นศิษย์ตถ�คตเร�ก็ต้องเดินต�มท่�น หกปีแห่งก�ร

ตร�กตรำ�ปฏิบัติ เร�ต้องปฏิบัติต�มอย่�งท่ีข้�พเจ้�ได้กล่�วไปแล้ว 

เม่ือว�น มีช่องว่�งหรือเหมือนกับมีกำ�แพงระหว่�งแนวปฏิบัติแบบบ�ลี 
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และสันสกฤต ไม่มีใครได้ประโยชน์จ�กกำ�แพงน้ี เราต้องช่วยกัน  

ต้องร่วมมือกันแลกเปล่ียนกัน มีอะไรมากมายท่ีจะเรียนรู้ได้จากกัน

และกัน ต้องมีการพบกันเป็นประจำามากข้ึน และไม่ใช่เป็นไปในทาง

พิธีกรรมเท่าน้ันแต่ต้องเป็นการประชุมกันอย่างจริงจัง อภิปราย 

กันอย่างจริงจัง น้ีเป็นส่ิงจำาเป็นอย่างย่ิง

คร�วนีก้ม็�ถงึท�่นภกิษณุ ีในวนัข�้งหน�้ และคงเปน็คว�มฝนัของ

ท่�นด้วย ข้�พเจ้�คิดว่�ท่�นทั้งหล�ยคงคิดแต่เรื่อง ภิกษุณีๆ อย่�งที่

ท่�นก็ทร�บดี ข้�พเจ้�คิดแต่แรกแล้วว่� เราปรารถนาและสนับสนุน

ให้มีการฟื้นฟูให้มีภิกษุณีในพุทธศาสนา (เสียงปรบมือ) ตามแนวทาง

แบบเถรวาท เราตอ้งปฏบิตัติามพระวนิยั ถ�้ข�้พเจ�้มสีทิธพิเิศษ เป็น

เหมือนอย่�งผู้เผด็จก�ร ข้�พเจ้�ก็จะบอกได้ว่�ให้ทำ�โน่นทำ�นี้ แต่ใน

คว�มเป็นจริงทำ�ไม่ได้ จะต้องทำ�ต�มพระวินัย ศึกษ�จ�กพระคัมภีร์

ของนกิ�ยต�่ง ๆ  หวัขอ้ทีส่ำ�คญัเหล�่นี ้เร�ตอ้งศกึษ�อย�่งจรงิจงั ก�ร

ตดัสนิใจในเรือ่งเหล�่นีไ้มอ่ยูใ่นคว�มควบคมุของข�้พเจ�้ สิง่ทีข่�้พเจ�้

ทำ�ไดค้อืใหม้กี�รตัง้สำ�นกัชขีึน้ในชมุชนช�วทเิบต เสนอใหม้กี�รศกึษ�

ในเรือ่งนีท่ี้สถ�บันสงฆ ์คร�วนีท้�่นภกิษณุทีัง้หล�ย เร�ไดอ้ภปิร�ยกนั 

ขอ้เสนอของสภุ�พสตรีท�่นนี ้ข�้พเจ�้ไดใ้หผู้น้ำ�ช�วพทุธจ�กล�วและ

พม�่ดจูดหม�ยของคณุแลว้ และเร�ไดอ้ภิปร�ยกนัอย�่งจรงิจงัในเรือ่ง

นี้ ข้�พเจ้�ค่อนข้�งมั่นใจว่�ในที่สุดเร�จะได้ข้อตกลงกัน 

นั่นคือทั้งหมดที่ข้�พเจ้�ต้องก�รพูด ขอขอบคุณ
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ดาไลลามะเทศนาธรรมแด่คนไทยท่ีธรรมศาลา :
ข้ันตอนแห่งการปฏิบัติสมาธิภาวนา

วิถีปฏิบัติของโพธิสัตว์ ๓๗ ประการ
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ภ�พองค์ด�ไลล�มะ ทรงรับถว�ยหนังสือของพุทธท�สภิกขุ จ�กตัวแทนของ
หอจดหม�ยเหตุพุทธท�ส อินทปัญโญ
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ภ�พถังก� จ�กต้นฉบับเดิมมีตร�และล�ยมือพุทธท�สภิกขุ องค์ด�ไลล�มะ
ทรงลงพระน�ม Shakya Bhikkhu Dalai lama ลงสีใหม่ที่ธรรมศ�ล�เพื่อมอบ
แก่คณะช�วไทย, ๒๕๕๕
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ดาไลลามะเทศนาธรรมแด่คนไทยที่ธรรมศาลา

ขั้นตอนแห่งการปฏิบัติสมาธิภาวนา 

และวิถีปฏิบัติของโพธิสัตว์ ๓๗ ประการ

ณ ธรรมศ�ล� ประเทศอินเดีย 

วันที่ ๑๔ - ๑๕ มีน�คม ๒๕๕๔ 

ต�มคำ�ขอของกลุ่มพุทธศ�สนิกชนจ�กประเทศไทย

การบรรยายธรรมคร้ังแรก
สำาหรับกลุ่มพ่ีน้องพุทธศาสนิกชนชาวไทย

(องค์ดาไลลามะทรงบรรยายธรรมในช่วงเช้าของวันแรก)

เอาละวันนี้ คนไทยบางคนเข้าใจภาษาอังกฤษนะ

คร้ังน้ีเป็นก�รบรรย�ยธรรมคร้ังแรกสำ�หรับกลุ่มพ่ีน้องพุทธศ�สนิกชน

ช�วไทยโดยเฉพ�ะ อ�ตม�มีคว�มสุขอย่�งย่ิง ในช่วงกล�งทศวรรษท่ี ๖๐ 

อ�ตม�มีโอก�สเดินท�งแสวงบุญไปท่ีประเทศไทย ประทับใจประเทศของ

คุณม�กๆ ประเทศท่ีเป็นเมืองพุทธ แน่ละท่ีว่�จะมีส�วกของศ�สน�อ่ืนๆ 

ด้วยท่ีน่ัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นช�วพุทธ มีวัดพุทธม�กม�ย พระพุทธรูป 

และพระอยู่ท่ัวไปหมด และเป็นธรรมด�อยู่เอง ในบรรด�พระนับพันๆ 

ก็มีพระเกเรๆ ปนอยู่ด้วย แต่อย่�งไรก็ต้องถือว่�ประเทศคุณเป็นเมือง

พุทธ และก�รปฏิบัติต�มพระวินัยก็ถือว่�ดี ดีอยู่ทีเดียว อ�ตม�ประทับ

ใจเป็นอย่�งย่ิง

กล่�วได้ว่�เราเป็นสาวกของครูคนเดียวกัน น่ันคือสมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า และจะเห็นได้ว่�มีผู้ปฏิบัติต�มแนวท�งอริยสัจส่ี ก�รปฏิบัติ

ต�มโศลกธรรม ๓๗ ของพระโพธิสัตว์เหมือนกัน เหมือนกันเลยทีเดียว 

และแน่นอนเร่ืองของการปฏิบัติตามพระวินัยเหมือนกัน แตกต่างกันเพียง

เล็กน้อย พระวินัยอย่�งทิเบต อย่�งท่ีบัญญัติไว้ในนิก�ยมห�ย�น ศีลของ
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เร� ศีล ๒๕๓ ข้อ มีคว�มแตกต่�งกันเพียงเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่แล้วตรง

กัน เช่น ในเร่ืองเก่ียวกับป�ร�ชิกเหมือนกัน

ข้อแตกต่�งสำ�คัญคือ ของคุณจะปฏิบัติต�มแนวท�งของบ�ลี 

แต่ของเร�จะใช้ทั้งแนวท�งของบ�ลีและสันสกฤต ดังนั้นแนวท�ง 

สันสกฤตเก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้�โดยตรง ก่อนอื่นสถ�บันตักสิล�

รุ่งเรืองขึ้นม� จ�กนั้นก็สถ�บันน�ลันท�ก็ได้พัฒน�ขึ้นม� ครูผู้ยิ่ง

ใหญ่ท่ีนั้น ไม่เพียงแต่ปร�ชญ์ช�วพุทธ แต่ยังมีปร�ชญ์ท�งด้�น

ภ�ษ�สันสกฤต ปร�ชญ์ช�วพุทธเหล่�นี้ น�ค�รชุน (Nagarjuna) 

อ�รยเทวะ (Aryadeva) อสังคะ (Asangha) ท่�นเหล่�นี้ล้วนเป็น

ปร�ชญ์ผู้ย่ิงใหญ่ของโลก พวกท่�นเขียนหนังสือโดยใช้ภ�ษ�สันสกฤต 

ในศตวรรษที่แปด จักรพรรดิทิเบตตรีซง เดทเซ็น (Trisong Detsen) 

เชิญหนึ่งในบรรด�ปร�ชญ์คนสำ�คัญและผู้เชี่ยวช�ญคนสำ�คัญของ

สถ�บันน�ลันท� ท่�นศ�นตรักษิต (Shantarakshita) ม�ยังทิเบต

ท่�นนำ�พุทธศ�สน�เข้�ม�ในทิเบต ท่�นเป็นพระจึงต้องมีเรื่อง

ของพระวินัยต�มแนวท�งบ�ลี ใช่...นอกเหนือจ�กนี้ท่�นยังเป็น

ปร�ชญ์ นักตรรกวิทย�ฝ่�ยปรัชญ�ม�ธยมิกะ (Madhyamaka)  

ดังนั้นจึงใช้ตำ�ร�ท�งพุทธม�กม�ย ปรัชญ�ม�ธยมิกะเป็นหลัก และ

รวมถึงปรัชญ�แนวจิตมันตระ (Cittamantra) เหล่�นี้เป็นเรื่องของ

ปรัชญ�ท้ังน้ัน ปรัชญ�ม�กม�ยหล�ยหล�กท่ีเขียนเป็นภ�ษ�สันสกฤต 

และยังมีเร่ืองของตรรกะ หลักๆ แล้วก็เป็นตำ�ร�ท่ีเขียนโดยท่�นทินน�ค 

(Dignaga) และ ท่�นธรรมกีรติ (Dharmakirti) ปัจจุบันตำ�ร�เหล่�นี้

ไม่มีเหลือแล้วในภ�ษ�สันสกฤต ไม่มีในภ�ษ�บ�ลี ไม่มีในง�นแปล

ภ�ษ�จีน มีแต่ในตำ�ร�แปลภ�ษ�ทิเบตเท่�นั้น

ปกติแล้วอ�ตม�จะบรรย�ยเร่ืองพุทธศ�สน�แบบทิเบตซ่ึงสืบทอด

ม�จ�กแนวท�งของน�ลันท� ในอดีตเร�จึงไม่มีคว�มใกล้ชิดกนัระหว�่ง

พทุธศ�สนกิชนท่ีนบัถอืระหว�่งพทุธศ�สน�ต�มขนบบ�ลแีละสนัสกฤต 

เมือ่พวกคณุขอใหอ้�ตม�บรรย�ยธรรม อ�ตม�คดิว�่น�่จะมพีระสตูรที่
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มเีนือ้ห�ตรงกนัในภ�ษ�ทเิบตและบ�ล ีมพีระสตูรทีว่�่ดว้ยเรือ่งอรยิสจัสี ่

และบทกลอนธรรมะ พวกนี้เร�มีเหมือนกัน อ�ตม�จึงคิดว่�พูดเรื่อง

ตำ�ร�เหล่�นี้น่�จะเหม�ะ

แต่อ�ตม�ม�คิดอีกว่�พวกคุณเดินท�งม�ถึงท่ีน่ีเพ่ือเรียนรู้อะไรใหม่ๆ  

ดงันัน้ตำ�ร�อีกเลม่หนึง่น�่จะเหม�ะ ตำ�ร�เลม่นีเ้ขยีนไวโ้ดยลูกศิษย์ของ 

ท่�นศ�นตรักษิต ชื่อของท่�นผู้นี้คือ กมลศีล (Kamalashila) ท่�นถือ

เป็นปร�ชญ์ผู้ย่ิงใหญ่ ต�มแนวท�งม�ธยมิกะ และผู้รู้คว�มลึกล้ำ�แห่ง

ธรรม ท่�นเขียนตำ�ร�เป็นภ�ษ�สันสกฤต ท่�นเป็นอีกผู้หน่ึงท่ีได้รับเชิญ

ม�ท่ีทิเบต ท่ีน่ันท่�นได้เขียนตำ�ร�ไว้สำ�หรับผู้อ่�นช�วทิเบต อ�ตม�เลย

เลือกตำ�ร�เล่มน้ีข้ึนม�พูดกับพวกคุณ ซ่ึงน่�จะเป็นเร่ืองใหม่สำ�หรับคุณ 

เม่ือกลับไปแล้วคุณจะได้พูดได้ว่� “น่ีเป็นเร่ืองใหม่ทีเดียว” ช�วพุทธใน

เมืองไทยจะได้คิดว่�...คุณมีเอกส�รน้ันแล้วใช่ไหม ดี ดี

ก่อนอื่น อย่�งที่เคยทำ�ม� เร�จะสวดมงคลสูตรด้วยกัน คุณสวด

ได้นะ มีพระไทย มงคลสูตร เอ�ละ โปรดสวดตั้งแต่ต้น มงคลสูตร

เป็นภ�ษ�บ�ลีหรือภ�ษ�ไทย เริ่มกันเลย

(สวดมงคลสูตร)

ขอบคุณ

สอนตำาราเรื่องใหม่…ลำาดับขั้นของการทำาสมาธิ

คราวนี้เรามาเริ่มกัน มีคนทิเบตอยู่มากพอสมควร ถ้าเช่นนั้น

อาตมาพูดเป็นภาษาทิเบต และแปลไปพร้อมๆ กันนะ 

(องค์ดาไลลามะทรงบรรยายเป็นภาษาทิเบต ล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

เอ�ละ วันนี้...พวกท่�นม�จ�กเมืองพุทธที่ซึ่งมีก�รปฏิบัติท�ง

พระวินัยอย่�งเคร่งครัด ประเทศไทย กัมพูช� พม่� ซึ่งเป็นเรื่องดี

จริงๆ จ�กประเทศเหล่�นี้ เร�มีผู้ที่อยู่กับเร�ที่นี่ เป็นช�วพุทธจ�ก

ประเทศไทย และเข�ขอให้อ�ตม�สอนธรรมะ
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ในช่วงทศวรรษที ่๖๐ อ�ตม�ไปประเทศไทยสองคร้ัง และพวกเข�

ปฏิบัติต�มพระธรรมวินัยกันอย่�งยอดเยี่ยม แต่ก็เป็นธรรมด� จ�ก

จำ�นวนพัน จำ�นวนหมื่น แสน มีพระที่ประพฤติเสื่อมเสีย แต่โดยรวม

แล้วยังถือว่�พระที่นั่นปฏิบัติกันอย่�งเคร่งครัด

ตอนท่ีอ�ตม�อยู่ท่ีเมืองไทยช่วงน้ันอ�ตม�ออกเดินบิณฑบ�ต

ด้วย และให้คิดว่�ในคร้ังพุทธก�ลธรรมเนียมปฏิบัติคงเป็นทำ�นองน้ัน  

พระคงออกบิณฑบ�ตแบบนั้น พวกเข�ปฏิบัติต�มแนวท�งบ�ลี 

ขณะที่ที่ทิเบตปฏิบัติต�มแนวท�งที่ท่�นศ�นตรักษิตผู้ได้รับคำ�เชิญ

ให้ม�ที่ทิเบตโดยจักรพรรดิตรีซง เดทเซ็น ว�งไว้ ท่�นศ�นตรักษิต 

เป็นผู้เคร่งในเรื่องพระวินัยเป็นอย่�งยิ่งซึ่งก็สอดคล้องกับแนวท�ง

ของบ�ลี และยิ่งไปกว่�นั้นท่�นเป็นปร�ชญ์ผู้เลิศในพระอภิธรรม 

ซ่ึงเน้นอย่�งม�กในแนวท�งสันสกฤต และท่�นเป็นปร�ชญ์ด้�น

ตรรกะและญ�ณวิทย� ท่�นจึงต้ังส�ข�ย่อยของมห�วิทย�ลัยน�ลันท�

ในทิเบต อ�ตม�ก็กล่�วเสมอว่�พุทธศ�สน�แบบทิเบตสืบทอด

โดยตรงม�จ�กมห�วิทย�ลัยน�ลันท�

“หัวข้อท่ีอาตมาคิดจะสอนวันนี้คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เรา

มีอยู่ในภาษาทิเบตด้วย และมีในภาษาบาลี แต่มาคิดดูอีกที ไหนๆ 

พวกเขาเดินทางมาถึงที่นี่ อาตมาจึงคิดว่า ถ้าอาตมาสอนตำาราเรื่อง

ใหม่สำาหรับพวกเขา ก็น่าจะมีประโยชน์กับเขามากกว่า” ดังนั้นตำ�ร�

ท่ีอ�ตม�เลือกจึงเป็นตำ�ร�ท่ีท่�นกมลศีล เป็นผู้เขียน ปร�ชญ์อีกท่�นหน่ึง

ท่ีจักรพรรดิทิเบตได้เชิญม� แบบเดียวกับท่ีท่�นได้เชิญท่�นศ�นตรักษิต 

ม�ยังทิเบต และเป็นเรื่องแน่นอนที่ท่�นจะเขียนตำ�ร�ม�กม�ยเมื่อ

ครั้งที่ยังอยู่อินเดีย

เมื่อม�ทิเบตท่�นได้เขียนหนังสือเล่มที่หนึ่ง สอง และส�ม  

ว่�ด้วยลำาดับข้ันของการทำาสมาธิ และอ�ตม�จึงเลือกตำ�ร�เล่มนี้ใน

ก�รบรรย�ยธรรมวันน้ี คนทิเบตและคนจ�กล�ดัก รวมถึงช�วตะวันตก

คงได้เคยได้ยินได้ฟังคำ�สอนน้ีม�แล้วหล�ยคร้ัง คงคุ้นกับตำ�ร�น้ีม�แล้ว 
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เพร�ะได้รับฟังคำ�สอนนี้ม�หล�ยครั้ง ห�กคุณจะฟังเรื่องวินัย คุณ

ฟังคร้ังเดียวก็พอ แต่คำ�สอนแบบท่ีจะพูดวันน้ี ก็คงไม่เป็นก�รเสียห�ย

อะไรถ้�จะฟังซ้ำ� เพร�ะในก�รปฏิบัติธรรม เร�ต้องเน้นย้ำ�โดยฟังเน้ือห� 

ของคำ�สอนและไตร่ตรองอย่�งลึกซ้ึงซ้ำ�ๆ กันหล�ยๆ คร้ัง ซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก

อ�ตม�ม�คิดดูว่�เม่ือไม่น�นนี้มีแผ่นดินไหวที่นิวซีแลนด์และที่

ออสเตรเลียก็มีน้ำ�ท่วมใหญ่เพร�ะฝนตกม�ก และที่ญี่ปุ่นก็ยังมีคล่ืน

ยักษ์สึน�มิ สร้�งคว�มเสียห�ยอย่�งมโหฬ�ร และคนส่วนใหญ่ในญี่ปุ่น

เป็นพุทธศ�สนิกชน...และเพร�ะภัยธรรมช�ติที่เกิดกับญี่ปุ่น และเร�

ทำ�อะไรได้ไม่ม�ก แต่ส่ิงท่ีเร�พอทำ�ได้คือสวดมนต์เพ่ือพวกเข� และเมื่อ

ว�นนี้เองเร�ให้พระสงฆ์และแม่ชีม�รวมกัน โดยท่�นเหล่�นี้ม�จ�กวัด

บริเวณธรรมศ�ล� และอ�ตม�ขอให้วัดทิเบตในอินเดียตอนใต้สวดปรัชญา

ปารมิตาหฤทัยสูตร (Heart Sutra) และพวกเร�ก็สวดพระสูตรน้ีท่ีน่ีด้วย

เช่นกัน เร�ต้องสวดให้กับผู้เสียชีวิตและเผ่ือไว้เพ่ือป้องกันไม่ให้มีก�รเสีย

ชีวิตม�กม�ยเช่นน้ีอีก ปรัชญ�ป�รมิต�หฤทัยสูตร สวดหน่ึงแสนจบ และ

ท่ีน่ีเร�ใช้ภ�ษ�ทิเบตกันในก�รบรรย�ยวันน้ี เพร�ะพวกท่�นส่วนใหญ่เป็น

ช�วทิเบต และอ�ตม�ก็เห็นว่�บ�งท่�นเป็นช�วญ่ีปุ่น ก็ขอให้ท่�นสวด

ปรัชญ�ป�รมิต�หฤทัยสูตร เป็นภ�ษ�ญ่ีปุ่นด้วย ก่อนอ่ืนเร�จะด่ืมช�กัน 

[เมื่อดื่มชาแล้วองค์ดาไลลามะทรงสวดปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร เป็น

ภาษาทิเบต ล่ามแปลบทสวดเป็นภาษาอังกฤษ]

คร้ังหน่ึง พระผู้มีพระภ�คเจ้� ทรงประทับท่ีเขาคิชฌกูฏ ณ เมือง

ราชคฤห์ อยู่ร่วมกันกับชุมชนพระสงฆ์และโพธิสัตว์ ขณะน้ันพระผู้มี

พระภ�คเจ้�อยู่ในฌ�นระดับสูง และในเวล�เดียวกันพระอวโลกิเตศวร

โพธสิตัวไ์ดป้ฏบิตัอิบรมเจรญิปญัญ� และเหน็แจง้ถงึรปูและน�มท่ีแบ่ง

ได้เป็น ๕ กอง ว่�เป็นเช่นนั้นเอง

และแล้ว ด้วยพล�นุภ�พแห่งสมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้�  

พระสารบีตุรกล�่วตอ่พระอวโลกเิตศวรโพธสิตัวแ์ละมห�สตัว ์ว�่ “บุตร

จากตระกูลสูงผู้ปรารถนาจะศึกษาปรัชญาปารมิตาควรปฏิบัติเช่นไร”
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พระอวโลกิเตศวรและมห�สัตว์กล่�วตอบพระส�รีบุตรว่� “สารีบุตร 

บุตรจากตระกูลสูงผู้ปรารถนาจะศึกษาปรัชญาปารมิตา ควรพิจารณา

สภาพธรรมตามความเป็นจริง ว่ารูปและนามที่แบ่งได้เป็น ๕ กองนี้

เป็นความว่าง ยึดถือไม่ได้

รูปก็คือความว่าง ความว่างก็คือรูป ความว่างมิใช่สิ่งอื่นใด

นอกจากรูป และรูปเองก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากความว่างเปล่า

ในทำานองเดียวกัน เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณก็เป็น

ความว่าง

ในทำานองเดียวกัน สารีบุตร ปรากฏการณ์ท้ังหลายก็ล้วนว่าง

เปล่า ไม่เป็นตัวเป็นตน ไม่สร้าง ไม่หยุดน่ิง ไร้คราบ และไม่ไร้คราบ  

ไม่พร่อง แต่ก็ไม่เต็ม

สารีบุตร ดังนั้นในความว่างจึงไม่มีรูป ไม่มีเวทนา ไม่มีสัญญา 

ไม่มีสังขาร และไม่มีวิญญาณ ไม่มีตา ไม่มีหู ไม่มีจมูก ไม่มีลิ้น ไม่มี

กาย ไม่มีใจ ไม่มีรูปที่แลเห็นได้ ไม่มีเสียง ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มี

วัตถุ ไม่มีความยึดมั่น ไม่มีปรากฏการณ์ใดๆ ไม่มีธาตุที่ตาจะแลเห็น

ได้ และอื่นๆ จนถึงและรวมทั้งไม่มีธาตุที่ใจหรือประสาทสัมผัสจะรับ

รู้ได้ ไม่มีไม่รู้ และไม่มีรู้ และอื่นๆ จนถึงและรวมทั้งไม่มีชรา ไม่มี

มรณะ ไม่มีการสูญไปซึ่งชราและมรณะ ทำานองเดียวกัน ไม่มีทุกข์ 

ไมม่สีมทุยั ไมม่นีโิรธ และไมม่มีรรค ไมม่ปีญัญาของผูม้พีระภาค ไมม่ี

ตรัสรู้และไม่มีไม่ตรัสรู้ด้วย

สารีบุตร ดังนั้นเม่ือไม่มีตรัสรู้ โพธิสัตว์ทั้งหลายจึงต้องพึ่งการ

ปฏิบัติอบรมเจริญปัญญา ระวังมิให้มีเครื่องขวางกั้นจิต ความกลัว 

และข้อผิดพลาดใดๆ จนบรรลุถึงซึ่งนิพพาน

พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งการตื่นรู้อย่างบริบูรณ์ บรรลุ 

อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยอาศัยการอบรมเจริญปัญญา ดังนั้น

บทสวดปรัชญาปารมิตา บทสวดแห่งความรู้แจ้ง บทสวดที่ไม่มีสิ่งใด

ยิ่งกว่า บทสวดที่ไม่มีสิ่งใดทัดเทียม บทสวดที่ช่วยระงับทุกข์ทั้งปวง 
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จึงควรได้ช่ือว่าเป็นสัจจธรรมความจริง เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ผิดเพี้ยน

ใดๆ เลย”

ส�รีบุตร โพธิสัตว์และมห�สัตว์ควรรับก�รอบรมปรัชญ�ป�รมิต�

อย่�งนั้น

จ�กนั้นพระผู้มีพระภ�คเจ้�ออกจ�กฌ�นและกล่�วยกย่องมห�

สัตว์อวโลกิเตศวรว่� “พูดได้ดี พูดได้ดี บุตรผู้สืบสายโลหิต เป็นเช่น

นัน้ เป็นเช่นนัน้ คนเราควรศกึษาปรชัญาปารมติาอยา่งทีว่า่ไว ้แมพ้ระ

ตถาคตยังปีติยินดี”

เมือ่พระผูม้พีระภ�คเจ�้ไดก้ล�่วดงันัน้ ท�่นพระส�รบีตุร อวโลก-ิ 

เตศวรโพธิสตัว์ และคนอืน่ๆ รอบๆ อนิเดยี ทัว่ทัง้หมด เทวด� มนษุย ์

ยกัษ์ และคนธรรพ ์ต�่งยนิดปีรดี�ยิง่และสรรเสรญิถอ้ยแถลงของพระ

ผู้มีพระภ�คเจ้�

(เสียงองค์ดาไลลามะทรงสวดมนต์)

คร�วนี้สวดพร้อมปรบมือไปด้วย

(เสียงองค์ดาไลลามะทรงสวดมนต์)

เอกลักษณ์ของพุทธศาสนา…คือ ความเข้าใจในเรื่องความ
ไม่มีตัวตน

เมื่อประม�ณสองพันหกร้อยปีก่อน ครูผู้เลิศน�มว่� ศ�กยมุนี 

ถือกำ�เนิดขึ้นในวงศ์กษัตริย์ ณ อ�ณ�จักรเล็กๆ แห่งหนึ่ง และแล้ว

ท่�นก็ได้เห็นว่�ธรรมช�ติของมนุษย์นั้นอยู่ใต้อำ�น�จของก�รเกิด แก่ 

เจ็บ ต�ย ท่�นจึงศึกษ�ว่�ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพร�ะอะไร และห�กมีเหตุ 

ท่�นศึกษ�ว่�จะเอ�ชนะเหตุแห่งทุกข์นี้ได้หรือไม่ หรือจะมีวิธีออก

จ�กสภ�วะเช่นนี้ เอ�ชนะเหตุเหล่�นี้ได้หรือไม่ และเมื่อท่�นเริ่ม

ศึกษ�และปฏิบัติธรรม ท่�นก็ได้แลเห็นมรรค หรือหนท�ง หนท�งที่

ต้องอ�ศัยคว�มเพียร เพื่อเดินไปสู่คว�มหลุดพ้น
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และดังนั้นเพื่อให้เป็นไปต�มที่ปร�รถน� ท่�นจึงออกจ�ก

พระนครและเป็นอยู่อย่�งมัธยัสถ์จนกระทั่งได้ตรัสรู้ จ�กนั้นจึงออก

สั่งสอน ธรรมะเรื่องแรกที่ท่�นทรงแสดงคืออริยสัจสี่ต่อปัญจวัคคีย์ 

ทั้งห้� และ ณ เวล�นั้นเองที่พระองค์ทรงขอให้พระสงฆ์นุ่งห่มจีวรใน

แบบที่เหม�ะควร และเริ่มมีพระวินัยสำ�หรับพระสงฆ์และชี วินัย 

ข้อแรกที่สุดคือหลีกเลี่ยงก�รกระทำ�ผิดท�งก�ยและว�จ� และปฏิบัติ

ต�มข้อกำ�หนดอย่�งเคร่งครัด มีก�รปฏิบัติสม�ธิซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่

ทั่วไปแม้ในธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่ใช่พุทธ

สภ�วะท่ีเกิดข้ึนกับเร�ก็คือว่� เร�มีแนวโน้มท่ีจะถูกครอบงำ�

ด้วยคว�มหลง และคว�มหลงของเร�น้ัน จะว่�ไปก็เป็นเพร�ะเร�ได้

รับอิทธิพลจ�กจิตใจของเร�เอง จิตใจของเร�เป็นจิตท่ีถูกครอบงำ�

ด้วยคว�มหลง ไม่มีใครต้องก�รคว�มทุกข์และคว�มโศกเศร้� แต่

เน่ืองจ�กคว�มไม่รู้เร�จึงทำ�ให้ตนเองเป็นทุกข์ ต�มท่ีท่�นศานติเทวะ 

(Shantideva) กล่�วไว้ใน โพธิจริยาวตาร (Bodhicharyavatara)  

“แม้พวกเขาต้องการจะหลบหลีกและเอาชนะความทุกข์ แต่พวกเขาก็

ว่ิงไล่จับเหตุแห่งทุกข์ แม้พวกเขาต้องการความสุข พวกเขาก็ทำาลาย

เหตุท่ีจะนำาความสุขมาให้ อย่างเดียวกับท่ีพวกเขาทำาลายศัตรูของ

ตนเอง”

เน่ืองจากความไม่รู้ท่ีเรามีน้ีเอง เป็นเหตุให้เราทำาให้ตนเองเป็นทุกข์ 

และความทุกข์เกิดข้ึนไม่ได้หากไม่มีเหตุ ทุกข์มิได้มีท่ีมาจากเหตุท่ีทรง

สภาพอยู่อย่างน้ัน ไม่แปรผันไป ทุกข์มิได้เกิดจ�กพระเจ้�ดลบันด�ล แต่

คำ�สอนของพุทธศ�สน�บอกชัดเจนว่�ทุกข์ม�จ�กตัวเร�เอง ม�จ�กเหตุ

ปัจจัย ดังน้ันไม่ว่�ทุกข์หรือสุขส�ม�รถขจัดออกไปได้  เอ�ชนะได้ และ

ก�รเป็นอิสระจ�กคว�มทุกข์เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้ พระพุทธองค์จึงสอน

เร่ืองอริยสัจส่ี ซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีเร�จะศึกษ�กัน

และเวล�ท่ีท่�นสอนเรือ่งอรยิสจัสี ่ท�่นกล�่วว�่เปน็เรือ่งของคว�ม

จริงเก่ียวกับคว�มทุกข์ ท่�นแสดงไว้ด้วยว่�ความทุกข์เกิดจากเหตุ
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ปัจจัยต่างๆ และจะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ จะมีคุณสมบัติที่จะ

ช่วยให้เป็นอิสระจ�กทุกข์ได้ ท่�นกล่�วว่�มีสิ่งที่เรียกว่� นิโรธ (การ

ดบัไปของทกุข)์ คณุสมบตัทิีเ่รยีกว�่ นโิรธ นี ้เร�ไดม้�ดว้ยก�รปฏบัิติ

ต�ม มรรค (หนทาง) ดังนั้นพระพุทธองค์จึงสอนเรื่องหนทางที่จริงแท้ 

สอนเรือ่งอรยิสจัสี ่สิง่ทีต่อ้งมคีอื ปญัญา ตอ้งมกีารอบรมเจรญิปญัญา 

มิใช่มุ่งแต่จะทำ�สม�ธิ แต่เร�จะใช้ประโยชน์ของสม�ธิที่ไหน เร�ต้อง

ประยุกตใ์ช้สิง่ท่ีไดจ้�กสม�ธเิข�้กบัธรรมะ และเม่ือทำ�ดงันีแ้ลว้จะเกดิ

คว�มเปลี่ยนแปลงภ�ยในจิตใจ

ในคำ�สอนของสมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้�มีก�รปฏิบัติ  

การปฏิบัติที่เกี่ยวกับศีลและเพื่อเอาชนะจิตที่สอดส่ายไม่หยุดนิ่ง  

เพ่ือสร้างสมาธิ และเพื่อพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ เหตุแห่ง

ความสุข เราจึงต้องศึกษาธรรมะ หรือความจริงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 

นั่นเอง เราต้องศึกษาไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา  

และเนื่องจ�กคำ�สอนของพระพุทธองค์ประกอบด้วยส�มเรื่องนี้  

เร�จึงแบ่งคำ�สอนออกเป็น ไตรปิฎก ได้แก่ พระสูตร พระวินัย และ 

พระอภิธรรม และทั้งส�มเรื่องนี้อยู่ในแนวท�งศึกษ�พุทธศ�สน�แบบ

บ�ลี และในแบบสันสกฤตด้วย ที่เรียกว่�พระไตรปิฎก 

สำ�หรับพระไตรปิฎกนี้ การศึกษาพระไตรปิฎก โดยเฉพ�ะเมื่อ

พูดถึงเรื่อง ปัญญ� แน่นอนก�รปฏิบัติอบรมเจริญปัญญ�มีอยู่แม้

ในธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่ใช่พุทธ เช่นในท�งฮินดู และอื่นๆ ซึ่ง

อิงทฤษฎีท่ีว่�ด้วยตัวตนหรืออาตมัน หรือทฤษฎีเกี่ยวกับวิญญาณ  

ขณะที่ก�รศึกษ�ปรัชญ�แนวท�งนี้มีอยู่ในอินเดียในอดีต และ

ลักษณะเฉพ�ะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศ�สน� แน่นอนเม่ือพูดเร่ืองศีล 

มีผู้ท่ีมิได้นับถือพุทธผู้ประพฤติพรหมจรรย์ เช่น ห�กเร�ลองพิจ�รณ�

ผู้นับถือศ�สน�เชนในอินเดีย ผู้ครองตัวเป็นโสด เร�จะเห็นได้ว่�

พวกเข�เคร่งในเรื่องศีลเสียยิ่งกว่�พระภิกษุในพุทธศ�สน� และ

สำ�หรับก�รเพ่งสม�ธิ อย่�งที่อ�ตม�ได้กล่�วไปแล้ว ก็เป็นสิ่งที่
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พบเห็นได้ท่ัวไปในศ�สน�อื่น สำ�หรับเร่ืองปัญญ�นั้น บ�งประเด็น 

ในเรื่องปัญญ�ก็มีในศ�สน�อื่น แต่ลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์

ของพุทธศาสนาท่ีทำาให้การศึกษาไตรสิกขาไม่เหมือนใครก็คือ  

ความเข้าใจในเรื่องความไม่มีตัวตน

เม่ือเทียบกับศ�สน�สำ�คัญอ่ืนๆ ประม�ณสิบศ�สน�คงจะได้  

พุทธศาสนาไม่เหมือนใครเพราะกล่าวถึงเร่ืองความไม่มีตัวตน และเร่ือง

มรรค ระบบการอบรมในเร่ืองมรรค และเราจะละวางการยึดม่ันในตัว

ตนได้อย่างไร เราศึกษาเร่ืองตัวตนก็เพ่ือบรรลุธรรมหรือเข้าสู่นิพพาน

น่ันเอง และคว�มเข้�ใจในเร่ืองน้ี หรือปัญญ� เร่ืองคว�มไม่มีตัวตน 

เพ่ือไปให้ถึงส่ิงเหล่าน้ี เราต้องปฏิบัติตามความเข้าใจในเร่ืองความไม่มี

ตัวตน และด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการทำาสมาธิร่วมด้วย แต่สำ�หรับคว�ม

เข้�ใจในเรื่องคว�มไม่มีตัวไม่มีตนนี้ เร�ดำ�เนินไปบนมรรคโดยตรง 

นำ�เร�ไปสู่นิพพ�นได้เลย ดังนั้นเพร�ะคว�มที่เร�ศึกษ�เรื่องคว�ม

ไม่มีตัวตน อบรมไตรสิกข� ศีล สม�ธิ และปัญญ� พุทธศ�สน�จึงมี

คว�มต่�งจ�กศ�สน�อ่ืนๆ ไตรสิกข�น้ีแม้จะมีก�รศึกษ�ทำ�นอง

เดียวกันอยู่บ้�งในศ�สน�อ่ืน แต่ท่ีทำ�ให้เร�ต่�งจริงๆ คือเร่ืองคว�มไม่มี

ตัวไม่มีตน ดังน้ันก�รอบรมในพุทธศ�สน�จึงถือว่�เป็นไตรสิกข�ในข้ันท่ี

สูงกว่� ต้องอบรมไตรสิกข� ศีล สม�ธิ และปัญญ� จึงต้องศึกษ�จ�ก

พระไตรปิฎก พระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรม ในทิเบตเร�มีตำ�ร�

ท่ีเรียกว่� กันจูร์ (Kangyur) ซ่ึงเป็นคำ�แปลคำ�สอนของสมเด็จพระสัมม�

สัมพุทธเจ้� เร�มีม�กกว่� ๑๐๐ เล่ม และตำ�ร�อรรถกถ� อีก ๒๐๐ เล่ม 

ดังนั้นรวมแล้วเร�มีม�กกว่� ๓๐๐ เล่ม ดังนั้นพระไตรปิฎกจึงเป็น 

คำ�สอนท่ีเป็นล�ยลักษณ์อักษร และก�รอบรมไตรสิกข� ศีล สม�ธิ 

ปัญญ� เป็นส่ิงท่ีเร�ต้องบ่มเพ�ะให้มีข้ึน เพ่ิมข้ึนในตัวเร� เป็นก�ร

อบรมในแบบท่ีผู้เรียนรู้เอง เห็นเอง ต้องศึกษ�อบรมจ�กพระไตรปิฎก

แล้วประยุกต์คำ�สอนม�ใช้กับตัวเร�เองเพ่ือบ่มเพ�ะศีล สม�ธิ ปัญญ� 

ท่�นวสุพันธุ (Vasubandhu) อ�จ�รย์ช�วอินเดีย กล่�วไว้ว่� “ธรรมะ
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ของพระพุทธเจ้ามีสองประเภท ประเภทแรกเป็นการศึกษาจากลาย

ลักษณ์อักษร และจากน้ันจึงเป็นการเข้าถึงปัญญา ทดลองและรู้แจ้ง

เข้าใจด้วยตนเอง เพ่ือรักษาและเสริมสร้างส่ิงท่ีได้เรียนรู้มา สำาหรับ

ธรรมะท่ีเป็นการศึกษาจากคัมภีร์น้ัน ต้องอาศัยการศึกษาโดยตรง และ

การท่ีจะรักษาและบ่มเพาะความรู้ท่ีได้ศึกษามาแล้วเราต้องปฏิบัติ เพ่ือ

ประยุกต์ใช้ไตรสิกขาให้เกิดข้ึนในตัวเรา บ่มเพาะไตรสิกขา”

ท่�นกล่�วว่�ไม่มีหนท�งอื่นใดที่จะทำ�นุบำ�รุงศ�สน�ได้ดีไปกว่�

ก�รศึกษ�และปฏิบัติ เมื่อเร�พูดถึงก�รทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศ�สน� 

ไม่ใช่เป็นเรื่องของก�รสร้�งโบสถ์ สร้�งวิห�ร หรือก�รมีตำ�ร�เก็บ

ไว้ในวัดและอื่นๆ แต่เร�ต้องศึกษ�พระธรรมคำ�สอน และนำ�คำ�

สอนนั้นม�ประพฤติปฏิบัติต�ม บ่มเพ�ะในตัวเร� เสริมสร้�งคว�ม

เข้�ใจ นี้เป็นคว�มหม�ยที่แท้จริงของก�รทำ�นุบำ�รุงพระธรรมคำ�สอน  

เร�มกัคิดกนัว�่เร�มวีดัว�อ�ร�มหลงัใหญ ่มพีระพทุธรปูขน�ดมโหฬ�ร 

และอะไรตอ่อะไร นีแ่ปลว�่เร�ไดร้บัใชพ้ทุธศ�สน�แลว้ แนน่อนนีก้เ็ป็น

สว่นหนึง่ แตไ่มใ่ชส่ิง่สำ�คญัหลกัทีจ่ะทำ�นบุำ�รงุพระพทุธศ�สน� กล�่ว

กันว่�เพื่อให้เร�มีรองเท้�คู่ใหญ่ๆ เร�ต้องศึกษ�ธรรมะและมีคว�ม

อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นอยู่อย่�งเรียบง่�ย ซึ่งก็คืออุทิศตนให้กับก�รทำ�

สม�ธิ พระอรหันต์รูปหนึ่งน�มว่� พระศ�กัลละ (Sagalha) กล่�วไว้

ว่� “ก�รศึกษ�และปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ต้องทำ� แต่อย่�พึงพอใจเพียง

ก�รศึกษ�กฎเกณฑ์ ปฏิบัติต�มกฎ เพียงท�งก�ยกรรมเท่�น้ัน บ�งคร้ัง

เร�อ�จพบเห็นบุคคลท่ีปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ แต่เร�ก็ไม่ถือว่�เข�เป็น

สงฆ์ท่ีแท้จริงได้ อย่�งน้ันไม่ดีจริง เป็นเร่ืองทำ�ให้พระพุทธศ�สน�เส่ือม”

ที่ทิเบตเรามีระบบสำาหรับผู้ปฏิบัติธรรม แบ่งเป็นสองระดับ คือ 

สำาหรับพระสงฆ์ผู้ถือพรหมจรรย์ และสำาหรับผู้ปฏิบัติท่ีนุ่งขาวห่มขาว

และไว้ผม และตามธรรมเนียมของศากยะมีอาจารย์ซึ่งมีชื่อเรียกที่

หมายความว่า สามอาจารย์ผู้ย่ิงใหญ่ (Great Three Masters) ผู้นุ่งห่ม

ผ้าขาว เพราะฉะน้ันในจำานวนสังฆราช ๕ พระองค์ในนิกายสาเกียปะ 
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(Sakyapa tradition) ของพุทธศาสนาแบบทิเบต สองพระองค์เป็น

พระผู้ถือพรหมจรรย์ สาเกียบัณฑิต (Sakya Pandita) เป็นองค์หนึ่ง

และในนิกายกาจูร์ (Kagyu tradition) มีอาจารย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ แต่

สำาหรับ มิลาเรปะ (Miralepa) เป็นผู้ปฏิบัติที่เป็นฆราวาส

ดังนั้นเร�จึงต้องชัดเจนก่อนว่�เร�ยืนอยู่ที่จุดไหน ในฐ�นะผู้

ปฏิบัติธรรม ห�กคุณเป็นพระสงฆ์และประพฤติพรหมจรรย์ คุณ

ต้องสวมจีวรต�มพระวินัย และถ้�คุณไม่ประพฤติพรหมจรรย์ คุณ

ต้องสวมผ้�ต�มธรรมเนียมปฏิบัติของตันตระ ไม่เช่นน้ันจะนำ�ม�ซ่ึง 

คว�มยุ่งย�ก เพร�ะคนจะสับสนในเร่ืองเคร่ืองนุ่งห่มของเร� ในทิเบต

เร�มีผู้ปฏิบัติขั้นสูง และผู้ที่ยังไปไม่ถึงขั้นนั้น ก็ไม่ควรจะข้�มขั้น 

ไปฝึกในระดับน้ันทันที อย่�งท่ีมีคำ�กล่�วว่�ห�กสุนัขจ้ิงจอกจ้องจะลอง

กระโดดอย่�งร�ชสีห์ มันจะทำ�ไม่ได้ หลังของมันอ�จหักได้ จึงต้อง

ระวังในเร่ืองน้ี

ผู้คุ้มครองเราที่แท้จริงคือ การปฏิบัติธรรม…
ให้เข้าใจสภาวะจิตที่เป็นกลางๆ

สำ�หรับเรื่องพระพุทธรูป ท่�นพูดกับเร�ไม่ได้ ในประเทศพุทธทุก

ประเทศ พระพุทธรูปทุกวันนี้...

(องค์ดาไลลามะทรงกล่าวกับผู้ฟัง)

(องคด์าไลลามะทรงบรรยายเปน็ภาษาองักฤษ และสิน้สดุการแปลของลา่ม

ภาษาอังกฤษ)

“ประเทศที่เป็นพุทธ ก็มีพระพุทธรูปอยู่ม�กม�ย แตพ่ระพุทธรูป

ท่านไม่ได้สอนเรา ที่คุ้มครองเราอย่างแท้จริงคือ พระธรรมคำาสอน 

พระพทุธเจ้าเปน็ครขูองเรา ผูคุ้ม้ครอง ผูคุ้ม้ครองเราทีแ่ทจ้รงิคอื การ

ปฏิบัติธรรม นั้นคือหนทางสำาหรับชาวพุทธ

“ห�กเร�คิดว่�พระพุทธเจ้�เป็นผู้สร้�งเร� อย่�งน้ีเร�ต้องสวด
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สรรเสริญพระพุทธองค์และท่�นอ�จให้อน�คตท่ีดีกับเร� แต่เม่ือเร�ไม่

คิดเช่นน้ัน ในพุทธศ�สน� อย่�งท่ีพระพุทธองค์ทรงส่ังสอน คุณเป็นนาย

ของตนเอง ถึงท่ีสุดแล้วคุณเป็นผู้สร้าง อนาคตของคนแต่ละคนเป็นภาระ

ท่ีแต่ละคนต้องเป็นผู้แบกรับไว้เอง พระพุทธเจ้�สอนอย่�งน้ี”

(องค์ดาไลลามะทรงบรรยายเป็นภาษาทิเบต ล่ามแปลภาษาอังกฤษ)

นี้เป็นคำ�สอนที่มีพลังอย่�งยิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ คำ�สอนที่

ว่�เร�เป็นน�ยของเร�เอง ดังนั้นห�กเร�ต้องก�รกล่อมเกล�จิตใจให้

สงบระงับจึงไมอ่�จทำ�ไดด้ว้ยก�รสวดมนตเ์พยีงอย�่งเดยีว คว�มหลง

จะไมห่ยดุฟงับทสวดของเร� จงึจำาเปน็ตอ้งเสรมิสรา้งไตรสกิขาขึน้มา 

ศลี สมาธ ิปญัญา ในก�รสอนเรือ่งอรยิสจัสี ่พระพทุธองคท์รงได้ศึกษ�

ธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้อันได้แก่ ธรรมช�ติของทุกข์ และจ�กนั้น

ห�กธรรมช�ตขิองสจัจธรรมสีป่ระก�รเปน็เชน่นัน้ เร�จะรู้ไดอ้ย�่งไรว�่

ปฏบัิตธิรรมเช่นใดถูกตอ้งเชน่ใดผดิ และท�่นไดส้อนอริยสจัสี ่ทกุขเ์ปน็

สิง่ตอ้งเอาชนะและนโิรธเปน็สิง่พงึม ีตอนนีเ้ร�มคีว�มจรงิสองประก�ร

แล้วในตัวเร� สำ�หรับสัจจธรรมที่เกี่ยวกับนิโรธน้ันเป็นเร่ืองท่ีเราต้อง

พิจารณาให้มาก น้ีเป็นส่ิงท่ีเร�อ�จจะเข้�ถึงได้ในอน�คต 

สำ�หรับเรื่องการเลือกวิธีปฏิบัติว่�จะรับหรือทิ้งแนวท�งใดในเรื่อง

อรยิสจัสีน่ัน้พระพทุธเจ�้ท�่นสอนว�่ นโิรธเปน็สิง่ทีต่อ้งทำ�ใหม้ขีึน้หรอื

บ่มเพ�ะขึ้นม� และเมื่อปฏิบัติในเรื่องอริยสัจสี่แล้วผลจะเป็นอย่�งไร

พระพุทธองค์ทรงสอนว่าเมื่อท่านเข้าใจแล้วว่าทุกข์คือ
อะไร ท่านมาถึงจุดที่ไม่สามารถไปต่อได้อีกแล้ว และในเรื่อง
เหตุแห่งทุกข์ เมื่อท่านเอาชนะทุกข์ได้แล้ว เมื่อมาถึงจุดหนึ่ง
ท่านก็ไม่ต้องทำาเช่นนั้นอีกต่อไป และเมื่อทำานิโรธให้เกิดได้
แล้ว ก็ไม่ต้องก้าวเดินต่อไปอีก เมื่อมาถึงสุดทางคือเป้าหมาย
แห่งการหลุดพ้นหรือนิพพานแล้ว และทำานองเดียวกันในเรื่อง
นิโรธ เมื่อท่านได้ความเข้าใจสูงสุดในเรื่องนิโรธ ท่านก็ไม่ต้อง
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สั่งสมอีกต่อไป

สำ�หรับก�รปฏิบัติในเร่ืองเหล่�น้ี เร�มีก�รปฏิบัติท่ีเรียกว่�  

การปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ในปัจจัย ๓๗ ที่นำ�ไปสู่ก�รบรรลุธรรม  

ซ่ึงในปัจจัย ๓๗ นี้ก็มีคว�มแตกต่�งกัน ต�มที่สอนกันในแนวท�ง 

พระอภิธรรมระดับสูงและระดับล่�ง

(องค์ดาไลลามะทรงบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ การแปลแบบล่ามยุติลง)

อ�ตม�ได้เคยไปประเทศไทยคร้ังหน่ึง ท่ีวัดบ�งวัด ตรงข้�งนอก

วัด ผู้คนจะได้เห็นศพคนต�ย วันหนึ่งมีศพซึ่งยังใหม่ม�ก แล้วหลัง

จ�กที่ผ่�นไปสองส�มวัน ศพนั้นก็ซีดลงและขึ้นอืด หลังจ�กนั้นสอง

ส�มเดือน สองส�มอ�ทิตย์ สภ�พแย่ม�ก แล้วท้�ยที่สุดก็เหลือแต่

โครงกระดูก นั้นเป็นการปฏิบัติเจริญสติครั้งแรก เป็นอสุภกรรมฐาน  

เป็นเช่นน้ัน เป็นเคร่ืองไถ่ถอนคว�มยึดม่ันถือมันในตัวตน ตัวของตัวเอง 

และของผู้อ่ืนด้วย เม่ือคิดได้ว่�ธรรมช�ติของก�ยน้ันเป็นส่ิงน่�เกลียด

น่�ชัง เน่�เปื่อย เป็นก�รปฏิบัติเจริญสติครั้งแรก เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ 

เม่ือพิจ�รณ�เรื่องนี้อยู่เนือง ๆ ก็จะละคล�ยคว�มยึดมั่นในตัวตน 

ชัดเจนนะ

ต่อจ�กน้ัน การเจริญสติอย่างท่ีสอง เจริญสติระลึกรู้เวทนา เวทนา 

-คว�มรู้สึกชอบเกิด เกิดก�รยึดติด คว�มเจ็บปวดเกิด คว�มโกรธ

เกิด ปกติโดยท่ัวไปคว�มรู้สึกทำ�ให้เกิดก�รติดข้องราคะและวิราคะ  

(ชอบและไม่ชอบ) บ�งอย่�ง ไม่เพียงวิร�คะ แต่ถึงข้ันปฏิฆะ  

(คว�มขัดเคืองใจ) แล้วนำ�ไปสู่คว�มโกรธและอื่นๆ แล้วเร�ทำ�สม�ธิ

เจริญสติ เมื่อเร�ได้คิดถึงธรรมช�ติของจิตที่กระจ่�งแจ้ง คว�ม

กระจ่�งแจ้งของจิต มีเวทน�เหล่�นี้อยู่ แม้ในย�มตื่น ในย�มหลับ 

ในย�มที่ฝัน และแม้ในย�มที่สิ้นชีวิตไปแล้ว และดำ�เนินต่อไปอีก

หลังคว�มต�ย

ดงันัน้เมือ่เร�คิดถงึจติแบบนัน้ เร�อ�จคดิว�่ตวัตนหรอืแนวคิดใน
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เรื่อง “อัตต�” นั้นเป็นเรื่องที่ต้องส�วไปถึงเรื่องจิต

จริงอยู่ในระบบปรัชญ�แนวพุทธ บ�งส�ยกล่�วว่�จิต คือชี้ว่�

ลักษณะบ�งประก�รของจิตก็คือ “อัตตา” แต่ห�กเร�คิดว่�จิตคือ 

ตัวตนของคนคนหนึ่ง ห�กเร�ใช้จิตหรือวิญญ�ณเป็นตัวตน เร�ก็จะ

พบว่�ตัวตนนั้นก็ไม่เที่ยง แปรเปลี่ยนไป และเมื่อมันเปลี่ยนไปตลอด

เวล�เช่นนี้ จึงไม่ถือเป็นสิ่งเดียว ไม่เป็นหน่วยเดียว และเนื่องจ�กจิต

ต้องพึ่งพิงปัจจัยหล�กหล�ย เร�ก็จะเข้�ใจได้ว่�จิตไม่ส�ม�รถทำ�

อะไรได้ด้วยตัวเอง ไม่เป็นตัวของตัวเองโดยสมบูรณ์ และดังนั้นเมื่อ

ทำาสมาธิเพื่อเจริญสติ เราก็จะเริ่มเข้าใจและเริ่มบ่มเพาะนิโรธ

ดังนั้นบนพื้นฐ�นของก�รเข้�ใจเรื่องจิต ห�กเร�คิดว่�ตัวคนไม่ใช่

อะไรอื่นนอกจ�กขันธ์ กระแสก�รเกิดดับของจิตที่ต่อเน่ืองกันอย่�ง

รวดเร็ว เร�ก็จะเข้�ใจได้เองว่�อัตต�ไม่ใช่สิ่งที่ทำ�อะไรได้ด้วยตัวเอง 

ไม่เป็นหนึ่งเดียวและไม่เป็นหน่วยเดียว

เรื่องของก�รมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนเองก็มีระดับของคว�มลุ่มลึก

อยู่ในตัว เรื่องก�รไม่มีตัวตนของบุคคล คือไม่ส�ม�รถพ่ึงตนเองได้

อย่�งสมบูรณ ์เร�มกัรู้สกึว�่ขนัธ ์ไดแ้ก่ร่างกายและจติใจนีเ้ปน็เหมอืน

ผูร้บัใช้ เปน็วตัถ ุขณะทีจ่ติเปน็เสมอืนนาย เพราะฉะนัน้เมือ่เราคดิแบบ

นี้ สิ่งที่ตามมาคือผู้รับใช้ไม่ต้องพึ่งพิงนาย ต่างฝ่ายต่างทำาอะไรๆ ได้

โดยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งกัน แต่เราต้องเข้าใจให้ถูกว่าไม่มีตัวตนที่เราจะ

มาแบ่งฝ่ายได้อย่างนั้น ไม่มีคนที่เป็นนายของขันธ์

นี้เป็นเรื่องที่สอนกันโดยทั่วๆ ไปในพุทธศ�สน� ดังนั้นเมื่อได้ทำ�

สม�ธิเจริญสติ เร�ก็จะเริ่มเข้�ใจเรื่องอนัตต� ก�รไม่มีตัวไม่มีตน 

เท�่กบัว�่เร�ไดเ้ริม่เดนิบนหนท�งก�รปฏิบตัทิีจ่ะนำ�ไปสูน่พิพ�น โลภะ

และโทสะทีเ่กดิขึน้ในจติใจมทีีม่าคอืเวทนา และหากเราสามารถเขา้ใจ

ได้ว่า มีสภาวะจิตที่เป็นกลางๆ ไม่มีเรื่องของราคะหรือความติดข้อง 

ไม่มีการสอดส่ายไปข้างโลภะต่อสิ่งที่เราชอบ หรือโทสะต่อสิ่งที่เรา

เกลียด เราก็จะเข้าใจได้เองว่าสภาวะที่เป็นกลางๆ นี้มีอยู่จริง และ
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เข้าใจต่อไปได้ว่า มีเพียงตัวรู้อยู่ตรงนั้น จะเกิดสภ�วะที่เร�มองเห็น

ว�่ไมม่คีว�มตดิข้องและโทสะ ดงันัน้จงึเข�้ใจไดว้�่สิง่เหล�่นีเ้ปน็เพยีง

ชัว่คร�ว และเมือ่เราเขา้ใจไดอ้ยา่งนี ้กจ็ะเกดิความรู้แจง้วา่การยดึตดิ

ตา่งๆ และโทสะมสีิง่ทีจ่ะมาไถถ่อนได ้และเราจะเขา้ใจวา่เราสามารถ

ดับการยึดติดและโทสะเหล่านี้ได้ เพื่อให้จิตอยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง 

อาตมาคิดว่าการมีประสบการณ์แบบนี้จะทำาให้คุณสามารถพาตนเอง

ไปสู่นิพพานได้

และเม่ือเร�เกิดคว�มกระจ่�งแจ้งและตระหนักถึงธรรมช�ติของจิต

เช่นน้ีแล้ว ก็จะเข้�ใจว่�จิตเองก็ข้ึนอยู่กับเหตุปัจจัย เม่ือไม่มีวัตถุใดๆ ม�

ให้จิตรับรู้ ตัวผู้รู้ก็ไม่มี เร�จะเห็นว่�มันมีธรรมช�ติของก�รพ่ึงพิงอิงอ�ศัย

กันอยู่ ก�รพ่ึงพิงในท�งท่ีจะเป็นเหตุปัจจัย เม่ือมีเหตุ ผลจึงมี และจ�ก

น้ันเร�ก็จะเข้�สู่คว�มเข้�ใจท่ีลุ่มลึกย่ิงข้ึนของเร่ืองก�รไม่มีตัวตน ก�รเป็น

อิสระจ�กส่ิงท้ังปวง แล้วเร�ก็จะเข้�ใจเหตุแห่งคว�มสุข ปัจจัยท่ีเร�ควร

บ่มเพ�ะ และเข้�ใจเหตุแห่งคว�มไม่เป็นสุขหรือคว�มทุกข์ ก็มีปัจจัยของ

มัน เป็นปัจจัยท่ีเร�ต้องเอ�ชนะให้ได้

(องค์ดาไลลามะทรงบรรยายเป็นภาษาทิเบต ล่ามแปลภาษาอังกฤษ)

ตามหลักอริยสัจส่ี หากเราปฏิบัติสติปัฏฐานส่ีแล้ว แน่นอนเราต้องใช้

ความเพียร แล้วจากน้ันจะมีการละส่ีอย่าง การละท่ีสมบูรณ์หรือความส้ิน

ไป หมดไป และรับส่ิงท่ีเป็นกุศล และละส่ิงท่ีเป็นอกุศล และก�รเจริญสติ

ในแนวท�งน้ี เม่ือเร�ส�ม�รถเพ่งจิตไปท่ีส่ิงหน่ึงส่ิงใดและพิจ�รณ�อย่�ง

แยบค�ย แล้วจิตเร�จะน้อมเข้�สู่ปฐมฌาน (five miracle feats - วิตก 

วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา - ผู้แปล) 

ดังน้ันลำาดับแรกเราต้องมีความเพียรอยู่เนืองๆ และสำ�หรับบ�งคน 

ที่มีกรรมจ�กช�ติก่อน อ�จล่วงรู้สิ่งต่�งๆ ได้เหนือกว่�บุคคลอื่น  

จะมีอินทรีย์ห้� อินทรีย์ห้�หรือพลังท้ังห้�น้ีเป็นเร่ืองของลำ�ดับข้ันในก�ร

พัฒน�ปัจจัยเหล่�น้ี

ห�กเร�เห็นว่�มีคว�มเป็นไปได้ที่จะเอ�ชนะเหตุแห่งทุกข์ เร�จะ



๕๕

สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย

เริ่มมีศรัทธ�ที่จะดำ�เนินต�มหนท�งอริยมรรค และเม่ือมีศรัทธ�ที่จะ

ทำ�สม�ธิเพื่อเจริญสติ

และมหีนทาง ๗ สายทีจ่ะนำาไปสูก่ารบรรลธุรรม ตามมรรคองคแ์ปด 

มีวิธีที่จะอธิบ�ยต�มคัมภีร์โบร�ณ ซ่ึงนำ�ไปสู่ก�รเป็นอริยบุคคล แต่

สำ�หรับพวกเร� สำ�หรับก�รปฏิวัติในชีวิตประจำ�วันเร�ก็ส�ม�รถ

ประยุกต์ใช้มรรคองค์แปดนี้ได้ จะทำ�เช่นนี้ได้อย่�งไร ก็เพียงเป็นอยู่

อย่�งเรียบง่�ย โดยไม่ฟุ่มเฟือย และไม่ถึงกับกระเบียดกระเสียร และ

จ�กนัน้ก็พจิ�รณ� ซึง่เปน็เร่ืองของสมัมาทฏิฐ ิและในเร่ืองนีย้งัมคีวาม

เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ๑๖ ประการของอริยสัจสี่ ได้แก่ เรื่องสัมมา

สังกัปปะ และรวมทั้งเรื่องของปัญญาสิกขา และเรื่องอริยสัจสี่ยังแบ่ง

ออกเป็นไตรสิกขา ศีลสิกขา สมาธิสิกขา และปัญญาสิกขา

แล้วเร�ยังส�ม�รถอธิบ�ยมรรคองค์แปดนี้ในแบบของก�รกระทำ�

ของเร� ร่�งก�ยของเร� คำ�พูด และจิตใจของเร�ได้ด้วย ซึ่งจะนำ�เร�

เข้�สู่สภ�วะของอริยบุคคล 

กรรมฐานมัชฌิมาแบบลำาดับขั้น

จ�กนี้ไปเร�จะม�ศึกษ� กรรมฐานมัชฌิมาแบบลำาดับขั้น อ�ตม�

จะไม่อ่�นต�มตำ�ร�นะ ชื่อหนังสือคือ ขั้นตอนแห่งการปฏิบัติสมาธิ

ภาวนา

นั่นคือชื่อหนังสือ ความหมายของการทำาสมาธิ สมาธิในที่

นี้หมายถึงการกล่อมเกลาจิตใจโดยอาศัยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง

เพื่อการทำาสมาธิ เมื่อจิตใจของคุณคุ้นชินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมี

ประสบการณ์ทางจิตบางอย่างเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ใน

เรื่องก�รกระทำ�ท�งก�ยของเร� เริ่มแรกเร�ไม่มีนิสัยที่จะทำ�อย่�ง

นั้น แต่เมื่อทำาจนเป็นนิสัยแล้วก็กลายเป็นเรื่องง่ายไป เช่น ก�รกร�บ 

ลงกับพื้น เมื่อเริ่มแรกอ�จเป็นเรื่องย�ก แต่เมื่อชินแล้วก็กล�ยเป็น

เรื่องง่�ย หรือเรื่องจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศล จิตของคุณก็มีคว�ม
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โน้มเอียงเป็นนิสัยแบบนี้เช่นกัน เช่น เรื่องของคว�มรู้เริ่มแรกเร�

ต้องเรียนก�รเขียนตัวอักษรก่อน A, B เร�ไม่ส�ม�รถรู้ได้ในทันที 

ต้องมีผู้สอนตัวอักษรเหล่�นี้แก่เร� บอกกับเร�ว่� นี่คือ A นี่คือ B 

แล้วคุณก็จะจำ�ตัวอักษรพวกนี้ได้ และจ�กนั้นคุณก็จะบอกได้ว่�

นั่นคือ A นี่คือ B

จ�กน้ันเม่ือค่อยๆ คุ้นเคย คุณก็จะค่อยๆ เห็นว่�น่ันคือ A น่ีคือ B 

อย่�งช้�ๆ และอักษรตัวอ่ืนๆ อย่�งง่�ยด�ย ไม่ต้องพย�ย�มอะไรม�ก

ในตอนแรกเร�อ�จจำ�เป็นต้องต้ังใจดูและพย�ย�มอย่�งม�กท่ีจะทำ�

ส่ิงเหล่�น้ัน แต่เม่ือมันกล�ยเป็นนิสัย ส่ิงท่ีย�กก็กล�ยเป็นเร่ืองง่�ย เพร�ะ

เร�เคยชินนั่นเอง ในภ�ษ�ทิเบตเร�ใช้คำ�ว่� กอม (gom) ที่คว�ม

หม�ยว�่ เร�พย�ย�มทำ�อะไรสกัอย�่งเพือ่ใหเ้กดิคว�มเคยชนิกบัสิง่นัน้

ลำ�ดับข้ันของก�รทำ�สม�ธิหรือที่ใช้คำ�ว่� ‘gomrim barpa’ 

แสดงให้เห็นว่�เร�ต้องพย�ย�มอย่�งยิ่งที่จะทำ�คว�มคุ้นเคยกับ 

บ�งสิ่งเพื่อบ่มเพ�ะนิสัยในเรื่องนั้นๆ เช่น ก�รบ่มเพ�ะศรัทธ�หรือ

เมตต� ผลก็คือจิตนั้นเองจะเป็นเช่นนั้น คือเป็นจิตที่ประกอบไปด้วย

เมตต�หรือศรัทธ�

ในตำ�ร�ทิเบตเร�พบว่�มีก�รกล่�วถึงคำ�ว่� เชนอม และเทนอม 

‘shenom and tenom’ เชนอม แปลว่�ส่ิงท่ีเราใช้เพ่งระหว่างทำาสมาธิ 

และกลายเป็นประสบการณ์ของเรา เช่น ความเมตตาและศรัทธา  

จนกลายเป็นธรรมชาติของจิตใจคุณ หรือถ้าเราเพ่งท่ีความเป็นอนิจจัง 

เช่น ส่ิงท่ีเร�กำ�ลังทำ�อยู่ เร�กำ�ลังเพ่งท่ีอนิจจต�ในขณะทำ�สม�ธิ และ

จิตของเร�ยังไม่เป็นอนิจจต� แต่เราเพียรท่ีจะน้อมนำาส่ิงน้ีเข้าไว้ในจิต 

กล่อมเกลาให้จิตคุ้นเคยกับอนิจจตา อย่�งน้ี เรียกว่� เทนอม หรือ

น้อมนำ�ลักษณะประก�รใดประก�รหน่ึงเข้�ม�ในจิตใจ

สำ�หรับลักษณะของสมาธิอีกประการหนึ่ง ที่เรียกว่า เชนอม เป็น

เรือ่งของตวัจติเอง เรามศีรทัธาและเมตตา เชน่เร�คดิซ้ำ�ๆ ในสองเรือ่ง

นี้ และเห็นประโยชน์ของก�รบ่มเพ�ะเมตต�และศรัทธ�
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จากการพิจารณาเช่นนี้ เราจะพบคุณลักษณะของสองสิ่งนี้ เราจะ

เร่ิมมปีตีกิอ่น จากนัน้ เราจะมฉีนัทะทีจ่ะพฒันาสองสิง่นีข้ึ้นมา ดังนัน้

เราก็จะมีความเพียร สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการพิจารณา การพิจารณา

สภาพธรรม เริ่มจากปีติ จากนั้นก็เกิดฉันทะ และจากนั้นเราก็มีความ

เพียรทีจ่ะสัง่สมเมตตา เชน่ เมือ่เร�สัง่สมเมตต�ม�ไดร้ะดับหนึง่ จ�ก

นั้นเร�ก็เพ่งไปที่เมตต�นั้นจุดเดียว สิ่งที่เร�มีตอนนี้ สิ่งที่เร�ทำ�คือใช้

ท้ังก�รพจิ�รณ�และก�รเพง่ไปดว้ยกนั เพร�ะฉะนัน้เร�มกี�รทำ�สม�ธ ิ

และในก�รทำ�สม�ธิมีเรื่องของญ�ณ โดยทั่วไปญาณเป็นประเภทหนึ่ง

ของการทำาสมาธิ และโดยทั่วไปก�รทำ�สม�ธิภ�วน�เรียกว่�ก�รว�ง

จติไวท้ีใ่ดทีห่นึง่หรอืก�รทำ�สม�ธโิดยก�รเพง่ ดงันัน้ ‘กอม’ ในการทำา

สมาธแิสดงใหเ้หน็วา่เราตอ้งกลอ่มเกลาใหจ้ติของเราคุน้เคยกบัวตัถท่ีุ

เราจดจ่ออยู ่และระดับขั้นแสดงให้เห็นว่�ในก�รพัฒน�ประสบก�รณ์

ขึ้นเป็นระดับสูง จะต้องพัฒน�จ�กจุดที่ต่ำ�กว่� ไปสู่จุดที่สูงกว่� เช่น 

ในกรณีของเมตต� เมื่อเร�พัฒน�เมตต�ไปเรื่อยๆ เร�ตั้งใจมั่นที่จะ

ปฏิวัติเพื่อไปสู่สิ่งนี้ เพื่อช่วยเหลือสัตว์โลก เช่น ห�กเร�จะเข้�สู่ระบบ

โรงเรยีน เร�กต็อ้งเริม่จ�กชัน้สำ�หรับผูเ้ร่ิมตน้ เร�เข�้มห�วทิย�ลยัเลย

ไม่ได้ แต่ต้องเริ่มจ�กอนุบ�ลและเลื่อนสูงขึ้นเรื่อยๆ

สำ�หรับเรื่องก�รทำ�สม�ธิสองประเภทนั้น สรุปว่�เราต้องพัฒนา

สมาธิ สมาธิจากการเพ่ง และจากน้ันบนพ้ืนฐานของสมาธิน้ันนำาไปสู่

ญาณพิเศษ

และตำ�ร�นี้แสดงไว้ด้วยว่�ในก�รบ่มเพ�ะโพธิญ�ณนี้ เป็นก�รบ่ม

เพ�ะจิตวิญญ�ณท่ีตื่นรู้ในแบบที่เห็นแก่ผู้อื่นเป็นที่ตั้ง จึงต้องพัฒน�

เมตต� และตำ�ร�นี้แสดงไว้ว่�มีคว�มก้�วหน้�ของประสบก�รณ์จ�ก

ก�รทำ�สม�ธิ ตำ�ร�นี้จึงได้ชื่อว่� ขั้นตอนแห่งการปฏิบัติสมาธิภาวนา

โปรดดูที่ตำ�ร�:

“ฉันจะอธิบายลำาดับขั้นของการทำาสมาธิอย่างสั้นๆ เพื่อผู้ที่ทำา

สมาธิตามแนวทางมหายาน ผู้เฉลียวฉลาดท่ีต้องการเข้าถึงสัพพัญญุตา
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อย่างรวดเร็ว”

ตรงนี้หม�ยถึงว่�ใครก็ต�มที่สนใจใคร่รู้เร่ืองเหตุปัจจัยที่นำ�ไปสู่

สภ�วะสัพพัญญุต�ของก�รเป็นพระพุทธเจ้� เพร�ะเร�ต้องพิจ�รณ� 

ต้องตรวจสอบเรื่องพวกนี้ ดังนั้นจึงใช้คำ�ว่� “ผู้เฉลียวฉลาดควรจะ

ได้พากเพียรเพื่อสร้างเหตุปัจจัยให้ถึงพร้อม” เพร�ะถ้�เหตุปัจจัยไม่

ถึงพร้อม ไม่นำ�ไปสู่ผล จะไม่มีหนท�งที่คุณจะค�ดหวังให้ผลเป็น

อย่�งที่ต้องก�ร ดังนั้น “เป็นไปไม่ได้เลยที่สัพพัญญุตาจะปรากฏโดย

ปราศจากเหตุ” ตำ�ร�ยังกล่�วอีกว่� “ดังนั้นถ้ามีเหตุปัจจัย ทุกสิ่งก็

เป็นสัพพัญญุตาได้”

ดังนั้นสภาวะแห่งความรู้แจ้งในแบบพระพุทธเจ้าต้องมาจาก 

เหตุปัจจัยท่ีเก่ียวเน่ืองกัน น้ีเป็นสัจจธรรมสำาหรับทุกส่ิง ไม่ว่�ผลจะเป็น

อย่�งไร ผลทั้งหล�ยเหล่�นั้นต้องม�จ�กเหตุและปัจจัยท่ีเป็นคู่ของ

กันและกัน คว�มเข้�ใจที่เป็นลักษณะเฉพ�ะของปรัชญ�แนวพุทธ-

ศ�สน�คือเรื่องของเหตุปัจจัย ซ่ึงก็คือ ห�กปร�ศจ�กเหตุ คุณก็จะ

ไม่ได้ผลท่ีสมควรแก่เหตุนั้น ผลม�จ�กเหตุของมันเอง อริยสัจสี่มี 

พื้นฐ�นจ�กคว�มเข้�ใจเช่นนี้

ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัย…เหตุปัจจัยที่บริสุทธิ์

โดยทั่วไปทุกสิ่งที่มี สิ่งที่เกิดจ�กเหตุปัจจัยนั้นเรียกว่� “สังขาร” 

และมีปร�กฏก�รณ์บ�งอย่�ง และยังมีปร�กฏก�รณ์บ�งอย่�งที่ไม่มี

ก�รสร้�งหรือหน้�ที่ ได้แก่ “ปรากฏการณ์ที่มิได้เป็นเหตุอันแท้จริง” 

(imputed things) และมอีย�่งอืน่ ๆ  อกี เชน่ทีเ่รยีกว�่ “ปรากฏการณ์

ที่เป็นแก่นสาร” (substantial things)

สิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเอง เช่น ช่องว่�ง สุญญ�ก�ศในอวก�ศ เครื่อง

บินจึงบินผ่�นไปได้ มิเช่นนั้นห�กมีสิ่งกีดกั้น เคร่ืองบินก็จะถูกขว�ง

ไว้ และบินทะย�นไปไม่ได้ มีอันนี้อันหนึ่ง ที่ว่�งอย่�งนี้ ถือว่�ว่�ง

จ�กสิ่งกีดขว�ง สอดคล้องกับปรัชญาเสาตรานติกะ (Sautrantika) 
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ท่ียอมรับคว�มจริงแท้ของวัตถุและจิต ส่วนไวภาษิกะ (Vaibhasika 

school) กล่�วว่�บ�งสิ่งเหมือนแจกันหรือหม้อ เม่ือถูกค้อนตีให้

แตก เร�ก็สูญเสียก�รที่จะรับรู้ว่�มันเป็นวัตถุได้ อย่�งนี้เรียกว่�เป็น 

“ปรากฏการณ์ตามแบบแผน” (conventional phenomena) และมี

ปร�กฏก�รณ์อ่ืนๆ ท่ี ไวภ�ษิกะ เรียกว่� “ความจริงสูงสุด” (ultimate 

existent phenomena / ultimate truth) อันได้แก่ อนุภาคต่างๆ  

ท่ีมองไม่เห็น ไม่ว่าจะแยกย่อยส่ิงเหล่าน้ีออกไปมากเพียงไร คุณก็ไม่อาจ

ไปถึงจุดสุดท้ายได้ แยกย่อยต่อไปไม่ได้อีก

ดังน้ันในพุทธศาสนา จึงมีบางส่ิง การปฏิบัติบางประการหรือ

ประสบการณ์บางอย่าง ท่ีเราต้องพัฒนาโดยการพิจารณาวิเคราะห์

แยกแยะ ดังน้ันในความเข้าใจสองระดับ จึงมีความจริงสองประการ ใน

แนวท�งสันสกฤต มีคำ�อธิบ�ยคว�มจริงสองส่ิงน้ีไปม�กม�ยหล�กหล�ย

ท�ง อย่�งท่ีอ�ตม�กล่�วไปก่อนหน้�น้ี มห�วิทย�ลัยน�ลันท� อ�จ�รย์

อย่�งท่�นน�ค�รชุน ท่�นอสังคะและท่�นอ่ืนๆ พวกท่�นอธิบ�ยคว�ม

จริงสองส่ิงน้ี

เพร�ะฉะน้ันมีส่ิงท่ีน่�คิดพิจ�รณ�ม�กม�ยในคำ�สอนของท่�นท้ังสอง 

สิ่งเหล่านี้มิได้เกิดขึ้นอย่างไร้เหตุ และเหตุนั้นก็ไม่เที่ยง มิได้มาจาก

ผู้สร้าง หรือเกิดโดยบังเอิญ แต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย และ

ที่สำาคัญ เหตุต้องสัมพันธ์กับผล เหตุใดๆ ก็ต�มไม่อ�จส่งผลอะไรๆ 

ก็ได้ ดังน้ันคุณต้อง...อย่�งท่ีท่�นอสังคะกล่�วไว้ว่�เป็น “เหตุท่ีไม่ส่ันคลอน” 

และ “เหตุท่ีมีความเป็นไปได้” และพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่� “เหตุเป็น

ส่ิงท่ีมีอยู่จริง” เพราะ “ส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ันจึงมี” และเพราะ “มีส่ิงน้ีอยู่ท่ี

น่ัน สิ่งนั้นจึงมี” นี้แสดงให้เห็นว่�สิ่งต่�งๆ มิได้เกิดโดยผู้สร้�งดล

บันด�ล ต�มคว�มปร�รถน�ของผู้สร้�งนั้นเอง และสิ่งทั้งปวงมิได้

ม�โดยปร�ศจ�กเหตุ และดังน้ันไม่ว่�ผลหรือส่ิงท่ีเกิดต�มม�จะเป็นอะไร

ก็ต�ม พวกมันล้วนแล้วแต่เกิดม�จ�กเหตุปัจจัยบ�งอย่�ง และท่�นอสังคะ 

ก็กล่�วถึง “เหตุอันไม่เท่ียง” ไม่ว่�ผลจะเป็นเช่นไร พวกมันต้องเกิด 
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ม�จ�กเหตุปัจจัยบ�งประก�ร ห�กตัวเหตุเองเป็นส่ิงท่ีเท่ียง มันก็จะก่อให้

เกิดผลอันใดไม่ได้ เพร�ะเหตุจะให้ผลได้ เหตุจะต้องดับไปเม่ือเกิดผลข้ึน

ม�แล้ว แต่ห�กเหตุเป็นของเท่ียงมันก็ต้องไม่ดับไป ดังน้ันมันก็จะส่งผล

อันใดไม่ได้

ดังนั้น ก�รมีแต่เหตุปัจจัยนั้นไม่เพียงพอ และเหตุจะต้องเป็นสิ่งที่

ไม่เที่ยง ดังนั้นพระสูตรจึงกล่�วไว้ว่� “เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี” และ

น้ีแสดงให้เห็นว่�เหตุเป็นของไม่เที่ยง และแม้เร�จะมีเหตุปัจจัยแล้ว 

แตเ่หตปัุจจัยพวกนีจ้ะใหผ้ลประเภทไหนกไ็ดอ้ย�่งนัน้หรือ ไมใ่ชอ่ย�่ง

แน่นอนเหตุบ�งอย่�งจะให้ผลบ�งอย่�งเท่�นั้น เป็นผลประเภทที่เหตุ

นั้นจะนำ�ไปห�ได้ ดังนั้นในปฏิจจสมุปบ�ท เร�จึงได้เห็นว่�กรรมบ�ง

อย่�งให้ผลบ�งอย่�งเท่�นั้น

ดงันัน้อวชิชา ความไมรู้่เปน็เหตใุหเ้กดิการกระทำากรรม และกรรม

ทำาให้เกิดทุกข์ และสังสารวัฏฏ์

นี้เป็นสิ่งที่คำ�สอนของสมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้�ไม่เหมือนใคร 

ดังนั้นเมื่อเร�กล่�วว่�นี้มีลักษณะเฉพ�ะตัว เร�มิได้วิพ�กษ์วิจ�รณ์

ศ�สน�เทวนยิม พวกเข�มสีิง่ทีเ่ร�ม ีมกี�รปฏบิตัเิหมอืนกนั อย�่งเรือ่ง

เมตต�และก�รรบัใช้มนษุยช�ต ิและเรือ่งอืน่ๆ เมือ่หนัม�ห�เรือ่งคว�ม

เข้�ใจท�งปรัชญ� คำ�อธิบ�ยในเชิงปรัชญ� ศ�สน�เทวนิยมกล่�วถึง

พระเจ�้หรอืพระผูส้ร�้งซึง่มธีรรมช�ตเิปน็ผูม้คีว�มรกัและคว�มเมตต�

อันไม่มีที่สิ้นสุด ในเชิงปรัชญ�เร�มีคว�มต่�ง ศ�สน�เทวนิยมกล่�ว

ถึงเรื่องคว�มรักและคว�มเมตต�โดยอ�ศัยเรื่องของพระเจ้� ขณะที่

ในพทุธศ�สน�กล�่วถงึเรือ่งก�รปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัคว�มรกัคว�มเมตต�

และอื่นๆ บนพื้นฐ�นของคว�มเข้�ใจเรื่องเหตุปัจจัย ดังน้ันเหตุท่ีเป็นไป

ในท�งกุศลย่อมก่อให้เกิดผลท่ีเป็นกุศลเช่นกัน เช่น คว�มสุข และอ่ืนๆ และ

เหตุท่ีเป็นอกุศลก็ส่งผลในท�งอกุศลเช่นกัน เช่น คว�มทุกข์ ดังน้ันไม่ว่�จะ

เป็นศ�สน�เทวนิยมหรืออเทวนิยมล้วนสอนเร่ืองหลักก�รเก่ียวกับคว�มรัก

และเมตต� และเร่ืองอ่ืนๆ ดังน้ันอ�ตม�จึงมักกล่�วว่� “ให้เคารพศาสนาท่ี
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แตกต่างกันทุกศาสนาบนโลก”

สำ�หรับบ�งคนก�รเชื่อเรื่องพระผู้สร้�งจะดีกับชีวิตเข�ม�กกว่� 

สำ�หรบับ�งคนเหม�ะทีจ่ะเชือ่แบบนัน้ม�กกว�่ ห�กไปบอกเข�ว�่ไมม่ี

พระผูส้ร�้งกจ็ะทำ�ให้เข�สญูเสยีศรัทธ�ไป...ขณะทีค่นทีไ่มม่แีนวโนม้ที่

จะเช่ือพระเจ้� ห�กเร�บอกกบัเข�ว�่เข�ควรเชือ่ในพระเจ�้ พวกเข�ก็

อ�จจะทำ�ต�มทีเ่ร�บอกไม่ได ้แทนทีจ่ะเชือ่อ�จตัง้คำ�ถ�มในใจว�่ห�ก

พระผูส้ร�้งสร�้งทกุสิง่จรงิเหตใุดท�่นจงึสร�้งเรือ่งทกุขย์�กม�กม�ยนกั 

สร้�งสิ่งที่ไม่พึงปร�รถน�ในโลก

เร�ควรให้คว�มเค�รพศ�สน�ทุกๆ ศ�สน� คุณต้อง...ไม่ใช่ 

เป็นเพียงเรื่องทำ�ตัวน่�รักโดยกล่�วกับใครๆ ว่�เร�เค�รพศ�สน� 

ทุกศ�สน� แต่มีเหตุผลสมควรจริงๆ ที่จะต้องให้คว�มเค�รพ

ดงันัน้แมแ้ตใ่นพทุธศ�สน� แม้ว�่พทุธศ�สน�กระแสหลกัไมเ่ชือ่ว�่

มี “อัตต�” หรือวิญญ�ณ หรืออ�ตมัน หรือทฤษฎีที่ว่�ด้วยวิญญ�ณ 

แต่มีบ�งกรณีที่พระพุทธองค์ก็เคยคิดว่�มีตัวตน ดังนั้นเร�จึงมีกลุ่ม

คนที่มีคว�มโน้มเอียงที่จะเชื่อในเรื่องนี้ต่�งออกไป มีคว�มฝังใจและ

คว�มสนใจท่ีต่�งกัน เร�จึงมีแนวปฏิบัติท�งศ�สน�ท่ีต่�งกัน รวมถึง

เรื่องคว�มรักและเมตต�ด้วย ทุกศ�สน�กล่�วถึงเรื่องนี้เหมือนกัน

หมด และในฐ�นะที่เร�เป็นพุทธศ�สนิกชน เร�อ�จกล่�วได้ว่� บ่อ

เกิดของพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้�ทั้งหล�ย มีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง

ในโลก และดงันัน้ตำ�ร�จงึกล�่วไวว้�่เหตกุต็อ้งเปน็ “เหตทุีไ่มผ่ดิเพีย้น 

(unmistaken causes)” ไม่เพียงเท่�นั้นยังต้องเป็น “เหตุท่ีบริบูรณ์ 

(complete cause)” ด้วยเช่นกัน

โพธิจิต (boddhicitta)…เป็นผลมาจากเหตุคือเมตตา 

ดังนั้นก�รที่เร�จะบ่มเพ�ะหรือประสบกับคว�มสุข หรือคว�มสุข

สูงสุด ซึ่งก็คือก�รดับไปแห่งทุกข์ หรือนิโรธ เป็นคุณสมบัติที่สร้�งขึ้น

ในจิตใจได้ คือมีอิสรภ�พจ�กสิ่งอกุศลทั้งปวง ดังนั้นก�รท่ีจะกำ�จัด
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สภ�วะที่เป็นอกุศลและเหตุที่นำ�ไปสู่คว�มไม่เป็นสุขหรือทุกข์นั้น เร�

ต้องบ่มเพ�ะ สร้�งเหตุที่จะนำ�ไปสู่นิโรธ และต้องเป็นเหตุที่ไม่ผิด

เพี้ยนและบริบูรณ์ด้วย

ดังนั้นเพื่อให้เกิดโพธิจิต (boddhicitta) เร�ต้องมีคว�มเมตต� 

โพธิจิตเป็นผลมาจากเหตุซึ่งก็คือเมตตา และต้องได้รับการช่วยเหลือ

จากความเข้าใจในเรือ่งความไมม่ตีวัไมม่ตีน ดงันัน้เร�ตอ้งมวีธิปีฏบิตัิ

และปัญญ�ที่จะนำ�พ�เร�ไปให้รู้แจ้งในขั้นนั้น

สำาหรบัการสัง่สมเมตตา โดยทัว่ไปแลว้เราตอ้งเคยประสบกบัความ

ทุกข์มาก่อน จากประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับความทุกข์ของเราเอง เรา

จะเห็นว่าทุกข์นั้น เมื่อเราเห็นทุกข์ของบุคคลอื่น เราจะเข้าใจได้ทันที

ว่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการ จากประสบการณ์ความไม่ปรารถนาให้

ความทกุขเ์กดิขึน้กบัตวัเราเอง เมือ่เหน็ทกุขข์องคนอ่ืน เราจะรูส้กึหรอื

ปรารถนาให้บุคคลนั้นพ้นทุกข์ และนั่นคือเมตตา 

และเมื่อเร�เห็นว่�บุคคลหรือสิ่งใดก็ต�มไร้สุข เร�ก็ปร�รถน�

ให้พวกเข�มีคว�มสุข คว�มปร�รถน�แบบน้ันเรียกว่� เมตต� เม่ือไม่

อ�จทนเห็นผู้อื่นตกอยู่ในคว�มทุกข์ได้ เร�ก็จะปร�รถน�ให้พวกเข� 

พ้นทุกข์...เหมือนอย่�งตอนที่เร�สวดมนต์ว่� “ขอให้สัตว์ทั้งหล�ยพ้น

จ�กทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ” จะไปสู่จุดนั้นได้คุณต้อง

เข้�ใจก่อนว่�ทุกข์คืออะไร

เมื่อพระพุทธองค์ตรัสดังนั้นแล้ว หลังจ�กที่ได้สอนเรื่องอริยสัจสี่ 

แล้ว ท่�นตรสัว�่ “นีค้อืความจริงเกีย่วกบัทกุข”์ จ�กนัน้จงึกล�่วตอ่ไป

ว่�เร�ต้องเข้�ใจเหตุแห่งทุกข์

ท่�นกล่�วว่�เราต้องเข้าใจว่าทุกข์คืออะไร คำ�ว่�ทุกข์ในท่ีน้ีพระพุทธ- 

องค์มิได้หม�ยถึงประสบก�รณ์คว�มทุกข์ท่ีเห็นได้ชัดเจนเท่�น้ัน 

ท่�นหม�ยถึงคว�มทุกข์ท่ีม�กับประสบก�รณ์ท่ีเร�มองกันว่�ดีด้วย 

หม�ยคว�มว่�ห�กเร�เห็นคนท่ีมีทุกข์ม�กๆ แต่เม่ือผู้น้ัน...แต่คว�มทุกข์

น้ันมิได้รบกวนบุคคลผู้น้ันม�กนัก ขณะท่ีห�กมีบุคคลท่ีไม่ได้มีคว�มทุกข์
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เช่นน้ันม�กนัก เม่ือบุคคลผู้น้ันประสบกับคว�มทุกข์ท่ีเข�รังเกียจ คว�ม

ทุกข์น้ันหรือคว�มเจ็บปวดน้ันจะทำ�ร้�ยบุคคลผู้น้ันตลอดระยะเวล�น้ัน 

เร�ต้องเข้�ใจว่�ประสบก�รณ์เช่นน้ัน ซ่ึงถือว่�เป็นธรรมช�ติของคว�ม

ทุกข์ เร�ต้องพิจ�รณ� ไม่ใช่ท้ิงมันไปเสีย

นอกจ�กนั้นยังมีคว�มทุกข์ที่ลึกไปกว่�นั้น ที่เรียกว่� “ทุกข์ใน

สงัสารวัฏฏ์” เมือ่เข้�ใจเรือ่งทกุขใ์นระดบัทีล่กึลงไปนี ้เร�จะปร�รถน�

ทีจ่ะออกจ�กทกุขป์ระเภทนี ้ประสบการณค์วามสขุและความเศรา้ของ

เรานัน้มีท่ีมาจากความทกุขท์ีอ่ยูใ่นระดบัลกึ ซึง่อยูใ่นอำ�น�จของกรรม

และโมหะ คว�มหลง ดังนั้นด้วยพลังอำ�น�จของกรรมและคว�มหลง 

จึงเกิดเป็นทุกข์ที่เป็นไปต�มเงื่อนไข

ดงันัน้เร�จะเหน็ไดว้�่คว�มทกุขส์�มประเภทนี ้ทกุขท์ีแ่ลเหน็ไดช้ดั

แจง้ “ทุกขทุกข์” และประเภททีส่องคอื “ทกุขจร” และทกุขใ์นขัน้ทีล่กึ

ลงไปคือ “ทุกข์ในสังสารวัฏฏ์” ดังนั้นก�รจะมองให้เห็นว่� ทุกข์นี้ขึ้น

อยู่กับตัวเร� อยู่ในตัวเร� เพร�ะห�กเร�ไม่ส�ม�รถรับรู้ได้ถึงทุกข์ที่มี

อยูใ่นตวัเร� เร�กจ็ะไม่อ�จมองเหน็ทกุขท์ีอ่ยูใ่นคนอ่ืน และไมอ่�จทีจ่ะ

ปร�รถน�ใหเ้ข�พน้ทกุขไ์ด ้ดงันัน้เร�จะมีและสัง่สมเมตต�ได้กต็อ่เมือ่

เร�มีประสบก�รณ์ในเรื่องคว�มทุกข์และก่อนอื่นเร�ต้องเข้�ใจคว�ม

ทุกข์ส�มประเภทนี้ที่อยู่ในตัวเร�เสียก่อน เมื่อเข้�ใจแล้วจ�กนั้น ...

ท่ีมีปัญหาและความยุ่งยากลำาบากอะไร...ในโลกนี้ ก็
เป็นเพราะคนเรามักชอบที่จะคลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์ที่เป็น
อกุศล ตัณหา ความติดข้อง ความเกลียดชังและอื่นๆ หาก
เราคิดหาคำาตอบว่าเราเองเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร ก็เป็นเพราะ
เรายึดมั่นในตัวตน ความเห็นแก่ตัวและอื่นๆ เม่ือเข้าใจ
ดังนั้นแล้วเราจะมองเห็นอกุศลจิตที่เป็นภัยกับตัวคุณเองที่
ทำาให้เราพบกับปัญหาและความยุ่งยากต่างๆ เมื่อเห็นได้
อย่างนั้นแล้วเราก็จะเข้าใจคนอ่ืนด้วย เพราะคนอื่นก็ต้อง
เหมือนกัน คืออกุศลจิตในตัวเขาทำาให้เขาทุกข์และเจ็บปวด 
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สำ�หรบัเรือ่ง “ทุกขทกุข”์ ซ่ึงเปน็ทกุขป์ระเภทแรกนัน้ แมแ้ตส่ตัวก์็

ไมต่อ้งก�รทุกข์ประเภทนี ้นีเ้ปน็เร่ืองชดัเจน และสำ�หรับทกุขป์ระเภท

ที่สอง “ทุกขจร” แม้ผู้ที่ไม่ได้นับถือพุทธก็รังเกียจทุกข์ประเภทนี้ แต่

สำ�หรบัทุกข์ท่ีพทุธศ�สน�กล�่วถงึ เวล�ทีเ่ร�พดูถงึก�รพ้นทุกข์น้ัน เร�

หม�ยถึงทุกข์แบบท่ีส�มคือ “ทุกข์ในสังสารวัฏฏ์” เป็นทุกข์ที่ช�วพุทธ

ต้องก�รพ้นไปให้ได้

นีเ้ป็นคว�มเข้�ใจทีม่เีฉพ�ะในพทุธศ�สน� พระอ�จ�รยช์�วทเิบต

รูปหนึ่งกล่�วไว้ว่�คว�มปร�รถน�ที่จะพ้นทุกข์มีอยู่แม้ในสัตว์ แม้ผู้ที่

ไม่ได้นับถือพุทธศ�สน�ก็มีคว�มปร�รถน�ด้วย มีคว�มไม่สบ�ยก�ย

ไม่สบ�ยใจ จ�กคว�มทุกข์ที่แปรเปลี่ยนไปได้

นอกจ�กนัน้กม็เีรือ่งของขนัธ์ ซ่ึงเปน็ผลม�จ�กโมหะและกรรม เร�

มีขันธ์ซึ่งเป็นผลจ�กกรรมและโมหะ คว�มหลง สิ่งนี้ส�ม�รถนำ�ทุกข์

ม�ใหเ้ร�ไดใ้นอน�คต และดงันัน้นีเ้ปน็ขนัธท์ีเ่ร�มี ซ่ึงมีทีม่�จ�กคว�ม

หลงและกรรม ผลของอกุศลกรรมและมโนกรรม ขันธ์กลุ่มนี้ส�ม�รถ

กอ่ให้เกิดทุกข์ในอน�คตดว้ย ดงันัน้ช�วพทุธจงึมุ่งทีจ่ะดบัทกุขป์ระเภท

นีแ้ละคว�มเข�้ใจในธรรมะจะนำ�คณุใหพ้น้จ�กคว�มทกุขป์ระเภทนีไ้ด ้

เร�ตอ้งทุม่เทใหก้บัก�รปฏบิตัธิรรม คว�มเข�้ใจเรือ่งทกุขจ์ะตอ้งเข�้ใจ

ในบรบิท คว�มทุกข์ประเภททีส่�ม ห�กเร�ยงัดบัทกุขน์ีไ้มไ่ด ้กอ่นอืน่

เร�ตอ้งมองให้เห็นก่อนว�่นีเ้ปน็ทกุขห์�กทำ�ไมไ่ด ้เร�จะมองไมเ่หน็ว�่

อกศุลจติและกรรมเปน็ศตัรขูองเร� พระพทุธองคจ์งึทรงตรสัว�่เร�ตอ้ง

เอ�ชนะหรือดับเหตุแห่งทุกข์ให้ได้

อวิชชาจึงเป็นรากฐานของจิตที่เป็นอกุศล อวิชช�คือคว�มไม่รู้

ไม่เข้�ใจคว�มจริง ดังนั้นจะไถ่ถอนอวิชช�ได้ต้องมีคว�มรู้แจ้ง

และตระหนักถึงธรรมช�ติของจิต ห�กมีคว�มรู้แจ้งเช่นนี้เร�ก็จะ

ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือบุคคล แต่ห�กเร�เพียงเร่ิมที่จะเข้�ใจ

ธรรมช�ติของจิต ตระหนักในเรื่องจิต เร�จะไม่มีคว�มจำ�เป็นท่ีจะ

ต้องยึดถือตัวตนอีกต่อไป ทัศนคติแบบยึดม่ันถือม่ันในตนนั้น ไม่ใช่
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สภาพเดิมแท้ของจิต จึงกล่�วได้ว่�คว�มเข้�ใจเรื่องอนัตต� คว�ม

ไม่มีตัวไม่มีตน ขัดแย้งกับเรื่องก�รยึดมั่นในตัวตนอย่�งสิ้นเชิง  

ดังนั้นเมื่อไรก็ต�มท่ีมีคว�มเห็นถูกและคว�มเข้�ใจในธรรมะ เร�จะ

ไม่มีคว�มจำ�เป็นจะยึดม่ันในตัวตนอีกต่อไป และจะส�ม�รถไถ่ถอน

ก�รยึดมั่นเช่นนี้เสียได้

ความเข้าใจเรือ่งอนตัตาสอนใหรู้ว้�่สิง่ทัง้ปวงตอ้งพึง่พงิองิอ�ศัยกนั 

คว�มเข�้ใจนีแ้ละก�รยดึถอืตวัตนจงึไม่สอดคลอ้งกนั ความเขา้ใจเรือ่ง

อนัตตาเป็นเครื่องไถ่ถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ดังนั้นจึงเป็นไป

ได้ที่จะพ้นทุกข์หรือนิโรธนั่นเอง ก�รพ้นทุกข์อย่�งแท้จริงและเมื่อเห็น

ว�่มคีว�มเปน็ไปไดอ้ย�่งนีแ้ลว้ เร�กจ็ะมคีว�มเพยีรทีจ่ะพัฒน�คว�ม

เข้�ใจในเรื่องอนัตต� และเมื่อสั่งสมคว�มเข้�ใจนี้ไปเรื่อยๆ คว�ม

เข้�ใจในเรื่องอนัตต� สุดท้�ยเร�จะส�ม�รถดับคว�มยึดมั่นในตัว

ตนได้ ก�รยึดมั่นในอัตต� นำ�ไปสู่นิโรธ ดับทุกข์สิ้นเชิง เมื่อเร�เห็น

เหตุผล เร�ก็จะปร�รถน�ที่จะไปสู่เป้�หม�ยนี้ ก�รจะไปถึงได้ก็ด้วย

ก�รปฏิบัติมรรคนั่นเอง

และสำาหรับเร่ืองการส่ังสมเมตตา เร�มีเมล็ดพันธ์ุแห่งเมตต�อยู่แล้ว 

เช่น ห�กเร�เป็นพ่อแม่ เร�มีคว�มเมตต�ต่อลูกของเร� แม้แต่สัตว ์

ก็มีเมตต�แบบนี้ แม่ทั้งหล�ยล้วนแล้วแต่มีคว�มรักเอ็นดูลูกของตน 

แต่คว�มรักแบบนี้เป็นก�รเลือกปฏิบัติ แต่คว�มเมตต�ที่เร�กำ�ลัง 

พูดถึงนี้เป็นความเมตตาที่ไม่เลือกปฏิบัติ คว�มรักแบบเลือกปฏิบัติ

เกิดกับแม่และลูกๆ ของเธอ ที่รักก็เพร�ะเป็นลูกของตน คว�มรัก

แบบนี้แผ่ไปไม่ถึงผู้เป็นศัตรูของคุณ

ดังน้ันความเมตตาท่ีเราต้องพัฒนาข้ึนมา จึงต้องมีให้ไม่ว่าผู้น้ัน 

จะทำาดีหรือทำาไม่ดีต่อเรา ไม่สำาคัญเลย เราต้องคิดว่าผู้อ่ืนก็ไม่

ต้องการความทุกข์ แต่ต้องก�รคว�มสุขเหมือนอย่�งเร� เร�ไม่คิด

ว่�ก�รดับทุกข์น้ีเพร�ะเร�จะทำ�ดีต่อตัวเอง แต่จริงๆ แล้วเร�ต้องก�ร

เอ�ชนะคว�มทุกข์ เพร�ะเร�ไม่ต้องก�รคว�มทุกข์ เร�ต้องก�ร 
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คว�มสุข เพร�ะฉะน้ันไม่ใช่เพร�ะว่�คนอ่ืนดีกับเร�อะไรทำ�นองน้ี  

แต่ให้มองว่�เพร�ะเข�ก็เหมือนกับเร� ไม่ต้องก�รทุกข์และต้องก�รสุข

เหมือนอย่�งเร� เข�จึงเหมือนกัน “ฉัน” พูดอย่�งนี้ได้ ดังนั้นเร�เริ่ม

สั่งสมทัศนคติที่จะปร�รถน�ให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ด้วย เร�ส�ม�รถสั่งสม

เมตต�อันไม่มีขอบเขตได้ในแนวท�งนี้

สรรพสัตว์ไม่ต้องก�รคว�มทุกข์ ต้องก�รแต่คว�มสุข เร�อ�จ

จะคิดถึงสัตว์ท้ังหล�ยทั้งปวงเพื่อเป็นก�รช่วยสร้�งเมตต� เมื่อเร�มี

เมตต�ต่อสัตว์ทั้งปวงได้ ปร�รถน�ให้เข�พ้นทุกข์ เร�จะได้บุญอย่�ง

ม�ก เปรยีบไมไ่ดเ้ลยกบัคว�มรกัและคว�มเมตต�ทีเ่ร�มใีห้เฉพ�ะคน

ที่เร�รัก แตกต่�งกันอย่�งสิ้นเชิงระหว่�งคว�มเมตต�สองประเภทนี้ 

เนื่องจ�กเร�ได้บุญม�กเหลือเกิน จ�กก�รสั่งสมเมตต�ต่อสรรพสัตว์ 

สิ่งที่ต�มม�คือ เร�ได้บุญม�ก แล้วท้�ยที่สุดเร�จะได้ผลบั้นปล�ยคือ

ก�รบรรลุธรรม

เร�หยุดตรงนี้ก็แล้วกัน...อ�ห�รกล�งวันต้องเริ่มก่อนเที่ยง ตกลง 

ขอบคุณ

การปฏิบัติเพื่อสั่งสมความเข้าใจ…สรรพสัตว์

(องค์ดาไลลามะทรงบรรยายธรรมในช่วงบ่ายของวันแรก)

ในเรื่องเมตต� ภ�พรวมของเมตต� ก่อนอ่ืนคุณต้องเข้�ใจเรื่อง

ทุกข์เสียก่อน ทุกข์ส�มประเภท และตัวคว�มทุกข์เอง ทุกข์ในภพช�ติ 

ท่ีเรียกว่� สังส�รวัฏฏ์ เป็นทุกข์สำ�คัญในทุกข์ส�มประเภท ห�กเร�ย่ิง

มีคว�มรักต่อสรรพสัตว์ผู้ร่วมทุกข์ม�กเท่�ไร คว�มเมตต�และคว�ม

ปร�รถน�ของเร�ท่ีจะให้พวกเข�พ้นทุกข์ก็ย่ิงม�กข้ึนเท่�น้ัน

ดังนั้นอ�ตม�คิดว่�ก�รปฏิบัติเพื่อสั่งสมนั้น มีสองแนวท�ง ต�ม

แบบของมห�วิทย�ลยัน�ลนัท�ในอนิเดยี วธิหีนึง่คอืสัง่สมคว�มเข�้ใจ

ว่�สรรพสัตว์เป็นพ่อแม่ญ�ติพี่น้องของตนเอง คือเหมือนอย่�งที่เร�มี
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พอ่แมญ่�ตพิีน่อ้งในชวีติจรงิ สรรพสตัวท์ัง้หล�ยกเ็ปน็เหมอืนญ�ตแิละ

พอ่แมข่องเร� และก�รเวยีนว�่ยต�ยเกดิ ทฤษฎกีารเวยีนว่ายตายเกดิ

มีบทบ�ทตรงนี ้ซึง่แมแ้ตผู่ท้ีไ่ม่ไดน้บัถอืพทุธศ�สน�กเ็ชือ่กนั พระศิวะ

ซึง่เป็นพระผู้สร�้ง เมือ่มกี�รสร�้งจงึมคีว�มเชือ่เรือ่งก�รเวยีนว�่ยต�ย

เกิด หรือก�รเกิดใหม่ คือเร�เวียนว่�ยต�ยเกิดไปเรื่อยๆ แต่สำ�หรับ

ในพุทธศ�สน�เร�ไม่ได้เชื่อเช่นนั้น ถ้�จะพูดถึงบุคคลก็มีข้อยืนยันว่�

มีผู้ที่จำ�อดีตช�ติได้

(องค์ดาไลลามะทรงบรรยายด้วยภาษาอังกฤษ ล่ามหยุดแปล)

เด็กบ�งคนบอกถึงชีวิตในช�ติก่อนของเข�ได้อย่�งชัดเจน คว�ม

ทรงจำ�เกี่ยวกับชีวิตในช�ติก่อนของเข�ที่แสนชัดเจน มีใครในที่นี้เคย

รู้เรื่องทำ�นองนี้ม�ก่อนบ้�งไหม อ�ตม�เองพบเด็กหญิงช�วอินเดียสอง

คน คิดว่�ในช่วงทศวรรษท่ี ๗๐ คนหน่ึงม�จ�กโบเดียล� อีกคนหนึ่งจ�ก

ค�นเปอร์ (Kanpur) เด็กทั้งสองคนส�ม�รถระลึกช�ติได้อย่�งแจ่มแจ้ง 

กรณีเด็กหญิงจ�กค�นเปอร์ส�ม�รถเล่�ถึงคว�มทรงจำ�ในช�ติก่อนของเธอ

ได้อย่�งน่�เช่ือถือจริงๆ พ่อแม่ของเธอในช�ติท่ีแล้ว ผูท้ีย่งัมชีวีติอยู ่ท้ังคู่

ยงัยอมรบัดว้ยว�่เดก็หญงิคนนีต้อ้งเปน็ลกูของพวกเข�แน่ๆ เด็กหญิง

คนนั้นพ่อแม่สี่คน พ่อแม่ในช�ติที่แล้วและพ่อแม่ในช�ตินี้

และช�วทิเบตเอง อย่�งน้อยมี ๗-๑๐ คนที่เล่�เรื่องร�วที่ตนระลึก

ช�ติได้อย่�งชัดเจน และเข�ก็มีเพื่อน มีชื่อเพื่อน มีสถ�นที่อย่�งนั้น

คร�วนีพุ้ทธศาสนาอธิบายเรื่องนี้อย่างไร เกิดอะไรขึ้น อย่างที่ได้

กล่าวไปแล้ว ในการเจริญสติทั้งหมดสี่แบบ การเจริญสติแบบที่สาม 

ได้แก่ การตามดูจิตของตนเอง เป็นการทำาจิตให้เป็นกลาง ไม่มีความ

รู้สกึ ไม่มคีวามติดข้อง ไมม่ีความคิดทีเ่ป็นกศุลอกุศล เพียงเป็นกลาง

อยู่อย่างนั้น และมีระดับขั้นด้วย อย่�งที่บอกไปก่อนหน้�นี้ เมื่อเช้�นี้ 

ได้แก่ ขั้นฝัน ขั้นหลับลึก ขั้นหลับๆ ตื่นๆ และท้�ยที่สุดคือ ถึงขั้น

ก�รต�ย ขั้นของคว�มรู้ตัวที่แตกต่�งกันเพียงเล็กน้อยที่สุด มีตัวบ่งช้ี

อย่�งน้ี ตร�บเท่�ท่ีคว�มรู้สึกตัว (วิญญ�ณ) ยังคงมีอยู่ในก�ย ร่�งก�ย
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ก็ยังสดชื่นอยู่

อ�ตม�คิดถึง...สองอ�ทิตย์ก่อนมีพระรูปหนึ่ง...(ภาษาทิเบต)

(องค์ดาไลลามะทรงบรรยายเป็นภาษาทิเบต ล่ามแปลภาษาอังกฤษ)

มีเจ้�อ�ว�สจ�กวัดแห่งหนึ่งเล่�ว่�มีพระที่ยังคงมีชีวิตอยู่หลังจ�ก

แพทย์แจ้งว่�เสียชีวิตแล้ว ยังมีชีวิตอยู่ในสม�ธิ พระรูปนั้น หลังจ�ก

ต�ยแลว้ ต�ยโดยก�รวนิจิฉยัของแพทย ์ร่�งก�ยยงัคงสภ�พอยูเ่หมือน

อย่�งปกติหลังจ�กต�ยแล้วสองสัปด�ห์ อย่�งนั้น เกิดขึ้นได้นะแบบนี้ 

และที่ท�งใต้ของประเทศอินเดียด้วย...(ภาษาทิเบต)

(องค์ดาไลลามะทรงบรรยายด้วยภาษาอังกฤษ ล่ามหยุดแปล)

ท�งตอนใต้ของอินเดีย มีวัดอยู่แห่งหนึ่ง มีส�มกรณีแบบนี้  

ศพยังคงสภ�พเดิมอยู่สองสัปด�ห์ เพร�ะฉะนั้นต�มคว�มเห็นของ

พวกเร� วิญญ�ณยังคงอยู่ในร่�งก�ย เม่ือใดท่ีจิตออกจ�กร่�ง ในเวล�

ไม่ก่ีน�ทีร่�งก�ยก็จะเร่ิมเส่ือมสล�ย มีกล่ิน อย่�งน้ัน จิตประเภทน้ัน 

ต่�งระดับกันไป แต่เป็นจิตหรือวิญญ�ณเหมือนกันน้ีแหละ ท่ีต่�งไปน้ัน 

ย่อมมีเหตุปัจจัย ปัจจัยโดยเป็นเหตุ (substantial cause) และ 

ปัจจัยโดยเกิดร่วมกัน (cooperative cause)

สำ�หรับปัจจัยซึ่งทำ�ง�นร่วมกันอย่�ง สภาพรู้ทางตา วัตถุและ

อวัยวะด้วย เป็นปัจจัยที่เกิดร่วมกัน แต่สภ�พรู้ท�งต�นั้น ในฐานะที่

เปน็วญิญาณ ตอ้งมปีจัจยัโดยเปน็เหต ุตอ้งมกีารเกดิดบัสบืตอ่กนัของ

จิต นี้เป็นคำาอธิบายในแบบพุทธ เรื่องของจิต ในขั้นที่บ�งเบ� ต้องมี

ก�รเกิดดับสืบต่อกันมิเช่นนั้นก็เป็นเพียงก�รปร�กฏขึ้นแวบหนึ่งยังไม่

เป็นเหตุปัจจัย ต้องมีก�รเกิดดับสืบต่อกัน อย่�งเช่นร่�งก�ยของเร� 

อนุภ�คท่ีบ�งเบ� ไม่มีจุดเร่ิมต้น ในตอนท่ีเกิดบ๊ิกแบง (ก�รระเบิดใหญ่) 

ข้ึน ม�ในยุคปัจจุบัน อนุภ�คเล็กๆ ท่ีเป็นร่�งก�ยของอ�ตม�ก็ได้เกิดข้ึน

ต้ังแต่ตอนน้ันแล้ว ก�รเกิดดับสืบต่อของอนุภ�คเล็กๆ น้ีได้เกิดข้ึนแล้ว

จึงไม่มีจุดเร่ิมต้น แม้แต่บ๊ิกแบงเองยังต้องมีเหตุปัจจัย ถ้�ไม่มีแรงดัน

มห�ศ�ล บ๊ิกแบงย่อมไม่เกิดข้ึน ต้องมีแรงกดดันอันมห�ศ�ล จึงต้องม�
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จ�กแหล่งพลังง�น แรงดันน้ีต้องมีท่ีม�ท่ีไป เพร�ะฉะน้ันอนุภ�คท้ังหล�ย

อยู่ท่ีน่ันต้ังแต่ตอนน้ันแล้ว เหมือนกันกับจิต คุณเห็นก�รเกิดดับสืบต่อ

ก�รเจริญสติโดยก�รพิจ�รณ�จิตหรือวิญญ�ณ ห�กเร�ทำ�สม�ธิโดย

เพ่งไปท่ีจิตและรับรู้สภ�วะธรรมท่ีเกิดกับจิต คว�มสะอ�ดสว่�งของจิต ก็

จะได้คำ�ตอบอะไรม�กม�ย คว�มคิดใหม่ๆ ทฤษฎีใหม่ๆ หรือพ้ืนฐ�น

ของทฤษฎีในพุทธศ�สน�

ไม่มีจุดเร่ิมต้นของชีวิตเรา สำาหรับจุดจบหรือประเด็นท่ีว่ามีจุดจบ

สำาหรับชีวิตเราหรือไม่ มีผู้แสดงคว�มเห็นเป็นสองแนวท�ง แนวท�งหน่ึง

กล่�วว่�เม่ือพระอรหันต์ส้ินชีวิตลง วิญญ�ณของพระอรหันต์น้ันดับไปด้วย 

ขณะท่ีแนวคิดท�งปรัชญ�พุทธศ�สน�หล�ยแนวท�ง กล่�วว่� จิตหรือ

วิญญ�ณของพระอรหันต์ไม่ดับไป แต่กิเลส อ�รมณ์ท่ีเป็นอกุศลต่�งๆ 

และกิเลสในจิตใจดับลงไปได้ ธรรมช�ติของจิตซ่ึงเป็นตัวรู้ท่ีปร�ศจ�ก

ปัจจัยท่ีต้�นกัน ดับส่ิงเหล่�น้ีไปหมด ไม่เพียงเท่�น้ัน เม่ือคุณส่ังสมคว�ม

ปร�รถน�ท่ีจะกล�ยเป็นพระพุทธเจ้�เพ่ือทำ�ประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ส่ิง

น้ีต้องเกิดข้ึนจ�กก�รรู้แจ้งในจิต ดังน้ันก�รเกิดดับสืบต่อของจิตจึงไม่ดับ

ไป กล่�วโดยรวมๆ ก็คือว่�จิตไม่มีจุดเร่ิมต้นและไม่มีท่ีส้ินสุด และอีก

แนวท�งหน่ึงในก�รส่ังสมเมตต�คือ ก�รเห็นข้อไม่ดีของทัศนคติแบบรัก

ตนเอง เห็นว่�คว�มรักในตัวตนหรือก�รเอ�ตนเองเป็นศูนย์กล�งจะนำ�

ม�ซ่ึงคว�มอัปโชคน�นับประก�รในเร่ืองน้ี

อีกเร่ืองหน่ึงท่ีจะสอนจึงเป็นเร่ือง “วิถีปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ ๓๗ 

ประการ” จะพูดเร่ืองน้ัน และก�รปฏิบัติโดยละเอียดในเร่ืองก�รรักษ�

สมดุลและก�รแลกเปล่ียนตัวตนกับผู้อ่ืน ท่ีได้สอนไว้ในหนังสือของ 

ศานติเทวะ เร่ือง “แนวทางการปฏิบัติเพ่ือความเป็นอยู่อย่างโพธิสัตว์” 
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เรื่องจริตของสรรพสัตว์ 

และการศึกษาเร่ืองน้ีจะช่วยให้เราสามารถเสริมสร้างเมตตาท่ีย่ิงใหญ่

ข้ึน ไม่เพียงเป็นก�รปร�รถน�ให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์ เร�จะได้ส่ังสมคว�ม

กล้�ห�ญท่ีจะช่วยให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์ด้วยตัวของเร�เอง สำ�หรับคว�ม

ทุกข์ส�มประก�ร ได้มีก�รกล่�วถึง “ทุกขทุกข์” ในตำ�ร�น้ี ในฐ�นะท่ีเก่ียว

เน่ืองกับคว�มทุกข์ท�งก�ย ซ่ึงถือเป็นคว�มทุกข์ข้ันต่ำ� จ�กนั้นก็กล่�วถึง 

“ทุกขจร” ในฐ�นะที่เป็นคว�มทุกข์ของมนุษย์และอื่นๆ สำ�หรับเรื่อง

ก�รสั่งสมคว�มปร�รถน�ที่จะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์จ�กคว�มทุกข์ประเภท

ที่ส�ม คือ “ทุกข์ในสังสารวัฏฏ์” ตำ�ร�เล่มนี้สอนก�รฝึกสม�ธิตั้งแต่

ระดบัท่ีสีข้ึ่นไป เป็นระดบัทีผู่ป้ฏบิตัไิม่มทีกุขท์�งก�ยเดน่ชดั และไมม่ี

ทุกขจร แต่ยังคงได้รับผลของกรรม ยังคงมีขันธ์ รูปขันธ์และอรูปขันธ์ 

ซึ่งเป็นผลม�จ�กโมหะและกรรมในอดีต

(องค์ดาไลลามะทรงบรรยายเป็นภาษาทิเบต ล่ามแปลภาษาอังกฤษ)

แต่ถ้ายังไม่ได้ส่ังสมเมตตา เม่ือเราเร่ิมมีความปรารถนาจะให้ผู้อ่ืน

พ้นทุกข์ จะต้องทำาอย่างไร ก่อนอ่ืนเร�ต้องปฏิบัติต่อคว�มทุกข์ของ

ตนเองให้ถูกต้องเสียก่อน ต้องเอ�ชนะเหตุแห่งทุกข์ท่ีเก่ียวข้องกับตัวเร� 

เหตุแห่งทุกข์สำ�หรับตัวเร�เองท่ีฝังลึกอยู่ในตัวเร� และห�วิธีเอ�ชนะ

คว�มทุกข์ และต้องใช้ตรรกะแบบเดียวกันกับเวล�ท่ีเร�มีเมตต�ต่อ

สรรพสัตว์ เวล�ท่ีเร�พย�ย�มช่วยให้พวกเข�พ้นทุกข์ได้ วิธีช่วยผู้อ่ืน 

ก็โดยก�รส่ังสอนอบรม ดังน้ันวิธีท่ีพระพุทธองค์ใช้เพ่ือให้สรรพสัตว์ 

พ้นทุกข์จึงเป็นก�รสอนธรรมะ

เม่ือสอนธรรมะบุคคลน้ันก็จะได้มีประสบก�รณ์ด้วยตนเอง และลูก

ศิษย์ก็จะได้ประยุกต์ใช้คำ�สอนน้ันในก�รพิจ�รณ�จิตของตนเองด้วย เรา

ควรตามรอยพระพุทธองค์ด้วยการช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยการแสดงให้เห็นว่า

อะไรถูกอะไรผิด จะทำ�เช่นน้ันได้ จริงอยู่เร�อ�จจะจริงใจในก�รใช้แนว

ปฏิบัติของเร�อย่�งย่ิง แต่ห�กวิธีก�รของเร�ไม่เข้�กับจริตของผู้เรียน ก็
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จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ย่ิงไปกว่�น้ันก�รทำ�เช่นน้ีอ�จก่อให้เกิดปัญห�

ม�กย่ิงข้ึนก็เป็นได้ เร�จึงควรต้องรู้ เข้�ใจจริต อุปนิสัยใจคอ บุคลิกภ�พ 

ธรรมช�ติและคว�มสนใจของบุคคลอ่ืน ตร�บเท่�ที่เร�ยังมีโมหะ คือ

ไม่รู้ในเรื่องก�รรู้สภ�พธรรมต�มคว�มเป็นจริง เร�จะไม่อ�จช่วยผู้อ่ืน

ได้อย่�งสมบูรณ์เลย

สำ�หรับความสามารถในการรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงน้ัน  

ส่ิงท่ีถูกรู้มีม�กม�ยเหลือคณ�นับ ไม่มีท่ีส้ินสุด เพร�ะฉะน้ันจะรู้ทุกส่ิง

ได้ต�มคว�มเป็นจริงเป็นเร่ืองค่อนข้�งย�ก ขณะท่ีธรรมช�ติแท้ๆ ถึงท่ีสุด

ของสรรพส่ิงถือว่�มีอยู่หน่ึงเดียว ทุกส่ิงจึงถูกรู้ได้เป็นอย่�งเดียวเท่�น้ัน 

เม่ือเข้�ใจธรรมช�ติแท้จริงของสรรพส่ิง เร�ก็จะส�ม�รถประยุกต์ใช้

คว�มรู้น้ีเพ่ือท่ีจะได้ข้อสรุปเช่นน้ันสำ�หรับปร�กฏก�รณ์อ่ืนๆ ด้วย 

สำ�หรับเร่ืองสรรพส่ิงท่ีมีม�กม�กเหลือเกินน้ัน เร�ก็ยังต้องมีคว�มรู้ 

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่�นั้นด้วย ต้องเอาชนะสิ่งที่มาบดบังสภาพ

ธรรมที่แท้จริง จะต้องมีความรู้เช่นนี้อยู่ในจิต และสิ่งที่เป็นอุปสรรค

ก้ันขวางความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงก็คือกิเลสนั่นเอง 

โลภ โกรธ และหลง และอื่นๆ อย่�งที่ได้อธิบ�ยไปแล้ว และเมื่อเร�

เอ�ชนะคว�มหลงได้แล้วเร�ก็จะได้นิโรธ

โมหะหรือความหลงเหล่าน้ีมิใช่ธรรมชาติเดิมแท้ของจิต จึงกำ�จัด

ออกไปจ�กจิตใจได้ สภ�วะของก�รเป็นพระพุทธเจ้� เป็นสภ�วะของจิต

ท่ีส�ม�รถเห็นส่ิงต่�งๆ ได้ถูกต้องตรงต�มคว�มเป็นจริง และจะเห็นส่ิง

ต่�งๆ ต�มคว�มเป็นจริงได้อย่�งน้ัน โดยไม่ผิดเพ้ียนไป จะต้องเอ�ชนะ

คว�มไม่รู้ซ่ึงเป็นอุปสรรคตัวสำ�คัญ จะเห็นสรรพส่ิงต�มคว�มเป็นจริงต้อง

เอ�ชนะเคร่ืองก้ันขว�งภ�ยในจิตน้ีเสียให้ได้ เม่ือขจัดคว�มหลงน้ีออกไป

ได้แล้ว เร�จะเข้�สู่สภ�วะสัพพัญญู เห็นส่ิงต่�งๆ ต�มท่ีมันเป็น

สำ�หรับเร่ืองจริตของสรรพสัตว์ คว�มสนใจธรรมช�ติของพวกเข� จะ

เข้�ใจได้ ไม่ใช่เพียงเร่ืองท่ีจะบอกว่�คนน้ันโง่คนน้ีฉล�ด แต่เร�ต้องเข้�ใจ

ว่�ทำ�ไมบุคคลน้ันจึงมีธรรมช�ติเช่นน้ี ทำ�ไมจึงมีระดับสติปัญญ�อย่�งน้ัน 
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และทำ�ไมคนอ่ืนๆ จึงไม่ฉล�ดอย่�งน้ัน และอ่ืนๆ สำ�หรับประเด็นน้ีเร�

ต้องย้อนกลับไปในอดีตช�ติของพวกเข� เพ่ือดูว่�ทำ�ไมคนบ�งคนจึงฉล�ด

กว่�คนอ่ืนๆ เหตุปัจจัยอะไรท่ีเข�ได้ทำ�ไว้ในอดีตช�ติ และทีเ่ร�พดูกนัเรือ่ง

พระพุทธเจ้�ทั้งหล�ยได้ปฏิบัติอบรมสั่งสอนเพื่อประโยชน์ต่อสรรพ

สัตว์ ดังนั้นห�กเร�ไม่ส�ม�รถเอ�ชนะโมหะได้ เร�จะไม่มีท�งทำ�สิ่ง

ทีพ่ระพทุธเจ้�ท้ังหล�ยทรงกระทำ�ได ้อย�่ว�่แตจ่ะไปใหถ้งึอรหนัตเ์ลย

วิถีปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ ๓๗ ประการ…
การปฏิบัติเพื่อให้ได้โพธิจิต

 ห�กไม่ส�ม�รถบรรลุธรรมได้ เป็นสัพพัญญู ก็ไม่ส�ม�รถช่วยเหลือ

ผู้อื่นได้อย่�งสมบูรณ์ จะไปให้ถึงจุดนั้นได้ เร�ต้องมีคว�มปร�รถน�

อันแรงกล้�ที่จะเป็นพระพุทธเจ้�เพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์คือ  

มีโพธิจิต -จิตของผู้บรรลุธรรมซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง 

โพธิจิตที่ว่�นี้ต้องประกอบด้วยคว�มปร�รถน�ที่แรงกล้� และเมตต�

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีต้องม�ก่อน คว�มปร�รถน�ท่ีจะช่วยให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์ 

เม่ือมีสองส่ิงน้ีเร�จะได้โพธิจิต

สำ�หรบัเรือ่งการปฏบิตัเิพือ่ใหไ้ดโ้พธจิตินี ้เร�ม ีวถิปีฏบัิตขิองพระ

โพธิสัตว์ ๓๗ ประการ ตำ�ร�เล่มที่สองที่คุณได้ไป ถ้�คุณมีหนังสือ

เล่มแดง...
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เอกสารประกอบการบรรยายขององค์ดาไลลามะ
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เมื่อหล�ยร้อยปีก่อน ในเวล�นั้น บุคคลผู้นี ้เป็นที่รู ้จักกันดี เป็น 

ปร�ชญช์ัน้ด ีในขณะเดยีวกนักเ็ปน็ผูป้ฏบิตัทิีด่ดีว้ย ท�่นไดแ้ตง่หนงัสอื

เล่มนี้ ซึ่งเป็นผลจ�กก�รที่ท่�นได้ปฏิบัติม� อ�ตม�คิดว่�เรื่องนี้อ�จ

เป็นเรื่องใหม่สำ�หรับพวกท่�น

ไหนๆ ก็ได้กล่�วถึงหนังสือเล่มน้ีแล้ว การปฏิบัติในหนังสือเล่ม

น้ี เป็นข้ันเป็นตอน ว่าทำาอย่างไรจึงจะเป็นคนท่ีไม่เห็นแก่ตัว ต�มข้ัน

ตอนเหล่�น้ี เป็นข้ัน ๆ ถือว่�มีประโยชน์ทีเดียว ดังน้ันในฐ�นะผู้ปฏิบัติ  

เร�ต้องฝึกต�มข้ันตอนเหล่�น้ี ข้ันตอนท่ีกล่�วไว้ในหนังสือเล่มน้ี และ

พร้อมด้วยคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเร่ืองอริยสัจส่ีและโศลกธรรมส�มสิบเจ็ด 

ต้องมีคว�มรู้พวกน้ีอย่�งเพียบพร้อม จ�กน้ันต้องประกอบด้วยคว�มเพียร 

อย่�งที่บอกไว้ในหนังสือนี้ เป็นขั้นเป็นตอน อย่�งนั้น

ในธรรมเนียมปฏิบัติอย่�งทิเบต ในตำ�ร�ของเร�...ได้มีก�รกล่�วถึง

คว�มเห็นผิดสี่ประก�ร ได้แก่ ก�รเห็นว่�สิ่งที่เป็นอกุศล เป็นกุศล  

เห็นว่�ส่ิงท่ีเป็นอนิจจัง เป็นนิจจัง และเห็นว่�สุข เป็นทุกข์ เห็นว่�ส่ิงท่ี

ไม่มีตัวตน เป็นสิ่งที่มีตัวตน

ก่อนอ่ืนเราต้องเอาชนะความชื่นชมยินดีต่อชาติภพของเราก่อน 

หรือก�รยึดม่ันในภพช�ติแล้วจ�กน้ันเร�จึงจะส�ม�รถดับคว�มยึดม่ันถือ

ม่ันในคว�มสุขท่ีจะได้ครอบครองภพช�ติต่อๆ ไปในอน�คต และสำ�หรับ

เร่ืองเป้�หม�ยสูงสุดคือ ก�รตรัสรู้ หรือนิพพ�นน้ัน เร�ต้องอ�ศัยปัญญ�

นิพพ�นไม่ส�ม�รถเข้�ถึงได้ด้วยก�รสวดมนต์ และเม่ือในช�ติน้ีเร�ได้เกิด

เป็นมนุษย์ มีสมอง มีสติปัญญ� ต้องใช้ส่ิงน้ี ต้องอบรมเจริญปัญญ� ห�ก

ข�ดปัญญ�เสียแล้ว จิตท่ีมีคว�มเฉลียวฉล�ดท่ีเร�มี เร�จะบรรลุเป้�หม�ย

ไม่ได้เลย ก่อนอ่ืนเร�ต้องอ�ศัยปัญญ�น้ี เพ่ือบรรลุเป้�หม�ยช่ัวคร�วเพ่ือ

ก�รเกิดใหม่ในภพช�ติท่ีดีข้ึนๆ และจ�กน้ันจึงนำ�ไปสู่เป้�หม�ยของก�ร

บรรลุธรรมหรือนิพพ�น เร่ืองพวกน้ีมีอยู่ในตำ�ร�เล่มน้ี

สำ�หรับเรื่องโพธิจิต มีอยู่สองประเภทคือ โพธิจิตแบบด้ังเดิม

และโพธิจิตสูงสุด หรือกล่�วอีกอย่�งได้ว่� ก�รบรรลุเป็นพระพุทธเจ้�
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ได้น้ัน คือก�รได้รูปของพระพุทธเจ้� (รูปก�ย) และจ�กนั้นจึงเป็น 

ก�รได้ธรรมะหรือสัจจธรรมในแบบของพระพุทธเจ้� (ธรรมก�ย) 

และคุณสมบัติสำ�คัญของพระพุทธเจ้�คือเป็นสัพพัญญู รู้ทุกอย่�ง  

รูปก�ยของท่�นจะเห็นได้โดยสรรพสัตว์ทั้งหล�ย แต่คว�มรู้คว�ม

เข้�ใจของท่�น จิตของท่�น มนุษย์ธรรมด�เข้�ถึงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้

จึงมีคว�มต่�งในเรื่องของก�รเข้�ถึงได้อย่�งนี้ รูปก�ยและธรรมะใน

จิตของท่�น ซึ่งทำ�ประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ ก�รจะทำ�ประโยชน์ได้

เช่นนี้นั้น เร�ต้องฝึกอบรมด้วยหล�กหล�ยวิธี จะต้องสั่งสมเหตุ

ปัจจัยเพื่อให้ได้รูปที่จะอำ�นวยประโยชน์แก่สรรพสัตว์ ในแบบที่พวก

เข�เข้�ถึงได้

จึงมีก�รปฏิบัติอยู่หล�ยประเภท เพื่อที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้

พ้นทุกข์ และจ�กก�รปฏิบัติเช่นนี้เร�จะได้สั่งสมบุญ เก็บสะสมไว้ 

เป็นบุญท�งจิตวิญญ�ณ จะทำ�เช่นนั้นได้ จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้

พน้ทุกข์ไดอ้ย่�งไมม่ขีดีจำ�กดั เพือ่ใหพ้วกเข�บรรลธุรรม ซึง่ไดแ้กก่�ร

เป็นอิสระจ�กกิเลสทั้งปวงที่สั่งสมอยู่ในจิต ก�รสั่งสมบุญอย่�งเดียวก็

ไม่เพียงพอแต่ต้องอบรมเจริญปัญญ�ร่วมด้วย

ปัญญ�ท่ีว่�นี้เป็นเร่ืองของการเป็นอิสระจากกรอบความคิดและ

อรรถาธิบายทั้งปวง ก�รคิดมองโลกแบบเป็นคู่ (ข�ว-ดำ� ผิด-ถูก  

ดี-เลว) และกล่อมเกล�จิตใจให้มีธรรมช�ติที่ไม่มองอะไรเป็นคู่  

ต�มที่เร�ได้กล่�วถึงไปแล้วในช่วงเช้� ในเรื่องปัจจัยที่ทรงสภ�พอยู่

และปัจจัยท่ีแปรเปลี่ยนไปได้ คร�วนี้สรุปลงที่เร่ืองนี้คือ ธรรมก�ย

และรูปก�ย ทั้งสองเรื่องนี้ก็ต้องเข้�ถึงได้ด้วยเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยที่

เกี่ยวเนื่องกัน เพร�ะฉะนั้นจิตซึ่งคลุกเคล้�อยู่กับภ�วะเช่นนี้ ซึ่งได้รับ

อิทธิพลจ�กคว�มปร�รถน�ที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้�เพื่อประโยชน์

สุขของสรรพสัตว์ จิตเช่นนี้ซึ่งคลุกเคล้�อยู่ในคว�มว่�งหรือก�รไม่ยึด

มั่นในตัวตนเป็นโพธิจิต
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เพาะโพธิจิต…รวมสมาธิแบบสมถะและวิปัสสนาเข้าด้วยกัน

(องค์ดาไลลามะทรงชี้ให้ดูหนังสือวิถีปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ ๓๗ ประการ 

เล่มแดง หน้า ๒)

พระผู้มีเมตต�...สั่งสมเพื่อเข้�ถึงโพธิจิต...(ภาษาทิเบต)

โพธิจิตในแบบดัง้เดมิเปน็ทำ�นอง ความปรารถนาทีจ่ะเขา้สูส่ภาวะ

การเปน็พระพทุธเจา้เพือ่ใหไ้ดเ้ปน็พระพทุธเจ�้ จะพดูใหช้ดัลงไปได้ว�่ 

หม�ยถงึ สิง่สงูสดุ ดงันัน้ในก�รทำ�สม�ธ ิคว�มหล�กหล�ยของสรรพ- 

สิ่งไม่ปร�กฏ ปร�กฏเฉพ�ะสภ�วธรรมสุดท้�ย ซึ่งก็คือคว�มว่�งของ

สิ่งท่ีไม่ต้องพึ่งพิงอิงอ�ศัยสิ่งใดๆ สิ่งที่คุณสนใจจึงไม่ใช่สิ่งที่ปร�กฏ 

แตเ่ปน็สภ�พธรรมของสิง่ทีป่ร�กฏ ซึง่เมือ่เร�พิจ�รณ�คว�มหล�กหล�ย

ของสรรพส่ิง ต�มแบบเดิมๆ จะไม่พบได้อีก ไมส่�ม�รถชีว้�่นัน่คอืสิง่นัน้ 

นี่คือสิ่งนี้ บอกไม่ได้ นั้นแปลว่�เร�ได้เข้�ถึงสภ�พธรรมสูงสุดแล้ว ซึ่ง

บ�งครั้งก็เรียกกันว่� ก�รเห็นสภ�พธรรมะสูงสุดเม่ือคุณไม่เห็นส่ิงน้ัน 

ดังน้ันเม่ือสภาวธรรมปรากฏตรงหน้า เราจะอยู่ในภาวะของความไร้ซึ่ง

มลทินทั้งปวงและมั่นคงไม่แปรผันไป เพราะสภาวธรรมเช่นนี้เกิดจาก

การมสีมาธ ิการเพง่อยูท่ีส่ิง่ใดสิง่หนึง่ เหมอืนอยา่งตะเกยีงทีม่ไิด้ถกูลม

พัด จากนั้นก็เป็นความเพียรในการทำาสมาธิ ก่อนอื่นเริ่มจ�กก�รเพ่ง

ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง จ�กนั้นฝึกเช่นนี้ทุกวัน ทำ�สม�ธิต่อไปเรื่อยๆ สำ�หรับ

ในเรื่องของคว�มเพียรสองอย่�งนี้ มีผู้กล่�วไว้ว่�

“สิง่นีเ้ขา้ถงึไดด้ว้ยการกลอ่มเกลาจติใจอยา่งสม่ำาเสมอ ด้วยความ

เคารพ ด้วยการบริหารจิตโดยการทำาสมาธิเพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบ

เป็นเวลานานๆ”

ดังนั้นการที่จะทำาให้เกิดโพธิจิต คุณต้องมีการทำาสมาธิแบบ 

เอกคัคตา (เพง่ทีส่ิง่หนึง่สิง่ใด) หรอืการทำาสมาธแิบบสมถะ เมือ่ได้สมาธ ิ

แล้วคุณควรเพ่งไปท่ีส่ิงหน่ึงส่ิงใดเพียงอย่างเดียวและไม่ควรให้ใจวอกแวก

ไปที่อื่น เมื่อเพ่งสมาธิเช่นที่ว่าได้แล้ว จากนั้นมาถึงวิปัสสนา…
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ดังนั้นส่วนม�กการปรากฏขึ้นและสัจจธรรมความจริง ในส่วน

ของก�รปร�กฏขึ้น บ�งครั้งเร�เกิดคว�มสับสน เกิดคว�มเห็นผิด 

ดังนั้นเพื่อกำ�จัดคว�มเห็นผิดทั้งปวง คว�มเห็นที่ไม่เป็นจริงเร�จึง

ต้องรู้ก่อนว่�คว�มจริงคืออย่�งไร เร�ต้องลดช่องว่�ง ช่องว่�งคว�มต่�ง

ระหว่�งสิ่งที่ปร�กฏกับคว�มจริงแท้ เพร�ะฉะนั้นให้ลืมเสียว่�สิ่งที่

ปร�กฏคืออย่�งไร แต่ให้พิจ�รณ�ลงไปที่คว�มจริงแท้เลย พิจ�รณ�

และพิจ�รณ�ให้ยิ่งขึ้นไป วัตถุ คว�มจริงจะปร�กฏชัดเจนขึ้น  

ก�รพิจ�รณ�สภ�พธรรมต�มคว�มเป็นจริงอย่�งนี้เรียกว่� วิปัสสน� 

ห�กปร�ศจ�กก�รพิจ�รณ�แล้ว เพ่งที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งเท่�นั้น อันนั้น

เรียกการทำาสมาธิ และการมีสมาธิ เป็นฐานทำาให้จิตตั้ งมั่น 

ไม่วอกแวกไปท่ีอื่น เมื่อมีสมาธิแบบนี้แล้วก็นำาจิตที่เป็นสมาธินี้ 

มาพิจารณาสภาพธรรมตามความเป็นจริง นี้จึงเรียกว่า วิปัสสนา

บ�งคร้ังคุณจะเห็นว่�ตำ�ร�ใช้คำ�ว่� วิปัสสน� โดยเฉพ�ะวิปัสสน� 

ท่ีว่�ด้วยก�รเข้�ถึงสภ�วธรรมคว�มจริงสูงสุด นั่นคือคว�มว่�ง  

-สุญญตา นั่นเหมือนก�รที่โยนเปลือกหอยตรงไปที่เป้�เลยทีเดียว 

ก�รทำ�สม�ธิเปรียบเสมือนก�รทำ�สงคร�ม ก�รยิงสู้กัน แต่เป็นก�ร

ทำ�สงคร�มท่ีหนักแน่นยิ่งกว่� กระสุนของเร�ส�ม�รถยิงเข้�เป้�ได้ 

สงคร�มเป็นไปอย่�งนั้น 

สำาหรับสมาธินั้นเป็นพื้นฐาน ส่วนการพิจารณาสภาพธรรมสูงสุด

และสัมปชัญญะในเรื่องสภาวธรรมสูงสุด แล้วในที่สุดสิ่งเหล่านี้จะ

ไถ่ถอนความเห็นผิด

ตำ�ร�นี้ยังสอนด้วยว่�เราต้องรวมสมาธิแบบสมถะและวิปัสสนา

เข้าด้วยกัน หากไม่มีการเพ่งสมาธิแบบเอกัคคตาเราจะไม่สามารถ

พิจารณาสภาพธรรมตามความเป็นจริงได้อย่างลึกซึ้ง ห�กคุณมี

ขว�นสักเล่มหนึ่ง ที่ไม่ทื่อ เร�ก็อ�จจะยังตัดต้นไม้ไม่ได้ถนัดดี  

ดังนั้นห�กจะตัดได้ตรงจุดที่เหม�ะสม เร�ต้องมีมือที่มั่นคง ห�กไม่มี
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ปญัญ�ในเรือ่งคว�มไมมี่ตวัไม่มีตน เพยีงก�รมีสม�ธดิกีไ็มอ่�จละว�ง

คว�มยึดมั่นในตัวตนหรือคว�มเห็นผิดว่�สิ่งต่�งๆ มีอยู่อย่�งไม่อิง

อ�ศัยกันได้ ดังนั้นก�รยึดม่ันเช่นนี้ส�ม�รถลดละได้ด้วยคว�มเข้�ใจ

เรื่องอนัตตา (ความไม่มีตัวตน) ห�กไม่เข้�ใจอย่�งแท้จริงว่�อนัตต�

คืออะไรแล้ว และไม่ส�ม�รถสร้�งคว�มเห็นถูกในเรื่องอนัตต�ได้แล้ว 

เร�จะหลีกเลี่ยงเรื่องของก�รยึดมั่นในตัวตนไม่ได้เลย ดังนั้นจะละ

คว�มกลัวงูได้ เพียงดูว่�ตรงไหนมีช้�ง ช่วยไม่ได้ ต้องดูให้เห็นจริงๆ 

ว่�ทีต่รงนัน้ไมม่งี ูคว�มกลวัจงึจะห�ยไปได ้และในทำ�นองเดียวกันคุณ

ต้องเห็นให้ได้ว่�ไม่มีส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนโดดๆ โดยไม่อิงอ�ศัยส่ิงอ่ืน และด้วย

คว�มเข้�ใจน้ี เร�จะไถ่ถอนก�รยึดม่ันในตัวตนได้ และคว�มเข้�ใจเรื่อง

อนัตต�คุณก็จะลดละหรือไถ่ถอนก�รยึดมั่น คว�มโกรธ และอื่นๆ ได้

อย�่งสมบรูณ ์และดว้ยวธินีีเ้ร�จะส�ม�รถเสริมใหโ้พธจิติ เมตต� และ

อื่นๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย

สรุปว่าตำาราน้ีให้เราส่ังสมสมาธิเป็นอันดับแรก เพียงเข้าใจเร่ือง

อนัตตา แต่ไม่มีสม�ธิอย่�งน้ัน เพร�ะเร�ทำ�ได้ เร�วิเคร�ะห์แยกแยะส่ิง

ต่�งๆ เร�รู้สึกเช่ือในระดับหน่ึงแล้วว่�ส่ิงต่�งๆ ไม่มีตัวมีตน จะเห็นสภ�พ

ธรรมในเร่ืองอนัตต�ต�มท่ีเป็นจริงได้ เพ่ือให้มีวิปัสสน�ญ�ณ จิตของเร�

ต้องคลุกเคล้�อยู่กับคว�มสงบเสียก่อน

ดังนั้นในการสั่งสมวิปัสสนาญาณจะต้องเริ่มด้วยการมีสมาธิแบบ

เอกัคคตาเสียก่อน ซึ่งได้ม�จ�กก�รมีคว�มอ่อนโยนทั้งร่�งก�ยและ

จิตใจ เมื่อพัฒน�คุณลักษณะเช่นนั้นขึ้นม�แล้ว ก็จะส�ม�รถสร้�ง

วิปัสสน�ญ�ณโดยอ�ศัยเอกัคคต�สม�ธิ และตำ�ร�นี้ยังสอนเรื่อง

เอกัคคต�สม�ธิคืออะไร สม�ธิแบบสมถะคืออะไร มีธรรมช�ติเช่นไร 

อะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดสม�ธิ มีหลุมพร�งอันใดในก�รปฏิบัติ

สม�ธิ และจะหลีกเลี่ยงหลุมพร�งเหล่�นี้ได้อย่�งไร และต้องรู้ด้วย

ว่�จะรับม�กเท่�ไร เร�ต้องรู้ตัวว่�เร�จะกินอ�ห�รได้ม�กน้อยเพียง

ใด และก�รไม่บริโภคม�กเกินไป เพียงแต่พอดี จ�กนั้นจึงเข้�นอน 
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ต่อไปนี้เป็นก�รสวดก่อนฉันน้ำ�ช�:

“พลานุภาพแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสุดที่จะหยั่งถึงได้

พลานุภาพแห่งพระธรรมสุดที่จะหยั่งถึงได้

พลานุภาพแห่งพระอรหันต์สุดที่จะหยั่งถึงได้”

ดังนั้นสำ�หรับพระสงฆ์และแม่ชีแล้วจำ�เป็นต้องหลีกเลี่ยง ต้อง

ไม่ฉันหลังม้ืออ�ห�รกล�งวัน น้ีจะช่วยให้จิตแจ่มกระจ่�ง ในตำ�ร�พวก

น้ี กล่�วไว้ด้วยว่�ให้เล่ียงก�รฉันปล�และอ่ืนๆ ห�กเป็นไปได้ควรฉันแต่

อ�ห�รมังสวิรัติ

การทำาสมาธิ ๗ ท่า และกระบวนการ ๙ ขั้นตอน

คร�วนี้เร�จะม�ทำ�สม�ธิกันจริงๆ ละ เมื่อคุณทำ�สม�ธิ ก�รจัด

ระเบียบร่�งก�ยเป็นส่ิงสำ�คัญ ก่อนอ่ืนต้องต้ังตัวให้ตรง กระดูกสันหลัง

ต้องตั้งตรง ก�รทำ�เช่นนี้จะทำ�ให้ช่องต่�งๆ เปิดและตรง ซึ่งจะมีผล

ให้ก�รไหลเวียนของพลังง�นเป็นไปด้วยดี ดังนั้นจึงมีก�รพูดถึงท่�ใน

การทำาสมาธ ิ๗ ทา่…กอ่นอืน่ตอ้งนัง่ขดัสมาธ ิจากนัน้เอามอืขวาทบัมอื

ซ้าย ปลายนิ้วหัวแม่มือมาจบกัน รักษาตำาแหน่งของมือให้อยู่ที่สะดือ 

จากนั้นข้อศอกต้องไม่แตะลำาตัว ควรจะขยับออกมา และยืดหลังให้

ต้ังตรง ศีรษะก้มมาข้างหน้าเล็กน้อย ปลายลิ้นแตะเพดานปากด้าน

บน ฟนัและรมิฝปีากอยูใ่นตำาแหนง่ตามธรรมชาต ิตามองทีป่ลายจมกู

บอ่ยครัง้ทีค่นเร�ทำ�สม�ธ ิมกัจะหลบัต� ไมค่วรทำ�อย�่งนัน้ ลมืต�

ไวจ้ะดกีว�่ในขณะทำ�สม�ธิ จะทำ�สม�ธิไดง่้�ยกว�่ ลมืต�แลว้พย�ย�ม

ละจ�กสิ่งที่ต�เห็นขณะทำ�สม�ธิ แต่ห�กไปหลับต�เสีย วัตถุท่ีปร�กฏ

ในใจอ�จมัวๆ ไม่คมชัด ดังน้ันเม่ือทำ�สม�ธิ เช่น ห�กคุณใช้พระพุทธรูป

ในก�รเพ่ง คุณก็จะต้องจินตน�ก�รพระพุทธรูปในใจ และต้องเพ่งไป

ท่ีตรงนัน้ แตไ่มไ่ดม้องดว้ยต�จรงิๆ และระหว�่งทำ�สม�ธ ิคุณจะตอ้ง

ละเสียจ�กพระพุทธรูปที่อยู่ข้�งนอก ต้องเพ่งดูแต่พระพุทธรูปในใจ
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ดังนั้นสำาหรับสิ่งที่ใช้สำาหรับจดจ่อระหว่างทำาสมาธิ สมาธิแบบ 

เอกัคคตา มีของที่คุณใช้ได้ เช่น อ�จเป็นคว�มว่�งเปล่� หรือปร�กฏ- 

ก�รณ์อ่ืนๆ ภ�ยนอกหรือภ�ยใน เช่น จุดต่�งๆ ในร่�งก�ยเร� สิ่งต�่งๆ 

เหล�่นีต้�่งจ�กสิง่ทีเ่ร�เคยใชใ้นก�รทำ�สม�ธิ และเร�อ�จใชจ้ติของเร�

เองก็ได้ในก�รสร้�งสม�ธิ เวล�ที่ใช้ตัวจิตเองในก�รเพ่งสม�ธิ เท่�กับ

เป็นก�รเจริญสติโดยอ�ศัยจิต และเร�ก็ส�ม�รถใช้คว�มว่�งเปล่�ได้

ด้วย เพียงเพ่งจิตไปที่คว�มว่�ง ในการทำาสมาธิแบบตันตระ เร�อ�จ

จนิตน�ก�รว�่เร�เองเปน็เทพกไ็ด ้เร�อ�จเพง่ไปทีร่�ยละเอยีดของเทพ

นั้น เช่น ที่ต� และอื่นๆ 

เม่ือเราทำาสมาธิแบบน้ัน ก่อนอ่ืนเร�อ�จรู้สึกหงุดหงิดรำ�ค�ญใจกับ

คว�มรู้สึกไม่เป็นสุขท่ีใจสอดส่�ยไประหว่�งคว�มรักและคว�มเกลียดต่�งๆ 

น�น� เราต้องพยายามข่มใจให้สงบลงเสียก่อน จะทำ�เช่นน้ันได้ เร�ต้อง

เพ่งลมห�ยใจ และไม่คิดถึงส่ิงอ่ืนใดเลย เพียงเพ่งลมห�ยใจเข้�ออกเท่�น้ัน 

เม่ือห�ยใจเข้�ก็ให้คิดว่� “ฉันกำาลังหายใจเข้า” และเม่ือห�ยใจออกก็ให้คิด

ว่� “ฉันกำาลังหายใจออก” เพียงเพ่งสม�ธิไปท่ีลมห�ยใจอย่�งน้ี เร�ทำ�ได้

ถึง ๒๑ รอบ ก�รเพ่งลมห�ยใจเข้�ออกอย่�งน้ี และเม่ือเร�ทำ�อย่�งน้ันแล้ว 

จิตของเร�จะเข้�ท่ีและสงบ แล้วเร�ก็ต้องมองห�ส่ิงท่ีเร�ต้องก�รจะใช้ใน

ก�รสร้�งสม�ธิ และพย�ย�มจินตน�ก�รให้เห็นวัตถุน้ันในใจ และเพ่งไป

ท่ีน้ัน โดยไม่วอกแวกไปไหน

และอย่�งท่ีตำ�ร�ว่�ไว้ ห�กเร�ใช้พระพุทธรูป ก็ไม่ควรใช้พระพุทธรูป

ที่ใหญ่เกินไปนัก อ�จเป็นพระพุทธรูปขน�ดสูงหนึ่งนิ้วก็พอ และ

จนิตน�ก�รว�่เปน็พระพทุธรปูทีเ่รอืงแสงเจดิจรสั ห�กมพีระพทุธรปูนี้

อยู่ตรงหน้�เร� องค์พระควรจะตั้งอยู่ระดับหน้�ผ�กของคุณ ระหว่�ง

หัวค้ิวท้ังสอง จ�กน้ันเร�จะเห็นพระพุทธรูปกระจ่�งชัดอยู่ในใจ และเพ่ง

จิตไปที่นั้น

จ�กนั้นเมื่อเร�เพ่งไปที่สิ่งที่เลือกแล้ว ห�กรู้สึกว่�วัตถุนั้นเกิด

เคลื่อนไหว หรือมีขน�ดโตขึ้นหรือเล็กลง นั่นดีแล้ว ให้เร�เลือกขน�ด
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ท่ีต้องก�ร ไม่ว่�ขน�ดที่เลือกไว้แต่แรกจะเป็นเท่�ใดให้รักษ�ขน�ด

น้ันไว้ และรักษ�ตำ�แหน่งท่ีกำ�หนดไว้ด้วย แล้วเพ่งไปท่ีวัตถุน้ันอีก ก�ร

ใช้พระพุทธรูปก็เป็นสิ่งดี แต่เร�ต้องพย�ย�มให้ภ�พพระพุทธรูป

นั้นชัดแจ่มในใจ และเมื่อใดระหว่�งก�รเพ่งจิตใจเกิดเฉื่อยช� หรือ

ไม่รู้สึกสิ่งใด นั้นไม่ดีแล้ว ห�กเกิดอ�ก�รอย่�งนี้ขึ้น หรืออ�ก�รที่

คว�มมืดเข้�ครอบงำ�จิตใจ อย่�งที่เรียกกันว่� “จิตที่ถูกปกคลุมด้วย

ก้อนเมฆ” และอันน้ีเป็นจิตของคนท่ีกำ�ลังจะหลับ เป็นปกติก่อนท่ีจะหลับ 

เพร�ะฉะนั้นห�กไม่ต้องก�รให้หลับ จะต้องให้รู้สึกกระฉับกระเฉง 

เพร�ะปกติเวล�ที่เริ่มจะหลับ จิตใจจะเซ่ืองๆ ซึมๆ ไม่มีชีวิตชีว� 

จิตของคุณระหว่�งทำ�สม�ธิต้องกระฉับกระเฉงและแจ่มกระจ่�ง  

ในสภ�วะเช่นนั้น เร�ต้องเพ่งสม�ธิเป็นหนึ่งเดียวไปที่วัตถุท่ีเลือกไว้ 

จิตมีคว�มมั่นคง รวมศูนย์อยู่ที่ใดที่หนึ่ง และมีคว�มแจ่มใสและ

กระฉับกระเฉงด้วย

สำาหรับสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความม่ันคงหรือการรวมจิตเป็นหนึ่ง

เดียวคือความตื่นเต้นและความวอกแวกไปที่อื่น และเหตุที่ทำ�ให้จิต

ไม่แจ่มใสนั้นก็เพร�ะก�รที่จิตตกภวังค์ ดังนั้นห�กรู้สึกซึมๆ เซื่องๆ 

และเนือยๆ แปลว่�จิตอยู่ในภาวะตกภวังคแ์ล้ว เราต้องปลุกให้จิตใจ

กลับมากระฉับกระเฉงเหมือนเก่า ห�กทำ�ได้เร�จะรู้สึกฮึกเหิมขึ้น แต่

ถ�้ม�กไปกอ็�จทำ�ใหต้ืน่เตน้และวอกแวกได ้ดงันัน้กป็รบัจติใจให้กลบั

มามีชีวิตชีวา นี้ต้องระมัดระวัง จะต้องทำาให้สมดุลย์ระหว่างสองข้ัว 

ข้ัวหน่ึงคือก�รรู้สึกต่ืนเต้นอย่�งม�กหรืออีกท�งหน่ึงคือเซ่ืองซึมไปเลย 

สำาคัญมาก เรื่องการสร้างสมาธิ เอกัคคตาสมาธิ

สำ�หรับผู้ที่ศึกษ�พุทธศ�สน�ในฐ�นะที่เป็นศ�สตร์ หรือศึกษ�

อยู่ต�มวัดและอ่ืนๆ คุณต้องสร้�งให้เกิดสม�ธิขึ้นด้วย เร�มักจะ

พูดกันว่� “การปฏิบัติเช่นนี้เป็นเรื่องที่ทำากันอยู่ทั่วไปทั้งในกลุ่มชาว

พุทธและไม่ใช่พุทธ ไม่ใช่เร่ืองสลักสำาคัญอะไร” แต่ห�กปร�ศจ�กสม�ธิ

แล้ว ห�กไม่มีเอกัคคต�สม�ธิ เป็นส่ิงท่ีสร้�งได้ย�กม�ก แต่เร�ชอบพูด
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ถึงกัน อาตมาพูดจากประสบการณ์เลยก็ได้ อ�ตม�ไม่ได้จะบอกว่�อ�ตม�

มีสม�ธิสูง แต่อ�ตม�จะขอบอกจ�กประสบก�รณ์ตรงท่ีอ�ตม�มี ว่าเรา 

ไม่ควรทอดท้ิงการทำาสมาธิหรือดูแคลนการปฏิบัติเพ่ือสร้างเสริมสมาธิ 

เอกัคคตาสมาธิ ห�กคุณเร่ิมคุณจะค่อยๆ พัฒน�ข้ึนไปเร่ือยๆ

อ�ตม�รูจั้กช�วตะวนัตกบ�งคน ผูส้�ม�รถอยูใ่นเอกคัคต�สม�ธไิด้

เปน็เวล�หนึ่งหรือสองชั่วโมง เมื่อเข�ใชก้�รทำ�สม�ธิแบบนี้กับตันตระ

สม�ธิ เข�จะมโีอก�สดนัใหพ้ลงัง�นเคลือ่นไปทีช่อ่งตรงกล�งลำ�ตวัและ

ที่อื่นๆ แม้พวกเข�ไม่ได้เกิดในประเทศพุทธ แต่เข�ส�ม�รถจดจ่ออยู่

กบัวัตถุใดวัตถุหนึง่เพยีงจดุเดยีวไดเ้ปน็เวล�หนึง่หรอืสองชัว่โมง ขณะ

ที่พวกเร�ช�วพุทธเองยังทำ�อย่�งนั้นไม่ได้ เพร�ะฉะนั้นสำ�หรับพวก

คุณ ช�วไทย คุณต้องพัฒน�ขึ้นม�ให้ได้คุณต้องทำ�สม�ธิ แต่คุณต้อง

เข้�ใจด้วยว่�การทำาเอกัคคตาสมาธิไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่ทำาสมาธิ

เพื่อพัฒนาวิปัสสนาญาณ ดังนั้นไม่ว่�จะทำ�สม�ธิแบบไหนหรือจะมี

ประสบก�รณ์กับธรรมะในรูปใด เช่น อ�จเป็นการเจริญสติปัฏฐาน 

หรืออะไรก็ตาม จำาเป็นต้องฝึกสมาธิ และการทำาสมาธิมีผลมากมาย

เหลอืเกนิ เพราะฉะนัน้การละเลยการทำาสมาธนิัน้หรอืการสัง่สมสมาธิ

นั้นถือว่าไม่ถูกต้อง

เราทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเป็นพระพุทธเจ้า ดังน้ันเราต้องเห็น

ศักยภาพน้ีภายในตัวเราเสียก่อน อย่�งท่ีมีคำ�กล่�วว่� ก�รบรรลุธรรม

น้ันยกให้กันไม่ได้ ไม่มีใครเป็นเจ้�ของ แต่เม่ือเร�เข้�ใจธรรมช�ติของ

จิตอย่�งถ่องแท้ ก็เรียกว่�ได้สภ�วะของก�รเป็นพระพุทธเจ้� ดังน้ัน

ก�รปฏิบัติท้ังหล�ยท้ังปวงท่ีเก่ียวกับ พระวินัยหรือ ปาฏิโมกข์ และ 

โพธิสัตว์ และตันตระ เร�ต้องคิดถึงคุณสมบัติท่ีเร�จะสร้�งสมข้ึนม�ได้

และพัฒน�จิตของคุณให้สูงขึ้น และจ�กสภ�วะจิตที่เซื่องซึมหรือ 

เวล�ที่เร�จิตตกและอื่นๆ 

เพร�ะฉะนั้นก่อนไปทำางาน ลองทำาสมาธิแบบโพธิจิตสัก ๑๐-๑๕ 

นาที ให้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นเกราะคุ้มครอง เจริญสติ- 
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ปัฏฐานและโพธิจิต และจ�กนั้นทำ�สม�ธิห�กเร�ได้เริ่ม เร�จะค่อยๆ 

ทำ�ได้เอง จะก้�วหน้� คิดว่�ได้กล่�วม�ครบหมดแล้วนะ

ดังน้ันในตำ�ร�น้ี มีคำ�อธิบ�ยอย่�งละเอียดเก่ียวกับก�รทำ�สม�ธิ 

เป็นตำ�ร�ท่ีเขียนโดยอ�จ�รย์ช�วอินเดีย ดังน้ันเม่ือเร�สร้�งสม�ธิข้ึนม� 

เท่�กับว่�เร�ก้�วเข้�สู่ สิ ่งที ่เรียกว่� กระบวนการ ๙ ขั้นตอน เป็น 

กระบวนการทางสมอง ก่อนอื่นเพ่งจิตไปที่วัตถุ จ�กนั้นเพ่งจิตไป

เรื่อยๆ ในคร�วแรกๆ เร�อ�จไม่ส�ม�รถจดจ่ออยู่กับวัตถุนั้นได้แม้

เพียงหนึง่น�ที แตจ่�กนัน้เม่ือเร�เร่ิมชนิ กบัก�รทำ�สม�ธ ิเร�จะจดจอ่

กับสิ่งนั้นได้น�นขึ้นเรื่อยๆ อ�จเป็น ๑๐ ๒๐ หรือ ๓๐ น�ทีก็ได้ และ

แม้หลังจ�กนั้นไปแล้ว ใจอ�จวอกแวกไปที่อื่น อ�จรู้สึกเฉื่อยช�ขึ้นม� 

และเมื่ออ�รมณ์เหล่�นี้ปร�กฏ ก็ให้รู้ เพร�ะสิ่งเหล่�นี้เป็นเครื่องกั้น

ขว�งสม�ธิ และเมื่อเร�ตระหนักรู้ เร�จะพย�ย�มแก้ไขทันที คือพ�

ใจกลับม�ที่วัตถุที่เพ่งอยู่ ดังนั้นก�รย้�ยจิตกลับม�ที่ฐ�นที่ตั้ง จึงเป็น

สิ่งที่ต้องทำ�เป็นลำ�ดับที่ส�ม 

และหลังจ�กที่ทำ�สม�ธิเป็นแล้ว เร�ก็ยังอ�จมีคว�มเซื่องซึมเกิด

ขึ้นได้บ้�ง จึงต้องขจัดมันออกไป และเม่ือผ่�นขั้นตอนเหล่�นี้จนม�

ถึงขั้นที่ ๘ ในขั้นนี้เราจะทำาเอกัคคตาสมาธิได้โดยจิตไม่สอดส่ายไป

ที่อื่นและไม่มีความตื่นเต้นเกิดขึ้นอีก ไม่เซื่องซึมอีก เท่�กับว่�จิตมี

พลังที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นอย่�งดีแล้ว จ�กนั้นเร�ก็จะ

ส�ม�รถใช้วิธีแบบของตันตระได้

ทัง้หมดนีก้เ็ปน็เรือ่งของก�รสัง่สมสม�ธ ิและเมือ่คณุพัฒน�สม�ธิ

ไปถึงขั้นที่ ๙ เท่ากับเราได้ความอ่อนตัวของกายและจิต ความสุขที่

เกิดขึ้นจะมาจากความอ่อนตัวนี้ และสิ่งที่ได้ตามมาก็คือสมาธิที่เกิด

ขึ้นจากสภาวะจิตเช่นนี้
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คำาสอนพระพุทธองค์…
แสดงให้เห็นความเป็นเช่นนั้นเองอย่างชัดเจน

(องคด์าไลลามะทรงอา่นขอ้ความในหนงัสอืวถิปีฏบิตัขิองพระโพธสิตัว ์๓๗ 

ประการ เล่มแดง หน้า ๙ และอธิบายเพิ่มเติม)

“เม่ือเข้าใจเร่ืองจิตสงบแล้ว ให้ทำาสมาธิโดยตามดูตามรู้ส่ิงเหล่าน้ี 

ได้แก่ คำาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซ่ึงเป็นคำาสอนท่ีสมบูรณ์ 

คำาสอนเหล่าน้ีแสดงให้เห็นความเป็นเช่นน้ันเองอย่างชัดเจนท้ังโดยตรง

และโดยอ้อม”

ความเป็นเช่นนั้นเอง หรือตถตา ต�มทฤษฎีของสันสกฤตเรียก 

อนาตมัน คว�มไม่มีตัวไม่มีตน อีกคำ�หนึ่งคือสุญญตา

(องค์ดาไลลามะทรงบรรยายเป็นภาษาทิเบต ล่ามแปลภาษาอังกฤษ)

คำ�สอนของสมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้� ทั้งหมด 8๔,๐๐๐ พระ

ธรรมขันธ์ คำ�สอนต่�งๆ เหล่�นี้เป็นวิธีที่นำ�ไปสู่สภ�วะ เป็นสภ�วะที่

สงูกว�่ซึง่ท�่นไดค้น้พบ เปน็หนท�งทีจ่ะดบัคว�มไม่รู้ ไดแ้ก ่จติทีส่อด

ส่�ยไม่เป็นหนึ่งและผลที่ต�มม� คว�มไม่รู้และจิตที่ไม่มั่นคงนี้ ต้อง

ขจัดออกไปด้วยคว�มเข้�ใจในเรื่องคว�มว่�งและก�รไม่ยึดมั่นในตัว

ตน แล้วคำ�สอนทั้งปวงก็ม�จบลงที่คว�มเป็นเช่นนั้นเอง หรือจะกล่�ว

ว่�คำ�สอนทัง้ปวงไหลม�รวมกนัทีเ่รือ่งคว�มเปน็เชน่นัน้เอง กอ่นอืน่ คำ�

กล่�วว่� “คำาสอนทั้งปวงนำาพวกเราสู่เรื่องความเป็นเช่นนั้นเอง” แรก

เริ่มเป็นคว�มเข้�ใจเรื่องอนิจจัง และธรรมช�ติของทุกข์ และอื่นๆ ก็

มีไว้เพื่อให้เร�ได้เข้�ใจเรื่องของคว�มว่�ง

“โยคีควรศึกษาตามแนวทางนี้ เราไม่พิจารณาบุคคลแยกจากรูป

ขันธ์และอรูปขันธ์ ธาตุต่างๆ และอายตนะ ในความเป็นจริงบุคคล

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งเหล่านี้แยกกันไม่ได้”

นี้เป็นเรื่องของอนาตมัน หรือความไม่มีตัวไม่มีตน 

ดังนั้นพระพุทธศาสนาสอนหลักสี่ประการ คือสิ่งทั้งปวง
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ล้วนเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ สิ่งท้ังปวงเป็น
อนัตตา ไม่มีตัวไม่มีตน และนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

ในเรือ่งอนจิจัง หรือคว�มไม่เทีย่งนี ้เกีย่วโยงกบัเร่ืองของธ�ตทุีม่�

ประกอบกัน ท้ังท่ีสงัเกตไดย้�กและทีเ่หน็เปน็กลุม่กอ้นชดัเจน เชน่ ก�ร

เปลี่ยนแปลงที่เร�เห็นได้ชัดเจน คว�มเปลี่ยนแปลงแบบที่เร�เห็นเป็น

คว�มต�ย และอืน่ๆ และยงัมคีว�มเปลีย่นแปลงทีเ่กดิในบ้�น ในอ�ค�ร 

และอ่ืนๆ ก�รเส่ือมสล�ยไป แต่สำ�หรับก�รเปล่ียนแปลงแบบท่ีสังเกตได้

ย�กไม่ปร�กฏให้เห็นโดยง่�ย...สำ�หรับก�รเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชัดน้ัน 

ต้องเกิดต�มเหตุปัจจัย เร�เห็นได้จ�กร่�งก�ยของเด็กๆ และคนเฒ่�

คนแก่ ก�รเปล่ียนแปลงน้ันกินเวล�หล�ยวัน หล�ยปีหล�ยสัปด�ห์ หล�ย

ช่ัวโมง หล�ยน�ที หล�ยวิน�ที ในแต่ละขณะสรรพส่ิงเปลี่ยนแปลงไป 

ก�รเปลีย่นแปลงในแตล่ะขณะ ทีเ่กดิขึน้กบัสรรพสิง่ ก�รเปลีย่นแปลง

อย่�งทีละน้อย เป็นอนิจจัง แบบที่สังเกตเห็นได้ย�ก แต่สำ�หรับก�ร

เปลี่ยนแปลงแบบที่เห็นได้ชัดเจน เร�พบได้เวล�ของบ�งอย่�งพบกับ

สิ่งขว�งกั้น อุปสรรคที่มีขึ้นทันทีทันใด และทำ�ให้สิ่งนั้นถูกทำ�ล�ยไป 

หรือเมื่อเหตุปัจจัยหมดไป เร�ก็จะได้เห็นจุดจบแห่งผลของมัน แต่

เร�ตอ้งเข�้ใจว�่ก�รเปลีย่นแปลงแบบเหน็ไดย้�กนีเ้กดิขึน้ทุกขณะ ไม่

จำ�เป็นต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องม�ทำ�ให้เปลี่ยน ก�รเปลี่ยนแปลงในทุก

ขณะของสรรพสิ่งแบบนี้ เกิดขึ้นทุกขณะจิต แม้แต่สัตว์ยังรู้ว่�มีก�ร

เปลี่ยนแปลงในแบบเป็นกลุ่มก้อนชัดเจน แต่ก�รเปลี่ยนแปลงแบบไม่

เด่นชัดนั้นก็ยังคงเกิดอยู่ตลอดเวล� การเปลี่ยนแปลงในทุกขณะ เป็น

สิง่ทีเ่ราควรตอ้งระลกึรู้อยูเ่สมอในใจของเรา เพือ่เร�จะไดเ้ข�้ใจว�่ห�ก

ไมม่กี�รเปลีย่นแปลงแบบไม่เดน่ชดันีก้จ็ะไม่มีวนัเกดิก�รเปลีย่นแปลง

แบบทีเ่หน็ไดช้ดัไดเ้ลย ดงันัน้ก�รทีบ่�งสิง่เกดิมขีึน้ ณ ขณะหนึง่ และ

ไม่มีอยู่ในอีกขณะหนึ่งนั้น ก็เป็นเพียงเพร�ะว่�ของสิ่งนั้นเป็นอนิจจัง 

ไม่เที่ยง ไม่อ�จทรงสภ�พอยู่ได้ตลอดไป ดังนั้นมันจึง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ 

และดับไป เป็นธรรมดา มีเหตุผลใช่ไหม
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ก�รเปลี่ยนแปลงในแต่ละขณะนั้นมิได้มีเหตุม�จ�กปัจจัยท่ีส�ม 

มันเป็นธรรมช�ติของสิ่งที่มีอยู่ เป็นธรรมช�ติที่จะมีก�รเปลี่ยนแปลง

ในทุกขณะ น้ันเป็นก�รเปล่ียนแปลงแบบเห็นได้ย�ก...ก�รเปล่ียนแปลง

ทุกขณะ ไม่มีพลังอำ�น�จใดๆ จะหยุดย้ังมันได้ เปล่ียนไปเร่ือยๆ น้ันเปน็

อนิจจังในขั้นที่เห็นได้ไม่ง่�ยเลย ขณะนี้นักฟิสิกส์นิวเคลียร์ทราบแล้ว

ว่า ทุกสิ่งแม้แต่หินในระดับเล็กที่สุด อนุภาค ก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่

ตลอดเวลา เป็นเช่นนั้น

ดังนั้นก�รเปลี่ยนแปลงในแต่ละขณะ อนิจจัง อนิจจังในระดับ

ที่สังเกตเห็นได้ย�ก นั้นเป็นพื้นฐ�นในเรื่องของก�รเปลี่ยนแปลง 

โลกทั้งโลก จักรว�ลทั้งจักรว�ล ทั้งระบบสุริยะจักรว�ล ทุกสิ่ง มี

ก�รเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัด เร�เห็นอยู่ เป็นก�รเปลี่ยนแปลงที่มี 

พื้นฐ�นจ�กก�รเปลี่ยนแปลงแต่ละขณะนี้เอง

อนัตตา สองระดับ

(องค์ดาไลลามะทรงอ่านข้อความย่อหน้าท่ี ๓ ในหน้าท่ี ๙ เป็นภาษาทิเบต)

คร�วนีม้�ถงึยอ่หน�้ที ่๓ ในหน�้ ๙ สอนในเรือ่งระดบัของ อนตัตา 

สองระดับ ระดับแรกเป็นเรื่องของการไม่มีตัวไม่มีตนในส่วนที่ว่�ด้วย

ความไมเ่ทีย่งของตวัตน ขณะทีผู่ท้ีไ่มไ่ดน้บัถอืพทุธกล�่วว�่...เชือ่ว�่...

ยกเอ�ทฤษฎอีะตอมหรือวญิญ�ณม�อ้�งว�่ ขนัธ ์คอื กายและจติ เปน็

ของไม่เที่ยง แต่ อ�ตมัน ไม่เปลี่ยนแปลง อย่�งที่ได้กล่�วไปเมื่อเช้� 

ตัวตนที่ไม่เปลี่ยนแปลง ที่เที่ยงและที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวประเภทนี้ 

ท่ีเรียกว่� ทฤษฎีอาตมัน ม�จ�กปรัชญ�คว�มเชื่อที่ว่�จิตเดิมแท้ไม่

ยึดถือตัวตน ตัวตนที่เที่ยง เป็นหนึ่งเดียว และสมบูรณ์พร้อมในตัว

เอง ที่เกิดขึ้นม�พร้อมกับเร� ที่กล่�วเช่นนี้หม�ยคว�มว่� เมื่อไม่มีตัว

ไม่มีตน บุคคลจะไม่ส�ม�รถทรงสภ�พอยู่ภ�ยในขันธ์ได้ และเร�ก็ไม่

ส�ม�รถช้ีว่�ส่ิงอ่ืนนอกจ�กขันธ์เป็นบุคคลได้อีกแล้ว เม่ือมีคว�มเช่ือม่ันคง

เช่นน้ันแล้ว เป็นส่ิงสำ�คัญม�ก ตรรกะเป็นส่ิงสำ�คัญม�กในพุทธศ�สน� 
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เม่ือเร�กล่�วอะไรบ�งอย่�ง ยืนยันเร่ืองบ�งเร่ือง ห�กมีอะไรท่ีไม่สมเหตุ

สมผล ก็ถือเป็นคว�มบกพร่องในท�งตรรกะ เร�จึงไม่ส�ม�รถเสนอ

คว�มคิดที่ว�่ ขันธ์ ไม่ว่�จะเป็นรูปขันธ์หรืออรูปขันธ์ว่�เป็นตัวตนได้ น้ี

เร่ืองหน่ึง อีกเร่ืองหน่ึงเป็นก�รล้มล้�งประเด็นท่ีว่� มีอัตต�ตัวตนอยู่อย่�ง

ม่ันคงแน่นหน� และอยู่ได้ลำ�พังแต่ผู้เดียวโดยไม่ต้องอิงอ�ศัยสิ่งอื่นใด 

เร�มกัมสีญัช�ตญ�ณทีจ่ะนอ้มไปเชือ่เชน่นัน้ เชน่ ห�กมคีนม�บอกว�่ 

ฉันอย�กจะเปลี่ยนร่�งก�ยของฉัน ห�กมีคนพูดว่�เข�ต้องก�รเปลี่ยน

ร�่งก�ยกบัพวกเร� และเมือ่เร�เหน็ว�่จะมอีนัตร�ยเกดิขึน้กบัร�่งก�ย

ที่เร�มีอยู่นี้ เร�ก็อ�จจะบอกว่� “เอาสิ ฉันก็อยากจะเปลี่ยนร่างกาย

นี้กับคุณ” แสดงว่�มีวิธีคิดแบบนี้อยู่ในส่วนลึกของจิตใจเร� ที่ยึดมั่น

บุคคลตัวตน ท่ีมีอยู่ เป็นอยู่ เร�มักกล่�วว่�แม้ว่�ในคว�มเป็นจริงเร�จะ

สุขภ�พดีได้ ร่�งก�ยและจิตใจของเร�ต้องมีสุขภ�พดี แต่เร�มักพูดว่� 

“ฉันมีสุขภาพดี” แปลว่�นอกจ�กเร�จะรู้ว่� มีก�ยมีใจแล้ว เร�ยังคิดว่�

มี ตัวตน บุคคลอยู่ด้วย น้ันคือก�รคิดแบบยึดม่ันในตัวตน แล้วเม่ือเร�

กล่�วว่� อะไรบ�งอย่�งสวย ดึงดูดใจ หรือไม่น่�รักใคร่ น้ันก็เป็นก�รพูด

โดยยึดโยงกับตัวตนของคุณ จริงๆ เม่ือพูดอย่�งน้ัน เร�คิดว่� ส่ิงน้ันไม่

น่�รักใคร่สำ�หรับตัวฉัน ยึดโยงกับตัวเร�เอง และเม่ือเร�พูดว่�สวยหรือ

ไม่สวยก็เช่นกัน เป็นก�รพูดแบบยึดโยงกับตัวเร�เอง เร�ไม่ได้กล่�วว่�

มันสวยเพร�ะว่�มันสวยสำ�หรับใครอ่ืน และเวล�ท่ีเร�เกลียดชังก็เพร�ะ

ใครบ�งคนดูน่�รังเกียจสำ�หรับเร�เองอีกเช่นกัน เร�เกิดอ�รมณ์ผูกพัน

กับคนหนึ่งเพร�ะเข�ดูดีสำ�หรับเร� ก�รยึดโยงสิ่งต่�งๆ เข้�กับตัวตน

ของเร�จึงมีกระบวนก�รป้องกันตัวหรืออ�รมณ์อื่นๆ เกิดขึ้น ดังนั้นมี 

“ฉัน” บุคคลที่มีของสวยๆ ง�มๆ หรือ น่�เกลียดน่�ชัง และเร�ก็จะ

เกิดรักหรือชังไปต�มนั้น เพร�ะฉะนั้นห�กใครยึดม่ันในตัวตนม�ก เร�

จะต้องระวังม�กๆ ห�กจะพูดติดตลกกับบุคคลน้ันบ้�ง ต่อหน้�เข�เลย 

แต่สำ�หรับคนท่ีผ่อนคล�ยสบ�ยๆ พวกเข�ก็จะไม่โกรธคุณง่�ยๆ แม้เร�

จะพูดตลกเก่ียวกับตัวเข� แต่สำ�หรับคนที่ยึดถือตัวตนม�ก ก็จะคิดแต่ 
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“ฉัน ฉัน ฉัน” จะไปยั่วคนพวกน้ีไม่ได้ แม้ก�รพูดผิดสักเล็กน้อยก็อ�จ

ทำ�ให้เข�โกรธข้ึนม�ได้

ดังนั้นยิ่งเร�มี “ตัวฉัน” รุนแรงม�กเท่�ไร ก็เท่�กับว่�เร�ยึดมั่นใน

ตัวตน มีคว�มโกรธ และมีอะไรต่ออะไรม�ก คว�มอิจฉ�ริษย� สิ่งที่

ต�มม�คือ การมีทัศนคตแิบบเอาตนเองเปน็ศนูยก์ลาง รักตวัเอง แลว้

สิ่งเหล่�นี้เป็นบ่อเกิดของคว�มทุกข์ทั้งหล�ยทั้งปวง ในพระสูตรหนึ่ง 

พระพุทธองค์ตรัสว่� จิตเรื่องของ “ตัวฉัน” เป็นเสมือนปีศาจ และนี้

เป็นรากเหง้าของความเห็นผิดทั้งหลาย และรูปขันธ์และอรูปขันธ์โดย

ตวัของมันเองแลว้ไม่มคีวามยดึมัน่ในตวัตนเชน่นีแ้ละคว�มขอ้นีป้ร�กฏ

ในบ�ลีด้วย ข้อคว�มตอนนี้รู้จักกันดีในหมู่พุทธศ�สนิกชน

ดังนั้นเมื่อเร�เกิดคว�มรู้สึกยึดม่ันในตัวตนขึ้นม� “ตัวฉัน”  

“ตัวฉัน ในแบบที่เกิดขึ้นโดดๆ โดยลำ�พัง ไม่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งอื่นใด” 

ให้รู้ว่� ตัวตนแบบนี้ก่อให้เกิดจิตที่สอดส่�ยไป เช่น การยึดมั่น 

โลภะ โทสะ และอื่น ๆ เมื่อไรก็ต�มที่เร�เห็นว่�สรรพสิ่งเกิดขึ้นม�

โดยลำ�พังโดด ๆ ก็จะคิดไปว่� “ตัวฉัน” หรือ “บุคคลนี้” เกิดขึ้นม�

โดยลำ�พังเช่นกัน เร�ก็จะมีแนวโน้มที่จะห�บ�งสิ่งที่จะช้ีว่�มีตัวตน

อยู่ในขันธ์ทั้งหล�ย ในตำ�ร�พุทธศ�สน�หล�ยๆ เล่ม เรื่องของจิต 

สัมผัสท่ีหก มีก�รระบุว่�จิตคือ “ตัวบุคคล” ขณะที่ค่�ยที่ยึดหลัก

ปรัชญ�ที่มิได้มีก�รยืนยันในเร่ือง “ตัวตนที่มีอยู่ เป็นเอกเทศ”  

กล่�วว่� ตัวตน หรือบุคคลนั้นเป็นเพียงการตั้งชื่อขึ้นมาเรียกรูปขันธ์

และอรูปขันธ์เท่านั้น แต่คว�มจริงไม่มีบุคคลหรือตัวตนท่ีจะพบได้

ภ�ยในขันธ์ทั้งหล�ยนั้นบุคคลนั้นเป็นเพียงก�รตั้งชื่อขึ้นม� ค่�ยท�ง

ปรัชญ�นี้จึงไม่มีแม้แต่ ตัวตนในแบบที่ถือกันโดยดั้งเดิม จะเข้�ใจ

เร่ืองนี้ได้ ต้องมีก�รศึกษ�วิจัยกันอย่�งจริงจัง ไม่ใช่เร่ืองที่จะเข้�ใจ

กันง่�ยๆ

และบ�งค่�ยคว�มคิดในหมู่ผู้ศึกษ�พุทธศ�สน�เอง กล่�วว่�  

ตัวตน หรือ บุคคลเป็นสิ่งที่แสดงออกไม่ได้ เมื่อเข�กล่�วอย่�งนี้ 
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เข�ก็กล่�วต่ออีกว่� ตัวตนมิได้เป็นหนึ่งเดียวกับขันธ์ หรือต่�งจ�ก

ขันธ์ และห�กมีตัวตน ตัวตนนั้นก็ไม่เป็นหนึ่งเดียวกับขันธ์หรือต่�ง

จ�กขันธ์ ดังนั้นคุณจึงต้องยืนยันว่�มีบ�งสิ่งบ�งอย่�ง สิ่งที่ส�ม ซึ่ง

เป็นเรื่องย�ก ในค่ายมาธยมิกะ เข�กล่�วว่�ไม่มี...พวกเข�อธิบาย

อนัตตาโดยยึดโยงกับบุคคล และวัตถุที่บุคคลมองเห็น และวัตถุอื่นๆ 

หรือปรากฏการณ์อื่นๆ ดังนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคล พวกเข�ก็

อธิบ�ยเรื่องคว�มไม่มีตัวตนไว้ด้วย และส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุหรือ

ปร�กฏก�รณ์ พวกเข�ก็อธิบ�ยถึงคว�มไม่มีตัวตนของปร�กฏก�รณ์ 

และมีคว�มแตกต่�งกันระหว่�งคว�มไม่มีตัวตนของบุคคลและคว�ม

ไม่มีตัวตนของปร�กฏก�รณ์ ห�กศึกษ�ตำ�ร�เหล่�นี้เร�ก็จะเข้�ใจ

เรื่องอนัตต� ไม่มองว่�เป็น อนัตต�ทั้งหล�ย และเร�จะเข้�ใจว่�มี

การยึดมั่นในตัวตนสองแบบ คือ การยึดมั่นในบุคคลตัวตน การยึด

มั่นในตัวตนของปรากฏการณ์ ก�รยึดมั่นทั้งสองนี้ จะก้�วข้�มไปได้ 

มีก�รสอนเรื่องก�รถอนจ�กก�รยึดมั่นในตัวตนทั้งสองนี้ และคว�ม

เข้�ใจเกี่ยวกับก�รไม่ยึดมั่นทั้งสองนี้ โดยช่วยให้เร�ส�ม�รถไถ่ถอน

คว�มยึดมั่นท้ังสองแบบ และในบรรด�ผู้ที่สอนเรื่องก�รไม่ยึดมั่นทั้ง

สองประเภท พวกท่�นก็ได้อธิบ�ยไว้ว่�มีระดับของก�รไถ่ถอนในก�ร

ยึดม่ันท้ังสองด้วย เวล�ท่ีอ�ตม�ไม่ต้องอ่�นจ�กตำ�ร� ดูจะง่�ยกว่�นะ

เราควรจะมาทำาความเข้าใจนิกายต่างๆ

อ�ตม�คิดว่� อย่�งนี้นะ มีพระภิกษุด้วยใช่ไหม พระภิกษุจ�ก

ประเทศไทย แล้วมีพระภิกษุนิก�ยเถรว�ทไหม อ�ตม�คิดอะไรขึ้น

ม�ได้อย่�งหนึ่งหลังจ�กก�รประชุมนี้ แน่นอน อ�ตม�ก็จะไป และ

นักแปลของเร�ก็เป็นพระภิกษุและนักวิช�ก�รด้วย อ�ตม�คิดว่�

สำ�หรับในแง่คว�มรู้นะ นักแปลของเร�อ�จมีคว�มรู้ม�กกว่�อ�ตม�

ก็เป็นได้ เพร�ะพวกเข�ศึกษ�เล่�เรียนอยู่ตั้งหล�ยปี ของอ�ตม�



๙๐ ๙๑

ดาไลลามะ สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย

เอง อ�ตม�เรียนอยู่เพียง ๑๓ ปีเท่�นั้น แต่พวกเข� อ�ตม�คิดว่�  

คงอย่�งน้อย ๑๕-๒๐ ปี เอ�เถอะ ม�ถกกัน แนวท�งของพระทิเบต 

แนวท�งเถรว�ท และพระจ�กประเทศจีน มีพระจ�กประเทศจีนด้วย 

เห็นไหมนิก�ยเหล่�นี้ ที่เร�มีเหมือนกันคือพระวินัย และคว�มแตก

ต่�งเล็กๆ น้อยๆ อื่นๆ อ�ตม�คิดว่�จะมีคุณค่�อย่�งยิ่งห�กเร�ได้

ม�คุยกัน อะไรคือคว�มเหมือน อะไรคือคว�มต่�ง...

เห็นไหม อ�ตม�คิดว่�สำ�คัญม�กๆ เลยนะ เราควรจะมา

ทำาความเข้าใจนิกายต่างๆ ดูว่�ในเร่ืองวินัย นิก�ยอ่ืนมีว่�อย่�งไร  

ไม่อย่�งน้ัน เห็นไหม อย่�งนักวิช�ก�รช�วตะวันตก มีก�รให้ข้อมูลผิดๆ 

ในศตวรรษท่ีผ่�นม� ศตวรรษท่ี ๒๐ หนังสือบ�งเล่มบรรย�ยไว้ว่� 

พุทธศ�สน�แบบทิเบต น้ันเป็น ลามะอิสซึม (Lamaism) ไม่ใช่พุทธแท้ 

แล้วคนก็มีคว�มรู้สึกไปว่� สำาหรับการปฏิบัติในพุทธศาสนาแบบ

ทิเบตน้ัน พระวินัยไม่ใช่เร่ืองสำาคัญ ความเช่ือน้ีผิดโดยส้ินเชิง พระวินัย

เป็นพ้ืนฐานของพุทธธรรม มีผู้ปฏิบัติธรรมท่ีเป็นฆร�ว�ส อุบ�สก 

อุบ�สิก� ต้ังแต่คร้ังพุทธก�ลก็มีอุบ�สก อุบ�สิก�แล้ว แต่ส่วนใหญ่แล้ว

คือพระ ได้แก่ ภิกษุและส�มเณร สำ�หรับพุทธศ�สน�ของทิเบต มีอ�ยุ

เป็นพันปีแล้วนะ ผู้นับถือศ�สน�พุทธแบบทิเบตน้ี ส่วนใหญ่ศึกษ�ต�ม

แนวท�งของน�ลันท� ส่งต่อกันม�หล�ยชั่วอ�ยุคน พระภิกษุ และ

ส่วนใหญ่อ�จ�รย์ที่ม�จ�กน�ลันท� เป็นพระภิกษุ เป็นเวล�ม�กกว่� 

๒,๐๐๐ ปี พุทธศ�สน�นั้นหลักๆ แล้ว มีพระภิกษุเป็นผู้สืบทอด  

พระภิกษุที่ปฏิบัติต�มพระวินัย

และสำาหรับช่ือเรียก มหายานและหินยานนั้น ก็ทำาให้เกิดความ

เข้าใจผิดมากมาย อย่�งของเร� เร�ควรรู้ก�รปฏิบัติอย่�งจริงจังของ

ผู้ปฏิบัติธรรมต�มแนวท�งเถรว�ท วิเศษทีเดียว อ�ตม�ได้ยินม� 

พระภิกษุชราในประเทศพม่าและประเทศไทย มีผู้ได้รับการยอมรับ

ว่าเป็นอรหันต์ วิเศษเหลือเกิน ดังนั้นในพุทธศาสนานิกายทิเบต  

เราก็มีผู้ที่มีประสบการณ์ที่เหนือธรรมดา เราจึงน่าจะได้ทำาความรู้จัก
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พุทธศาสนาต่างนิกายกันอย่างชัดเจน จะทำ�เช่นนั้นได้ อ�ตม�คิดว่�

เร�ควรจะได้อภิปร�ยกันในเรื่องก�รปฏิบัติต�มพระวินัย ซึ่งถือเป็น

พื้นฐ�นของพุทธธรรม และเป็นก�รปฏิบัติที่มีอยู่ทั่วไป

มนษุย์เราตอ้งการความรกัความเมตาจากเพื่อนมนษุย์ดว้ยกนั

(องค์ดาไลลามะทรงบรรยายธรรมในช่วงเช้าของวันที่สอง)

อ�ตม�อย�กจะแสดงคว�มคิดเห็น ตลอดท้ังวันน้ี...ในเร่ืองระดับโลก 

อ�ตม�รู้สึกว่�หล�ยพันปีก่อน มีก�รเน้นย้ำ�ในเร่ืองของศ�สน� รวมท้ัง 

พุทธธรรม โดยค�ดหวังว่�ทุกส่ิงจะสำ�เร็จได้ด้วยก�รสวดมนต์ภ�วน� 

แล้วม� ๒-๓ ศตวรรษให้หลัง ก็มีก�รพัฒน�ท�งด้�นเทคโนโลยี  

ดังนั้นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี นำ�หล�ยสิ่งม�ให้ได้ทันทีทันใด

อย่�งใจต้องก�ร ไม่ต้องสวดมนต์เพื่อให้ได้สิ่งเหล่�นั้นม�อีกต่อไป 

เพียงรอให้เทคโนโลยีพัฒน�ไปถึงก็จะได้สิ่งที่ต้องก�รทันที จึงเป็น

ธรรมด�อยู่ เองที่ผู้คนจะหันไปให้คว�มสนใจวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ แล้วในช่วงหลังของศตวรรษที่ ๒๐ อ�ตม�คิดว่� 

รวมทั้งประเทศไทยด้วยนะ คือรวมทั้งการพัฒนาในเชิงวัตถุในกลุ่ม

ประเทศในเอเชีย คุณพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ เราเริ่ม

จะค่อยๆ เข้าใจหรือประสบกับข้อจำากัดของวัตถุ เราเป็นเศรษฐีพันล้าน

ได้ รวยมาก แต่เราอาจไม่ได้มีความสุขจริงๆ เลย สำ�หรับคนไทยแล้ว 

บ�งทีคนธรรมด�ต�มหมู่บ้�นชนบท อ�จจะมีคว�มสงบท�งจิตใจ

ม�กกว่�คนไทยในเมืองที่เป็นเศรษฐีนะ ใช่ไหม มนุษย์เร�เป็นอย่�ง

นี้เองเราต้องการความรักจากมนุษย์ด้วยกัน ในระดับครอบครัวเร�มี

คว�มรักให้กันอย่�งเต็มเปี่ยมมีคว�มสุขม�ก และห�กได้รับคว�มรัก

จ�กเพื่อนด้วยก็จะยิ่งมีคว�มสุขยิ่งขึ้นไปอีก แม้ผู้ป่วยในโรงพย�บ�ล 

แวดล้อมด้วยหมอและพย�บ�ล ห�กท่�นเหล่�นี้แสดงคว�มรัก 

คว�มเมตต� ผู้ป่วยก็ย่อมรู้สึกดี แม้ร่�งก�ยจะยังเจ็บป่วย จริงไหม 
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เพร�ะฉะนั้นความรักจากเพื่อนมนุษย์มีความสำาคัญกับคนเรา สังคม

มนุษย์ แต่คร�วนี้มีเงินหรือโทรทัศน์ รถดีๆ พวกนี้แสดงคว�มรักต่อ

เร�ไม่ได้ จริงไหม อ�ตม�มักจะบอกคนที่มีแหวนเพชรที่ร�ค�แพงๆ 

บ�งวงอ�จจะประเมินค่�ไม่ได้ แพงม�ก ถ้�คุณจูบแหวนวงนั้น 

แหวนมันก็ไม่ส�ม�รถแสดงคว�มรักตอบกลับม�ได้ แต่หม�น้อย 

อ�จจะสกปรกนิดหน่อย ถ้�เร�มีเมตต�ต่อมัน มันจะรักเร�ตอบได้

ด้วยคว�มจริงใจ จริงไหม

ดังนั้นในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นช่วงต่อกับช่วงปล�ยศตวรรษที่ 

๒๐ อ�ตม�พบว่�ประเทศตะวันตกอย่างอเมริกา แคนาดา ยุโรป 

ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว และคน

หันมาสนใจเรื่องความสงบของจิตใจมากขึ้นเรื่อยๆ ศาสนาหลักๆ 

ของโลกล้วนแล้วแต่กล่าวถึงเรื่องเมตตา เรื่องความรัก เมื่อใดก็ต�ม

ท่ีเร�มีปัญห� เร�กล่�วถึงก�รให้อภัยเร�กล่�วถึงก�รยอมรับคว�ม

แตกต่�งของผู้อื่น ก�รเป็นภร�ดรภ�พ ต�มหลักศ�สน�ต่�ง ๆ ทุก

ศ�สน� มวลมนุษยชาติทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยจุดกำาเนิดเดียวกัน 

คือพระเจ้�องค์เดียว ศ�สน�อิสล�มศ�สน�ของช�วยิว และสำ�หรับ

พุทธศ�สน� เร�เชื่อเร่ืองกฎอิทัปปัจจยตา พระพุทธองค์ตรัสไว้

ว่�มนุษย์เราล้วนเหมือนกัน เท่าเทียมกัน ทุกคนต้องการความสุข  

ไม่ต้องการความทุกข์ ท่�นย้ำ�ว่�ห�กเป็นไปได้ต้องช่วยเหลือเกื้อกูล 

ผู้อื่น อย่�งน้อยต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น

นั้นเป็นส�รจ�กสมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้� อหิงสธรรม  

อหิงสธรรมจะเกิดได้ต้องมีเมตตามาก่อน เมตต�และอหิงสธรรมมีท่ี 

ม�จ�กแรงจูงใจ ชัดเจนไหม ดังนั้นแม้ในประเทศที่ไม่ได้นับถือพุทธ 

รวมถึงนักวิทย�ศ�สตร์บ�งคน เริ่มสนใจปรัชญ�พุทธศ�สน�  

พุทธศ�สตร์

สถ�นก�รณ์ในโลกปัจจุบันเป็นอย่�งนี้ ถือว่�นี้เป็นสิ่งที่คนเร�ทุก

วันนีดู้แลให้ร่างกายอยู่เย็นเป็นสุข แต่ดูแลให้จิตใจอยู่เย็นเป็นสุขด้วย 
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ในก�รดูแลร่�งก�ย สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ ที่เป็นวัตถุช่วยเร�

ได ้เร�ตอ้งดแูลร�่งก�ยไป แตจ่ะดแูลแตร่่�งก�ยอย�่งเดยีวและละเลย

จิตใจย่อมไม่ถูกต้อง ถ้�เร�เป็นสัตว์ ก็คงทำ�ได้ เพียงห�ที่อยู่ อ�ห�ร

ใหเ้พยีงพอ ไมม่สีิง่ใดรบกวนพวกมนักค็งมคีว�มสขุแลว้ แตม่นษุยเ์ร� 

เร�มจิีตใจท่ีซบัซอ้น ใชไ่หม เร�จงึไดพ้บเหน็ว�่มกี�รก�รทำ�ล�ยในรปู

แบบต่�งๆ ซึ่งมีที่ม�จ�กคว�มฉล�ดของมนุษย์นี้เอง อย่�งเหตุก�รณ์

ก่อก�รร้�ยในวันที่ ๑๑ กันย�ยน สัตว์อื่นทำ�ถึงอย่�งนั้นไม่ได้ มีแต่

มนุษย์เท่�นั้นที่ทำ�คว�มเสียห�ยอย่�งนั้นได้ เร�มีเทคโนโลยี มีก�ร

ศกึษ� ท่ีจะก่อคว�มพนิ�ศอย�่งนัน้ มนษุยท์ีมี่ปญัญ�ล้ำ�เลศินี ้มคีว�มรู้

ท�งวทิย�ศ�สตร ์เทคโนโลยอัีนทนัสมัย เหตกุ�รณ์ทัง้หมดนีบ้อกเร�ว�่ 

ถ้�เร�ไม่ดูแลรักษ�จิตใจอ�รมณ์ ปัญห�จะม�กขึ้นทุกขณะ นอกจ�ก

ปญัห�เรือ่งโลกรอ้นแลว้ ยงัมเีรือ่งสนึ�ม ิจะม�บอ่ยครัง้ขึน้เรือ่ยๆ โลก

ร้อนนี้ก็มีที่ม�จ�กคว�มฉล�ดปร�ดเปร่ืองของเร� วิเศษ เป็นเลิศ แต่ก็

เป็นท่ีม�ของปัญห�ด้วย น่�เสียด�ยจริงไหม

คร�วน้ีสำ�หรับช�วไทย เวียดน�ม จีน ญ่ีปุ่น เก�หลี พม่� ศรีลังก� 

กัมพูช� และล�ว เดิมทีประเทศเหล่�นี้เป็นประเทศพุทธทั้งหมด 

พวกเร�ในทิเบตและมองโกเลีย ในฐ�นะช�วพุทธเร�มิได้พย�ย�ม

เผยแพร่พุทธธรรมในชุมชนอื่นๆ เผยแพร่ออกไปคงไม่ดี พระพุทธ-

องค์ทรงเค�รพในคว�มเห็นต่�งทั้งหล�ย ดังนั้นเร�จึงไม่มีนโยบ�ย

เผยแพร่พุทธธรรม แต่เร�พย�ย�มรักษ�พุทธศ�สน�ไว้นับพันปี  

พุทธศ�สน�ในแนวท�งของเร� ชัดเจนนะ เพร�ะฉะน้ันพวกคุณคนไทย ใช้

สิ่งอำานวยความสะดวกสมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็ไม่ควรทอดท้ิงพระ

ธรรมคำาสอนของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เข�้ใจนะ ไดเ้วล�น้ำ�ช� 

แล้ว 
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หากไม่ปฏิบัติเราจะไม่ได้รับคุณค่าหรือประโยชน์อันใด
จากพระธรรมเลย

เมื่อว�นนี้ อย่�งที่อ�ตม�พูดไปแล้ว หนทางในการปฏิบัติธรรม

และบำารุงรักษาพุทธธรรมไว้ก่อนอ่ืนเลย ต้องปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติ

เราจะไม่ได้รับคุณค่าหรือประโยชน์อันใดจากพระธรรมเลย จ�กก�ร

ปฏิบัติ เร�จะมีประสบก�รณ์เพิ่มขึ้น แล้วเร�จะรู้สึกว่� บ�งอย่�งที่มี

ประโยชนม์�ก แตจ่ะปฏิบตัธิรรมได ้ตอ้งเข�้ใจกอ่นว�่ ธรรมะในพทุธ- 

ศ�สน�ไม่เหมือนกับศ�สน�อื่นๆ สำ�หรับศ�สน�อื่นสอนในเรื่องก�รมี

ศรัทธ�ธรรมด�ๆ ศรัทธ�ต่อพระเจ้� แต่ธรรมะในพุทธศ�สน� อย่�ง

ท่ีกล่�วเม่ือว�น พระพุทธองค์ทรงสอนว่� “เราคือนายของเราเอง สิ่งทั้ง

ปวงข้ึนอยู่กับตัวเราเอง” ดังนั้นท้�ยที่สุดแล้ว ท่�นตรัสว่�ปัญหาทั้ง

หลายล้วนมาจากอวิชชา อวิชชานี้ก็มีหลายขั้น อวิชชาหลักคืออวิชชา

ที่บิดเบือนไม่ให้เราเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง ปัญห�คือ อย่�งนี้ 

คุณเห็นไหมในเรื่องของสุญญต� เรื่องอนัตต� เร�ต้องใช้คว�มเฉลียว

ฉล�ดของเร� ไมเ่ช่นนัน้เร�จะเข�้ใจไม่ไดเ้ลย และต้องศึกษ�อกุศลจิต

ท้ังหล�ย ท้ังระบบ โครงสร้�งท้ังหมดของอกุศลจิต จ�กนัน้เม่ือมีคว�มรู้

ท้ังหมดทัง้มวลแลว้ ในเรือ่งของอ�รมณท์ัง้หล�ย เกดิขึน้ม�ได้อย�่งไร 

อะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิด อะไรเป็นเหตุในระยะไกล แล้วเร�จึงจะเริ่ม

ทำ�ล�ยอกุศลจิตเหล่�นั้นได้ อ�รมณ์ที่มีโทษ จะไม่ไปไหน ห�กเร�

เพียงสวดมนต์ภ�วน� ต้องใช้สติปัญญ� ดังนั้นพุทธธรรมจึงเน้นมาก

ในเรื่องปัญญา ปัญญ�ในท�งธรรม ห�กมีศรัทธ�ม�กพอแล้ว ก็ไม่

ต้องใช้ปัญญ� การปฏิบัติแบบพุทธจึงต้องใช้สติปัญญาของมนุษย์เอง 

ใช้ปัญญาอย่างยิ่งยวด เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ของเรา อกุศลจิตจะลดลง 

กุศลจิตจะเพิ่มพูนขึ้น นี้เป็นหนทางของธรรมะในพุทธศาสนา การ

ศึกษาธรรมะจึงจำาเป็นอย่างยิ่ง ชัดเจนไหม

คร�วน้ีอ�ตม�อย�กขอให้คุณต้ังใจศึกษ�นะ ตกลงนะ อ�ตม�

เอง อ�ยุ ๗๖ แล้ว แต่ยังคิดว่�ตัวเองเป็นนักเรียนนะ เป็นนักเรียนธรรมะ  
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ยังศึกษ�อยู่ ยังคิด ยังทำ�สม�ธิอยู่น่ีเป็นเร่ืองท่ีอ�ตม�อย�กม�เล่�ให้ฟัง

เมื่อว�นเร�พูดถึงเร่ืองอนัตตาในตัวบุคคล สำ�หรับเรื่องนี้เมื่อ

ไตร่ตรองดูให้ดี ประเด็นนี้เร�มีสิ่งที่เรียกว่� “ตัวฉัน” ซึ่งก็คือก�ร 

ยึดม่ันในตัวตนท่ีมีอยู่เป็นเอกเทศ แม้ว่�เร�จะมีก�รคิดแบบ “ตัวฉัน” 

จริงอยู่ เมื่อเร�กล่�วว่� ไม่มีตัวไม่มีตน เมื่อเร�พูดเรื่องอนัตต�  

เร�ไม่ได้พูดว่� “ตัวฉัน” ไม่ได้อยู่ตรงนั้นต�มแบบที่เร�เคยชินกัน 

แต่เร�พูดถึง “ตัวฉัน” ที่เร�ปฏิเสธในแง่ของคว�มไม่มีตัวตนนั้นเป็น

ตัวตนที่มั่นคงแน่นหน�และปร�กฏมีอยู่อย่�งเอกเทศ และการคิด

แบบมีตัวตนของ “ตัวฉัน” ท่ีว่าน้ี เราจึงมีความรักความเกลียดข้ึนมา 

ดังนั้นในพุทธศ�สน� อกุศลจิต พุทธศาสนาสอนในเรื่องเครื่อง

ไถ่ถอนอกุศลจิต เราต่อสู้กับความเกลียดด้วยความรักความเมตตา 

ต่อสู้ความยึดม่ันด้วยอารมณ์ และยังกล่าวถึงส่ิงต่างๆ และต่อสู้อวิชชา

ด้วยความเข้าใจในเร่ืองปฏิจจสมุปบาท และเม่ือเรารู้สึกจิตตก เราก็

ต้องคิดถึงส่ิงท่ีเป็นคุณท้ังหลายสำาหรับชาวพุทธ ดังน้ันเม่ือเร�น่ังสม�ธิ

โดยเพ่งจิตไปท่ีเมตต� ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ ก�รทำ�เช่นน้ีช่วยลดคว�มโกรธ

และเกลียดชังในจิตใจเร�

ปัญญา…เครื่องไถ่ถอนที่ทำาลายอกุศลจิต
อย่างถอนรากถอนโคน

และเครื่องไถ่ถอนอีกอย่�งคือเครื่องไถ่ถอนที่ทำาลายอกุศลจิต

อย่างถอนรากถอนโคน เร�จะไม่ส�ม�รถทำ�ล�ยมันลงได้หมดส้ิน

หรอก เม่ือเวล�ผ่�นไป เม่ือเหตุปัจจัยพร้อมอกุศลจิตก็จะกลับคืนม�อีก  

ดังนั้นก�รไถ่ถอนท่ีเร�จะใช้ต้องเป็นก�รไถ่ถอนแบบถอนร�กถอน

โคนไม่ให้กลับม�ได้อีก เช่น ในกรณีนี้ อวิชช�เป็นคว�มเห็นผิด  

เมื่อเรารู้ความจริงของสิ่งต่างๆ แล้ว เราก็จะเข้าใจว่า ทัศนคติแบบ 

ยึดมั่นในตัวตน สามารถไถ่ถอนออกได้ ห�กเร�เข้�ใจเรื่องอนัตต�
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ของสิ่งทั้งปวง เร�ก็จะพบว่� ทัศนคติแบบยึดม่ันตัวตนเป็นเรื่อง

กำ�จัดออกไปได้ สำ�หรับก�รดับไปของคว�มเห็นผิดนั้น คว�มเห็นผิด

บิดเบือนไปนั้นเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักสัจจธรรมและเนื่องจ�กสัจจธรรม

คว�มจริงมีอยู่แล้วเป็นปกติ เมื่อเริ่มเข้าใจสัจจธรรม ความเข้าใจนี้

ประกอบกับปัญญา จะเข้าไปทำาลายอวิชชาและการยึดมั่นในตัวตน

ทำ�นองเดียวกัน อย่�งที่เร�คุยกันเม่ือว�น จิต สภ�วะจิต โดย

ตัวของมันเองแล้วเป็นบ�งสิ่งบ�งอย่�งที่ไม่มีอกุศล และอกุศลก็มิใช่

ธรรมช�ติของจิต ดังนั้นด้วยเหตุผลสองประก�รคือ เนื่องจ�กสัจจ-

ธรรมความจริงในเรื่องสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา กับเรื่องธรรมช�ติของ

จิตท่ีไม่มีอกุศลร่วมอยู่ในธรรมช�ติเดิมแท้ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่เร�

จะส�ม�รถไถ่ถอนอกุศลจิตออกไปได้ และเร�ก็ได้คุยกันเรื่องก�รไม่

ปล่อยว�งในสิ่งทั้งปวง ซึ่งเป็นที่ม�ของอกุศลจิต คว�มยึดมั่น คว�ม

เกลียดชัง และอื่นๆ และสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่�งไร นั้นเป็นเพร�ะเร�มี

สิง่ทีเ่รยีกว�่ “ตวัฉนั” และเพร�ะสิง่ทัง้หล�ยปร�กฏตอ่เร�ร�วกบัว�่มนั

มีแก่นส�รส�ระในตัวของมันเอง และเมื่อเร�ยึดโยงสิ่งนี้เข้�กับตัวเร� 

เร�ก็เกิดคว�มยึดมั่นถือมั่นและอกุศลจิตอื่นๆ ต�มม�

ดงันัน้เมือ่คุณส�ม�รถพจิ�รณ�อนตัต�ของบคุคลคนนีไ้ดแ้ลว้ คน

ที่มีสิ่งต่�งๆ ปร�กฏเฉพ�ะหน้� ไม่ว่�จะเป็นสิ่งที่น่�ยินดีหรือไม่น่�

ยินดีก็ต�ม เร�จะมองเห็นวัตถุนั้นได้ว่� ที่ว่�ดูสวยง�มหรือที่ไม่น่�

หลงใหลนั้น เร�จะเห็นว่�วัตถุนั้นไม่มีตัวไม่มีตนเลย ดังนั้นเร�จะเห็น

ว�่สิง่นัน้เปน็อนตัต� เร�จะเหน็ว�่ตวัตน บคุคลคนนัน้ใชวั้ตถเุหล�่นัน้ 

หรือวัตถุเหล่�นั้นเองที่ถูกใช้อยู่นั้น ปร�ศจ�กตัวตน และสำ�หรับเร่ือง 

อนัตต�ของปร�กฏก�รณ์ มีแนวคิดเชิงปรัชญ�จิตตม�ตร (Cittamatra) 

และแนวคิดเชิงปรัชญ�ม�ธยมิกะ (Mattayamika) หรือก�รตีคว�มใน

เร่ืองอนัตต�ในท�งปร�กฏก�รณ์
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ธรรมะ หมายถึง สิ่งที่ทรงสภาพของตนอยู่…
แยกเป็นสองประเภท

ธรรมะ หม�ยถึง สิ่งซึ่งทรงสภาพของตนอยู่ ในความหมายนี้ 

ธรรมะจึงรวมทุกสิ่งที่มีจริง แต่ตรงนี้เราจะมาแยกเป็นสองประเภท 

ระหว่�งปร�กฏก�รณ์และ...ธรรมะ อย่�งท่ีแปลไว้ ได้แก่ ปรากฏการณ์

และบุคคล ปร�กฏก�รณ์ในบริบทของก�รแบ่งแบบน้ี ระหว่�งบุคคล

ตัวตน และปร�กฏก�รณ์น้ัน คือ รูปขันธ์และอรูปขันธ์ ดังน้ันในพระ

อภิธรรมเร�จะพบว่�มีก�รอ้�งไว้ ๑๒ แหล่งท่ีม� และอ่ืนๆ สำาหรับ

ปรากฏการณ์ ในปัจจัยประกอบ จะพบว่�มีก�ยกับจิต สำาหรับประเภท

ท่ีสามของปรากฏการณ์คือปัจจัยท่ีไม่เก่ียวข้องกัน ดังน้ันขันธ์และ

ปัจจัยและอ่ืนๆ...ท่ีเก่ียวข้องกับก�ย ล้วนประกอบข้ึนจ�กอณูเล็กๆ  

ไม่ว่�จะแยกย่อยส่วนท่ีเล็กของอณูน้ีออกม�กเท่�ไร ก็ยังมีอณูท่ีเล็กลง

ไปอีก และจะเห็นว่�อณูเหล่�น้ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวล�

ดังน้ันมีเร่ืองคว�มเคล่ือนไหวน้ีท่ีคุณอ�จพูดถึงได้...เป็นด้�นต่�งๆ... 

ส่วนท่ีอยู่ข้�งหน้� และข้�งหลัง และอ่ืนๆ ห�กไม่มีส่วนต่�งๆ เหล่�น้ี 

เร�จะพูดถึงก�รเคล่ือนไหวของอณูเล็กๆ ได้เลย แน่นอนในส่วนของ

สิ่งท่ีไม่ใช่ก�ย ไม่ใช่วัตถุที่จับต้องได้ เร�ก็พูดถึงขณะแต่ละขณะ 

เปลี่ยนไปทุกขณะ ขณะก่อนหน้�นี้ ขณะที่ผ่�นไปแล้ว ขณะใน

อน�คตที่ยังม�ไม่ถึง และอื่นๆ อย่�งนี้เร�ไม่ส�ม�รถพูดถึงด้�นหน้� 

ด้�นหลังของสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุได้ และไม่มีอณูที่ไม่มีส่วนประกอบใดๆ 

หรือจิตที่ไร้องค์ประกอบ แม้ในบ�งระบบจะยืนยันว่�มีสิ่งเหล่�นี้ 

สำ�หรับแนวคิดของจิตตมาตรเม่ือพิจ�รณ�ก�ย ห�กส่ิงเหล่�น้ีมีอยู่จริง 

เร�ก็ควรจะพบสิ่งนั้นได้เมื่อเร�วิเคร�ะห์อนุภ�คที่เล็กลงไป และเม่ือ

เร�แยกย่อยส่ิงต่�งๆ จนเป็นส่วนๆ แล้ว เร�ก็ยังจะแยกย่อยไปได้อีก 

และแยกได้ต่อไปเร่ือยๆ เร�จะไม่ส�ม�รถช้ีว่�ส่ิงไหนเป็นอะไรได้เลย 

ดังนั้นสิ่งต่างๆ มิได้ปรากฏอยู่ในแบบที่ปรากฏให้เราเห็น ในแบบที่

เรามักบอกได้ว่ามันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ แน่นอนมีสิ่งต่�งๆ อยู่อย่�ง กลิ่น 
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รสช�ติ และอื่นๆ แต่ รูป เสียง กลิ่น พวกนี้ ถ้�เร�พย�ย�มมองห�

สิ่งเหล่�นี้ในวัตถุพย�ย�มแยกสิ่งต่�งๆ ออกเป็นส่วนๆ เร�จะไม่

ส�ม�รถชี้ลงไปได้เลยว่�นั้นนี้คือวัตถุที่เร�กำ�ลังพิจ�รณ�อยู่ ดังนั้น

จึงกล่�วได้เพียงว่�สิ่งเหล่านั้นมีอยู่ในแบบที่เป็นเพียงการแสดงให้

เห็นเป็นอย่างนั้น เป็นเสมือนรอยที่ประทับอยู่ในจิตของเราเองเท่านั้น 

เร�จึงเห็นว่�เป็นอย่�งนั้น แต่คว�มจริงแล้วสิ่งนั้นไม่มี ดังนั้นห�กสิ่ง

ทั้งหล�ยไม่มีอยู่จริง เร�ควรจะพบสิ่งนั้นได้เมื่อเร�วิเคร�ะห์แยกแยะ 

แต่เมื่อเร�ห�พวกมันไม่ได้ จึงถือว่�สิ่งที่ปร�กฏนั้นเป็นเพียงพลังง�น

หรือรอยประทับที่ในจิตเท่�นั้น ดังนั้นจิตตม�ตรจึงกล่�วว่� สิ่งที่เรา

รับรู้ได้นั้น จึงไม่มีแก่นสารอยู่จริงเมื่อแยกมันออกจากจิตหรือ

กระบวนการทางความคิด ที่ไปรับรู้มันเข้�ม� แต่สิ่งที่ปร�กฏต่อเร�

นั้น เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงภ�ยนอก ไม่เชื่อมโยงกับจิต แต่ก�รที่เห็น

เพียงเท่�นี้ เร�บอกไม่ได้ว่�มันมีอยู่จริง ก�รมีอยู่จริง ไม่ใช่อย่�งนั้น

ตำ�ร�ยังบอกอีกว่�...การยึดติดในรูปเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง เป็นความ

คิดแบบเด็กๆ จิตปรากฏเสมือนหนึ่งแยกจากจิต วัตถุก็ปร�กฏต่อ

จิตเสมือนว่�มันแยกจ�กตัวจิตเอง อ�ตม�คิดว่�ข้อคว�มบ�งอย่�ง

ห�ยไปจ�กบทแปล และ “ในแง่ที่พิจารณาแบบถึงที่สุด จิตเองก็ไม่มี”

มีคำ�อธิบ�ยแนวคิดแบบมาธยมิกะตรงน้ี อ�จ�รย์ส�ยม�ธยมิกะ เช่น 

ท่านภาววิเวก (Bhavaviveka) และท่านพุทธปาลิต (Buddha-palita) ท่�น

เหล่�นี้ยอมรับก�รมีอยู่ของสรรพสิ่งที่ปร�กฏภ�ยนอก ในขณะที่ท่าน

ศานตรักษิต และท่านกมลศีล ซึ่งเขียนตำ�ร�เล่มนี้และเป็นอ�จ�รย์ใน

ส�ยม�ธยมกิะเช่นกัน และอ�จ�รยใ์นส�ยนีอ้กีหล�ยๆ คน ไมย่อมรบั

ก�รมีอยู่ของสรรพสิ่งที่ปร�กฏภ�ยนอก เมื่อไม่ยอมรับปร�กฏก�รณ์

ภ�ยนอก ว่�มีจริง จึงไปพ้องกับแนวคิดแบบจิตตม�ตร แต่ท่�นเหล่�

นีไ้มไ่ดบ้อกว�่จติไมม่ตีวัตน ดงันัน้คว�มเชือ่เชน่นัน้จงึแยกท่�นเหล�่นี้

ใหม้�อยู่ในกลุม่ม�ธยมกิะ แนวคดิแบบม�ธยมกิะยอมรบัสิง่ท่ีเรยีกว�่ 

“ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเอกเทศ” และ “ปรากฏการณ์ที่สมบูรณ์” 
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เป็นสิ่งสมบูรณ์ และธรรมช�ติที่ต้องพึ่งพิงอิงอ�ศัยไม่มีเหตุปัจจัย

ทำ�ให้เกิด และจิตตม�ตรกล่�วว่�ธรรมช�ติที่ต้องพึ่งพิงอิงอ�ศัยและ

ธรรมช�ติที่สมบูรณ์ ปร�กฏมีอยู่จริงขณะที่ม�ธยมิกะกล่�วว่�

“จิตที่ไม่รู้รูปตามความเป็นจริงและอื่นๆ และรูปที่ปรากฏ 

หลากหลาย จะเป็นจิตที่จริงแท้ได้อย่างไร เช่นเดียวกับกายและอื่นๆ 

ไม่เป็นจริง เมื่อมีจิตโดยปราศจากรูปไม่ได้ ซึ่งตัวรูปเองไม่จริง  

จิตจึงไม่มีอยู่จริงด้วย”

สิ่งทั้งปวงปร�กฏให้จิตได้รับรู้ได้อย่�งหล�กหล�ย ไม่เที่ยง  

ดังนั้นถือว่�จิตมีอัตตวิสัย ที่ไปรับรู้สิ่งเหล่�นั้นว่�เป็นสิ่งจริง ดังนั้นจึง

กล่�วได้ว่�จิตรับรู้อะไรไม่ได้เลย

“เชน่เดยีวกบัรปูและอืน่ๆ มหีลากหลายแงม่มุและอตัตลกัษณ ์มไิด้

เป็นหนึ่งเดียวหรือหลายหลาก ทำานองเดียวกันเมื่อจิตมิได้ต่างไปจาก

สิ่งที่ถูกรู้ อัตตลักษณ์ของมันจึงไม่เป็นหนึ่งเดียวหรือหลากหลาย จึง

ถือได้ว่าจิตเป็นเสมือนสิ่งลวง”

สิ่งต่�งๆ ปร�กฏต่อจิต ดังนั้นจึงเท่�กับว่�ปร�กฏออกม�ใน

หล�ยแง่มุม แม้ว่�ก�รเกิดดับของจิตเป็นไปทีละหนึ่ง แต่ ณ แต่ละ

ขณะจิต ห�กไม่มีก�รเกิดดับสืบต่อ ไม่มีขณะจิตท่ีเคลื่อนไป  

จิตแต่ละขณะก็จะเหมือนๆ กัน แต่ในคว�มเป็นจริงไม่ใช่อย่�งนั้น 

เร�มีจิตที่เกิดดับสืบต่อ ดังนั้นเร�จึงกล่�วได้ว่�มีขณะจิตที่หนึ่ง ขณะ

จิตที่สอง ขณะจิตที่ส�ม และต่อๆ ม� และขณะจิตที่หนึ่งเชื่อมต่อ

กับขณะจิตที่สอง ที่ส�ม และที่สี่ ดังนั้นอย่�งในกรณีของอนุภ�ค

ต่�งๆ จึงปร�กฏออกม�ให้รับรู้ได้หล�กหล�ย ทำ�นองเดียวกันใน

กรณีของจิต จิตเกิดดับสืบต่อกัน และต่�งกันไปในแต่ละขณะ...แม้ว่�

เร�พูดถึงจิต มักจะมีคว�มรู้สึกเหมือนจิตเป็นอะไรสักอย่�งที่มีตัว

ตนมั่นคง ช้ีลงไปได้ว่�นี้คือจิต แต่ไม่ใช่เช่นนั้นเลย เร�ไม่คิดว่�

จิตประกอบด้วยขณะหล�ยๆ ขณะที่แตกต่�งกัน...เร�จะคิดว่�จิต

ปร�กฏ มีตัวตนมั่นคงแน่นหน� ไม่ใช่เช่นนั้นห�กเป็นเช่นนั้น จิต
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ก็ไม่ควรจะต้องพึ่งพิงสิ่งที่ประกอบขึ้นม�เป็นจิต ซ่ึงก็คือขณะจิต  

ดังนั้นจิตท้ังหมด...วัตถุซึ่งเป็นกลุ่มก้อนและส่วนต่�งๆ ของมันล้วน

แต่ต้องพึ่งพิงอิงอ�ศัยกันและกัน ส่วนรวมและส่วนประกอบพึ่งพ�กัน 

แต่ห�กมันปร�กฏอยู่จริง โดยเป็นเอกเทศแล้ว มันก็ไม่ควรจะต้อง

พึ่งพิงองค์ประกอบใดๆ ม�ธยมิกะกล่�วว่� เหมือนอย่างสรรพสิ่งทั้ง

ปวงทีไ่มม่อียูจ่รงิทำานองเดยีวกนั จติเองหรอืวญิญาณเองกไ็มม่อียูจ่รงิ

ดังนั้นเมื่อเราพยายามพิจารณาจิตและวิเคราะห์แยกแยะขณะจิต

แต่ละขณะ เราก็บอกไม่ได้ว่าจะมีจิตอยู่ที่ตรงไหน จะเป็นวัตถุท่ีจิต

รับรู้หรือการรับรู้นั้นเอง ไม่มีอะไรมีอยู่จริงๆ เลย แต่แม้จะไม่มีก�ร

มีอยู่จริง แต่เร�ก็มีก�รพูดถึง “ดีและชั่ว” และ “จำ�นวนหนึ่งหรือ

หล�ยๆ สิ่ง” และอื่นๆ แต่ห�กมองกันที่แก่นแท้ของสิ่งเหล่�นี้แล้ว 

เร�จะไม่พบสิ่งใดๆ ที่มีแก่นส�รแท้จริงเลย เมื่อสิ่งนั้นปร�กฏต่อเร� 

บ�งอย่�งดูน่�หลงใหล และคว�มน่�หลงใหลนั้น จะถูกรู้ได้ว่�เป็น... 

เป็นสิ่งที่มีอยู่อย่�งนั้น เร�รับรู้วัตถุว่�วัตถุนั้นน่�หลงใหล ๑๐๐% 

แล้วเร�ก็ยึดติดกับมัน เม่ือเร�โกรธใครสักคน คนที่เร�โกรธนั้น จิต

จะรับรู้ว่�คนคนนั้นไม่ดี ๑๐๐% เลยทีเดียว แต่คว�มเป็นจริงไม่ใช่

เช่นนั้น เพร�ะเมื่อคว�มโกรธลดลง และอ�จมีคนม�บอกเร�ถึงสิ่ง

ดีๆ เกี่ยวกับคนที่เร�โกรธ เร�อ�จคิดว่�ไม่น่�จะจริง เพร�ะเร�โกรธ

บุคคลนั้นอยู่ เร�จึงไม่เชื่อง่�ยๆ นั้นแสดงว่�เร�มีก�รรับรู้ไปแล้วว่�

บุคคลที่เร�โกรธนั้นเป็นคนไม่ดี ๑๐๐% แต่นั้นไม่เป็นจริง เพร�ะยังมี

ด้�นอื่นๆ ของบุคคลนี้อีก และเมื่อเร�มองเห็นคว�มดีของเข� 

คว�มโกรธก็จะคล�ยไป หากเราเข้าใจว่าสิ่งต่างๆ เป็นเพียงเรื่อง

ของเหตุปัจจัยและเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้น เราจะเข้าใจว่า ไม่ว่าสิ่ง

นั้นจะน่าหลงใหล หรือไม่น่าหลงใหล หรือเป็นสิ่งที่เราเกลียดชัง 

ก�รท่ีเร�รับรู้ว่�บุคคลคนนั้นน่�หลงใหลหรือไม่น่�หลงใหล น่�

เกลียด ทั้งหมดนี้ไม่มีอยู่จริง แม้สิ่งต่�งๆ ปร�กฏต่อเร�เสมือนหนึ่ง

เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง และตัวของมันก็อ�จจะน่�รักใคร หรือไม่น่�รักใคร่
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ก็ต�ม ตัวของพวกมันเองไม่มีธรรมช�ติเช่นนั้น และเมื่อเร�มองสิ่ง

ต่�งๆ ไปในเชิงว่�ดีทั้งหมดหรือไม่ดีทั้งหมด จึงเกิดคว�มยึดม่ันขึ้น 

ดังนั้นในปรัชญ�ม�ธยมิกะจึงกล่�วว่� เร�ต้องทำ�ล�ยก�รยึดถือว่�สิ่ง

ต่�งๆ มีรูป สิ่งต่�งๆ นั้นปร�กฏร�วกับว่�ตัวมันมีอยู่จริงๆ ดังนั้น

เร�จึงยึดติดกับสิ่งที่ปร�กฏให้เห็น 

เมื่อเข้าใจแล้วจะรู้ว่าไม่ได้มีตัวตนแท้จริงของสรรพสิ่งทั้งปวง 

เราสามารถท่ีจะทำาลายวิธีการมองสิ่งต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อ

เร�วิเคร�ะห์แยกแยะสิ่งต่�งๆ ซึ่งมีชื่อของตัวเอง เร�จะพบเห็นด้วย

ก�รวิเคร�ะห์นี้ว่� เร�ไม่ส�ม�รถห�สิ่งสิ่งนั้นได้เลย เพร�ะฉะนั้น

เร�จะสรุปได้ว่�พวกมันเกิดมีขึ้นโดยอ�ศัยเหตุปัจจัย สำ�หรับคำ�ว่�  

ก�รพ่ีงพิง น้ัน หม�ยถึง พ่ึงพิงเหตุปัจจัย อย่�งท่ีเร�ได้คุยกันเม่ือว�น 

ท่ีเร�คุยกันว่�ก�รพ่ึงพิงในเชิงท่ีเป็นก�รแต่งต้ัง โดยจิตของเร�เอง  

ในเร่ืองน้ีตำ�ร�ม�ธยมิกะอธิบ�ยไว้อย่�งละเอียด สำ�คัญม�กจริงๆ 

อันน้ีเป็นการทำาสมาธิในส่วนของการพิจารณาความไม่มีตัวตน

ของปรากฏการณ์ เม่ือเร�ทำ�สม�ธิโดยจดจ่อท่ีคว�มไม่มีตัวตนของ

บุคคลหรือปร�กฏก�รณ์ เร�จะส�ม�รถลดคว�มยึดม่ันในตัวตนของ

เร�เอง และโดยเฉพ�ะอย่�งเช่น เร่ืองคว�มภูมิใจและคว�มทะนงตน 

เร�อ�จภูมิใจในส่ิงท่ีเร�มี แต่หลักๆ แล้ว เม่ือเร�คิดถึงเร่ืองคว�ม

ทะนงตน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือเร�มีคว�มคิดเก่ียวกับเร่ือง “ตัวฉัน” ซ่ึงเร�

มองว่�มีอยู่จริงๆ และเม่ือเป็นเช่นน้ันเร�จะภูมิใจ และส่ิงท่ีต�มม�

คือเร�จะเร่ิมมีคว�มอิจฉ� จ�กคว�มอิจฉ�ริษย� จึงมีคว�มกลัวและ

คว�มรู้สึกไม่ปลอดภัย แม้ในครอบครัวเดียวกันห�กสม�ชิกคนหน่ึงใน

ครอบครัวมีคว�มเป็น “ตัวฉัน” อย่�งเหนียวแน่น คนอ่ืนๆ ในครอบครัว

จะคอยระแวงสงสัยบุคคลนั้น และสุดท้�ยเร�จะรู้สึกเปล่�เปลี่ยว

เดียวด�ย แต่ห�กเร�ลดคว�มยึดมั่นในตัวตนอย่�งเหนียวแน่นนี้  

เร�ก็จะเค�รพผู้อ่ืน และคนอ่ืนๆ ก็จะเค�รพเร� แล้วทุกคนจะเป็นสุข 

อยู่ด้วยกันอย่�งมีคว�มสุข
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เจริญสติ สั่งสมเมตตา พัฒนาปัญญา

เราไม่ควรคิดว่าเร่ืองอนัตตาเป็นเร่ืองของปรัชญาเท่านั้น จริงๆ 

แล้วมันมีคว�มเกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจำ�วันของเร� ดังนั้นโพธิจิต 

เมตต�และก�รเจริญสติ สิ่งเหล่�นี้จะช่วยไถ่ถอนก�รยึดมั่นและก�ม 

แต่ทำ�ให้เมตต�และสิ่งอื่นๆ มีคว�มเข้มแข็งขึ้น 

ในท�งตรงข้�มเราสามารถลดความยึดม่ัน ความโกรธและตัวอ่ืนๆ 

ได้ด้วยปัญญา เมื่อเร�มีเมตต� จิตของเร� (แน่นอน) ด้วยคว�ม

ช่วยเหลือของสิ่งนั้น คว�มโกรธของเร�จะลดลงในระดับหนึ่ง แต่

จะขุดร�กถอนโคนคว�มโกรธอย่�งสิ้นเชิงได้นั้นต้องอ�ศัยปัญญ�  

ดังนั้นโพธิจิตและเมตตาเป็นพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ขณะท่ี

คว�มเข้�ใจในเรื่องคว�มว่�งเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะตัวของ

พุทธศ�สน� อ�ตม�มักบอกกับเพื่อนว่�พุทธศ�สน�เป็นเรื่องของ

อหิงส�หรือก�รไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นแนวคิดท�งปรัชญ�ท่ีทำ�ให้

เข้�ใจเรื่องของก�รพึ่งพิงอิงอ�ศัยกัน

ดังนั้นในส่วนของอหิงสธรรม เราควรช่วยเหลือผู้อ่ืน ถึงแม้เรา

จะไม่สามารถช่วยผู้อื่นได้ ก็ไม่ควรเบียดเบียนเขา เหตุผลท่ีเร�ต้อง

ปฏิบัติในเรื่องอหิงส�เป็นเพร�ะความสุขของเราสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย 

และเน่ืองจ�กเร�ต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืน ห�กเร�ไปเบียดเบียนเข� เร�จะต้อง

เป็นทุกข์จ�กผลกรรมท่ีทำ�น้ัน ดังน้ันจึงควรหลีกเล่ียงก�รเบียดเบียน

ทำ�ร้�ยผู้อ่ืน จริงๆ แล้วก็เพ่ือตัวเร�เอง เพร�ะก�รเบียดเบียนจะนำ� 

ผลร้�ยม�ให้ จึงต้องเข้�ใจว่�มีเรื่องของก�รพึ่งพิงผู้อื่นอย่�งนี้ และ

ในชีวิตประจำ�วันเร�ต้องเป็นคนซ่ือสัตย์ ไม่เป็นคนหน้�ไหว้หลังหลอก 

ต่อหน้�พูดอย่�งหน่ึง ลับหลังอีกอย่�ง...อย่�ทำ�อะไรอย่�งน้ี ไม่เช่นน้ัน

แล้ว ห�กทำ�อย่�งน้ัน จะไปกระทบก�รปฏิบัติธรรมของเร� ห�กเป็น

คนหน้�ไหว้หลังหลอก ไม่ดีแน่นอน

ท่านอารยเทวะ เขียนไว้ใน “โคลง ๔๐๐ บท” (ว่�...ท่�นอ้�ง

ถึง แน่นอน) เกี่ยวข้องกับประเทศอินเดีย ท่�นกล่�วว่� ศ�สน�บ�ง
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ศ�สน� ท่ีเน้นส่ิงภ�ยนอก เช่นในเร่ืองก�รปฏิบัติในเร่ืองก�รสำ�นึกบ�ป มี

ศ�สน�บ�งศ�สน�ท่ีให้คว�มสำ�คัญกับเร่ืองเสียง เร่ืองดินฟ้�อ�ก�ศ และ

อื่นๆ ขณะทีพุ่ทธศาสนาเราเป็นศาสนาที่เน้นเรื่องจิตภายใน เร่ืองของ

จิตท้ังหมดท้ังมวลเป็นการเอาชนะโมหะ มายาคติ ย่อมเป็นเร่ืองท่ีทำ�ให้

สำ�เร็จได้ย�กกว่� เม่ือเปรียบเทียบกับก�รน่ังฟังเสียงลมและอะไรต่ออะไร

ประเด็นสำ�คัญในตำ�ร�ของท่�นกมลศีล สิ่งแรกคือการเจริญสติ

โดยการพิจารณาธรรมชาติของทุกข์ในสังสารวัฏฏ์ เร่ืองท่ีสองคือ

เป็นการสั่งสมเมตตาโดยพิจารณาทุกข์ของสรรพสัตว์ และก�รทำ�

เช่นน้ีทำ�ให้เร�ส�ม�รถสร้�งเมตต�และกรุณ� ผลก็คือคุณจะได้โพธิจิต 

และสำ�หรับหลักข้อที่ส�มเป็นเรื่องปัญญา การอบรมเจริญปัญญา  

ในการจะพัฒนาปัญญาน้ัน คือการสร้างจิตสัพพัญญูแบบพระพุทธเจ้า 

ต้องมีก�รปฏิบัติวิปัสสน�และสม�ธิควบคู่กันในก�รสร้�งสม�ธิ...แล้ว

ท่�นกมลศีลยังกล่�วต่อไปว่�วิธีปฏิบัติวิปัสสน� โดยพิจ�รณ�คว�มว่�ง

และอนัตต� และเมื่อเข้�ใจคว�มว่�งของสรรพสิ่งทั้งปวงแล้ว เร�ก็

จะเข้�ใจด้วยว่�สิ่งทั้งหล�ยเป็นม�ย� และด้วยคว�มเข้�ใจนี้และก�ร

กำ�หนดรู้ เร�จะเริ่มสั่งสมคว�มคิดที่ว่�สรรพสัตว์เป็นเพียงม�ย�  

แม้จะปร�กฏมีอยู่ ก็เป็นเสมือนภ�พม�ย�เท่�นั้น มิได้มีอยู่จริงอย่�ง

ที่เร�คิดไป อย่�งนี้เป็นก�รสั่งสมโพธิจิต

การปฏบิตัเิพือ่สัง่สมปญัญาเปน็อย�่งนี ้และวธิกีลอ่มเกล�จติใจให้

บริสุทธิ์ปร�ศจ�กอกุศลทั้งปวง เร�คงจบไว้ตรงนี้นะ

จบแล้วนะ ใช้ได้ใช่ไหม จบแค่นี้

โศลกธรรม ๓๗ ของโพธิสัตว์

สำ�หรับตำ�ร�อีกเล่มหนึ่ง “โศลกธรรม ๓๗ ของโพธิสัตว์” เป็น

ตำ�ร�ที่ว่�ด้วยเรื่องคว�มรักที่ไม่มีขีดจำ�กัด เป็นทัศนคติแบบเห็นแก่ 

ผู้อ่ืนอย่�งย่ิง น่ันคือ โพธิจิต ตำ�ร�น้ี “โศลกธรรม ๓๗ ของโพธิสัตว์” 

กล่�วถึงเร่ืองน้ีอย่�งครอบคลุมท้ังหมด อาจารย์กยาเซ โทคเม แซงโป 
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(Gyalsey Thokme Sangpo) เปน็ปร�ชญแ์ละท�่นเขยีนอรรถกถ�เรือ่ง 

อลังการสูตร (Sutra Alankara) และอรรถกถ�เรื่อง มหายาน อุตตระ 

ตนัตระ ซึง่ดมี�กๆ ท�่นเปน็นกัปฏบิตัทิีอ่ทุศิตนใหแ้กก่�รสัง่สมโพธจิติ 

เมือ่ท�่นยงัไมม่รณภ�พ ท�่นไดรั้บก�รยอมรับว�่เปน็โพธสัิตวอ์งคห์นึง่ 

เป็นตัวอย่�งของโพธิสัตว์ ในตำ�ร�นี้วิธีปฏิบัติอยู่ในรูปของโศลกธรรม 

๓๗ บท ซึ่งมีตัวเลขกำ�กับไว้ด้วย

บทแรก หม�ยเลข ๑...กล่�วไว้ว่� เราได้พบในภพชาติที่เกิดเป็น

มนุษย์นี้...ในประเทศไทย คุณมีช้�ง ช้�งมีร่�งก�ยที่ใหญ่โต แข็งแรง 

แต่มนุษย์ส�ม�รถทำ�ให้พวกมันเชื่องได้ และไม่ใช่เป็นเพร�ะว่�มนุษย์

ตัวใหญ่กว่� หรือแข็งแรงกว่�...

ประเทศไทยใช้ช้�ง...คนใช้ช้�งได้ ไม่ใช่เป็นเพร�ะร่�งก�ยแข็ง

แรงกว่�พวกมัน แต่เพร�ะคว�มฉล�ดของพวกเร� ฉล�ดกว่�ม�ก 

ดังนั้นเร�จึงควบคุมช้�งได้ (ทรงพระสรวล) และเรื่องพญ�น�คและ

อื่นๆ เร�ไม่เห็นพวกเข�หรอก ตอนนี้เร�เป็นมนุษย์ มีคว�มฉล�ด

อย่�งมนุษย์ และถือเป็นภพช�ติอันประเสริฐ ดังนั้นคว�มเข้�ใจเรื่อง

คว�มว่�ง และอื่นๆ ต้องได้ม�จ�กก�รใช้สติปัญญ� ด้วยเหตุนี้ 

ภพชาติของมนุษย์จึงถือว่าประเสริฐอย่างยิ่ง

ต่อม�กลอนบทต่อไปกล่�วว่� “ความรักเพื่อนพ้องเปรียบเหมือน

กระแสน้ำาเชี่ยว”

คว�มทุกข์ย�กลำ�บ�กทั้งหล�ยในชีวิตคนเร� เกิดจ�กก�รยึด

ติดบุคคลอันเป็นที่รัก และคว�มเกลียดที่มีต่อศัตรู เร�จึงควรลดละ

คว�มรักและคว�มเกลียดลง โดยทั่วไปเม่ือกล่�วว่�ญ�ติและคนที่ 

เร�รักอยู่ที่บ้�นเกิด โดยทั่วไปคนเร�ผูกพันกับบ้�นเกิด ซึ่งสิ่งนี้ทำ�ให้

เกิดคว�มยึดมั่นหรือคว�มโกรธ จึงควรหลีกลี้ให้พ้นออกม�เสียจ�ก

บ้�นเกิด ควรจะม�อยู่ในอีกประเทศหนึ่ง อ้อ ไม่ใช่ในคว�มหม�ย

นั้นนะ (ทรงพระสรวล)

ประเด็นหลักเลยคือว่� เราต้องเอาชนะความเกลียด ความโกรธ 
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ความยึดมั่นถือมั่นที่มีต่อบุคคลอื่น ห�กเร�ออกม�เสียจ�กสถ�นที่

ซึ่งจะเร้�ให้เกิดอ�รมณ์โกรธ ผูกพัน เนื่องจ�กคว�มเห็นผิด เร�จึง

มีคว�มยึดมั่น และคว�มโกรธ แต่ถ้�เร�หนีห่�งออกม�จ�กสิ่งเร้�  

สิ่งเร้�ภ�ยนอกท่ีจะก่อให้เกิดสภ�วะที่เป็นอกุศลจิต ก็จะเป็นท�ง

หนึ่งที่ช่วยได้ 

ดังนั้นโศลกธรรมบทที่ส�มนี้กล่�วว่� ก�รอยู่เพียงลำ�พังก็จะช่วย

ให้ลดคว�มยึดมั่นและคว�มโกรธได้ แม้ว่�ร่�งก�ยจะอยู่แต่ผู้เดียว 

จิตใจก็อ�จเต็มไปด้วยคว�มเกลียดชังและอ�รมณ์ไม่ดีต่�งๆ ก็ไม่ได้

ช่วยอะไร ดังนั้นก�รอยู่ลำ�พังจึงส�ม�รถเข้�ใจได้ว่�เป็นก�รอยู่ลำ�พัง

ท�งก�ยและท�งจิต อยู่ลำ�พังท�งจิตหม�ยคว�มว่�เร�เป็นอิสระจ�ก

คว�มคิดและอ�รมณ์ไม่ดีทั้งปวง 

และเนื่องจ�กสภ�พแวดล้อมที่มีผลต่อจิตใจ โศลกธรรมบทต่อ

ไปจึงกล่�วถึงเรื่องว่� เราควรจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆ หากเราถูก

แวดล้อมด้วยคนดีๆ เราก็จะมีทัศนคติที่ดี ห�กไปอยู่ในหมู่คนไม่ดี 

เร�ก็จะซึมซับเอ�ลักษณะร้�ยๆ ม�ด้วย ตอนอ�ตม�อยู่ท่ีเมืองบอมเบย์ 

เมื่อไม่น�นนี้เอง นักศึกษ�คนหนึ่งถ�มอ�ตม�ว่� “โลกนี้เต็มไปด้วย

ความเกลียดชังและการหน้าไหว้หลังหลอก ความไม่ซ่ือตรง” เข�ถ�ม

อ�ตม�ว่� “เราจะอยู่อย่างซ่ือตรง รักษาสัตย์และอ่ืนๆ ได้อย่างไร” 

อ�ตม�เศร้�ม�กทีเดียว เม่ือเข�ถ�มอ�ตม�อย่�งน้ี และมีนักธุรกิจ

คนหน่ึงท่ีถ�มคำ�ถ�มเดียวกัน อ�ตม�ตอบไปว่� อ�ตม�บอกว่�คน

ท่ีหน้�ไหว้หลังหลอก และคดโกง พวกน้ีจะถูกแฉในส่ือ แต่คนท่ีทำ�ดี

เช่นมีเมตต�กับผู้อ่ืน คนแก่คนเฒ่� และม�รด�ซ่ึงฟูมฟักบุตรของตน  

และอะไรทำ�นองน้ี กลับไม่เป็นข่�ว น้ีเพร�ะว่�เร�มองข้�มส่ิงท่ีเป็น

เร่ืองธรรมช�ติ ธรรมด�สำ�หรับเร� ขณะท่ีเร่ืองหลอกลวง ก�รก่อ

อ�ชญ�กรรม และอะไรประเภทน้ีมิได้เป็นเร่ืองธรรมด�สำ�หรับคนเร�  

จึงดูเหมือนว่�คนไม่ดีเหล่�น้ีดึงดูดให้เร�สนใจได้ และได้ออกส่ือ

แมส้ตัว์ท่ีรกัลกูของมนั ห�กเร�ทำ�ดกีบัสตัว ์พวกมนัรบัรูไ้ดน้ะ แต่
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ถ�้เร�ไมบ่รสิทุธ์ิใจ จะทำ�อะไรไมด่กีบัมนั พวกมนักรั็บรู้ไดถ้งึคว�มไม่

บริสุทธิ์ใจนั้นได้เช่นกัน ตอนที่อ�ตม�อยู่ที่เมืองส�รน�ถเมื่อไม่น�น

นี้ อ�ตม�เดินผ่�นถนนหล�ยส�ย มีหมูตัวหนึ่ง ข�ของมันมีเชือกผูก

ไว้ แล้วเข�ก็ขนมันขึ้นบนรถบรรทุก นอนอยู่อย่�งไม่ค่อยมีคว�มสุข

บนรถคันนั้น 

คว�มไม่ซื่อตรงคือสิ่งที่คนไม่ชอบ คว�มซื่อตรง คนชอบ แต่

ทำ�ไมอ�ชญ�กรหรือคนที่ไม่ซื่อตรง และคนไม่ดี จึงเป็นข่�วอยู่เสมอ 

ก็เพร�ะทัศนคติของพวกเข� พฤติกรรมของเข�เหล่�นี้ เป็นเรื่องที่

ทำ�ให้เร�ตื่นตกใจ เร�ไม่ควรจะไปเอ�อย่�งสิ่งที่ผิดๆ เป็นเรื่องผิดที่

ไปเป็นอ�ชญ�กรและคนคดโกง ห�กเร�อยู่ใกล้คนไม่ดีพวกนี้ เร�ก็

จะได้ลักษณะนิสัยไม่ดีเหล่�นี้ม�ด้วย

ต่อไปโศลกธรรมบทที่ ๕ บอกให้เรามีมิตรดี

โศลกธรรมบทที่ ๖ และเมื่อเร�มีเพื่อนดีแล้ว แต่ห�กเพื่อนคนนั้น

ไม่มีอะไรเลยให้เร�ในท�งที่จะช่วยให้เร�มีปัญญ�ในท�งธรรม นั้นก็

ไม่พอ เราต้องมีเพื่อนที่ดี และมีความรู้ด้วย คนที่ใจดี คนที่มีคว�ม

รู้ คนที่อ่อนน้อมถ่อมตน เร�ต้องมีเพื่อนแบบนั้น ต้องมีคนแบบนี้อยู่

ใกล้ๆ โศลกธรรมบทที่ ๖ นี้ กล่�วว่� เราต้องมีครูทางจิตวิญญาณที่

ดี ผู้พร้อมด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ 

นบัแตพ่ทุธก�ล เปน็เวล� ๒,๖๐๐ ปมี�แลว้ เร�มีครูผูย่ิ้งใหญ่หล�ย

ท่�นผู้เขียนอรรถกถ�สำ�หรับคำ�สอนของสมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้� 

ท่�นเหล่�นั้นส่วนใหญ่เขียนอรรถกถ�ขึ้นจ�กก�รที่ได้ปฏิบัติธรรม

ต�มแนวท�งของพระพุทธองค์และได้เห็นจริงด้วยตนเอง จึงได้

กล่�วว่�เร�ต้องมีครูที่ดี ในสังคมทิเบต เร�มีระบบที่เรียกว่� “ตุล

กู” ทำ�นองว่�เป็นล�มะที่กลับช�ติม�เกิด และเม่ือเรื่องนี้กล�ย

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันม� เร�จึงมีตุลกูหล�ยรูป ท่ีไม่ได้เป็น

ล�มะหรืออ�จ�รย์ผู้ย่ิงใหญ่อย่�งแท้จริง อ�ตม�จึงมักกล่�วว่� ลามะ  
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กับ ตุลกู มีสี่ประเภทด้วยกัน คือ ผู้ที่เป็นทั้งลามะและตุลกู ผู้ที่ไม่

ได้เป็นทั้งสองอย่างนี้เลย ผู้ที่เป็นลามะแต่ไม่ได้เป็นตุลกู และผู้ที่

เป็นตุลกูแต่ไม่ใช่ลามะ มีคุณสมบัติที่แตกต่�งกัน คุณสมบัติของ

ล�มะ มีกล่�วไว้ทั้งในพระวินัยและตันตระ

และสำ�หรับอลังก�รสูตร โดย พระไมตรียนาถ (Maitreya) 

กำ�หนดคุณสมบัติของอ�จ�รย์ไว้ ๑๐ ประก�ร คือ เป็นผู้ที่มีคว�ม

สงบเสงี่ยม ห�กท่�นไม่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยท่�นจะสอนคนอ่ืนให้

เป็นเช่นนั้นได้อย่�งไร คนที่ติดเหล้� จะไปบอกคนอื่น ไม่ให้ดื่ม

แอลกอฮอล์ได้อย่�งไร คนที่ธรรมช�ติเป็นคนไม่สงบเสง่ียมเรียบร้อย 

เม่ือได้ศึกษ�ธรรมะ...เพื่อที่จะไปสอนคนอื่นได้...ต้องทำ�ให้ตนเอง

สงบเสียก่อน ทำ�ให้เป็นคนเรียบร้อยเสียก่อน ครูจึงควรสอนให้

ตนเองมีคุณสมบัติอย่�งนั้นโดยก�รศึกษ�ธรรมะ ไม่ใช่เรื่องของก�ร

มีคว�มส�ม�รถท่ีจะทำ�ได้...ก�รพย�กรณ์และอะไรพวกน้ี ครูอ�จ�รย์

ต้องเก่งในเร่ืองก�รปฏิบัติท�งพระธรรมวินัย มีวินัยและสม�ธิท่ีดี  

และมีปัญญ� ดังน้ันคุณสมบัติส�มประก�รของครูคือส่ิงท่ีกล่�วไปน้ี 

สำ�หรับอย่�งท่ีส่ี ครูต้องมีคว�มรู้ม�กกว่�นักเรียน ห�กคุณมีครูอยู่ท่ี

โรงเรียน แต่ครูผู้น้ันมีคว�มรู้น้อยกว่�นักเรียนแล้วเข�จะสอนนักเรียน

ได้อย่�งไร แล้วครูท่ีเขียนกระด�นได้ไม่ดี เข�จะสอนนักเรียนอย่�งไร 

แม้วิช�ท�งโลกก็ต้องดูเกณฑ์เหล่�นี้ และยิ่งในท�งธรรม ครูยิ่งต้องรู้ 

ม�กกว่�นักเรียนที่ตนสอน ครูต้องมีสิ่งที่เรียกว่�...

ทุกวันนี้เรามีลามะปลอมๆ หรือครูปลอมๆ มีแม้คนที่อ้างเป็น

ราชาแห่งธรรมะ ในประเทศจีน ในมองโกเลีย มีคนอ้�งตนเป็นร�ช�

แห่งธรรมะ เร�จึงต้องห�ธรรมะที่แท้อย่�งรอบคอบ ในพุทธศาสนา

ว่ากันว่าเราต้องตรวจสอบและทดสอบให้แน่ใจว่าเป็นลามะแท้หรือไม่ 

เมื่อตรวจสอบแล้ว คนคนนั้น เมื่อพบคนที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็น

อาจารย์แล้ว เราจะต้องเชิญท่านให้เป็นอาจารย์ทางจิตวิญญาณของ

เรา และเมื่อนั้นจึงจะเรียกว่าท่านเป็นกัลยาณมิตรของเรา เมื่ออยู่ที่
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ประเทศไต้หวัน อ�ตม�จำ�ได้ว่�มีล�มะองค์หนึ่งเดินท�งม�ไต้หวัน 

และผู้สนับสนุนได้มอบเงินให้...แล้วอีกคนหนึ่งมองไปที่ล�มะและ

ผู้คนที่ม� แล้วกล่�วว่� “นั้นเป็นสิ่งที่ลามะจำาเป็นต้องใช้” ก�รกล่�ว

เช่นนั้นไม่ดีเลย และในอดีตครั้งที่ช�วมองโกลคนหนึ่งม�ที่ทิเบต  

เข�ม�พร้อมส่ิงต่�งๆ ท่ีจะนำ�ม�ถว�ยล�มะรูปหน่ึงท่ีมีตำ�แหน่งปันเชน 

ท่�นเห็นว่�ช�วมองโกลผู้นั้นไม่น้อมรับฟังคำ�สอน ล�มะจึงกล่�วว่� 

“ฉันมองไม่ค่อยเห็น” แต่ผู้ดูแลล�มะเกิดต้องก�รสิ่งที่ช�วมองโกล 

ผู้นั้นนำ�ม�ถว�ย ผู้ดูแลหรือเหรัญญิกผู้นั้นจึงกล่�ว...เพร�ะเข�รู้สึก

ละโมบ อย�กได้ของถว�ยจึงได้กล่�วว่� “ห�กท่�นอ่�นหรือมองไม่เห็น 

(หัวเร�ะ) อ�ตม�จะเขียนตัวโตๆ ให้อ่�น” แล้วท่�นจะได้อ่�นได้ และ

สอนพวกเร�ได้ และเมื่ออ่�นตำ�ร�เสร็จแล้ว ล�มะจึงกล่�วว่� “สิ่งที่

ทำ�นั้นทำ�ลงไปต�มคำ�สั่งของเหรัญญิกเท่�นั้น” และอีกครั้งหนึ่ง  

มีอีกคนหนึ่งม�ขอให้ล�มะเทศน์ให้ฟัง คนคนนี้เป็นคนจนม�ก และ

เสียสละม�ก เมื่อคนจนผู้นี้ม�ขอฟังคำ�สอน ล�มะก็สอนให้ เรื่องท่ี

ว่�จะอ่�นตำ�ร�เห็นหรือไม่นั้น อันที่จริงแล้วไม่ใช่ประเด็นเลย เร�จึง

ต้องมีล�มะที่ส�ม�รถเข้�ใจสถ�นก�รณ์เฉพ�ะหน้�ได้ 

๒๐ หรือ ๓๐ ปีม�แล้ว คนจีนแผ่นดินใหญ่คนหนึ่งเดินท�งม�

พบอ�ตม� และบอกกับอ�ตม�ว่�คนทิเบตจำ�นวนม�ก เดินท�งม�

ประเทศจีนแล้วอ้�งว่�พวกเข�เป็น ร�ช�แห่งธรรมะ แล้วเม่ือเข้�ม�

ในประเทศจีนแล้ว อันที่จริงล�มะเหล่�นี้ม�เพื่อให้ได้เงินได้ผู้หญิง 

เข�จึงถ�มอ�ตม�ว่�อ�ตม�จะทำ�อย่�งไรกับเรื่องแบบนี้ อ�ตม�บอก

ว่� อ�ตม�คงทำ�อะไรไม่ได้หรอก แต่พวกคุณคนจีนต้องศึกษ�ธรรมะ

ก่อน และต้องรู้ว่�ล�มะควรมีคุณสมบัติอย่�งไร ครูผู้สอนธรรมะที่แท้

จริง เมื่อรู้แล้วคุณจะตรวจสอบได้เองว่�คนที่อ้�งตัวเป็นล�มะหรือครู

เปน็ต�มนัน้จรงิหรอืไม ่ดงันัน้มคีนม�กม�ย แมใ้นทกุวนันี ้ทีป่ระพฤติ

ตนอย่�งนั้น คุณจึงต้องระมัดระวังรอบคอบ

ม�ท ี่โศลกธรรมบทที่ ๗…ศาสนาทุกศาสนาในโลกมีพระเจ้าของ
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ตนเอง และสิ่งอันเป็นที่พึ่ง ในพุทธศ�สน�ที่พึ่งส�มประก�รของช�ว

พุทธคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ พระพุทธเจ้�คือใคร 

หรือ พระพุทธเจ้�คืออะไร พระพุทธเจ้�คือผู้ซึ่งได้ปฏิบัติธรรมจนดับ

กิเลสทั้งปวงที่อยู่ในจิต ดับโดยสิ้นเชิง และมีสภ�วะจิตแบบสุญญต� 

พระพุทธเจ้�คือผู้ท่ีได้ขจัดอวิชช� หรือคว�มมืดบอด คว�มไม่รู้ ออกไป และ

ปมปัญห�ท้ังมวลท่ีต�มม�ออกไปทัง้หมด พระพทุธเจ�้อ�จหม�ยถงึผู้

รู้ก็ได้ ดังนั้นพระพุทธเจ้�เป็นผู้ปร�ศจ�กปมปัญห�ทั้งมวล 

เร�ไม่ได้บอกว่�พระพุทธเจ้าเป็นผู้เอาชนะปัญหาท้ังมวลได้แต่ต้น 

แต่อ่�นในช�ดกว่� เดิมพระพุทธเจ้�ก็เป็นมนุษย์โลกเหมือนอย่�งเร�ๆ 

เต็มไปด้วยอกุศลจ�ก โลภะ โทสะ โมหะ แต่เม่ือได้ปฏิบัติธรรมต�มท่ี

พระองค์ทรงค้นพบ ท่�นส�ม�รถขจัดโลภะ โทสะ โมหะออกไปได้จน

หมดสิ้น และกล�ยเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

คำ�ในภ�ษ�ทิเบตสำ�หรบัพระพทุธเจ�้คอื “แซงย ี(Sangye)” คำ� ๒ 

คำ�นี้รวมเอ�คุณสมบัติของพระพุทธเจ้�เข้�ด้วยกัน คือภ�วะที่บริสุทธิ์

ปร�ศจ�กอกุศลทั้งมวล และเป็นผู้รู้สิ้นทุกสิ่ง ใครก็ต�มที่มีคุณสมบัติ 

๒ ประก�รนี้ก็ถือว่�เป็นพระพุทธเจ้� ส่วนพระธรรมเป็นปัจจัยทำ�ให้

บุคคลเป็นพระพุทธเจ้� ใครก็ต�มที่ส�ม�รถข้�มพ้น โลภะ โทสะ 

โมหะ ได้ก็จะกล�ยเป็นพระพุทธเจ้� และแม้ก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้� 

ผู้ที่ได้ฝึกต�มแนวท�งสู่ก�รตรัสรู้ ส�ม�รถละกิเลสต่�งๆ ได้ ก่อนอื่น

บุคคลนัน้จะตอ้งสรา้งหนทางสูก่ารบรรลธุรรมขึน้ภายในตนเอง แลว้จงึ

สามารถเอาชนะปมปัญหาและสิ่งผิดภายในจิตใจ แล้วบุคคลคนนั้นก็

จะกา้วหนา้ตอ่ไปเรือ่ยๆ เมือ่เข�ส�ม�รถเอ�ชนะอกศุลต่�งๆ ภ�ยใน

จติม�กข้ึนเรือ่ยๆ แล้วในทีส่ดุเม่ืออกศุลทัง้มวลถกูขจดัออกไป บคุคล

ผู้นัน้กจ็ะกล�ยเปน็พระพทุธเจ้� ดงันัน้กอ่นจะเปน็ผูบ้รรลธุรรม บคุคล

นั้นจะเป็นอริยบุคคลก่อน บุคคลซึ่งส�ม�รถเอ�ชนะกิเลสได้ในระดับ

หนึ่ง สำ�หรับบุคคลที่เป็นพระพุทธเจ้�แล้วเพร�ะได้บรรลุธรรม และ

บุคคลเป็นพระสงฆ์ได้ก็เพร�ะธรรมะ 
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ดงันัน้ธรรมะเปน็ทีพ่ึง่ของชาวพทุธ พระพทุธเจา้ไมใ่ชท่ีพ่ึง่ทีแ่ทจ้รงิ 

แต่เป็นครูผู้ให้ธรรมะ และพระสงฆ์ก็เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือระหว่างท่ี

ท่านเดนิตามเสน้ทางสูก่ารบรรลธุรรม พระสงฆเ์ปน็เสมอืนตัวอยา่งของ

ผูเ้ดนิตามเสน้ทางสายนี ้เวล�ทีเ่ร�คดิถงึสมเดจ็พระสมัม�สมัพทุธเจ�้

ผูเ้ป็นอิสระจ�กมลทินทัง้ปวงและเปน็สพัพญัญแูละผูป้ระเสรฐิเปน็เลศิ

ในทกุท�ง ท�่นจงึดเูหมอืนห�่งไกลจ�กจดุทีเ่ร�ยนือยูม่�ก และเม่ือเร�

คิดถึงก�รพิจ�รณ�ในส่วนของก�รเห็นสิ่งที่ปร�กฏต�มคว�มเป็นจริง 

ซึ่งเป็นขั้นต้นของ...(ฟังเสียงบรรย�ยไม่ออก)

ในระดับของพระสงฆ์ ก็ยังเป็นเรื่องที่ห่�งไกลจ�กเร�เช่นกัน แต่

เราสามารถสืบสาวได้ว่าพระสงฆ์มีที่มาจากไหน เราจะเริ่มเข้าใจว่า

บุคคลเดินตามเส้นทางแห่งการสั่งสม และการสั่งสมนี้ทำาให้เรารู้สึก

ว่าอยู่ใกล้หนทางสู่การบรรลุธรรม ห�กเร�เข้�ใกล้หนท�งที่ถูก เร�ก็

จะเห็นได้ว่�เร�เองก็มีโอก�สกล�ยเป็นผู้ที่ม�เดินอยู่บนหนท�งนี้ ซึ่ง

จะเตรยีมเร�ใหพ้รอ้มทีจ่ะใชธ้รรมะเพือ่ก�รบรรลธุรรม อย่�งนีเ้ท่�กบั

ว�่เร�ไดส้ร�้งวปิสัสน�ญ�ณและสม�ธิ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเร่ืองของอนตัต� 

และเม่ือเร�ก้�วต่อไปเร่ือยๆ ในเส้นท�งท่ีจะเตรียมเร�ให้พร้อมน้ี เร�จะ

พบสัจจธรรมคว�มจริงโดยตรง แล้วเร�ก็จะได้ช่ือว่�เป็นสงฆ์ ดังน้ันก่อน

ท่ีจะได้สภ�วะแบบพระพุทธเจ้� ห�กเร�ส�ม�รถเห็นคว�มก้�วหน้�ได้แต่

แรกจนถึงข้ันสุดท้�ย เร�จะเห็นว่�สงฆ์เป็นบุคคลตัวอย่�งหรือผู้ช่วยท่ีจะ

ประคับประคองเร�ในระหว่�งท�ง

ดงันัน้เมือ่เร�ท่องว�่ “พทุธงั สรณงั คจัฉามิ ธมัมัง สรณงั คจัฉาม ิ

สังฆัง สรณัง คัจฉามิ” เร�ต้องเข้�ใจคว�มหม�ยของสิ่งเหล่�นี้ ก�ร

กล่�วว่�พระพุทธจะปกป้องคุ้มครองเร� อันที่จริงพรนี้ไม่ใช่พรของ

พระพทุธองค์ แตค่วรใชธ้รรมะทีพ่ระพทุธองคท์รงสอน นอ้มนำ�เข�้ม�

ในชีวิตเร� และพระพทุธองคท์รงสอนว�่พระพทุธองคไ์มอ่�จชำ�ระล�้ง

อกศุลของสรรพสตัวไ์ดด้ว้ยน้ำ� และพระองคก์ไ็ม่อ�จดบัทกุขใ์หส้รรพ- 

สตัวไ์ดด้ว้ยมอืของท่�น และพระองคไ์ม่ส�ม�รถหยบิยกก�รบรรลธุรรม
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ใหแ้กส่รรพสตัวไ์ด ้แตพ่ระองคส์ามารถชว่ยใหเ้รากา้วผา่นปญัหาตา่งๆ 

ได้ด้วยการแสดงสัจจธรรมจากประสบการณ์ของพระองค์เอง พระพุทธ- 

องค์ทรงเสด็จพระร�ชดำ�เนินต�มท�ง (มรรค) นี้ม�แล้ว จนเห็นแจ้งใน

สัจจธรรม เมื่อรู้แจ้งแล้ว ท่�นจึงได้อบรมเจริญปัญญ�ในแนวท�งนี้ 

ท่�นทำ�สิ่งเหล่�นี้ได้อย่�งไร ท่�นแสดงไว้หมดแล้ว

ในบรรด�ที่พึ่งทั้ง ๓ สิ่งนี้ พระสงฆ์อยู่ต่ำ�ที่สุด แน่นอน อ�จมอง

ไดว้�่พระสงฆแ์ละแมช่อียูใ่นกลุม่ของสงฆ ์แตเ่ม่ือไรกต็�มทีบ่คุคลดบั

ทุกข์ได้จริงๆ จึงจะนับว่�เป็นพระสงฆ์ที่แท้ ดังนั้นสงฆ์ที่แท้คือบุคคล

ที่เอ�ชนะกิเลสและอกุศลทั้งปวง คือได้นิโรธ เป็นก�รดับทุกข์อย่�ง

แท้จริงในจิตของตนเอง ขณะที่บุคคลทั่วไปรวมถึงพระสงฆ์และแม่ชี

ด้วย จะถูกมองว่�เป็นเพียงสม�ชิกของคณะสงฆ์เท่�นั้น

ในทิเบต ศรีลังก� อินเดียและประเทศอ่ืนๆ แอฟริก� และอ่ืนๆ  

มีคนท่ีส�ม�รถจะอยู่ในสภ�วะเคลิบเคล้ิมเพร�ะถูกวิญญ�ณเข้�สิงร่�ง 

วิญญ�ณเหล่�น้ีมิใช่ท่ีพ่ึงของใคร ท่ีพ่ึงท่ีแท้จริงคือธรรมะ จะเข้�ถึงธรรมะ

ได้ เร�ต้องถือกุศลกรรมบถ ๑๐ (The Ten Non-Virtuous Actions) 

และหลีกเล่ียงท่ีจะทำ�ผิดศีลท้ังสิบข้อน้ี รักษาศีลให้บริสุทธ์ิเพ่ือจะได้เข้า

ถึงนิโรธ อย่�งท่ีอ�ตม�ได้อธิบ�ยไปแล้ว คว�มเข้�ใจกฎอิทัปปัจจยต� 

เหตุปัจจัย คุณก็จะส�ม�รถเล่ียงก�รทำ�ผิดศีลท้ัง ๑๐ ข้อได้ และถือศีล 

๑๐ ข้อน้ีได้อย่�งเคร่งครัด กรรมดีท่ีเกิดจ�กก�รรักษ�ศีลคือได้เกิดใน

ภพช�ติท่ีสูงข้ึน

กุศลกรรมบถ ๑๐ (The Ten Non-Virtuous Actions) 
  ๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์

  ๒. เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้

  ๓. เว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย

  ๔. เว้นจากการพูดเท็จ

  ๕. เว้นจากการพูดส่อเสียด (ยุให้แตกกัน)
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  ๖. เว้นจากการพูดคำาหยาบ

  ๗. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ

  ๘. ไม่โลภอยากได้ของเขา

  ๙. ไม่พยาบาทปองร้ายเขา

  ๑๐. เห็นถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง (สัมมาทิฏฐิ)

และแม้เมื่อคุณได้ภพช�ติที่ดีขึ้นแล้ว แต่คุณก็ยังเวียนว่�ยใน

สังส�รวัฏฏ์ และขั้นต่อไป จึงเป็นการเข้าถึงนิพพาน โศลกธรรมบท

ที่ ๙ กล่�วไว้อย่�งนั้น

และจ�กนั้นนับจ�กโศลกธรรมข้อ ๑๐ เป็นต้นไป กล่�วถึงก�ร

ปฏิบัติเพื่อให้ได้โพธิจิต สรรพสัตว์ผู้เป็นม�รด�ผู้อ�รีแต่ไหนแต่ไรม� 

เนื่องจ�กทุกคนเหมือนกันในส่วนที่ไม่ต้องก�รคว�มทุกข์ ต้องก�ร

แต่คว�มสุข ดังนั้นเร�คิดถึงก�รแผ่เมตต�ให้สรรพสัตว์และพย�ย�ม

หลีกเลี่ยงคว�มทุกข์ ห�กเร�ไม่ใส่ใจในเรื่องนี้ ในเรื่องคว�มทุกข์ 

นั้นไม่ถูกต้อง ดังนั้นโศลกธรรมบทที่ ๑๐ จึงกล่าวว่า เราต้องสร้าง

หรือบ่มเพาะสภาวะจิตแบบ โพธิจิต เพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว ์

ทั้งปวง เมื่อเร�มีจิตเมตต�ต่อผู้อื่นเช่นนี้ ผลก็คือเป้�หม�ยของ 

เร�เอง คล้�ยๆ กับผลพลอยได้ ปกติห�กเร�ทำ�ผิดศีล ๑๐ ข้อนี้  

ต่อสรรพสัตว์ทั้งหล�ย แต่ถ้�หลีกเลี่ยงก�รกระทำ�เหล่�นี้ ห�กมี 

จิตเมตต�ต่อสรรพสัตว์ ก�รมีสภ�วะจิตเช่นนี้จะทำ�ให้ไม่ทำ�ผิดศีล  

๑๐ ข้อนี้ไปเองโดยอัตโนมัติ ก�รหวังดีต่อผู้อื่นเช่นนี้มีผลม�ก  

ในตำ�ร�บอกไว้ว่� เป็นสิ่งที่ช่วยให้เร�พ้นจ�กอกุศลทั้งปวง และ

ทำ�ให้เร�ได้พบช�ติที่ดีขึ้น แล้วในที่สุดผลแห่งก�รมีจิตเช่นนี้ก็คือ 

ก�รบรรลุเป็นพระพุทธเจ้� และตำ�ร�ยังกล่�วอีกว่� แม้เราจะอุทิศ

ตนให้ผู้อื่นอย่างเต็มกำาลังแล้ว เมื่อเห็นประโยชน์ที่เกิดกับสรรพสัตว์ 

เราก็ยิ่งมีฉันทะที่จะมุ่งทำาความดี ทำาประโยชน์ให้ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก  

สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีจิตที่อิ่มเอิบเบิกบานเป็นผลพลอยได้
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ในประวัติศ�สตร์โลก มหาตมะคานธี ท่�นเกิดในสถ�นท่ีท่ีย่ำ�แย่ 

แต่ท่�นมีก�รศึกษ�ดี และได้รับก�รไว้เน้ือเช่ือใจจ�กผู้อ่ืน ในอ�ฟริก� 

ยุโรป อเมริก� ทุกๆ ที่ในโลก ท่�นได้รับคว�มนิยมอย่�งม�ก ไม่ใช่

เพร�ะท่�นมีอำ�น�จม�ก แต่เพร�ะท่�นมีชีวิตอย่�งเรียบง่�ย ท่�นอุทิศ

ตนให้ผู้อ่ืน และใช้สติปัญญ�เพ่ือช่วยเหลือคน ด้วยเหตุน้ีท่�นจึงเป็น

ท่ีนิยม ตรงข้�ม ในโลกก็มีคนอย่�งฮิตเลอร์ และคนอ่ืนๆ ผู้ซ่ึงโหด

ร้�ย และมีคนท่ีเรียกว่� ห�กถูกย่ัวเพียงเล็กน้อยก็ส�ม�รถจะฆ่�คนได้  

ก�รฆ่�คนอ่ืน ทำ�ล�ยล้�งคนอ่ืน

ม�ถึงโศลกธรรมบทท่ี ๑๑ แสดงไว้ว่า แม้เราจะคิดช่วยเหลือคนอ่ืนๆ 

แต่เรากลับได้เก็บเก่ียวดอกผลแห่งการทำาดีน้ัน เป็นผลพลอยได้

และจ�กโศลกธรรมบทท่ี ๑๒ - ๑๗ เม่ือเราได้ส่ังสม เม่ือคิดถึง 

การส่ังสมจิตท่ีมีเมตตาต่อผู้อ่ืน คนท่ีไม่ชอบเรา คนท่ีเห็นต่างจากเรา  

เขาอาจเป็นอุปสรรค ฉะน้ันย�มใดท่ีเร�ต้องพบอุปสรรคน�นัปก�ร 

อย่�ได้ตกเป็นเหย่ือส่ิงเหล่�น้ัน แต่ต้องปฏิบัติบนหนท�งของโพธิจิต

อย่�งม่ันคง

โศลกธรรมบทที่ ๑๘ และ ๑๙ เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมพบความยุ่งยาก

ลำาบาก ศรทัธาตอ่พระพทุธเจา้อาจสัน่คลอนไป เชน่ ช�วญีปุ่่น คร�วท่ี

ประสบภัยสนึ�ม ิห�กเข�ออ่นแอ พวกเข�อ�จคดิว�่ก�รทอ่งป�รมิต�- 

หฤทัยสูตรไม่เห็นจะช่วยอะไร บทท่ี ๑8 ว่�ไว้ว่� “แม้จะยากจนข้นแค้น

และถูกหยามหม่ินอย่างไรก็ตาม แม้จะป่วยไข้ปางตายและถูกปีศาจเข้า

สิง ให้ต้ังหน้ารับเอาทุกข์เข็ญของสรรพสัตว์มาไว้เสียเอง และอย่าท้อถอย 

จึงจะถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติอย่างโพธิสัตว์”

แน่นอนเร�มีคว�มภูมิใจในตนเอง แต่ก็มีคว�มทิฏฐิม�นะด้วย...

มองตนเองว่�เลศิกว่�คว�มเปน็จรงิเปน็สิง่ไมด่ ีเร�อ�จไมแ่ยแสคนอืน่

เพร�ะคว�มทะนงตนนี ้ศกัยภ�พเท�่ทีเ่ร�มนีีเ้ร�อ�จคดิว�่เร�เปน็เลศิ

อย่�งพระพุทธเจ้�...และมองว่�ฉันเป็นมนุษย์และมีคว�มฉล�ดอย่�ง

มนุษย์ ทำ�นองนี้ แต่เร�ไม่ควรมองข้�มคนอื่น ๆ หรือดูถูกคนอื่น แต่
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คิดถึงคุณสมบัติของตนเองได้ และต�มนี้เร�จะคิดถึงก�รทำ�ดี ดังนั้น

โพธิสตัว์ไม่มองข้ามหรอืดถูกูผูอ้ืน่ แตม่คีว�มมัน่ใจในตนเองอย�่งเตม็

ท่ี และเร�กไ็มค่วรดถูกูตนเองดว้ย โศลกธรรมบทที ่๑๘ แสดงไวว้า่การ

ดูถูกตนเองก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการปฏิบัติธรรม

ต่อไปเป็นโศลกธรรมบทที่ ๑๙ ซึ่งกล่าวว่า การเป็นอยู่อย่าง

ฟุม่เฟอืยเปน็อปุสรรคตอ่ความกา้วหนา้ในการปฏบิตัธิรรมของเรา ห�ก

เร�รวยม�ก มอีำ�น�จเหนอืผูอ้ืน่ม�ก เร�จะภมูใิจในตนเอง และมทีฏิฐิ

ม�นะสูงด้วย เป็นเรื่องไม่ดีเลย ภูมิใจในตนเองม�กเกินไปและทะนง

ตนที่ร่ำ�รวยและมีอำ�น�จม�กเป็นเรื่องโง่เง่� ห�กเร�ฉล�ด เร�ต้องไม่

เสยีหลกัก�รของตนเอง เปน็คนมวีนิยั แตห่�กเร�ไมเ่ฉลยีวฉล�ด บ�ง

คนบ้�ไปได้เลยนะ เวล�มีอำ�น�จม�กๆ และคิดว่�ตนเองดีกว่�คน

อื่น กัดด�ฟีเป็นคนบ้� บ้�อำ�น�จ คิดว่�ตนเองดีที่สุด เพร�ะมีอำ�น�จ

เบ็ดเสร็จ แต่โลกกำ�ลังหัวเร�ะเย�ะเข�อยู่

สำาหรับบทที่ ๒๐ บอกว่าเราจะไถ่ถอนการยึดมั่นถือมั่นและความ

โกรธได้อย่างไร อ�รมณ์ทั้งสองนี้เป็นอ�รมณ์ในแบบแก่งแย่งแข่งขัน 

คว�มอิจฉ�ทำ�ให้เร�มีศัตรูม�ก ห�กเร�ไม่ส�ม�รถเอ�ชนะอกุศลจิต

เหล่�นี้ในตัวเร�เอง เร�จะไม่มีวันเอ�ชนะศัตรูของเร�ซึ่งอยู่ภ�ยนอก

ตัวเร�ได้เลย แม้จะเอ�ชนะได้คร้ังหน่ึง มันก็จะก่อตัวข้ึนม�ใหม่ รวบรวม

พละกำ�ลังกลับขึ้นม� หรือแม้จะเอ�ชนะศัตรูภ�ยนอกได้ในวันนี้ พวก

เข�ก็จะกลับม�อีกในภ�ยหลัง 

อ�ตม�รู้จักช�วอังกฤษคนหน่ึง เป็นเพ่ือนกับโจวเอินไหล เข�

ชอบพวกคอมมิวนิสต์ในจีนม�กๆ และเข�ม�พบอ�ตม�ท่ีน่ี คร้ังหน่ึง  

เข�ถ่�ยรูปเมืองล�ซ�ม�กม�ย เม่ือเข�ม�พบอ�ตม� เข�มีทัศนคติบ�ง

อย่�งเกี่ยวกับอ�ตม� เพร�ะถูกล้�งสมองโดยพวกจีน รูปทั้งหมดที่

เข�ถ่�ย ผู้คนทั้งหล�ยที่เข�ถ่�ยภ�พม� ดูเหมือนเป็นก�รแสดง วัน

แรกเข�แสดงรูปท่ีเข�มีทั้งหมด แล้วเข�ก็เร่ิมเชื่อ และแล้วในวันที่

ส�มท่ีได้พบกัน เร�ก็กล�ยเป็นเพ่ือนกัน น้ีเพร�ะอ�ตม�จริงใจกับเข� 
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เมื่อเร�คุยกันขณะดูรูปภ�พของเข�ด้วยกัน เข�ก็เริ่มที่จะเชื่อ ห�ก

อ�ตม�ว�งท่�ใหญ่โตและไม่จริงใจกับเข� เร�ก็คงไม่ได้เป็นเพื่อน

กัน เร�ควรพย�ย�มผูกมิตรกับคนอื่น เท่�ที่จะทำ�ได้ ห�กเร�ละโมบ

และยึดมั่นในสิ่งต่�งๆ จะไม่ช่วยอะไรเลย เช่น ห�กเร�หิวน้ำ�และดื่ม 

น้ำ�เกลอืเข�้ไป เร�กจ็ะยิง่กระห�ยน้ำ�ม�กขึน้ไปอีก ดงันัน้ในเรือ่งคว�ม

ม่ังค่ังร่ำ�รวย เม่ือเร�มีร้อย เร�จะต้องก�รพัน และล้�น พันล้�น ไปเรือ่ยๆ 

ไมม่วีนัพอ แตค่นรวย เข�กมี็สบินิว้เท�่นัน้ ถ�้จะใสแ่หวนสบิวงใหค้รบ

ทกุนิว้ กค็งจะดไูมส่วย คนรวยๆ ทีเ่ลน่พนนัจนรุ่งเช�้ เข�ใชย้�ส�รพดั 

หรือดื่มแอลกอฮอล์ ในที่สุดก็ทำ�ล�ยตนเอง ทำ�ล�ยผู้อื่น เป็นโรคร้�ย

ในตับ มะเร็ง ส�รพัด ดังนั้นเร�ควรพอใจในสิ่งที่มีอยู่

 บทท่ี ๒๒ กล่าวถึงเร่ืองโพธิจิต

“ทุกส่ิงท่ีปรากฏ แท้จริงแล้วก็คือจิตของเราเอง และจิตสร้างภาพลวง

ให้เราได้แลเห็น เม่ือรู้เช่นน้ีแล้ว จะเป็นอิสระจากการมองว่าส่ิงต่างๆ ใน

รูปผู้กระทำาและถูกกระทำาได้น้ันต้องปฏิบัติเพ่ือให้ได้โพธิจิต”

โศลกธรรมบทนี้เหมือนอย่�งที่กล่�วไว้ในหนังสือ “ลำ�ดับขั้นของ

ก�รทำ�สม�ธิ” ที่เร�ได้กล่�วไปแล้ว ซ่ึงเป็นมุมมองของปรัชญ�ต�ม

แนวท�งของม�ธยมิกะ

สำ�หรับบทต่อไปกล่�วว่�...เม่ือได้ทำาสมาธิเพื่อพิจารณาความว่าง

แล้ว เราต้องออกจากสมาธิ เมื่อออกมาแล้ว เราควรที่จะเริ่มมองเห็น

ว่าทุกสิ่งเป็นความว่าง และอย�่งที่กล่�วไว้ในแนวท�งก�รอบรมจิต ๗ 

ขอ้ อนันีเ้ปน็อย�่งเดยีวกนั เมือ่หยดุแลว้ เร�ควรจะรูส้กึเหมือนคนใหม่

ผู้ได้รับก�รปลดปล่อยเป็นอิสระ

สำ�หรับบทที่ ๓๑ กล่�วว่� นี้เป็นคำ�แนะนำ�ที่ดีอย่�งยิ่ง ห�กเร�

ไม่พิจ�รณ�ข้อไม่ดีของตนเอง เร�อ�จเป็นคนมือถือส�กป�กถือศีล 

ดังนั้นต้องวิเคร�ะห์ตรวจห�สิ่งไม่ดีและทิ้งมันไปเสีย นี้เป็นก�ร

ปฏิบัติต�มอย่�งโพธิสัตว์ เม่ือคร้ังที่อ�ตม�ได้พบกับท่�นประธ�น
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เหม�เจ๋อตง ท่�นบอกอ�ตม�ว่� อ�ตม�ควรดูว่�ได้ทำ�ผิดอะไรลง

ไปบ้�ง เมื่อคุณถูกวิจ�รณ์เช่นนี้ คุณต้องยอมรับมัน อ�ตม�ถือว่�

คำ�แนะนำ�น้ันเป็นส่ิงท่ีดีอย่�งย่ิง โศลกธรรมบทท่ี ๓๑ กล่าวไว้อย่างน้ี

ด้วย เราต้องรู้ว่าทำาอะไรผิดไป เม่ือมีคนวิจ�รณ์เร� เร�ต้องยอมรับมัน  

เร�มีคำ�กล่�วในภ�ษ�ทิเบตว่� “มิตรท่ีดีต้องช้ีให้เห็นข้อผิดของตัวเรา” 

เพร�ะห�กเร�มองไม่เห็นข้อผิดของตนเอง เร�ก็อ�จทำ�ตัวเป็นคนมือ

ถือส�กป�กถือศีล ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เหม�เจ๋อตง เผยแพร่ส่ิงท่ีเรียกว่� 

“พิธีดอกไม้ร้อยดอก” อะไรทำ�นองน้ี ในพิธีน้ีผู้มีสติปัญญ�สูงและ

ประช�ชนท่ีมีคว�มรู้ดีส�ม�รถวิจ�รณ์รัฐบ�ลได้ เม่ือทำ�เช่นน้ันแล้วคน

เหล่�น้ีก็ถูกจับกุมและคุมขังท้ังหมด ห�กทำ�อย่�งน้ี คนก็คงเส่ือม

ศรัทธ�ในตัวคุณ ห�กคอมมิวนิสต์จีนพย�ย�มมองส่ิงต่�งๆ ต�มคว�ม

เป็นจริง เหมือนอย่�งเม่ือแรกเร่ิม ทุกวันน้ีประเทศจีนคงไม่เป็นเช่นน้ี

มิลาเรปะ (Jetsun Milarepa) กล่�วว่� เมื่อมีผู้ถ�มเข�ว่�  

“งัม ลามะ งี (Nyam Lama Nge)” แปลว่�อะไร “งัม ล�มะ งี” 

แปลว่� สิ่งที่ปร�กฏ แต่ยังไม่ได้รับก�รยืนยันแน่ชัด เป็นเรื่องของ

สภ�วะของจิตหรือคว�มคิด มิล�เรปะ กล่�วว่� ผู้ซึ่งดูเหมือน 

ผู้ปฏิบัติธรรม แต่ภ�ยในจิตใจ มิใช่ผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆ หม�ยถึง

อย่�งนั้น เร�ต้องมีไม้วัดในแง่ธรรมะ และใช้ธรรมะในจิตของเร�เอง 

และอย่�งที่อ�ตม�กล่�วไว้เมื่อว�น เร�ต้องมีชีวิตที่มีคว�มหม�ย  

ทำ�ชีวิตในภพช�ติที่เป็นมนุษย์นี้ให้มีคว�มหม�ยโดยก�รศึกษ�ธรรมะ

และทำ�สม�ธิ และพระสงฆ์และแม่ชีก็ไม่ควรพอใจเพียงก�รนุ่งห่ม

จีวร

สำาหรับบทท่ี ๓๒, ๓๓ จนถึง ๓๔ แสดงให้เห็นอุปสรรคบาง

ประการทีโ่พธสิตัวต์อ้งพบ หากเราถกูครอบงำาดว้ยมายา ความคดิและ

อารมณ์ด้านลบ เร�จะดูเหมือนคนบ้� ดังนั้นตั้งแต่ ณ จุดเริ่มต้นที่ม�

ย�ก่อตัวขึ้นในใจเร� เร�ต้องพย�ย�มเอ�ชนะมันให้ได้

สำาหรับบทที่ ๓๕ กล่าวว่าแม้เมื่อยามที่ใกล้หลับ เรายังมีสติได้ 
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เช่น ห�กเร�เป็นพระภิกษุ เร�ควรจะรู้ได้ว่�ตนเองเป็นพระภิกษุแม้

ในย�มหลับฝัน สิ่งนี้จะได้จ�กก�รฝึกจิต

ต่อจ�กนั้น โศลกธรรมบทที่ ๓๗ กล่�วไว้ว่�

“เมื่อศึกษาถ้อยคำาของผู้เป็นอาจารย์ที่แท้ และอื่นๆ...”

นีแ้สดงใหเ้หน็ถงึแหลง่ทีม่�ทีผู่ป้ระพนัธใ์ชใ้นก�รเขยีน ตรงนีแ้สดง

ใหเ้หน็โครงสร�้งทัง้หมดของธรรมะ อ�ตม�คดิว�่เปน็ก�รดีท่ีได้กล�่ว

ถึงธรรมะโดยครอบคลุมอย่�งกว้�งขว�ง

จบลงตรงนี้นะ

พี่น้องผู้ศึกษ�ธรรมะช�วไทย และผู้ที่ม�จ�กที่อื่นๆ อ�ตม�คิด

ว่�อ�ตม�น่�ที่จะนำ�ปฏิบัติเพื่อสร้างโพธิจิตนะ ต้องจินตนาการให้

เห็นภาพ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในใจเรา จินตน�ก�รให้เห็น

พระพุทธองค์ เร�จะจินตน�ก�รส�วกทั้ง ๗ ของท่�นก็ได้นะ เช่น 

พระมหากัสสปเถระและอ�จ�รย์อย่�งอาจารย์นาคารชุน อ�จ�รย์

ช�วอินเดียน�มว่� น�ค�รชุน และคนอื่นๆ หรือจะเป็นอ�จ�รย์ช�ว

ไทย อ�จ�รย์ช�วเวียดน�ม เก�หลี ญี่ปุ่น เร�จินตน�ก�รให้เห็นภ�พ

ผู้ที่เคยเป็นอ�จ�รย์ของเร�ก็ได้ เมื่อเห็นภ�พอย่�งนี้แล้ว เร�จะขอให้

พระรัตนตรัยคุ้มครอง

(สวดภาษาทิเบต)

ก�รปฏิบัติ เช่นนี้ เป็นที่ รู้จักกันในน�มว่� “การปฏิบัติ ๗  

ประการหลัก” ได้กล่�วไว้ว่�

“ดว้ยบุญบ�รมท่ีีข�้พเจ�้ไดส้ัง่สมม� โดยก�รสกัก�ระ ถว�ยสิง่ของ 

หรือก�รยอมรับสิ่งที่ได้ทำ�ผิดลงไป ตลอดจนก�รขอให้พระพุทธองค์

ทรงสถิตอยู่กับข้�พเจ้� และอบรมสั่งสอนข้�พเจ้� ทั้งหมดนี้ข้�พเจ้�

ขออุทิศให้ เพื่อให้ได้บรรลุธรรม”
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ดังนั้นเมื่อได้ทำ�เช่นนี้แล้ว ก็เป็นก�รง่�ย ขอให้คุกเข่�ลง ห�กไม่

สะดวก ไม่ต้องทำ�ก็ได้

(ต่อไปเราจะสวดตามท่าน)

“ด้วยคว�มปร�รถน�ที่จะปลดปล่อย ...”

เร�จะกล่�วเฉพ�ะบทที่ว่�ด้วยก�รให้พระรัตนตรัยคุ้มครอง ที่ว่�

“ข้�พเจ้�ขอให้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุ้มครอง จนกว่�

จะบรรลุธรรม”

คิดอย่�งนั้น นับจ�กตอนนี้

“ข้�พเจ้�จะพ�กเพียรช่วยเหลือผู้อื่น แต่แม้ในย�มที่ข้�พเจ้�ไม่

อ�จช่วยได้ ข้�พเจ้�ก็จะไม่ทำ�ให้เกิดอันตร�ยใดๆ ต่อผู้อื่น และ

ไม่ว่�ผลบุญอันใดที่ข้�พเจ้�ได้สั่งสมไว้ ขอให้กรรมดีเหล่�นั้นนำ�พ�

ข้�พเจ้�ให้บรรลุธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสรรพสัตว์ทั้งหล�ย  

ก�รปฏิบัติใดๆ ที่ข้�พเจ้�ได้กระทำ� เช่น ก�รเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสิ่ง

อื่นใด ขอให้สิ่งเหล่�นั้นเป็นเหตุปัจจัยให้ข้�พเจ้�บรรลุธรรมเป็น

พระพุทธเจ้�เพื่อประโยชน์สุขของสรรพสัตว์ทั้งหล�ย”

เมื่อทำ�อย่�งนี้แล้ว เท่�กับว่�เร�ได้สร้�งโพธิจิตขึ้นม�

คร�วนี้ เร�ก็เสร็จหมดแล้ว บ่�ยนี้เร�จะพบกันอีกครั้งหนึ่ง มี

คำ�ถ�มอะไรไหม มีไหม อ�ตม�อย�กที่จะให้ญ�ติธรรมช�วไทยได้

ถ�ม ขอบคุณม�กๆ นะ

(สวดมนต์เป็นภาษาทิเบต)
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ขั้นตอนแห่งการปฏิบัติสมาธิภาวนา 

โดย อาจาริยะ กมลศีล

แปลและแก้ไขในภ�ษ�อังกฤษ โดย 

พระเกเช ลอบซัง จอร์เด็น, ลอบซัง โชเฟล กังเชนปะ และเจเรมี รัสเซล

ตีพิมพ์พร้อมกับอรรถ�ธิบ�ยของทะไลล�มะ 

โดยสำ�นักพิมพ์สโนว์ไลออน ปี ๒๐๐๑

แปลไทย โดยลภ�พรรณ ศุภมันต�, พฤศจิก�ยน ๒๕๕๔

ขอค�รวะแด่มัญชุศรีผู้ทรงเย�วภ�พ ข้�พเจ้�จะขออธิบ�ยสั้นๆ

ถึงข้ันตอนแห่งสมาธิภาวนาแก่ผู้ใดที่ได้ดำ�เนินตามวิถีแห่งพระสูตร

มหายาน ผู้มีปัญญ�ที่ปร�รถน�จะบรรลุสภาวะสัพพัญญู ควรตั้งใจ

เพียรพย�ย�มทุ่มเทสร้�งเหตุและปัจจัย โดยไม่ชักช้�

เป็นไปไม่ได้ท่ีสภาวะสัพพัญญูจะบรรลุได้โดยไร้เหตุ เพร�ะถ้�

เป็นไปได้ ทุกๆ สิ่งก็จะเป็นสัพพัญญูได้ ถ้�สิ่งต่�งๆ เกิดขึ้นได้โดย

ไม่อ�ศัยสิ่งอื่นๆ มันก็จะดำ�รงอยู่ได้โดยไม่มีสิ่งใดม�จำ�กัด จึงไม่มี

เหตผุลว�่ทำ�ไมทกุสิง่จงึไม่เปน็สพัพญัญ ูดงันัน้ เนือ่งจ�กสิง่ทีท่ำ�กริยิ�

ทุกชนิดเกิดข้ึนเพียงชั่วคร้ังชั่วคร�ว มันจึงต้องขึ้นอยู่กับเหตุของมัน

อย่างเคร่งครัด สภ�วะสัพพัญญูก็ห�ได้ย�กเช่นเดียวกัน เพร�ะมันไม่

ได้เกิดขึ้นในทุกที่ทุกเวล� และไม่ใช่ทุกสิ่งจะส�ม�รถเป็นสัพพัญญูได้ 

ดังนั้น มันจึงขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยอย่างแน่นอนที่สุด

และในบรรด�เหตุและปัจจัยทั้งหมดนี้ ท่�นจะต้องสร้�งเหตุที่ถูก

ต้องและสมบูรณ์ ถ้�ท่�นทำ�เหตุที่ผิด แม้ว่�ท่�นได้ทำ�อย่�งขยันเป็น

เวล�น�น แต่เป้�หม�ยที่ปร�รถน�กลับไม่บรรลุ ก็เหมือนก�รรีดเอ�

น้ำ�นมจ�กเข�ของวัว เชน่เดยีวกนั ผลลพัธจ์ะไมเ่กดิขึน้ม�ไดเ้ลย ห�ก

ไม่ไดท้ำ�ให้เหตุเกิดขึ้นม� เชน่ ห�กเมลด็พนัธุห์รอืเหตอุย่�งหนึ่งอย�่ง

ใดห�ยไป ผลซึ่งก็คือต้นอ่อน และอื่นๆ จะไม่เกิดขึ้นม� ดังนั้น ผู้ที่
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ปร�รถน�ผลลัพธ์อย่�งหนึ่งอย่�งใด ควรจะต้องสร้�งเหตุและปัจจัยที่

ครบถ้วนและไม่ผิดพล�ด 

อะไรคือเหตุและปัจจัย ที่ให้บรรลุสัพพัญญู

ห�กท่�นถ�มว�่ “อะไรคอืเหตแุละปจัจยั ทีใ่หผ้ลสดุทา้ยคอืความ

เป็นสัพพัญญู” ข้�พเจ้� ผู้ซ่ึงเหมือนกับคนต�บอด อ�จจะไม่อยู่ใน

สถ�นะที่จะอธิบ�ยด้วยตนเองได้ แต่ข้�พเจ้�ขอนำ�คำ�ที่พระพุทธเจ้�

พระองค์เองทรงสอนไว้ เหมือนกับที่พระองค์กล่�วกับพระส�วกภ�ย

หลังก�รตรัสรู้ พระองค์ตรัสว่� “วัชรปาณีผู้ครองความลับทั้งปวง 

ปัญญาแห่งสัพพัญญู อันเป็นโลกุตตระ มีรากเหง้าอยู่ที่ความกรุณา 

น้ันเกิดจากเหตุ อันได้แก่ความคิดที่จะบำาเพ็ญประโยชน์ หรือโพธิ- 

จิตที่ตื่นขึ้นแล้ว และการทำาอุบายอันเป็นกุศล (บารมี) ให้สมบูรณ์” 

ดังนั้น ห�กท่�นสนใจที่จะบรรลุถึงสภ�วะสัพพัญญู ท่�นจำ�เป็นต้อง

ฝึกฝนสิ่งส�มประก�รนี้ กล่�วคือ ความกรุณา โพธิจิตที่ตื่นแล้ว และ

อุบายอันเป็นกุศล

ดว้ยมคีว�มกรณุ�เปน็แรงบนัด�ลใจ โพธิสตัวจ์งึปฏิญ�ณทีจ่ะปลด

ปล่อยสัตว์ทั้งหล�ย

ดังนั้น ด้วยการข้ามพ้นทัศนะที่ยึดมั่นในตัวตนของตน โพธิสัตว์

จึงออกไปกระทำาการที่ยาก อย่างแข็งขันและต่อเนื่อง เพื่อสะสมกุศล

และปัญญา

โดยทีไ่ดก้ระทำ�ก�รดงักล�่วนี ้โพธสิตัวจ์งึจะทำ�ใหก้ศุลและปญัญ�

สมบูรณ์อย่�งแน่นอน การบรรลุถึงการสะสมกุศลและปัญญา ก็

เหมือนกับการได้สภาวะสัพพัญญูนั้นเองอยู่ในฝ่�มือของท่�นแล้ว ดัง

นั้น เนื่องจ�กคว�มกรุณ�เป็นร�กเหง้�หนึ่งเดียวของสภ�วะสัพพัญญู 

สมควรที่ท่�นจะทำ�คว�มคุ้นเคยกับก�รปฏิบัตินี้ตั้งแต่ต้น

ในธรรมสังคีติสูตรกล่�วไว้ว่� “ข้าแต่พระพุทธเจ้า โพธิสัตว์ไม่

ควรต้องฝึกฝนตนในหลายวิธี หากโพธิสัตว์จะยึดถือธรรมะอย่างถูก
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ต้องเพียงประการเดียว และเรียนรู้ธรรมะนั้นอย่างสมบูรณ์ เขาก็ได้

คุณสมบัติทั้งมวลของพระพุทธเจ้าอยู่ในฝ่ามือแล้ว หากท่านถามว่า

ธรรมะนั้นคือะไร นั่นก็คือมหากรุณา”

พระพุทธเจ้�ทั้งหล�ย ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระองค์เองแล้ว 

แตย่งัคงอยูใ่นสงัส�รวฏัฏ ์น�นตร�บเท�่ทีย่งัมสีตัวโ์ลกอยู ่นีเ่ปน็เพร�ะ

พวกท�่นมคีว�มกรณุ�อนัยิง่ใหญ ่อกีทัง้พวกท�่นกไ็มไ่ดเ้ข้�สูน่พิพ�น

อนัมคีว�มสขุอย่�งย่ิง อย�่งเชน่พระส�วก ดว้ยก�รทีค่ำ�นงึถงึประโยชน์

ของสัตว์ทั้งหล�ยเป็นประก�รแรก พวกท่�นได้ละทิ้งนิพพ�น อันเป็น

ท่ีพำ�นักที่สงบสุข ร�วกับว่�นั่นคือบ้�นที่ทำ�ด้วยเหล็กที่กำ�ลังไหม้ไฟ 

ดังนั้น คว�มกรุณ�ที่ยิ่งใหญ่แต่เพียงอย่�งเดียวเท่�นั้น ที่เป็นเหตุอัน

ไม่อ�จเลี่ยงได้ของอปรติสถิตนิรว�ณ (นิพพ�นที่ไม่ได้เข้�สถิต) ของ

พระพุทธเจ้�

วิธีที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนาว่าด้วยความกรุณา จะถูกสอนตั้งแต่

เร่ิมต้น เริ่มการปฏิบัติด้วยการทำาสมาธิถึงอุเบกขา พย�ย�มทำ�ให้

คว�มรู้สึกเป็นกล�งเกิดขึ้นต่อสัตว์ทั้งหล�ย โดยก�รขจัดก�รยึดติด

และก�รเกลียดชัง

สัตว์ทั้งหล�ยปร�รถน�คว�มสุข และไม่ปร�รถน�คว�มทุกข์ คิด

ใหล้กึซึง้ว่� ในสงัส�รวฏัฏอ์นัไรจ้ดุเริม่ตน้ ไมม่สีตัวใ์ดเลยทีไ่มเ่คยเปน็

เพื่อน เป็นญ�ติของเร�นับร้อยๆ คร้ัง ดังนั้น เพร�ะว่�ไม่มีเหตุผล

สำ�หรับก�รยึดติดกับชีวิตหนึ่ง และเกลียดอีกชีวิตหนึ่ง เร�ก็จะพัฒน�

จิตแห่งอุเบกข�ต่อสัตว์ทั้งหล�ย

เริ่มทำาสมาธิภาวนาถึงอุเบกขา โดยคิดถึงคนที่เป็นกล�งๆ และ

จ�กนั้นคิดถึงคนที่เป็นเพื่อนและที่เป็นศัตรู

หลังจ�กจิตได้พัฒน�อุเบกข�ต่อสัตว์ท้ังหล�ยแล้ว จงทำาสมาธิ

ภาวนาว่าด้วยความเมตตา จงทำ�ให้สันตติของจิตอ่อนนุ่มลงด้วยน้ำ�

แห่งคว�มเมตต� เม่ือเมล็ดพันธ์ุคว�มกรุณ�ได้หว่�นลงในจิตแบบน้ีแล้ว  

ก�รงอกก็จะรวดเร็ว ถูกต้องและสมบูรณ์ ทันทีที่ท่�นได้ไขน้ำ�แห่ง
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คว�มเมตต�หล่อเลี้ยงกระแสแห่งจิตแล้ว จงทำาสมาธิภาวนาว่าด้วย

ความกรุณา

จิตที่กรุณ� มีธรรมช�ติของก�รปร�รถน�ให้สัตว์ทั้งหล�ยท่ีอยู่

ในคว�มทุกข์ ได้เป็นอิสระจ�กคว�มทุกข์ จงทำาสมาธิภาวนาว่าด้วย

ความกรุณาสำาหรับสัตว์ทั้งหลาย เพร�ะสิ่งต่�งๆ ในภพภูมิทั้งส�ม

ต่�งก็ต้องทรม�นอย่�งส�หัสจ�กคว�มทุกข์ส�มประก�รในรูปแบบ

ต�่งๆ พระพทุธเจ�้ตรสัว�่ คว�มรอ้นและคว�มเจบ็ปวดแบบอืน่ๆ ได้

ทรม�นสตัวท์ีอ่ยูใ่นนรกอย�่งย�วน�น พระองคต์รัสอีกว�่เปรตถกูแผด

เผ�ด้วยคว�มหิวและกระห�ย และประสบคว�มทุกข์ท�งก�ยอย่�ง

ส�หัส เร�เองก็เห็นได้ว่� สัตว์ก็มีทุกข์หลายรูปแบบ พวกมันกินกันเอง 

มันมีความโกรธ มันถูกทำาร้าย และถูกฆ่า เราเองก็เห็นได้ว่า มนุษย์ก็

เช่นกัน ประสบกับความเจ็บปวดต่างๆ อย่างสาหัส ไม่ส�ม�รถได้ในสิ่งที่

ตอ้งก�ร มคีว�มขุ่นเคอืงใจ และทำ�ร้�ยกนัและกนั มนษุยม์คีว�มทกุข์

เพร�ะก�รสูญเสียสิ่งสวยง�มที่ตนต้องก�ร และเผชิญกับสิ่งน่�เกลียด

ที่ตนไม่ต้องก�ร รวมถึงคว�มเจ็บปวดจ�กคว�มย�กจน

ยงัมคีนทีจ่ติใจของเขาถกูผูกมัดโดยสงัโยชน์ ซ่ึงเปน็กเิลสทีร่บกวน

จติใจ เช่นตณัห�เป็นตน้ คนอืน่กต็กอยูใ่นสภาวะวุน่วายเพราะมจิฉา- 

ทฏิฐิหล�กหล�ยประก�ร พวกนีเ้ปน็เหตขุองคว�มทกุข ์พวกเข�จงึมกั

จะได้รับคว�มเจ็บปวดอยู่เสมอ เหมือนกับยืนอยู่ริมหน้�ผ�

เทวดาประสบความทุกข์จากการเปลี่ยนแปลง เช่น สัญญ�ณแห่ง

คว�มต�ยที่กำ�ลังกร�ยเข้�ม� และก�รที่จะตกลงสู่สภ�วะที่น่�เสียใจ

นัน้ บีบค้ันจิตใจเทวด�ในก�มภพอยูเ่สมอ แลว้พวกเข�จะมชีวีติอย�่ง

สงบได้อย่�งไร

ความทุกข์ที่มีอยู่ทั่วไปนี้ คือสิ่งซ่ึงเกิดขึ้นด้วยอำ�น�จของเหตุ มี

ลักษณะที่แสดงออกม�ก็คือก�รกระทำ�และกิเลสที่รบกวน มันมี

ธรรมช�ตแิละลกัษณะของก�รแตกสล�ยลงไปทกุขณะ และมอียูท่ัว่ไป

ในหมู่สัตว์ที่กำ�ลังท่องเที่ยวอยู่ในสังส�รวัฏฏ์
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ดงันัน้ จงมองวา่สตัวท์ัง้หลายทีก่ำาลงัทอ่งเทีย่วอยูน่ัน้ ตกอยูใ่นไฟ

แหง่ความทกุขก์องใหญ ่จงคดิวา่พวกเขากเ็หมอืนเรา ทีว่า่ไมต่อ้งการ

ความทุกข์ยากทั้งปวง

จงเริ่มต้นด้วยก�รทำ�สม�ธิภ�วน�ถึงเพื่อนและญ�ติของท่�น 

ระลึกว่�พวกเข�ได้รับคว�มทุกข์ต่�งๆ อย่�งที่ได้อธิบ�ยไปแล้วนั้น

อย่�งไรบ้�ง

จ�กนัน้ หลงัจากทีเ่หน็สตัวท์ัง้หลายวา่เทา่เทยีมกนั และไมม่คีวาม

แตกต่างกันในหมู่สัตว์แล้ว ท่�นควรจะทำ�สม�ธิภ�วน�ถึงสัตว์ที่ท่�น

รู้สึกเฉยๆ เมื่อคว�มกรุณ�ที่ท่�นรู้สึกต่อพวกเข�นั้น เหมือนกับคว�ม

กรุณ�ที่ท่�นรู้สึกต่อเพื่อนและญ�ติแล้ว จงทำาสมาธิภาวนาถึงความ

กรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายตลอดทิศทั้งสิบในจักรวาล

เช่นเดียวกับม�รด�ที่เฝ้�ดูแลลูกน้อยที่รักที่กำ�ลังมีทุกข์ เมื่อท่�น

ได้พัฒน�คว�มรู้สึกกรุณ�อย่�งเป็นไปเองและเท่�เทียมกันต่อสัตว์ท้ัง

หล�ยแลว้ ท�่นกไ็ดท้ำ�ใหก้�รบำ�เพญ็คว�มกรณุ�เปน็ไปอย�่งสมบูรณ ์

และสิ่งนี้ก็คือมห�กรุณ�

การทำาสมาธิภาวนาถึงความเมตตา เริ่มต้นจากเพื่อนและคน

ที่ท่านชอบ มันมีธรรมช�ติของก�รหวังให้คนเหล่�นี้มีคว�มสุข จง

ค่อยๆ ขยายสมาธิภาวนาให้ครอบคลุมถึงคนแปลกหน้า และแม้แต่

ศัตรู ด้วยทำาให้ความกรุณาติดเป็นนิสัย ท่�นจะค่อยๆ เกิดคว�ม

ปร�รถน�อย่�งเป็นไปเอง ที่จะปลดปล่อยสัตว์ทั้งหล�ย ดังนั้น ด้วย

ก�รทำ�ใหต้วัเองคุ้นเคยกบัคว�มกรณุ�เปน็พืน้ฐ�น จงทำาสมาธภิาวนา

ถึงโพธิจิตที่ตื่นขึ้นแล้ว

สิ่งที่เราแสวงหานั้น ต่างก็มีอยู่ในการทำาสมาธิแบบสมถะและ
วิปัสสนาทั้งสิ้น

โพธิจิตมีสองประเภท คือประเภทธรรมดา และประเภทปรมัตถ์ 

โพธิจิตแบบธรรมดา คือก�รบ่มเพ�ะคว�มคิดเบื้องแรกให้ค�ดหวัง
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ที่จะบรรลุพุทธภ�วะท่ีไร้ท่ีเปรียบป�นและบริบูรณ์อย่�งท่ีสุด เพ่ือท่ีจะ

บำ�เพ็ญประโยชน์ต่อสัตว์ท้ังหล�ยท่ียังท่องเท่ียวอยู่ หลังจ�กท่ีได้รับศีล

ด้วยคว�มกรุณ�ท่ีจะปลดปล่อยสัตว์ท้ังหล�ยจ�กคว�มทุกข์ โพธิจิตแบบ

ธรรมด�ควรจะฝึกฝนด้วยกระบวนก�รท่ีคล้�ยกับท่ีได้อธิบ�ยไว้ในบทท่ี

ว่�ด้วยศีล ในคัมภีร์โพธิสัตวภูมิ โดยสร้�งให้เกิดจิตแบบน้ีโดยก�รรับศีล

โพธิสัตว์ ต่อหน้�พระอ�จ�รย์ผู้ดำ�รงอยู่ในศีลโพธิสัตว์น้ี

หลังจ�กที่ได้สร้�งให้เกิดโพธิจิตที่ตื่นรู้ในระดับธรรมด�แล้ว จง

พย�ย�มบ่มเพ�ะโพธิจิตที่ตื่นรู้ในระดับปรมัตถ์ โพธิจิตระดับปรมัตถ์

นี้ จะอยู่เหนือโลกและเป็นอิสระจ�กก�รคิดปรุงแต่ง โพธิจิตนี้จะใส

กระจ่�งอย่�งย่ิง เป็นวัตถุของคว�มเป็นปรมัตถ์ ไร้ที่ติ ไม่สั่นไหว 

ร�วกับตะเกียงเนยที่ไม่ถูกลม

จิตนี้จะบรรลุได้ด้วยการฝึกฝนโยคะแห่งสมาธิแบบสมถะและ

วิปัสสนาเป็นเวลายาวนาน อย่างสม่ำาเสมอและด้วยความเคารพ

ในสันธินิรโมจนสูตร มีกล่�วไว้ว่� “ศรีอาริยเมตไตรย ท่านต้อง

ทราบว่า ธรรมะอันดีงามทั้งปวงของพระสาวก ของโพธิสัตว์ หรือ

พระตถาคต ไม่ว่าจะเป็นระดับโลกียะหรือโลกุตตระ นั้นเป็นผลจาก

การทำาสมาธิแบบสมถะและวปิสัสนา” เนือ่งจ�กก�รจดจอ่ทกุประเภท

ส�ม�รถรวมเข้�ไว้ในในสม�ธิทั้งสองนี้ โยคีทั้งหล�ยจึงต้องแสวงห�

ก�รทำ�สม�ธิแบบสมถะและวิปัสสน�อยู่ตลอดเวล� เช่นเดียวกัน ใน

สันธินิรโมจนสูตรกล่�วว่� “พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ต้องทราบว่าคำา

สอนว่าด้วยการจดจ่อทุกประเภท ที่เหล่าสาวกของเรา โพธิสัตว์ และ

พระตถาคตทัง้หลาย แสวงหานัน้ ตา่งกมี็อยูใ่นการทำาสมาธแิบบสมถะ

และวิปัสสนาทั้งสิ้น”

โยคไีมอ่�จกำ�จดัคว�มมดืมนทใ์นจติใจได ้เพยีงเพร�ะฝกึสมถะแต่

เพียงอย่�งเดยีวเท�่นัน้ สมถะจะทำ�ไดเ้พยีงกดกเิลสและโมหะไวเ้พยีง

ชัว่คร�ว ห�กปร�ศจ�กแสงแหง่ปญัญ�แลว้ อนสุยัของกเิลสต�่งๆ ไม่

อ�จจะถูกทำ�ล�ยได้อย่�งสิ้นเชิง และก�รกำ�จัดอย่�งสมบูรณ์ไม่อ�จ



๑๒๗

สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย

จะเป็นไปได้ ด้วยเหตุดังกล่�วนี้ สันธินิรโมจนสูตรได้กล่�วว่� “การ

จดจ่อจะกดกิเลสอย่างเหมาะสม และปัญญาจะกำาจัดอนุสัยของมัน

อย่างสิ้นเชิง”

สันธินิรโมจนสูตรก็กล่�วไว้เช่นกันว่�

“แม้ว่�ท่�นทำ�สม�ธิด้วยก�รจดจ่อจิตเป็นจุดเดียว 

ท่�นไม่อ�จทำ�ล�ยมิจฉ�ทิฏฐิเกี่ยวกับอัตต�ได้

และอวิชช�จะรบกวนท่�นครั้งแล้วครั้งเล่�

เหมือนกับสม�ธิแบบจิตใจจดจ่อที่อุทรัก* กระทำ�

เมื่อได้ตรวจสอบสภ�วะอนัตต�เป็นพิเศษแล้ว

สม�ธิก็จะกระทำ�ลงไปด้วยร�กฐ�นแห่งก�รเพ่งพิเคร�ะห์

นี่คือเหตุ ที่มีก�รหลุดพ้นเป็นผล

ไม่มีเหตุอื่นจ�กนี้ ที่จะนำ�ม�ซึ่งสันติ”

(* อุทรัก คือชื่อนักบวชนอกพุทธศาสนาคนหนึ่ง-ผู้แปล)

และในโพธิสัตวปิฎกสูตร กล่�วไว้ว่� “ผู้ซ่ึงไม่เคยฟังคำ�สอนต่�งๆ ใน

คัมภีร์โพธิสัตวปิฎกสูตร อีกท้ังไม่เคยได้ยินคำ�สอนว่�ด้วยวินัยสงฆ์ท่ีได้นำ�

ไปปฏิบัติแล้ว ผู้ซ่ึงคิดว่าการปฏิบัติสมาธิแบบจิตใจจดจ่อแต่เพียงอย่าง

เดียว ก็พอแล้วน้ัน จะตกหล่มลึกของความจองหองเพราะความภาคภูมิใจ 

เช่นเดียวกัน พวกเขาไม่อาจบรรลุถึงการหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์จากการ

เกิด แก่ เจ็บ ตาย ความยากลำาบาก ความเสียใจ ความทุกข์ จิตท่ีไร้สุข 

และถูกรบกวน และพวกเขาก็ไม่บรรลุถึงการหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์จาก

วัฏฏะของภพท้ังหก ไม่หลุดพ้นจากความทุกข์จากสังขารทั้งทางกาย

และจิต เมื่อระลึกในใจอย่างนี้แล้ว พระตถาคตได้กล่าวไว้ว่า การฟัง

คำาสอนจะช่วยให้ท่านได้รับการหลุดพ้นจากความแก่และความตาย”

ด้วยเหตุดังกล่�วนี้ ผู้ซึ่งปร�รถน�ที่จะได้ปัญญ�ระดับโลกุตตระที่

มคีว�มบรสิทุธ์ิอย่�งทัว่ตลอด โดยก�รกำ�จดัคว�มมืดมนทท์ัง้ปวงแลว้ 

ควรต้องทำ�สม�ธิภ�วน�ถึงปัญญ�ในขณะที่กระทำ�สมถสม�ธิ
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ในพระสูตรมหารัตนกูฏ กล่�วว่� “สมาธิที่จิตจดจ่อเป็นจุดเดียว

นั้นสามารถบรรลุได้โดยการรักษาศีล และเม่ือบรรลุสมาธิที่จิตจดจ่อ

นี้แล้ว ท่านจงทำาสมาธิถึงปัญญา ปัญญาจะช่วยให้ท่านได้จิตสำานึก

ดั้งเดิมที่บริสุทธิ์ ด้วยจิตสำานึกดั้งเดิมที่บริสุทธิ์ การรักษาศีลของท่าน

จะสมบูรณ์”

ในมหายานปรสาทปรภาวนาสูตร กล่�วไว้ว่� 

“โอ กลุบตุร ถ้าทา่นไมด่ำารงอยูใ่นปญัญา เราไมอ่าจพดูได้วา่ทา่น

จะมศีรทัธาในมหายานแหง่โพธสิตัวไ์ดอ้ยา่งไร หรอืวา่ทา่นจะกา้วหนา้

ไปในวิถีแห่งมหายานได้อย่างไร”

“โอ กุลบุตร ท่านควรทราบว่า นี่เป็นเพราะศรัทธาของโพธิสัตว์

ในมหายาน และการเริ่มต้นวิถีแห่งมหายานได้เกิดขึ้น อันเป็นผลจาก

การใคร่ครวญถึงธรรมที่ดีพร้อมและความเป็นจริงด้วยจิตที่ปราศจาก

ความไขว้เขว”

จิตของโยคีจะไขว้เขวได้ด้วยวัตถุต่�งๆ ห�กเข�ฝึกฝนเพียง

วิปัสสน� โดยไม่พัฒน�จิตที่เป็นสมถะ จิตก็จะไม่อยู่นิ่งเหมือนกับ

ตะเกียงเนยที่ต้องลม เพร�ะก�รที่ความกระจ่างของจิตสำานึกจะห�ย

ไปไดน้ัน้ สิง่สองประก�ร (วปิสัสนาและจติทีเ่ปน็สมถะ) จงึควรฝกึฝน

อย่างเสมอกัน ดังนั้น ในมหาปรินิรวาณสูตร กล่�วว่� “พระส�วกไม่

อ�จเห็นพุทธภ�วะได้ เพร�ะฌ�นที่รวมจิตเป็นหนึ่งนั้นแข็งแรงกว่� 

และปัญญ�อ่อนแรงกว่�”

“โพธิสัตว์ส�ม�รถเห็น แต่ก็ไม่ชัดเจน เพร�ะปัญญ�ของท่�นนั้น

แข็งแรงกว่� แต่สม�ธิจดจ่อนั้นอ่อนแรงกว่� ในขณะทีพ่ระตถาคตทั้ง

หลายสามารถเห็นได้ทั้งหมด เพราะพวกท่านมีทั้งจิตที่เป็นสมถะและ

วิปัสสนาในอัตราที่เท่ากัน”

ด้วยอำ�น�จของสมถสมาธิ จิตจะไม่สั่นไหวในสายลมแห่งความ

นกึคดิ เหมอืนกับตะเกยีงเนยทีไ่มส่ัน่ไหวในส�ยลม วปิสัสนากำาจดัธลุี

ของมิจฉาทิฏฐิจนหมดสิ้น ดังนั้น ท่�นจึงไม่ได้รับผลกระทบจ�กทิฏฐิ
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ของผู้อื่น ในจันทรประทีปสม�ธิสูตรกล่�วไว้ว่� “ด้วยพลังแห่งสมถ-

สมาธิ จิตจะไม่สั่นไหว และด้วยวิปัสสนา มันจะเป็นเสมือนดั่งภูเขา” 

ดังนั้น จงรักษ�ก�รปฏิบัติโยคะพร้อมกันทั้งสองประก�ร

ในชั้นแรกโยคีควรแสวงหาสิ่งจำาเป็นเบื้องต้น ที่จะช่วยให้พวกเขา

สามารถฝึกฝนสมถสมาธิและวิปัสสนาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

สิ่งจำาเป็นเบื้องต้นสำาหรับการพัฒนาสมถสมาธิ

สิ่งจำาเป็นเบื้องต้นสำาหรับการพัฒนาสมถสมาธิก็คือ การอาศัยใน

สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ก�รจำ�กัดคว�มปร�รถน�ต่�งๆ และฝึกหัดสันโดษ 

ก�รไม่เกี่ยวข้องในกิจธุระต่�งๆ ม�กเกินไป ก�รรักษ�ศีลให้บริสุทธ์ิ 

และก�รกำ�จัดก�รยึดติดและคว�มนึกคิดต่�งๆ อย่�งส้ินเชิง 

สิง่แวดลอ้มท่ีเอ้ือนัน้ มลีกัษณะ ๕ ประการ คอื สามารถหาอาหาร

และเสือ้ผา้ไดง้า่ย ไมม่สีิง่ชัว่รา้ยหรอืศตัร ูไมม่โีรคภยั มเีพือ่นดีท่ีมศีลี

และมีทิฏฐิเสมอกัน และมีคนมารบกวนน้อยในเวลากลางวัน และมี

เสียงรบกวนน้อยในเวลากลางคืน 

การจำากัดความปรารถนา หม�ยถึงก�รไม่ยึดติดอย่�งม�กเกินไป

ในเสื้อผ้�ที่มีปริม�ณและคุณภ�พที่ดี เช่นจีวร เป็นต้น 

การฝึกฝนสันโดษ หม�ยถึงก�รพึงพอใจในสิ่งของเล็กน้อย เช่น

จีวรคุณภ�พรองๆ เป็นต้น 

การไม่เกี่ยวข้องในกิจธุระต่างๆ มากเกินไป หม�ยถึงก�รไม่

ทำ�กิจธุระท่ัวไป เช่นก�รค้�ข�ย หลีกเลี่ยงก�รไปม�ห�สู่ใกล้ชิดกับ

ฆร�ว�สและพระสงฆ์ และเลิกทำ�ก�รด้�นก�รแพทย์และโหร�ศ�สตร์

อย่�งเด็ดข�ด

แม้แต่ในกรณีที่ว่� พระวินัยของพระส�วกนั้น เมื่อละเมิดแล้วไม่

อ�จฟืน้คนืไดน้ัน้ ห�กมคีว�มสำ�นกึเสยีใจและตัง้ใจว่�จะไมล่ะเมดิซ้ำ�

อกี และคว�มตระหนกัว�่จติไม่มีอัตลกัษณ์ทีแ่ทจ้ริงทีจ่ะกระทำ�เชน่นัน้ 

หรอืคว�มคุน้เคยกบัก�รทีป่ร�กฏก�รณท์ัง้ปวงไรซ้ึง่อตัลกัษณท่ี์แท้จรงิ
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แล้ว ศีลของคนผู้นั้น นับได้ว่�ยังบริสุทธิ์อยู่ คว�มนี้อ�จเข้�ใจได้จ�ก 

อชาตศัตรูเกากริติยาสูตร ท่�นควรเอ�ชนะคว�มเสียใจและพย�ย�ม

เป็นพิเศษในก�รปฏิบัติสม�ธิภ�วน�

การมีสติต่อโทษของการยึดติดในชาติน้ี และชาติต่อๆ ไปจะช่วย

กำ�จัดคว�มเห็นผิดในแง่น้ี ลักษณะร่วมบ�งประก�รของส่ิงท่ีสวยง�ม

และส่ิงท่ีน่�เกลียดในสังส�รวัฏฏ์ ก็คือมันไม่อยู่น่ิง และหนีไม่พ้น 

ก�รแตกสล�ย ไม่ต้องสงสัยเลยว่�ท่�นจะต้องพร�กจ�กส่ิงเหล่�น้ีใน 

ไม่ช้� ดังน้ัน จงทำ�สม�ธิภ�วน�ในข้อท่ีว่� ทำ�ไมท่�นจึงถูกผูกติดอย่�ง 

แน่นหน�กับส่ิงเหล่�น้ี และจ�กน้ัน จงท้ิงคว�มเห็นผิดท้ังปวง

สิ่งจำาเป็นพื้นฐานของวิปัสสนา

อะไรคือส่ิงจำาเป็นพ้ืนฐานของวิปัสสนา น่ันคือ การพ่ึงพาอาศัยผู้ท่ี

ควรเคารพ การแสวงหาคำาสอนอย่างเอาจริงเอาจัง และการใคร่ครวญ

ท่ีเหมาะสม

ผู้ที่ควรเคารพประเภทใดที่ท่�นควรพึ่งพ�อ�ศัย ก็คือผู้ที่ได้ฟังคำา

สอนมามาก ผูท้ีอ่ธบิายคำาสอนของตนอยา่งแจม่แจง้ ผู้ทีม่คีวามกรณุา

เป็นคุณสมบัติ และสามารถกล้ำากลืนต่อความยากลำาบาก

ที่ว่�แสวงหาคำาสอนอย่างเอาจริงเอาจัง หม�ยคว�มว่�อย่�งไร 

นั่นคือก�รฟังอย่�งตั้งใจด้วยคว�มเค�รพ ถึงคว�มหม�ยของคำ�สอน

ของพระพุทธเจ้�ทั้งสิบสองส�ข�ที่กำ�หนดแน่นอน และที่ตีคว�มได้ 

สันธินิรโมจนสูตรกล่�วว่� “การไม่ฟังคำาสอนของผู้ที่สูงส่งกว่าอย่างที่

ตัวท่านต้องการ ก็คืออุปสรรคต่อวิปัสสนา” ในพระสูตรเดียวกันนี้ มี

กล่�วอีกว่� “วิปัสสนาเกิดจากเหตุ จากสัมมาทิฏฐิ ซึ่งนั่นก็เกิดจาก

การฟังและการใคร่ครวญ” คัมภีร์นารายณปริปรัจฉกล่าวไว้ว่า “ด้วย

ประสบการณจ์ากการฟงัคำาสอน ทา่นจะไดรั้บปญัญา และด้วยปญัญา 

กิเลสก็จะสงบลงอย่างถ้วนทั่ว”

การใครค่รวญทีเ่หมาะสม หม�ยคว�มว�่อย�่งไร นีก่ค็อืก�รตัง้มัน่
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ในพระสตูรท้ังท่ีมคีว�มหม�ยแนน่อน และทีต่คีว�มไดอ้ย�่งเหม�ะสม 

เมื่อโพธิสัตว์ไม่มีคว�มสงสัย ก็จะส�ม�รถทำ�สม�ธิอย่�งจิตใจจดจ่อ

ได้ ไม่เช่นนั้น ห�กคว�มสงสัยและคว�มลังเลเกิดขึ้นกับเข� เข�ก็จะ

เหมือนกับคนที่อยู่ ณ ท�งแยก โดยไม่รู้ว่�เส้นท�งใดควรจะไป

โยคีควรหลีกเลี่ยงปลา เนื้อสัตว์และอื่นๆ ตลอดเวลา ควรรับ

ประท�นพอประม�ณ และหลีกเลี่ยงอ�ห�รที่ไม่ดีต่อสุขภ�พ

เริ่มต้นเข้าสู่การปฏิบัติสมาธิ

ดงันัน้โพธสิตัว ์ผูซ้ึง่ไดจ้ดัใหม้สีิง่จำ�เปน็เบือ้งตน้สำ�หรบัก�รทำ�สมถ

สม�ธิและวิปัสสน�ครบทั้งหมดแล้ว ควรเริ่มต้นเข้�สู่ก�รปฏิบัติสม�ธิ

เมื่อจะทำาสมาธิ ประการแรก โยคีควรกระทำากิจที่เป็นการเตรียม

พรอ้มทัง้หมดกอ่น เข�ควรไปหอ้งน้ำ� และขณะอยูใ่นสถ�นทีท่ีน่�่พอใจ 

ท่ีไรเ้สยีงรบกวน เข�กค็วรคดิว�่ “ข�้พเจ�้จะสง่สรรพสตัว์ท้ังหล�ยให้

ถงึสภ�วะแห่งก�รรูแ้จง้” จ�กนัน้ เข�ควรแสดงออกซึง่คว�มกรณุ�อนั

ยิ่งใหญ่ นั่นคือคว�มคิดที่ปร�รถน�จะปลดปล่อยสัตว์ทั้งหล�ย และ

แสดงค�รวะต่อพระพุทธเจ้�ทุกพระองค์กับโพธิสัตว์ในทิศทั้งสิบ ด้วย

ก�รกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ลงกับพื้น

เข�ควรว�งรปูพระพทุธเจ�้และโพธสิตัว ์เชน่ภ�พเขยีน ตอ่หน�้เข�

หรือในที่อื่น เข�ควรถว�ยสักก�ระด้วยสิ่งของหล�ยอย่�ง และกล่�ว

ยกย่องเท่�ท่ีจะทำ�ได้ เข�ควรส�รภ�พก�รกระทำ�ที่ผิด และยินดีใน

กุศลของสัตว์อื่นๆ ทั้งหล�ย

จ�กนั้น เข�ควรนั่งขัดสมาธิท่าปัทมอาสนะแบบเต็ม (ขัดสมาธิ

เพชร) ของพระไวโรจนพุทธเจ้� หรือ แบบครึ่งท่� (ขัดสม�ธิร�บ) บน

อ�สนะที่สบ�ย ต�ทั้งคู่ไม่ควรเบิกกว้�งเกินไป หรือหลับต�แน่นเกิน

ไป ให้สายตาเพ่งอยู่ที่ปลายจมูก ร่างกายไม่ควรโน้มไปข้างหน้าหรือ

ขา้งหลงั ตัง้กายใหต้รง และหนัความสนใจเขา้สูภ่ายใน ไหลค่วรผอ่น

คลายอย่างเป็นธรรมชาติ ศีรษะไม่ควรหงายไปด้านหลัง ด้านหน้า 
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หรือด้านข้าง จมูกควรอยู่ระดับเดียวกับสะดือ ฟันและริมฝีปากควร

ปล่อยตามธรรมชาต ิและลิน้แตะเพดานปาก หายใจอยา่งนุม่นวลและ

เบา โดยไม่ทำ�เสียงใดๆ ไม่ใช้แรง และไม่ให้สั้นๆ ย�วๆ หายใจเข้า

และหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติ อย่างช้าๆ และอย่�งไม่ผิดสังเกต 

ควรฝึกสมถสมาธิให้ได้เป็นสิ่งแรก สมถะก็คือจิตซึ่งชนะก�ร

วอกแวกไปสนใจวัตถุภ�ยนอก และหันไปสนใจวัตถุแห่งสม�ธิอย่�ง

เป็นธรรมช�ติและอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งมีสภ�วะที่เป็นสุขและผ่อนคล�ย 

จติทีต่รวจสอบคว�มเปน็เชน่นัน้เอง ไดอ้ย่�งเหม�ะสมในระหว่�ง

สภ�วะของสมถะ ก็คอืวปิสัสน� ในรตันเมฆสตูร กล�่วว�่ “สมาธแิบบ

สมถะกค็อืจติทีจ่ดจอ่เปน็จดุเดยีว วปิสัสนาทำาการวเิคราะหเ์จาะจงไป

ที่สิ่งที่เป็นโลกุตตระ”

และจ�กสันธินิรโมจนสูตร เช่นเดียวกัน “ศรีอ�ริยเมตไตรย 

ถ�มว่� ‘ข้าแต่พระพุทธองค์ คนเราจะหาสมถสมาธิและมีความ

เช่ียวชาญในวิปัสสนาได้อย่างไร’ พระพุทธเจ้�ตรัสว่� ‘ศรีอาริย-

เมตไตรย เราได้ให้คำาสอนต่อไปน้ีแก่โพธิสัตว์แล้ว น่ันคือพระ

สูตร สดุดี พุทธทำานาย คาถา คำาสอนเจาะจงพิเศษ คำาแนะนำา 

จากประสบการณ์เฉพาะ การบรรลุการรู้แจ้ง ตำานาน ชาดก ธรรมโดย

พิสดาร ธรรมะสมบูรณ์พร้อม และธรรมะท่ีต้ังม่ัน’

“โพธิสัตว์ควรฟังคำาสอนเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม จดจำาเน้ือหา ฝึกท่อง 

และตรวจสอบในใจอย่างถี่ถ้วน ด้วยความเข้าใจอันสมบูรณ์ เขาจึง

สามารถไปแต่ผู้เดียวยังสถานท่ีห่างไกล และใคร่ครวญคำาสอนเหล่าน้ี 

และเพ่งจิตใจของตนที่คำาสอนนี้อย่างต่อเนื่อง เขาควรเพ่งจิตใจไป

ที่หัวข้อเหล่านี้ที่ตนได้ขบคิด และทำาไปอย่างไม่หยุดหย่อน นี่เรียก

ว่าการกระทำากิจทางจิต

“เม่ือจิตได้กระทำาการในลักษณะน้ีซ้ำาแล้วซ้ำาอีก และความผ่อนคลาย

ทางกายและจิตได้บรรลุถึงแล้ว จิตเช่นนั้นเรียกได้ว่าเป็นสมถะ นี่คือ

วิธีที่โพธิสัตว์จะแสวงหาจิตที่เป็นสมถะอย่างถูกต้อง
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“เม่ือโพธิสัตว์ได้บรรลุถึงความผ่อนคลายทางกายและจิต และดำารง

อยู่แต่ในสภาวะน้ันแล้ว เขาจะกำาจัดความไขว้เขวในใจ ปรากฏการณ์ 

ท่ีนำามาใคร่ครวญในฐานะวัตถุของการเพ่งสมาธิควรจะถูกพิเคราะห์ 

และรับรู้ เหมือนเป็นภาพสะท้อน ภาพสะท้อนหรือภาพลักษณ์น้ี  

ซ่ึงเป็นวัตถุของการเพ่งสมาธิ ควรจะถือว่าเป็นวัตถุแห่งความรู้ มัน

ควรจะได้รับการสำารวจให้ตลอด และตรวจสอบอย่างถ้วนท่ัว จงฝึก 

ความอดทน และให้มีความยินดีในความอดทน ด้วยการพิเคราะห์  

การสังเกต และการเข้าใจเป็นอย่างดี น่ีคือส่ิงท่ีรู้จักกันว่าคือวิปัสสนา 

ดังน้ัน โพธิสัตว์จึงควรมีทักษะการวิปัสสนาในแนวทางเช่นน้ี”

โยคีผู้สนใจจะบรรลุถึงจิตที่เป็นสมถะ ในชั้นแรกควรเพ่งอย่�ง

เอ�ใจใส่ยังคำ�กล่�วที่ว่� คัมภีร์ทั้ง ๑๒ ชุด กล่�วคือ พระสูตร สดุดี 

และอื่นๆ นั้นสรุปได้ว่� ต่�งก็นำ�ไปสู่คว�มเป็นเช่นนั้นเอง มันจะนำ�

ไปสูค่ว�มเปน็เชน่นัน้เอง และมนักไ็ดน้ำ�ไปสูค่ว�มเปน็เชน่นัน้เองแลว้

ก�รทำ�สม�ธิภ�วน�วธิหีนึง่กค็อืก�รกำ�หนดจติอย�่งแนบแนน่ไปที่

สงัข�รท�งจติและท�งก�ย ใหเ้ปน็วตัถทุีร่วมเอ�ปร�กฏก�รณท้ั์งหล�ย

เข�้ไว้ อีกวิธีก�รหนึง่กค็อืก�รกำ�หนดจติไปทีภ่�พของพระพทุธเจ�้ ใน

ราชาสมาธิสูตร กล่�วว่� 

 ด้วยพระก�ยที่เป็นสีทอง

 พระผู้เป็นเจ้�แห่งจักรว�ลนั้นงดง�มยิ่งนัก

 โพธิสัตว์ที่กำ�หนดจิตไปยังวัตถุนี้

 ถือว่�เป็นฌ�นสม�ธิอย่�งหนึ่ง

ในวิธีก�รนี้ จงนำ�จิตไปอยู่ที่วัตถุที่ท่�นเลือก และเมื่อทำ�แล้ว  

ก็จงเพ่งจิตซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีกและให้ต่อเนื่อง เมื่อเพ่งจิตได้เช่นนี้แล้ว  

จงตรวจสอบจิต และดูว่�จิตได้เพ่งอยู่ที่วัตถุนั้นอย่�งดีแล้วหรือไม่ 

และเช่นกัน ตรวจสอบว่�มีคว�มมัวหรือไม่ และดูว่�จิตได้วอกแวก

ไปยังวัตถุภ�ยนอกหรือไม่

ถ้�จิตใจมีคว�มมัวไม่แจ่มใส เพร�ะคว�มง่วงหรือคว�มเซื่อง
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ซึม หรือถ้�ท่�นเกรงว่�กำ�ลังจะเกิดคว�มมัวขึ้นม�แล้ว จิตควรจะ 

เพ่งไปยังวัตถุที่น่�ยินดีอย่�งที่สุด เช่น พระพุทธรูปหรือแสง ใน

กระบวนก�รนี้ เมื่อได้ไล่คว�มมัวออกไปแล้ว จิตควรจะพย�ย�มจะ

มองให้เห็นวัตถุได้อย่�งกระจ่�ง 

ท่�นควรจะรับรู้ว่�เกิดมีคว�มมัวไม่แจ่มใส เมื่อจิตไม่อ�จเห็น

วัตถุได้อย่�งกระจ่�งชัดม�กนัก เมื่อท่�นรู้สึกร�วกับว่�เป็นคน

ต�บอด หรืออยู่ในที่มืด หรือได้หลับต�ลง ถ้�ในขณะที่ท่�นอยู่ใน

สม�ธิ จิตของท่�นได้ไล่ต�มคุณสมบัติต่�งๆ ของวัตถุภ�ยนอก เช่น

รูป หรือหันเหคว�มสนใจไปยังปร�กฏก�รณ์อื่น หรือวอกแวกไป

เพร�ะตัณห�ในวัตถุที่ท่�นเคยมีประสบก�รณ์ม�ก่อนหน้�นี้ หรือถ้�

ท่�นสงสัยว่�กำ�ลังจะเกิดก�รวอกแวก จงพิจ�รณ�ว่� ปร�กฏก�รณ์

ที่เป็นสังข�รทั้งหมดนั้นเป็นอนิจจัง จงคิดถึงคว�มทุกข์และอื่นๆ  

ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำ�ให้จิตใจได้สลดลง

ในกระบวนก�รนี้ คว�มวอกแวกควรถูกขจัดออกไป และด้วย

เชือกแห่งสติและก�รตื่นตัว จิตที่เสมือนช้�งควรจะถูกผูกไว้กับต้นไม้

ซึง่ไดแ้ก่วตัถุของก�รทำ�สม�ธ ิเมือ่ท�่นพบว�่จติไดป้ร�ศจ�กคว�มมวั

และคว�มตืน่เตน้ และมนัไดด้ำ�รงอยูใ่นวตัถนุัน้อย�่งเปน็ธรรมช�ตแิลว้ 

ท่�นควรผอ่นคว�มพย�ย�ม และรักษ�คว�มเปน็กล�งไวน้�นเท�่ทีม่นั

จะดำ�เนินไปอย่�งนั้นได้

ท่�นควรเข้�ใจว่� สมถะนั้นจะบรรลุได้เมื่อท่านได้รับความพอใจ

จากความผ่อนคลายทางกายและทางจิต อันเกิดจ�กคว�มคุ้นชินกับ

ก�รทำ�สม�ธิม�ย�วน�น และจิตได้รับพลังที่จะเพ่งอยู่กับวัตถุที่เลือก

ทำาวิปัสสนาสมาธิให้รู้ถึงความเป็นเช่นนั้นเองด้วยปัญญา

หลังจากท่ีได้บรรลุสมถะแล้ว จงทำาวิปัสสนาสมาธิ โดยคิดดังนี้ 

คำ�สอนของพระพุทธเจ้�ทั้งหมดนี้ เป็นคำ�สอนที่สมบูรณ์พร้อม และ

คำ�สอนนี้โดยท�งตรงและท�งอ้อม ได้เปิดเผยให้เห็นถึงคว�มเป็นเช่น
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นั้นเอง นำ�ไปสู่คว�มเป็นเช่นนั้นเองด้วยคว�มกระจ่�งอย่�งที่สุด ถ้�

ท่�นเข้�ใจคว�มเป็นเช่นนั้นเอง ท่�นก็จะเป็นอิสระจ�กร่�งแหทั้งมวล

ของมิจฉ�ทิฏฐิ เช่นเดียวกับคว�มมืดห�ยไปเมื่อแสงปร�กฏขึ้น เพียง

การทำาสมถสมาธิอย่างเดียว ไม่อาจชำาระจิตสำานึกดั้งเดิมให้บริสุทธิ์

ได ้ และไม่อ�จกำ�จัดคว�มดำ�มืดของคว�มมืดทึบได้ เมื่อข้าพเจ้าทำา

สมาธิถึงความเป็นเช่นนั้นเองอย่างดีด้วยปัญญาแล้ว จิตสำานึกดั้งเดิม

จงึจะถูกชำาระให้บรสิทุธิ ์ดว้ยปญัญาเทา่นัน้ทีข่า้พเจา้จะรูถ้งึความเปน็

เช่นนั้นเอง ด้วยปัญญ�เท่�นั้นที่ข้�พเจ้�จะกำ�จัดคว�มมืดทึบอย่�งได้

ผล ดังนั้น ด้วยก�รปฏิบัติสม�ธิแบบสมถะ ข้�พเจ้�ได้แสวงห�คว�ม

เป็นเช่นนั้นเองด้วยปัญญ� และข้�พเจ้�จะไม่พอใจแค่สมถะแต่เพียง

อย่�งเดียว

ความเป็นเช่นน้ันเองเป็นอย่างไร น่ีคือธรรมชาติของปรากฏการณ์

ท้ังปวง ซ่ึงในระดับโลกุตตระแล้ว มันว่างจากตัวตนของบุคคลและตัว

ตนของปรากฏการณ์ น่ีจะตระหนักรู้ได้ก็ด้วยก�รทำ�ให้ปัญญ�สมบูรณ์

พร้อม ไม่ใช่ด้วยเหตุอ่ืน 

ในสันธินิรโมจนสูตร มีกล่�วว่� “ข้าแต่พระตถาคต ด้วยบารมีข้อ

ใดทีโ่พธสิตัวจ์ะเข้าใจความไรซ้ึง่อตัลกัษณข์องปรากฏการณ์” “อวโลก-ิ 

เตศวร มันจะเข้าใจได้ด้วยปัญญาบารมี” 

ดังนั้น จงทำาสมาธิถึงปัญญาในขณะที่กำาลังปฏิบัติสมถะ โยคี

ควรพิเคร�ะห์ในลักษณ�ก�รต่อไปนี้ บุคคลผู้หนึ่งไม่อาจถูกมอง

ว่า แยกออกได้จากขันธ์ทางกายและจิต ธาตุต่างๆ และอำานาจของ

ผัสสะ อีกท้ังบุคคลก็ไม่ใช่เป็นธรรมชาติของขันธ์และอื่นๆ เพราะ

ขันธ์และอื่นๆ เป็นหน่วยที่มีมากสิ่งและไม่คงทน ผู้อื่นได้กล่�วอ้�ง

ว่�บุคคลนั้นคงทนและเป็นหนึ่งเดียว บุคคลซ่ึงเป็นปร�กฏก�รณ์  

ไม่อ�จดำ�รงอยู่ ยกเว้นว่�จะอยู่อย่�งเป็นหนึ่งสิ่งหรือม�กสิ่ง เพร�ะ

ไม่มีท�งอื่นในก�รดำ�รงอยู่นอกจ�กนี้อีกแล้ว ดังนั้นเร�ต้องสรุปว่� 

ก�รกล่�วอ้�งอย่�งโลกๆ ว่� “ฉัน” นั้นผิดโดยสิ้นเชิง
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สมาธิว่าด้วยการไร้ซึ่งตัวตนของปรากฏการณ์ ควรจะกระทำ�ใน

ลักษณ�ก�รดังนี้ โดยสรุปแล้ว ปร�กฏก�รณ์ก็ถูกนับรวมในขันธ์ ๕ 

อ�ยตนะ ๑๒ และธ�ต ุ๑8 ขนัธท์�งก�ย ทีม่�ของก�รรบัรู ้และธ�ตนุัน้ 

ในระดับโลกุตระแล้ว ไม่ใช่อะไรนอกจ�กแง่มุมของจิต นี่เป็นเพร�ะ

เมื่อปร�กฏก�รณ์นั้นถูกซอยย่อยลงเป็นอนุภ�คเล็กละเอียด ระดับ 

โลกุตตระและธรรมช�ติของส่วนต่�งๆ ของอนุภ�คเล็กละเอียดเหล่�

นี้ถูกตรวจสอบทีละอันๆ แล้ว ไม่พบว่�มีอัตลักษณ์ที่เจ�ะจงแน่นอน

อยู่เลย

ในแง่ของโลกุตตระแล้ว จิตเองก็ไม่จริงเช่นกัน เป็นไปได้อย่�งไร

กันที่จิตซึ่งเข้�ใจแต่เพียงธรรมช�ติที่ผิดของรูปท�งก�ยภ�พและอื่นๆ 

และปร�กฏขึ้นในแง่มุมต่�งๆ จะเป็นจริงได้ เช่นเดียวกับท่ีรูปท�ง

ก�ยภ�พ และอื่นๆ เป็นสิ่งไม่จริง เนื่องจ�กจิตไม่ได้ดำ�รงอยู่อย่�ง

แยกข�ดจ�กรูปท�งก�ยภ�พและอื่นๆ ซึ่งก็เป็นสิ่งไม่จริง มันเองก็จึง

ไม่จริงเช่นกัน เหมือนกับท่ีรูปท�งก�ยภ�พและอ่ืนๆ ท่ีมีหล�ยแง่มุม และ

อัตลักษณ์ของมันท้ังไม่ใช่หน่ึงส่ิงและท้ังไม่ใช่หล�ยส่ิง เช่นเดียวกัน เนือ่งจ�ก

จติไมต่�่งไป อตัลกัษณ์ของมันจงึไม่ใชท่ัง้หนึง่สิง่และไม่ใชท่ัง้หล�ยสิง่ 

ดังนั้น จิตโดยธรรมชาติแล้วจึงเป็นเสมือนภาพลวงตา

จงพิเคร�ะห์ว่� เช่นเดียวกับจิต ธรรมชาติของปรากฏการณ์ทั้ง

หลายเอง ก็เหมือนกับภาพลวงตาด้วย ด้วยวิธีนี้ เมื่ออัตลักษณ์ของ

จิตถูกตรวจสอบเป็นพิเศษด้วยปัญญ� ในแง่โลกุตตระแล้ว มันจะไม่

อ�จเห็นได้ท้ังมีหรือไม่มี และมันก็ไม่ถูกเห็นได้โดยปร�ศจ�กท้ังก�รมีและ

ก�รไม่มี ไม่ท้ังจิตในอดีต ท้ังจิตในอน�คต และท้ังจิตในปัจจุบัน ต่�งไม่

อ�จถูกเห็นได้ เม่ือจิตกำ�เนิดข้ึน มันไม่ได้ม�จ�กท่ีใด และเม่ือดับ ก็ไม่ได้

ไปที่ใด เพร�ะจิตนั้นไม่อ�จเห็นได้ ไม่อ�จแสดงให้ดูได้ และไม่มีรูป 

ถ้�ท่�นถ�มว่� “อะไรคือหน่วยท่ีไม่อ�จเห็นได้ ไม่อ�จแสดงให้ดูได้ 

และไม่มีรูป” พระสูตรมหารัตนกูฏ กล่�วไว้ว่� “โอ กัสสปะ เม่ือจิตได้

ถูกต�มห�จนท่ัว มันก็ไม่อ�จพบได้ ส่ิงท่ีไม่อ�จห�พบได้ ก็ไม่อ�จเห็น
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ได้ และส่ิงท่ีไม่อ�จเห็นได้ ก็ไม่ใช่ท้ังอดีต ไม่ใช่ท้ังอน�คต และไม่ใช่ท้ัง

ปัจจุบัน” ด้วยก�รพิเคร�ะห์เช่นน้ี จุดเร่ิมต้นของจิต ในท่ีสุดแล้ว ไม่อ�จ

จะเห็นได้ จุดส้ินสุดของจิต ในท่ีสุดแล้ว ไม่อ�จะเห็นได้ และช่วงระหว่�ง

กล�งของจิต ในท่ีสุดแล้ว ไม่อ�จจะเห็นได้

ปรากฏการณ์ท้ังหลายอาจจะเข้าใจได้ว่าไม่มีจุดส้ินสุด และไม่มี

ส่วนท่�มกล�ง เช่นเดียวกับท่ีจิตไม่มีจุดส้ินสุดและไม่มีส่วนท่�มกล�ง 

ด้วยรู้ว่�จิตนั้นไม่มีจุดสิ้นสุดและไม่มีส่วนท่�มกล�งดังนั้น จึงไม่อ�จ

เห็นอัตลักษณ์ของจิตได้ เช่นเดียวกัน สิ่งที่ถูกรับรู้โดยตลอดด้วย

จิตนั้น จึงถูกรับรู้ว่�ว่�งเปล่�ด้วย ด้วยก�รที่รู้ว่� อัตลักษณ์นั้นเอง

ซ่ึงกำ�หนดลงไปแน่นอนว่�เป็นลักษณะของจิต เหมือนกับอัตลักษณ์

ของรูปท�งก�ยภ�พ และอื่นๆ นั้น ในที่สุดแล้วก็ไม่อ�จเห็นได้เช่น

กัน ด้วยวิธีนี้ เมื่อในระดับโลกุตตระ บุคคลไม่เห็นอัตลักษณ์ของ

ปรากฏการณ์ทั้งหลายโดยใช้ปัญญา เข�ก็จะไม่พิเคร�ะห์ว่� รูปท�ง

ก�ยภ�พนั้นคงทนหรือไม่คงทน ว่�งเปล่�หรือไม่ว่�งเปล่� มีมลทิน

หรือไม่มีมลทิน เกิดหรือไม่เกิด ดำ�รงอยู่หรือไม่ดำ�รงอยู่ เช่นเดียว

กับที่รูปท�งก�ยภ�พจะไม่มีก�รตรวจสอบ เช่นเดียวกัน เวทน� 

สัญญ� สังข�ร และวิญญ�ณ ก็จะไม่ถูกตรวจสอบด้วย เมื่อวัตถุ 

ไม่ได้ดำารงอยู่ ลักษณะของตัวมันก็ไม่อาจดำารงอยู่เช่นเดียวกัน  

ดังนั้นมันจะถูกตรวจสอบได้อย่างไร

ด้วยวิธีนี้ เมื่อบุคคลไม่อ�จจะจับได้มั่นว่�สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีอยู่ใน 

ระดับโลกุตตระ เมื่อได้ตรวจสอบด้วยปัญญ�แล้ว ผู้ปฏิบัติจึงกระทำ�

ก�รเพ่งสม�ธิอย่�งไร้มโนภ�พและจดจ่อ และดังนั้น จึงได้เห็นจริงถึง

ก�รไร้ซึ่งอัตลักษณ์ของปร�กฏก�รณ์ทั้งปวง

ผู้ซึ่งไม่ได้ทำาสมาธิด้วยปัญญาโดยวิเคราะห์ตัวตนของสิ่งต่างๆ 

เป็นพิเศษ แต่ทำาเพียงสมาธิที่จะขจัดการกระทำาของจิตเท่านั้น  

ไม่อาจขับไล่ความคิดที่มีมโนภาพ และไม่อาจเห็นจริงถึงการไร้ซึ่ง

อัตลักษณ์ได ้ เพร�ะเข�ข�ดแสงแห่งปัญญ� ถ้�ไฟซึ่งก็คือวิญญ�ณที่
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ทร�บถึงปร�กฏก�รณ์ต่�งๆ อย่�งที่มันเป็นจริง นั้น เกิดจ�กก�ร

พิเคร�ะห์คว�มเป็นเช่นนั้นเองแล้ว ก็เฉกเช่นไฟที่เกิดจ�กก�รถูไม้ 

ไฟนั้นจะเผ�ไม้ ก็คือคว�มคิดที่มีมโนภ�พ พระพุทธเจ้�ได้ตรัสไว้

เช่นนี้

ในรัตนเมฆสูตรก็กล่�วไว้เช่นกันว่� “ผู้ท่ีฝึกฝนให้เห็นความไม่จริง 

จะปฏิบัติสมาธิโยคะถึงความว่าง เพื่อที่จะกำาจัดการคิดที่มีมโนภาพ

และปรุงแต่งไปเรื่อยๆ คนเช่นนี้ เนื่องจากเขาทำาสมาธิถึงความว่าง

อยู่เสมอ เมื่อเขาแสวงหาวัตถุและอัตลักษณ์ของวัตถุ ซึ่งทำาให้จิต

ยินดีและวอกแวก ก็จะตระหนักว่าสิ่งนั้นว่างเปล่า เมื่อจิตนี้เองก็ได้

ถูกตรวจสอบด้วย ก็จะเข้าใจได้ว่ามันก็ว่างเปล่า เมื่ออัตลักษณ์ของ

สิ่งที่ถูกรับรู้ด้วยจิต ถูกตามดูไปจนตลอด ก็เข้าใจได้ว่า สิ่งนี้เอง 

ก็ว่างเปล่า ด้วยการเห็นจริงดังนี้ คนผู้นั้นก็จะเข้าสู่โยคะแห่งการ 

ไร้นิมิต (อนิมิต)” น่ีแสดงว่�เฉพ�ะผู้ที่ได้ทำ�ก�รพิเคร�ะห์อย่�งถ้วน

ทั่วเท่�นั้นจึงจะเข้�สู่คว�มไร้นิมิตได้

มีก�รอธิบ�ยไว้อย่�งแจ่มแจ้งว่� ลำ�พังก�รกำ�จัดก�รกระทำ�ของ

จติแตเ่พยีงอย่�งเดยีว แตไ่ม่ตรวจสอบถงึอตัลกัษณข์องสิง่ต�่งๆ ดว้ย

ปญัญ�นัน้ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะทำ�สม�ธทิีไ่ร้มโนภ�พ ดงันัน้ สม�ธจิงึ

สำ�เรจ็ไดห้ลงัจ�กทีไ่ดใ้ชป้ญัญ�พเิคร�ะหอ์ตัลกัษณแ์ทจ้รงิของสิง่ต�่งๆ 

เช่นรูปท�งก�ยภ�พและอื่นๆ อย่�งสมบูรณ์แล้ว ไม่ใช่สำ�เร็จเพร�ะ

ก�รจดจ่อท่ีตัวรูปท�งก�ยภ�พและอ่ืนๆ และสม�ธิก็ไม่ได้สำ�เร็จได้ด้วย

ก�รอ�ศัยอยู่ระหว่�งโลกน้ีและโลกท่ีเหนือจ�กน้ี เพร�ะรูปท�งก�ยภ�พ

และอ่ืนๆ ไม่ได้ถูกมองเห็น ดังน้ันมันจึงถูกเรียกว่�สมาธิแบบไม่อาศัยอยู่

ผูป้ฏบิตัเิชน่นี ้จงึถกูเรยีกข�นว่� ผูท้ำาสมาธถิงึมหาปญัญา เพร�ะ

ด้วยก�รตรวจสอบเป็นพิเศษถึงอัตลักษณ์ของสิ่งต่�งๆ ด้วยปัญญ� 

เข�ไม่ได้เห็นอะไรเลย นี่ก็มีกล่�วไว้ในคคนคัญชสูตรและรัตนจูฑ- 

สูตร และอื่นๆ

ดว้ยวธีินี ้โดยการเขา้สูค่วามเปน็เชน่นัน้เองของอนตัตาของบคุคล
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และปรากฏการณ์ ท่านก็จะเป็นอิสระจากมโนทัศน์และการวิเคราะห ์

เพร�ะไม่มีอะไรท่ีจะตรวจสอบและเฝ้�สังเกต ท่�นจะเป็นอิสระจ�ก

ถ้อยคำ� และก�รอยู่ในจิตที่จดจ่อเป็นจุดเดียว ท่�นก็จะเข้�สู่สภ�วะ

สม�ธิโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้คว�มพย�ย�ม ดังนั้น ท่�นต้องทำ�

สม�ธิถึงคว�มเป็นเช่นนั้นเองให้แจ่มแจ้งและดำ�รงอยู่ในสภ�พนั้น ใน

ขณะทีด่ำ�รงอยู่ในสม�ธเิชน่นัน้ ก�รสบืเนือ่งของจติจะไม่วอกแวก เม่ือ

จิตวอกแวกไปยังส่ิงภ�ยนอกอันเกิดเพร�ะคว�มยึดติดหรืออื่นๆ ก�ร

วอกแวกนั้นควรจะต้องรับรู้ และรีบหยุดก�รวอกแวกนั้น ด้วยก�รเพ่ง

ถึงลักษณะอันน่�รังเกียจของวัตถุนั้นและ รีบหันเหจิตใจม�สู่คว�ม

เป็นเช่นนั้นเอง

ถ้�จิตไม่ยอมทำ�ต�มอย่�งนั้น คิดถึงข้อดีของก�รจดจ่อจิต และ

ทำ�สม�ธิด้วยคว�มยินดี ก�รต่อต้�นอย่�งนี้ควรทำ�ให้สงบได้ด้วยก�ร

มองถึงข้อเสียของก�รที่จิตใจวอกแวกได้เช่นกัน

ถ้าการทำาหน้าที่ของจิตไม่กระจ่างชัดและเริ่มฟุบลง หรือเมื่อมี

คว�มเสี่ยงที่จะฟุบลง เพราะตกอยู่ใต้อำานาจของความเซื่องซึมของ

จิตหรือความง่วง ก็เหมือนกับกรณีก่อนหน้�นี้ จงรีบพยายามเอาชนะ

ความมัวของจิต ด้วยการมุ่งความสนใจของจิตไปที่สิ่งที่น่ายินดีอย่าง

ที่สุด จ�กนั้น วัตถุซึ่งก็คือคว�มเป็นเช่นนั้นเอง ควรจะต้องจดจ่อไว้

อย่�งเหนียวแน่น บ�งครั้ง เมื่อพบว่�จิตมีคว�มตื่นเต้น หรือถูกล่อให้

วอกแวกเพร�ะคว�มทรงจำ�ถึงเหตุก�รณ์ที่ได้หัวเร�ะ ได้เล่นสนุกใน

อดีตแล้ว ก็เหมือนกับกรณีก่อนหน้�นี้ จงหยุดการวอกแวก ด้วยการ

คดิถึงสิง่นัน้วา่เป็นอนจิจงัและอืน่ๆ ซึง่จะชว่ยทำ�ใหใ้จสงบลง จากนัน้

พยายามอกีครัง้ทีจ่ะทำาใหจ้ติผูกพนักบัความเปน็เชน่นัน้เองโดยไมต่อ้ง

ใช้กำ�ลังเข้�ต่อต้�น

ถ้�เมื่อใดที่จิตเป็นสมาธิถึงความเป็นเช่นนั้นเองอย่างเป็นไป

เอง โดยไม่ฟุบหรือปั่นป่วน ก็ควรปล่อยจิตให้เป็นไปตามธรรมชาติ  

เลิกใช้คว�มพย�ย�มบังคับจิต ถ้�ใช้คว�มพย�ย�มในตอนท่ีจิตอยู่
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ในคว�มสมดุลของสม�ธิ ก็จะทำ�ให้จิตไขว้เขวได้ แต่ถ้�ไม่ใช้คว�ม

พย�ย�มในขณะท่ีจิตมีคว�มมัว ก็จะเหมือนกับคนต�บอดเพร�ะ

คว�มมืดมัวอย่�งรุนแรง และท่�นจะไม่ส�ม�รถบรรลุถึงวิปัสสน�ได้ 

ดังนั้น เม่ือจิตเกิดความมัว จงใช้ความพยายาม และเม่ือจิต
อยู่ในฌาน ควรผ่อนความพยายาม ขณะทำาวิปัสสนาสมาธิ 
หากปัญญาเกิดออกมามากเกินไปในขณะที่สมถะอ่อนแรง 
จิตจะกระเพื่อมเหมือนกับตะเกียงเนยต้องลม และท่านจะไม่
เห็นความเป็นเช่นนั้นเองได้อย่างชัดเจน ในเวลาเช่นนี้ จึง
ต้องทำาสมาธิแบบสมถะ เมื่อสมถะเกิดมากเกินไป จงทำา
สมาธิถึงปัญญา

เม่ือท้ังสองประก�รน้ันได้กระทำ�อย่�งเสมอกันแล้ว จงรักษ�ให้ม่ัน 

ไม่ต้องใช้แรงพย�ย�ม ให้น�นเท่�ที่ยังไม่มีคว�มไม่สบ�ยท�งก�ย

หรือท�งจิตเกิดข้ึนม� ห�กเกิดคว�มไม่สบ�ยท้ังท�งก�ยหรือท�งจิตข้ึน 

จงมองให้เห็นว่�โลกทั้งโลกเป็นเหมือนภ�พลวงต� เป็นเง�ในทะเล

ทร�ย เป็นคว�มฝัน เป็นเง�สะท้อนของดวงจันทร์บนผิวน้ำ� และ

เป็นเง�ปร�กฏของผี และคิดว่� “สัตว์พวกนี้ ล้วนย�กลำ�บ�กอยู่

ในสังส�รวัฏฏ์ เพร�ะคว�มไม่เข้�ใจในคว�มรู้อันลึกซึ้งนี้” จ�กนั้น  

จงทำ�ให้เกิดคว�มกรุณ�อันยิ่งใหญ่และโพธิจิตที่ตื่นรู้ ด้วยก�รคิดว่� 

“ข้�พเจ้�ควรจะพย�ย�มอย่�งจริงใจที่จะช่วยให้พวกเข�เข้�ใจคว�ม

เป็นเช่นนั้นเอง” จงพักผ่อน และเริ่มต้นอีกครั้งด้วยวิธีเดียวกัน 

ปฏิบัติสม�ธิให้จิตจดจ่อกับก�รไม่ปร�กฏขึ้นของปร�กฏก�รณ์ท้ัง

หล�ย ห�กจิตเกิดท้อถอย ก็จงพักผ่อนเช่นเดียวกัน นี่คือวิถีของก�ร

ปฏิบัติในก�รรวมสมถะและวิปัสสน�เป็นหนึ่งเดียว ที่พุ่งคว�มสนใจ

ไปที่รูปลักษณ์ทั้งอย่�งมีมโนภ�พและไม่มีมโนภ�พ

จ�กนัน้ ดว้ยก�รก�้วหน�้แบบนี ้โยคคีวรทำ�สม�ธถิงึคว�มเป็นเชน่

นัน้เองเปน็เวล�หนึง่ชัว่โมง หรอืครึง่รอบในชว่งกล�งคนื หรอื หนึง่รอบ

เตม็ๆ หรอืเท่�ท่ีจะรูส้กึสบ�ย นีค่อืคว�มตัง้มัน่อย�่งมสีม�ธอิย�่งถว้น
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ทั่ว และพิจ�รณ�ถึงสิ่งที่เป็นโลกุตตระ ดังที่สอนไว้ในลังก�วต�รสูตร

จ�กน้ัน ห�กท่�นประสงค์จะออกจ�กสม�ธิ ในขณะยังน่ังขัดสม�ธิ

อยู่ก็จงคิดดังต่อไปนี้

“ถึงแม้ว่�ในระดับโลกุตตระ ปร�กฏก�รณ์ทั้งหล�ยนี้จะไร้ซึ่ง 

อัตลักษณ์ ในระดับส�มัญ มันย่อมดำ�รงอยู่อย่�งแน่นอน ถ้�ไม่ใช่

ดังนี้ คว�มสัมพันธ์ระหว่�งเหตุและผล และอื่นๆ จะมีอยู่ได้อย่�งไร 

พระพุทธเจ้�ก็ได้ตรัสไว้ว่�

 สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นอย่างสมมติ

 แต่ในระดับโลกุตตระ มันไร้ซึ่งอัตลักษณ์ในตัวเอง

สัตว์ที่มีท่�ทีแบบเด็กๆ จะขย�ยปร�กฏก�รณ์ต่�งๆ จนเกินจริง 

โดยคิดว่�มันมีอัตลักษณ์ในตัวเอง ทั้งๆ ที่มันไม่มี ดังนั้นก�รเชื่อว่�

สิ่งต่�งๆ มีก�รดำ�รงอยู่ด้วยตัวของมันเอง ทั้งที่มันไม่มีนั้น ทำ�ให้ 

จิตสับสน และจิตจะท่องเที่ยวอยู่ในสังส�รวัฏฏ์เป็นเวล�ย�วน�น 

ด้วยเหตุดังกล่�วนี้ เราควรเพียรพยายามโดยไม่ผิดพลาด ที่จะบรรลุ

ถึงสภาวะสัพพัญญู ด้วยการสะสมกุศลและปัญญาอย่างไร้ท่ีเปรียบ

ปานให้สำาเร็จ เพ่ือท่ีจะช่วยเหลือพวกเขาให้เห็นถึงความเป็นเช่นน้ันเอง

จ�กน้ันค่อยๆ ลุกข้ึนจ�กท่�น่ังขัดสม�ธิ และกร�บพระพุทธเจ้�

และโพธิสัตว์ท่ัวทิศท้ังสิบ ถว�ยสักก�ระ และสวดบทสรรเสริญ  

และสวดมนต์โดยก�รท่องบทสวดภัทรจ�รี และอ่ืนๆ หลังจ�กน้ัน  

จงพยายามรักษาสติท่ีจะส่ังสมกุศลและปัญญา ด้วยการบำาเพ็ญทาน 

และอ่ืนๆ ท่ีมีแก่นแท้ของสุญญตาและมหากรุณา เป็นลักษณะสำาคัญ

ห�กท่�นกระทำ�เช่นนี้ คว�มตั้งมั่นในสม�ธิของท่�นก็จะทำ�ให้ 

สุญญต�ชนิดท่ีมีคุณสมบัติเลิศท่ีสุดเกิดข้ึนจริงได้ ในรัตนจูฑสูตร

กล่�วไว้ว่� “ด้วยการสวมเส้ือเกราะแห่งความเมตตา ในขณะท่ีดำารง

อยู่ในสภาวะของมหากรุณา จงฝึกฝนความต้ังม่ันในสมาธิ เพ่ือจะทำา

ให้สุญญตาชนิดท่ีมีคุณสมบัติดีเลิศท่ีสุดเป็นจริงข้ึนได้ อะไรคือสุญญ

ตาชนิดท่ีมีคุณสมบัติดีเลิศท่ีสุด น่ันคือสุญญตาท่ีไม่หย่าขาดจากทาน  
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ศีล ขันติ วิริยะ สมาธิ ปัญญา หรืออีกนัยหนึ่งอุบายอันเป็นกุศล” 

วิถีปฏิบัติของโพธิสัตว์ ประกอบด้วย 
ปัญญาและอุบายอันเป็นกุศล

โพธิสัตว์ต้องพึ่งพ�ก�รปฏิบัติคุณธรรม เช่นท�น ในฐ�นะอุบ�ยที่

จะทำ�ให้สตัวท้ั์งหล�ยพฒัน�ไปจนสกุงอมอย�่งเตม็ที ่และเพือ่ทีจ่ะทำ�

สถ�นที่ ก�ยและผู้ติดต�มจำ�นวนม�กให้สมบูรณ์พร้อม

ห�กไม่เป็นเช่นนี้ อะไรเล่�จะเป็นเหตุของเขตแดนเหล่�นั้น ซึ่ง

คือพุทธเกษตรของพระพุทธเจ้�ทั้งหล�ยและอื่นๆ ที่พระพุทธเจ้� 

ได้ตรัสถึงปัญญ�อันเป็นสัพพัญญูที่มีคุณสมบัติดีเลิศที่สุด ส�ม�รถ

บรรลุได้ด้วยท�นบ�รมีและอุบ�ยอันเป็นกุศลข้ออ่ืนๆ ดังน้ัน 

พระพุทธเจ้�ตรัสว่� ปัญญาอันเป็นสัพพัญญู จะสมบูรณ์พร้อม
ได้ก็ด้วยอุบายอันเป็นกุศล ดังน้ัน โพธิสัตว์ควรจะต้องบำาเพ็ญ
ทานและอุบายอันเป็นกุศลอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ฝึกฝน
สุญญตาเพียงอย่างเดียว

ในสรวธรรมสังครหไวปุลยสูตร กล่�วไว้ว่� “โอ ศรีอ�ริยเมตไตรย 

โพธิสัตว์ทั้งหล�ยได้สำ�เร็จบ�รมีหกประก�รอย่�งครบถ้วนแล้ว เพื่อ

ท่ีจะบรรลุผลสุดท้�ยแห่งพุทธภ�วะ แต่ต่อคำ�กล่�วนี้ โมฆบุรุษกลับ

ตอบว่� “โพธิสัตว์ควรฝึกฝนตนเองเฉพาะปัญญาบารมีเท่านั้น บารมี

นอกจากนี้จะมีความจำาเป็นอะไรเล่า พวกเขาปฏิเสธบารมีข้ออื่นๆ 

ศรีอาริยเมตไตรย ท่านมีความเห็นเช่นไร เมื่อกษัตริย์แห่งกาสีให้เนื้อ

ของพระองค์แก่เหยี่ยวเพื่อเห็นแก่นกพิราบ นี่คือการทำาให้ปัญญาไม่

บริสุทธิ์หรือ” ศรีอ�ริยเมตไตรยตอบว่� “ไม่ใช่เช่นนั้น” พระพุทธเจ้�

ตรัสว่� “ศรีอาริยเมตไตรย โพธิสัตว์สั่งสมรากเหง้าแห่งกุศลด้วยกิจ

ที่ประกอบด้วยบารมีทั้งหกประการ รากเหง้าแห่งกุศลนี้เป็นอันตราย

หรือ” ศรีอ�ริยเมตไตรยตอบว่� “ข้าแต่พระพุทธเจ้า ไม่ใช่เช่น
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นั้น” พระพุทธเจ้�ตรัสต่อไปอีกว่� “ศรีอาริยเมตไตรย ท่านเองก็ได้

บำาเพ็ญทานบารมีอย่างถูกต้องเป็นเวลา ๖๐ กัลป์ ศีลบารมี ๖๐ กัลป์  

ขันติบารมี ๖๐ กัลป์ วิริยบารมี ๖๐ กัลป์ สมาธิบารมี ๖๐ กัลป์ 

ปัญญาบารมี ๖๐ กัลป์” ต่อคำ�กล่�วนี้ โมฆบุรุษตอบว่� “มีเพียงทาง

เดียวที่จะบรรลุพุทธภาวะ และนั่นคือทางแห่งสุญญตา” การปฏิบัติ

ของเขานั้นผิดพลาดโดยสิ้นเชิง”

โพธสิตัวท์ีม่ปีญัญ�แตไ่มม่อีบุ�ยอนัเปน็กศุล กจ็ะเหมอืนกบับรรด�

พระส�วก ผู้ซึ่งไม่อ�จปฏิบัติกิจของพระพุทธเจ้�ได้ แต่พวกเข�อ�จ

จะทำ�ได้ห�กได้รับก�รอุดหนุนจ�กอุบ�ยอันเป็นกุศล ดังท่ีพระสูตร

มหารัตนกูฏ กล่�วไว้ว่� “กัสสปะ มันเป็นเช่นนี้ ตัวอย่างเช่น กษัตริย์

ท่ีได้รับการสนับสนุนจากอำามาตย์ สามารถกระทำาการบรรลุความ

ประสงค์ได้ เช่นเดียวกัน เมื่อปัญญาแห่งโพธิสัตว์ได้รับการสนับสนุน

อยา่งเตม็ทีจ่ากอุบายอนัเปน็กศุล โพธสิตัวน์ัน้กจ็ะประกอบกจิท้ังมวล

ของพระพุทธเจ้าได้” ทัศนะเชิงปรัชญ�ต่อวิถีโพธิสัตว์นั้นต่�งออกไป 

และวิถเีชงิปรชัญ�ของผูไ้ม่ใชพ่ทุธศ�สนกิชนและพระส�วกก็ต่�งออก

ไปเช่นกัน ตัวอย่�งเช่น เนื่องจ�กทัศนะเชิงปรัชญาต่อวิถีของผู้ไม่ใช่

พุทธศาสนิกชน จะเห็นผิดๆ ว่ามีตัวตนที่ดำารงอยู่อย่างแท้จริงและ

อื่นๆ วิถีเช่นนี้จะตัดขาดจากปัญญาอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ ดังนั้น จึง

ไม่อาจบรรลุถึงการหลุดพ้น

บรรด�พระส�วกนัน้ตดัข�ดจ�กมห�กรณุ� และไรซ้ึง่อบุ�ยอันเป็น

กศุล ดงันัน้ พวกเข�พย�ย�มอย�่งจดจอ่ทีจ่ะบรรลนุพิพ�น ในวถิขีอง

โพธสิตัว ์โพธสิตัวจ์ะเค�รพทัง้ปญัญ�และอบุ�ยอนัเปน็กศุล ดังนัน้พวก

เข�พย�ย�มที่จะบรรลุถึงอปรติสถิตนิรว�ณ วิถีโพธิสัตว์ประกอบด้วย 

ปัญญาและอุบายอันเป็นกุศล และดังนั้นพวกเข�จึงบรรลุอปรติสถิต 

นิรวาณ ด้วยอำ�น�จแห่งปัญญ� พวกเข�ไม่ตกอยู่ในสังส�รวัฏฏ์ และ

ด้วยอำ�น�จแห่งอุบ�ยอันเป็นกุศล พวกเข�ไม่ตกอยู่ในนิพพ�น

คยาศรีษสตูรกล�่วว�่ “วถิโีพธสิตัว ์โดยสรปุมสีององคป์ระกอบ ทัง้
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สองก็คืออุบายอันเป็นกุศลและปัญญา” ใน คัมภีร์ศรีปรมาธยะ กล่�ว

ไวเ้ช่นกันว่� “ความบรบิรูณข์องปญัญาคอืมารดา และความเชีย่วชาญ

ในอุบายอันเป็นกุศลคือบิดา”

วิมลกีรตินิทเทศสูตรกล่�วไว้เช่นกันว่� “อะไรคือเคร่ืองผูกมัด

สำ�หรับโพธิสัตว์ และอะไรคือก�รปลดปล่อย ก�รยังคงมีชีวิตใน

สังส�รวัฏฏ์ โดยไร้ซ่ึงอุบ�ยอันเป็นกุศล คือเคร่ืองผูกมัดสำ�หรับโพธิสัตว์  

แต่ก�รใช้ชีวิตในสังส�รวัฏฏ์พร้อมด้วยอุบ�ยอันเป็นกุศล คือก�รปลด

ปล่อย ก�รยังคงมีชีวิตในสังส�รวัฏฏ์ โดยไร้ซ่ึงปัญญ� คือเคร่ืองผูกมัด

สำ�หรับโพธิสัตว์ แต่ก�รใช้ชีวิตในสังส�รวัฏฏ์พร้อมด้วยปัญญ�คือก�ร

ปลดปล่อย ปัญญ�ท่ีไม่ได้ประกอบด้วยอุบ�ยอันเป็นกุศล คือเคร่ือง

ผูกมัด แต่ปัญญ�ท่ีประกอบด้วยอุบ�ยอันเป็นกุศล คือก�รปลดปล่อย 

อุบ�ยอันเป็นกุศลท่ีไม่ประกอบด้วยปัญญ�คือเคร่ืองผูกมัด แต่อุบ�ยอัน

เป็นกุศลท่ีประกอบด้วยปัญญ�คือก�รปลดปล่อย

ห�กโพธิสัตว์บำ�เพ็ญแต่เพียงปัญญ� เข�ก็จะตกลงสู่นิพพ�นอัน

เปน็ทีป่ร�รถน�ของพระส�วก ดงันัน้ จงึเปน็เหมอืนเครือ่งผกูมดั และ

ไม่อ�จจะบรรลุอปรติสถิตนิรว�ณได้ ดังนั้น ปัญญ�ที่แยกข�ดจ�ก

อุบ�ยอันเป็นกุศลคือเครื่องผกูมัดโพธสิัตว ์ดว้ยเหตุนี ้เชน่เดยีวกบัคน

ผู้หนึ่งที่หน�วสั่นด้วยลม แสวงห�คว�มสบ�ยของไฟ โพธิสัตว์บำ�เพ็ญ

ปัญญ�ว่�ด้วยสุญญต�พร้อมกับอุบ�ยอันเป็นกุศล เพื่อกำ�จัดลมแห่ง

มิจฉ�ทิฏฐิ แต่เข�จะไม่พย�ย�มจะทำ�ให้รู้แจ้งอย่�งที่พระส�วกทำ� 

ทศธรรมกสตูรกล�่วไวว้�่ “โอ กลุบตุร มนัเปน็เชน่นี”้ ตัวอย่�งเช่น คนผู้

หน่ึงซ่ึงมีคว�มศรัทธ�ต่อไฟอย่�งเต็มท่ี ซ่ึงเค�รพไฟ และถอืว�่ไฟเปน็คร ู

ไมค่ดิว�่ “เพราะขา้พเจา้เคารพ ใหเ้กยีรต ิและบชูาไฟ ขา้พเจา้ควรถอื

ไฟไวใ้นมอืทัง้สอง” กเ็พร�ะเข�ตระหนกัรู้ว�่ ก�รทำ�เช่นน้ันจะทำ�ให้เกิด

ก�รเจ็บปวดท�งก�ย และคว�มไม่สบ�ยท�งจิต เช่นเดียวกัน โพธิสัตว์

ท่ีตระหนักรู้ถึงนิพพ�น แต่ก็ไม่ได้พย�ย�มท่ีจะบรรลุถึง น่ีเป็นเพร�ะเข�

ทร�บว่� ด้วยก�รกระทำ�เช่นน้ัน เข�กำ�ลังออกห่�งจ�กก�รตรัสรู้



๑๔๕

สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย

ห�กเข�อ�ศัยแต่เพียงอุบ�ยอันเป็นกุศล โพธิสัตว์จะไม่ข้�มพ้น

ระดับส�มัญ และดังนั้น ก็จะมีแต่เครื่องผูกมัด ดังนั้น เข�บำ�เพ็ญ

อุบ�ยอันเป็นกุศลไปพร้อมกับปัญญ� ด้วยอำ�น�จของปัญญ� โพธิสัตว์

ส�ม�รถแปรเปลี่ยนแม้กระทั่งกิเลสให้เป็นน้ำ�อมฤตได้ ร�วกับย�พิษ

ที่ถูกเสกด้วยมนตร�แห่งตันตระ ไม่มีคว�มจำ�เป็นที่จะกล่�วถึงคว�ม

ดีง�มของท�นบ�รมีและอื่นๆ ซึ่งโดยธรรมช�ติ จะนำ�ไปสู่สภ�วะก�ร

ดำ�รงอยู่ที่สูงส่งขึ้น

พระสูตรมหารัตนกูฏกล่�วว่� “กัสสปะ มันเป็นเช่นนี้ ด้วยอำ�น�จ

แห่งตันตระ และตัวย� ย�พิษอ�จจะไม่ทำ�ให้คนต�ยได้ เช่นเดียวกัน 

เนื่องจ�กกิเลสของโพธิสัตว์อยู่ภ�ยใต้อำ�น�จของปัญญ� กิเลสนั้น

จะไม่ทำ�ให้เข�ตกต่ำ�ลงได้ ดังนั้น ด้วยอำ�น�จของอุบ�ยอันเป็นกุศล 

โพธิสัตว์ไม่ละทิ้งสังส�รวัฏฏ์ เข�จะไม่เข้�สู่นิพพ�น ด้วยอำ�น�จของ

ปัญญ� เข�กำ�จัดวัตถุทั้งมวลที่เห็นผิดว่�ดำ�รงอยู่อย่�งแท้จริง และ

ดังนั้น เข�ไม่ตกอยู่ในสังส�รวัฏฏ์ ดังนั้นเข�จึงบรรลุพุทธภ�วะซึ่งคือ

อปรติสถิตนิรว�ณ” คคนคัญชสูตรก็กล่�วไว้เช่นกันว่� “ด้วยคว�มรู้

เรื่องปัญญ� โพธิสัตว์กำ�จัดกิเลสทั้งหล�ย และด้วยคว�มรู้เรื่องอุบ�ย

อันเป็นกุศล พวกเข�ไม่ละทิ้งสรรพสัตว์” สันธินิรโมจนสูตรก็กล่�วไว้

ว�่ “ข้�พเจ้�ไมไ่ดส้อนว�่ ใครทีไ่มห่ว่งใยตอ่คว�มเปน็อยูด่ขีองสรรพ- 

สัตว์ และที่ไม่ค่อยจะตระหนักรู้ถึงธรรมช�ติของปร�กฏก�รณ์ที่เป็น

สังข�รท้ังหล�ย จะบรรลุพุทธภ�วะอันไร้ที่เปรียบป�นและสมบูรณ์

พร้อมได้” ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์พุทธภ�วะจะต้องบำ�เพ็ญทั้งปัญญ�และ

อุบ�ยอันเป็นกุศล

ในขณะทีท่า่นกำาลงัทำาสมาธภิาวนาถงึปญัญาขัน้โลกตุตระ หรอืใน

ขณะท่ีท่านอยู่ในฌานท่ีเป็นสมาธิท่ีลึก ท่านไม่อาจกระทำากิจท่ีเป็นอบุาย

อนัเปน็กศุลเชน่บำาเพญ็ทานได ้แตอ่บุายอนัเปน็กศุลสามารถจะทำาได้

พรอ้มกบัปญัญาในชว่งเวลาเตรียมทำาสมาธิ และชว่งเวลาหลงัทำาสมาธ ิ

นีค่อืวธิทีีจ่ะกระทำากจิดว้ยปญัญาและอบุายอนัเปน็กศุลไปพรอ้มๆ กนั
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ยิ่งกว่�นั้น นี่คือวิถีโพธิสัตว์ ซึ่งพวกเข�จะออกไปกระทำากิจต่างๆ 

ท่ีผนวกรวมปัญญาเข้าไว้กับอุบายอันเป็นกุศล นี่คือการบำาเพ็ญวิถี

โลกุตตระท่ีอ�บอ่ิมไปด้วยมห�กรุณ�ท่ีให้แก่สรรพสัตว์ท้ังปวง และเม่ือ

จะปฏิบัติอุบ�ยอันเป็นกุศลหลังจ�กออกจ�กฌ�น ท่�นก็จะบำ�เพ็ญ

ท�นบ�รมีและอุบ�ยอันเป็นกุศลข้ออ่ืนๆ โดยปร�ศจ�กคว�มเห็น

ผิด เฉกเช่นนักมายากล อักศยามตินิเทสสูตรกล่�วว่� “อะไรคืออุบาย 

อันเป็นกุศลของโพธิสัตว์ และปัญญาอะไรท่ีได้รู้แจ้ง อุบายอันเป็นกุศล

ของโพธิสัตว์คือการคิด และการใส่ใจอย่างจริงจังต่อสรรพสัตว์ ด้วย

ความกรุณาอันย่ิงใหญ่ในขณะท่ีอยู่ในฌาน และการกระทำาส่ิงสมดุล

ด้วยความสันติ โดยที่จิตเป็นสมาธิ และสันติภาพอย่างสูงสุดก็คือ

ปัญญา” และมีข้อคว�มอ้�งอิงแบบนี้อีกม�กม�ย ในมารทมนปริจ- 

เฉทสูตร ก็กล่�วไว้ว่� “ยิ่งกว่�นั้น กิจที่สมบูรณ์พร้อมของโพธิสัตว์ 

หม�ยถึง คว�มเพียรที่มีสติด้วยจิตแห่งปัญญ� และก�รสั่งสมธรรมะ

ที่ดีง�มด้วยจิตแห่งอุบ�ยอันเป็นกุศล จิตแห่งปัญญ�ก็นำ�ไปสู่ก�ร

ไร้ซึ่งตัวตน ก�รไร้ซึ่งก�รดำ�รงอยู่ (สิ่งที่ดำ�รงอยู่ด้วยตัวของมันเอง) 

ของสรรพสัตว์ และของชีวิต สิ่งค้ำ�จุน และบุคคล และจิตแห่งอุบ�ย

อันเป็นกุศล นำ�ไปสู่ก�รทำ�ให้สรรพสัตว์ทั้งหล�ยพัฒน�ไปอย่�ง 

ทั่วพร้อม”

ในสรวธรรมสังครหไวปุลยสูตรกล่�วไว้เช่นกันว่�

 เฉกเช่นนักม�ย�กลพย�ย�ม

 ปล่อยให้สิ่งที่ตนเสกขึ้น ออกม�

 เพร�ะเข�รู้อยู่แล้วถึงธรรมช�ติของสิ่งที่เข�เสกขึ้น

 เข�จึงไม่ยึดติดกับมัน

 เฉกเช่นกัน โลกทั้งส�มเหมือนกับภ�พลวงต�

 ที่พระพุทธเจ้�ผู้เรืองปัญญ�ทรงทร�บ

 ม�ก่อนแล้ว ที่พระองค์รู้ถึงสรรพสัตว์ในโลกทั้งส�ม

 และได้กระทำ�คว�มเพียรที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์นั้น
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เปน็เพร�ะก�รปฏิบตัปิญัญ�และอุบ�ยอันเปน็กศุลของโพธสิตัว ์จงึ

กล่�วกันว่� ในก�รกระทำ� โพธิสัตว์ยังคงดำ�รงอยู่ในสังส�รวัฏฏ์ แต่

ในคว�มคิด พวกเข�ดำ�รงอยู่ในนิพพ�น

ด้วยวิธีนี้ จงทำ�คว�มคุ้นเคยกับท�นบ�รมี และอุบ�ยอันเป็นกุศล

ข้ออื่นๆ ที่จะนำ�ไปสู่ก�รตรัสรู้อันไร้ที่เปรียบป�นที่ได้บรรลุถึงอย่�ง

สมบูรณ ์ซึง่ประกอบดว้ยแกน่แทข้องสญุญต�และมห�กรณุ� เพือ่ทีจ่ะ

สร้างโพธิจิตที่ตื่นรู้อย่างสูงสุด อย่�งที่ได้บอกไว้แล้ว จงฝึกสมถสมาธิ

และวปิสัสนาใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำาไดใ้นรอบการปฏบิตัปิกต ิดังท่ีได้

สอนไวใ้นคฉรปารสิทุธสิตูร จงทำ�ใหต้นเองคุน้เคยกบัอบุ�ยอนัเป็นกศุล 

โดยก�รระลกึอยู่เสมอถงึคณุคว�มดขีองโพธสิตัวท์ีไ่ดท้ำ�ง�นเพือ่คว�ม

เป็นอยู่ดีของสรรพสัตว์ทั้งหล�ยตลอดเวล�

ผู้ซึ่งคุ้นเคยกับความกรุณา อุบายอันเป็นกุศล และโพธิจิตที่ตื่น

รู้ ในวิธีนี้ จะบรรลุความเป็นเลิศในชีวิตนี้อย่างไม่ต้องสงสัย จะเห็น

พระพุทธเจ้�และโพธิสัตว์ในคว�มฝันอยู่เสมอ และฝันเห็นส่ิงน่�พอใจอื่นๆ 

ด้วย เหล่�เทวด�ที่ชื่นชมก็จะม�ปกปักรักษ�ท่�น กุศลและปัญญ�จะ

เพ่ิมพูนอย่�งมห�ศ�ลในทุกขณะ กิเลสและสภ�วะก�รดำ�รงอยู่ท่ีเลว

ร้�ยอ่ืนๆ จะถูกชำ�ระให้บริสุทธ์ิ ท่�นจะยินดีกับคว�มสุขและคว�มสงบ

ในจติอยูเ่สมอ และสตัวท์ีย่ิง่ใหญม่�กม�ยจะรกัท�่น ในท�งก�ยกเ็ชน่

กัน ท�่นจะปร�ศจ�กโรคภยั ท�่นจะไดค้ว�มส�ม�รถท�งจติอย�่งสดุ

ยอด และจะมีคุณสมบัติพิเศษ เช่นต�ทิพย์

จ�กนั้น ท่�นจะเดินท�งด้วยอำ�น�จอภินิห�รไปยังโลกต่�งๆ  

นับไม่ถ้วน ถว�ยสักก�ระแก่พระพุทธเจ้�ทั้งหล�ย และฟังธรรมจ�ก

พระองค์ ในเวล�ท่ีจะต�ยก็เช่นกัน ท่�นจะเห็นบรรด�พระพุทธเจ้�

และโพธิสัตว์อย่�งไม่ต้องสงสัย ในช�ติหน้� ท่�นจะกำ�เนิดใหม่ใน

ตระกูลและสถ�นที่ที่พิเศษ ที่ซึ่งท่�นจะไม่แยกข�ดจ�กบรรด�

พระพุทธเจ้�และโพธิสัตว์ ดังนั้น โดยไม่ต้องใช้คว�มพย�ย�มแต่

อย่�งใด ท่�นก็จะส�ม�รถสั่งสมกุศลและปัญญ�ได้สำ�เร็จ ท่�นจะมี
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คว�มมั่งคั่งม�ก มีศิษย์และบริว�รจำ�นวนม�ก และเนื่องจ�กมี

ปัญญ�เฉียบแหลม ท่�นจะส�ม�รถทำ�ให้กระแสจิตของสัตว์เป็น

จำ�นวนม�กพัฒน�จนสุกงอมขึ้น ไม่ว่�ในช�ติไหน บุคคลเช่นนี้จะ

ส�ม�รถระลึกอดีตช�ติได้ จงพย�ย�มเข้�ใจถึงข้อดีที่มีม�กม�ย

อย่�งนี้ ซึ่งได้มีอธิบ�ยไว้ในพระสูตรอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

ด้วยวิธีนี้ ห�กท่�นทำ�สม�ธิภ�วน�ถึงคว�มกรุณ� อุบ�ยอัน

เป็นกุศล และโพธิจิตที่ตื่นรู้ เป็นเวล�น�น ด้วยคว�มเล่ือมใสอย่�ง

ยิ่งแล้ว กระแสจิตจะค่อยๆ ถูกชำ�ระให้บริสุทธิ์อย่�งถ้วนทั่ว และ 

ค่อยๆ สุกงอม จ�กน้ันก็เหมือนกับก�รจุดไฟโดยก�รถูไม้เข้�ด้วยกัน 

ท่�นจะสำ�เร็จสม�ธิว่�ด้วยคว�มเป็นจริงอันสมบูรณ์ ดังนั้นท่�นจะ

บรรลุถึงคว�มรู้ที่กระจ่�งที่สุดเกี่ยวกับโลกของปร�กฏก�รณ์ โดยเป็น

อิสระจ�กก�รคิดปรุงแต่งที่มีมโนภ�พ ปัญญ�ขั้นโลกุตตระท่ีเป็น

อิสระจ�กร่�งแหที่กั้นขว�ง ซ่ึงคือคว�มคิดแบบมีมโนภ�พ ปัญญ�

ของโพธิจิตข้ันโลกุตตระเช่นนี้ จะไร้มลทินเหมือนกับตะเกียงเนยที่

อยู่นิ่ง ไม่ถูกลมรบกวน ดังนั้น จิตเช่นนี้ ที่เป็นองค์แห่งโพธิจิตขั้น

โลกุตตระ จะถูกรวมเข้าไว้ในทัศนมรรค (วิถีของการเห็น) ซึ่งเข้�ใจ

ธรรมช�ติที่ไร้ตัวตนของปร�กฏก�รณ์ทั้งปวง ด้วยก�รบรรลุเช่นนี้ 

ท่�นจะเข้�สู่มรรคที่เพ่งยังคว�มเป็นจริงของสิ่งต่�งๆ และจ�กนั้น

ท่�นจะกำ�เนิดในตระกูลของพระตถ�คต ท่�นจะเข้�สู่สภ�วะของ

โพธิสัตว์ที่ไร้มลทิน ห่�งไกลจ�กก�รเกิดที่ต้องท่องเที่ยวอยู่ทุกชนิด 

ดำ�รงอยู่ในคว�มเป็นเช่นนั้นเองของโพธิสัตว์ และเข้�สู่ระดับแรกของ

โพธิสัตวภูมิ ท่�นจะพบร�ยละเอียดเกี่ยวกับอ�นิสงส์ที่ม�กกว่�นี้ ใน

คัมภีร์อื่นๆ เช่นทศภูมิสูตร นี่คือวิธีก�รตั้งมั่นในสม�ธิที่เพ่งยัง 

คว�มเป็นเช่นนั้นเองดังที่สอนไว้ในลังก�วต�รสูตร นี่คือวิธีที่โพธิสัตว์

จะเข้�สู่สม�ธิที่ไร้มโนภ�พ และเป็นอิสระจ�กคว�มคิดปรุงแต่ง

ด้วยวิธีนี้ บุคคลผู้ซ่ึงได้บรรลุขั้นแรกแล้ว ต่อมาบนภาวนามรรค 

(วิถีของการภาวนา) ก็ทำาให้ตนเองคุ้นเคยกับปัญญาสองประการแห่ง
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โลกุตตระสภาวะ และปัญญาในชั้นต่อมา กับอุบ�ยอันเป็นกุศล ด้วย

วิธีนี้ เข�จะค่อยๆ ชำ�ระมลทินที่ละเอียดที่สุดที่ได้สะสมไว้ ซึ่งเป็น

วัตถุที่ต้องชำ�ระให้บริสุทธิ์บนภ�วน�มรรค และเพื่อที่จะได้คุณสมบัติ

ท่ีสูงส่งย่ิงข้ึน เข�ต้องชำ�ระจิตวิญญ�ณในระดับต่ำ�กว่�น้ีให้บริสุทธิ์

หมดจด คว�มมุ่งหม�ยและวัตถุประสงค์ทั้งหล�ยจะสำ�เร็จได้อย่�ง

สมบูรณ์ ด้วยก�รเข้�สู่ปัญญ�ขั้นโลกุตตระของพระตถ�คต และก�ร

เข้�สู่มห�สมุทรแห่งสัพพัญญู ด้วยวิธีนี้ ด้วยก�รค่อยๆ ปฏิบัติไป 

กระแสจิตก็จะถูกชำ�ระให้บริสุทธิ์จนหมดสิ้น ในลังก�วต�รสูตรได้

อธิบ�ยคว�มนี้ไว้ ในสันธินิรโมจนสูตรเช่นเดียวกันก็กล่�วว่� “เพื่อที่

จะบรรลถุงึระดบัทีส่งูยิง่ขึน้ไป จติควรจะชำ�ระใหบ้รสิทุธิแ์บบเดียวกบั

ที่ท่�นทำ�ทองให้บริสุทธิ์ จนกว่�ท่�นจะได้พุทธภ�วะที่ไร้ที่เปรียบป�น

และบริบูรณ์อย่�งที่สุด”

เมื่อเข้�สู่มห�สมุทรแห่งสัพพัญญูแล้ว ท่�นจะมีคุณสมบัติที่ไร้

มลทินร�วกับมณ ีท่ีจะทำ�นบุำ�รงุสรรพสตัว ์และสิง่นีจ้ะยงัคว�มสำ�เรจ็

ให้แก่ก�รสวดอ้อนวอนในท�งที่เป็นกุศล ซึ่งท่�นได้ทำ�ไว้ จ�กนั้น คน

แต่ละคนก็จะกล�ยเป็นองค์สถิตแห่งคว�มกรุณ� ที่มีบ�รมีต่�งๆ ที่

กระทำ�อย�่งเปน็ไปเอง และทำ�ง�นในรูปแบบต�่งๆ เพือ่ประโยชนข์อง

สรรพสัตว์ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสังส�รวัฏฏ์ นอกจ�กนี้ คุณสมบัติที่น่�

มหศัจรรยต์�่งๆ จะสมบรูณข์ึน้ ดว้ยก�รกำ�จดักเิลสและอนสุยัโดยสิน้

เชงิ พระพทุธเจ้�ท้ังหล�ยต�่งกย็ดึมัน่ทีจ่ะชว่ยเหลอืสรรพสตัวท์กุชวีติ 

ด้วยก�รตระหนักรู้เช่นนี้ จงสร้�งศรัทธ�ในพระพุทธเจ้�ทั้งหล�ย อัน

เป็นที่ม�แห่งคว�มรู้และคุณสมบัติอันวิเศษ ทุกๆ คนควรพย�ย�มที่

จะได้ม�ซึ่งคุณสมบัติเหล่�นี้

พระพุทธเจ้�จึงได้ตรัสว่� “ปัญญาขั้นโลกุตตระอันเป็นสัพพัญญู 

เกิดขึ้น ด้วยมีความกรุณาเป็นรากเหง้า มีโพธิจิตที่ตื่นรู้เป็นเหตุ และ

สมบูรณ์ขึ้นด้วยอุบายอันเป็นกุศล”

 



๑๕๐ ๑๕๑

ดาไลลามะ สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย

 ผู้มีปัญญ�จะพ�ตัวเองออกห่�งคว�มอิจฉ�และมลทินอ่ืนๆ

 คว�มกระห�ยต่อคว�มรู้ของเข� ไม่อ�จดับไปได้

 เฉกเช่นมห�สมุทร

 พวกเข�เก็บไว้แต่สิ่งที่เหม�ะสมโดยก�รแยกแยะ

 เฉกเช่นหงส์ที่กลั่นน้ำ�นมออกจ�กน้ำ�

   

 ดังนั้น บัณฑิตควรพ�ตนเองออกห่�งจ�กทัศนะที่ก่อให้เกิด

 ก�รแตกแยก และคว�มใจแคบ

 แม้แต่จ�กเด็ก

 คำ�พูดที่ดีก็ได้รับ

 

 ไม่ว่�กุศลใดที่ข้�พเจ้�ได้ม�

 จ�กก�รอธิบ�ยเรื่องมัธยมรรคนี้

 ข้�พเจ้�ขออุทิศแก่สรรพสัตว์

 เพื่อที่จะบรรลุมัธยมรรค



๑๕๑

สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย



๑๕๒ ๑๕๓

ดาไลลามะ สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย



๑๕๓

สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย

วิถีปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ ๓๗ ประการ

ขอนอบน้อมแด่พระโลเกศวร
ท่�นเห็นสรรพสิ่งไม่ม�และไม่ไป

กระนั้นท่�นยังขวนขว�ย
เพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์อย่�งแน่วแน่

ข้�แด่ครูผู้ยิ่งใหญ่และเทพผู้พิทักษ์เชนเรสิก
ข้�ขอค�รวะแด่ท่�นด้วยก�ย ว�จ� ใจ

ข้�แต่พระสัมม�สัมพุทธะทั้งปวง
ผู้เป็นแหล่งกำ�เนิดของประโยชน์และคว�มสุข

อันเกิดจ�กก�รปฏิบัติธรรมอย่�งจริงแท้ 
ซึ่งต้องอ�ศัยคว�มรู้ว่�จะปฏิบัติอย่�งไร

ณ บัดนี้ ข้�จะอธิบ�ยวิถีปฏิบัติต่�ง ๆ ของพระโพธิสัตว์
๑.

บัดนี้เธอได้รับก�ยมนุษย์อันล้ำ�ค่�  
เสมือนน�ว�วิเศษที่ห�ได้ย�ก

พึงเงี่ยหูฟังธรรม ตริตรองใคร่ครวญ 
และเจริญสม�ธิอยู่อย่�งหมั่นเพียรทั้งกล�งวันและกล�งคืน
เพื่อปลดปล่อยตัวเองและผู้อื่นให้เป็นอิสระจ�กสังส�รวัฏฏ์

นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์  
๒.

คว�มรักต่อญ�ติมิตรไหลวนเหมือนน้ำ� 
คว�มเกลียดต่อศัตรูเผ�ลนเหมือนไฟ

เพร�ะม่�นมืดอวิชช�บังไว้  
เร�แยกไม่ออกว่�อะไรควรรับ  อะไรควรปฏิเสธ

พึงละเรือนเสียเถิด
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์



๑๕๔ ๑๕๕

ดาไลลามะ สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย

๓.
พึงละทิ้งสถ�นที่อันไม่เอื้ออำ�นวย

ทุกข์ใจจะค่อย ๆ คล�ยลง  
เนื่องเพร�ะไม่ถูกดึงออกนอกท�ง

กุศลกรรมจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นต�มธรรมช�ติ
เมื่อจิตแจ่มใส  ศรัทธ�ต่อพระธรรมก็ก่อเกิด  

พึงแสวงห�คว�มวิเวกเถิด
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

๔.
มิตรและญ�ติที่คุ้นเคยจะจ�กพร�ก

ทรัพย์ที่ห�ม�ด้วยคว�มเหนื่อยย�กจะจ�กพร�ก
วิญญ�ณผู้เป็นแขกจะต้องล�จ�กจ�กเรือนรับแขกคือก�ยนี้

พึงปล่อยว�งชีวิตนี้เสียเถิด
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

๕.
เมื่อมิตรภ�พกับใครทำ�ให้โลภ โกรธ หลง งอกง�ม
ทำ�ให้คุณภ�พของก�รฟังธรรม ตรึกตรองธรรม 

และก�รภ�วน�ลดลง
ทั้งยังทำ�ล�ยซึ่งคว�มเมตต�กรุณ�
พึงละมิตรภ�พเช่นนั้นเสียเถิด
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

๖.
เมื่อพึ่งพ�ใครแล้วอกุศลกรรมลดลง

และกุศลกรรมเพิ่มขึ้นดังพระจันทร์ข้�งขึ้น
พึงเทิดทูนเพื่อนท�งธรรมคนนั้นยิ่งกว่�ก�ยของตน

นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์



๑๕๕

สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย

๗.
ตนยังถูกขังอยู่ในเรือนจำ�แห่งสังส�รวัฏฏ์

แล้วโลกียเทพจะคุ้มครองใครได้
ดังนั้นพึงพึ่งพระรัตนตรัยซึ่งไม่ทรยศต่อเธอเถิด

นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์
๘.

ทุกข์ในภูมิต่ำ�ทั้งหล�ยย�กนักจะหลีกเลี่ยงได้
พระพุทธองค์สอนว่�นี่เป็นผลจ�กอกุศลกรรม

ดังนั้นพึงลดทอนอศุกลกรรมเถิด
แม้จะต้องสละชีวิต

นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์
๙.

ทุกข์ในส�มโลกนั้นเปรียบเสมือนน้ำ�ค้�งบนใบหญ้�
ไม่ช้�ก็จะเหือดแห้งไป

พึงขวนขว�ยต่อภ�วะก�รหลุดพ้นอันประเสริฐ
ซึ่งไม่ไหวเอนเถิด

นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์
๑๐.

นับแต่ก่อนจุดเริ่มต้นแห่งก�ลเวล�
ม�รด�ทั้งมวลได้เลี้ยงดูฟูมฟักเธอม�

ถ้�ท่�นเหล่�นั้นยังทุกข์ในบัดนี้  
คว�มสุขของเธอจะมีคว�มหม�ยอะไร

ดังนั้นเพื่อปลดปล่อยสรรพสัตว์อันไม่จำ�กัด
เธอพึงบ่มเพ�ะโพธิจิตให้งอกง�มเถิด

นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์
๑๑.

ทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นเพร�ะปร�รถน�จะห�คว�มสุขใส่ตน
พระสัมม�สัมพุทธะทั้งมวลเกิดขึ้นเพื่อหวังประโยชน์ผู้อื่น
ดังนั้น พึงแลกคว�มสุขของเธอกับคว�มทุกข์ของผู้อื่นเถิด

นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์



๑๕๖ ๑๕๗

ดาไลลามะ สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย

๑๒.
แม้ว่�คนโลภจะขโมยทรัพย์ทั้งมวลของเธอทั้งหมด

หรือยุให้คนอื่นขโมย
พึงอุทิศร่�งก�ยและทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้เข�ผู้นั้นเถิด

นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์
๑๓.

ถ้�มีคนตัดหัวของเธอ  
ถึงเธอจะไม่ได้ทำ�ผิดแม้แต่น้อย

อ�ศัยอำ�น�จของกรุณ�  
พึงเอ�คว�มผิดของเข�ม�เป็นของตน

นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์
๑๔.

แม้มีคนต�มกล่�วร้�ยเธอชั่วพันล้�นช�ติ
เธอพึงเมตต�ตอบแทน

ด้วยก�รยกย่องคุณคว�มดีของเข�ด้วยใจจริงเถิด
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

๑๕.
แม้จะมีคนนำ�คว�มผิดที่เธอปิดบังไว้

ม�เปิดเผยต่อส�ธ�รณชน
และใช้คว�มผิดนั้นเย�ะเย้ยถ�กถ�งเธอ

เธอพึงเห็นเข�เป็นกัลย�ณมิตร
และโค้งค�รวะเข�ด้วยคว�มเค�รพเถิด

นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์
๑๖.

 ถ้�คนที่เธอรักป�นลูกในไส้ถือว่�เธอเป็นศัตรู
 เธอพึงรักเข�ผู้นั้นยิ่งกว่�เดิม

ดังม�รด�ปฏิบัติต่อลูกตนเองที่เจ็บป่วยเถิด
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์



๑๕๗

สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย

๑๗.
แม้คนที่เสมอกันหรือด้อยกว่�เธอ
ลุกขึ้นม�ดูหมิ่นเหยียดหย�มเธอ

ด้วยคว�มยโสโอหัง
เธอพึงว�งเข�ไว้เหนือเศียรเกล้�

ด้วยคว�มเค�รพดังที่เธอเค�รพครูเถิด
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

๑๘.
แม้จะขัดสนจนย�กและถูกดูหมิ่นอยู่เสมอ
แม้จะแสนทุกข์ทรม�นเพร�ะป่วยหนัก

และถูกผีร้�ยเข้�สิงสู่ 
เธอยังคงน้อมรับทุกข์และอกุศลของสรรพสัตว์

ม�เป็นของตนอย่�งไม่ย่อท้อ
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

๑๙.
แม้จะมีชื่อเสียงและโดดเด่น
เป็นที่ค้อมค�รวะของผู้คน

แม้จะร่ำ�รวยดังเทพเจ้�แห่งคว�มมั่งคั่ง
เธอพึงเห็นโลกวิจิตรนี้ไร้แก่นส�รส�ระ

และอยู่อย่�งปร�ศจ�กคว�มยโสโอ้อวดเถิด
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

๒๐.
 ถ้�เธอไม่ส�ม�รถสยบศัตรูคือคว�มโกรธของตนเองได้
ก�รต่อสู้กับศัตรูภ�ยนอกก็จะยิ่งทำ�ให้เกิดศัตรูเพิ่มขึ้น

ดังนั้นเธอพึงฝึกจิตของตนเองให้เชื่อง
ด้วยกองทัพเมตต�และก�รุณย์เถิด
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์



๑๕8 ๑๕๙

ดาไลลามะ สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย

๒๑.
ก�มสุขทั้งหล�ยเหมือนน้ำ�เกลือ

ยิ่งดื่มม�กยิ่งกระห�ยม�ก
ดังนั้นถ้�คว�มติดยึด (ในรสของก�ม) ของเธอถูกปลุกขึ้นเมื่อใด

พึงปล่อยว�งในทันทีเถิด
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

๒๒.
สรรพสิ่งที่เร�รับรู้คือจิตของเร�เอง

และจิตเดิมแท้นั้นอยู่เหมือนอ�ก�รของจิตทั้งปวง
รู้เช่นนี้แล้ว ดำ�รงอยู่อย่�งอิสระ

จ�กก�รยึดถือสัญลักษณ์ทั้งปวงว่�เป็นเข�เป็นเร�
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

๒๓.
เมื่อพบสิ่งต้องใจ

ดังเห็นส�ยรุ้งในฤดูร้อน
พึงไม่เห็นว่�นั่นเป็นของจริง

และปล่อยว�งก�รยึดมั่นในสิ่งนั้นเสีย
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

๒๔.
ทุกข์ทั้งปวงเหมือนดั่งคว�มต�ยของลูกรักในคว�มฝัน

ถ้�ถือว่�ฝันนั้นเป็นของจริง เร�ก็จะทุกข์เปล่� ๆ
ดังนั้น เมื่อพบสิ่งไม่พึงพอใจ
ให้เห็นเสียว่�นั่นคือม�ย�

นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์
๒๕.

 ผู้มุ่งรู้แจ้งย่อมเต็มใจสละแม้ร่�งก�ยตน
จะเอ่ยไปไยถึงสิ่งของภ�ยนอก

ดังนั้น พึงให้โดยไม่หวังร�งวัลหรือผลประโยชน์เถิด
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์



๑๕๙

สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย

๒๖.
ถ้�ข�ดวินัยละเมิดศีลแล้วเสียประโยชน์ตน
ที่หวังประโยชน์ผู้อื่นก็เป็นเพียงเรื่องตลก

 ดังนั้นพึงรักษ�วินัยจำ�เริญศีลโดยไม่หวังโลกิยผลเถิด
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

๒๗.
สำ�หรับโพธิสัตว์ผู้แสวงห�อริยทรัพย์
คนที่ทำ�ร้�ยเร�ทุกคนคือขุมทรัพย์

ดังนั้นพึงเจริญขันติธรรม
โดยปร�ศจ�กคว�มขุ่นข้องใด ๆ ทุกเมื่อเถิด

นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์
๒๘.

ถ้�พระส�วกและพระปัจเจกพุทธ
ปฏิบัติธรรมเพื่อหวังประโยชน์ตนเท่�นั้น

เธอพึงขย�ยน้ำ�พุแห่งกุศลกรรมทั้งปวงออกไป
ด้วยวิริยภ�พอย่�งขมีขมัน

 ดังรีบขวนขว�ยดับไฟที่กำ�ลังไหม้บนหัวตนเองเถิด
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

๒๙.
วิปัสสน�ที่กอปรด้วยสมถะอย่�งเต็มเปี่ยม

ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวงได้สิ้นเชิง
เมื่อรู้เช่นนั้นแล้ว 

พึงเจริญสม�ธิภ�วน�ให้ไปพ้นอรูปฌ�น ๔ เถิด
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

๓๐.
เจริญบ�รมีทั้ง ๕ ข้อต้นโดยไม่เจริญปัญญ�

ย่อมก้�วไม่ถึงก�รรู้แจ้งที่สมบูรณ์
ดังนั้นพึงเจริญปัญญ�ที่ไปพ้นสมมติบัญญัติในโลกส�ม

ด้วยอุป�ยะอันประเสริฐเถิด
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์
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๓๑.
ถ้�เธอไม่วิเคร�ะห์คว�มผิดพล�ดของตนเอง

เธออ�จจะประพฤติอธรรมขณะว�งท่�ว่�ปฏิบัติธรรม 
 ดังนั้นพึงวิเคร�ะห์คว�มผิดพล�ดของตนเองอยู่เสมอ

และละว�งเสียให้ได้เถิด
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

๓๒.
เพร�ะพบกับคว�มทุกข์

เธอจึงนินท�ว่�ร้�ยพระโพธิสัตว์
ตัวเธอเองย่อมเสื่อมลง
ดังนั้นพึงอย่�ตำ�หนิ

ผู้ก้�วอยู่แล้วบนหนท�งที่ยิ่งใหญ่
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

๓๓.
เพร�ะอย�กได้ล�ภและก�รปรนนิบัติ

จึงนำ�ไปสู่ก�รโต้แย้งกัน
และทำ�ให้ก�รฟังธรรม ใคร่ครวญธรรม

และจำ�เริญสม�ธิภ�วน�เสื่อมลง
ดังนั้นจงละว�งคว�มยึดมั่นในหมู่คณะท�งโลก

ญ�ติมิตร  และผู้อุปัฏฐ�กเสียเถิด
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

๓๔.
ถ้อยคำ�หย�บค�ยย่อมรบกวนจิตผู้อื่น

และสั่นคลอนข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์
ดังนั้น พึงละถ้อยคำ�หย�บค�ย

และไม่ระรื่นหูต่อผู้อื่นเสีย
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์
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๓๕.
เมื่อเธอเคยชินต่อคว�มทุกข์

ก�รแก้ทุกข์ด้วยธรรมคู่อริก็ย�กขึ้น
ดังนั้น พึงใช้อ�วุธสำ�หรับเยียวย�

คือสติและก�รใคร่ครวญ
กำ�จัดคว�มทุกข์เช่นคว�มยึดมั่นเสีย
อย่�งเด็ดข�ดทันที่มีมันปร�กฏเถิด
นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

๓๖.
กล่�วโดยสรุป ไม่ว่�จะอยู่ที่ไหนหรือทำ�อะไรอยู่

พึงสำ�รวจสภ�พจิตของตนเองอยู่เสมอ
หมั่นทำ�ประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่�งไม่ท้อถอย 

นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์
๓๗.

เมื่อปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งดังที่กล่�วม�นี้
ด้วยปัญญ�อันอิสระจ�กสมมติบัญญัติของส�มโลกแล้ว

พึงอุทิศส่วนกุศลที่เกิดขึ้น
เพื่อขจัดทุกข์ของมวลสัตว์ไม่มีประม�ณเถิด

นี้คือข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์
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ดาไลลามะตอบคนไทยที่ธรรมศาลา
การเข้าเฝ้าพิเศษของกลุ่มคนไทย

ณ พระตำาหนักขององค์ดาไลลามะ

เมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
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ดาไลลามะตอบคำาถามคนไทยที่ธรรมศาลา 

องค์ดาไลลามะ

อ�ตม�มีคว�มยินดีอย่�งยิ่งจริงๆ ที่มีโอก�สได้พบปะกับ

พทุธศ�สนกิชนช�วไทย พระภิกษ ุและพีน่อ้งหญงิช�ย อ�ตม�มคีว�ม

ยินดีอย่�งม�ก 

อย่�งท่ีได้พูดไว้ว่� ในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๖๐ อ�ตม�ได้ไปยัง

ประเทศไทย และอ�ตม�ยังคงจำ�ได้ถึงก�รได้ไปเฝ้�สมเด็จพระ

สังฆร�ช อ�ตม�จำ�พระน�มท่�นไม่ได้ พระสังฆร�ชองค์แรก (สมเด็จ

พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐฺายี) - ผู้แปล) 

แล้วก็องค์ที่สอง องค์ค่อนข้�งสูง ทรงเป็นนักปร�ชญ์ เป็นพระที่ยอด

เยี่ยม (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณ

สิริ) - ผู้แปล) และก็อีกองค์หนึ่ง ที่เป็นนักปฏิบัติที่ดี เป็นพระที่ดี นัก

ปร�ชญท์ีด่ ี(สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆ

ปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) - ผู้แปล) ท่�นพุทธท�ส วิเศษม�กทีเดียว 

สถ�นที่ของท่�น พูดอย่�งไรดี เป็นเหมือนป่�ทึบ ที่ด้�นหนึ่ง  

มีอะไรเหมือนบัลลังก์เล็กๆ ไม่เหมือนบัลลังก์ของอ�ตม� แต่เล็ก

ม�กๆ อ�ตม�คิดว่�เป็นอิฐ ก้อนหิน ก้อนอิฐประม�ณนั้น จริงแล้ว 

เม่ืออ�ตม�เห็น ก็รู้สึกจริงๆ ว่� อ้อ พระศ�กยมุนีพุทธเจ้�เองน่ีแหละ 

เมื่อทรงพระชนม์ อ�ตม�คิดว่�พระองค์ก็สอน ประท�นคำ�สั่งสอนวิธี

นี้แหละ วิเศษม�ก อ�ตม�ชื่นชมประเทศของพวกคุณในฐ�นะที่เป็น

ประเทศพุทธ 

และเวล�เดียวกัน ไม่น�นม�นี้ มีคว�มวุ่นว�ยที่นั่น คว�มวุ่นว�ย

ในประเทศไทย เรียกอะไรนะ ผ้�แดง หรือเสื้อแดง และเสื้อเหลือง

ที่น่ัน นี่ก็น่�เศร้�นิดหน่อย แต่อย่�งไรก็ต�ม เนื่องจ�กอ�ตม�มี

คว�มชื่นชมอย่�งลึกซ้ึง ตอนนี้อ�ตม�มีโอก�สได้พบ ได้แบ่งปัน 

กับประช�ชนจ�กประเทศนี้ อ�ตม�มีคว�มสุข และรู้สึกเป็นเกียรติ 
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ตอนนี้ ในก�รประชุมนี้ ก็ม�พูดคุยกัน มีคำ�ถ�มไหม คำ�ถ�ม  

มีคำ�ถ�มไหม เอ�ล่ะ คุณอ่�น

คำาถาม ๑

คนไทย

ฝ่�พระบ�ท คำ�ถ�มแรกก็คือ ดังที่พวกเร�ทร�บกันว่�  

ฝ่าพระบาทได้สนทนากับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำาในโลกในช่วง
สองสามทศวรรษที่ผ่านมา พวกเขาได้แสดงออกถึงความ
สนใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณทางพุทธศาสนา ฝ่าพระบาททรง
เห็นถึงผลของการสนทนานี้อย่างไร ทั้งต่อพุทธศาสนาทาง
ตะวันออกและโลกตะวันตกในอนาคต
องค์ดาไลลามะ

คุณหม�ยถึงนักวิทย�ศ�สตร์ช�วตะวันตก หรือว่�ท�งตะวันตก

ทั่วๆ ไป

คนไทย

นักวิทย�ศ�สตร์ช�วตะวันตก

องค์ดาไลลามะ

คิดว่�ในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา พวกเราได้พัฒนาการอภิปราย

ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เป็นชุดๆ ต่อเนื่องในส�ข�หลัก  

๔ ส�ข� จักรว�ลวิทย� และประส�ทชีววิทย� ฟิสิกส์ อย่�งเช่น 

ควอนตัมฟิสิกส์ และจิตวิทย� ๔ ส�ข�

ในด้�นวัตถุ ในสาขาเกี่ยวกับวัตถุ อนุภาคเช่นอะตอม หรือค

วาร์ก หรืออนุภาคแบบนี้ และจักรวาลวิทยานั้น วิทยาศาสตร์ตะวัน

ตกก้าวหน้ากว่าวิชาจักรวาลวิทยาแบบพุทธไปมาก อ�ตม�รู้สึกว่� 

พอไดต้ดิตอ่กบันกัวทิย�ศ�สตรต์ะวนัตก ทีเ่สยีห�ยอย�่งหนึง่กค็อืตอน

นี้อ�ตม�ไม่เชื่อในเข�พระสุเมรุอีกต่อไปแล้ว โลกกลม โลกหมุนรอบ

ดวงอ�ทิตย์ และดวงจันทร์หมุนรอบด�วเคร�ะห์ของเร� ไม่ใช่ว่�ดวง
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จนัทรแ์ละดวงอ�ทติยโ์คจรในทอ้งฟ้� ไมใ่ชอ่ย่�งนัน้ อย่�งทีค่มัภรีอ์ภิ

ธรรมโกษ�กล่�วไว้อย่�งนั้น

ตอนนีเ้ร�พบว�่ มคีวามขดัแยง้กบัสิง่ทีค่น้พบทางวทิยาศาสตร ์ดัง

นัน้ ในฐานะทีเ่ปน็พทุธศาสนกิชน เราตอ้งยอมรบัความเปน็จรงิ เราไม่

ควรยึดถอืตำาราอย่างมดืบอด ในทางปฏบิตัิ อ�ตม�ไดบ้อกแกส่ถ�บัน

วัด พระนักศึกษ�กว่� ๑๐,๐๐๐ รูป และนักวิช�ก�รอีกหล�ยท่�นอีก

ด้วย อ�ตม�กล่�วอย่�งชัดเจนว่� อ�ตม�ไม่เชื่อในเข�พระสุเมรุอีก

ต่อไปแล้ว หรือภ�พท�งภูมิศ�สตร์ที่กล่�วไว้ในคัมภีร์อภิธรรมโกษ� 

อ�ตม�ไม่เชื่ออีกแล้ว

นั่นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอริยสัจจ์สี่ประก�ร พระพุทธเจ้�ทรง

สอนอริยสัจจ์สี่ประก�ร พระพุทธเจ้�ไม่ได้ม�ยังโลกนี้เพื่อม�วัด

ขน�ด ว่�อินเดียมีขน�ดเท่�ไร ไทยมีขน�ดเท่�ไร ไม่ใช่เลย จะ

กลมหรือแบน ก็ไม่เป็นไร แล้วก็ ในส�ข�วิช�อื่น แน่นอนว่�ในวิช�

จักรว�ลวิทย� ก็มีทฤษฎีบิ๊กแบง (ก�รระเบิดใหญ่) พวกเร�ช�วพุทธ 

ยอมรับทฤษฎีนี้ได้อย่�งง่�ยด�ยม�ก แล้วก็ จ�กมุมมองแบบพุทธ 

ไม่ใช่แค่ก�รระเบิดใหญ่คร้ังเดียว แต่ก�รระเบิดก่อนหน้�นี้อย่�งไร้ 

ท่ีส้ินสุดจะต้องมีอยู่ ถ้�ไม่อย่�งนั้น ทำ�ไมจึงเกิดมีก�รระเบิดใหญ่

ครั้งเดียวได้ ทำ�ไมล่ะ จะต้องมีเหตุและปัจจัยที่สร้�งก�รระเบิดใหญ่

ครั้งก่อน แบบนั้น ดังนั้น นั่นจึงเข้�กันได้พอดีกับจักรว�ลวิทย�แบบ

พุทธศ�สน� และโลกนี้ โลกเกิด แล้วดับ เกิดขึ้น ดับไป เป็นไป

อย่�งนั้น 

แล้วก็ วิชาประสาทชีววิทยา มีคำาอธิบายมากมายในงาน

นิพนธ์ของพุทธศาสนาว่าด้วยจิต ว่าด้วยความรู้สึกที่แตกต่าง 

หลากหลาย และมีความเกี่ยวข้องระหว่างสมอง หรือระบบประสาท 

กับความรู้สึกที่แตกต่างหลากหลายเหล่านี้ และในคำาสอนของ

ตันตระเช่นกัน เนื่องจ�กในก�รปฏิบัติ มีก�รทำ�สม�ธิเกี่ยวข้องกับ

ศูนย์รวมของเส้นประส�ท ดังนั้นคำ�อธิบ�ยว่�ด้วยศูนย์รวมของ 
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เส้นประส�ท จึงมีประโยชน์อย่�งม�กม�ยเหลือเกิน และอภิปร�ย 

ถกเถียงได้อย่�งดีกับวิทย�ศ�สตร์ว่�ด้วยระบบประส�ท หรือกับ 

นักวิทย�ศ�สตร์ด้�นสมอง เห็นไหม เร�ได้ประโยชน์จ�กก�รเรียนรู้

สิ่งที่พวกเข�ค้นพบ และคำ�อธิบ�ยของเร� ประสบก�รณ์เร� ก็มี

ประโยชน์กับพวกเข�เป็นอย่�งม�กด้วย เป็นอย่�งนั้น

แล้วก็ วิชาฟิสิกส์ระดับซับอะตอมมิก รวมถึงวิชาควอนตัม

ฟิสิกส์ แนวคิดของพุทธศาสนาว่าด้วยการอิงอาศัยซึ่งกันและกัน 

หรือปฏิจจสมุปบาท ทุกๆ สิ่ง ไม่ได้มีอยู่โดยตัวของมันเอง แต่ด้วย

องค์ประกอบอ่ืนๆ องค์ประกอบจำานวนมาก เหตุก�รณ์อย่�งหนึ่ง  

ณ ที่นี้ เกิดเพร�ะองค์ประกอบอื่นๆ หล�ยประก�ร แนวคิดของ

พุทธศ�สน�ดังกล่�วนั้น เข้�กันได้อย่�งดีม�กๆ กับก�รคิดของ

วิทย�ศ�สตร์สมัยใหม่ แล้วก็อนุภ�คขน�ดเล็กละเอียด คุณก็เห็นว่�

มีคว�มเหมือนกันบ�งอย่�งอยู่

แล้วก็วิชาจิตวิทยา วิชาจิตวิทยาสมัยใหม่ของตะวันตก เมื่อ

เปรียบเทียบกับจิตวิทยาของอินเดีย จิตวิทยาของตะวันตกเป็นอะไร

แบบเด็กอนุบาล จิตวิทยาของอินเดียแบบโบราณนั้นก้าวหน้าไปมาก 

ดังนั้น นักวิทย�ศ�สตร์หล�ยคนจึงแสดงถึงคว�มสนใจอย่�งแท้จริง

ที่จะเรียนรู้จ�กวิช�จิตวิทย�แบบพุทธศ�สน� หรือจิตวิทย�อินเดีย 

จิตวิทย�แบบอินเดียโบร�ณทั่วไป โดยเฉพ�ะพุทธศ�สน� นี่คือส�ข�

วิช�หลักที่เร�ติดต่อกับวิทย�ศ�สตร์สมัยใหม่

ตอนแรกเลย อ�ตม�อย�กจะเล่�ให้พุทธศ�สนิกชนไทยฟัง  

๔๐ ปีก่อน แน่นอนตั้งแต่ยังเป็นเด็ก อ�ตม�ชอบวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยี ดังนั้น หลังจ�กม�อยู่ที่อินเดีย ในที่สุดอ�ตม�ก็รู้สึกว่�

จะต้องมีก�รสนทน�หรือก�รถกเถียงกับนักวิทย�ศ�สตร์ อ�ตม�เกิด

มีคว�มกระตือรือร้นข้ึนม�จริงๆ ดังน้ัน ก็เลยบอกกับพุทธศ�สนิกชน

ช�วอเมริกันที่ถือพุทธศ�สน�แบบทิเบตบ�งคน มีครั้งหน่ึง อ�ตม�

แสดงออกว่�ต้องก�รจะพูดคุยกับนักวิทย�ศ�สตร์ อ�ตม�ต้องก�ร
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เร่ิมต้นก�รอภิปร�ยอะไรบ�งอย่�งร่วมกับนักวิทย�ศ�สตร์ แล้วพุทธ

ศ�สนิกชนอเมริกันบอกให้อ�ตม�ระวังตัว วิทย�ศ�สตร์คือผู้พิฆ�ต

ศ�สน�นะ ต้องระวังไว้ 

แล้วอ�ตม�ก็ม�คิด คำ�สอนของพุทธศ�สน�ในภ�ษ�สันสกฤต 

กล่�วไว้ว่� พระพุทธเจ้�ตรัสว่� “โอ้ สาวกของเรา ไม่ควรยอมรับ 

คำาสอนของเราเพราะความภักดี เพราะความศรัทธา แต่ควรจะ

สืบสวน และทดลองให้ทะลุปรุโปร่ง” ดังนั้น อ�ตม�ก็รู้สึกว่� ไม่มี

อันตร�ย ก็อย่�งท่ีบอกเมื่อว�น อ�ตม�หวังว่�ตัวเองยังคงเป็นพุทธ

ศ�สนิกชนอยู่นะ แต่ก็ไม่เชื่อเรื่องเข�พระสุเมรุอีกแล้ว นี่ไม่ใช่ภัยต่อ

พุทธศ�สน� เร่ืองพ้ืนฐ�นก็อย่�งท่ีอ�ตม�บอกไว้ก่อนน้ีแล้ว อริยสัจจ์ส่ี

ประการ และความบริสุทธ์ิของวิญญาณของเรา และความเป็นไปได้ 

ที่จะกำาจัดสิ่งพวกนั้น

ทีนี้ นักวิทย�ศ�สตร์ที่ฉล�ด ที่อยู่กับคว�มจริง พวกเข�ก็

แสดงออกว่�สนใจนะ พวกเข�ไม่เคยพูดว่� ไม่ใช่ เป็นไปไม่ได้  

ไม่เคยพูดเลย แล้วก็เรื่องช�ติหน้� ตอนนี้ นักวิทย�ศ�สตร์ท่ีเป็น

เพ่ือนอ�ตม� นักวิทย�ศ�สตร์ชั้นนำ� นักวิทย�ศ�สตร์ที่รู้จักกันดี 

มีชื่อเสียงม�กๆ อย่�งริชาร์ด กาซา ริชาร์ด เดวิดสัน ชื่อดังม�ก 

คนที่เปิดใจกว้�งต่อคว�มเป็นไปได้ที่จะมีช�ติหน้�หรือคว�มสันติ

ของจิต ก็มีเพ่ิมข้ึนหล�ยคน พวกเข�ก็ได้ทำ�ก�รค้นคว้�กันแล้ว ก็น่ันล่ะ 

ดังน้ัน อ�ตม�รู้สึกว่� ไม่มีอันตร�ย ส่ิงใดๆ ท่ีมีหลักฐ�นพิสูจน์แล้ว

เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ด้วยข้อค้นพบท�งวิทย�ศ�สตร์ พวกเร�พุทธ-

ศ�สนิกชนก็ต้องยอมรับ เช่นก�รไม่มีอยู่ของเข�พระสุเมรุ ก็ไม่มี

ปัญห�อะไร

แล้วอ�ตม�ก็เริ่มต้นก�รอภิปร�ยกับนักวิทย�ศ�สตร์ ในครั้งแรก 

เป็นเพร�ะคว�มอย�กรู้อย�กเห็นของตัวเอง ต่อม�ในที่สุด มันก็ได้

ขย�ยไปสูส่ถ�บนั ตอนนี ้สถ�บนัวดัใหญ่ๆ  ของเร� สว่นม�กในอนิเดยี

ภ�คใต้ ที่พวกเหล่�นี้ (ทรงชี้ไปที่กลุ่มพระทิเบตที่นั่งอยู่ข้�งพระที่นั่ง) 
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เคยไปเรยีนนัน่ละ่ พวกนกัวชิ�ก�รนี ่ตอนนีเ้ราไดเ้ริม่ตน้นำาการศกึษา

หรือบทเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เข้าไปในสถาบันวัดแหล่ง

ใหญ่ๆ ก่อนหน้�นี้ เร�คัดเลือกนักศึกษ� ประม�ณ ๔๐ - ๕๐ คน ให้

เรยีนสองส�มป ีตอนนีเ้ร�ไดจ้ดัทำ�ตำ�ร�เกีย่วกบัก�รศึกษ�วิทย�ศ�สตร์

เป็นภ�ษ�ทิเบตแล้ว เร�ได้ทำ�ก�รแปล ท่ีได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กมห�

วิทย�เอมอรีท่ีเมืองแอตแลนต�ของอเมริก� เป็นคว�มร่วมมืออย่�งเต็ม

รูปแบบเพ่ือก�รแปล เร�ทำ�ก�รแปลเป็นโครงก�ร ๕ ปี เร�ได้เร่ิมนำ�ก�ร

ศึกษ�วิทย�ศ�สตร์เข้�ไปในสถ�บันวัด 

อกีด�้นหนึง่ในกลุม่นกัวทิยาศาสตร์กค็อื ตอนนี ้ทกุปเีราจะจดัการ

ประชุม หรือการอบรม หรือบทเรียน เกี่ยวกับการสนทนาระหว่าง

วิทยาศาสตร์ของพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ที่นี่ ในก�ร

สอนพุทธศ�สน� อ�ตม�ได้แบ่งเป็นส่วนๆ 

คำาสอนของพระพุทธเจ้า เป็นหมวดหนึ่ง วิทยาศาสตร์ของ

พุทธศาสนาเกี่ยวกับจิตวิทยา เกี่ยวกับแนวคิดว่�ด้วยก�รอิงอ�ศัย

กันและกัน ประการแรกคือวิทยาศาสตร์ของพุทธศาสนา หมวด

ท่ีสองคือปรัชญาพุทธศาสนา ทัศนะของพุทธศาสนา:อนิจจ� ใน

ระดับละเอียด คือก�รเปลี่ยนแปลงในทุกขณะจิต นี่คือทัศนะแบบ

พุทธ ปรัชญ�ของพุทธ แล้วก็ศ�สน�แบบพุทธเท่�ที่จะเกี่ยวข้องกับ

ศ�สน�แบบพุทธสำ�หรับช�วพุทธ สำ�หรับพุทธศ�สนิกชนเท่�นั้น แต่

พุทธ-ปรัชญา พุทธวิทยาศาสตร์ นี่เป็นของสากล ทำ�ไมอ�ตม�ถึง

แบ่งอย่�งนี้ โดยท่ัวไปแล้ว อ�ตม�รู้สึกว่�คว�มคิดบ�งอย่�งจ�ก

พุทธศ�สน� เกี่ยวกับพุทธศ�สน� ปรัชญ�บ�งอย่�ง พุทธปรัชญ�  

จะกล�ยเป็นว่�อยู่แคบๆ ในเฉพ�ะกลุ่มพุทธศ�สนิกชนเท่�น้ัน อ�ตม�

ต้องก�รให้ชัดเจน ในส�มส่ิงน้ี ส่ิงท่ีสามก็คือสำาหรับพุทธศาสนิกชน 

แต่พุทธปรัชญา พุทธวิทยาศาสตร์ ก็เหมือนกับวิชาปรัชญาทั่วไป 

มันเป็นสากล เป็นหัวข้อทางวิชาการ

ตอนนี้ในอเมริก� มห�วิทย�ลัยบ�งแห่งเร่ิมมีก�รศึกษ�พุทธ
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ศ�สน� อาตมามักจะรู้สึกลังเลใจนิดหน่อย เกี่ยวกับการศึกษาพุทธ- 

ศาสนาในประเทศที่ไม่ใช่พุทธ อาตมาย้ำาแล้วว่า คนเรายึดความเชื่อ

ของตนเองไว้จะดีกว่า เพื่อนๆ ช�วคริสต์ของอ�ตม�บ�งคนชอบ

ก�รฝึกปฏิบัติแบบพุทธม�ก มีก�รจัดเสวน� พวกภ�รด�และภคินี

คริสเตียนบ�งคน ก�รฝึกปฏิบัติไมตรีหรือกรุณ� หรือขันติ พวกนี้เป็น

เรื่องธรรมด�ๆ พวกเร�แลกเปลี่ยนแบ่งปันกันได้ง่�ย 

แต่ว่�ครั้งหนึ่ง บ�ทหลวงท่�นหนึ่ง เป็นพระที่ดีม�ก ได้ถ�ม

อ�ตม�เกี่ยวกับสุญญต� อ�ตม�บอกท่�นไปว่� นี่ไม่ใช่กิจของท่�น 

นี่เป็นกิจของเร� แบบนั้นแหละ พวกนี้เป็นแนวคิดของพุทธ อ�ตม�

รู้สึกเป็นห่วงจริงๆ แนวคิดว่�ด้วยก�รอิงอ�ศัยกันและกัน ว่�ด้วย

สิ่งอสัมบูรณ์ อ�จเป็นอันตร�ยต่อคว�มเชื่อของพวกเข� พระเจ้� 

ของพวกเข� พระเจ้�เป็นสิ่งสัมบูรณ์ อ�ตม�ไม่ได้ต้องก�รแบบนั้น 

ดังนั้นอ�ตม�บอกท่�นไปว่� อ๋อ นั่นไม่ใช่กิจของท่�น ในส�ข�

ศ�สน�แล้ว คนเร�ยึดศ�สน�ของตัวเองไว้จะดีกว่� 

อ�ตม�มีเร่ืองเล่�อีกเร่ืองหน่ึง ในปี ๑๙๕๙ ช�วทิเบตจำ�นวนม�ก 

ได้เข้�ม�ยังประเทศน้ี หนีม�จ�กทิเบตกล�ยเป็นผู้ล้ีภัย ข้�ร�ชก�ร 

ช�วทิเบตคนหน่ึงประจำ�ก�รอยู่เขตช�ยแดน เข�มีโอก�สพ�คนท้ัง

ครอบครัวม�ท่ีเนป�ล ในท่ีสุดส�มีซ่ึงเป็นข้�ร�ชก�ร ข้�ร�ชก�ร

ฆร�ว�ส ก็เสียชีวิตลง ภรรย�ของเข�ยังอยู่ อ�ตม�คิดว่�ลูก ๓ คน 

ยังเด็กม�ก ก็ยังอยู่ และเผชิญกับคว�มย�กลำ�บ�กม�กม�ย ครั้งหนึ่ง

เธอม�พบอ�ตม� คิดว่�ปี ๑๙๖๒ หรือ ๖๓ เธอเล่�ให้ฟังท้ังหมด

ว่�ย�กลำ�บ�กแค่ไหน แล้วเธอบอกว่�องค์กรค�ทอลิก หรือคณะ 

มิชชันน�รีค�ทอลิกได้ม�ช่วยเธอด้�นวัตถุ ไม่ใช่แต่วัตถุเท่�นั้น แต่ก็

ช่วยเหลือและดูแลก�รศึกษ�ของลูกท้ังส�มของเธอ แล้วเธอก็บอก

อ�ตม�ว่� สำ�หรับช�ติน้ี ตอนน้ีเธอได้เป็นช�วคริสต์แล้ว แต่ช�ติหน้� 

เธอจะเป็นช�วพุทธ

นี่เป็นสัญญ�ณของคว�มสับสนอย่�งชัดเจนเลย ใช่ไหมล่ะ  
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ช�วคริสต์ที่แท้ จะไม่มีช�ติหน้� ก็แค่คอยอยู่ในโลงจนกว่�จะถึงวัน

พิพ�กษ� ดังนั้น การเปลี่ยนศาสนามักจะทำาให้เกิดความ
สับสนเอามากๆ ดังนั้น เป็นการดีกว่าที่พวกเราชาวพุทธ  
ก็คงเป็นชาวพุทธอยู่ ชาวคริสต์ยังคงเป็นชาวคริสต์จะดีกว่า 
ศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิมยังคงเป็นชาวมุสลิมจะดีกว่า นี่เป็น
ทัศนะของอ�ตม� เวล�ที่คนบ�งคน นักวิช�ก�รบ�งคน คนที่

ต้องก�รจัดต้ังก�รศึกษ�พุทธศ�สน� บ�งคร้ังอ�ตม�รู้สึกลังเลใจ 

อยู่สักหน่อย ดังน้ัน ถ้�มีก�รแบ่งแยกเป็นวิช�ๆ ยกเว้นศ�สน�แบบพุทธ 

ท่ีสุดแล้ว ในฐ�นะที่เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อท�งวิช�ก�รก็ไม่เป็นไร 

มันเป็นส�กล จ�กข้อมูลของพุทธศ�สน� พวกเร�ส�ม�รถช่วยให้

พวกเข�เพิ่มพูนคว�มรู้ เกี่ยวกับวิทย�ศ�สตร์สมัยใหม่ด้�นจิต  

ด้�นอ�รมณ์ อย่�งที่ได้บอกคร่�วๆ ไว้แล้ว 

นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ขณะนี้เริ่มรู้สึกถึงความสำาคัญของ

อารมณ์ ความสงบในใจ จิตที่สงบรำางับ ประม�ณนั้นโดยปกติแล้ว 

อ�ตม�ไม่เครียด แต่บอกกับนักวิทย�ศ�สตร์อยู่เสมอว่� สุขภาพ

ของอาตมาก็ค่อนข้างดี ไม่ใช่เพราะอาหารหรือยาบำารุงพิเศษ แต่

เพราะจิตใจของอาตมาค่อนข้างสงบมากกว่าคนอื่น แม้ว่าจะได้ข่าวที ่

นา่เศรา้จากทิเบต แตก่ระนัน้ จติใจของอาตมากค็อ่นขา้งสงบ อ�ตม�

ไม่เคยมีอ�รมณ์ด้�นลบ โกรธ หรือเกลียดพวกบ้�หลักก�รช�วจีน 

อ�ตม�รู้สึกสงส�ร รู้สึกห่วงพวกเข�จริงๆ นั่นคืออ�นิสงส์อย่�งม�ก

ของก�รที่อ�ตม�ทำ�ใจให้สงบ เกือบไม่มีคว�มดันโลหิตสูง ไม่เครียด 

ไม่มีปัญห�เรื่องน้ำ�ต�ล นี่อ�ตม�คิดอย่�งนี้นะ น้ำ�หนักของอ�ตม�ก็

ไม่หนักม�ก ที่เป็นประโยชน์ม�กอย่�งหนึ่งก็คือก�รไม่ฉันมื้อเย็น เอ้อ 

คุณค่อนข้�งอ้วนนะ (ทรงหยอกล้อพระภิกษุช�วไทยรูปหนึ่ง) อ�ตม�

คดิว�่ท่ีพระพทุธเจ้�ใหพ้ระไมฉ่นัม้ือเยน็นี ้เปน็ก�รชว่ยใหร้่�งก�ยแขง็

แรงได้อย่�งม�กทีเดียว

ตอนน้ี เกิดมีคว�มสนใจในหมู่นักวิทย�ศ�สตร์ อ�ตม�คิดว่�  
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โดยท่ัวไปในหมู่นักวิทย�ศ�สตร์ช�วตะวันตก พวกเข�เป็น 

นักวิทย�ศ�สตร์ที่มีก�รศึกษ�อย่�งดีม�กจริงๆ ปกติแล้ว พอถึงเรื่อง

ศ�สน� พวกเข�มักจะรักษ�ระยะห่�งไว้ แต่ตอนน้ี พอเป็นพุทธศ�สน� 

ดูพวกเข�จะแปลกไป อ�ตม�เลยคิดว่�คว�มพย�ย�มของอ�ตม�ใน

ช่วง ๓๐ ปี ได้ทำ�ให้เกิดคว�มประทับใจบ�งอย่�ง พุทธศ�สน�คือ

ศ�สน�ที่เป็นวิทย�ศ�สตร์ ไม่ได้อ�ศัยคว�มศรัทธ�อย่�งมืดบอด

แน่นอน อ�ตม�ไม่ได้วิจ�รณ์ศ�สน�อื่นๆ ศ�สน�อื่นๆ ได้ช่วย

เหลอืมนษุยช�ตมิ�กม�ยเหลอืเกนิ แตใ่นก�รคดิอย�่งเปน็วทิย�ศ�สตร์

แล้ว เป็นก�รย�กม�กๆ เลย ที่จะพิสูจน์ว่�มีพระเจ้� พระผู้สร้�ง แต่

เวล�เดียวกัน ก็ย�กที่จะพิสูจน์ว่�ไม่มีพระเจ้� ใช่ไหมล่ะ แต่ในก�ร

พดูคุยกันครัง้หนึง่ เพ่ือนช�วอนิเดยีของอ�ตม�คนหนึง่ เปน็คนทีเ่ครง่

ศ�สน�ม�กเลย แมว้�่จะไม่มีก�รศกึษ�ดนีกั แม้ว�่จะไมม่คีว�มรูม้�ก

นัก แต่เข�ก็รู้สึกว่�มีพระเจ้� มีพระผู้สร้�ง เข�บอก เข�ถ�มอ�ตม�

เรือ่งหนึง่ เมือ่ปีก่อน เข�ถ�มอ�ตม�อย�่งจริงใจม�กเลยว�่ “เออ โลก

นี้ มีคว�มทุกข์ม�กเหลือเกิน มีปัญห�ม�กเหลือเกิน ทำ�ไมพระเจ้�จึง

สร้�งเรื่องพวกนั้นขึ้นม�นะ” เข�ถ�มอ�ตม� อ�ตม�ก็บอกเข� กึ่งๆ 

ล้อเล่นน่ะว่� “ในเมื่อพระเจ้�สร้�งนรก ก็เลยต้องมีใครบ�งคนที่ต้อง

ลงนรก” แล้วเข�ก็หัวเร�ะ อย่�งนั่นแหละ มันมีข้อขัดแย้งอยู่ คิดดูว่� 

พระเจ้�ทรงมีคว�มรักไร้ที่สุด มีอำ�น�จไร้ที่สุด มีปัญญ�ไร้ที่สุด แต่

กระนั้นก็ทรงสร้�งโลกที่ทุกข์ย�ก ทำ�ไมล่ะ 

นี่เป็นทัศนะแบบอเทวนิยม คัมภีร์สันสกฤตเล่มหนึ่งที่เขียนโดย

นักปร�ชญ์คนหนึ่ง ท่�นธรรมกีรติจ�กน�ลันท� นักปร�ชญ์ใหญ่ใน

วิชาญาณวิทยา ด้านปรมานวาท ท่านทินนาค ท่านธรรมกีรติ และ

ท่านศานตรักษิตด้วย ท่�นเหล่�นี้เป็นนักตรรกวิทย�แบบพุทธที่ยิ่ง

ใหญ่ม�กๆ ในคัมภีร์ของท่�น ท่านธรรมกีรติ ได้ระบุข้อคว�มขัด

แย้งกันทั้งหมดนั้นเอ�ไว้แล้ว ดังนั้น อย่�งที่ทร�บว่�นักวิทย�ศ�สตร์

หล�ยคน ปกติแล้วม�จ�กภูมิหลังแบบคริสต์ แบบยิว-คริสเตียน  
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แต่มีศรัทธ�น้อยม�ก แต่คนเหล่�นี้ กับพุทธศ�สน�แล้ว พวกเข�ก็

ยังไม่เต็มใจท่ีจะบอกว่�ตนเองรับพุทธศ�สน� แต่ในท�งปัญญ�แล้ว 

ในใจลึกๆ ของพวกเข�แล้ว พวกเข�มีวิธีคิดที่เข้�ใกล้กับพุทธ

ศ�สน�อย่�งม�ก เช่นเดียวกัน ไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ใหญ่ที่สุด 

นักวิทย�ศ�สตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เข�ก็กล่�วว่� “ในอน�คต ศ�สน�ใด

ที่จะไปกับวิทย�ศ�สตร์ได้อย่�งเคียงบ่�เคียงไหล่ นั่นก็คือพุทธ

ศ�สน�” เข�บอกไว้ 

ตอนนี้ อ�ตม�อย�กจะเล่�ให้ฟัง คว�มพย�ย�มหลักของอ�ตม�

นั้น ไม่ว่�ไปที่ไหน ไม่ใช่ก�รเผยแพร่พุทธศ�สน� แต่อาตมาเผยแพร่

คุณค่าของมนุษย์ ซึ่งพุทธธรรมทั้งหมด คำาสอนของพระพุทธเจ้า

ทั้งหมด ก็คือคุณค่าของมนุษย ์ไม่ใช่ก�รพูดถึงสิ่งลึกลับ แต่เป็นเรื่อง

อ�รมณ์คว�มรู้สึกจริง และเร่ืองต่�งๆ แบบน้ี ดังน้ันนักวิช�ก�รบ�ง

คน จึงอธิบ�ยพุทธศ�สน�ว่�เป็นแบบมนุษยนิยม เป็นศ�สน�มนุษย

นิยม ดังนั้น อ�ตม�ได้นำ�คว�มคิดบ�งอย่�งจ�กศ�สน�พุทธไป  

แต่เป้าหมายจริงๆ ก็คือการส่งเสริมคุณภาพที่ดีของมนุษย์นั่นเอง 

คว�มรัก คว�มซื่อสัตย์ ก�รมีสัจจะ คว�มกลมเกลียว และก�รไม่ใช้

คว�มรุนแรง อ�ตม�จึงมักพูดว่� เพื่อที่จะเป็นคนที่มีคว�มสุข 

ครอบครัวที่มีคว�มสุข คุณค่�ภ�ยในเหล่�นี้เป็นสิ่งสำ�คัญม�ก ปกติ

แล้ว อ�ตม�อธิบ�ยโดยไม่แตะต้องศ�สน�ใดๆ อ�ตม�อธิบ�ย

จริยธรรมแบบท�งโลก

ขอเล่�หน่อยนะ อาตมาค่อนข้างชื่อดังทีเดียวในโลกตะวันตก 

ไมใ่ชเ่พราะอาตมาเปน็ชาวพทุธ แตเ่พราะอาตมามุง่มัน่เต็มท่ี ท่ีจะสง่

เสริมคุณค่าของมนุษย์ เพื่อที่เป็นสังคมที่มีความสุข และในที่สุดเป็น

โลกท่ีมีความสุข เห็นไหม ผู้คนต่างก็รักอาตมา สนับสนุนความคิด ความ

พยายามน้ีกันอย่างเต็มท่ี น่ีแหละท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ตะวันตก 

ขอบใจนะ 

คำ�ถ�มต่อไป
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คำาถาม ๒

คนไทย

ข้อนี้เป็นคำ�ถ�มเกี่ยวกับคว�มสุข เป้�หม�ยของสัตว์ทั้งหล�ยก็

คือ “คว�มสุข” ในฐ�นะที่เป็นมนุษย์และเป็นพุทธศ�สนิกชน เร�ควร

ฝึกฝน “ก�รไม่ยึดติด” แล้วเราจะฝึกฝนการไม่ยึดติดกับความ
สุขได้อย่างไร
องค์ด�ไลล�มะ

ต�มคว�มเห็นของนักวิทยาศาสตร์ที่ทำาการทดลอง ส่วนม�ก

ในอเมริก�นะ ทดลองกับกลุ่มคนก่อนที่จะฝึกสมาธิ หรือการฝึก

จิตเกี่ยวกับความกรุณา หรือสติ ก่อนที่พวกเข�จะเริ่มบทเรียนหรือ 

ก�รทดลอง พวกเข�ก็ได้ตรวจสอบคว�มดันโลหิต และปริม�ณ

คว�มเครียด กับพฤติกรรมส่วนบุคคล หลังจ�กฝึกฝน ๒-๓ สัปด�ห์ 

ก็ตรวจสอบอีกครั้ง พวกเข�พบว่าความดันโลหิตลดลง สภาวะของ

จิตก็สงบลงมาก ความสัมพันธ์เชิงบุคคลหรือการติดต่อกับคนอื่นๆ 

โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน เพื่อนร่วมชั้นเรียน การติดต่อในสังคม  

ก็มีความสุขขึ้นมาก มห�วิทย�ลัยเอมอรีได้ทำ�ก�รทดลองนี้ด้วย  

มีนักวิทย�ศ�สตร์คนอื่น ๆ อีกที่ได้ทำ�ก�รทดลองนี้ 

พวกเข�ค้นพบว่า สภาวะของจิตได้สงบลง และด้วยเหตุนี้สภาพ

ทางกายจึงดีขึ้นด้วย แล้วก็ก�รรับรู้รสต่�งๆ ด้วย ตอนนี้อ�ตม�จำ�

ไม่ได้ ไม่รู้จักคำ�ศัพท์พวกนั้น แต่พวกเข�ได้ชิมรสต่�งๆ และพบ

ก�รเปลี่ยนแปลงในท�งดีหลังจ�กก�รฝึกฝนจิตใจ หลักๆ ก็คือด้�น

คว�มกรุณ� ตอนนี้ เรื่องความกรุณา อย่�งที่บอกไปเมื่อว�น คิด

ว่�เมื่อว�นนะ ความกรุณา หรือความรู้สึกเป็นห่วงต่อความเป็นอยู่ดี  

ท่ีมีต่อเพื่อนของเราเอง คนที่ทำาสิ่งดีๆ กับคุณ ความรู้สึกเป็นห่วง

เช่นน้ัน อย่างท่ีได้บอกไปแล้วว่า มันคืออคติ จริงๆ แล้ว มันเก่ียวข้อง

กับการยึดติดอย่างมากทีเดียว ดังน้ัน ทันทีท่ีเกิดมีก�รยึดติด ก็จะเกิด

ท่�ทีอย่�งไม่ตรงกับคว�มจริง น่ันคืออคติ และอคติ หรือก�รยึดติด
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อย่�งจำ�กัดจำ�เพ�ะ มักจะนำ�ม�ซึ่งคว�มเกลียดชัง เข้�ใจไหม

ดังนั้น ความกรุณาอย่างที่เราต้องการส่งเสริม คือความกรุณา

อย่างไม่มีอคติ คว�มกรุณ�ที่เมื่อเร�ฝึกฝน ไม่ใช่ฝึกฝนให้มีต่อคนที่

ใกลช้ดิของเร�เท�่นัน้ แตใ่หม้ตีอ่ศตัรดูว้ย ดว้ยเหตทุีเ่ข�มอีคต ิคว�ม

รัก หรือคว�มกรุณ�

ส่วนม�กแล้วนำ�ไปสู่ก�รกระทำ�อ่ืนๆ ก�รกระทำ�ต่อฉันเป็นอย่�ง

ดี เป็นท�งบวก เป็นมิตร ฉันก็เลยรัก คนคนนี้ทำ�อันตร�ยต่อฉัน ม ี

ก�รกระทำ�ด้�นลบต่อฉัน ดังนั้น แทนที่จะรัก ก็กลับรู้สึกโกรธ  

แต่คว�มกรุณ�ที่ไม่มีอคติ ไม่นำ�ไปสู่ก�รกระทำ� หรือท่�ทีแบบนั้น

สรรพสัตว์หรือมนุษย์ พวกเขาต้องการความสุข พวกเขามีสิทธิ

ทุกประการที่จะข้ามพ้นความทุกข์ ดังนั้น ด้วยก�รมีคว�มตระหนักรู้

เช่นนี้เป็นพื้นฐ�น จึงได้พัฒน�คว�มรู้สึกเป็นห่วงอย่�งแท้จริง นั่นคือ

คว�มกรุณ�ที่ไม่มีอคติ คว�มกรุณ�ที่แท้จริง อย่�งนี้ไม่ใช่ก�รยึดติด 

ดังนั้น กระบวนการฝึกฝน หรืออบรมให้เกิดความกรุณานั้น  

ขั้นแรก เราต้องฝึกฝนการไม่ยึดติด กับเพื่อนของเราก็ไม่ยึดติด 

ศัตรูของเราก็เช่นกัน ก็ไม่ยึดติด เราต้องฝึกฝนให้ความเป็นกลาง 

หรืออุเบกขา ลองดูคว�มรู้สึกของคุณที่ห่วงใยต่อคว�มเป็นอยู่ดีของ

เพ่ือนๆ ลดคว�มรู้สึกนี้ลง เพื่อที่จะขย�ยคว�มกรุณ� หรือคว�ม

ห่วงใยไปสู่ทุกๆ คน แรกสุดเลย มันไม่ได้ขัดกัน ลดคว�มยึดติด 

ฝึกก�รไม่ยึดติด เพื่อพัฒน�ก�รยึดติดแบบไม่มีอคติ คว�มรักคว�ม

กรุณ�ที่ไม่มีอคติต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง และดังนั้น ก�รไม่ยึดติดจึง

เป็นก้�วแรกที่จะพัฒน�คว�มกรุณ�อย่�งไร้ที่สุดอย่�งแท้จริง คว�ม

กรุณ�ท่ีไร้ที่สุดส�ม�รถไปกันได้กับปัญญ� ก�รยึดติดไม่ส�ม�รถไป

กันได้กับปัญญ� เข้�ใจนะนั่นเป็นคำ�ตอบ

เรือ่งความสขุ แนน่อนละ เหน็ไหมละ่ ความสงบ และความกรณุา 

ความรู้สึกหวังดีต่อทุกๆ คน แล้วจะไม่มีที่ว่างให้แก่ความเกลียด ไม่มี

ท่ีว่างให้แก่ความกลัว หัวใจของคุณเปิดกว้างต่อทุกๆ คน ด้วยวิธีนี้ คุณ
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จะได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กคนอ่ืนๆ คว�มไว้ว�งใจที่ม�กขึ้น นำ�ม�

ซึ่งมิตรภ�พ ไม่มีคว�มไม่ไว้ใจกันอีกแล้ว ไม่มีเหตุให้เกิดคว�มกลัว 

ใจที่เปิดกว้�ง ท่�ทีที่เต็มไปคว�มกรุณ� แท้จริงแล้ว นำ�ม�ซึ่งคว�ม

เข้มแข็งภ�ยใน คว�มเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งจะได้คว�มไว้ใจจ�กคนอื่น 

นักวิทยาศาสตร์จึงบอกว่า ความกลัว ความกลัวอยู่ตลอดเวลา ความ

โกรธ ความเกลียดนั้น จริงๆ แล้วกำาลังกัดกินระบบภูมิคุ้มกันของเรา 

นกัวิทย�ศ�สตรก์�รแพทยก์ล�่วว�่ “จติทีม่คีวามกรณุามากขึน้นัน้ 

นำามาซึง่ความเขม้แขง็ภายใน ความเชือ่มัน่ในตนเอง และการเปิดกวา้ง 

จึงลดความกลัว ไม่มีเหตุผลที่จะโกรธ จะเกลียด” ด้วยวิธีนี้ คว�ม

กรุณ� ก�รฝึกฝนคว�มกรุณ�จึงมีประโยชน์อย่�งยิ่งต่อใจที่สงบ และ

มีประโยชนอ์ย�่งยิง่ตอ่สขุภ�พก�ย คณุอ�จจะดพูวกเพือ่นบ�้นของคณุ 

เพือ่นบ�้นของคณุอ�จจะร่ำ�รวยม�ก แตม่กัจะทะเล�ะกนั ตกีนับ่อย ๆ  

ครอบครวันีจ้ะไมม่คีว�มสขุทีแ่ทจ้ริงเลย อีกด�้นหนึง่ ครอบครวัจน ๆ  

ทุกคนรักกัน กลมเกลียวกัน เป็นมิตรต่อกัน บรรย�ก�ศเป็นมิตร ใน

ด้�นเศรษฐกิจอ�จจะย�กลำ�บ�ก แต่ก็มีคว�มสุขกว่�ม�ก

วันก่อน เม่ือว�นน้ี อ�ตม�พูดถึงคว�มสุขท่ีแท้จริง คว�มพึง

พอใจ ว่�ม�จ�กระดับของจิตไม่ใช่ม�จ�กเงิน ไม่ใช่จ�กอำ�น�จ ดังน้ัน 

การฝึกฝนความกรุณา จึงเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับชีวิตท่ีมีความสุข 

ชีวิตท่ีสงบ จิตท่ีสงบ ถ้าใจสงบ ชีวิตก็เป็นสุข

อ�ตม�คิดถึงตัวอย่�งเล็กๆ อย่�งหน่ึง ถ้�อ�ตม� องค์ด�ไลล�มะ 

ในฐ�นะองค์ด�ไลล�มะ อ�ตม�เดินท�งไปที่ต่�งๆ แบบนี้ (ทรงทำ�

พระพกัตรบ์ึง้) อ�ตม�คดิว�่คงจะมเีพือ่นนอ้ย อ�ตม�มกัจะเป็นอย�่ง

นี้ พูดล้อเล่น มักจะหัวเร�ะ และยิ้ม ก็เลยมีเพื่อนม�คบม�กขึ้น ใช่

ไหม นี่เป็นเรื่องธรรมช�ติ แม้แต่สุนัข สุนัขพวกนั้น เข้�กับสุนัขตัว

อื่นๆ ได้ง่�ย สุนัขนั้นก็จะมีสุนัขตัวอื่นม�ห้อมล้อม มันสงบม�ก นอน

อย่�งสงบม�ก สนุขัทีมั่กจะเห�่อยูเ่ร่ือย กมั็กจะโดดเดีย่ว แลว้พวกเร�

ทีเ่ปน็มนษุย ์ธรรมช�ตพิืน้ฐ�นของเร� ไมว่�่จะเปน็พระเจ�้สร�้งขึน้ม� 
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หรือกรรมสร้�งขึ้นม�ก็ต�ม พวกเร�เป็นสัตว์สังคม 

อ�ตม�คิดว่�พระราชาของเมืองไทย กษัตริย์ของเมืองไทย  

ทรงเป็นกษัตริย์ที่ดี อาตมาเคยพบพระองค์ ๒ คร้ัง ทรงน่า

มหัศจรรย์มาก ตอนนี้ประชวรม�กใช่ไหม ตอนนี้พระชนม�ยุได้

เท่�ไร 8๐ หรือเปล่� อ้อ 8๔ ชันษ�

เห็นไหมล่ะ กษัตริย์ที่ปร�ศจ�กข้�แผ่นดินก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้ 

ถ้�ไม่มีประช�ชน ก็เป็นประธ�น�ธิบดีไม่ได้ คนคนหนึ่งที่มีร่�งก�ย 

แข็งแรง มีเสียงดัง ไปที่ที่ไม่มีใคร แล้วพูดว่� ฉันเป็นกษัตริย์ท่ียิ่ง

ใหญ่ ฉันเป็นประธ�น�ธิบดีที่ยิ่งใหญ่ บ้�ไปแล้ว ใช่ไหม ดังนั้น

มนุษย์แต่ละคน เร�ต่�งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ดังนั้นอนาคตของ

มนุษย์แต่ละคน ต่างก็ขึ้นอยู่กับคนอื่นๆ ในชุมชน อาตมาเป็นมนุษย์

คนหนึ่งในจำานวนเกือบ ๗ พันล้านคน อนาคตของอาตมาขึ้นกับโลก 

ขึ้นกับมนุษยชาติคนอื่นๆ ทั้งหมดอย่างแท้จริง

อ�ตม�คิดว�่ อย�่งเชน่ ห�ยนภยัจ�กสนึ�มทิีฝ่ัง่ตะวนัออก ตะวนั

ออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ในที่สุดแล้ว ผลกระทบต้องม�ถึงอินเดียใน

ท�งเศรษฐกิจ ท�งเทคโนโลยี ในท�งอื่นๆ จะได้รับผลกระทบ นี่คือ

โลกในทุกวันนี้ อะไรบ�งอย่�งเกิดขึ้นที่นั่น ก็จะส่งผลกระทบกับส่วน

อื่นๆ ของโลก ดังนั้น อาตมามักจะบอกกับใครๆ ว่าตอนนี้ถึงเวลา
แล้ว เราควรจะสร้าง “พวกเรา” ชนิดตัวใหญ่ แทนที่จะเป็น 
“พวกเรา” กับ “พวกเขา” นับเป็นพันๆ ปีแล้ว ในจิตใจของเร�นี่

ที่แนวคิดแบบ “พวกเร�-พวกเข�” นั้นแข็งแกร่งเหลือเกิน พอคิดแบบ

นี้ เร�ก็ขูดรีดคนอื่น รังแกคนอื่น ในระดับช�ติ ก็สงคร�มกับช�ติอื่น 

ตอนนี้แนวคิดนี้หมดไปแล้ว เร�จำ�เป็นต้องหันไปมอง จ�กตะวันออก 

เร�ต้องมองไปท่ีตะวันตกว่�เป็นส่วนหนึ่งของเร� โลกฝ่�ยเหนือควร

ต้องรู้สึกว่�โลกฝ่�ยใต้เป็นส่วนหนึ่งของตน ตอนนี้ถึงเวล�แล้ว ที่เร�

ต้องพูดคุยกัน ประเด็นด้�นสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นสิ่งที่นำ�พวกเร�ม�

รวมกันอย่�งแท้จริง เศรษฐกิจโลกก็นำ�พวกเร�ม�รวมกันเช่นกัน นี่ก็
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คือสถ�นก�รณ์ใหม่ 

ดังนั้น เราต้องพัฒนาความรู้สึกห่วงใยต่อความเป็นอยู่ดีของโลก

ท้ังหมด ของมนุษยช�ติทั้งมวล แล้วจะไม่มีที่ว่�งสำ�หรับแนวคิดว่�

ด้วยศัตรู ทุกๆ คนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเร� ทุกๆ คนเป็น

ส่วนหนึ่งของฉัน เป็นส่วนหนึ่งของเร� เราต้องอาศัยการศึกษา ไม่ใช่

ก�รสวดอ้อนวอน ไม่ใช่ก�รสวดมนต์ท�งศ�สน� แต่ต้องอาศัยการ

ศึกษา อาศัยจิตสำานึกจึงจะสำ�เร็จได้ ดังนั้น พวกเร�คือสัตว์สังคม 

สัตว์สังคมอื่นๆ ลองดูที่สัตว์สิ มันไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีกำ�ลังตำ�รวจ 

ไม่มีศ�สน� ไม่มีศ�ล แต่โดยธรรมช�ติแล้ว สัตว์แต่ละตัวทำ�ง�น

ร่วมกัน มีสำ�นึกแบบชุมชนที่แรงกล้�ม�ก มันจะอยู่รอดได้ นี่จะช่วย

อย่�งม�กให้มันอยู่รอด เร�เองก็เป็นสัตว์สังคม สำ�หรับสัตว์สังคม

ทุกชนิด คว�มร่วมมืออย่�งเต็มที่เป็นสิ่งสำ�คัญอย่�งม�ก ในการที่จะ

พัฒนาความร่วมมือกันนั้น มิตรภาพเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่ง สำาหรับ

มิตรภาพแล้ว ความไว้ใจเป็นรากฐานของมิตรภาพ สำาหรับความ

ไว้ใจแล้ว ความกรุณา หรือความรู้สึกเป็นห่วงต่อความเป็นอยู่ดีของ 

ผู้อ่ืนเป็นรากฐานของความไว้ใจ ท่�ทีแบบเห็นแก่ตัว เอ�ตัวเอง 

เป็นหลัก จะนำ�ม�ซึ่งคว�มกลัว คว�มไม่ไว้ว�งใจ แบบนี้ล่ะ ดังนั้น 

ชีวิตที่มีคว�มสุข 

ครอบครัวที่มีคว�มสุขนั้น เชื่อมโยงกับก�รมีหัวใจที่อ่อนโยนเป็น

อย่�งม�ก อ�ตม�ใช้คำ�ว่� “มีหัวใจที่อ่อนโยน” บ�งครั้งเมื่อเร�ใช้คำ�

ว่�คว�มกรุณ� คนก็อ�จมีคว�มรู้สึกอยู่ในใจ ว่�เป็นอะไรที่เกี่ยวข้อง

กับศ�สน�เข้�ใจนะ 

คำ�ถ�มต่อไป

คำาถาม ๓

คนไทย

ฝ่าพระบาท โปรดสอนวิธีหัวเราะให้ด้วย
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องค์ด�ไลล�มะ

เม่ืออ�ตม�อยู่คนเดียว ก็ไม่หัวเร�ะ เว้นแต่มีใครสักคนทำ�เร่ืองตลกๆ 

สักหน่อย อ�ตม�จึงมักจะหัวเร�ะเสมอ ถ้�อ�ตม�อยู่ในห้อง เม่ือทำ�สม�ธิ 

อ�ตม�อยู่คนเดียว ถ้�หัวเร�ะ ผู้ช่วยของอ�ตม�บ�งคนอ�จจะรู้สึกว่� อ้�ว 

ตอนน้ีองค์ด�ไลล�มะบ้�ไปแล้ว ดังน้ัน ก�รหัวเร�ะก็ต้องอ�ศัยคนอ่ืนๆ 

เช่นกัน ต้องอ�ศัยมิตรภ�พ คว�มเปิดใจกว้�ง 

อ�ตม�จะบอกให้นะ กับมนุษย์คนอ่ืนๆ เร�ไม่มีคว�มแตกต่�ง 

เวล�อ�ตม�พบใครๆ ก็มักจะพูดว่� ใช่ล่ะ เป็นมนุษย์เหมือนกัน  

พวกเข�ต้องก�รคว�มสุข อ�ตม�ต้องก�รคว�มสุข 

ในท�งก�ยแล้ว พวกเร�เหมือนกัน ยกเว้นขน�ดของจมูกน่ะ ท่ี

ต่�งกันไปจริงๆ ของคนไทยเล็กนะ อ�ตม�ว่� (ทรงพระสรวล) ของ

คนอินเดียเป็นแบบน้ี (ทรงยกพระหัตถ์ต่อพระน�สิก) นอกจ�กน้ันแล้ว  

ในท�งอ�รมณ์ ในท�งจิตใจ ก็เหมือนกัน มนุษย์จำ�นวนเกือบ ๗ พัน

ล้�นคน ในท�งจิตใจ ท�งก�ย ท�งใจ ท�งก�ย ท�งอ�รมณ์ เหมือน

กันหมด แบบน้ีล่ะ 

คำ�ถ�มต่อไป

คำาถาม ๔

พระภิกษุช�วไทย

เราจะประยกุต์สต ิและแนวคดิเร่ืองสญุญตาในชวีติประจำา
วันได้อย่างไร
องค์ด�ไลล�มะ

มีประเพณีอยู่ อ�ตม�คิดว่�ในประเทศไทยและพม่� ประเพณี

ของการฝึกสติ แม้แต่ในขณะเดิน ก็จะเฝ้าดูตลอดเวลา ตอนน้ีก้าวขวา 

ก้าวซ้าย ไปอย่างน้ี ทุกๆ ขณะ ทุกๆ การเคล่ือนไหว คอยเฝ้าดู ตอนน้ี 

ท่ีน่ี ไม่ใช่เพียงการเฝ้าดูกาย การเคล่ือนไหวของกาย แต่การเคล่ือนไหว

ของจิตด้วย น่ีสำาคัญนะ เวลาท่ีเราพบปะผู้คน จงเฝ้าดูแรงจูงใจ มันต้อง
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เป็นความจริงใจ ความซ่ือตรง แม้แต่ในซอกหลืบของสมอง ถ้ามีการ 

ข้ีโกงนิดๆ อยู่แล้วล่ะ คุณต้องระลึกรู้ โอ๊ะ ฉันเป็นชาวพุทธนะ ฉันเป็น

พระ ไม่ควรเป็นอย่างน้ี แล้วก็ยับย้ังโดยทันที 

ครั้งหนึ่ง อ�ตม�คิดว่�ที่ซ�นฟร�นซิสโก แล้วก็ที่สวิตเซอร์แลนด์

ด้วย อ�ตม�ชอบไปเที่ยวซูเปอร์ม�ร์เก็ตที่นั่น มีของเยอะเลย ของ

สวยๆ ง�มๆ ปฏิกิริย�แรกก็คือ “โอ้โห อันนี้สวยนะ ฉันอย�กได้ ฉัน

อย�กซื้อ” แล้วคว�มคิดที่สองก็ “เธอต้องก�รจริงๆ นะเหรอ” คำ�

ตอบก็คือ “ไม่”

แบบนี้แหละ ก�รเฝ้�ดูจิตใจ พอมีก�รยึดติด หรือตัณห� หรือ

คว�มโลภเกิดขึ้น ก็ตรวจสอบโดยทันทีว่�คุณต้องก�รสิ่งนี้จริงหรือไม่ 

อ�รมณ์ด้�นลบอื่นๆ คว�มโกรธ คว�มเกลียด คัมภีร์เล่มหนึ่งกล่�ว

ไว้ดีม�กว่� ถ้าใครสักคนมาวิพากษ์วิจารณ์คุณ และคุณต้องการแก้

แค้นด้วยความโกรธแล้วละก็ ในชั่วขณะนั้นเอง ให้คิดว่า การวิจารณ์

ได้เกิดข้ึนแล้ว การแก้แค้นของคุณไม่สามารถทำาให้คำาวิจารณ์หาย

ไปได้ คำ�วิจ�รณ์ได้จบไปแล้ว ตอนนี้ก�รแก้แค้นของคุณ จะทำ�ให้

มีคำ�วิจ�รณ์เกิดม�กขึ้นอีก ดังนั้น อดทนจะดีกว่า ก็คือขันติ นั่นคือ 

คำ�วิจ�รณ์ครั้งหนึ่ง ซึ่งพอเกิดขึ้นแล้ว แต่ไม่มีโอก�ส หรือมีโอก�ส

น้อยที่จะเกิดก�รวิจ�รณ์ต่อไปอีก แต่ถ้�คุณแก้แค้น ก็ยิ่งมีคำ�วิจ�รณ์

ม�กขึ้นไปอีก แล้วในที่สุดก็ ก�รกระทำ�ท�งก�ย จ�กน้ันก็มีคว�ม

เป็นไปได้ที่จะฆ่�กัน แล้วติดคุก 

ดังนั้น ขอให้เฝ้าดูจิตใจของเรา เวลาที่เราอยู่คนเดียว เฝ้าดู

ความฟุ้งของจิต หรือความฟูของจิต การวอกแวก แต่การเฝ้าระวัง

ที ่แท้จริงจะยิ ่งจำาเป็นเมื ่อเราอยู ่กับคนอื ่น เวลาทำาอะไรในชีวิต

ประจำาวัน ก็คอยระวังว่�เร�เป็นพระในพุทธศ�สน�นะ นี่เป็นเรื่อง

หลักจริงๆ สำ�คัญจริงๆ อย่�งที่บอกเมื่อเช้�นี้ อ�ตม�เอง อย่�งที่

บอกว่� แม้แต่ในคว�มฝัน ก็ต้องคอยจำ�ไว้เสมอ มีสติไว้ว่� “ฉันเป็น

พระ” ตอนนั้นไม่ได้บอก แต่จริงๆ แล้วในคว�มฝัน เวล�อ�ตม�พบ



๑8๑

สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย

ใครที่น่�จะต้องสู้กัน หรือพบผู้หญิงสวยในคว�มฝัน ในทันที อ�ตม�

จะจำ�ได้ทันทีว่� อ�ตม�เป็นพระในพุทธศ�สน� ในคว�มฝันน่ะ  

ดังนั้น ทันทีที่เร�ฝึกฝน สติแบบนี้จะม�ทันที 

(พระภิกษุทิเบตที่เป็นล่�มประจำ�พระองค์กล่�วเสริมว่�: สำ�หรับ

เรื่องนี้ ท่�น (พระภิกษุ) ต้องฝึกหิริโอตตัปปะ)

พระภิกษุช�วไทย

ขอให้ร�ยละเอียดเพิ่ม คือคำ�ถ�มนี้ไม่ใช่ม�จ�กพระ แต่ม�จ�ก

ฆร�ว�ส

องค์ด�ไลล�มะ

ฆร�ว�สก็เหมือนกัน เหมือนกัน ในฐ�นะพุทธศ�สนิกชน เร�เป็น

ส�วกของพระพุทธเจ้� ดังนั้นเร�ต้องจำ�ไว้เสมอว่� ฉันเป็นช�วพุทธ 

ฉันต้องทำ�ต�มคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้�

เร่ืองสุญญตา หากไม่มีความเข้าใจท่ีถูกต้อง เป็นไปไม่ได้ท่ีจะ

ใช้ จะประยุกต์ในชีวิตประจำาวันได้ ขั้นแรกเลย เราต้องศึกษา ยก

ตัวอย่�งกรณีของอ�ตม�เอง ตั้งแต่อ�ยุได้ ๑๕-๑๖ ปี อ�ตม�มีคว�ม

สนใจเรื่องสุญญต�อย่�งจริงจัง เวล�นั้นอ�ตม�จึงศึกษ�คัมภีร์โบร่ำ�

โบร�ณเล่มโตๆ 

จ�กนั้น หลังจ�กก�รสอบครั้งสุดท้�ยของอ�ตม� ตอนนั้นอ�ตม�

อ�ยุประม�ณ ๒๓ อ�ตม�ต้องก�รมุ่งศึกษ�และปฏิบัติสม�ธิเกี่ยวกับ

สุญญต�ในเวล�นั้น จ�กนั้น ตอนอ�ยุ ๒๔ อ�ตม�ต้องจ�กม� ต้อง

หนีม� กล�ยเป็นผู้ลี้ภัย จ�กนั้น เมื่ออ�ตม�อ�ยุปล�ย ๒๐ และ ๓๐ 

อ�ยุต้นๆ ๓๐ อ�ตม�ศึกษ�และขบคิดเรื่องสุญญต� เป็นประจำ�ทุก

วัน จ�กนั้น คว�มเข้�ใจของอ�ตม�ค่อยๆ ลึกซึ้งม�กขึ้นทีละน้อย 

จ�กนั้น แนวคิดเรื่องสุญญต�จึงกล�ยเป็นอะไรที่มีชีวิตชีว� ไม่ใช่เป็น

เพียงคว�มคิดเท่�นั้น

ดังนั้น เมื่อไรก็ตามที่ใช้คำาว่า “ฉัน” หรือเมื่อไรที่พบคำาว่า “ฉัน” 

ถ้�อ�ตม�ยังจำ�สุญญต�ได้ อ�ตม�จะรู้สึกทันทีเลยว่� ไม่ใช่ฉัน ไม่ใช่



๑8๒ ๑8๓

ดาไลลามะ สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย

ตัวตนที่เป็นอิสระ คำ�ว่� “ฉัน” เป็นเพียงก�รเรียกข�นเท่�นั้น ตอนนี้ 

“ฉนั” จึงม�แบบนีถ้�้อ�ตม�คอยระวงั แตถ่�้ไมร่ะวงัแลว้ “ฉัน” ท่ีแรง

กล�้กยั็งมอียู่ละ่ ดงันัน้ในระดบัแรก เราตอ้งใสใ่จตอ่การศกึษา ศกึษา

แล้วขบคิดใคร่ครวญ และพยายามทำาให้มันเกิดขึ้นมา เป็นความรู้สึก

ขึ้นมา จากนั้น ทำาให้คุ้นเคยยิ่งขึ้นไปอีก จากนั้น ความรู้สึกจะเกิดขึ้น

มาโดยอัตโนมัติ เหมือนความกรุณา 

ความกรุณาก็เหมือนกัน ขั้นแรก คุณค่าของความกรุณา ขอให้

คิดไว้ จากนั้นสร้างความเชื่อเกี่ยวกับความกรุณาให้มากยิ่งขึ้น แล้ว

คุณก็จะเกิดความกระตือรือร้น หรือความเต็มใจที่จะฝึกฝน จาก

นั้นพยายามทำาให้คุ้นเคยไว้เป็นประจำาทุกวัน ถ้�เป็นไปได้ก็ทั้ง

ตอนเช้� เท่ียง บ่�ย เย็น ให้คิด และเจริญสม�ธิภ�วน�ในทุกๆ โอก�ส  

จ�กน้ัน มันก็จะกล�ยเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตของคุณ น่ีล่ะคือวิธีพระภิกษุ

ที่ยิ่งใหญ่บ�งท่�นที่ถือกันว่�เป็นพระอรหันต์ สภ�วะแบบนั้นไม่ได้

พัฒน�ขึ้นได้ภ�ยในวันเดียวใช่ไหม แต่เป็นทศวรรษๆ 

ดังนั้น เง่ือนเวลาเป็นสิ่งสำาคัญ เพียงแค่ความรู้ การศึกษาไม่กี่

ชั่วโมง หรือไม่กี่สัปดาห์ คุณอาจจะได้รู้ แต่ความรู้สึกแท้จริงนั้น ต้อง

ใช้เวลา การทำาความคุ้นเคย หมายความว่าการอบรมจิตใจ หมายถึง

การปฏิบัติสมาธิภาวนา การทำาสมาธิ 

คำ�ถ�มต่อไป

คำาถาม ๕

คนไทย

ฝ่�พระบ�ท กระหม่อมมีคำ�ถ�มเกี่ยวกับคว�มย�กลำ�บ�กของ

ก�รปฏิบัติธรรมในยุคปัจจุบัน เนื่องจ�กปัจจุบันนี้ วัตถุนิยมนั้น 

เข้มแข็งม�ก จึงเป็นก�รย�กที่จะปฏิบัติธรรม แต่โดยธรรมช�ติแล้ว 

คนเร�ต้องก�รฝึกอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล ฝ่าพระบาท
จะโปรดเปรียบเทียบการฝึกปฏิบัติแบบสาวกยาน กับแบบ
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พุทธภาวะของมหายาน โปรดเปรียบเทียบได้หรือไม่
องค์ด�ไลล�มะ

อย่�งทีบ่อกไวเ้มือ่ตอนเช�้ แมแ้ตใ่นหมูน่กัวทิยาศาสตร ์กม็จีำานวน

มากขึน้ทีต่ระหนกัวา่จติใจทีส่งบ ทีม่สีนัตนิัน้เปน็สาระสำาคัญ เปน็สว่น

สำาคัญของชีวิตที่มีความหมาย หรือชีวิตที่มีความสุข คุณค่าของวัตถุ 

ชีวิตในแง่ของวัตถุ โดยตัวของมันเอง ก็ได้แสดงให้เห็นว่ามีอะไรบาง

อย่างขาดหายไป เข้�ใจนะ 

อ�ตม�คิดว่�ประช�ชนพวกนั้น ช�วบ้�นในหมู่บ้�นห่�งไกล 

และที่ธรรมศ�ล�นี่ด้วย และแม้แต่ในบรรด�ช�วทิเบตท่ียังมีวัตถุ  

มีส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกไม่เพียงพอ พวกเข�ต่�งกระตือรือร้น ตอนน้ี 

ช�วทิเบตหล�ยคนอพยพอย่�งผิดกฎหม�ยไปอเมริก�และแคน�ด� 

อ�ตม�มักบอกกับช�วทิเบตตรงๆ อย่�งจริงใจว่� ช�วทิเบตเอง 

ก็ต้องก�รก�รพัฒน�ให้ทันสมัย เหตุผลของอ�ตม�ก็คือ อ�ตม�ไม่

ได้ต้องก�รก�รแบ่งแยกดินแดน เพื่อผลประโยชน์ของพวกเร�เอง

แล้ว อ�ตม�บอกว่�ช�วทิเบตเองก็ต้องก�รเงิน ช�วทิเบตเองก็

ต้องก�รก�รพัฒน�ให้ทันสมัย ดังนั้น ช�วทิเบตจำ�นวนม�ก

ไปยังอเมริก�อย่�งผิดกฎหม�ย ไม่ใช่ไปแสวงห�พุทธธรรม แต่ไป

แสวงห�เงิน นี่ก็คือข้อเท็จจริง

ดังนั้นคนที่ข�ดสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกท�งวัตถุ คนกลุ่มนี้ยังคง

รู้สึกว่�สิ่งที่สำ�คัญอันดับแรกสำ�หรับตัวเอง คือเรื่องป�กท้อง คว�ม

สบ�ยท�งก�ย คนเหล่�นี้ ที่ตอนนี้มีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกทุกอย่�ง

แล้ว ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่�อะไรบ�งอย่�งข�ดห�ยไป ตอนนี้ในประเทศ

จีน เมื่อเร็วๆ นี้ มห�วิทย�ลัยของจีนแห่งหนึ่งได้ทำ�ก�รสำ�รวจว่�มี

พุทธศ�สนิกชนในประเทศจีนจำ�นวนเท่�ไร ต�มผลสำ�รวจ มีคนจีน

จำ�นวน ๒๐๐ เกือบ ๓๐๐ ล้�นคน ในกลุ่มนี้มีจำ�นวนม�กที่เป็นคน

ที่มีก�รศึกษ� คนรุ่นหนุ่มส�วที่มีก�รศึกษ� ส่วนม�กคือคนประเภท

นี้ ไม่ใช่ช�วน�
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นี่จึงแสดงให้เห็นเช่นกันว่�คนที่มีคว�มสะดวกสบ�ยดีแล้ว พวก

เข�ยังคงรู้สึกว่�อะไรบ�งอย่�งข�ดห�ยไป อะไรบ้�งอย่�งที่ว่�งเปล่�

ประเด็นในที่นี้ก็คือก�รศึกษ� ตอนนี้ช�วพุทธได้แต่สวดอ้อนวอน

ต่อพระพุทธเจ้� พุทธัง สรณัง คัจฉ�มิ ธัมมัง สรณัง คัจฉ�มิ แม้

อย่�งนั้น ก็ยังหวังจะได้เงิน หวังจะได้ดอลล่�ร์ พุทธัง สรณัง คัจฉ�มิ 

ธัมมัง สรณัง คัจฉ�มิ ผิดแล้วล่ะ

พอคนทร�บว่�อะไรคือธรรมะ และนำ�ไปใช้ พวกเข�จึงจะได้รับ

รสบ�งอย่�ง จึงจะรู้สึกถึงคุณค่�ที่แท้จริงของธรรมะ สำ�หรับก�รนี้ 

ขั้นแรกพวกเข�ต้องได้รับการศึกษา อะไรคือธรรมะที่แท้ อะไรคือคำา

สั่งสอนของพระพุทธเจ้า

น้องช�ยคนหน่ึงของอ�ตม�ได้ไปออสเตรเลียเม่ือเร็วๆ น้ี ข�กลับ

จ�กออสเตรเลีย ผ่�นสิงคโปร์ เข�อยู่ในแถวเดียวกับสุภ�พสตรีช�ว

จีนคนหนึ่งที่ดูเป็นคนรวย ม�จ�กครอบครัวร่ำ�รวย ขณะที่พูดคุยกัน

อย่�งสบ�ยๆ เธอบอกว่�เธอเป็นช�วพุทธ น้องช�ยของอ�ตม�เลย

ถ�มอย่�งสุภ�พว่�พุทธศ�สน�คืออะไร เธอเลยบอกว่� ก็ไปอยู่หน้�

พระพุทธเจ้� แล้วก็มีธูป นี่คือพุทธศ�สน� เธอบอก และบ่อยครั้งที

เดียว ที่อ�ตม�ไปเยี่ยมชุมชนช�วพุทธ พื้นที่ที่มีชุมชนช�วพุทธในล�

ดักและบริเวณนี้ และครั้งหนึ่งในปีที่แล้วที่ลัคเน� มีนักศึกษ�ช�วพุทธ

อยู่ ห่มผ้�เหลือง เข�บอกว่�เข�ศึกษ�พุทธศ�สน� อ�ตม�เลยถ�มว่�

อะไรคือพุทธศ�สน� พวกเข�ก็ท่องว่� พุทธัง สรณัง คัจฉ�มิ ธัมมัง 

สรณงั คัจฉ�ม ิแลว้อ�ตม�ถ�มนกัศกึษ�คนหนึง่ว�่อะไรคอืพทุธศ�สน� 

ไม่มคีำ�ตอบ แลว้อีกครัง้หนึง่ มชี�วพทุธคนหนึง่ อ�ตม�ถ�มว�่ อะไร
คือพุทธศาสนา คำ�ตอบของเข�ก็คือ พุทธัง สรณัง คัจฉ�มิ, ธัมมัง 

สรณัง คัจฉ�มิ, สังฆัง สรณัง คัจฉ�มิ พูดซ้ำ�ๆ ท่องประโยคนั้น นี่คือ

พุทธศาสนาหรือ ไม่ใช่หรอก

ทัง้หมดนีแ้สดงใหเ้หน็ชดัเจนถงึก�รขาดความรูเ้รือ่งพทุธธรรม เวน้

แต่เร�จะศึกษ�เป็นปีๆ เพียงแค่ท่องต�มธรรมเนียม พุทธัง สรณัง 
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คัจฉ�มิ ธัมมัง สรณัง คัจฉ�มิ ไม่ใช่พุทธศ�สน� โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่ง การรับไตรสรณคมน์เพียงแต่คำาพูด ที่หวังความร่ำารวย  

หวังสุขภาพดี นี่ไม่ใช่พุทธศาสนา เป็นอย่�งนี้ ดังนั้นอ�ตม�คิด

ว่�ก�รศึกษ� หรือก�รเรียนพุทธศ�สน�เป็นสิ่งที่จำ�เป็นม�กๆ ตอนนี้

อ�ตม�อ�ยุกว่� ๗๖ แล้ว แต่อ�ตม�ก็ยังถือว่�ตนเองเป็นนักศึกษ�

พุทธศ�สน�อยู่ อ�ตม�ยังคงอ่�นหนังสือ ยังคงเรียนรู้และขบคิด 

ม�กที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้

ตอนนี้ในส�ยเถรว�ท อ�ตม�คิดว่� น่าเสียดายที่มักจะมีร่องรอย

ในจิตใจบางอย่าง ชนิดที่ผิดๆ อยู่ อย่างที่เม่ือวานนี้อาตมาได้บอก

ไปแล้ว คือสิ่งที่เรียกว่า หินยานและมหายาน และคนมักจะรู้สึกว่า

มันต่างกันคนละขั้ว นี่ผิดอย่างสิ้นเชิงเลย คำาสอนของเถรวาทเป็นพื้น

ฐานของพุทธธรรม แล้วโพธิสัตวยาน ที่บางครั้งก็เรียกว่า มหายาน 

เจ�ะจงพเิศษไปท่ีก�รบำ�เพญ็ประโยชน ์แลว้ในแงข่องปรัชญ� กม็กี�ร

ถกเถียงกันตอ่ไปอกีเกีย่วกบัเร่ืองสญุญต� กอ็ย�่งทีบ่อกไปแลว้ มสีำานกั

คิดจติตมาตรและสำานกัคดิมาธยมกิะ และภ�ยในสำ�นกัคดิจติตม�ตร

และสำ�นักคิดม�ธยมิกะ ในนั้นก็มีคัมภีร์ต่�งๆ ม�กม�ย ในส�ยของ

ทิเบตค่อนข้�งจะมีประโยชน์ทีเดียว พวกเร�ศึกษ�ทัศนะท่ีแตกต่�ง

กันเหล่�นี้ทั้งหมด และศึกษ�คัมภีร์ต่�งๆ นี้ทั้งหมด ซึ่งเขียนขึ้นโดย

ครูบ�อ�จ�รย์ของน�ลันท�หล�ยท่�น จึงเป็นประโยชน์อย่�งม�ก ดัง

นั้นทั้งหมดที่เรียกกันว่�สายมหายาน นั้นอาศัยพื้นฐานของพุทธธรรม 

นัน่คอือรยิสจัจ ์๔ และศลีโพธสิตัว ์๓๗ หรอืเรือ่งอืน่ๆ และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งพระวินัย นี่คือรากฐานของพุทธธรรม พระพุทธเจ้าเองก็ทรง

กล่าวว่า “ท่ีใดท่ีมีการฝกึฝนตามพระวนิยัแลว้ พทุธเกษตรกจ็ะปรากฏ 

ณ ทีน่ัน้” จะมศีาสนาพทุธหรอืไม ่แทจ้รงิแลว้กข็ึน้กบัวา่ชมุชนสงฆม์อียู่

หรือไม่ ไตรสกิขามีฝกึฝนอยูท่ีไ่หน ทีน่ัน้กม็พีทุธศาสนา ถา้ไมม่ใีนทีใ่ด  

ที่นั้นก็ไม่มีพุทธศาสนาแล้ว แบบนี้

ดังนั้น เว้นแต่ว่�จะทร�บเรื่องพวกนี้ ไม่อย่�งนั้น คนจ�กประเทศ
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ส�ยเถรว�ทจะพูดว่� อ๋อ ส�ยทิเบตเป็นมห�ย�น ฟังดูเกือบจะหม�ย

ถงึอะไรท่ีไมใ่ช่พทุธเสยีแลว้ นกัเขยีนช�วตะวนัตกบ�งคนเองกอ็ธบิ�ย

พุทธศ�สน�ส�ยทิเบตว่�ลัทธิล�มะ

เมื่อเช้�วันนี้ อ�ตม�ก็ได้บอกแล้ว ว่�เป็นที่น่�เสียด�ยที่ในชุมชน

ช�วทิเบต สังคมทิเบตในช่วงหล�ยศตวรรษที่ผ่�นม� “ตุลกู” (ผู้กลับ

ช�ติม�เกิดใหม่) ได้กล�ยเป็นสถ�นภ�พท�งสังคมไปแล้ว ฉันสูงส่ง

ที่สุด เกือบเหมือนสถ�นภ�พท�งสังคม นี่ผิดอย่�งแรง 

คนนี้ (ทรงชี้ไปที่พระภิกษุทิเบตรูปหนึ่ง) ก็เป็นผู้กลับม�เกิดใหม่ 

หรือ “ตุลกู” น้อย ๆ แต่คนนี้ (ทรงชี้ไปที่พระภิกษุทิเบตอีกรูปหนึ่ง) 

ไม่ใช่ แต่ในคว�มเป็นจริงแล้ว คนนี้ได้ทำ�ก�รสอนบ้�งในวัดของ

เข�เอง จริงๆ แล้วเข�จึงเป็นล�มะ เข�ทำ�ก�รสอน จึงเป็นล�มะ 

อ�ตม�เองก็ว่�ตนเองคงจะเป็นล�มะองค์เล็กๆ บ้�ง เพร�ะทำ�ก�ร

สอนอยู่บ้�งเหมือนกัน น่�เสียด�ยที่คนพอใจแล้ว ยินดีแล้วกับชื่อ 

ท่ีสูงส่งว่� “ตุลกู” และอ�สนะสูง บัลลังก์สูง แต่คว�มรู้ ไม่มี 

ประสบก�รณ์ ไม่มี แล้วจะเป็นครูได้อย่�งไร แบบน้ี ทุกวันนี้ 

อ�ตม�บอกใครๆ อย่�งตรงไปตรงม�เลย บอกกับช�วจีนด้วย  

ว่�ล�มะปลอม ตุลกูปลอมกำ�ลังเข้�ม� ม�ห�เร่ืองท�งเพศ ม�ห�เงิน 

ผิดอย่�งสิ้นเชิงเลย อ�ตม�คิดว่�ประเทศไทยอ�จจะมีอันตร�ยน้อย

กว่� อ�จจะเป็นได้นะ อ�ตม�ไม่ทร�บ อ๋อ เหมือนกันเหรอ

อย่�งที่บอกไปแล้วเมื่อว�นนี้ว่� ทั้งที่มีพระแบบปล�เน่�ในเข่ง 

อยู่บ้�ง แต่โดยทั่วไปพระในพุทธศ�สน�ของไทยยังคงมีประเพณีที่

ดี ประเพณีที่ดีม�กๆ วิเศษม�ก แน่นอน ว่�พระเกเรๆ ก็มีอยู่ที่นั่น

ด้วย เรื่องนี้เข้�ใจได้อ�ตม�มักจะพูดต่อส�ธ�รณะเสมอๆ ในชุมชน

มุสลิม ช�วมุสลิมที่เกเรก็มีอยู่บ้�ง นี่ไม่ผิดปกติอะไร คนเกเรก็มีอยู่

ในกลุ่มช�วคริสต์ด้วยเช่นกัน ในกลุ่มช�วฮินดูก็มีด้วย ในกลุ่มช�วยิว

ก็มีด้วย ดังนั้น กรณีก�รก่อก�รร้�ย ที่ช�วมุสลิมที่เกเรบ�งคนทำ� นี่

ก็เข้�ใจได้ ก�รกล่�วโทษช�วมุสลิมทั้งหมดเป็นเรื่องที่ผิด เป็นเรื่องที่
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ไม่ยุติธรรมอย่�งยิ่ง 

คนเกเรๆ ในกลุ่มชาวพุทธเองก็มี ในพุทธศาสนาแบบทิเบต 

ก็มีคนเกเรบ�งคนที่เกี่ยวข้องกับก�รฆ่� ก�รขโมย ก�รกล่�วเท็จ  

หรือเรื่องท�งเพศ แบบนั้น เม่ือเช้�นี้อ�ตม�ก็พูดไปตรงๆ แล้ว  

ช�วทิเบตบ�งคนสวมจีวรพระ แต่มีภรรย� โชคไม่ดีเลย ทุกวันนี้ 

อ�ตม�พูดไปตรงๆ ว่� โชคร้�ยม�กที่เร�ได้สร้�งคำ�ศัพท์แปลกๆ 

ขึ้นม� “พระมีภรรย�” “พระไม่มีภรรย�” โชคร้�ยจริงๆ พระจะต้อง

ถือพรหมจรรย์ ไม่อย่�งนั้นก็ไม่ได้เป็นพระอีกต่อไปแล้ว

ส่วนม�กแล้ว คือพระมองโกเลีย ในช่วงก�รปฏิวัติ นี่ก็เข้�ใจได้ 

มีพระสูงอ�ยุบ�งรูปที่มีภรรย� พวกท่�นถือว่�ได้รักษ�ส�ยปฏิบัติ

ไว้ในวัดของตนได้จริงๆ ก็เข้�ใจ ครั้งหนึ่งในมองโกเลีย เจ้�อ�ว�ส

ช�วมองโกเลียรูปหนึ่ง เป็นเจ้�อ�ว�สวัดใหญ่ ได้พูดแนะนำ�ว่� “นี่

คือลูกส�วของอ�ตม�” อ�ตม�ตกใจเลย จ�กนั้นอ�ตม�ก็บอกพวก

เข�ไปตรงๆ ว่�ถ้�ท่�นเป็นพระ ควรต้องเป็นพระที่แท้จริง พระท่ีมี

ภรรยานี่ เป็นไปไม่ได้

อ�ตม�คิดว่� เมื่อสองปีก่อน อ�ตม�อยู่ที่กรุงวอร์ซอ ประเทศ

โปแลนด์ ศ�สตร�จ�รย์ในมห�วิทย�ลัยของโปแลนด์เป็นสุภ�พสตรี

คนหนึ่งที่ศึกษ�เกี่ยวกับมองโกเลีย ได้ทำ�ง�นวิจัยเกี่ยวกับมองโกเลีย 

ประเทศมองโกเลีย เธอได้ถ�มอ�ตม�ว่�พระมองโกเลียบ�งรูป  

ได้บอกเธอว่� “พวกเร� พระมองโกเลีย เป็นพระที่ทันสมัย เร�ควร

ยอมรับก�รแต่งง�น” เธอถ�มอ�ตม�ว่�นี่เป็นไปได้หรือไม่ อ�ตม�

บอกว่� “ไม่ กฎของพระสงฆ์นั้น พระพุทธเจ้�ทรงบัญญัติขึ้นม�  

เร�ไม่อ�จพูดได้ว่� ในยุคสมัยใหม่นี้ควรมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป  

ไม่ได้ กฎของพระพุทธเจ้�ที่มีกว่� ๒,๖๐๐ ปี จะต้องรักษ�ไว้” 

อ�ตม�บอกเธอไปอย่�งจริงใจ พระมองโกเลียบ�งรูปต้องก�รก�ร

เปิดเสรีกันจริงๆ เลยนะ ก�รเปิดเสรี บ�งทีชีวิตนี้ช่วงสั้นๆ ก็เปิด

เสรี แล้วช�ติหน้� ก็ต้องลงนรก 
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คำ�ถ�มต่อไป

คำาถาม ๖

คนไทย

ในพทุธศ�สน�เถรว�ทในประเทศไทย มีเร่ืองเล�่ว�่พทุธศ�สน�จะ

คงอยู่เพยีง ๕,๐๐๐ ป ีกอ่นจะสญูไป มคีำาทำานายหรือเร่ืองเลา่เกีย่ว
กับอายุของพุทธศาสนา ในวัชรยานหรือไม่
องค์ด�ไลล�มะ

เหมือนกัน มีคัมภีร์เล่มหนึ่งเขียนไว้ชัดเจน ๕๐๐ ปี ๑๐ ครั้ง  

๑๐ ครั้งก็หม�ยถึง ๕,๐๐๐ เหมือนกัน เร็วๆ นี้ ในอัฟกานิสถาน 

บริษัทของจีนบ�งแห่งได้ทำ�ก�รสำ�รวจอะไรประเภทน้ำ�มันหรือแร่

ธ�ตุบ�งอย่�ง พวกเข�ค้นพบถ้ำ�เก่�ม�กๆ แห่งหนึ่ง เป็นถ้ำาของ

พุทธศาสนา อ�ตม�ได้เห็นภ�พแล้ว มีเทพธิดาตารา ประติมากรรม

รูปนางตารา และพุทธรูปด้วย มีบาตรและประติมากรรมต่างๆ ท่ีน่ัน 

ผู้เช่ียวช�ญช�วตะวันตกบ�งคน นักโบร�ณคดี พวกเข�ได้ทำ�ก�ร

ทดสอบเบื้องต้น พบว่าประติมากรรมเหล่านี้ เก่ากว่า ๒,๖๐๐ ปี  

เร�ต้องเฝ้�จับต�ก�รตรวจสอบของพวกเข� ถ้�พวกเข�ส�ม�รถ

พิสูจน์ได้จริงๆ ว่�ประติม�กรรม พระพุทธรูปอ�ยุเก่� สมมติว่�  

เก่�กว่� ๒,๗๐๐ ปี แล้วละก็ จังหวะเวล�ของพระพุทธเจ้� โดย

เฉพ�ะพุทธชยันตี หรือ ๒,๕๐๐ ปี ก�รฉลองพุทธชยันตีจัดเมื่อปี 

พ.ศ. ๒๔๙๙ ดังนั้น เร�ควรต้องคิดกันใหม่แล้วเกี่ยวกับช่วงเวล� 

หรือเวล�ของพระพุทธเจ้�

ต�มคำ�ของนักปร�ชญ์ช�วทิเบตบ�งท่�น มีสองส�มท่�นที่เห็นว่� 

นับตั้งแต่พระพุทธเจ้�ศ�กยมุนีเสด็จม� เวล�ได้ผ่�นไปแล้ว ๓,๐๐๐ ปี 

โดยทั่วไปเร�เชื่อกันว่�เป็นเวล�ประม�ณ ๒,๖๐๐ ปี เรื่องนี้เร�จึงต้อง

จับต�มองอย่�งใกล้ชิด 

ที่ดีที่สุดน่ะ หล�ยปีม�แล้วที่อ�ตม�ได้พูดถึงพระบรมส�รีริกธ�ตุ 
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ในพุทธคย�ก็มี ท่ีส�ญจีก็มี ดังนั้นด้วยคว�มเค�รพอย่�งสูง ถ้�มี

ก�รตรวจสอบว่�พระบรมส�รีริกธ�ตุนี้อ�ยุม�กน้อยเท่�ใด อ�ตม�

คิดว่�คำ�ตอบที่ถูกต้องจะต้องออกม� แต่อ�ตม�คิดว่�พวกเร�

ช�วพุทธคงจะต้องกล้�ม�กๆ จึงตรวจสอบพระบรมส�รีริกธ�ตุว่�

อ�ยุเท่�ใด ย�กไม่ใช่หรือ อ�ตม�คิดว่�ก็ปล่อยให้นักวิทย�ศ�สตร ์

บ�งคนทำ�ไปก็แล้วกัน เร�ก็คอยฟังผลก�รค้นพบของเข� เอ�ล่ะ 

คำ�ถ�มต่อไป

คำาถาม ๗

คนไทย

พวกเร�ทร�บว่�ฝ่าพระบาทได้เสด็จสวนโมกข์ของอาจารย์ 
พุทธทาสในช่วงทศวรรษ ๑๙๗๐ เน้ือหาสาระสำาคัญหรือประเด็น
สำาคัญในการสนทนากับท่านพุทธทาสในเวลานั้นคืออะไร
องค์ด�ไลล�มะ

อ�ตม�คิดว่�เป็นการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาท่ัวไป กับ

บทบาทของพระสงฆ์ ข้อปฏิบัติหลักๆ เหมือนกันพอดี ก็อย่�งท่ี

บอกไว้เช้�นี้หรือเมื่อว�นนี้ ป�ร�ชิก ๔ เหมือนกันพอดี สังฆ อะไร

นะ สังฆ�ทิเสส ๑๓ ก็เหมือนกันพอดี แล้วก็ ที่มี ๓๐ ข้อ (นิสสัค- 

คียปาจิตตีย์ - ผู้แปล) ก็เหมือนกันพอดี และที่มี ๙๐ ข้อ (ปาจิตตีย์ 

- ผู้แปล) ต�มพระวินัยของมูลสรวาสติวาทมี ๙๐ ข้อ แต่เถรว�ท

มี ๙๒ ข้อ (พระภิกษุทิเบตที่เป็นล่�มประจำ�พระองค์กล่�วเสริมว่�: 

เร�ห�รือกันถึงข้อที่ไม่เหมือนกัน อ�ตม�หม�ยไว้ ๒ ข้อ หนึ่งคือ 

ข้อ ๒๓ และอีกข้อคือประม�ณ 8๐ คือข้อ 8๒) แบบนี้แหละ  

นอกนั้นก็เหมือนกันทั้งหมด แล้วก็ ที่มี ๔ ข้อเกี่ยวกับภิกษุณี อ�บัติ

ส่วนบุคคล (ป�ฏิเทสนียะ ๔ - ผู้แปล) แล้วก็มีข้อปลีกย่อย ที่ใน 

พระวินัยของมูลสรวาสติวาท มี ๑๑๒ ข้อ ของเถรว�ทมี ๗๕ (เสขิย-

วัตร ๗๕ - ผู้แปล) 
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อ�ตม�ได้ตรวจสอบคว�มแตกต่�งแล้ว เป็นข้อแตกต่�งเล็กน้อย 

ต�มปาฏิโมกข์ของมูลสรวาสติวาท อย่�งเช่นเร่ืองผ้�นุ่ง มีหัวข้อ ๗ 

หัวข้อเกี่ยวกับผ้�นุ่ง ในป�ฏิโมกข์บ�ลีของเถรว�ท มีเพียง ๑ หัวข้อ 

ป�ฏิโมกข์สันสกฤตบอกไว้ ๗ ข้อ ผ้�นุ่งไม่ควรเลยต�ตุ่ม เป็น ๑ ข้อ 

ไมค่วรอยู่เหนอืเข่� ไมค่วรรัด ไมค่วรมีจบีม�กไป และนี ่(ทรงมองจวีร

ของพระองคเ์อง) ออ้ อ�ตม�คดิว�่ย�วไปหนอ่ยนะ ย�วเกนิไป อย�่งนี ้

นี่ก็อีก ๑ ข้อ เป็น ๗ ข้อว่�ด้วยผ้�นุ่ง แล้วเกี่ยวกับผ้�ห่มส่วนบนอีก ๓ 

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องปลีกย่อย แล้วก็วิธีฉัน ไม่ควรเปิดป�กกว้�ง ไม่ควร

เคี้ยวเสียงดัง ประเด็นเหล่�นี้ล่ะ เมื่อจะนั่ง ก็ต้องนั่งอย่�งระวัง ไม่ใช่

นั่งแรงๆ จนทำ�ที่นั่งหัก ไม่ควรทำ�อย่�งนี้ ตอนนี้ปัญห�ของอ�ตม�ก็

คอืเข�่ มปีญัห�นดิหนอ่ย เวล�นัง่กเ็ลย ออกจะ (พระภกิษทิุเบตท่ีเป็น

ล่�มประจำ�พระองค์กล่�วเสริมว่�: เนื่องจ�กทรงมีปัญห�เกี่ยวกับเข่� 

เลยดจูะมปีญัห�เกีย่วกบัน้ำ�หนกั เวล�ประทบันัง่กมี็ปญัห�) เวล�ทีเ่ร�

รบัศลีของพระภกิษ ุเจ�้อ�ว�สและพระอ�จ�รยท์ีท่ำ�พธีิ (พระกรรมวา- 

จารย์ - ผู้แปล) ถ้�ในที่นั้นมีอยู่ละก็ ก็ต้องมีพระภิกษุ ๑๐ รูป ในพิธี

ที่เร�รับศีลของภิกษุ ถ้�ไม่มี อย่�งน้อยก็ต้อง ๕ รูป

เม่ือไม่น�นม�น้ี ตอนต้นปีน้ี อ�ตม�ติดว่� ท่ีส�รน�ถ มห�วิทย�ลัย

ทิเบตของเร� (The Central University of Tibetan Studies [CUTS] - ผู้

แปล) ตอนนี้ เร�เพิ่งจะพัฒน�มห�วิทย�ลัยที่นั่น เร�ได้มีก�รประชุม

ใหญ่ มีพระภิกษุจ�กพม่� จ�กไทย จ�กศรีลังก� และทิเบต และจีน 

เร�มีก�รพูดคุยกัน ก�รประชุมกันแบบนี้เป็นเรื่องสำ�คัญอย่�งม�ก 

สำ�คัญม�กจริงๆ เม่ือตระหนักอย่�งชัดเจนถึงคว�มแตกต่�งของประเทศ

แล้ว โดยพื้นฐ�นแล้วก็เหมือนกัน ไม่เช่นนั้น พวกเร�ก็จะห่�งเหินกัน

ไปหน่อย แล้วข้อมูลผิดๆ ก็จะสร้�งคว�มเข้�ใจผิดกัน ซึ่งเป็นเรื่อง

น่�เสียด�ยม�ก

พูดตรงๆ เลย การติดต่อของอาตมากับชาวคริสต์ยังดีกว่า 

การติดต่อกับชาวพุทธ นี่คือข้อเท็จริง ช�วพุทธจีน หรือช�วพุทธ



๑๙๑

สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย

เก�หลี ช�วพุทธเวียดน�ม ช�วพุทธญี่ปุ่น ที่เป็นส�วกฝ่�ยสันสกฤต 

ก็ใกล้ชิดกว่�สักหน่อย แต่สาวกในฝ่ายบาลีก็เหินห่างกันหน่อย 

อาตมาคิดว่านี่ไม่ควรเกิดขึ้น ดังนั้นอ�ตม�จึงยินดีอย่�งยิ่งที่ตอนนี้มี

กลุ่มคนไทยม�ที่นี่ และมีพระภิกษุด้วย อ�ตม�ชื่นชมจริงๆ

และเมื่อไม่น�นม�นี้ที่มห�วิทย�ลัยบอมเบย์ ตอนที่อ�ตม�ไป

บรรย�ย มีพระอยู่ด้วย พระนักศึกษ�จ�กพม่� อ�ตม�ก็ได้พูดคุย

กับพวกท่�น พวกท่�นกระตือรือร้นม�กที่จะเรียนคัมภีร์พุทธศ�สน� 

สันสกฤต อ�ตม�เลยแนะนำ�ให้พวกท่�นม�ที่มห�วิทย�ลัยของเร�ที่

ส�รน�ถบ่อยๆ ที่สารนาถ มหาวิทยาลัยเองนั้น เราก็กำาลังคิดกันว่า

จะมีภาควิชาเก่ียวกับบาลีศึกษา และต่อไปก็มีภาษาพม่า และภาษาไทย 

วิชาเหล่าน้ี พวกเรากำาลังคิดกันอยู่ เพ่ือท่ีว่า ในท่ีสุด มหาวิทยาลัย  

จะเป็นการศึกษาพุทธศาสนานานาชาติ น่ีสำาคัญมาก การติดต่อของ

พวกเรานั้นสำาคัญมากในอนาคต

ในอดตี เมือ่เรามกีารประชมุกบันกัวทิยาศาสตร ์องคก์รไมด์แอนด์

ไลฟ์ (Mind & Life Institute) มีก�รประชุมเกิดขึ้น มีพระในส�ย

เถรว�ทได้รับเชิญอยู่สองส�มครั้ง แต่ไม่ใช่คนเอเชีย เป็นช�วอังกฤษ 

ช�วอังกฤษบ�งคนที่บวชในส�ยเถรว�ท อ�ตม�คิดว่�มี ๒ รูป ๑ หรือ 

๒ รูป ม�ร่วมอยู่สองส�มครั้ง ในที่สุด ก�รประชุมของอ�ตม�กับ 

นักวิทย�ศ�สตร์ ก�รสนทน�กับนักวิทย�ศ�สตร์สมัยใหม่ อ�ตม�คิด

ว่�ยินดีต้อนรับพระนักวิช�ก�รจ�กประเทศไทย และจ�กพม่� อ�ตม�

ไม่รู้สินะ ย�กกว่�อีก คนไทยดีกว่� ง่�ยกว่� ใช่ไหม จนถึงตอนนี้

แตก่�รไปเยีย่มประเทศพม�่ของอ�ตม� ไมเ่ลย เพร�ะเปน็ประเทศ

พุทธ แล้วศรีลังก� ไม่เลย เพร�ะเป็นประเทศพุทธ ส่วนไทย ช่วง

ทศวรรษ ๖๐ ได้ อ�ตม�เคยไป ในที่สุดพอไทยสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์

ด้�นก�รพัฒน�กับสหภ�พโซเวียตและส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนแลว้ ก�ร

ไปเยีย่มของอ�ตม�กเ็ปน็ไปไม่ไดเ้ลย กเ็ร่ืองมันซับซ้อน ก็อย่�งน้ีแหละ 

ไม่เป็นไร ไม่มีปัญห� อย่�งไรก็ดี ท่ีสำ�คัญในหมู่พ่ีน้องพทุธศ�สนกิชน คอื
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เร�จำ�เป็นต้องมีก�รติดต่อสัมพันธ์กันให้ม�กขึ้น จบแล้วนะ

ออ้ การสนทนากบัทา่นพทุธทาส กก็�รปฏบิตัธิรรมของพทุธทัว่ไป 

คดิว�่นะ ตอนนีอ้�ตม�จำ�ร�ยละเอยีดก�รพดูคยุไม่ไดแ้ลว้ แตอ่�ตม�

รู้สึกว่� ท่านพุทธทาสนำาเสนอเรื่องสุญญตาในแบบปรัชญาของสำานัก

จิตตมาตร อ�ตม�จำ�ได้ล�งๆ ว่� ท่�นได้ข้อมูลเกี่ยวกับสุญญต�แบบ

สำ�นกัจติตม�ตร ผ�่นแหลง่ขอ้มลูภ�ษ�จนี เพร�ะว�่ในเมอืงจนี ทศันะ

ท�งปรัชญ�และคัมภีร์ของสำานักจิตตมาตรยังคงมีอยู่ คัมภีร์ของท่าน

นาคารชุนก็มีอยู่ที่นั่นเช่นกัน และคัมภีร์ของท่านจันทรกีรติ (Chan-

drakirti) กม็อียูท่ีน่ัน่ดว้ย แตท่ีส่ำ�คญัม�กกค็อือรรถกถ�ทีอ่ธบิ�ยคมัภรี์

ของท�่นจนัทรกรีตไิมม่กี�รแปล มแีตใ่นภ�ษ�ทเิบตเท�่นัน้ ตอนนีช้�ว

จีนบ�งคน ด้วยคว�มร่วมมืออย่�งเต็มที่จ�กฝ่�ยเร� 

ตอนนี้เร�กำ�ลังแปลคัมภีร์ท�งปรัชญ�ที่สำ�คัญบ�งเล่มที่มีแต่ใน

ภ�ษ�ทเิบต ไมม่ใีนภ�ษ�จนี ตอนนีเ้ร�กำ�ลงัเร่ิมตน้ก�รแปลเปน็ภ�ษ�

จีน ภ�ษ�ญี่ปุ่น อย่�งนี้แหละ 

คำ�ถ�มต่อไป

คำาถาม ๘ 

คนไทย

การทีฝ่า่พระบาทสละตำาแหนง่กษตัรยิ ์จะสนบัสนนุสถานะ
ของทิเบตในเวทีโลกอย่างไร
องค์ด�ไลล�มะ

ไม ่ทีจ่รงิแลว้ เปน็เวล�ม�น�นแลว้ ทีอ่�ตม�เข�้ไปเกีย่วขอ้ง และ

น�่เสยีด�ย ทีร่ฐับ�ลจนีมักจะบอกว�่ไม่มีปญัห�เกีย่วกบัทเิบต แตเ่ปน็

ปญัห�เก่ียวกับองค์ด�ไลล�มะ ตอนนีอ้�ตม�เกษยีณแลว้ คณะรฐับ�ล

ของทิเบตจะดำ�เนินก�รต่อตอนนี้อ�ตม�จึงคอยดูว่�จีนจะว่�อย่�งไร 

พวกคอมมิวนิสต์จะว่�อย่�งไร 

แลว้เหตผุลหลกั ประเพณทีีส่บืทอดมา ๔ ศตวรรษ นัน่คอื สถาบัน
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องคด์าไลลามะในฐานะประมขุของทเิบตทัง้ทางโลกและทางธรรมเปน็

อำานาจทางโลกและทางธรรม ตอนนี ้ประเพณ ี๔ ศตวรรษนีจ้ะตอ้งยตุิ

ลง นี่คือคว�มรู้สึกของอ�ตม� เพื่อที่จะพัฒน�ประช�ธิปไตยได้อย่�ง

เต็มที่ ประเพณีนี้จะต้องยุติ 

อ�ตม�ไม่ชอบจุดจบแบบอียิปต์ ท่ีเกิดจ�กก�รเดินขบวนประท้วงของ

ประช�ชน น่ันเป็นก�รเส่ือมเสียเกียรติจริงๆ หรือเพร�ะถูกแรงกดดันใดๆ 

น่ันไม่ดี ก�รยุติประเพณีท่ีมีม� ๔ ศตวรรษ โดยคว�มสมัครใจ อย่�งมี

คว�มสุข และอย่�งภ�คภูมิใจ อ�ตม�รู้สึกว่�ส่ิงน้ี ตัวมันเองน้ันเป็นก�ร

สนองพระคุณองค์ด�ไลล�มะองค์ก่อนๆ ถ้�สถ�บันน้ีจะจบลงเพร�ะเส้ือ

แดง หรือเส้ือเหลือง น้ันไม่ใช่เร่ืองดี ดังน้ัน จริงๆ แล้ว อ�ตม�ต้องก�รให้

รัฐบ�ลทิเบตได้พัฒน�ไปเป็นประช�ธิปไตยอย่�งเต็มท่ี ตร�บใดท่ีอ�ตม�ยัง

ดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ ในท�งคว�มรู้สึกหรือในท�งจิตใจแล้ว ประช�ชนยังคงรู้สึก 

ยังคงคอยมองห�อ�ตม�อยู่ และพวกเข�อ�จจะไม่ใช้ศักยภ�พของตัวเอง

อย่�งเต็มท่ี ตร�บใดท่ีอ�ตม�ยังคงรับภ�ระรับผิดชอบ โดยไม่ได้ต้ังใจ โดย

ไม่รู้ตัว มันก็จะเป็นอุปสรรคสำ�หรับก�รพัฒน�ประช�ธิปไตยได้อย่�งเต็มท่ี 

คว�มหม�ยเป็นอย่�งน้ี

ง�นจริงๆ ก็ไม่ได้เปล่ียนแปลงไปม�กอะไร เพร�ะว่�ในช่วง ๑๐ ปี 

ท่ีผ่�นม� อ�ตม�อยู่ในฐ�นะก่ึงเกษียณอยู่แล้ว ก่ึงเกษียณ ในช่วง ๑๐ ปี

ท่ีผ่�นม� เพร�ะว่�ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ พวกเร�ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รจัด

ให้มีผู้นำ�ท�งก�รเมืองจ�กเลือกต้ังได้แล้ว ก�รตัดสินใจท้ังหมด คว�ม 

รับผิดชอบท้ังหมด ก็กระทำ�โดยผู้นำ�น้ัน อ�ตม�จะยังคงเสมือนกับท่ี

ปรึกษ� ตอนน้ีก็เกษียณอย่�งสมบูรณ์แล้ว อ�ตม�ส�ม�รถทุ่มเทให้กับ

พันธกิจอ่ืนๆ ๒ ประก�ร คือก�รส่งเสริมคุณค่�ของมนุษย์ และก�รส่ง

เสริมคว�มกลมเกลียวระหว่�งศ�สน� และบ�งคร้ังบ�งคร�ว ถ้�อ�ตม�

เป็นท่ีต้องก�รอย่�งม�ก หรือต้องก�รให้เข้�ไปเก่ียวข้อง อ�ตม�ก็พร้อม

เสมอ อย่�งน้ีแหละ ไม่มีปัญห� 

เอ�ล่ะ ขอบใจนะ มีอีกหน่ึงคำ�ถ�มหรือ ถ้�อย่�งน้ันคุณก็ถ�ม
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คำาถาม ๙ 

คนไทย

หากฝ่าพระบาทจะกลับมาเกิดใหม่ในชาติหน้า พระองค์
ตั้งพระทัยจะเกิดเป็นใคร หรือเป็นอะไร
องค์ด�ไลล�มะ

บ�งครั้ง อ�ตม�ก็เคยพูดว่� ก็เป็นไปได้ที่จะเกิดใหม่เป็นผู้หญิง 

ห�กว่�พระสงฆ์ท่�นยอม เพร�ะว่�ในธรรมเนียมของทิเบต ล�มะ 

ชั้นสูงที่กลับม�เกิดใหม่เป็นผู้หญิง ในช่วงกว่� ๗๐๐ ปีที่ผ่�นม�  

ก็มีอยู่ ดังน้ัน ห�กพวกท่�นอนุญ�ต อ�ตม�ก็เคยบอกใครๆ ด้วยว่�

ขณะน้ี พวกเร� เท่าที่พวกเราสังเกตช่วงสองสามศตวรรษท่ีผ่านมา 

มีการหลั่งเลือดกันหลายคร้ัง มีความรุนแรงหลายคร้ัง ความรุนแรง

เหล่านี้ ไม่ใช่เป็นเพราะขาดการศึกษา ไม่ใช่เพราะขาดเทคโนโลยี 

แต่การศึกษาและเทคโนโลยี โดยตัวของมันเองนั้น ขยายความ

รุนแรงให้มากขึ้น การทำาลายล้างมากขึ้น และความทุกข์ยากมากขึ้น 

ทำาไมกัน

โดยหลักๆ คว�มรู้สึกกรุณ� ในที่นี้ คว�มรู้สึกแบบคว�มใจดีต่อ 

ชวีติอ่ืนๆ ดงันัน้ นอกจ�กก�รศกึษ� อ�ตม�หม�ยคว�มว�่โดยใชก้�ร

ศึกษ� เราต้องเพิ่มการศึกษาเกี่ยวกับการมีจิตใจอ่อนโยนด้วย ไม่ต้อง

พดูถงึพระพทุธเจ้� ไม่ตอ้งพดูถงึพระเยซู ไม่ตอ้งพดูถงึพระมะหะหมดั 

เพยีงแคใ่ชจ้ติสำ�นกึและสิง่ทีค่น้พบท�งวทิย�ศ�สตร ์ดว้ยวธินีี ้เราตอ้ง

ให้การศึกษาผู้คน ต้องบอกให้เขารู้เกี่ยวกับความกรุณา 

ในแง่นี้ผู้หญิง ในทางชีววิทยาแล้ว มีความรู้สึกไวต่อความเจ็บ

ปวดของผู้อ่ืน นักวิทย�ศ�สตร์เคยทำ�ก�รศึกษ�ไว้ มีคน ๒ คน  

ผู้หญิงกับผู้ช�ย ๒ คน ดูภ�พหรืออะไร ที่มีคนกำ�ลังอยู่ในเหตุก�รณ์

ที่เจ็บปวด ก�รตอบสนองของผู้หญิงนั้นรุนแรงกว่�และเห็นได้ชัดเจน 

แม้แต่สุนัข หรือนก ตัวแม่จะเอ�ใจใส่ต่อลูกอย่�งเต็มที่จริงๆ นกก็

เป็นแบบนี้เหมือนกัน มนุษย์เร�ก็เช่นเดียวกัน
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ครั้งหนึ่ง ในขณะที่นั่งเครื่องบินเดินท�งไกล อ�ตม�คิดว่�จ�ก

โตเกยีวไปซ�นฟร�นซิสโก หรืออะไร ในกลุม่ผูโ้ดยส�รนัน้ กม็สี�มภีรย� 

และลูก ๒ คน คนหนึ่งอ�ตม�คิดว่�เป็นเด็กช�ย อีกคนเป็นท�รกผู้

หญิง อ�ตม�ไม่รู้สิ คนหนึ่งยังเล็กม�ก อีกคนหนึ่งอ�ตม�คิดว่� อ�ยุ

ร�ว ๕ ปี ๕-๖ ปี ร�วๆ นั้น

ในตอนแรก ลูกคนโตก็วิ่งไปวิ่งม� ร้องตะโกน แต่คนเล็กก็ร้องไห้

อยู่เรื่อย ตอนแรก พ่อ พ่อที่ยังหนุ่มอยู่ และแม่ที่ยังส�ว ทั้งคู่ช่วยกัน

ดูแลลูก โดยเฉพ�ะคนเล็ก ร�วๆ เที่ยงคืน พ่อก็หลับไปเสียแล้ว ส่วน

แม่ ทั้งคืนนั้น ไม่ได้นอน แต่ดูแลลูกเล็ก เช้�วันต่อม� นัยน์ต�ของพ่อ

กป็กต ิแตต่�ของแมเ่ปน็สแีดงไปแลว้ อ�ตม�สงัเกตว�่ ระหว�่งพอ่กบั

แม่ แม่นั้นยอมเสียสละคว�มสบ�ยของเธอเองจริงๆ เพื่อที่จะดูแลลูก 

นี่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับศ�สน� แต่เป็นปัจจัยท�งชีววิทย�

บ�งคร้ังอ�ตม�ก็พูดในท่ีส�ธ�รณะว่� ส่วนมากแล้ว ผู้กล้าหาญน้ัน 

ผู้กล้าหาญหมายถึงนักฆ่า ฆ่าคนนับพันๆ คน เราก็มักจะเรียกว่าผู้

กล้าหาญ และผู้กล้าหาญส่วนใหญ่ก็คือผู้ชาย แม้แต่ทุกวันนี้ คนฆ่�

สตัวท่ี์เชือดคอสตัว ์ส่วนม�กแลว้กเ็ปน็ผูช้�ย ไมใ่ชห่รือ บ�งท ีก�รฆ�่

ปล� อ�ตม�คิดว�่ คนเปน็แม่ในครอบครัว อ�จจะเปน็ผูเ้ชีย่วช�ญ ใน

เมืองไทย อ�ตม�ไม่รู้ว่�เป็นอย่�งไร แต่ในเมืองจีน พวกเข�ชอบพวก

แมลงเล็กๆ งู แล้วก็ปล�ด้วย มีปล�ม�ก ในเมืองไทยก็มีปล�กับกุ้ง

ม�กเหมือนกัน โดยทั่วไปแล้ว คนไทยคิดว่�สัตว์พวกนี้มีสิทธิที่จะพ้น

ทุกข์หรือเปล่�

นี่อ�ตม�คิดว่� เร�ต้องคิดกันแบบนี้ ศ�สน�เชนนั้น อ�ตม�คิด

ว่�ดีม�กเลย มีก�รเค�รพชีวิตทุกรูปแบบ ถ้�เร�ค่อยๆ เออ อ�ตม�

มีเรื่องจะเล่� ชาวทิเบตบางคนอพยพไปอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย 

ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ชาวทิเบต ๑,๐๐๐ คน ที่รัฐบาลอเมริการับไป

อย่างถูกกฎหมาย ข้าราชการบางคนก็ไปด้วย ต่อมาอาตมาพบพวก

เขาบางคน คนหนึ่งบอกว่า ในตอนแรกก็ทำางานในวิทยาลัย ทำางาน
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ในโรงครัว ทำางานล้างผัก เขากับภรรยา ต่างก็เป็นชาวพุทธ ตอนที่

พวกเขาล้างผัก แล้วพบแมลง หรือหนอน พวกเขาก็เอาหม้อออกมา 

แล้วจับพวกนั้นใส่หม้อ หลังจากนั้น ก็ไปที่ที่มีต้นผัก แล้วก็ค่อยๆ 

วางแมลงลงอย่างระมัดระวัง ในตอนแรก คนอื่นๆ ที่ทำางานในครัว 

ก็ประหลาดใจว่าทำาไมคุณถึงทำาอะไรเกินหน้าที่ ทำาไมล่ะ ต่อมา

ในที่สุด พวกเขาบางคนก็ทำาตาม พอพวกเขาพบแมลง ก็จับไปใส่ 

หม้อไว้ ดังนั้น คนหนึ่งคนสามารถส่งอิทธิพลทำาให้คนอีกหลายคน

เอาใจใส่กับแมลง

ครั้งหนึ่ง อ�ตม�นั่งเครื่องบินจ�กเมืองหนึ่งของอินเดียไปอีก

เมืองหนึ่งในภ�คตะวันออกของอินเดีย เที่ยวบินนั้นได้หยุดที่ที่แห่ง

หนึ่ง คือเครื่องบินออกจ�กเดลี แล้วหยุดพักที่ที่แห่งหนึ่ง ในระหว่�ง

ท่ีแวะพักนั้นช�วตะวันตก นักท่องเที่ยวคนยุโรปคนหนึ่งก็เข้�ม�  

ในขณะท่ีเร�คอย ช�วตะวันตกบ�งคน ช�วยุโรป ก็ม�ห�อ�ตม� 

และคุยกัน แล้วยุงตัวหนึ่งบินเข้�ม� แล้วผู้หญิงคนหนึ่ง ก็ทำ�อย่�งนี้

ทันที (ทรงตบพระหัตถ์) อ�ตม�ตะโกน ไม่ ไม่ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็

สัญญ�ว่� ต่อจ�กนี้ไปเธอจะไม่ฆ่�ยุงอีก

เห็นไหม ท่าทีของเราต่อชีวิตอื่นนั้น เป็นอะไรที่อาตมาเห็นว่า

สำาคัญมาก คนที่ไม่มีความรู้สึกเอาเลยต่อชีวิตอื่นๆ ก็จะฆ่าสัตว์ สิ่ง

อื่นๆ แล้วกับมนุษย์ก็เหมือนกัน สัตว์เหล่�นี้ ร้องตะโกน ดิ้นรน แสดง

ให้เห็นชัดเจนว่�เจ็บปวด แต่ไม่สนใจ ไม่มีคว�มรู้สึก แล้วกับมนุษย์

ก็ทรม�น ทุบตี ตะโกนใส่ คนอย่�งนี้รู้สึกยินดีด้วยซ้ำ�ไป ไม่มีคว�ม

รูส้กึใสใ่จกบัคว�มเจบ็ปวดของคนอ่ืน อ�ตม�คดิว�่ เร�ตอ้งแสดงออก 

เราตอ้งเผยแพรแ่นวคดิวา่ดว้ยอหงิสา ไม่ใชท่ีมี่ตอ่มนษุยเ์ท�่นัน้ แตต่อ่

สัตว์ชนิดอื่นๆ ด้วย ที่ดีที่สุดคือมังสวิรัตินิยม เร�ต้องส่งเสริม

อ�ตม�เอง ในปี ๒๕๐8 ได้เลิกฉันเน้ือ ไข่ ปล� เป็นมังสวิรัติบริสุทธ์ิ 

จ�กน้ัน เป็นเวล�ร�ว ๒๐ เดือนท่ีอ�ตม�ฉันมังสวิรัติบริสุทธ์ิ แล้ว เพ่ือน

ช�วอินเดียของอ�ตม�บ�งคน เพร�ะคำ�แนะนำ�ของพวกเข� อ�ตม�ฉัน
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ครีมม�ก ฉันน้ำ�นมม�ก ฉันถั่วม�ก อ�ตม�ก็เลยมีปัญห�เกี่ยวกับถุง

น้ำ�ดี ร่�งก�ยอ�ตม�กล�ยเป็นสีเหลือง เล็บอ�ตม�เป็นสีเหลือง ต�

ก็เป็นสีเหลือง บ�งคร้ังอ�ตม�อธิบ�ยว่� อ�ตม�ในตอนนั้นได้กล�ย

เป็นพระพุทธเจ้�ที่มีชีวิตไปแล้วจริงๆ เป็นพระพุทธเจ้�สีเหลืองอร่�ม 

ไม่ใช่เพร�ะก�รปฏิบัติธรรม แต่เป็นเพร�ะโรค

แลว้หมอทเิบต แลว้กห็มออ�ยรุเวทดว้ย พวกเข�แนะนำ�ใหอ้�ตม�

กลับไปฉันอ�ห�รอย่�งเดิม แต่อย่�งไรก็ดี ชุมชนทิเบตในอินเดียได้

สนับสนุนให้สถ�บันวัดใหญ่ๆ ให้โรงครัวกล�งเลิกทำ�อ�ห�รชนิดไม่

มังสวิรัติโดยสิ้นเชิง ให้บริก�รแต่อ�ห�รมังสวิรัติ สำ�หรับคนแต่ละคน 

ก็แล้วแต่เข� ดังนั้นเร�กำ�ลังส่งเสริมมังสวิรัตินิยม 

ในเมอืงไทยกม็บี�งขบวนก�รนี ่นีส่ำ�คญัม�ก และอ�ตม�กป็ระทับ

ใจม�ก มีพระรูปหนึ่งที่ปกป้องต้นไม้ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม เอ�จีวร ผ้�

เหลืองผูกกับต้นไม้ วิเศษม�ก พวกเร�พระสงฆ์ในพุทธศ�สน�ควรจะ

ทำ�หน้�ที่ในสังคมให้ขันแข็งม�กขึ้น

เมื่ออ�ตม�ไปเมืองไทยครั้งแรก พระสังฆร�ชองค์ก่อน อ�ตม�

จำ�พระน�มท่�นไม่ได้ (สมเด็จพระอริยวงศ�คตญ�ณ สมเด็จพระ-

สังฆร�ช (จวน อุฏฐ�ยี) - ผู้แปล) อ�ตม�ไปครั้งแรกปี ๒๕๑๐ 

อ�ตม�ได้สนทน� อ�ตม�มีโอก�สได้เข้�เฝ้�พระสังฆร�ช ก็ได้ทูล

ท่�นว่� พระและแม่ชีของศ�สน�คริสต์นั้นอุทิศตัวอย่�งม�กในก�ร

บริก�รสังคมในแง่ก�รศึกษ� ในแง่สุขภ�พ พวกเร�พระสงฆ์ใน

พุทธศ�สน�ควรจะทำ�หน้�ที่ในสังคมให้ขันแข็งกว่�นี้ ในแง่ของก�ร

บริก�รสังคมในท�งก�รศึกษ�และท�งสุขภ�พ อ�ตม�คิดว่�ถูกต้อง 

พระสังฆร�ชตรัสกับอ�ตม�ว่�พระควรจะอยู่ห่�งสังคม พระควร

อยู่แต่ในวัด แบบนี้เหม�ะสมกับพระ ไม่ว่�อย่�งไร อ�ตม�คิดว่�  

พวกเร�ควรคิดว่�พระควรจะทำ�หน้�ที่ อย่�งน้อย อ�ตม�คิดว่�พระ

ควรจะจัดให้มีชั้นเรียนในวัด มีครูจ�กนิก�ยต่�งๆ ม�สอนว่�พุทธ- 

ศ�สน�คืออะไร
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เช่นเดียวกัน มีครั้งหนึ่ง ขอพูดตรงๆ กับพวกคุณกลุ่มคนไทยนะ 

มีครั้งหนึ่ง อ�ตม�คิดว่�หล�ยปีม�แล้ว คิดว่�ม�กกว่� ๑๕ ปีแล้ว มี

นักเรียนไทยบ�งคนม�เรียนที่มห�วิทย�ลัยจันทิก�ร์ห (Chandigarh 

University) พวกเข�ม�พบอ�ตม� และเล�่ว�่ พวกเข�ไมท่ร�บว�่พทุธ- 

ศ�สน�คืออะไร และวดัไทย พระไมส่อนนกัเรยีน เวน้แตว่�่คณุจะไปที่

วัดและถ�ม ไม่อย่�งนั้นแล้ว ไม่มีใครสอนพุทธธรรมในโรงเรียน พวก

เข�บอกกับอ�ตม� อีกด้�นหนึ่งในโรงเรียนของมิชชันน�รีคริสเตียน 

ครูในโรงเรยีนจะสอนศ�สน�คริสต ์แตน่กัเรียนช�วพทุธ ไมม่ใีครสอน

พวกเข�เกี่ยวกับพุทธศ�สน� นี่อ�ตม�คิดว่�สำ�คัญม�ก 

บ�งที อ�ตม�คิดนะ ถ้าพระทำาหน้าที่อย่างเข้มแข็งมากขึ้นใน

ด้านการศึกษา วิกฤตเสื้อแดงเสื้อเหลือง บางทีก็อาจจะน้อยกว่านี้ 

เข้�ใจไหม อ�ตม�จึงคิดว่�ไม่พอหรอก เพียงแค่ออกจ�กครอบครัว

ไปสองส�มเดือน ไปอยู่วัด บ�งทีปีหน่ึงหรือสองปี อ�ตม�คิดว่�ไม่พอ 

ในโรงเรียนรัฐบาล ควรจะมีการสอนแก่นของพุทธธรรม เพื่อที่จะ

เปลี่ยนแปลงสังคม ไม่ใช่โดยผ่านวัด คุณทำาไม่ได้หรอก ต้องผ่าน

การศึกษาเท่านั้น

ดังนั้น พระในพุทธศาสนาควรจะมีหน้าที่อย่างแข็งขันมากขึ้นใน

ด้านการศึกษา ไม่จำ�เป็นที่พวกท่�นจะไปที่โรงเรียน แต่อ�ตม�คิดว่� 

บ�งครัง้บ�งคร�วท�่นกส็�ม�รถจดัก�รอบรมครูขึน้ในวดั อธบิ�ยเกีย่ว

กับพุทธธรรม เกี่ยวกับอหิงสธรรม เกี่ยวกับคว�มกรุณ� เมตต� เหล่�

นีอ้�ตม�คิดว�่สำ�คัญ แตก่แ็นน่อน นีเ่ปน็เพยีงขอ้แนะนำ�เลก็ๆ นอ้ยๆ 

เท�่นัน้ ทัง้หมดกข็ึน้กบัพวกคณุ ถ�้คณุรู้สกึว�่ใชไ้ด ้กอ็�จจะรบัไป ถ�้

คุณคิดว่�ไม่สำ�คัญก็ลืมมันเสีย ไม่มีปัญห�หรอก 

ขอบใจม�ก
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สนทนาว่าด้วยธรรมาธิปไตย

กับ ศาสตรจารย์ พระภิกษุ ซัมดอง รินโปเช

อดีตนายกรัฐมนตรีรัฐบาลทิเบตพลัดถิ่น

ณ ธรรมศ�ล� ประเทศอินเดีย

๑๕ มีน�คม ๒๕๕๔

ประช� หุต�นุวัตร : ในฐ�นะตัวแทนของคณะช�วไทย

กร�บนมัสก�รพระคุณเจ้�

ในฐ�นะกลุม่คนไทยทีส่นใจในประเดน็ทเิบตและพทุธศ�สน�พวก

เร�รูส้กึขอบคุณท่ีท่�นสละเวล�อนัมคี�่ใหแ้กพ่วกเร� เร�ทร�บว�่ท�่น

กำ�ลังมีภ�รกิจที่สำ�คัญยิ่งในฐ�นะน�ยกรัฐมนตรี เร�ต้องขออภัยที่

รบกวนท่�นด้วยเรื่องเล็กน้อย 

อย่�งท่ีท่�นอ�จจะพอทร�บ ว่�พวกเร�คนไทยกำ�ลังเผชิญประเด็น

ท่ีร้�ยแรงเกี่ยวกับก�รทดลองของเร�เกี่ยวกับประช�ธิปไตยเสรี

ในช่วงสองส�มทศวรรษที่ผ่�นม� พอเร�ทร�บว่� ท่�นได้ทดลอง

ประช�ธิปไตยอีกรูปแบบหนึ่งที่นี่ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่�นม� เร�จึงอย�ก

จะเรียนรู้ประสบก�รณ์ของท่�น 

ข้อแรกคือ หลักการของการเมืองแบบไร้พรรคการเมืองคืออะไร 

ทั้งท่ีเป็นหลักการแบบพุทธและที่ไม่ใช่แบบพุทธ ประการท่ีสอง  

จากประสบการณ์ ๑๐ ปี ผลที่ได้รับคืออะไร ข้อดีและข้อด้อย 

ของการปฏิบัติแบบนี้คืออะไร และประการที่สาม ในการรับมือกับ 

สิ่งท้าทายต่างๆ ที่เรากำาลังเผชิญอยู่นั้น ท่านมีวิสัยทัศน์หรือข้อคิด

อย่างไร และท้ายที่สุด หากจะประยุกต์แนวคิดนี้ ในสังคมที่ใหญ่ขึ้น 

ในรัฐชาติแบบสังคมไทย ท่านจะมีข้อแนะนำาหรือข้อเสนอแนะ

อย่างไร เพื่อท่ีจะไม่ต้องใช้เวล�ม�กกว่�นี้ กระผมขอเรียนเชิญ

พระคุณเจ้�ได้กล่�วแก่พวกเร�
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ศ�สตร�จ�รย์ พระภิกษุ ซัมดอง รินโปเช

ก่อนอื่น อ�ตม�ขอต้อนรับทุกท่�นยังเมืองธรรมศ�ล� ครั้งนี้เป็น

ครั้งแรกท่ีกลุ่มพุทธศ�สนิกชนกลุ่มใหญ่จ�กประเทศไทยม�ยังเมือง

ธรรมศ�ล� ซึ่งมีพระภิกษุ ภิกษุณี รวมด้วย แน่นอนว่�เร�เคยต้อนรับ

คนที่ม�เป็นกลุ่มเล็กๆ ม�ก่อนนี้ ที่ม�ฟังก�รบรรย�ยและฟังคำ�สอน

จ�กองค์ด�ไลล�มะ และครั้งนี้พวกคุณม�กันจำ�นวนม�ก

เมืองธรรมศ�ล�เป็นเมืองที่ลำ�บ�ก ถนนก็ไม่ดี ที่พักก็ไม่ดีและ

ร�ค�ก็แพง คุณอ�จจะพบกับคว�มไม่สะดวกสบ�ยและคว�มย�ก

ลำ�บ�กหล�ยอย่�ง แต่กระนั้น พวกคุณก็ตัดสินใจจะม�และเข้�ร่วม

รับฟังเทศน์จ�กองค์ด�ไลล�มะ และเที่ยวชมเมือง

คุณประช� เพื่อนของอ�ตม�ได้ถ�มคำ�ถ�มที่เป็นเรื่องใหญ่ 

และอ�ตม�ไม่ทร�บว่�จะรับมือกับคำ�ถ�มเกี่ยวกับประช�ธิปไตย 

และประสบก�รณ์ของเร� และประสบก�รณ์ของพวกคุณเกี่ยวกับ

ประช�ธิปไตยเสรีนี้อย่�งไร ทั้งหมดนี้เป็นหัวข้อใหญ่ม�ก และ

อ�ตม�อ�จจะไม่ส�ม�รถตอบได้ดีพอ

เมื่อ ๒,๕๐๐ ปีก่อนนี้ เมื่อพระพุทธเจ้�ปร�กฏขึ้นในดินแดนแห่ง 

อินเดียนั้น ก็ได้มีส�ธ�รณรัฐเล็กๆ หล�ยแห่งอยู่แล้ว และที่ใหญ่ที่สุด

และมชีือ่เสยีงทีส่ดุกค็อืแควน้ไพศ�ล ีในเวล�นัน้ ช�วแควน้ไพศ�ลกีไ็ด้

มกี�รปกครองของประช�ชน มีรัฐ�ภบิ�ลของประช�ชนจริงๆ ซ่ึงรัฐ�ภิ

บ�ลน้ัน ก็เป็นประช�ธิปไตยท่ีสมบูรณ์แบบกว่�ประช�ธิปไตยแบบตะวัน

ตกในทุกวันน้ี ลักษณ�ก�รของลัทธิเสรีนิยมน้ีโดยพ้ืนฐ�นแล้วมีร�กฐ�นม�

จ�กแนวคิดท�งเศรษฐกิจ ไม่ใช่แนวคิดท�งก�รเมืองล้วนๆ 

พระพทุธเจ้�ไมไ่ดท้รงกล�่วไวใ้นร�ยละเอยีดว�่รัฐควรจะใชร้ะบบ

ก�รเมืองแบบใด โดยพื้นฐ�นแล้ว พุทธศ�สน�มุ่งหม�ยไปที่นิพพ�น 

ไมใ่ชมุ่ง่หม�ยทีโ่ลกน้ี ดงันัน้พระพทุธเจ�้จงึไม่ไดท้รงอธบิ�ยใหช้ดัเจน

ว่�ควรจะใช้ระบบรัฐแบบใด ถ้�เร�อ่�นพุทธวัจนะและพระสูตรต่�งๆ 

จะพบว�่พระองคจ์ะทรงใหค้ำ�แนะนำ�แกก่ษตัริยท์ีม่�เยอืนพระองคเ์พือ่
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ขอคำ�แนะนำ� พระองคไ์ดต้รสัว�่ “ทา่นตอ้งปกครองรฐัของท่านไปตาม

ธรรมะ นโยบายของท่านจะต้องกำากับด้วยธรรมะ”

นี่เป็นเพียงคำ�กล่�ว ๒ คำ�เท่�นั้น แต่ก็ทำาให้เกิดความคิดที่ 

แผ่กว้างออกไปมากเกี่ยวกับการปกครองโดยการไม่ใช้ความรุนแรง 

การบริหารจัดการรัฐโดยการไม่ใช้ความรุนแรง ความเสมอภาค 

ความเคารพต่อทุกคน นั้น คือเรื่องพื้นฐาน

และแน่นอนว่� พระองค์ได้ทรงกำาหนดกฎระเบียบอย่างละเอียด

สำาหรับภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์ ภิกษุสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์นั้นไม่ได้มี 

ผู้มีอำ�น�จเพียงคนเดียว จะมีสังฆนายก หรือสังฆสถาวีระ ที่ถือกัน

ว่าเป็นผู้อาวุโสสูงสุดที่จะดูแลสงฆ์

แต่สังฆกรรมทั้งหมด ไม่ว่�การตัดสินใจใดในนามคณะสงฆ์จะ

ต้องทำาผ่านกระบวนการสังฆกรรม ในระบบสังฆกรรมน้ัน ไม่มีการ

ตัดสินใจใดจะกระทำาได้โดยการตกลงด้วยเสียงข้างมาก แต่จะต้อง

เปน็เอกฉนัท์เสมอ ดงันัน้ บ�งคร้ังกเ็ปน็ก�รย�กทีส่งัฆกรรมหนึง่ๆ จะ

สรุปกันได้ภ�ยในเวล�เป็นวันๆ ในวันแรก พอทำ�กรรมว�จ�แล้ว และ

ไม่ส�ม�รถมีมติเอกฉันท์ได้ จ�กนั้นก็จะต้องให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยเข้�ม�

มีส่วนร่วม มีก�รพูดคุยกับพวกเข� ถกเถียงกับพวกเข� และจ�กนั้น

คณะสงฆ์ก็ม�ประชุมกันอีกครั้ง และพย�ย�มจะลงมติ

คว�มหม�ยก็คือ ความสำาคัญของมติเอกฉันท์ในการตัดสิน

ใจของคณะสงฆ์ เกิดจากความคิดพื้นฐานว่า กระบวนการในการ

ตัดสินใจทั้งกระบวนนั้น อาศัยการอ้างเหตุผลและตรรกะเป็นหลัก 

เมื่อตรรกะที่เป็นเหตุเป็นผลได้พิสูจน์ว่�สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ดี  

ก็ย่อมจะทำ�ให้สม�ชิกของคณะสงฆ์แต่ละคนเห็นต�มด้วย ถ้�คน

หนึ่งคนใดอ้�งเหตุผลที่ต่�งออกไปหรือมีตรรกะที่ต่�งออกไป เข�ก็

อ�จจะโน้มน้�วสม�ชิกคนอื่นในคณะสงฆ์ และกระบวนก�รตัดสินใจ

อ�จจะพลิกกลับได้

ดังนั้น สิ่งที่ดีง�ม คว�มชอบธรรม สิ่งที่ถูกต้องนั้น ก็ควรจะ 
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ถูกต้องและเป็นจริงสำ�หรับคนทุกคน สิ่งที่ดีง�ม จึงควรจะเป็นที่

ประจักษ์และเป็นที่เห็นพ้องต้องกันของสม�ชิกทุกคนในคณะสงฆ์ 

ด้วยหลักเช่นนี้ พระองค์จึงทรงแนะนำ�ให้ใช้มติเอกฉันท์ในสังฆกรรม

ทุกชนิด เรื่องนี้อ�จจะประยุกต์ใช้ไม่ได้ทั้งหมดในก�รบริห�รจัดก�ร

รัฐหรือในรัฐสภ� ก�รจะบรรลุถึงเอกฉันท์น้ันย�กจริงๆ ในโลกทุกวันน้ี 

อ�จจะเป็นเพียงยูโทเปียในอุดมคติ 

นี่คือสิ่งที่คานธีและอาจารย์วิโนพา ภเว (Vinoba Bhave) ซึ่ง

เป็นหัวหน้�ของขบวนก�รสรรโวทัยในอินเดียได้ทำ�ก�รทดลอง ใน

ช่วงเริ่มต้น ขบวนก�รสรรโวทัยนั้น พวกเข�เคยรอกันเป็นวันๆ เพื่อ

ให้ได้มติเอกฉันท์ในก�รตัดสินใจทุกครั้ง ในช่วงชีวิตของวิโนพ� 

พวกเข�ส�ม�รถทำ�แบบนี้ได้ แต่หลังจ�กที่วิโนพ�เสียชีวิต พวก

เข�ไม่ส�ม�รถได้มติเอกฉันท์เวล�ที่พวกเข�ทำ�ก�รตัดสินใจ ดังนั้น 

พวกเข�เลยทำ�ก�รแก้ไขกฎ แทนที่จะเป็นเอกฉันท์ ก็เป็นคำ�ใหม่ 

“ทุกคนยินยอม” จริงๆ แล้วนี่เป็นคำ�ภ�ษ�อินเดีย “สรรพสหมติ” 

สรรพสหมติ หม�ยถึง ทุกคนยินยอม

ต่อม�คำ�นี้ก็เปลี่ยนไปอีก เป็น “สรรพอนุมติ” สรรพอนุมติ 

หม�ยคว�มว่� ไม่มีใครต่อต้�น ไม่มีใครค้�นหรือออกเสียงยับยั้ง คน

คนหนึ่งอ�จจะไม่เห็นด้วยกับก�รตัดสินใจ แต่ก็ยอมให้คนอ่ืนๆ ทำ�

ต�มก�รตัดสินใจนั้น “ฉันจะไม่ต่อต้�น” นั่นหม�ยคว�มว่�ในโลกทุก

วันนี้ ก�รบรรลุถึงมติเอกฉันท์นั้นไม่ใช่เรื่องง่�ย

สิ่งท่ีอ�ตม�จะพูดก็คือ ในประช�ธิปไตยเสรีแบบตะวันตกนั้น 

องค์ประกอบหนึ่งก็คือก�รที่เสียงข้�งม�กครอบงำ�เสียงข้�งน้อย  

และตร�บใดท่ียังมีก�รครอบงำ� ระบบนี้ก็ไม่ใช่ประช�ธิปไตยที่

สมบูรณ์ บ�งส่วนอ�จจะต้องยอมแพ้หรือก้มหัวต่อส่วนที่ใหญ่กว่� 

นั่นหม�ยคว�มว่�จะมีคว�มขัดแย้ง และมีก�รไม่เห็นด้วย แต่ก�รไม่

เห็นด้วยนี้ ถูกลบล้�งไปด้วยอำ�น�จของจำ�นวน และนั่นหม�ยคว�ม

ว่� มันไม่ได้เป็นไปต�มก�รอ้�งเหตุผลหรือตรรกะจริงๆ ดังนั้น  
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ฝ่�ยหน่ึงมีคน ๕๑ คน และอีกฝ่�ยหน่ึงมี ๔๙ คน น่ันหม�ยคว�มว่� 

คน ๒ คนจะเข้�ม�ควบคุม หรือครอบงำ�คน ๔๙ คนที่เหลือ  

คว�มคิดของคน ๔๙ คนไม่มีค่�เม่ือเทียบกับคน ๕๑ คน และ 

คว�มแตกต่�งของจำ�นวนก็เพียงแค่ ๑ หรือ ๒ เท่�นั้น แต่กระนั้น 

นั่นก็ทำ�ให้เกิดคว�มแตกต่�งอย่�งใหญ่หลวง

ดังน้ัน เร�ควรต้องคิดใคร่ครวญให้ดี จริงๆ แล้ว น่ีคือประช�ธิปไตย

อย่�งแท้จริงหรือ หรือว่� น่ีคือเสรีภ�พหรือคว�มเสมอภ�คอย่�งแท้จริง

หรือนิย�มของเสรีภ�พ นิย�มของคว�มเสมอภ�ค เป็นส่ิงสำ�คัญ 

และเป็นส่ิงพ้ืนฐ�นสำ�หรับมนุษย์แต่ละคน

และอีกประก�รหนึ่ง ระบบประชาธิปไตยเสรีแบบสมัยใหม่

นั้น ถ้าคุณพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้ว พื้นฐานของมันก็คือตัวเลือก การ

เปรียบเทียบ และการแข่งขัน มันไม่ใช่ก�รไร้ซึ่งตัวเลือก มันไม่มี

คว�มร่วมมือและก�รทำ�ง�นร่วมกัน ก�รแข่งขันและตัวเลือกนำ�ม�

ซึ่งคว�มขัดแย้งและก�รไม่เห็นด้วยอยู่เสมอ ในระบบหล�ยพรรค

นั้น คุณจำ�เป็นต้องแข่งขันกับพรรคอื่นๆ เพื่อที่จะได้อำ�น�จรัฐอยู่

ในมือโดยผ่�นสิ่งที่เรียกว่�เสียงข้�งม�ก และในกระบวนก�รเลือก

ตั้งนั้น จะมีก�รจงใจส่งเสริมอ�รมณ์ด้�นลบทั้งหล�ยทั้งปวง พวก

เข�จะพูดเรื่องดีๆ ของพรรคตัวเอง และพูดถึงเรื่องชั่วร้�ยของพรรค

คู่แข่ง ข้อโต้แย้งเหล่�นี้อ�จจะอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มจริงต�มก�ร

ตัดสินของพวกเข�เอง แต่เร�ไม่อ�จกล่�วได้ว่�ฝ่�ยน้ีถูก อีกฝ่�ยหน่ึงผิด 

แต่ประช�ชนจำ�เป็นต้องเลือกจ�กพรรคก�รเมือง ๒ หรือ ๓ พรรค หรือ 

ม�กกว่�น้ัน น่ันหม�ยคว�มว่� มีก�รยึดม่ันถือม่ันในพรรคก�รเมืองหนึ่ง 

และคว�มเกลียดชังต่อพรรคก�รเมืองอีกพรรคหนึ่ง

การแขง่ขันแบบนีจ้ะสง่เสรมิอารมณด์า้นลบของมนษุยอ์ยูเ่สมอ นัน่

คือกิเลส แทนที่จะลดกิเลส คุณกลับจงใจส่งเสริมกิเลส คว�มเกลียด 

คว�มรู้สึกแข่งขันที่ว่�คุณต้องชนะและต้องเอ�ชนะอีกฝ่�ยหนึ่ง และ

ท�้ยทีส่ดุ คณุกม็คีว�มรู้สกึแบบมีผูแ้พผู้ช้นะ และคว�มรู้สกึแบบผูแ้พผู้้
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ชนะนี้ จะไม่ยอมให้คุณมีจิตที่กรุณ�ต่อกันและกันได้ และนี่คือข้อเสีย

เบือ้งตน้ของประชาธิปไตยเสรีแบบตะวนัตกสมัยใหม่ ในคว�มเปน็จรงิ

แลว้ มนักไ็มเ่สรเีท�่ไร แตค่อ่นข�้งจะต�ยตวั และคอ่นข�้งจะคับแคบ

และนอกจ�กนี้แล้ว เวล�ที่คุณทำ�ง�นให้กับพรรคก�รเมืองพรรค

หนึ่ง วินัยของพรรคจะลดทอนเสรีภาพในการคิดและเสรีภาพในการ

พูดของคุณ ในระดับประเทศ คุณอ�จจะอ้�งได้ว่�เร�มีเสรีภ�พในทุก

เรื่อง แต่เมื่อคุณเป็นสม�ชิกของพรรค บ�งทีคุณไม่ส�ม�รถพูดอะไร

ท่ีคุณคิด หรืออะไรที่คุณชอบออกม�ได้ ถ้�คุณพูดอะไรที่ขัดแย้งกับ

นโยบ�ยของพรรค คุณก็จะถูกลงโทษ และนี่คือข้อจำ�กัดที่กำ�หนด

โดยพรรคก�รเมือง

แน่นอนว่� ทุกวันนี้ ผู้คนคิดว่�ประช�ธิปไตยแบบระบบหล�ย

พรรคเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดวิธีหนึ่งในก�รปกครองประเทศหรือก�รบริห�ร

จัดก�รรัฐ แต่เร�จำ�เป็นต้องพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบและมีสติว่�มัน

ดำ�เนินก�รไปอย่�งไร 

อ�ตม�มีเพื่อนในกรุงไทเป ซึ่งเป็นศ�สตร�จ�รย์ด้�นรัฐศ�สตร์ 

สอนหนังสืออยู่ในมห�วิทย�ลัยแห่งหนึ่ง เมื่อ ๗ ปีก่อน ตอนที่อ�ตม�

พบเข� ตอนนัน้ไทเปกำ�ลงัเริม่ก�้วขึน้สูร่ะบอบประช�ธปิไตยแบบหล�ย

พรรค และพวกเข�มกี�รเลอืกตัง้อย�่งเสรมี�กยิง่ขึน้ทกุท ีอ�ตม�แสดง

คว�มยินดีกับเข�ว่� ตอนนี้คุณมีประช�ธิปไตยอย่�งดีม�กในประเทศ

ของคุณแล้ว และอ�ตม�ขอแสดงคว�มยินดีด้วย แล้วเข�ก็คิดอยู่ครู่

หนึ่งแล้วว่� ใช่ ตอนนี้เร�มีก�รเลือกตั้ง และเร�มีระบบหล�ยพรรค 

แตผ่มไมท่ร�บว่�นีจ่ะดกีว�่ หรอืว�่ระบอบเผดจ็ก�รเบด็เสรจ็แบบเดมิ

จะดีกว่� ผมยังตัดสินไม่ได้ อ�ตม�ประหล�ดใจอย่�งยิ่ง และอ�ตม�

ก็คิดว่� เข�คงไม่ชื่นชมระบอบประช�ธิปไตย จึงถ�มเข�ว่�ทำ�ไม เข�

ตอบอ�ตม�ว�่ กอ่นหน�้นี ้ไมว่�่มนัจะเปน็อย�่งไร แตป่ระช�ชนคิดถงึ

ผลประโยชน์ของช�ติว่�เป็นสิ่งที่ต้องม�ก่อนสิ่งใด ทุกๆ คนคิดถึงผล

ประโยชน์ของช�ติว่�เป็นสิ่งสูงสุดสำ�หรับทุกคน แต่ทุกวันนี้มันกลับ
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กัน ผลประโยชน์ของพรรคกลับสำ�คัญม�กกว่�ผลประโยชน์ของช�ติ 

อ�ตม�จึงคิดว่� ใช่ เข�มีประเด็นที่ควรฟัง

ระบบหล�ยพรรคนัน้ดมี�ก แตเ่ร�จำ�เปน็ตอ้งระมดัระวงักบัระบบ

น้ี พรรคก�รเมืองไม่เคย อ�ตม�ไม่ควรพูดว่�ไม่เคย เป็นเรื่องย�ก

สำ�หรับพวกเข�ท่ีจะรวมตัวกันเพื่อทำ�ง�นเพื่อผลประโยชน์ของช�ติที่

ใหญ่หลวงกว่� พวกเข�คิดอยู่เสมอว่�พรรคจะชนะได้อย่�งไร

และยังมีเร่ืองท่ีซ่อนกลไว้อีกอย่�งหน่ึงก็คือ แน่นอนว่�ระบบ

ประช�ธิปไตยเสรีกล่�วว่� ใครก็ต�มที่ได้เสียงสนับสนุนจ�ก

ประช�ชนส่วนใหญ่ ก็จะต้องได้อำ�น�จ ได้เป็นรัฐบ�ล พวกเข�จะ 

จัดตั้งรัฐบ�ล และประช�ชนส่วนใหญ่กลับย�กที่จะเอื้อมถึงอำ�น�จ

ประช�ชนส่วนใหญ่ในระดับร�กหญ้�ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงอำ�น�จได้ 

มีคนบ�งคนได้ทำ�ง�นวิจัยไว้ในอดีต ในช่วงปีทศวรรษ ๑๙๗๐ และ 

๑๙8๐ ตั้งแต่ก�รประก�ศอิสรภ�พของอินเดียจนถึงช่วงร�วปล�ย

ทศวรรษ ๑๙๗๐ อินเดียอยู่ภ�ยใต้ก�รปกครองของพรรคคองเกรส

ม�โดยตลอด และก็มีพรรคฝ่�ยค้�นม�กกว่� ๒๐ พรรค โดยที่พรรค

คองเกรสเป็นพรรครัฐบ�ล และจำ�นวนของก�รเลือกตั้ง ถ้�คุณนับ

ผลก�รลงคะแนนเสียงให้กับพรรคคองเกรส เสียงที่ได้จ�กประช�ชน

ระดับร�กหญ้� จะมีน้อยกว่�ร้อยละ ๒๓ และคะแนนท่ีเหลือ ก็แบ่งปัน

กันไปในบรรด�พรรคฝ่�ยค้�นพรรคเล็กพรรคน้อย ที่มีม�กม�ยหล�ย

พรรคเหลือเกิน 

ดังนั้น พรรคครองเกรสจึงไม่มีเสียงสนับสนุนส่วนม�กจ�ก 

ร�กหญ้� พวกเข�ได้คะแนนเสียงเพียงร้อยละ ๒๓ เท่�น้ัน แต่พวกเข�

ก็มีเสียงข้�งม�กอย่�งโดดเด่นในรัฐสภ� เพร�ะคนอื่นๆ ไม่ส�ม�รถ

เลือกตัวแทนของตนเองได้ เพร�ะคะแนนเสียงกระจัดกระจ�ย  

ดังนั้น โดยวิธีนี้ เสียงส่วนม�กในรัฐสภ�จะมีอำ�น�จ ไม่ใช่เสียง 

ส่วนม�กของประช�ชนในระดับร�กหญ้�จะมีอำ�น�จ 

นีค่อืเรือ่งพกิลบ�งประก�รทีอ่�ตม�เหน็จ�กประช�ธิปไตยเสรสีมยั
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ใหม่ และแน่นอนว่�จะต้องมีท�งที่จะแก้ไขเรื่องเหล่�นี้ได้ และทำ�ให้

มันเป็นระบบที่เหม�ะสมม�กยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของประช�ชน ดัง

นั้นเร�จำ�เป็นต้องขบคิดเรื่องนี้ 

และสำ�หรับช�วทิเบตลี้ภัย ประสบก�รณ์ ๑๐ ปีของอ�ตม�ใน

ฐ�นะผู้นำ�ท�งก�รเมือง ผู้นำ�ท�งก�รเมืองที่ม�จ�กก�รเลือกตั้ง และ

ก่อนหน้�นี้ อ�ตม�ใช้เวล� ๑๐ ปีในรัฐสภ�ในฐ�นะประธ�นสภ�

นิติบัญญัติ และโชคไม่ดีหรือว่�โชคดี ที่พวกเร�ไม่มีระบบหล�ย

พรรค ได้มีก�รนำ�เสนอระบอบประช�ธิปไตยแบบไร้พรรคแก่พวก

เร� ประชาธิปไตยแบบไร้พรรคหมายความว่า ในรัฐสภาจะไม่มีผู้

ควบคมุการอภิปรายของพรรคการเมอืง สมาชกิแตล่ะคนจะมเีสรภีาพ

ในการคิดและเสรีภาพในการลงคะแนนเสียง และเสรีภาพในการ

พูด ดังนั้นสำาหรับสมาชิกแต่ละคนนั้น อะไรที่เขาคิดว่าเหมาะสมก็

สามารถจะกล่าวออกมาได้ และจะได้รับการลงคะแนนเสียง โดยดูประเด็น 

เป็นหลัก ไม่ใช่ดูพรรคก�รเมืองเป็นหลัก นี่ก็ออกจะเป็นข้อได้เปรียบ

สักหน่อย

และในเวล�เดียวกัน เร�ได้เลือกหลักการพื้นฐาน ๓ ประการ 
หลักการแรกคือสัจจะ หลักการที่สองคืออหิงสา (การไม่ใช้
ความรุนแรง) สัจจะและอหิงสาไม่แตกต่างกันมากนัก กล่�ว

ไดว้�่มนัเปน็ด�้นสองด�้นของเหรียญเดยีวกนั แตก่ระนัน้มนักเ็ตอืนเร�

อย�่งโจ่งแจง้ว�่ แมใ้นก�รแสวงห�ซึง่สจัจะ หรอืในกระบวนก�รได้ม�

ซ่ึงสจัจะ เร�จะไมย่อมรบัวธิกี�รทีร่นุแรง “เป�้หม�ยอ�จจะเป็นสจัจะ 

ส่วนวิธีก�รจะเป็นอะไรก็ได้” ท่�ทีแบบนี้ได้มีอยู่ในระบบสมัยใหม่ แต่

เร�ให้คว�มสำ�คัญกับวิธีก�รม�กกว่�เป้�หม�ย

และเร�พย�ย�มวิเคร�ะห์ว่� ไม่ว่�วิธีก�รใดที่เร�จะนำ�ม�ใช้ มัน 

จะต้องปร�ศจ�กคว�มรุนแรง และรุนแรงหรือไม่รุนแรง นี้กล�ยเป็น

ไม้บรรทัดในก�รวัดคว�มถูกผิด ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรม เร�ใช้แบบ

นี้นั่นเอง
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และสำ�หรับโครงก�รด้านเศรษฐกิจของเร� เร�ก็นำ�ไม้บรรทัด 

หรือเกณฑ์ทั่วไป ๔ ประการมาใช้ ในการพัฒนาสาธารณูปโภค 

พื้นฐานหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ เร�พย�ย�มมองว่� ประการแรก 
มันเกี่ยวข้องกับความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือไม่ 
และโครงก�รใดๆ ที่เร�ทำ�จะต้องปร�ศจ�กคว�มรุนแรงทั้งท�งตรง 

หรือท�งอ้อม หรือท�งโครงสร้�ง คว�มรุนแรงเชิงโครงสร้�งนั้นเป็น

คว�มรุนแรงที่ละเอียดม�ก ย�กจะสังเกตเห็น ดังนั้นเร�ต้องตรวจ

สอบอย่�งรอบคอบ

และประการท่ีสอง ก็คือการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็น

เกณฑ์ข้อที่สอง จะต้องไม่เป็นอันตร�ยทั้งโดยตรง และโดยอ้อมต่อ

ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม

ประการท่ีสามก็คือความยั่งยืน ง�นใดๆ ที่เร�ทำ�จะต้อง 

ยั่งยืน มันอ�จจะไม่ให้ผลกำ�ไรม�ก แต่มันต้องคงอยู่เป็นช่วงเวล�ท่ี

ย�วน�น สิ่งนี้ ค�นธีเรียกว่� เศรษฐศ�สตร์แห่งคว�มนิจจัง แน่นอน

ว่�เร�ไม่เชื่อเรื่องนิจจัง ทุกๆ สิ่งเป็นอนิจจัง แต่คว�มยั่งยืนเป็น

คนละเรื่องกัน

ประการที่สี่ ก็คือการเข้าให้ถึงคนจนที่สุด ในหมู่คนจน 

โครงก�รใดๆ ก็ต�ม ทั้งผลผลิต ผลประโยชน์ และผลลัพธ์ จะต้อง

เป็นประโยชน์กับคนที่จนที่สุดในหมู่คนจน

ทุกวันนี้ โครงก�รด้�นเศรษฐกิจส่วนม�กในโลกสมัยใหม่ จะให้

ประโยชนก์บัคนรวย และประโยชนไ์ปไมถ่งึคนจน หลกัการของ “การ

ไหลลงสู่เบื้องล่าง” นั้นเป็นเรื่องหลอกลวง เป็นเพียงคำาโกหกเท่านั้น 

การไหลลงสู่เบ้ืองล่างไม่เคยไปถึงคนจน มันจะแห้งหายไปหมดใน

ระหว่างทาง ดังนั้น เร�จำ�เป็นต้องคิดถึงผลของโครงก�รนั้นๆ ว่�จะ

เป็นประโยชน์แก่คนที่จนที่สุดในหมู่คนจนจริงๆ หรือไม่ นั่นคือคนที่

ไม่ได้มีหุ้นส่วนในทุนใดๆ ของโครงก�ร หรือคนที่ไม่มีคว�มส�ม�รถ

ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงก�รนั้น เข�ควรเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ นี้
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คือภ�พย่อๆ ว่�เร�ได้จัดก�รเพื่อดำ�รงตัวเร�เองได้อย่�งไร

และรัฐสภาทั้งรัฐสภา จะมีความรับผิดชอบในฐานะพรรคฝ่าย

รฐับาลและพรรคฝา่ยคา้นดว้ยเชน่กนั รัฐสภ�ทัง้รัฐสภ� จะเอ�ประเดน็

เป็นหลัก พวกเข�ส�ม�รถค้�น พวกเข�ส�ม�รถสนับสนุน พวกเข�

ส�ม�รถตัดสิน พวกเข�ส�ม�รถควบคุม นี่คือประสบก�รณ์ของเร�

พวกเร�คิดว่�เพื่อให้เป็นไปต�มหลักก�รท�งพุทธศ�สน�ว่�ด้วย

ก�รบริห�รจัดก�รรัฐ เพื่อที่จะมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบได้นั้น 

จำาเป็นต้องมีองค์ประกอบ ๓ ประการ องค์ประกอบ ๓ ประก�ร

ท่ีไม่อ�จละทิ้งได้ ประการแรกคือผู้นำาที่รู้แจ้ง ผู้นำ�ที่ไม่ทำ�เพื่อ 

เป้�หม�ยของตนเอง หรือทำ�สิ่งดีให้แก่ตัวเอง ยกย่องสนับสนุน 

ตัวเอง ผู้นำ�ที่รู้แจ้ง ผู้ซึ่งเสียสละตนเองเพื่อประชาชน และสามารถ

ตัดสินได้ว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรยุติธรรม อะไรไม่ยุติธรรมโดย 

วิถีที่เป็นธรรม ดังนั้น ผู้นำ�เช่นนี้เป็นองค์ประกอบแรก

องค์ประกอบที่สองก็คือประชาชนที่ตื่นรู้ ลำ�พังผู้นำ�ที่รู้

แจ้งไม่ส�ม�รถทำ�อะไรได้ดีม�กนัก ประชาชนจำาเป็นต้องตื่นขึ้นมา 

ประชาชนควรจะต้องแยกแยะได้ว่าอะไรถูก อะไรผิด และประการ
ที่สาม องค์ประกอบที่สามก็คืออุดมการณ์ทางการเมือง หรือ
หลักการทางการเมือง

ดังนั้น จนถึงปัจจุบัน ช�วทิเบตลี้ภัยได้มีผู้นำ�ที่รู้แจ้งแล้ว องค์ 

ด�ไลล�มะทรงเป็นผู้นำ�ที่รู้แจ้งอย่�งที่สุดองค์หนึ่งในโลกปัจจุบัน 

เรื่องนี้พวกเร�เชื่อได้ และพวกเร�ก็มีอุดมก�รณ์ท�งก�รเมือง หรือ

ปรัชญาทางการเมืองที่ดี นั้นคือปรัชญาในพุทธศาสนาว่าด้วยปฏิ

จจสมุปบาท โดยอาศัยปฏิจจสมุปบาทและปรัชญาว่าด้วยการไม่ใช้

ความรุนแรง ความเสมอภาคของสรรพสัตว์ผู้มีเวทนาอันเกิดจาก

ศักยภาพของพวกเขา การชอบและไม่ชอบของพวกเขา ดังนั้น

ปรัชญ�แบบนี้ก็นับว่�ดี

และเร�กำ�ลังพย�ย�มอย่�งหนักที่จะปลุกประช�ชนให้ตื่นขึ้น 
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โดยใช้ก�รศึกษ� ใช้ธรรมะ และก�รทดลอง เร�ยังไม่ส�ม�รถบรรลุ

ถึงข้ันท่ีน่�พอใจเช่นนั้น แต่เร�กำ�ลังพย�ย�มอย่�งจริงใจที่จะปลุก

ประช�ชนให้ตื่นขึ้น 

แต่วันนี้ พวกเร�กำ�ลังเผชิญกับคว�มท้�ท�ยอีกประก�รหนึ่ง

อย่�งท่ีทุกท่�นอ�จจะทร�บแล้ว นั่นคือองค์ด�ไลล�มะทรงคิดจะ

ถอนตัวออกจ�กก�รเป็นผู้นำ�ท�งก�รเมือง และห�กพระองค์ส�ม�รถ

ถอนตัวออกจ�กก�รเมืองได้จริงแล้ว พวกเร�จำ�เป็นต้องห�ส่ิงม�

ทดแทน และเป็นท่ีชัดเจนอย่�งย่ิงแล้วว่� ไม่มีคนใด ไม่มีกลุ่มใด ไม่มี

สถ�บันใด จะส�ม�รถม�ทดแทนองค์ด�ไลล�มะและก�รเป็นผู้นำ�

ของพระองค์ได้อย่�งเหม�ะสมได้ ดังนั้น ห�กเร�จำ�ต้องเห็นด้วย

และปฏิบัติต�มคว�มคิดของพระองค์ ยอมให้พระองค์ถอนตัวจ�ก

ก�รเป็นผู้นำ�ท�งก�รเมืองแล้ว เร�ควรจะทำ�อะไร นี่เป็นประเด็น

ถกเถียงอย่�งร้อนแรงในช่วง ๒-๓ วันที่ผ่�นม� และยังคงดำ�เนิน 

ต่อไป ดังนั้น เร�ควรจะต้องพิจ�รณ�ถึงสิ่งที่เรียกว่� ปัญญ�ร่วม 

ก�รนำ�ร่วม เพร�ะเร�มีคว�มเชื่อเรื่องกรรมร่วม

พวกเร�ลว้นเปน็ส่ิงมีชวีติ สตัวท์ีมี่เวทน� มีบ�งสิง่บ�งอย�่งเหมอืน

กัน ในหล�ยๆ ด้�น พวกเร�มีหล�ยสิ่งหล�ยอย่�งที่มีอยู่ในตัวทุกคน 

ท่ีเหมือนๆ กันกับทุกคน เหมือนกันกับสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต สิ่งร่วมกัน

นั้นเป็นพื้นฐ�นของพลังของกรรมร่วม ไม่ว่�จะจงใจหรือไม่จงใจ จะ

รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทุกๆ ขณะ พวกเร�กำ�ลังสั่งสมกำ�ลังของกรรมเฉพ�ะ

ตัวและกำ�ลังของกรรมร่วม คนประม�ณ ๑๐๐ คน นั่งอยู่ด้วยกันที่นี่ 

อ�ตม�กำ�ลงัพดู คณุกำ�ลงัฟงั นีเ่ชน่เดยีวกนั กเ็ปน็ผลม�จ�กกำ�ลงัของ

กรรมรว่ม หรอืวถีิของกรรมร่วม ถ�้ใครสกัคนไมไ่ดมี้สว่นในกรรมรว่ม

ของเร�แลว้ เข�ก็อ�จจะไมไ่ดอ้ยูท่ีน่ี ่อ�จจะไม่ไดม้�ทีน่ี ่หรอืแมจ้ะอยู่

ที่นี่ ก็อ�จจะไม่สนุก หรือไม่มีส่วนร่วมกับก�รสื่อส�รพูดคุย 

โดยก�รสื่อส�รพูดคุยในขณะเวล�นี้ พวกเร�กำ�ลังสืบทอดและ 

สะสมกรรมรว่มของพวกเร�ใหย้�วน�นตอ่ไปอีกและเพิม่จำ�นวนขึน้อกี 
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อ�ตม�กำ�ลังพูด พวกคุณกำ�ลังฟัง หม�ยคว�มว่�เร�มีปฏิกิริย�ต่อกัน

และกนั พวกเร�กำ�ลงัเชือ่มโยงตนเองกบักนัและกนั และคณุอ�จจะชืน่

ชอบ คุณอ�จจะปฏิเสธ ทั้งสองอย่�งนี้ก็คือก�รกระทำ� คือกรรม มัน

จะสร้�งศักยภ�พอะไรบ�งอย่�ง และศักยภ�พนั้นจะลงไปประทับใน

ตวัรูข้องเร� นัน่คือวญิญ�ณ หรอืวญิญ�ณของเร�จะใหร้อยประทับแก่

เร� และจะเปน็ไปแบบนีจ้นกระทัง่มันใหผ้ล และภ�ยหลงัเวล�หล�ยๆ 

ปี หล�ยๆ ภพ หล�ยๆ ช�ติ กรรมร่วมดังกล่�วนั้นก็อ�จจะให้ผลได้

เช่นกัน และเร�อ�จจะประสบกับผลนั้นร่วมกัน ประสบเป็นหมู่คณะ 

หรือประสบเป็นคนๆ ไป

เช่นเดียวกัน อย่�งที่อ�ตม�ได้กล่�วไปแล้วว่�องค์ด�ไลล�มะไม่

อ�จจะทดแทนได้ด้วยคนใด กลุ่มใด หรือสถ�บันใด ดังนั้นพวกเร�

ควรต้องใช้คว�มพย�ย�มของพวกเร� ให้ม�รวมกันและสร้�งก�รนำ�

รว่ม อ�ตม�พดูไมไ่ด้ว�่นีอ่�จจะทดแทน แตจ่ะชดเชย ชดเชยทีก่�รนำ�

ขององคด์�ไลล�มะจะไม่มีอีกแลว้ ในเวล�นี ้จติใจของช�วทเิบตแตล่ะ

คนล้วนหมกมุ่นกับปัญห�นี้ และในขณะที่อ�ตม�ม�ที่นี่ อ�ตม�กำ�ลัง

ถกเถียงปัญห�ข้อนี้กับผู้ร่วมง�นคนอื่นๆ ของอ�ตม� และหลังจ�กที่

ออกจ�กทีน่ี ่อ�ตม�กต็อ้งมีสว่นร่วมกบัปญัห�ขอ้นีอี้ก ดงัน้ันคณุคงจะ

จินตน�ก�รได้ว่�ทำ�ไมอ�ตม�จึงพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นกัน

นีเ่ปน็ประสบก�รณบ์�งประก�รทีอ่�ตม�ไดร้บัระหว�่งเวล�หล�ยปี

ทีผ่�่นม� อ�ตม�กไ็ดแ้บง่ปนักบัพวกคณุ ก�รพดูของอ�ตม�ในท่ีนีอ้�จ

จะไม่เป็นประโยชน์กับคุณอย่�งที่สุด เพร�ะเร�เพิ่งจะพบปะกันเป็น

ครั้งแรกด้วย อ�ตม�ไม่ทร�บว่�คุณอย�กจะเรียนรู้อะไร หรืออะไรที่

พวกคุณอย�กไดท้ีจ่ะพดูคยุหรอืทำ�คว�มเข�้ใจ แตอ่ย�่งทีเ่พ่ือนของเร�

ได้ต้ังคำ�ถ�มบ�งข้อ และเพือ่เปน็ก�รตอบคำ�ถ�ม อ�ตม�กไ็ดก้ล�่วสิง่

ต่�งๆ อ�ตม�คิดว่�ตัวเองควรจะหยุดในตอนนี้ และถ้�มีคำ�ถ�ม หรือ

ประเดน็เฉพ�ะท่ีคุณอย�กจะฟงัจ�กอ�ตม� อ�ตม�กย็นิด ีไมท่ร�บว�่

พวกคุณมีเวล�ม�กแค่ไหน
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ประช� หุต�นุวัตร

พวกเร�มีเวล�ม�ก แต่ทร�บว่�พระคุณเจ้�ไม่ได้มีเวล�ม�ก

ผู้ฟังคนไทย

ที่นี่มีช�วทิเบตม�ก หล�ยคนอ�ศัยอยู่ในอินเดีย และหล�ยคนก็ 

อยู่ที่เมืองล�ซ� อยู่ในทิเบต พระคุณเจ้�คิดว่�เป็นสิ่งสำ�คัญหรือไม่ที่

จะสร้�งลัทธิช�ตินิยมขึ้นม� และห�กพระคุณเจ้�คิดว่�สำ�คัญ แต่ใน

ประเทศส่วนม�กในเอเชีย ประเทศในเอเชียหล�ยประเทศ พวกเร�

มกัจะสร�้งลทัธิช�ตินยิมขึน้ม� และพย�ย�มแบง่เข�แบง่เร� หรอืเพิม่

คว�มรู้สึกเกลียดชังต่อกันและกัน 

ไม่ทร�บว่�พระคุณเจ้�มีคว�มเห็นอย่�งไร มีคว�มรู้สึกเป็น 

ส่วนหนึ่ง อ�จจะไม่ใช่ลัทธิช�ตินิยม แต่เป็นคว�มรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของประเทศหนึ่งหรือไม่ แต่ในกรณีของเร�คือก�รแบ่งเข�แบ่งเร�

จ�กคนอื่น

ศ�สตร�จ�รย์ ภิกษุ ซัมดอง รินโปเช

อ�ตม�คิดว่�นี่เป็นคำ�ถ�มที่สำ�คัญม�ก ชาติ ลัทธิชาตินิยม และ

ความจงรักภักดีต่อประเทศของตน ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือที่นำามา

ใช้กันมากในทุกวันน้ี ด้วยวัตถุประสงค์ต่�งๆ กัน ประก�รแรกเลย 

เร�นิย�มลัทธิช�ตินิยมอย�่งไร อะไรคือลัทธิช�ตินิยม อ�ตม�จำ�คำ�

พูดประโยคหนึ่งท่ีเพื่อนผู้ล่วงลับของอ�ตม�ได้พูดไว้ คุณอ�จจะเคย

ได้ยินช่ือนักปรัชญ�ของอินเดียคนหนึ่ง จิฑฑุ กฤษณมูรติ (Jiddu 

Krishnamurti) อ้อ คุณรู้จักเข�

จิฑฑุ กฤษณมูรติ เคยได้รับเชิญไปพูดที่สำ�นักง�นใหญ่องค์ก�ร 

สหประช�ช�ติในนิวยอร์ก มีก�รจัดก�รสัมมน�อะไรร�ยก�รหนึ่งใน

ที่ใกล้เคียงกับท่ีนั่น และเข�ก็ได้รับเชิญให้ไปพูดถึงคว�มคิดของเข�

เอง วันหนึ่งที่นั่น ในตึกสูงหล�ยชั้นและเข�เริ่มพูดต่อส�ธ�รณะ เข�

กล่�วว่� “ประชาชาติ” นั้น ไม่มีวัน “สห” (ร่วม) กันได้ ถ้าคุณคิด

จะ “สห” กันแล้ว คุณควรจะต้องลืมความคิดเรื่องชาตินิยมและชาติ



๒๑๕

สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย

ไปเสีย และคุณจะต้องคิดในฐานที่เป็นมนุษย์ อ�ตม�คิดว่�ที่เข�พูด

นั้นมีประเด็นสำ�คัญ

มห�ตมะค�นธีได้เขียนไว้ค่อนข้�งม�ก ว่�ทำ�ไมท่�นถึงทำ�ง�น

เพื่ออินเดียและประช�ชนของอินเดีย และท่�นไม่สนับสนุนคว�มรู้สึก

ช�ตินิยมอย่�งที่ช�วตะวันตกสอน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งที่ช�วอังกฤษ

สอนในเวล�นั้น พวกเข�พูดถึงลัทธิช�ตินิยม

ท่�นกล่�วว่� “มนุษย์ทุกคนนั้นเสมอภ�คกัน และคนแต่ละคนนั้น 

คว�มรับผิดชอบของเข�ก็คือก�รรับใช้ ก�รดูแลมนุษยช�ติท้ังมวล” 

ท่�นก็กล่�วอีกว่� “จะทำ�อย่�งนั้นได้อย่�งไร คุณอ�จจะทำ�ได้ด้วย

ก�รรับใช้ประช�ชนของคุณเอง โดยไม่ถือว่�คนของคุณเองนั้นสำ�คัญ

กว่�คนอื่นๆ แต่คุณมีคว�มส�ม�รถที่จะรับใช้คนของคุณเองเนื่อง

ดว้ยภ�ษ� เนือ่งดว้ยวฒันธรรม และเนือ่งดว้ยคว�มเข�้ใจกนัและกนั” 

และท่�นก็ยังกล่�วถึงหลักก�รของก�รคิดระดับโลก แต่ทำ�ระดับ

ท้องถิ่น ก็เพื่อที่ว่�เม่ือคุณรับใช้ประช�ชนของคุณเอง คุณจะต้อง

ไม่คิดว่�คนเหล่�นี้ต้องก�รก�รรับใช้จ�กคุณทุกอย่�ง แต่คุณต้อง

คิดว่�มนุษยช�ติทั้งปวงต้องก�รก�รรับใช้จ�กฉัน แต่ฉันมีคว�ม

ส�ม�รถที่จะเข้�ถึงคนกลุ่มนี้ ในฐ�นที่เป็นตัวแทนของมนุษยช�ติท้ัง

ปวง ฉันไม่มีคว�มส�ม�รถที่จะเข้�ถึงทั้งโลก เข้�ถึงคนทุกคน แต่ฉัน

ส�ม�รถเข้�ถึงคนเหล่�นี้ ไม่ใช่เพร�ะเป็นเพื่อนร่วมช�ติ แต่เพร�ะ

เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่ฉันจะรับใช้ นอกจ�กนั้นท่�นกล่�วว่� ฉันเป็น

หนี้คนเหล่�นี้หล�ยประก�รอย่�งที่ฉันไม่ได้เป็นหนี้ต่อคนอื่นทุกคน 

ฉันเกิดที่นี่ โตที่นี่ เล่�เรียนที่นี่ และฉันดำ�รงร่�งก�ยนี้ได้ก็จ�กผืน

ดินที่นี้ สถ�นที่แห่งนี้ ดังนั้น ฉันมีหนี้ที่ต้องจ่�ยคืนแก่สถ�นที่แห่งนี้  

หนี้ต่�งๆ ที่ฉันได้รับจ�กสถ�นที่แห่งนี้ ฉันต้องจ่�ยคืน 

ซึ่งคำ�พูดเหล่�นี้ให้คว�มคิดดีๆ แก่อ�ตม� และอ�ตม�ก็พย�ย�ม

นำ�คว�มคิดเหล่�นี้ไปใช้ ในขณะที่รับใช้ช�วทิเบต เร�พย�ย�มถือว่�

พวกเข�คือตัวแทนของมนุษยช�ติ



๒๑๖ ๒๑๖

ดาไลลามะ สนทนาธรรมครั้งแรกกับคนไทย

แน่นอนว่�เมื่อใดที่อ�ตม�ส�ม�รถไปถึงสถ�นที่ที่มีคนซึ่งไม่ใช่

ช�วทิเบตอยู่ อ�ตม�ก็จะมีโอก�ส หรืออ�ตม�ควรต้องมีคว�มกรุณ� 

หรือคุณจะเรียกว่�อะไรก็ได้ ที่จะรับใช้คนอ่ืนๆ อย่�งแน่นอน แต่

วัตถุประสงค์เบื้องต้นก็คือการรับใช้มนุษยชาติ หรือการรับใช้สรรพ

สัตว์โดยไม่แบ่งเขาแบ่งเรา 

และคว�มรู้สึกช�ตินิยม ถ้�มันไม่แบ่งแยกคุณออกจ�กช�ติอ่ืนๆ 

อ�ตม�คิดว่�ก็รับได้ ก็ใช้ได้

ความรู้สึกชาตินิยมที่ทำาให้คุณมีความรู้สึกแตกต่าง รู้สึกเหนือ

กว่า มีค่ากว่าชาติอื่นๆ อาตมาคิดว่าคุณจะสูญเสียจิตท่ีมีความ

กรุณาซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จิตแห่งความ

เสมอภาค หรืออุเบกขา หากปราศจากอุเบกขาแล้ว คุณก็ไม่อาจ 

บ่มเพาะเมตตาหรือสิ่งอื่นๆ ได้

ดังนั้น คว�มรู้สึก ที่ทำ�ให้คุณตัดข�ดจ�กสรรพสัตว์ท่ีเหลือท้ัง

มวล นั้นควรจะถือว่�มันเป็นอกุศล เป็นคว�มชั่วร้�ย คว�มรู้สึกใดๆ 

ที่เชื่อมโยงคุณเข้�กับชีวิตทั้งปวง สัตว์ทั้งปวง นั้นถือว่�ดี และเร�ควร

ต้องตัดสินสิ่งที่เรียกว่�ลัทธิช�ตินิยมจ�กมุมมองนี้
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