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“เราไม่ได้หลงทาง แต่เรากำาลังบุกเบิก”



คำ�นำ�

	 หนังสือ	สัมมาวาจา	“พูดดี ดูดี สังคมดี”	ประกอบด้วยเนื้อหา

ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสำาคญัของการพดู	การพดูถอ้ยคำาทีจ่รงิ	ไพเราะ	

เหมาะกาล	ประสานสามัคคี	มีประโยชน์	และประกอบดว้ยเมตตา	เปน็ส่ิงที ่

จำาเป็นและสำาคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน	เพราะถ้อยคำาดีๆ	

นอกจากจะทำาให้ชีวิตของผู้พูดดูดีแล้ว	ยังทำาให้สังคมนี้อุดมไปด้วย 

สิ่งดีๆ	และน่าอยู่ด้วยเช่นกัน	

	 หนังสือเล่มนี้ได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าดังกล่าว	จึงได้นำาเสนอ

กรณีตัวอย่างเป็นเรื่องเล่าที่เข้าใจง่าย	พร้อมทั้งสอดแทรกวิธีการฝึก

ปฏิบัติอย่างน่าสนใจ	และน่าติดตามในเนื้อหาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 

ผูเ้ขยีนมุง่หวงัวา่	หนังสอืเลม่น้ีจะทำาใหผู้อ่้านตระหนกัรูอ้ยูเ่สมอในขณะ
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ทีก่ำาลงัสือ่สารกบับุคคลท่ีอยูข้่างๆ	ตัวเราว่า	“กอ่นพดูเราเปน็นายของ

คำาพูด แต่หลังพูด คำาพูดจะกลายเป็นนายของเรา”	เพราะคำาพูดนั้น

เปรียบประดุจดังพันธะสัญญา	และเป็นสัจจะที่เกิดมาจากตัวเรา	

	 หากทา่นนอ้มรบัหนงัสือเล่มนีด้ว้ยใจทีอ่อ่นโยน	รบัความปรารถนาด ี

ท่ีผู้เขียนมอบให้	ตลอดจนนำาไปสู่การปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลง

จากก้าวเล็กๆ	ที่ตัวเราโดยการพูดสิ่งดีๆ	ย่อมจะช่วยจรรโลงให้ชีวิต

ของเราดูดี	และสังคมดีด้วยวิถีแห่ง	“สัมมาวาจา”
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“การพูดจึงเป็นการสื่อสารสองทาง	คือ	มีทั้งผู้พูดและผู้ฟัง	

ให้ผู้ฟังได้รับรู้และก่อให้เกิดการตอบสนองตรงตามที่ผู้พูดต้องการ”	



“พูดดีเป็นศรีแก่ป�ก พูดม�กป�กจะมีสี”

	 สุภาษิตไทยเรียบง่ายแต่ได้ใจความเกี่ยวกับการพูดการจา 

ประโยคนี้มีมาช้านานแล้ว	แต่ก็ไม่เคยตกยุคตกสมัย	แถมยังช่วย 

ตกัเตอืนใจของคนไทยอยา่งงา่ยๆ	ไดด้ทีเีดยีว	จะวา่ไปแลว้การพูดเปน็เรือ่ง 

ของทกุคน	(ทีม่ไิดเ้ปน็ใบ)้	อกีทัง้การพดูกอ็ยู่กบัเราทกุคนตลอดช่ัวชีวิต

ของเราจริงๆ	และเป็นที่รู้กันดีว่า	การพูดนั้นสามารถให้คุณให้โทษได้	

สามารถพลกิวกิฤตใหเ้ปน็โอกาสและสามารถพลกิโอกาสใหเ้ปน็วกิฤตก็

มีใหเ้หน็กนัมาแลว้	การพดูเปน็ทัง้ศาสตรแ์ละศลิป	์“ศาสตร”์ หมายถงึ 

การพดูจะตอ้งมหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตา่งๆ	ที่ใชส้อน	ถา่ยทอด	ปฏบิตั	ิ

ฝึกฝน	เช่นเดียวกับหลักวิชาแขนงอื่นๆ	ส่วน	“ศิลป์”	หมายถึง	การพูด

เป็นเรื่องของความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล	
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	 นอกจากน้ี	การพดูยงัจัดเปน็ทกัษะและวชิาชพีอกีประการหนึง่ 

การพูดนั้นเป็นพฤติกรรมทางภาษาที่ควบคู่ไปกับการฟังเพื่อการ 

สือ่ความหมายระหวา่งมนษุย	์เปน็การเปลง่เสยีงออกมาเปน็ภาษาเพือ่

ถา่ยทอดความรู	้ความคดิ	ความรูส้กึ	หรอืความตอ้งการของผูพ้ดูไปยงั 

ผูฟ้งั	โดยใชถ้อ้ยคำา	น้ำาเสยีงและอากปักริยิาจนเปน็ทีเ่ขา้ใจกนัได	้รวมทัง้

กริยิาอาการตา่งๆ	อย่างมปีระสทิธภิาพและถูกตอ้งตามจรรยา	มารยาท	

ประเพณีนิยมของสังคม	เพื่อถ่ายทอดความคิด	ความรู้	ความรู้สึก 

ความต้องการ	ทัศนคติ	และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์	การพูดจึง

เป็นการสื่อสารสองทาง	คือ	มีทั้งผู้พูดและผู้ฟัง	ให้ผู้ฟังได้รับรู้และก่อ

ให้เกิดการตอบสนองตรงตามที่ผู้พูดต้องการ	

	 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ท่านก็ทรงเล็งเห็นถึงความ

สำาคัญและประโยชน์ของการพูด	จึงได้มีหลักธรรมคำาสอนใน 

พระไตรปฎิกเกีย่วกบัการพดูไวไ้มน่อ้ย	ท้ังท่ีไดบั้ญญตัไิวใ้นพระวนิยัปฎิก	 

พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก	แต่ที่เห็นเด่นชัดและรับรู้โดย 

ทั่วกันคือ	หนึ่งในอริยมรรคมีองค์	๘	นี้	มี	“สัมมาวาจา”	(เจรจาชอบ)	

เปน็หลักสำาคัญลำาดบัตน้ๆ	ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์ก่ียวเนือ่งกนักบั	สมัมาทฏิฐ	ิ

(เหน็ชอบ)	และ	สมัมาสงักปัปะ	(ดำารชิอบ)	อาจกลา่วไดว่้า	“สมัมาวาจา” 
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นัน้มคีวามสำาคญัเปน็อยา่งแทจ้รงิในการดำาเนนิชวีติของผู้คนทกุชนช้ัน

ในสังคม	ต้ังแต่ครั้งสมัยอดีตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและในอนาคต

สบืไป	แตเ่หตใุดการพูดจงึไมเ่ป็นที่ใสใ่จเอาเสยีเลยเมือ่เทยีบกบัความ

สำาคัญและประโยชน์ของคำาพูดหรือวาจาที่แสดงออกมา
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พูดดี....คืออะไร?

	 สมเด็จพระญาณสังวร	(เจริญ	สุวฑฺฒโน	ป.ธ.๙)	สมเด็จพระ

สังฆราช	ได้ทรงให้ความหมายของสัมมาวาจาไว้โดยย่อว่า	

 “สัมมาวาจา เจรจาชอบ หมายความว่า	พูดจาถูกต้อง	หรือ

เมื่อไม่พูดก็นิ่ง	เพราะเว้นเสียจากการพูดที่ผิดพลาด	ในที่นี้ได้แก่	เว้น

จากพดูมสุา	เวน้จากพดูสอ่เสียด	เว้นจากการพดูคำาหยาบ	เวน้จากการ

พูดเพ้อเจ้อ	ไม่มีประโยชน์”
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	 พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	ได้ให้ความหมายไว้ว่า	

 “สมัมาวาจา เจรจาชอบ	คอื	การเวน้จากทจุรติ	๔	เวน้จากการ

พูดเท็จ	รวมทั้ง	สัจจะวาจา	ด้วยการพูดความจริง	เว้นการพูดส่อเสียด 

พูดคำาสมานสามัคคี	เว้นการพูดคำาหยาบ	พูดคำาอ่อนหวานสุภาพ	และ

เว้นการพูดเพ้อเจ้อ	พูดคำาที่ดีมีประโยชน์”

	 สรุปแล้ว	“สัมมาวาจา”	ก็คือ	การเว้นจากการพูดไม่ดีหรือ

ทุจริตทางคำาพูด	๔	ประการ	(จะได้กล่าวต่อไปในภายหลัง)	ให้พูดดี	 

มวีาจาไพเราะ	เป็นวจสีจุรติ	เปน็ตน้	อกีทัง้ควรฝกึหัดตนให้เปน็คนพูดด	ี 

การพดูดนีัน้	คอือยา่งไร?	ในขัน้ตน้จะตอ้งรูจ้กัเลอืกเวลาพดู	ควรจะพดู

ก็ต่อเมื่อคนฟังเขาตั้งใจฟัง	ไม่ควรแย่งชิงใครพูด	ไม่พูดเพื่อเป็นชนวน

ทะเลาะทุม่เถยีงกนั	ไมจ่ำาเปน็กไ็มค่วรพดูแขง่สง่เสยีงอกึทกึ	และเมือ่พดูนัน้ 

พงึกล่าวแตค่วามสตัยจ์รงิ	ไมก่ลา่วคำาโปป้ดมดเทจ็	ใช้ถอ้ยคำาท่ีไพเราะ

เสนาะห	ูไมใ่ชภ้าษาและสำานวนที่ไมสุ่ภาพ	และในการสนทนานัน้ไม่ควร 

เล่าข่าวลือไร้ประโยชน์	หรือเพ้อเจ้อถึงเรื่องไร้สาระ
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ว�จ�ที่ประกอบด้วยประโยชน์
 

	 วาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์	ดังปรากฏเนื้อความใน 

พระไตรปฎิก	เลม่ที	่๑๓	พระสตุตนัตปฎิก	เรือ่งอภยัราชกมุาร	ความวา่	

ขณะนั้น	อภัยราชกุมาร	ได้อุ้มเด็กอ่อนนอนไว้บนไว้ตัก	พระพุทธเจ้า

ได้ตรัสกับอภัยกุมารว่า	ดังนี้

 พระพุทธเจ้า : ถ้ากุมารน้อยน้ีเผลอเอาไม้เอากรวดมาใส่ใน

ปาก	พระองค์จะทำาอย่างไร

 อภัยราชกุมาร : กระหม่อมจะนำาออกเสีย	ถ้านำาไม่ออกก็จะ

ใช้กำาลังเอามือควักออกมา	แม้ว่าจะต้องทำาให้กุมารนี้ต้องเลือดออก

ก็ตาม	ทั้งหมดนี้ก็เพราะหม่อมฉันรักและเอ็นดูพระกุมาร

 พระพุทธเจ้า : ตถาคตก็เช่นกัน	

 ๑. วาจาที่ไม่จริง/ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ วาจานั้น

ไม่เป็นที่รัก/ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น	ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น	

 ๒. วาจาที่จริง/ที่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ วาจานั้นไม่

เป็นที่รัก/ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น	ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น	
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 ๓. วาจาที่จริง/ที่แท้ ประกอบด้วยประโยชน์ วาจานั้นไม่เป็น

ทีรั่ก/ไมเ่ปน็ทีช่อบใจของผูอ่ื้น	ตถาคตยอ่มรู้กาลทีจ่ะพยากรณว์าจานัน้	

 ๔. วาจาที่ไม่จริง/ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจา

นั้น	เป็นที่รัก/เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น	ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น	

 ๕. วาจาที่จริง/ที่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้น

เป็นที่รัก/เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น	ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น	

 ๖. วาจาที่จริง/ที่แท้ ประกอบด้วยประโยชน์	วาจาน้ันเป็น

ที่รัก/เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น	ตถาคตย่อมรู้กาลที่จะพยากรณ์วาจานั้น	

	 ข้อนั้นเพราะเหตุไร	เพราะ	ตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ 

ทั้งหลาย.
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พูดดี..สำ�คัญอย่�งไร?
 

 พระพุทธองค์ทรงตรัสแสดงธรรมให้เห็นภาพง่ายๆ	ว่า	สัมมา

วาจาเปรียบเหมือนดินไม่เค็ม	พืชที่หว่านลงในนาที่ดินไม่เค็ม	ย่อมมี 

ผลมาก	มคีวามชืน่ใจมาก	ทัง้ยงัมเีรือ่งเลา่ทีเ่ปน็เร่ืองราวเกีย่วกบัสมัมา

วาจาหรอืการพดูดมีีคณุอยูม่ากมาย	ซ่ึงลว้นแลว้แตส่นกุสนานและเปีย่มดว้ย

สาระประโยชนท้ั์งสิน้	ในทีน่ีจ้ะขอยกเรือ่งเลา่สกัสองเรือ่ง	ท่ีให้เห็นภาพ 

เกีย่วกบัความสำาคญัของสมัมาวาจา	การพดูดทีีเ่ปรยีบเหมอืนดนิไมเ่คม็ 

และให้ผลมากนั้นเป็นอย่างไร

พูดดี....แล้วได้อะไร?
	 อาจมีบางคนอาจเกิดคำาถามว่า	พูด	“ดี”	แล้วได้อะไร?	พูดให้	

“ได้มา”	ไม่ดีกว่าหรือ?	น่าสนใจน่ะ	“พูดแล้วได้อะไร?	เราต้องหมั่น

เตือนสต	ิเตือนตวัเองเสมอๆ	เพื่อชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาด	เพื่อชีวิตจะได ้

ไม่ทำาให้ผู้อื่นเจ็บช้ำา	ทำาให้ผู้อื่นเสียใจ”	จงเตือนตนเสมอ	อย่ามัวแต่

ตาโตตาพอง	เห็นความผิด	ความบกพร่องของผู้อ่ืนเป็นเรื่องใหญ่	 

การเอาชนะความโกรธ	ความรษิยา	ความไมด่ีในจติใจของเราต่างหาก	
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นี่สิเรื่องใหญ่ขนานแท้	ขอให้พวกเราซื่อสัตย์ต่อตัวเอง	ในการเดินทาง

ไปสู่ความร่มเย็นกันเถิด	ผู้เขียนอยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวในสมัย

พุทธกาล	ที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังสัก	๒	เรื่อง	ดังนี้

 เรื่องแรก คำาพูดน่ารักได้อานิสงส์เหลือเฟือ

	 ในอดีตกาล	ณ	กรุงพาราณสี	มีเศรษฐีท่านหนึ่งมีบุตร	๔	คน 

ซึ่งแต่ละคนก็มีนิสัยและการพูดแตกต่างกันออกไป	วันหนึ่งได้พากัน

ออกจากพระนครและนัง่อยูท่ีแ่หง่หนึง่	เหน็นายพรานเนือ้ผูห้นึง่ไดเ้นือ้

มาเป็นอันมาก	บรรทุกเต็มยาน	(เกวียน)	ผ่านมา	กำาลังเข้าสู่พระนคร

เพื่อจะนำามาขาย	บรรดาบุตรทั้ง	๔	ของเศรษฐีนึกอยากขอเนื้อจาก

นายพรานคนนั้น

 บุตรเศรษฐคีนแรก กลา่ววา่	“เฮย้...พราน	จงใหช้ิน้เนือ้แกข่า้” 

นายพรานตอบว่า	“ธรรมดาผู้จะขออะไรๆ	กับคนอื่นนั้น	ควรพูดด้วย

คำาทีน่า่รกั	วาจาของเจา้ชา่งหยาบเสยีจรงิๆ	เปรยีบไดก้บัพงัผดื	เพราะ

ฉะนัน้เราจะใหเ้นือ้สว่นพงัผดืทีห่ยาบเยีย่งวาจาเจา้”	วา่แลว้ก็ใหพ้งัผดืที่

ไมม่รีสชาตใิดแกบ่ตุรเศรษฐีคนแรก	(ซึง่ผูเ้ขยีนคิดวา่หากเปน็เหตกุารณ์

ในปัจจุบัน	ผู้พูดคงปากมีสีไปแล้ว	อย่าว่าแต่จะได้เนื้อส่วนพังผืดเลย)
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 บุตรเศรษฐีคนที่ ๒	กล่าวว่า	“พี่ชาย...ให้ชิ้นเนื้อแก่ฉันบ้าง”	

นายพรานฟงัแลว้ตอบวา่	“สหาย	คำาวา่พีช่าย	พีห่ญงิจดัเปน็อวยัวะของ

มนษุยท์ัง้หลายในโลกนี	้เพราะฉะนัน้	วาจาของเจ้าเป็นเชน่อวยัวะ	ดว้ย

เหตุนี้ข้าจะให้เนื้ออันสมควรแก่วาจาของเจ้า”	แล้วพรานก็ได้ให้เนื้อที่

เป็นอวัยวะแก่บุตรเศรษฐีคนที่สอง	(ผู้เขียนคิดว่าหากเป็นเหตุการณ์

ในปัจจุบัน	ผู้ฟังคงจะยินดีไม่น้อยที่ถูกเรียกว่าพี่ชาย)

 บตุรเศรษฐคีนที ่๓	กลา่ววา่	“พอ่...โปรดให้ชิน้เนือ้แกฉ่นับา้ง”	

นายพรานตอบว่า	“บุตรเมื่อเรียกว่า	พ่อย่อมทำาให้หัวใจของบิดาหวั่น

ไหว	วาจาของเจ้าเปรียบดั่งหัวใจ	สหาย...เราจะให้เนื้อหัวใจแก่ท่าน”	

แล้วบุตรเศรษฐีคนที่	๓	ก็ได้รับเนื้อและหัวใจที่แสนอร่อยไป	(ผู้เขียน

คดิวา่หากเปน็เหตกุารณใ์นปจัจบุนั	ผูฟ้งัคงจะยนิดีไมน่อ้ยทีถ่กูยกยอ่ง

ว่าเป็นพ่อ)

 ส่วนบุตรเศรษฐีคนสุดท้ายคือ คนที่ ๔ กล่าวว่า	“สหาย... 

ขอท่านจงให้ชิ้นเนื้อแก่ข้าพเจ้าบ้าง”	นายพรานได้ยินดังน้ันตอบว่า	

“สหายของบุรุษใดไม่มีในบ้าน	บ้านของบุรุษนั้น	ก็เหมือนป่าอันไม่มี

มนษุยน่ั์นเอง	ดงัน้ัน	วาจาของทา่นเป็นเชน่เดียวกบัสมบตัขิองเราทัง้หมด	
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ฉะนั้น	เราจะให้เนื้อซึ่งเป็นส่วนของเรานี้	พร้อมทั้งยานน้อย	(เกวียน)

ท้ังหมดแก่ทา่น”	ว่าแลว้นายพรานกข็บัยานนอ้ยไปเรอืนของบตุรเศรษฐี

คนที	่๔	และยกให	้และบตุรคนท่ี	๔	ของเศรษฐน้ัีนกไ็ดท้ำาการสักการะ 

และนบัถอืแกน่ายพรานผูน้ัน้	และไดเ้ปน็สหายผูม้แิตกรา้วกบันายพรานนัน้ 

ตลอดชีวิต	(ผูเ้ขยีนคิดว่าหากเปน็เหตุการณใ์นปัจจบุนั	ผู้ฟงัคงจะยินดี

มากที่มีกัลยาณมิตรที่ดีเช่นนี้)

	 จากเรือ่งเลา่ดงักลา่ว	จะเหน็ไดช้ดัว่าการพดูทีแ่ตกตา่งกนัเพยีง

เลก็นอ้ย	จากความหยาบกรา้น	ความแขง็กระดา้ง	ความออ่นน้อม	และ

ความอ่อนโยน	โดยคำาพูดที่ต้องการสื่อสารในใจความเดียวกัน	ยังได้

รบัผลลพัธท์ีแ่ตกตา่งกันมากมายถึงเพียงนีท้เีดยีว	เพยีงคำาพดูน่ารกัน่า

ฟังเท่านี้	ก็ทำาให้ได้อานิสงส์ทั้งทรัพย์ทั้งมิตรเหลือเฟืออย่างเหลือเชื่อ	

	 และจะขอยกอีกสักตัวอย่างหน่ึง	คราวนี้จะเป็นเรื่องราวที่

เจาะจงลงชัดไปเลยว่า	แค่มี	“สัมมาวาจา”หรือการพูดดีเพียงอย่าง

เดียวก็ให้ผลลัพธ์มากมายที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้
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 เรื่องที่ ๒ สตรีผู้รักษาคำาสัตย์

	 ในอดีตกาลก่อนปรากฏมีสตรีผู้หนึ่งในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นไม่

เคยให้ทาน	ไม่ทำาการบูชา	ไม่สดับธรรมใดๆ	เลย	จะมีก็แต่เพียงรักษา 

คำาสตัยข์องตนเทา่นัน้	จนเมือ่ถงึคราวตายจากโลกนี้ไปแล้วกไ็ดไ้ปบังเกดิ

ในเทวโลก	ครั้นเมื่อคราวที่พระมหาโมคคัลลานะจาริกไปยังเทวโลก	

พระมหาโมคคัลลานะได้เห็นสตรีผู้หนึ่งที่มีสมบัติมากมาย	จึงสงสัยว่า

นางทำากศุลอะไรเมือ่ยามมชีวีติ	จงึไดส้มบตัมิากมายเยีย่งนี	้สตรนีางนัน้ 

ได้กราบเรียนว่า	“ดิฉันรักษาเพียงคำาสัตย์เท่านั้นเจ้าค่ะ”	พระมหา 

โมคคัลลานะฟงัแลว้เกิดขอ้สงสยัจึงนำาไปกราบเรยีนแกพ่ระพทุธเจา้วา่	

“บุคคลอาจได้ทิพยสมบัติด้วยคุณแห่งการพูดแต่คำาสัตย์ได้จริงหรือ” 

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า	“เทพธิดาผู้นั้นได้ให้คำาตอบแก่เธอแล้ว	 

สัตว์ทั้งหลายแม้กล่าวแต่เพียงคำาสัตย์	ย่อมไปเทวโลกได้เหมือนกัน”

	 เรื่องเล่าเร่ืองที่	๒	นี้	ย่ิงช่วยชี้ชัดลงไปให้เห็นว่า	แม้ไม่ได้

ทำาบุญ	ไม่ได้ฟังธรรม	ไม่ได้สักการบูชาใดๆ	มีเพียงการรักษาแค่คำา

สัตย์ของตนเท่านั้น	ก็สามารถขึ้นสวรรค์เสวยสุขได้แล้ว	จะว่าไปแล้ว

ถือเป็นการได้บุญที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย	เมื่อท่านทั้งหลายได้รู้เช่นนี้

แล้วจะไม่พูดดีมี	“สัมมาวาจา”	กันสักหน่อยหรือ?
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พูดดีทำ�ได้อย่�งไร?

	 คำาว่า “สัมมาวาจา” หากแปลออกมาเป็นข้อๆ	อย่างง่ายๆ	

ย่อมสรุปได้	๕	ข้อดังนี้	คือ

	 ๑.	ต้องเป็นคำาจริง	คือข้อมูลที่ถูกต้องมีหลักฐานอ้างอิงได้	 

ไม่ปั้นแต่งขึ้นมาเอง

	 ๒.	ต้องเป็นคำาสุภาพ	คือพูดด้วยภาษาที่สุภาพ	ไพเราะ	 

ไม่หยาบโลน	หยาบคาย
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	 ๓.	พดูแล้วมปีระโยชน	์คอืมปีระโยชนต์อ่ผู้ฟงัถ้าหากนำาแนวทาง

ไปคิด	หรือปฏิบัติในทางสร้างสรรค์ต่อไป

	 ๔.	พูดด้วยจิตที่มีเมตตา	คือพูดด้วยจิตใจที่มีความปรารถนา

ดีต่อผู้ฟัง	มีความจริงใจต่อผู้ฟัง

	 ๕.	พูดได้ถูกกาลเทศะ	คือพูดในสถานที่เหมาะสม	ในเวลาที่

เหมาะสม	ในปริมาณที่เหมาะสม	โดยความเหมาะสมจะมีมากน้อย 

ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่กำาลังพูดนั้นเอง

	 หลกัการพดูดีทีป่ระกอบไปด้วย	๕	ขอ้ขา้งตน้นัน้	เขา้ใจวา่เปน็

ที่รู้กันอยู่แล้ว	แต่เรามักไม่จริงจังหรือใส่ใจที่จะทำาตาม	ซึ่งแท้จริงแล้ว

เปน็เรือ่งไมย่ากเยน็อะไรเลย	เพราะการพดูเรือ่งจรงินัน้งา่ยกวา่การปัน้

แต่งเรื่องขึ้นมาแน่นอน	การพูดคำาสุภาพ	พูดเรื่องที่มีประโยชน์	หรือ

พูดด้วยจิตเมตตา	ก็ไม่เป็นเรื่องที่หนักหนา	หรือต้องใช้ความพยายาม

อะไร	แต่ก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดไม่พูดดีๆ	กันสักที
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พูดไม่ดีแล้วเป็นอย่�งไร?

	 การพดูไมด่คีำาพระทา่นเรียกกันวา่	“มจิฉาวาจา”	ซึง่ไมไ่ดห้มายถงึ 

การพดูผดิ	แตเ่ปน็การพดูดว้ยใจท่ีเปน็อกุศลจติตา่งหาก	แตต่อ้งอาศยั

เจตนาที่จะพูดไม่ดีอยู่เป็นพื้นฐานด้วย	แยกได้เป็น	๔	ดังนี้	

	 การพดูเทจ็	การพูดคำาหยาบ	การพูดส่อเสียด	และการพดูเพอ้เจอ้ 

มจิฉาวาจา	ท้ัง	๔	นัน้	ตอ้งมอีงคป์ระกอบหลกัๆ	อยู	่๔	ประการ	ดว้ยกนั 

คือ	

	 ๑.	เรื่องแห่งมิจฉาวาจานั้น

	 ๒.	เจตนาที่จะกล่าวมิจฉาวาจา	(จากอกุศลจิต)

	 ๓.	ความพยายามที่จะกล่าวมิจฉาวาจา	

	 ๔.	ผู้ฟังมิจฉาวาจา	

	 เมื่อครบองค์ประกอบทั้ง	๔	ประการดังกล่าวก็คือเป็น	“มิจฉา

วาจา”	แน่นอน	ดังนั้น	ในกรณีที่สงสัยกันมากว่า	การโกหกผู้เจ็บป่วย

วา่สหีนา้ดดูขีึน้ใกลจ้ะหายปว่ยแลว้แนน่อน	ทัง้ๆ	ที่ไมเ่ปน็ความจรงินัน้ 

เป็น	“มิจฉาวาจา”	หรือไม่	ก็ให้ยึดหลักองค์ประกอบท้ัง	๔	ข้อนั้น	

แล้วนำาพิจารณาก็พบว่าไม่ครบองค์ประกอบ	คือขาดอกุศลจิตใน 
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การกล่าว	แต่เป็นการกล่าวคำาเท็จผ่านกุศลจิตมากกว่านั่นเอง	ดังนั้น	 

การพิจารณาว่ากรณีใดเป็น	“มิจฉาวาจา” หรือไม่	ขอให้พิจารณา

ตามองค์ประกอบทั้ง	๔	ของ	“มิจฉาวาจา” เป็นสำาคัญก่อน	ก็จะเห็น

แนวทางของคำาตอบได้อย่างน้อยก็ระดับหนึ่งแล้ว

	 แนน่อนว่ามเีรือ่งเลา่เปน็เรือ่งราวทีน่า่สนใจเกีย่วกบัมจิฉาวาจา

อยู่มากมายในคำาสอนของพระพุทธศาสนา	แต่จริงๆ	แล้วเราแทบไม่

ต้องอ่านเรื่องเล่าเหล่านี้เลยก็ได้	เพราะตลอดชั่วชีวิตของคนเราย่อม

ได้พบเห็นจากสิ่งที่ปรากฏรอบตัวของเราอยู่แล้วเสมอๆ	ทั้งที่เป็น

จริงและท้ังท่ีเป็นเรื่องแต่งขึ้นมา	เช่นตัวอย่างในละครที่นำาเสนอทาง

โทรทัศน์อยู่ทุกช่องในทุกเช้าค่ำา	เมื่อดูแล้วเราจะรับรู้ได้อย่างโจ่งแจ้ง

ชัดเจนเลยว่านี่คือตัวร้าย	เพราะการแสดงที่เด่นชัดแบบเน้นๆ	ในทาง

อกุศลจิตทั้งหลาย	ด้วยหน้าตา	ท่าทาง	วาจา	น้ำาเสียงและแม้แต่การ

แต่งกาย	ดูแค่หางตาก็รู้ว่าเป็นตัวร้าย	ที่คิดไม่ดี	พูดจาไม่ดี	แต่งกาย

ไม่เหมาะไม่ควร	เป็นต้น	

	 แต่ในที่นี้ผู้เขียนขอนำาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมิจฉาวาจาทั้ง	๔	

เป็นสำาคัญ
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มิจฉ�ว�จ� ทั้ง ๔ ข้อ มีดังต่อไปนี้ คือ

 ๑. การพูดเท็จ หรือพูดโกหก

	 การพดูเทจ็หรอืพดูโกหกหรอืมสุาวาท	นัน้	เปน็การพูดทีม่เีจตนา

ไม่ดี	มุ่งหวังที่จะคดโกง	หลอกลวงผู้ฟัง	มีเรื่องเล่าเป็นอุทาหรณ์	ดังนี้

	 มจีกัษแุพทยค์นหนึง่ไดเ้ท่ียวรกัษาคนตามหมูบ่า้นตา่งๆ	ตอ่มา

ได้พบหญิงผู้หนึ่ง	กำาลังทุกข์ทรมานจากโรคตา	จนเกือบมองไม่เห็น	

จกัษแุพทย์ได้ตรวจดแูลว้บอกวา่	“ผมพอจะรักษาใหห้ายเปน็ปรกตไิด”้ 

หญิงผู้น้ันตอบว่า	“ถ้าคุณหมอรักษาดวงตาของดิฉันให้หายและมอง
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เห็นเป็นปรกติได้	ดิฉันกับลูกชาย	และลูกสาวจะยอมเป็นทาสรับใช้

คุณหมอไปตลอดชีวิต”	

	 เมื่อจักษุแพทย์ลงมือรักษาอาการของหญิงผู้นั้น	และไม่นาน

ดวงตาของนางกห็ายเปน็ปรกต	ิแตน่างกลบักลวัว่าจะตอ้งเปน็ทาสจักษุ

แพทย์ไปชัว่ชวีติอยา่งที่ไดส้ญัญาไว้	จงึพดูโกหกตอบไปเมือ่จักษุแพทย์

สอบถามอาการอีกคร้ังว่า	“เมื่อก่อนน้ี	ดวงตาของดิฉันเจ็บปวดเพียง

เลก็นอ้ยเทา่นัน้	แตพ่อหยอดตาของทา่นแลว้กลบัเจบ็ปวดมากกว่าเดมิ” 

	 จกัษแุพทยร์ูท้นัวา่	หญงิคนนีพ้ดูจาโกหกหลอกลวง	รูส้กึโกรธมาก 

จึงปรุงยาขนานใหม่ให้หญิงผู้นั้นใช้หยอดตา	ซึ่งเมื่อนางใช้ยาขนาน

ใหม่หยอดตาแล้ว	ตาทั้ง	๒	ข้างก็บอดสนิททันที	อุทาหรณ์จากเรื่องนี้

จงพิจารณาดูเอาเองเถิดท่านทั้งหลาย	การพูดเท็จหรือการพูดโกหกนี่

ช่างมีโทษมากมายเหลือเกิน

	 เร่ืองนี้จึงเป็นตัวอย่างได้ดีว่า	การพูดจาโกหกหลอกลวงผู้อื่น	

เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์โทษกับตัวเองได้มากมายเพียงใด	พระพุทธเจ้า

ทรงตรสัไวใ้น	คมัภรีส์พัพลหสุสตูร	พระไตรปฎิก	เลม่ที	่๒๓	ความวา่	วา่	

“คนที่พูดเท็จหรือพูดโกหก	เป็นประจำาจนติดเป็นนิสัย	จะทำาให้ไปเกิด

ในนรก	ในภูมิสัตว์เดรัจฉาน	ในภูมิเปรต	ด้วยวิบากกรรมอย่างเบาสุด 
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พ้นจากนรกนัน้แล้ว	เมื่อมาเกดิในโลกนี้จะถูกใส่รา้ยปา้ยสจีากคนอื่น”	

เป็นต้น	

 ๒. การพูดคำาหยาบ

	 การพูดคำาหยาบ	หมายถึง	การด่าทอ	สาปแช่งต่างๆ	ทำาให้ 

ผู้ฟังรู้สึกเศร้าเสียใจ	เดือดร้อน	ผลเสียของการพูดคำาหยาบจะยิ่งเป็น

บาปมาก	หากด่าทอคนดีมีศีลธรรมและผู้มีพระคุณ	เช่น	ลูกด่าพ่อแม่	

จะได้รับผลบาปทันที	อย่างน้อยก็เกิดความเศร้าใจ	ไม่เบิกบานผ่องใส	

ทั้งยังถูกผู้คนติเตียนนินทา	

	 ผลจากการพูดคำาหยาบ	เมื่อตายไปจะไปเกิดในอบายภูมิ	คือ	

นรก	เปรต	อสุรกาย	หรือสัตว์เดรัจฉาน	หรือหากมีบุญเก่าได้กลับมา

เกดิเปน็มนษุย	์กจ็ะไดยิ้นไดส้มัผัสไดร้บัอารมณ์ไมด่ีไมง่าม	มกีายวาจา

หยาบคาย	หรือแม้มีทรัพย์สินก็จะพินาศไป	เก็บรักษาไว้ไม่ได้	แต่ใน

กรณีของผู้ไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวคำาหยาบ	คำาไม่ดีหรือสาปแช่ง	เช่น	

พ่อแม่	ครูอาจารย์	ดุด่าบุตรหลานหรือศิษย์	โดยไม่ได้มีเจตนาร้ายแรง	

หวงัจะตกัเตอืนหรอืหา้มปราม	จงึไมถ่อืวา่เปน็มจิฉาวาจา	(ไมค่รบหลกั

องค์ประกอบทั้ง	๔	นั่นเอง)	ดังตัวอย่างของเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้
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	 เด็กชายคนหนึ่งเป็นคนว่ายากสอนยาก	ไม่เชื่อฟังคำาสั่งสอน

ของคุณแม่	มีนิสัยด้ือดึงชอบเข้าไปเที่ยวเล่นในป่า	เมื่อคุณแม่เห็น

ว่าไม่สามารถบังคับตักเตือนให้ลูกชายกลับมาได้	จึงด่าว่า	“ขอให้

แม่กระบือดุออกมาไล่ตามขวิดลูกชายขี้ดื้อคนนี้ด้วยเถิด”	ทันใดนั้น	 

แม่กระบือก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในป่าและวิ่งไล่พร้อมทั้งทำาท่าจะขวิดเด็ก

ชายผู้มีนิสัยด้ือดึงจริงๆ	เด็กชายก็รู้สึกตกใจและกลัวเอามากๆ	พลัน

ระลกึนกึถงึคำาพดูของคณุแม	่จงึได้ตัง้สจัจะอธิษฐานวา่	“แมน้วา่คณุแม่

ของข้าพเจ้าพูดแช่งด่าเรื่องใดแก่ข้าพเจ้า	ก็ขอเรื่องนั้นอย่าได้เกิดแก่

ตวัขา้พเจา้เลย	เนือ่งจากคณุแมน่ัน้ทา่นพดูออกมาดว้ยความหว่งใย	ไม่

เคยมจีติทีค่ดิรา้ยแกข่า้พเจ้าแตป่ระการใด...”	ทันใดนัน้เอง	แมก่ระบอื

ตวันัน้กห็ยดุอยูก่บัทีเ่หมอืนถกูผกูเชอืกลา่มเอาไว้	เมือ่เดก็ชายกลบัมา

ถึงบ้านก็เข้าไปกราบขอโทษคุณแม่	และกลับตัวเป็นเด็กดีว่านอนสอน

ง่ายตั้งแต่บัดนั้น	พิจารณาดูเอาเองเถิดท่านท้ังหลายการพูดคำาหยาบ 

นี่ช่างมีผลเร็วเหลือเกิน

	 เร่ืองนี้จึงเป็นตัวอย่างได้ดีว่า	การพูดจาโกหกหลอกลวงผู้อื่น	

เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์โทษกับตัวเองได้มากมายเพียงใด	พระพุทธเจ้า

ทรงตรัสไว้ใน	คัมภีร์สัพพลหุสสูตร	พระไตรปิฎก	เล่มที่	๒๓	ความว่า	
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“คนท่ีพูดคำาหยาบ	เป็นประจำาจนติดเป็นนิสัย	จะทำาให้ไปเกิดในนรก	

ในภูมิสัตว์เดรัจฉาน	ในภูมิเปรต	ด้วยวิบากกรรมอย่างเบาสุด	พ้นจาก

นรกนั้นแล้ว	มาเกิดในโลกนี้จะทำาให้เป็นคนที่มีเสียงไม่น่าฟัง”

 

 ๓. การพูดส่อเสียด 

	 การพดูสอ่เสยีด	หมายถงึ	การพูดยยุงใหค้นทะเลาะกนั	เขา้ใจ

ผดิกนั	แตกแยกกนั	มเีรือ่งเลา่ทีส่นกุสนานและอธบิายภาพของผูก้ล่าว	

มิจฉาวาจา	ประเภทส่อเสียดได้อย่างดีทีเดียว	ดังนี้

	 นานมาแลว้ในหมูบ่า้นแหง่หนึง่มคีรอบครวัหนึง่มลีกูสาว	๓	คน	

ไม่รู้ว่าครอบครัวนี้พ่อแม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้หนักหนา	จึงมี

ลูกสาวที่นิสัยแสบไส้กันถึง	๓	แบบด้วยกัน	ดังนี้คือ	ลูกสาวคนแรก 

ชื่อนางปิสุณาวาที	เป็นคนที่มีนิสัยชอบยุยงให้คนแตกกัน	ทุบตีกัน	 

ยิง่เหน็ใครท่ีไหนทะเลาะกนัดว้ยฝปีากตวัเอง	จะรูสึ้กมีความสุขเอามากๆ 

ส่วนลูกสาวคนที่	๒	ก็มีนิสัยชอบลักขโมย	เห็นอะไรขวางมือเป็นไม่ได้

ก็ขโมยดะ	ชาวบ้านเผลอไม่ได้	เรียกว่าขโมยแหลก	ส่วนลูกสาวคน

สดุทา้ยคนที่	๓	มนีสิยัตะกละตะกลาม	เรยีกวา่กนิทกุอยา่งทีข่วางหนา้ 

อาหารจะดีเลวอย่างไรไม่สนใจ	ฟาดเรียบแถมยังกินมูมมามเสียงดัง	
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ด้วยนิสัยสุดจะทนของลูกสาวทั้งสามนี้	พ่อแม่อาจจะทนเลี้ยงดูต่อไป

ได้จากความรักแท้	แต่เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงกันนั้นไม่เอาด้วย	 

สุดจะทนต่อพฤติกรรมของสาวทั้ง	๓	จนทนไม่ไหว	เพราะคนใน

หมู่บ้านตีกันทุกวัน	ของหายทุกวัน	อีกทั้งยังเสียสุขภาพจิตเมื่อได้เห็น

ความมูมมามจากการกินไม่เลือกอีก	สุดท้ายเลยจับหญิงสาวแสนแสบ 

ทั้ง	๓ไปลอยแพในทะเล	

	 ด้วยเดชะบุญของสาวแสบทั้ง	๓	คนยังมีอยู่	จึงลอยแพไปเจอ

เรือโจรสลัดเข้า	นายโจรเห็นหญิงสวย	๓	คนจึงรับขึ้นเรือมา	แต่ก็

ขอ้งใจวา่เพราะเหตใุดจึงมาโดนลอยแพ	แตก่ส็งสยัอยูไ่มน่านกร็ูช้ดัวา่

เป็นเพราะเหตุใด	นายโจรคิดว่า	นิสัยคนเราต้องมีหนทางแก้ไขกันได้	 

เพราะตัวเขาเองยังสามารถปกครองสมุนโจรลูกน้องตั้งมากมายได้	

ยังไงก็จะลองแก้ไขดูโดยให้นางตะกละไปเป็นแม่ครัว	เข้าทำานองว่า

มีปญัญากนิกก็นิเขา้ไป	ปรากฏวา่ไดผ้ลนางทีม่นีสัิยตะกละดีข้ึนเพราะ

อยากกินอะไรก็มีทุกอย่างในครัว	รอดไปหนึ่งราย...	ส่วนนางคนที่ 

ขี้ขโมยนั้น	นายโจรก็มอบพวงกุญแจคลังสมบัติให้ดูแล	ถึงอยากขโมย

ก็เชิญตามสบาย	เมื่อนางเห็นสมบัติสร้อยแหวนเงินทองทุกวัน	อยาก

หยบิจบัของมีคา่อะไรไดท้ัง้นัน้	จงึเลกินสิยัขโมยไปได	้รอดไปอกีราย....	
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	 สว่นนางปสิณุาวาท	ีนัน้นายโจรพยายามหาวธิกีารอยา่งไรกแ็ก้

ไม่ตก	นางชอบไปพูดยุแหย่ลูกเรือคนโน้นคนนี้ให้แตกคอกัน	เกิดการ

ทะเลาะเบาะแว้ง	ชกต่อยตีกันวุ่นวายไปหมดทั้งลำาเรือ	ทำาให้นายโจร 

ปวดกบาลเปน็อยา่งยิง่ดว้ยหมดหนทางจะแกไ้ขแลว้	กเ็ลยใหล้กูนอ้งจบัตวั 

นางปิสุณาวาทีนั้นใส่แพลอยต่อไป	คราวนี้ลอยเท้งเต้งๆ	ไปคนเดียว	

แต่เดชะบุญของนางก็ยังพอมีอยู่	บังเอิญได้ไปเจอนกอินทรีย์ใหญ่	 

๒	ตัวผวัเมยีบนิมาหากนิในทะเล	เหน็นางลอยแพมากน็กึสงสารจงึตัง้ใจ

เขา้ไปชว่ยเหลอื	โดยชว่ยกนัแกะไมแ้พมาอนัหนึง่ใหน้างปสิณุาวาทเีกาะ

ตรงกลางแลว้พาบนิเขา้หาฝัง่	(สมยักอ่นนัน้คนและสตัวย์งัสือ่สารกนัรู้

เรือ่งอยู)่	ระหวา่งบนิอยูก่ลางอากาศนัน้เองนางปสิณุาวาท	ีเกดิคนัปาก 

อยากจะพูด	กคื็อโรคเกา่สนัดานเดมิเกิดกำาเรบิขึน้นัน่เอง	จนมนัทนไม่

ไหวจรงิๆ	กเ็ลยยืน่ปากไปทางนกอนิทรยีต์วัผู	้ทำาเปน็กระซบิกระซาบอยู่

พักหนึ่ง	แล้วก็ยื่นหน้าไปทางนางนกอินทรีย์ตัวเมีย	กระซิบข้างหูเบาๆ 

วา่	“ผัวแกนะ่เจ้าชู้จรงิๆ	เหน็ฉนัเดีย๋วเดยีวกเ็กีย้วฉนัซะแลว้”	นกตวัเมยี 

ไดย้นิดงันัน้	กโ็กรธ	โมโหเลอืดขึน้หนา้	เกดิอาการหงึหวงกป็ลอ่ยไมแ้พ

นั้นแล้วหันไปตบผัวแทนทันที	ฝ่ายผัวก็ไม่ยอมอยู่ดีๆ	มาถูกตบทำาไม!	

ว่าแล้วนกอินทรีย์ผัวเมียเลยตบตีกันกลางอากาศ	ส่วนนางปิสุณาวาที
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กรรมติดจรวดผลก็คือตกลงกลางทะเลจมน้ำาตาย

	 แต่ถงึจะจมน้ำาตายแลว้กย็งัไมห่มดฤทธิน์ะ่	ศพของนางปสิณุา 

วาที	โดนน้ำาทะเลซัดไปติดชายฝั่งหน้าวัดแห่งหนึ่ง	พระท่านเห็นเข้าก็

เกดิสงัเวชใจคดิจะชว่ยจดัการฌาปนกจิศพให้ตามประเพณ	ีแตพ่อเอา

ศพเข้าวัด	พระทั้งวัดก็ทะเลาะถกเถียงกันใหญ่	ว่าศพนี้ควรเผาหรือ

ควรฝังดี	บ้างก็ว่าควรสืบหาญาติก่อน	เมื่อตกลงกันไม่ได้ก็วางมวยกัน	

(ฤทธิ์มากจริงๆ)	แต่พอตั้งสติกันได้พระท่านก็คิดได้ว่าสาเหตุคงเป็น

เพราะศพนี้แน่ๆ	จึงให้คนมาหามไปเผาทิ้งในป่าช้า	จัดการเผาให้สิ้น

ซากเหลือเพียงหัวกะโหลก	พอดีพวกขี้เหล้าแอบเข้าไปต้มเหล้ากินใน

ป่าช้า	หาก้อนหินมารองหม้อต้มเหล้าไม่ครบ	ก็คว้าได้หัวกระโหลกนั้น 

มาก็จับตั้งรองหมอต้มเหล้า	ผลก็ปรากฏว่าทุกทีต้มเหล้ากินก็ไม่เห็น

เปน็อะไร	อยา่งเกง่ก็เมาเหมอืนหมาคลานกลบับ้าน	แตว่นันีท้ะเลาะกนั 

ตีกันหัวร้างข้างแตก	พิจารณาดูเอาเองเถิดท่านทั้งหลายการพูด 

ส่อเสียดนี่ช่างมีโทษมากมายเหลือเกิน

	 เร่ืองนี้จึงเป็นตัวอย่างได้ดีว่า	การพูดจาโกหกหลอกลวงผู้อื่น	

เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์โทษกับตัวเองได้มากมายเพียงใด	พระพุทธเจ้า
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ทรงตรัสไว้ใน	คัมภีร์สัพพลหุสสูตร	พระไตรปิฎก	เล่มที่	๒๓	ความว่า	

“คนทีพ่ดูส่อเสียด	เป็นประจำาจนตดิเป็นนสิยั	จะทำาใหไ้ปเกดิในนรก	ใน

ภมูสิตัวเ์ดรจัฉาน	ในภมูเิปรต	ดว้ยวบิากกรรมอยา่งเบาสดุ	พน้จากนรก

นั้นแล้ว	มาเกิดในโลกนี้จะทำาให้เป็นคนที่ถูกทรยศหักหลังจากเพื่อน”	

เป็นต้น	

 ๔. การพูดเพ้อเจ้อ

	 การพูดเพ้อเจ้อ	หมายถึง	การกล่าววาจาที่ทำาลายประโยชน์

และความสขุตา่งๆ	ด้วยเจตนา	และหาสาระประโยชนจ์ากการพูดเพ้อ

เจ้อนั้นไม่ได้	มีตัวอย่างอีกเช่นกัน

	 กาลครั้งหนึ่ง	มีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่า	กปิละ	ท่านเป็นพระที่

เรียนรู้มามาก	มีความรู้ดี	(พหูสูตร)	และเป็นผู้ที่มีลาภสักการะมาก	

แต่ท่านพระกปิละกลับมัวเมา	ทะนงตัว	ถือว่าตัวเป็นคนฉลาดกว่า 

ผูอ้ืน่	กลา่วสิง่ทีถ่กูตอ้งเปน็ธรรมวา่ไมถ่กูตอ้ง	ไมเ่ป็นธรรม	กลา่ววาจา 

ไร้สาระ	ถูกพวกภิกษุผู้มีศีลตักเตือนอยู่ว่า	ท่านอย่าได้กล่าววาจา 

อยา่งนัน้	ไมด่ตีอ่ตนเองและผูอ้ืน่	แตพ่ระกปลิะกห็าไดฟ้งัไม	่ยงัดนัทรัุง

พูดไม่เป็นธรรมเหมือนเดิม	จนครั้นเมื่อท่านมรณภาพจากอัตภาพ 

นั้นแล้ว	ไปบังเกิดในนรกอเวจีไหม้ในอเวจีเป็นเวลาช้านาน	ด้วยเศษ



34  สัมมาวาจา “พูดดี ดูดี สังคมดี”

ของวบิากกรรมทีเ่หลอืนั้น	ท่านก็ไดเ้กดิเปน็ปลาสทีองในแม่น้ำาอจริวดี 

เป็นปลาที่สวยงามมาก	แต่ว่าปากของปลานั้นมีกลิ่นเหม็น	พอปลา 

อา้ปากเทา่นัน้แหละ่กม็กีลิน่เหมน็ตลบอบอวลไปทัว่เมอืง	เพราะผลแหง่

การที่ท่านกล่าววาจาเพ้อเจ้อไม่เป็นธรรม	เนื่องจากผลกรรมที่ท่านด่า

ว่าบริภาษภิกษุทั้งหลายในกาลก่อน	ต่อมาปลาสีทองตัวนั้นเมื่อจุติจาก

อัตภาพนั้นแล้ว	ก็ได้ไปบังเกิดในอเวจีอย่างเดิมอีกเรียกว่าต้องชดใช้

กรรมอีกยาวนาน	พิจารณาดูเอาเองเถิดท่านทั้งหลายการพูดเพ้อเจ้อ

นี่!	ช่างมีโทษมากมายเหลือเกิน

	 เร่ืองนี้จึงเป็นตัวอย่างได้ดีว่า	การพูดจาโกหกหลอกลวงผู้อื่น	

เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์โทษกับตัวเองได้มากมายเพียงใด	พระพุทธเจ้า

ทรงตรัสไว้ใน	คัมภีร์สัพพลหุสสูตร	อังคุตตรนิกาย	อัฏฐกนิบาต	 

พระไตรปิฎก	เล่มที่	๒๓	ความว่า	“คนที่พูดเพ้อเจ้อ	เป็นประจำาจนติด

เป็นนิสัย	จะทำาให้ไปเกิดในนรก	ในภูมิสัตว์เดรัจฉาน	ในภูมิเปรต	ด้วย

วิบากกรรมอย่างเบาสุด	พ้นจากนรกนั้นแล้ว	มาเกิดในโลกนี้จะทำาให้

เป็นคนที่พูดจาไม่น่าเชื่อถือ	เป็นต้น	
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ก�รลด ละ เลิก จ�กมิจฉ�ว�จ�นั้นทำ�อย่�งไร ? 
 

	 พระพุทธองค์ท่านได้ทรงแสดงให้เห็นถึงโทษของมิจฉาวาจา

แล้ว	ก็ทรงแสดงถึงหนทางแห่งการลด	ละ	เลิก	จากมิจฉาวาจานั้น	

ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องยากอะไร	สำาหรับเราท่านทั้งหลายที่ได้

ทราบแล้วถงึโทษของการพดูมจิฉาวาจา	เพือ่ทีจ่ะไดป้ระพฤตปิฏบิตัติน

ในการกล่าวสัมมาวาจาต่อบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสมในโอกาสต่างๆ	

ต่อไป	โดยการปฏิบัติตนดังนี้	คือ
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 ๑. ละมสุาวาท โดยเวน้จากการพดูเท็จ	เมือ่ไมรู่ก็้บอกวา่ไมรู่	้

เมื่อรู้ก็บอกว่ารู้	ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้	ไม่ว่าเพราะเหตุแห่งตนเอง	

เหตุเพราะผู้อื่นหรือเหตุเพราะเห็นแก่อามิสสินจ้างใดๆ

 ๒. ละปิสุณวาจา โดยเว้นจากการพูดส่อเสียด	ไม่พูดเพ่ือ

ทำาลายคน	พูดให้สมานคนที่แตกร้าวกัน	ส่งเสริมคนที่สมัครสมานกัน	

ยินดีในความสามัคคี	ชอบกล่าวถ้อยคำาที่ทำาให้คนสามัคคีกัน

 ๓. ละผรุสวาจา โดยเว้นจากวาจาหยาบคาย	กล่าวถ้อยคำาที่

ไม่มีโทษ	รื่นหู	น่ารัก	จับใจ	สุภาพ	เป็นที่พอใจและชื่นชมของพหูชน	

 ๔. ละสมัผปัปลาปะ โดยเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้	พดูถกูกาล	

พูดคำาจริง	พูดเป็นธรรม	พูดเป็นวินัย	พูดเป็นอรรถ	(ประโยชน์)

	 จักขอกล่าวแถมท้ายอีกสักเรื่อง	ว่าด้วยเรื่องของการพูดมาก

มีโทษ	๕	อย่าง

	 	 ๑.	ย่อมต้องเผลอพูดปด	แน่นอน

	 	 ๒.	ย่อมต้องเผลอพูดส่อเสียด	ยุให้แตกร้าว

	 	 ๓.	ย่อมต้องเผลอพูดคำาหยาบ	ทั้งโดยต้ังใจหรือไม่

ตั้งใจก็ตาม
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	 	 ๔.	ย่อมต้องพูดเพ้อเจ้อ	

	 	 ๕.	และเมือ่คราวสิน้ชพีแลว้	ยอ่มเขา้ถงึอบายภมู	ิทคุคต	ิ 

วินิบาต	ถึงนรก	คือความล่มจมตกต่ำา	ยิ่งพูดมาก	ก็ต่ำามากไปเรื่อยๆ	

(จาก	ปัญจกนิบาต	อังคุตตรนิกาย	พระไตรปิฎก	เล่มที่	๒๒)
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สรุป 

	 สัมมาวาจา	ในทางพระพุทธศาสนามีความสอดคล้องกับ 

สภุาษติไทย	ดงัทีไ่ดก้ลา่วแลว้ขา้งตน้วา่	“พดูดเีปน็ศรแีกป่าก พดูมากปาก 

มสี”ี	ซึง่ “การพดู” คอื	การทีม่นษุยเ์ปลง่เสยีงเปน็ถอ้ยคำาภาษาออกมา	

เพื่อแสดงความรู้	ความคิด	ความรู้สึก	หรือความต้องการของผู้พูดไป

ให้	ผู้ฟังได้ยินและเข้าใจ	โดยอาศัยภาษา	น้ำาเสียง	อากัปกิริยาท่าทาง
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เป็นสื่อและมีการตอบสนองจากผู้ฟัง	ด้วย	สัมมาวาจา	ได้แก่	พูดจา

อยู่ในขอบเขตของการไม่พูดเท็จ	ไม่โกหก	ไม่หลอกลวง	พูดอย่างไม่มี

มารยาสาไถย	เสแสรง้	แกลง้พดู	ไมพ่ดูคำาหยาบคาย	ไม่พดูคำาสอ่เสยีด

ให้เกิดความแตกร้าวสามัคคี	ไม่พูดจาเพ้อเจ้อหาสาระมิได้	น่ารำาคาญ	

เขา้ทำานองวา่	“พดูได ้แตท่ำาไมไ่ด”้	ขี้โม	้โออ้วด	เป็นตน้	การดำารงชีวติ

ของเราในแตล่ะวนั	หนีไมพ่น้ทีต่อ้งใชค้ำาพดูในการสือ่สารกัน	เป็นการ

สื่อความหมายซ่ึงกันและกันในสังคม	การพูดต้องอาศัยการฝึกฝนให้

เกิดความชำานาญจึงจะใช้ประโยชน์ได้ดี	ยิ่งชำานาญมากเท่าใดก็ยิ่งพูด

ดขีึน้เท่าน้ัน	ถงึแมว้า่จะเรยีนรูท้ฤษฎแีละมศีลิปะในการพดูเปน็ทุนเดมิ

อยู่ก่อนแล้ว	แต่ถ้าขาดการฝึกฝนก็จะพูดดีไม่ได้เลย	แค่เราพยายามที่

จะลด	ละ	เลิก	การพูดจาที่ไม่ดี	พูดแต่	สัมมาวาจา	ก่อนออกจากบ้าน

ก็เป็นกุศลอย่างมหาศาล




