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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

อาจารย์เสฐียรพงษ์  วรรณปก ให้ความส�าคัญต่อการเขียนเรื่อง 

พุทธศาสนาให้เข้าถึงและเข้าใจอย่างง่ายๆ มาโดยตลอด  ไม่ว่าจะเป็น 

หลกัธรรมะขัน้สงู  เรือ่งราวจากพุทธประวตั ิวถิปีฏบิตัขิองพระสงฆ์  เรยีกได้ 

ว่าครบองค์พระรัตนตรัยอย่างสมบูรณ์

สาระความรู้ที่ผู ้เขียนน�าเสนอในเล่มน้ี  ล้วนต้ังอยู่บนเส้นทางที่ 

มุ่งตรงไปสู่พระนิพพาน อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธศาสนา  ทว่า 

ความตั้งใจของผู้เขียนที่ตั้งชื่อ  “สวนทางนิพพาน” ก็เพ่ือแสดงแง่มุมบาง 

ประการที่สะท้อนผ่านข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ  ของคนธรรมดาบนโลก 

ใบนี ้กบัชีวติที่ต้องพานพบปญัหาและอุปสรรค ล้วนด�าเนนิไปบนวถิทีีเ่ป็น 

ขัว้ตรงข้ามจากนพิพาน และความสมัพันธ์ของคนไทยส่วนใหญ่ต่อศาสนา 

พทุธยงัคงเกีย่วพันกบัเรือ่งความด-ีความชัว่, นรก-สวรรค์, คาถาศกัดิส์ทิธิ,์ 

การสวดมนต์, สิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิต ฯลฯ  ซึ่งอาจารย์เสฐียรพงษ์ได้ให้ 

ความรู้เรื่องเหล่านี้อย่างน่าสนใจ

คุณค่าของงานเขียนเล่มนี้ จึงมุ่งให้ความรู้เร่ืองพุทธศาสนาที่น�าไป 

ปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันเพื่อความสงบสุข อาจจะไม่ใช่เส้นทางสู่การบรรลุ 
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ถึงนิพพานโดยตรง แต่เป็นพื้นฐานส�าคัญให้ไต่ระดับข้ึนไปสู่จุดมุ่งหมาย 

สูงสุด  อาจเป็นความสมบูรณ์แห่งชีวิตที่ปรารถนา หรือสร้างประโยชน์ต่อ 

สังคมส่วนรวมที่คุณผู้อ่านด�ารงอยู่

 

สำ�นักพิมพ์มติชน
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หนังสือเล่มนี้  รวมบทความที่เขียนให้  “ชีวจิต” นิตยสารรายปักษ ์

พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้ชื่อว่า  “มาอ่านพระไตรปิฎกกันดีกว่า” ท่าทางขึงขัง แต ่

เนื้อหาไม่ขึงขังนักดอก มีการเขียนแบบหยิกแกมหยอก ค่อนข้างเรียบง่าย 

ไม่เหมือนพระเทศน์เท่าไหร่  เขียนแบบสนุกสนาน (เข้าใจอย่างนั้นนะ คน 

อื่นอาจจะไม่เข้าใจดังผู้เขียนก็ได้)

เอามารวมพิมพ์  เพ่ือให้ผู ้อ ่านได้อ่านกันอีกที  และเพื่อรักษา 

ต้นฉบับไว้มิให้หายไปกับสายลมและแสงแดด

หวังว่าคงมีประโยชน์แก่ผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย

 

  เสฐียรพงษ์ วรรณปก

คำ�นำ�ผู้เขียน
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มีภาษิตฝรั่ง  (คล้ายท�านองนี้)

Two men look out through the same bars: 

One sees the mud and one the stars.

ภราดา    แีลร์ อาจารย์สอนภาษาไทย โรงเรยีนอสัสมัชญั (มหา 

วิทยาลัยอัสสัมชัญในปัจจุบัน) ได้แปลเป็นไทยไพเราะเพราะพริ้งว่า

สองคนยลต�มช่อง   คนหน่งมองเหนโคลนตม

อีกคนต�แหลมคม  มองเหนด�วอยู่พร�วพร�ย

สมัยก่อนเรามักสอนให้ลูกหลานเอาอย่างคนดี  ให้มองเห็นความ 

ดีของคนดี แล้วพยายามน�ามาเป็นแบบอย่างแห่งการด�าเนินชีวิต   ส่วน 

คนชั่วนั้น อย่าเข้าใกล้ หนีไกลเท่าไรย่ิงดี คบคนชั่วมีแต่จะพาชีวิตฉิบหาย 

ล่มจม  ดงัค�ากล่าวสอนว่า “คบคนดเีป็นศรแีก่ตวั คบคนชัว่ย่อมอปัราชยั”

เมื่อผมบวชเป็นเณรน้อย  ได้เรียนธรรมะ บาลี  ได้ทราบเรื่องของ 

พระเทวทัต รู้สึกเกลียดกลัวเอามากๆ ทั้งที่ท่านก็ตายไปนานแล้ว คนละ 

ยุคคนละสมัยกัน 

แต่เพราะอาจารย์ท่านเน้นย�้าเสมอว่า พระเทวทัตชั่วช้าสารเลว 

ÃÙŒ¨Ñ¡ÁÍ§ áÅŒÇâÅ¡¨Ð¹‹ÒÍÂÙ‹
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อย่างไร ท�าร้ายได้แม้กระทั่งพระบรมศาสดา อ่านดูประวัติของท่าน  ก็เลว 

ร้ายจริงอย่างอาจารย์ท่านว่า

ดูหัววางแผนชั่วของพระเทวทัตสิครับ แยบยลมาก จ้างนักฆ่า ๑๖ 

คน สั่งให้คนแรกยิงพระพุทธเจ้า พวกที่สองยิงคนแรก พวกที่สามยิงพวก 

ที่สอง  เป็นเช่นนี้ จนครบ ๑๖ คน 

ถ้าแผนการส�าเร็จ ก็จะหาพยานหลักฐานอะไรไม่ได้ แต่ปรากฏ 

ว่าแผนการล้มเหลว   พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนายขมังธนูคนแรกให้ส�านึก 

ผิด แล้วส่งเขาไปทางอื่น

แผนการแรกล้มเหลว พระเทวทัตจึงลงมือเอง ปนขึ้นบนเขากลิ้ง 

ก้อนหนิลงมา หวงัให้ทับพระพทุธองค์   แต่ก้อนหินปะทะชะง่อนผากลิ้งไป 

ทางอื่น   กระนั้นก็ตาม สะเก็ดหินกระเด็นมาต้องพระบาทจนห้อพระโลหิต

ต่อมาสั่งปล่อยช้างตกมันหมายให้กระทืบพระพุทธองค์ ขณะเสด็จ 

ออกโปรดสัตว์ยังเมืองราชคฤห์   คราวนี้ก็ล้มเหลวอีกเช่นกัน

ความช่ัวช้าของพระเทวทตัปรากฏเป็นทีรู่ก้นัทัว่ อชาตศตัรูเองกท็รง

ถอนการอปุถมัภ์ ในทีส่ดุพระเทวทตักป็วยหนกัส�านกึผดิ สัง่ลูกน้องให้หาม

ไปเฝาพระพุทธองค์เพื่อทูลขอขมา แต่ไปไม่ถึงก็ถูกแผ่นดินสูบก่อน ว่ากัน 

ว่าเธอไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในอเวจีมหานรก ปานนี้ใกล้จะหมดเวรหมด 

กรรมหรือยังไม่ทราบ

คนเฒ่าคนแก่สอนเด็กให้เกลียดกลัวพระเทวทัต   ชาวพุทธไทยรวม 

ทั้งผมด้วยจึงขยะแขยงพระเทวทัต บางทีก็ถึงสาปแช่งก็มี

แต่มองอีกมุมหนึ่ง    ถ้าไม่มีคนอย่างพระเทวทัต พุทธจริยาของ 

พระพุทธองค์ก็ไม่ปรากฏเด่น พระเทวทัตเปรียบดังจุดด�าบนผ้าขาว ยิ่งด�า 

มากก็ยิ่งขับความขาวของผ้าให้เด่นชัดขึ้น

พดูอกีนยัหนึง่ พระเทวทตัยิง่ชัว่ร้ายเพียงใด เรากย็ิง่เหน็ความดขีอง

พระพุทธองค์เท่านั้น    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ของ 

พระพุทธองค์
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แม้ว่าพระเทวทัตจะจองล้างจองผลาญ วางแผนท�าร้ายทุกอย่าง 

ครั้งหนึ่งพระองค์ถึงกับได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดหินที่กระเด็นมาต้อง 

พระบาทถึงห้อพระโลหิต พระพุทธองค์ก็มิได้มีพระทัยขุ ่นแค้นโกรธ

เคือง หรือโกรธตอบแม้แต่น้อย   ตรงข้ามกลับทรงมีพระมหากรุณา รัก 

พระเทวทัตเช่นเดียวกับรักพระราหุล พุทธชิโนรสก็ปานกัน

เมือ่มองในมมุนี ้ เราน่าจะขอบคณุพระเทวทตัทีท่�าให้เรายิง่เลือ่มใส 

ประทับใจในพุทธจริยวัตรอันงดงามสูงส่งของพระบรมศาสดา

เราก็น่าจะน�ามาเป็นแบบอย่างการด�าเนินชีวิต คือแม้ว่าเราจะถูก 

ใครเขาเอารัดเอาเปรียบ หรือปองร้าย หรือกระท�าการใดๆ  ไม่ดีต่อเรา 

มากมาย   เราก็ไม่ควรโกรธตอบ หรือคิดท�าร้ายตอบ คิดเสียว่า  เขาคนนั้น 

มาให้สติเรา ให้เราเอา “ธรรมะมาปฏิบัติ” ฝึกจิตให้เข้มแข็งขึ้น  เตือนสติ 

ให้เราร�าลึกถึงพระพุทธองค์

พระพุทธองค์โดนพระเทวทัตกระท�าหนักกว่านี้หลายเท่า   พระองค์ 

ยงัไม่โกรธตอบเทวทตัเลย เราโดนแค่นดิหน่อยเองจะไปหวัน่ไหวท�าไม  คดิ 

ได้อย่างนี้แล้วจิตใจก็จะสบายและเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ชาวพุทธฝายมหายาน  ดูเหมือนจะเป็นฝายจีน  (ถ้าผิดก็ขออภัย) 

ถือว่าพระเทวทัตเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง  เพราะเห็นความดีของพระ 

เทวทัต คือดีในแง่ที่เป็น  “คู่บารมี” ของพระพุทธเจ้า ช่วยท�าให้พระพุทธ 

คุณเด่นชัดขึ้น

ความจริงก็ไม่ผิดดอกครับ ตอนท้ายก�าลังจะถูกแผ่นดินดูดหายไป 

เหลือแต่คางนั้น พระเทวทัตได้ประกาศ “ถวาย” กระดูกคางให้เป็นพุทธ 

บูชา แล้วก็จมมิดลงไป 

พระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายในภายหลังว่า พระเทวทัตหลัง 

จากใช้กรรมหมดแล้วก็จะได้เป็นพระปัจเจกพุทธนามว่า  “อัฏฐิสสระ” 

(ยิ่งใหญ่เพราะถวายกระดูกคาง)
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เห็นไหมครับ คนที่ใครๆ ว่าชั่วช้านั้น ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็จะเห็น 

ความดีของเขา

ท่านจึงสอนว่า อย่าเกลียดคนชั่ว แต่จงเกลียดพฤติกรรมช่ัวของ 

เขาเถิด

หมายความว่าคนเรานั้นไม่ว่าใครย่อมพลาดท�าผิดท�าชั่วได้   บาง 

คนกท็�าเพราะความโง่เขลา  บางคนกท็�าเพราะความจ�าเป็นบงัคบั  บางคน 

ก็ท�าเพราะเผลอตัว   จริงๆ แล้ว ไม่มีใครอยากเป็นคนชั่ว ต่างก็อยากเป็น

คนดีกันทั้งนั้น

วันหนึ่งเราอาจเผลอท�าชั่วเช่นนั้นบ้างก็ได้

คนท�าช่ัวเป็นคนท่ีน่าเห็นใจมากกว่าน่าเกลียดน่ากลัว  เป็นคนที่ 

เราควรเข้าใจ และควรช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้ มากกว่าจะเหยียบย�่าซ�้า 

เติม หรือขจัดท�าลาย

แต่ที่เราควรเกลียดควรกลัวก็คือ  “การกระท�าชั่ว” ของเขา คือควร 

น�าเอามาเตือนสติตนเองว่า    เราต้องไม่ท�าชั่ว ท�าเสียหายเช่นนั้นเป็นอัน 

ขาด

ลองหัดมองอย่�งนีดูสิครับ เร�จ เหนว่�โลกนีน่�อยู่ขนอีก 

เยอ ทีเดียว
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  มีพระสูตรหนึ่งกล่าวข้อความสั้นๆ น่าสนใจดีว่า  ถ้าเราจับสัตว ์

๖ ชนิดมาผูกรวมกันเข้า มันจะดิ้นรนเพื่อจะกลับไปสู่ความเคยชินของมัน 

สัตว์ ๖ ชนิดที่ว่านี้คือ สุนัขปา สุนัขบ้าน ลิง งู นก จระเข้

  สุนัขปาก็จะดิ้นรนเพื่อไปสู่ปา

  สุนัขบ้านก็จะดิ้นรนเพื่อวิ่งเข้าไปยังหมู่บ้าน

  ลิงก็จะดิ้นรนเพื่อขึ้นบนต้นไม้

  งูก็จะดิ้นรนเพื่อเลื้อยเข้าสู่โพรงไม้หรือจอมปลวก

  นกก็จะดิ้นรนเพื่อบินสู่ท้องฟา

  จระเข้ก็จะดิ้นรนเพื่อลงไปสู่น�้า

  สัตว์แต่ละชนิดมี  “วิสัย”  (แดนหรือถิ่นที่มันเคยชิน)  ไม่เหมือนกัน 

ตามธรรมชาติของมัน   คนเราก็เหมือนกัน แต่ละคนก็มีความเคยชินไม ่

เหมือนกัน  เพราะสั่งสมมาแตกต่างกัน ความเคยชินเป็นผลของการท�า 

อะไรซ�้าๆ จนกลายเป็นนิสัยที่แก้ยาก หรือไม่อยากแก้

  บางคนมีความขี้โม้เป็นนิสัย  คือชอบยกหางตัวเอง คุยกับใครอด 

ยกเอาความเก่งของตนขึ้นมาอวดคนอื่นไม่ได้ว่าตนเก่งอย่างนั้นเก่งอย่าง 

ค มสข ย ้ ู้ ัก ิ ี
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น้ี ใครได้คยุกบัคนเชน่นัน้คงตอ้งใชข้นัตธิรรมค่อนข้างสงู   คอืทนฟังเขาไป 

เออๆ ออๆ  ไปตามเรื่อง แถมด้วยหยอดค�าชมเป็นคร้ังคราว ด้วยการ 

แสดงสีหน้าท�าท่าว่าเรา “ทึ่ง” ในความเก่งของเขา

  แต่ถ้าโม้มากและบ่อยเกินไป จะ “เบรก”  เสียบ้างก็ได้ ปล่อยให้โม ้

บ่อยเข้าเดียวจะเหลิง    เพื่อนผมคนหนึ่งมีนิสัยอย่างนี้    มีคนคนหนึ่งคุยโม ้

ว่าตนเองมีความรู้มากเรียนอยู่เมืองนอก ๑๐ กว่าป ท�าปริญญาเอกถึง 

๕ ป    เพือ่นผมแกย้อนว่า “คนอื่นเขาท�าแค่ ๓ ปเท่านัน้ คุณเรียนตั้ง ๕ ป 

อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเก่งดอก   โง่ต่างหาก”  เล่นเอาดอกเตอร์ข้ีคุยโกรธหัว 

ฟัดหัวเหวี่ยง

  บางคนขี้อิจฉาตาริษยามีนิสัยไม่ชอบเห็นใครได้ดี ทั้งๆ ที่บางทีคน 

อื่นนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับตนสักนิด  เป็นคนที่ตนไม่รู้จักด้วยซ�้า แต่อดที่จะ 

อิจฉาริษยาไม่ได้  เช่นเปิดทีวีเห็นเขาสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความ 

ส�าเร็จในชีวิต  ได้ทราบว่าคนคนนั้นต่อสู้ชีวิตมาอย่างไรจึงประสบความ 

ส�าเรจ็  เช่นร�า่รวยมหาศาลดงัทีเ่ป็นอยู ่ “ร้อน” ขึน้มาทนัท ีทนดทูนฟังไม่ได้ 

ถึงกับปิดทีวีก็มี   คิดเอาว่ามันน่าจะเป็นกูมากกว่า อะไรท�านองนี้

  อย่างนี้เรียกว่าอาการค่อนข้างหนัก   ใครเป็นอย่างนี้คงหาความสุข 

ได้ยาก   อนาคตไม่พ้นเป็นคนไข้โรงพยาบาลประสาทหรือโรงพยาบาล 

โรคจิตเป็นแม่นม่ัน

  แต่ก็มีหลายคนที่เป็นคนใจเย็น มองอะไรเป็นอารมณ์ขันไปหมด 

ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึน้กบัตน แม้จะร้ายแรงกย็ิม้และยิม้อย่างเดยีว  คนอย่าง 

นี้น่าสรรเสริญ  คนอย่างนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน

  นานมาแล้วผมไปร่วมอภิปรายในวันปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของ 

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง   อยู่บนเวทีได้รู ้จักคนนิสัยขี้คุย ชอบอวด 

ความเก่งของตนเอง    เพราะฟังตั้งแต่ต้นจนจบแกเล่าแต่ความเก่งของตน 

ให้คนอื่นฟัง
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  ลงจากเวทีแล้วไปนั่งรับประทานอาหารกับผู้ด�าเนินการอภิปราย 

ก็ได้ทราบว่าท่านผู้นี้ใจดี  ใจเย็นอย่างยิ่ง   ความจริงก็ประทับใจในรอยยิ้ม 

และการพูดจาสุภาพของท่านอยู่ก่อนแล้ว   ท่านเล่าว่าที่มหาวิทยาลัยของ 

ท่านคนมาก รถมาก  เพราะนักศึกษาส่วนมากเป็นลูกคนมีเงิน  ขับรถมา 

เรียนหนังสือ   บางครั้งจอดรถไว้ขึ้นไปสอนหนังสือ กลับลงมารถที่จอดอยู่ 

ถูกขูดขีดบ้าง ชนบุบบ้าง   ท่านก็ได้แต่ยิ้มท�าใจให้สบาย ไม่พยายามโกรธ 

“เพราะโกรธแล้วมนัไม่สบาย บัน่ทอนความสขุใจของเรา” ท่านว่าอย่างนัน้

  ท่านเล่าว่าก่อนหน้านี้ไม่นาน ขณะขับรถไปดีๆ  มีรถคันหนึ่งถลา 

เข้ามาชนบ้าง ยุบไปทั้งแถบ  ท่านลงมาดูรถตัวเองแล้วก็ยืนยิ้ม    เจ้าหนุ่ม 

คนขับมาชนคงดูฟุตบอลหนักไม่ได้หลับทั้งคืน จึงวิ่งมาชนทั้งๆ ที่ไม่น่า 

จะชน

  เมื่อต�ารวจมาขอใบขับขี่เจ้าหนุ่มนั้นก็ได้รับค�าตอบว่าไม่มีเพราะ 

เพิ่งชนเขามาก่อนหน้านี้ไม่นาน ถูกต�ารวจยึดใบขับข่ีไปแล้ว   ท่านผู้นั้น 

บอกว่า  “ผมได้ฟังแล้วก็โกรธเขาไม่ลง  เห็นใจเขา ขับรถในเมืองไทยมันก็ 

อย่างนี้แหละ   เราเองก็อาจจะเป็นอย่างนี้บ้างในวันใดวันหนึ่งข้างหน้า”

  ท่านผู้น้ีเล่าพลางยิ้มไปพลางอย่างมีความสุข   น่าอิจฉาไหมครับ 

แต่อย่าอิจฉาท่านเลย   ควรจะพลอยยินดีด้วยที่ท่านช่างรู้จักปรับใจเพื่อ 

ให้เหมาะสมกับการที่จะอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

  ยิ้ม ยิ้ม และยิ้มเข้าไว้เท่านั้นคือ “รหัส” แห่งความสุข

  รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ แพทย์ปัจจุบันยอมรับว่าเป็น  “ยารักษา 

โรค” อย่างชะงัดนัก   ช่วยให้คนเจ็บปวยฟืนจากอาการเจ็บปวยได้วิเศษ 

นัก

  ถ้าถามว่าท�าไม    ผู ้รู ้ให้เหตุผลว่าการยิ้มออกมาแสดงว่าจิตใจ 

ปลอดความกลัว  เพราะคนเราจะยิ้มและกลัวในเวลาเดียวกันไม่ได้   การ 

ยิ้มจะขจัดความกลัวออกโดยอัตโนมัติ  โรคหลายโรคมีผู้ค้นพบว่าเกิดจาก 


