
 ชีวิตท่ีสมบูรณ์ 
   สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

ธรรมทานเพื่อการศึกษาธรรม 



ชีวิตที่สมบูรณ์ 
© สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

พิมพ์ครั้งแรก — พุทธศักราช  ๒๕๓๗                

พิมพ์คร้ังท่ี ๑๓๔ — มีนาคม ๒๕๖๖ ๒,๐๐๐ เล่ม  
- คุณพีรนุช เกียรติสมมารถ พิมพ์เป็นธรรมทาน 

(ตัวเลข “พิมพ์คร้ังท่ี ๑๓๔” นี ้เป็นอย่างตํ่า โดยนับตามหลักฐานเท่าท่ีพบ -- 
ยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้ตัวเลขจริง) 
 
พิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ 
หากท่านใดประสงค์จัดพิมพ์ โปรดติดต่อขออนุญาตท่ี 
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ 
http://www.watnyanaves.net 

พิมพ์ที ่
 
 



อนุโมทนา 

คุณพีรนุช เกียรติสมมารถ ได้แจ้งบุญเจตนาขอพิมพ์หนังสือ 
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เพ่ือเผยแพร่แจก
มอบให้แก่พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั่วไป ๓ ชื่อเรื่อง คือ 

๑. ชีวิตท่ีสมบูรณ์ 
๒. คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล 
๓. สลายความขัดแย้ง เข้มแข็งด้วยปัญญา 

การพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานนั้น นับว่าเป็นการให้
อย่างสูงสุด ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า เป็นทานอันเลิศ ชนะ
ทานท้ังปวง เป็นการแสดงน้ําใจปรารถนาดีอย่างแท้จริงแก่
ประชาชน ด้วยการมอบให้ซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญาและทรัพย์อัน
ล้ําค่าคือธรรม ที่จะเป็นหลักนําประเทศชาติให้พัฒนาไปใน
วิถีทางที่ถูกต้อง และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขที่แท้และย่ังยืนแก่
ชีวิตและสังคม 

ขออนุโมทนาคุณพีรนุช เกียรติสมมารถ ที่ได้มีศรัทธาในการ
บําเพ็ญธรรมทานแห่งการให้ธรรมให้ปัญญาแก่ประชาชนครั้งนี้ ขอ
ธรรมทานเพ่ือการศึกษา จงเป็นปัจจัยนํามาซึ่งความไพบูลย์แห่ง
ธรรมและปัญญา เพ่ือประโยชน์สุขที่แท้จริงและยัง่ยนืของประชาชน 
ตลอดกาลยาวนานสืบไป 

วัดญาณเวศกวัน 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 



สารบัญ
อนุโมทนา ก

ชีวิตที่สมบูรณ  ๑
นําเร่ือง ๑
ทําบุญเพ่ืออะไร? ๑
อยามองขามความสําคัญของวัตถุ ๔
จุดเริ่มตนคือ ประโยชนสุขขั้นพื้นฐาน ๕
พื้นฐานจะม่ัน ตองลงรากใหลึก ๘
ถาลงลึกได จะถึงประโยชนสุขท่ีแท ๑๐
ถึงจะเปนประโยชนแท แตก็ยังไมสมบูรณ ๑๓
ถากระแสยังเปนสอง ก็ตองมีการปะทะกระแทก ๑๕
พอประสานเปนกระแสเดียวได คนก็สบาย งานก็สําเร็จ ๑๗
ปญญามานํา มองตามเหตุปจจัย
   ตัวเองก็สบาย แถมยังชวยคนอื่นไดอีกดวย ๒๐
ประโยชนสุขท่ีสมบูรณจะเกิดขึ้นได จิตใจตองมีอิสรภาพ ๒๑
อิสรชน คือคนท่ีไมยุบไมพอง ๒๔
ถาโชคมา ฉันจะมอบมันใหเปนของขวัญแกมวลประชา ๒๕
ถาเคราะหมา มันคือของขวัญท่ีสงมาชวยตัวฉันใหยิ่งพัฒนา ๒๗
ทําไม โลกยิ่งพัฒนา ชาวประชายิ่งเปนคนท่ีสุขยาก ๓๑
ความสุขจะเพ่ิมทวี ถาพัฒนาอยางมีดุลยภาพ ๓๓
ถาไมมีความสุขแบบประสาน ก็ไมมีการพัฒนาแบบยั่งยืน ๓๕
การพัฒนาแบบยั่งยืน มาดวยกันกับความสุขแบบยั่งยืน ๓๗
ชีวิตสมบูรณ ความสุขก็สมบูรณ สังคมก็สุขสมบูรณ
   เพราะจิตเปนอิสระดวยปญญา ท่ีถึงการพัฒนาอยางสมบูรณ ๔๐



นําเรื่อง∗

อาตมาคณะพระสงฆที่ไดจรมา เรียกวาเปนพระอาคันตุกะทั้ง ๓ รูป
ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกทานที่มาประชุมกันในที่นี้ เพื่อรวมกันทําบุญ
ถวายภตัตาหาร ในโอกาสทีค่ณุหมอพอบาน และแมบาน พรอมทัง้ลูกชายลูก
สาว ไดเปนเจาภาพผูนมินต ถอืวาเปนการทาํบญุบานไปในตวั นอกจากถวาย
ภตัตาหาร ก็ไดถวายอุปถัมภเสนาสนะที่พักแรมคางคืนดวย เรียกวาเปนการ
อุปถัมภดวยปจจัยส่ี

ทางฝายโยมญาติมิตรทั้งหลาย ก็มีน้ําใจเกื้อกูล โดยเฉพาะก็มีศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา เมื่อทราบขาววามีพระสงฆเดินทางมาถึง ก็มีน้ําใจ
ประกอบดวยไมตรีธรรม พากันมาอุปถัมภถวายกําลัง

ทําบุญเพ่ืออะไร?
ในการถวายกําลังแกพระสงฆทีเ่รยีกวาทาํบญุนี ้ ใจของเรามุงไปทีพ่ระ

ศาสนา คือจุดรวมใจหรือเปาหมายของเราอยูที่พระศาสนา หมายความวา 
เราถวายทานแกพระสงฆก็เพื่อใหทานมีกําลัง แลวทานจะไดไปทํางานพระ
ศาสนาตอไป

งานพระศาสนา เราเรียกกันวาศาสนกิจ แปลงายๆ ก็คือกิจพระ
ศาสนา งานพระศาสนาหรือศาสนกิจนั้น โดยทั่วไปมี ๓ ประการ คือ

๑. การเลาเรียนคําส่ังสอนของพระพุทธเจา
๒. การปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจา คือ เอาคําสอนนั้นมา

ใช มาลงมือทําใหเกิดผลจริง
                                                                         
∗ ธรรมกถา ท่ีบานของ น.พ.สมชาย กุลวัฒนพร ณ Saddle River, New Jersey, USA. 
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๓. การนาํคาํส่ังสอนของพระพุทธเจาไปเผยแผส่ังสอน คอื เมือ่ตนเอง
เรียนรูและปฏิบัติไดแลว ก็เอาไปแจกจายใหประชาชนไดรูและปฏิบัติตาม

งานพระศาสนา หรอืศาสนกจิทัง้หมดนี ้ กเ็พือ่ประโยชนสุขแกประชาชน
พดูตามสํานวนของพระวา เพือ่ประโยชนเกือ้กลูและความสุขแกชนจํานวนมาก 
เพือ่อนเุคราะหชาวโลก อนันีเ้ปนหลักการและวตัถปุระสงคของพระพุทธศาสนา

อยางไรก็ตาม การที่พระสงฆจะทํากิจสามอยางเหลานี้ไดดีนั้น ทาน
ควรจะไมตองหวงกังวลในเรื่องของวัตถุ หรือเรื่องของปจจัยส่ี และควรจะ
ตองการส่ิงเหลานั้นใหนอยดวย เพื่อทําตัวใหโยมเล้ียงงาย

เมือ่ญาตโิยมดแูลอยู และเมือ่พระสงฆกไ็มมวัวุนวายกบัวตัถแุตตัง้ใจ
ทาํหนาทีอ่ยูอยางนี ้ กจ็ะทาํใหพระศาสนาดาํรงอยูเพือ่ประโยชนสุขแกประชา
ชนตอไป

มองในดานการอุปถัมภบํารุง เมื่อญาติโยมอุปถัมภบํารุงพระสงฆพอ
ดี ก็ทําใหพระสงฆสามารถทํากิจที่วามาเมื่อกี้ คือ เลาเรียน ปฏิบัติ และเผย
แผส่ังสอนไดเต็มที่ เมื่อพระสงฆทําหนาที่ของตนดีแลว พระศาสนาดํารงอยู 
ก็ทําใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

ฉะนั้น ญาติโยมที่อุปถัมภบํารุงพระสงฆ ก็คือไดทํานุบํารุงพระพุทธ
ศาสนา จึงถือวามีสวนรวมในการสืบตออายุพระพุทธศาสนาดวย

ทีนี้ก็ถามใหถึงวัตถุประสงคสุดทายวา เราทําบุญอุปถัมภพระสงฆ 
บํารุงพระศาสนาเพื่ออะไร ก็ตอบอยางที่พูดมาแลววา เพื่อใหพระศาสนา
ดํารงอยูและเจริญมั่นคง เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน มนุษยจะไดมีชีวิตที่
ดีงาม สังคมจะไดอยูรมเย็นเปนสุข จุดหมายขั้นสุดทายของเราอยูที่นี่

ฉะนั้น ในเวลาที่ทําบุญนี่ ใจอยาติดอยูแคพระ ใจเราจะตองมองยาว
ตอออกไปถึงพระศาสนา

เมื่อทําบุญก็มุงหมายใจและอิ่มใจวา โอ! พระศาสนาของเราจะได
ดํารงอยูยั่งยืนมั่นคงตอไป ประโยชนสุขจะไดเกิดแกมนุษยชาติ เวลาทําบุญ
เราตองทําใจนึกอยางนี้อยูเสมอ
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เมื่อทําอยางนี้ กิจกรรมทุกครั้งของญาติโยมก็จะพุงไปรวมที่ศูนย
เดียวกัน คือพระศาสนา และประโยชนสุขของประชาชน

ถาทําอยางนี้ ใจของแตละทานก็จะขยายกวางออกไป อันนี้แหละเปน
ส่ิงที่ทําใหใจเราเกิดปติวา เออ! ครั้งนี้ เราก็ไดมีสวนรวมอีกแลวนะ ในการ
ทํานุบํารุงพระศาสนาและสรางเสริมประโยชนสุขแกมวลมนุษย แลวเราก็เกิด
ความอิ่มใจ

สําหรับวันนี้ ญาติโยมทั้งหลายก็ไดอุปถัมภบํารุงตามหลักการที่กลาว
มาแลว อยางนอยก็ไดมีน้ําใจเกื้อกูลตอพระสงฆที่จรมา เวลาเห็นพระสงฆ
ไปที่ไหน ญาติโยมก็มีใจยินดี เรียกวาเปนการเห็นสมณะ ในมงคลสูตรก็
กลาววา การเห็นสมณะนั้น เปนมงคลอันอุดม

ที่วาเปนมงคล ก็เพราะวา สมณะนั้นเปนผูสงบ สมณะที่ประพฤติ
ปฏิบัติถูกตอง เปนผูที่สงบ ไมมีเวรไมมีภัยแกใคร และเปนผูทํางานหรือทํา
หนาที่อยางที่กลาวมา ญาติโยมชาวไทยเรานี้ ไดมีประเพณีวัฒนธรรมอยางนี้
มาตลอด เวลาเห็นพระเราก็สบายใจ มีจิตใจยินดี แลวก็แสดงน้ําใจ

เพราะฉะนั้น พระสงฆไปไหน ก็ปรากฏวาไดเห็นน้ําใจของโยมญาติ
มิตรเปนอยางนี้กันทั่ว เชนอยางที่นี่ โยมญาติมิตรก็อยูกันหลายแหงหลายที่ 
คุณหมอแจงขาวไป พอรูขาวก็มากัน อันนี้ก็เปนประจักษพยานของความมี
น้ําใจ มีศรัทธา และมีเมตตาธรรม อาตมาก็ขออนุโมทนาดวย
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อยามองขามความสาํคัญของวัตถุ
การทําบุญวันน้ี เจาภาพถือวาเปนการทําบุญบานดวย บานเปน

อยางหน่ึงในสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต ท่ีเรียกวาปจจัยสี่ กลาวคือ อาหาร 
เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค

ปจจัยสี่เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก ในพระพุทธศาสนาทานไม
มองขามความสําคัญขอน้ี แมแตในชีวิตของพระสงฆ วินัยของพระน่ีต้ัง
ครึ่งต้ังคอน วาดวยเรื่องปจจัยสี่

ในคําสั่งสอนของพระพุทธเจาน้ัน เริ่มตนทีเดียวทานวาจะตองจัด
สรรเรื่องปจจัยสี่ใหเรียบรอย ไมอยางน้ันแลวมันจะยุง แตถาจัดไดดี
แลวมันจะเปนฐาน ทําใหเราสามารถกาวไปสูชีวิตท่ีดีงาม มีการพัฒนา
อยางอื่นตอไปได ขอใหมองดูวินัยของพระเปนแบบอยางในเรื่องน้ี

อยางไรก็ตาม ปจจัยสี่ก็มีความสําคัญอยูแคในขอบเขตหน่ึง แต
พระพทุธศาสนาไมใชหยุดแคน้ัน คือ ทานใหถอืเปนฐานท่ีสาํคัญ สาํคัญแต
ไมใชท้ังหมด ความสาํคัญน่ีบางทีบางคนไปสบัสนกบัคําวาท้ังหมด บางคน
ก็ไมเห็นความสําคัญของวัตถุเอาเสียเลย อยางน้ันไมถูกตอง

ใหระลึกถึงวา คําสอนของพระพุทธศาสนานี้จะครบท้ังหมดตอง
เปนพระธรรมวินัย คือ ตองประกอบดวยธรรมและวินัย ครบทั้ง
สองอยางจึงจะเปนพระพุทธศาสนา
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วินัยน้ัน ก็วาดวยเรื่องท่ีวามาน่ีแหละ คือ การจัดสรรในดานวัตถุ

หรือรูปธรรม เรื่องระเบียบชีวิต และระบบกิจการ ท้ังของบุคคล ชุมชน 
และสังคมทั้งหมด เกี่ยวกับเรื่องความเปนอยู และสภาพแวดลอม เริ่ม
ต้ังแตเรื่องปจจัยสี่เปนตนไป

ฉะน้ัน ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธจึงตองใหความสําคัญกับ
เรื่องปจจัยสี่ วาเราจะดําเนินการกับปจจัยสี่ จัดสรรมันอยางไร เพ่ือทํา
ใหเปนฐานท่ีม่ันคง เราจะไดกาวตอไปดวยดี ดําเนินการพัฒนาไปสูดาน
จิต และดานปญญา

ในเรื่องปจจัยสี่น้ี เม่ือเราจัดการไดถูกตองดีแลว เชนอยางเรื่องท่ี
อยูอาศัย เม่ือเรามีบานเรือนเปนหลักเปนแหลงและจัดสรรไดดี มีความ
เปนระเบียบเรียบรอย นาอยูอาศัย ก็ทําใหเราดําเนินชีวิตไดสะดวก มี
ความสบาย มีความม่ันคงในชีวิต ตอจากน้ันจะทํากิจการอะไรตางๆ ก็
ทําไดสะดวก ไมตองมัวกังวลหวงหนาพะวงหลัง จึงเก้ือกูลแกการทํา
อะไรตออะไรตอไปท่ีเปนสิ่งดีงามและเปนประโยชนกวางขวางย่ิงขึ้น

เราจึงอาศัยความเรียบรอยในเรื่องปจจัยสี่น่ีแหละเปนฐานท่ีดี ท่ี
จะกาวไปสูชีวิตดีงามมีความสุข ท่ีเรียกวา ชีวิตที่สมบูรณ

จุดเริ่มตนคือ ประโยชนสุขขั้นพ้ืนฐาน
ทุกคนอยากมีชีวิตท่ีสมบูรณ ชีวิตที่สมบูรณน้ันเปนอยางไร เรา

ลองมาดูคําสอนของพระพุทธศาสนา
ทานสอนไวแลววา ชีวิตท่ีสมบูรณน้ันตองประกอบดวยประโยชน

สขุในระดับตางๆ ประโยชนสขุน่ีแหละเปนจุดมุงหมายของชีวิต หมาย
ความวา ชีวิตของเราน้ีมีจุดมุงหมาย หรือมีสิ่งท่ีควรเปนจุดมุงหมาย
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ชีวิตเกิดมาทําไม? ตอบไมไดสักคน เราเกิดมาเราตอบไมไดวา
ชีวิตของเราน่ีเกิดมามีจุดมุงหมายอยางไร ไมมีใครตอบได เพราะวาเวลา
จะเกิดหรือกอนจะเกิด เราไมไดต้ังจุดมุงหมายไว

เม่ือเราเกดิมาน้ันเราไมรูตัวดวยซํ้า เพราะฉะน้ันเราจึงไมสามารถ
ตอบไดวาจุดมุงหมายของชีวิตคืออะไร แตพระพุทธศาสนาสอนไววา มี
สิ่งท่ีควรเปนจุดมุงหมายแหงชีวิตของเรา จุดหมายน้ีเปนเรื่องของ
ประโยชนและความสุข ทานแบงไวเปน ๓ ระดับ

ระดับท่ี ๑ คือประโยชนสุขท่ีตามองเห็น ซ่ึงเปนเรื่องวัตถุหรือดาน
รูปธรรม ถาจะสรุป ประโยชนสุขในระดับตน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีตามองเห็น ก็
จะไดแก

๑) มีสุขภาพดี มีรางกายแข็งแรง ไมเจ็บไขไดปวย เปนอยูสบาย ใช
การไดดี

๒) มีทรัพยสินเงินทอง มีการงานอาชีพเปนหลักฐาน หรือพึ่งตนเอง
ไดในทางเศรษฐกิจ เรื่องนี้ก็สําคัญ พระพุทธเจาสอนไวมากมาย
ในเรื่องทรัพยสินเงินทองวาจะหามาอยางไร จะจัดอยางไร และจะ
ใชจายอยางไร

๓) มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนมนุษย หรือมีสถานะในสังคม เชน 
ยศศักดิ์ ตําแหนง ฐานะ ความมีเกียรติ มีชื่อเสียง การไดรับยก
ยอง หรือเปนที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งความมีมิตรสหายบริวาร

๔) สุดทายทีสํ่าคญัสําหรบัชวีติคฤหสัถกค็อื มคีรอบครวัทีด่มีคีวามสุข
ท้ังหมดน้ี เปนประโยชนสุขระดับตน ซ่ึงตามองเห็น ทานบัญญัติ

ศัพทไวเฉพาะ เรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลวาประโยชนปจจุบัน หรือ
ประโยชนท่ีตามองเห็น เปนประโยชนท่ีมองเห็นเฉพาะหนา และเปนฐาน
ท่ีม่ันคงระดับแรก ทุกคนควรทําใหเกิดขึ้น
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ถาใครขาดประโยชนระดับน้ีแลว จะมีชวีติท่ีลาํบาก มีชวีติอยูในโลก

ไดยาก และจะกาวไปสูความสขุหรอืประโยชนในระดับสงูขึน้ไปกต็ดิขัดมาก
ฉะน้ัน ถาเราอยูในโลก ก็ตองพยายามสรางประโยชนสุขในระดับ

ตนน้ีใหได พอมีแลวก็สบาย และสิ่งเหลาน้ีก็เน่ืองกัน
พอเรามีสขุภาพดี เราก็หาเงนิหาทองไดสะดวกขึน้ ถามามัววุนวาย

กบัเรือ่งเจ็บไขไดปวย เราก็ไมมีเวลาทีจ่ะทํามาหาเลีย้งชพี แลวกส็ิน้เปลือง
ดวย บางทีทรพัยทีห่ามาไดกห็มดไปกบัเรือ่งเจ็บปวย ทน้ีีพอเรามรีางกาย
แข็งแรงสุขภาพดี เราก็ทาํงานการหาเงนิทองได แตไมใชพอแคน้ันนะ 
เพียงแครางกายดีมีเงนิเทาน้ัน ไมพอ แตอยางนอยมันกเ็ปนฐานไวกอน

ทีน้ี เม่ือมีทรัพยสินเงินทองแลว ฐานะในสังคมก็มักพวงมาดวย 
เพราะตามคานิยมในสังคมโดยท่ัวไปน่ี พอใครมีทรัพยสินเงินทองก็มัก
เปนท่ียอมรับในสังคม กลายเปนคนมีสถานะ ไดรับการยกยอง มี
เกียรติ ไปไหนก็มีหนามีตา เรื่องน้ีก็ขึ้นตอคานิยมของสังคมดวย

ทีน้ี เม่ือมีฐานะ มียศตําแหนงขึ้นแลว ก็อาจจะมีอํานาจ หรือมี
โอกาส ทาํใหมีทางไดทรพัยสนิเงนิทองมากขึน้ดวย น่ีกเ็น่ืองกนั อาศัยกัน

พอมีทรพัย และมียศแลว กท็าํใหมีมิตรมีบรวิารเขามาดวย เพ่ิมเขา
มาอกี เปนเครือ่งเสรมิ ชวยใหทาํอะไรๆ ไดสะดวกและกวางไกลยิง่ขึน้

ตอจากน้ัน แกนขางในก็คือครอบครัว ถามีครอบครัวดี เปน
ครอบครัวท่ีม่ันคง มีความสุข ก็ทําใหการทําหนาท่ีการงานของเราปลอด
โปรงโลงใจคลองตัวยิ่งขึ้นไปอีก เปนสิ่งท่ีเก้ือกูลแกกันและกัน

พอเรื่องครอบครัวเรียบรอย ทํางานคลอง หาเงินหาทองไดดี ก็
เลี้ยงดูครอบครัวไดเต็มที่ ทําใหครอบครัวมีความม่ันคง สามารถเลี้ยงดู
และใหการศึกษาแกลูก ก็สามารถสรางสรรคความเจริญของชีวิต
ครอบครัว และวงศตระกูล ตลอดถึงสังคมประเทศชาติ
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พ้ืนฐานจะม่ัน ตองลงรากใหลึก
น่ีคือประโยชนสุขระดับท่ีหน่ึง ซ่ึงตองยอมรับวาสําคัญ แตเพียง

เทาน้ันยังไมพอ
ประโยชนสุขระดับน้ี เปนสิ่งท่ีคนมุงหมายกันมาก แตมันยังมีขอ

บกพรอง คือมันยังไมลึกซ้ึง แลวก็ไมปลอดโปรงโลงใจเต็มท่ี ยังเปนไป
กับดวยความหวาดระแวง ความหวงแหนอะไรตางๆ หลายอยาง เชน 
เม่ือมีทรัพยสินเงินทอง เราก็ยังมีความรูสึกไมปลอดภัยในบางครั้งบาง
คราว ทําใหมีความหวงกังวลและความกลัวภัยแฝงอยูในชีวิตของเรา

อีกอยางหน่ึง ในการอยูในโลก ความสุขของเราก็ตองขึ้นตอสิ่ง
เหลาน้ี เวลาเราแสวงหาเงินทองมาไดมากๆ มีวัตถุมาบํารุงความสุขเพ่ิม
ขึ้น เราดําเนินชีวิตไป เราก็นึกวา ถาเรายิ่งมีมากเราจะยิ่งมีความสุขมาก 
เราก็หาเงินหาทรัพยยิ่งขึ้นไป แตแลวบางทีกลายเปนวา ไปๆ มาๆ เราก็
วิ่งไลตามความสุขไมถึงสักที ยิ่งมีมากขึ้น ความสุขก็ยิ่งวิ่งหนีเลยหนาไป

แตกอนเคยมีเทาน้ีก็สุข แตตอมาเทาน้ันไมสุขแลว ตองมีมากกวา
น้ัน เคยมีรอยเดียวก็สุข ตอมาเราคิดวาตองไดพันหน่ึงจึงสุข พอไดพัน
แลว หน่ึงรอยท่ีเคยมีและทําใหสุขไดกลับกลายเปนทุกข คราวน้ีถามีแค
รอยไมเปนสุขแลว ตองมีพัน ทีน้ี พอมีพันก็อยากไดหม่ืน ตองไดหม่ืน
จึงสุข มีพันตอนน้ีไมสุขแลว

แตกอนทําไมมีรอยก็สุข มีพันก็สุข แตเด๋ียวน้ีมันสุขไมได รอย
และพันน้ันกลับเปนทุกขไป มันไมนาจะเปนไปได เม่ือกอนโนนยังไมมี
อะไร พอไดรอยครั้งแรกดีใจเหลือเกิน สุขยิ่งกวาเด๋ียวน้ีท่ีไดหม่ืน พอ
หาเครื่องบํารุงความสุขไดเพ่ิมขึ้น สุขเกาท่ีเคยมีกลับลดหาย ความสุข
มันหนีได น่ีก็เปนเรื่องท่ีทําใหรูสึกไมม่ันคง ไมโปรงใจ
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นอกจากน้ันยังเปนเรื่องของความไมจริงใจและการมีความอิจฉา

ริษยากันอีก ทําใหอยูดวยความหวาดระแวงไมสบายใจ อยางเรามียศ มี
ตําแหนงฐานะเปนท่ียอมรับในสังคม บางทีเราก็ไมแนใจวา เขาเคารพนับ
ถือเราจริงหรือเปลา หรือเปนเพียงอาการแสดงออกภายนอก เวลาเรา
เปลี่ยนสถานะภายนอกแลว เขาอาจจะไมเคารพนับถือเราอีก

ฉะน้ัน ขณะท่ีอยูในสถานะนั้น เราก็มีความรูสึกไมอิ่มใจเต็มท่ี 
มันไมลึกซ้ึง พรอมกับการท่ีไดรับเกียรติยศฐานะหรือการยอมรับยก
ยองน้ัน ในใจลึกๆ ลงไป บางทีก็ไมสบายใจ

น่ีแหละจึงกลายเปนวา บางทีสิ่งเหลาน้ีก็เปนของเทียม เชน 
เกียรติยศ และความเคารพนับถือ ก็อาจจะเปนเกียรติยศและความ
เคารพนับถือท่ีเปนของเทียม เม่ือเปนของเทียม ก็เปนสิ่งคางคา เปน
ปญหาทั้งแกตนเองและแกผูอื่น

สําหรับตัวเราเอง มันก็เปนปมในใจ ทําใหเราไมไดความสุขท่ีแท
จริง และเม่ือตองออกจากสถานะน้ัน หรือหมดสถานะน้ันไป แลวเห็น
คนอื่นมีทาทีอาการตอตนเองเปลี่ยนแปลงไป ก็สูญเสียความมั่นใจ และ
เกิดความโทมนัส ถาเราแกปมในใจน้ีไมได บางทีก็สงผลเปนปญหาตอ
ไปอีก ทําใหมีผลตอพฤติกรรม ตอความเปนอยู ตลอดจนสุขภาพท้ัง
ทางจิตและทางกายของเรา

ในดานท่ีเกี่ยวกับคนอื่น ก็มักมีเรื่องของการแขงขันชิงดีชิงเดน 
และการปนแตงทาทาง การกระทําและการแสดงออกท่ีหวังผลซอนเรน
แอบแฝง ตลอดจนความไมสนิทใจตอกัน ทําใหการเปนอยูในสังคม 
กลายเปนการสรางปญหาในการอยูรวมกันอีก ปญหามากมายของ
มนุษยก็จึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตอเรื่องประโยชนสุขระดับตนน้ี
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ในท่ีสุด ก็กลายเปนวา ถาเราไมกาวสูประโยชนสุขขั้นตอไป 
ประโยชนสุขระดับท่ีหน่ึงน้ี ก็จะเปนปญหาไดมาก เพราะมันไมเต็มไม
อิ่ม ไมโปรงไมโลง และมีปญหาพวงมาดวยนานาประการ รวมทั้งความ
หวาดระแวง ความอิจฉาริษยา ความรูสึกไมม่ันคงปลอดภัยภายนอก 
และความรูสึกไมม่ันใจภายในตนเอง

เพราะฉะน้ัน ประโยชนสุขระดับแรกน้ี แมวามันจะเปนสิ่งสําคัญท่ี
เราจะตองไมมองขาม แตเราก็จะตองกาวสูประโยชนสุขขั้นตอไป ดวย
เหตุน้ี พระพุทธเจาจึงทรงสอนประโยชนสุขระดับท่ีสองไวดวย

ถาลงลึกได จะถึงประโยชนสุขท่ีแท
ระดับท่ี ๒ ไดแก ประโยชนสุขท่ีเปนดานนามธรรม เปนเรื่องของ

จิตใจลึกซ้ึงลงไป ทานเรียกวาประโยชนท่ีเลยจากตามองเห็น หรือเลยไป
ขางหนา ไมเห็นเปนรูปธรรมตอหนาตอตา เรียกดวยภาษาวิชาการวา 
สัมปรายิกัตถะ เชน ความมีชีวิตท่ีมีคุณคาเปนประโยชน การท่ีเราได
ชวยเหลือเกื้อกูลแกผูอื่นดวยคุณธรรม ไดทําประโยชนแกเพ่ือนมนุษย

เม่ือระลึกขึ้นมาวา เราไดใชชีวิตน้ีใหมีประโยชน เราไดทําชีวิตใหมี
คุณคา ไดชวยเหลือเพ่ือนมนุษย ไดเกื้อกูลสังคมแลว พอระลึกขึ้นมาเรา
ก็อิ่มใจสบายใจ ทําใหมีความสุขอีกแบบหน่ึง

ดวยวิธีปฏิบัติในระดับท่ีสอง ซ่ึงเปนเรื่องของจิตใจ เกี่ยวกับคุณ
ธรรมน้ี ก็ทําใหเรามีความสุขเพ่ิมขึ้นอีก และแมแตประโยชนสุขระดับท่ี
หน่ึงน้ัน เม่ือมีประโยชนสุขระดับท่ีสองเปนคูอยูขางในดวย ก็จะเกิดมี
ขึ้นชนิดท่ีวาลึกซ้ึงเปนจริงเลยทีเดียว จะไมเปนของเทียม เชนถาเปนการ
เคารพนับถือ ตอนน้ีจะเปนของแท
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การท่ีเรามีนํ้าใจมีคุณธรรมและชวยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนมนุษยดวย

ใจจริง ก็จะทําใหเขาเคารพเราจริง เปนการแสดงออกจากใจท่ีแนนอน
สนิท เปนของลึกซ้ึง เราจะไดของแท

ในทางกลับกัน ประโยชนสุขระดับท่ีสองน้ี ก็อาศัยประโยชนสุข
ระดับท่ีหน่ึงมาชวย พอเรามีจิตใจท่ีพัฒนา มีคุณธรรมขึ้นมาแลว เรามี
นํ้าใจอยากจะชวยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนมนุษย เราก็เอาสิ่งท่ีเปนประโยชน
ในระดับแรกน่ันเองมาใช เชนเอาทรัพยสินเงินทองท่ีเปนวัตถุเปนของ
มองเห็นน่ันแหละมาใชชวยเหลือเพ่ือนมนุษย ยิ่งมีมาก ก็ยิ่งชวยไดมาก

คนท่ีมีแตประโยชนสุขระดับท่ีสอง ถึงแมจะมีนํ้าใจเก้ือกูล มีคุณ
ธรรม อยากจะชวยคนอื่น แตระดับท่ีหน่ึงทําไวไมดี ไมมีเงินทองจะไป
ชวยเขา ก็ทําประโยชนสุขไดนอย เพราะฉะน้ันจึงตองมีท้ังสองขั้น

นอกจากความสุขใจชื่นใจในการท่ีไดชวยเหลือเกื้อกูลเพ่ือน
มนุษย ก็คือความม่ันใจ โดยเฉพาะความม่ันใจในชีวิตของตนเอง เชน
เรามีความม่ันใจในชีวิตของเราที่ไดเปนอยูมาดวยดี มีความประพฤติ
ปฏิบัติถูกตอง ต้ังอยูในความดีงามสุจริต ไมไดทําผิดทําโทษอะไร

เม่ือเราระลึกนึกถึงชีวิตของเราขึ้นมา เราก็มีความม่ันใจในตนเอง 
เปนความสุขลึกซ้ึงอยูภายใน และเม่ือเรามีความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย
ดวยความดีงาม เกิดจากคุณธรรมภายใน ก็ยิ่งทําใหเรามีความม่ันใจใน
ตัวเองมากขึ้น พรอมท้ังมีความม่ันใจในการอยูรวมกับผูอื่นดวย น้ีเปน
ระดับของความสุขท่ีแทจริง

ในตอนที่มีวัตถุภายนอก เรายังไมมีความม่ันใจจริง ความสุขก็
ผานๆ ไมลึกซ้ึงและไมยืนยาว แตพอมีคุณธรรมภายใน ซ่ึงเปน
ประโยชนสุขระดับท่ีสอง เราก็มีความม่ันใจในตัวเอง และมีความสุขท่ี
ลึกซ้ึง เต็มใจและชุมฉํ่าใจ
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นอกจากน้ันยังมีคุณธรรมอื่นท่ีมาชวยเสริมหนุนประโยชนสุขทาง
จิตใจอีก โดยเฉพาะศรัทธา คือมีความเชื่อม่ันในสิ่งท่ีดีงาม ในคุณความ
ดี ในการกระทําความดี ในจุดหมายท่ีดีงาม ตลอดจนในวิถีชีวิตท่ีดีงาม 
ความเชื่อม่ันและม่ันใจเหลาน้ีเปนศรัทธา

ทานผูศรัทธาในพระศาสนา เห็นวาพระศาสนาน้ีมีอยู เ พ่ือ
ประโยชนสุขแกมวลมนุษย เปนคําสอนที่ดีงาม เรามีศรัทธา มีความม่ัน
ใจในคุณคาแหงธรรม เราก็ทํานุบํารุงหรือชวยกิจการพระศาสนาดวย
ศรัทธาน้ัน จิตใจของเราก็มีความม่ันใจและม่ันคง มีกําลังเขมแข็งและ
ผองใส พรอมท้ังมีความสุขท่ีประณีต เปนสวนท่ีแทและลึกซ้ึงอยูภายใน

อันน้ีคือประโยชนสุขระดับท่ีสอง ท่ีทานถือวาเราจะตองกาวใหถึง
ซ่ึงจะทาํใหประโยชนสขุขัน้ท่ีหน่ึงไมมีพิษไมมีภัย แลวกก็ลบัเปนประโยชน
เกื้อกูลกวางขวางออกไป และยังทําใหความสุขท่ีมีท่ีได กลายเปนความ
สุขท่ีลึกซ้ึงเต็มท่ี ฉะน้ันเราจึงตองกาวไปสูประโยชนสุขระดับท่ีสอง

ทานผูใดไดกาวขึ้นมาถึงประโยชนสุขระดับท่ีสองแลว ก็จะมีความ
ม่ันใจในคุณคาแหงชีวิตของตนเอง พอระลึกนึกขึ้นมาเม่ือใดก็เกิดปติสุข
วา เออ เรามทีรพัยสนิเงนิทอง และเงนิทองน้ันกไ็มเสยีเปลา เราไดใช
ทรพัยสนิเงนิทองน้ีทําใหเกดิประโยชนแลวแกชวีติของเราและเพ่ือนมนุษย

บางทานกอ็ิม่ใจวา เรามีศรทัธาในสิง่ท่ีถกูตอง เรามีความม่ันใจใน
การดําเนินชีวิตของเรา เราไดทําสิ่งท่ีถูกตองเปนประโยชน ไมไดทําสิ่งท่ี
เปนโทษเสียหาย

ถาพูดตามศัพทของทานก็วา มีความม่ันใจดวยศรัทธา ท่ีเชื่อ
และชื่นใจในสิ่งท่ีดีงาม แลวก็มีศีล มีความประพฤติดีงาม เกื้อกูล ไม
เบียดเบียนใคร ทําแตสิ่งท่ีเปนคุณประโยชน มีจาคะ มีความเสียสละ 
ไดใชทรัพยสินเงินทองท่ีหามาไดทําใหเกิดคุณคา ขยายประโยชนสุขให
กวางขวางออกไป
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แลวก็มีปญญา มีความรูความเขาใจในความจริงของสิ่งท้ังหลาย 

พอท่ีจะปฏิบัติตอสิ่งท่ีชีวิตเกี่ยวของ เริ่มแตบริโภคบริหารใชจายจัดการ
ทรัพยสินเงินทองน้ัน ในทางท่ีจะเปนคุณประโยชนสมคุณคาของมัน 
และไมใหเกิดเปนปญหา ไมใหเกิดทุกข ไมลุมหลงมัวเมา อยูอยางเปน
นาย มิใชเปนทาสของทรัพย

ตอจากน้ีเราก็จะกาวไปสูประโยชนสุขระดับท่ีสาม แตถงึจะมีเพียง
แคสองขัน้น่ีกนั็บวามีชวีติท่ีคอนขางจะสมบูรณแลว

ถึงจะเปนประโยชนแท แตก็ยังไมสมบูรณ
แมจะไดจะถึงประโยชนสุข ๒ ระดับแลว แตพระพุทธเจาก็ทรง

เตือนวายังไมสมบูรณ ไมสมบูรณเพราะอะไร
แมเราจะมีความดี เรามีความภูมิใจ ม่ันใจในความดีของเรา แต

เราก็มีจิตใจท่ียังอยูดวยความหวัง เรายังหวังอยากใหคนเขายกยองนับ
ถือ ยังหวังในผลตอบสนองความดีของเรา แมจะเปนนามธรรม เรามี
ความสุขดวยอาศัยความรูสึกม่ันใจภูมิใจอะไรเหลาน้ัน เรียกงายๆ วายัง
เปนความสุขท่ีอิงอาศัยอะไรอยางใดอยางหน่ึง

ในระดับที่หนึ่ง ความสุขของเราอิงอาศัยวัตถุ หรือขึ้นตอ
คนอื่นสิ่งอื่น

พอถึงระดับที่สอง ความสุขของเราเขามาอิงอาศัยความดีงาม 
และคุณธรรมของตัวเราเอง

อยางไรก็ตาม ตราบใดเรายังมีความสุขท่ีอิงอาศัยอยู มันก็เปน
ความสุขท่ียังไมเปนอิสระ เพราะยังตองขึ้นตออะไรๆ อยางใดอยางหน่ึง 
เชนถาเกิดมีกรณีขึ้นวาเราทําความดีไปแลวคนเขาไมยกยองเทาท่ีควร 
เม่ือเราหวังไว ตอไปเราก็รูสึกผิดหวังได
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บางทีเราทําความดีแลว มาเกิดรูสึกสะดุดขึ้นวา เอ! ทําไมคนเขา
ไมเห็นความดีของเรา เราก็ผิดหวัง หรือวาเราเคยไดรับความชื่นชม ได
รับความยกยองในความดี แตตอมาการยกยองสรรเสริญน้ันเสื่อมคลาย
จืดจางลงไป หรือลดนอยลงไป ก็ทําใจเราใหหอเห่ียวลงไปได จิตใจของ
เราก็ฟูยุบไปตามความเปลี่ยนแปลงภายนอก

ในทางตรงขาม ถาเรามีจิตใจท่ีรูเทาทันความจริงของสิ่งท้ังหลาย 
รูตระหนักในกฎธรรมชาติวามันเปนธรรมดาอยางน้ันๆ แลว เราก็ทําจิต
ใจของเราใหเปนอิสระได และมันจะเปนอิสระจนถึงขั้นท่ีวา ความ
เปลี่ยนแปลงเปนไปของสิ่งท้ังหลายตามกฎธรรมชาติน้ัน มันก็เปนเรื่อง
ของธรรมชาติไป มันไมมามีผลกระทบตอจิตของเรา ใจของเราก็โปรงก็
โลงผองใสอยูอยางน้ัน

แมวาสิ่งท้ังหลายจะเปลี่ยนแปลงไป เปนทุกข และเปนไปตามเหตุ
ปจจัย แตใจของเราก็เปนอิสระอยู เปนตัวของเราตามเดิม

เม่ือกระทบกับความไมเท่ียงเปนอนิจจัง สิ่งท้ังหลายเปลี่ยนแปลง
ไป เราก็รูเทาทันวามันจะตองเปนอยางน้ันตามเหตุปจจัย แลวก็ดํารงใจ
เปนอิสระอยูได

เม่ือเรารูตระหนักตามท่ีมันเปนวาสิง่ท้ังหลายเปนทุกข คือคงอยูใน
สภาพเดิมไมได เรารูเทาทันแลว ความทุกขน้ันก็เปนความทุกขของสิ่ง
เหลาน้ันอยูตามธรรมชาติของมัน ไมเขามาเปนความทุกขในใจของเรา

ปญหาของมนุษยน้ันเกิดจากการท่ีไมรูเทาทันความจริง แลวก็วาง
ใจตอสิ่งท้ังหลายไมถูกตอง จึงทําใหเราถูกกฎธรรมชาติเบียดเบียนบีบ
ค้ันและครอบงําอยูตลอดเวลา
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ความทุกขของมนุษยน้ี รวมแลว ก็อยูท่ีการถูกกระทบกระท่ังบีบ

ค้ันจากการเปลี่ยนแปลง ความไมเท่ียงแทแนนอน ความตั้งอยูในสภาพ
เดิมไมได ไมคงทนถาวร เปนไปตามเหตุปจจัย ซ่ึงฝน ขัดแยง ไมเปน
ไปตามความปรารถนา

สิ่งท้ังหลายเปลี่ยนแปลงไป เราอยากใหเปลี่ยนไปอยางหน่ึง มัน
กลับเปลี่ยนไปเสียอีกอยางหน่ึง เราอยากจะใหมันคงอยู แตมันกลับเกิด
แตกดับไป อะไรทํานองน้ี มันก็ฝนใจเรา บีบค้ันใจเรา เราก็มีความทุกข

ถากระแสยังเปนสอง ก็ตองมีการปะทะกระแทก
ท้ังน้ีท้ังน้ันก็เพราะวา เราไปสรางกระแสความอยากซอนขึ้นมา 

บนกระแสความจริงของธรรมชาติท่ีมีอยูกอนแลว
กระแสความอยากของเรานี้ เปนกระแสท่ีไมเปนของแทจริง 

กระแสท่ีแทจริงของสิ่งท้ังหลายก็คือกระแสของกฎธรรมชาติท่ีวาสิ่งท้ัง
หลายเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน

ทีน้ีมนุษยเราก็สรางกระแสความอยากของตัวขึ้นมาวา จะใหสิ่งท้ัง
หลายเปนอยางน้ันเปนอยางน้ีตามใจท่ีชอบชังของเรา แตมันก็ไมเปนไป
ตามที่ใจเราอยาก เราอยากจะใหมันเปนอยางน้ี มันก็ไมเปน กลับเปนไป
เสียอยางโนน เพราะวาสิ่งท้ังหลายมีกระแสท่ีแทจริงควบคุมมันอยู 
กระแสท่ีแทจริงของมันก็คือกระแสแหงเหตุปจจัย

สําหรับคนปุถุชนท่ัวไปก็จะมีกระแสของตัวท่ีสรางขึ้นเอง คือ
กระแสความอยาก เรามีกระแสน้ีในใจของเราตลอดเวลา เปนกระแส
ความอยากท่ีมีตอสิ่งหลาย ไมวาเราจะเกี่ยวของกับอะไร เราก็จะสง
กระแสน้ีเขาไปสัมพันธกับมัน คือเราจะมีความนึกคิดตามความ
ปรารถนาของเราวา อยากใหมันเปนอยางน้ัน ไมอยากใหเปนอยางน้ี
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ทีน้ี สิ่งท้ังหลายน้ันมีกระแสจริงๆ ท่ีคุมมันอยูแลว คือกระแสกฎ
ธรรมชาติ อันไดแกความเปนไปตามเหตุปจจัย พอถึงตอนน้ีกระแสของ
ตัวเราเกิดขึ้นมาซอนเขาไปอีก ก็เกิดเปน ๒ กระแส

แตสิ่งท่ีอยูในสองกระแสน้ันก็อันเดียวกันน่ันแหละ คือ สิ่งน้ันเอง
เม่ือมาเกี่ยวของกับตัวเรา ก็ตกอยูในกระแสความอยากของเรา แลวตัว
มันเองก็มีกระแสแหงเหตุปจจัยตามธรรมดาของธรรมชาติอยูแลว

พอมี ๒ กระแสข้ึนมาอยางน้ี เม่ือมีความเปนไปอยางหน่ึงอยาง
ใดก็ตาม สองกระแสน้ีก็จะเกิดการขัดแยงกันขึ้น แลวก็กลายเปนปญหา 
คือ กระแสความอยากของคน ขัดกับ กระแสเหตุปจจัยของ
ธรรมดา

ทีน้ี พอเอาเขาจริง กระแสเหตุปจจัยของกฎธรรมชาติก็ชนะ 
กระแสความอยากของเราก็แพ

ก็ตองเปนอยางน้ี เพราะเปนธรรมดาวา สิ่งท้ังหลายไมไดเปนไป
ตามความอยากของคน แตมันเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน

พอสองกระแสน้ีสวนทางปะทะกัน และกระแสเหตุปจจัยชนะ 
กระแสความอยากของเราแพ ผลท่ีตามมาก็คือ ตัวเราถูกบีบค้ัน เราถูก
กดดัน เราก็มีความทุกข น่ีคือความทุกขเกิดขึ้น

แลวเราก็ไดแตรองขึ้นมาในใจหรือโอดโอยคร่ําครวญวา ทําไมมัน
จึงเปนอยางน้ันหนอ ทําไมมันจึงไมเปนอยางน้ีหนอ แลวก็ถูกความทุกข
บีบค้ันใจ ไดแตระทมขมขื่นไป
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พอประสานเปนกระแสเดยีวได คนกส็บาย งานกส็าํเรจ็

สวนคนทีรู่เทาทันความจรงิ เขาศึกษาธรรมแลวกร็ูเลยวา ความจรงิ
กต็องเปนความจรงิ คือสิง่ท้ังหลายเปนไปตามกฎธรรมชาต ิ โดยเปนไป
ตามเหตุปจจัยของมัน จะเอาความอยากของเราไปเปนตัวกําหนดไมได

เพราะฉะน้ัน เราเพียงแตรูเขาใจวามันควรจะเปนอยางไร หรือ
กําหนดวาเราตองการอยางไร ตอจากน้ันก็ทําดวยความรูวา มันจะเปน
อยางน้ันได เราตองทําใหเปนไปตามเหตุปจจัย

ฉะน้ัน ถาเราตองการใหมันเปนอยางใด หรือมันควรจะเปนอยาง
ใด เราก็ตองไปศึกษาเหตุปจจัยของมัน เม่ือใชปญญาศึกษาเหตุปจจัย
ของมัน และรูเหตุปจจัยแลว จะใหมันเปนอยางไร เราก็ไปทําเหตุปจจัย
ท่ีจะใหมันเปนอยางน้ัน ถาจะไมใหเปนอยางโนน เราก็ไปปองกันกําจัด
เหตุปจจัยท่ีจะใหเปนอยางโนน

ถาตองการจะใหเปนไปตามที่เรากําหนดหรือตามท่ีมันควรจะเปน 
แลวเราศึกษาเหตุปจจัย รูเหตุปจจัย และไปทําท่ีเหตุปจจัยใหเปนไป
อยางท่ีเราตองการ ก็จะเกิดผลสําเร็จขึ้น

เม่ือเรารูและทําอยางน้ี กระแสของเราก็เปลี่ยนจากกระแสความ
อยากคือกระแสตัณหา มาเปนกระแสปญญา

จะเห็นชัดเจนวา กระแสปญญาน้ีกลมกลืนเปนอันเดียวกับกระแส
เหตุปจจัยของธรรมชาติ เพราะกระแสเหตุปจจัยเปนไปอยางไร กระแส
ปญญาก็รูไปตามน้ัน

เม่ือเปนอยางน้ี กระแสของคนกับกระแสของธรรมชาติ ก็กลาย
เปนกระแสเดียวกัน เทากับวาตอนน้ีเหลือกระแสเดียว คือ กระแสเหตุ
ปจจัยท่ีเรารูเทารูทันรูตามไปดวยกระแสปญญา
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เม่ือกระแสของคน(กระแสปญญา-ของเรา) กับกระแสของธรรม
(กระแสเหตุปจจัย-ของกฎธรรมชาติ) ประสานกลมกลืนเปนกระแส
เดียวกัน ความขัดแยงบีบค้ันปะทะกระแทกกันก็ไมมี

สรุปวา มีความสัมพันธระหวางกระแส ๒ แบบ คือสองกระแสท่ี
ปะทะขัดแยงกัน กับสองกระแสท่ีประสานกลมกลืนเปนกระแสเดียวกัน

สองกระแสที่ปะทะขัดแยงกัน ก็คือ กระแสความอยากของ
ตัวเรา ท่ีเราสรางขึ้นใหม ขัดกับกระแสเหตุปจจัยของกฎธรรมชาติท่ีมีอยู
เดิมตามธรรมดาของมัน

กระแสความอยากของเรา ก็คือการท่ีคิดจะใหสิ่งท้ังหลายเปน
อยางน้ันเปนอยางน้ี ตามใจตัวเรา โดยไมมองไมรับรูวาสิ่งท้ังหลายจะ
ตองเปนไปอยางไรๆ ตามเหตุปจจัยของกฎธรรมชาติ

เม่ือเราจะใหสิ่งน้ันเปนไปอยางหน่ึงตามกระแสความอยากของเรา 
แตสิ่งน้ันมันเปนไปเสียอีกอยางหน่ึงตามกระแสเหตุปจจัยของกฎธรรม
ชาติ กระแสของคน กบักระแสของธรรม(ชาติ) กแ็ยกตางกันเปนสอง
กระแส แลวสองกระแสน้ีกป็ะทะกระแทกขดัแยงกัน และเม่ือกระแสของ
เราแพ เราก็ถูกกดถูกอัดถูกบีบค้ัน เรียกวาเกิดทุกขอยางท่ีวามาแลว

สองกระแสที่ประสานกลมกลืนเปนกระแสเดียวกัน ก็คือ 
กระแสปญญาของเรา เขากันกับกระแสเหตุปจจัยของกฎธรรมชาติ

ถาเราใชปญญา ปญญาน้ันก็รูเขาใจมองเห็นไปตามเหตุปจจัยท่ี
เปนไปอยูตามกฎธรรมชาติ ปญญาคอยมองคอยดูใหรูเขาถึงและเทาทัน
กระแสเหตุปจจัย กระแสปญญาของเราจึงประสานกลมกลืนกับกระแส
เหตุปจจัยของกฎธรรมชาติ

อันน้ีเรียกวา กระแสของคน กับกระแสของธรรม(ชาติ) ประสาน
กลมกลืน กลายเปนกระแสเดียวกัน ไมมีการปะทะหรือขัดแยงกัน 
เพราะไมมีตัวตนของเราที่จะมาถูกกดถูกอัดถูกบีบ
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เปนอันวา ตอนแรกสองกระแส คือ กระแสความอยากของเรา 

หรือกระแสตัณหา เรียกงายๆ วา กระแสของคน กับกระแสเหตุปจจัย
ของกฎธรรมชาต ิ เรยีกงายๆ วา กระแสของธรรม ตองปะทะขดัแยงกัน 
เพราะแยกตางหากไปกันคนละทาง และไมรูเรือ่งกนั

แตพอเราใชปญญา เราก็เขาถึงกระแสเหตุปจจัยเลย กระแสความ
อยากไมเกิดขึ้น กระแสของคนคือกระแสปญญา กับกระแสของธรรม
คือกระแสเหตุปจจัย ก็จึงประสานกลมกลืนกัน เหลือกระแสเดียว

เม่ือกระแสของคนเปลี่ยนจากกระแสตัณหา มาเปนกระแสปญญา
แลว การท่ีเราจะตองขัดแยงปะทะกระแทกกับกระแสของธรรมชาติ 
หรือกระแสธรรม และจะตองถูกกดถูกอัดถูดบีบ เพราะเราแพมัน ก็ไม
มีอีกตอไป กลายเปนวากระแสของคนกับกระแสของธรรมประสานกลม
กลืนไปดวยกัน กลายเปนกระแสเดียวกัน ไมมีความขัดแยงปะทะ
กระแทกกันตอไปอีก

เม่ือกระแสของคน กับกระแสของธรรม ประสานกลมกลืนกัน
เปนกระแสเดียวแลว ไมวาสิ่งท้ังหลายจะเปนไปตามเหตุปจจัยอยางไร 
เราก็รูเหตุปจจัยอยางน้ัน แลวก็ทําท่ีเหตุปจจัย ดังน้ันจึงท้ังทําไดผลดวย 
แลวก็ไมทุกขดวย

เม่ือทําไดแคไหน เราก็รูวาน่ันคือตามเหตุปจจัย หรือเทาท่ีจะได
จะเปนตามเหตุปจจัย ถามันไมสาํเรจ็ เรากร็ูวาเพราะเหตุปจจัยไมเพียง
พอ หรอืเหตุปจจัยบางอยางสุดวิสัยท่ีเราจะทําได เรารูเขาใจแลวก็ไมคร่ํา
ครวญโอดโอยวาทําไมหนอๆ เราก็ไมทุกข

ฉะน้ัน ดวยความรูเขาใจอยางน้ี จะทําใหเรา ทัง้ทํางานกไ็ดผล
ทัง้ใจคนกไ็มเปนทกุข มีแตจะเปนสขุอยางเดียว
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ปญญามานาํ มองตามเหตุปจจัย
ตัวเองก็สบาย แถมยังชวยคนอ่ืนไดอีกดวย

ฉะน้ัน ชาวพุทธจะตองต้ังหลักไวในใจแตตนวา เวลามองสิ่งตางๆ 
จะไมมองดวยความชอบใจหรือไมชอบใจ แตมองดวยปญญาท่ีวามอง
ตามเหตุปจจัย ต้ังหลักไวในใจอยางน้ีต้ังแตตน

คนท่ีไมไดฝกไมไดพัฒนาไมไดเรียนรูพุทธศาสนา ก็จะต้ังทาผิด 
เริ่มต้ังแตมองสิ่งท้ังหลาย ก็มองดวยทาทีของความรูสึกท่ีวาอยากอยาง
น้ัน อยากอยางน้ี ชอบใจไมชอบใจ พอรับรูประสบการณอะไร ก็เอา
ความชอบใจไมชอบใจเขาไปจับ หรือมีปฏิกิริยาชอบใจหรือไมชอบใจไป
ตามความรูสึก

สําหรับชาวพุทธจะไมเอาความชอบใจไมชอบใจหรือความชอบชัง
ของตัณหามาเปนตัวตัดสิน เปนตัวนําวิถีชีวิต หรือเปนตัวบงการพฤติ
กรรม แตเอาปญญามานํา

การท่ีจะเอาปญญามานําน้ัน ถาเรายังไมมีปญญาพอ หรือยังไม
ชํานาญ ก็ต้ังหลักในใจกอน คือต้ังหลักท่ีจะเปนจุดเริ่มตนใหแกปญญา

วิธีต้ังหลักในเม่ือยังไมมีปญญาพอ ก็คือ ทําเปนคติไวในใจ เวลา
เกิดอะไร เจออะไร บอกใจวา “มองตามเหตุปจจัยนะ” พอทําอยางน้ี 
ปญหาหมดไปต้ังครึ่งต้ังคอนเลย เชน คนมีทุกขหรือคนจะโกรธ พอ
บอกวามองตามเหตุปจจัยเทาน้ันแหละ ความทุกขหรือความโกรธก็
สะดุดชะงักหรือลดลงไปเลย

เพราะฉะน้ัน เราประสบปญหาอะไร เจอสถานการณอะไร แมแต
ในความสัมพันธระหวางบุคคล ใหเราตั้งใจวางทาทีไววา “มองตามเหตุ
ปจจัยนะ” พอมองตามเหตุปจจัย เราก็ตองใชปญญาคิดพิจารณา 
ปญญาก็เริ่มตนทํางาน กิเลสและความทุกขก็ถูกกันออกไป เขามาไมได
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แตถาเราไมมองตามเหตุปจจัย เราก็จะมองดวยความชอบชัง พอ

มองตามความชอบชัง ปญหาก็เกิดขึ้นในจิตใจของเรา เปนความกระทบ
กระท่ังบีบค้ันปะทะกัน ขุนมัว หรือต่ืนเตนลิงโลดหลงใหลไปตาม แลว
ปญหาน้ันก็จะขยายออกมาขางนอกดวย

พอมองตามเหตุปจจัยเราจะไมเกิดปญหา เราจะคิดเหตุผล เราจะ
หาความจริง และไดความรูท่ีจะปฏิบัติตอบุคคลน้ัน เรื่องน้ัน กรณีน้ัน
ไดโดยถูกตอง แลวเราก็จะมองผูอื่นดวยความเขาใจ เชนถามีผูอื่นเขามา
มีอาการกิริยาหรือวาจากระทบกระท่ังเรา เรามองตามเหตุปจจัย บางที
เรากลายเปนสงสารเขา

คนน้ีเขามาดวยทาทีอยางน้ี แสดงออกอยางน้ี ถาเราไปรับกระทบ 
ก็เกิดความโกรธ แตถาเราถือหลักมองตามเหตุปจจัยน้ี เราก็เริ่มคิดวา 
เออ เขาอาจจะมีปญหาอะไรของเขา ตอนน้ีเราจะเริ่มคิดถึงปญหาของเขา 
แลวก็จะคิดชวยแกไข ใจเราโลงออกไปนอกตัว ไมอั้นกดกระแทกอยูกับ
ตัว ก็เลยไมเกิดเปนปญหาแกตัวเรา

ตัวเขาเองอาจจะมีปญหา เขาอาจจะไมสบายใจอะไรมา หรอือาจจะ
มีปมอะไร เรามองดวยความเขาใจ และสืบหาเหตุปจจัย พอเราเขาใจเขา 
เราเองก็สบายใจ และเกิดความสงสารเขา กลายเปนคิดจะชวยเหลือไป

ประโยชนสุขท่ีสมบูรณจะเกิดขึ้นได
จิตใจตองมีอิสรภาพ

การต้ังหลักในใจ เพ่ือเปนจุดเริ่มใหปญญามานําจิต หรือเพ่ือให
จิตเขาสูกระแสปญญา อกีวธีิหน่ึง คือการมองตามคณุคา หมายความวา 
เม่ือพบเห็นเจอะเจอหรือเกีย่วของกับบุคคล สิง่หรอืสถานการณใดๆ ก็ไม
ใหมองตามชอบใจไมชอบใจของตัวเรา แตมองดูคุณโทษ ขอดีขอเสีย 
และประโยชนท่ีจะเอามาใชใหไดจากสิ่งหรือบุคคลน้ัน
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การมองตามคุณคาของสิ่งน้ันๆ ก็ตรงขามกับการมองตามชอบใจ
ไมชอบใจ หรือตามชอบชังของตัวเรา เชนเดียวกับการมองตามเหตุ
ปจจัย แตมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดประโยชนจากประสบการณหรือสถาน
การณท่ีเราเก่ียวของทุกอยาง โดยเฉพาะในการท่ีจะเอามาพัฒนาชีวิตจิต
ใจของเราใหกาวหนาดีงามสมบูรณยิ่งขึ้น

ไมวาพบเห็นประสบอะไร ก็หาประโยชนหรือมองใหเห็นประโยชน
จากมันใหได อยางท่ีวา แมแตไดฟงคําเขาดา หรือพบหนูตายอยูขางทาง 
ก็มองใหเกิดมีประโยชนขึ้นมาใหได

การมองตามเหตุปจจัย เปนวิธีมองใหเห็นความจริง สวนการมอง
ตามคุณคา เปนวิธีมองใหไดประโยชน แตท้ังสองวิธีเปนการมองตามที่
สิ่งน้ันเปน ไมใชมองตามความชอบชังของตัวเรา

การมองตามที่มันเปน เปนกระแสของปญญา เอาปญญาท่ีรูความ
จริงมานําชีวิต สวนการมองตามชอบใจไมชอบใจหรือตามชอบชังของเรา 
เปนกระแสของตัณหา เอาตัณหาที่ชอบชังมานําชีวิต

การมองตามเหตุปจจัย ซ่ึงเปนการมองหาความจริง เปนการมอง
ตามที่สิ่งน้ันมันเปนของมันตามสภาวะแทๆ เรียกวาเปนขั้นปรมัตถ เปน
เรื่องของการท่ีจะเขาถึงประโยชนสุขระดับท่ีสามโดยตรง สวนการมอง
ตามคุณคา ซ่ึงเปนการมองใหไดประโยชน แมจะเปนการมองตามที่สิ่ง
น้ันเปน แตก็ไมถึงกับตามสภาวะแทๆ เรียกวายังอยูในขั้นท่ีเก่ียวกับ
สมมติ เปนวิธีปฏิบัติสําหรับประโยชนสุขในระดับท่ีสอง แตในตอนกอน
น้ันไมไดพูดไว จึงพูดไวในตอนนี้ดวย เพราะเปนเรื่องประเภทเดียวกัน
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เปนอันวา ใหใชหลักของปญญา น้ีเปนวิธีเบ้ืองตนท่ีจะใหปญญา

มานําชีวิต ตอไปเราก็จะมีแตกระแสปญญา กระแสความรูเหตุปจจัย 
เราก็จะดําเนินชีวิตท่ีปราศจากปญหาและมีจิตใจเปนอิสระ จนกระท่ังสิ่ง
ท้ังหลายท่ีเกิดขึ้นเปนไปตามกฎธรรมชาติ มีความไมเท่ียง เปนอนิจจัง 
คงอยูในสภาพเดิมไมได เปนทุกขัง ไมมีตัวตนยั่งยืนตายตัว แตเปนไป
ตามเหตุปจจัย เม่ือเรารูเขาใจอยางน้ีแลว สิ่งท้ังหลายที่เปนอยางน้ัน มัน
ก็เปนไปตามกฎธรรมชาติ โดยท่ีวามันก็เปนของมันอยางน้ันเอง แตมัน
ไมดึงหรือลากเอาจิตใจของเราเขาไปทับกดบดขยี้ภายใตความผันผวน
ปรวนแปรของมันดวย

เราก็ปลอยใหทุกขท่ีมีอยูตามธรรมดาของธรรมชาติ เปนทุกขของ
ธรรมชาติไปตามเรื่องของมัน ไมกลายมาเปนทุกขหรือกอใหเกิดทุกขใน
ใจของเรา

ถาใชปญญาทําจิตใจใหเปนอิสระถึงขั้นน้ีได ก็เรียกวามาถึง
ประโยชนสุขระดับสูงสุด ซ่ึงเปนระดับท่ี ๓

ระดับท่ี ๓ ไดแก ประโยชนสขุท่ีเปนนามธรรม ขัน้ท่ีเปนโลกุตตระ
เปนเรื่องของจิตใจท่ีเปนอิสระอยูเหนือกระแสโลก เน่ืองจากมีปญญาท่ีรู
เทาทันความจริงของโลกและชีวิต อยางท่ีวาอยูในโลกแตไมติดโลก หรือ
ไมเปอนโลก เหมือนใบบัวไมติดนํ้า หรือไมเปยกนํ้า เรียกดวยภาษา
วิชาการวา ปรมัตถะ แปลวา ประโยชนสูงสุด

ผูท่ีพัฒนาปญญาไปถึงประโยชนสูงสุดน้ี นอกจากอยูในโลกโดยที่
วาไดรับประโยชนขั้นท่ีหน่ึงและขั้นท่ีสองสมบูรณแลว ยังไมถูกกระทบ
กระท่ัง ไมถูกกฎธรรมชาติเขามาครอบงําบีบค้ันดวย

ฉะน้ัน ความทุกขท่ีมีในธรรมชาติก็มีไป แตมันไมมาเกิดเปน
ความทุกขในใจเรา อนิจจังก็เปนไปของมัน ใจเราไมผันผวนปรวนแปร
ไปดวย จึงมาถึงขั้นท่ีเรียกวาถูกโลกธรรมกระทบก็ไมหวั่นไหว
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อิสรชน คือคนท่ีไมยุบไมพอง

โลกธรรม ก็คือสิ่งท่ีมีอยูและเกิดขึ้นเปนประจําตามธรรมดาของ
โลก โดยเฉพาะเหตุการณผันผวนปรวนแปรไมแนนอนตางๆ ในทางดี
บาง รายบาง อยางท่ีเราเรียกกันวาโชคและเคราะห ซ่ึงมนุษยท้ังหลายจะ
ตองประสบตามกระแสแหงความเปลี่ยนแปลง มนุษยอยูในโลกก็จะ
ตองถูกโลกธรรมกระทบกระท่ัง โลกธรรมมีอะไรบาง

๑. ไดลาภ ๒. เสื่อมลาภ
๓. ไดยศ ๔. เสื่อมยศ
๕. สรรเสริญ ๖. นินทา
๗. สุข ๘. ทุกข

มนุษยอยูในโลกน้ี จะตองถูกสิ่งเหลาน้ีกระทบกระท่ัง และถาไมรู
เทาทัน ก็ถูกมันครอบงํา เปนไปตามอิทธิพลของมัน เวลาพบฝายดีท่ี
ชอบใจ ก็ฟู เวลาเจอะฝายรายท่ีไมชอบใจ ก็แฟบ พอไดก็พอง แตพอ
เสียก็ยุบ

ฟู ก็คือ ต่ืนเตนดีใจ ปลาบปลื้ม ลิงโลด กระโดดโลดเตน หรือ
แมแตเหอเหิมไป

แฟบ ก็คือ หอเห่ียว เศราโศก เสียใจ ทอแท หรือแมแต
ตรอมตรม ระทม คับแคนใจ

พอง คือ ผยอง ลําพองตน ลืมตัว มัวเมา อาจจะถึงกับดูถูกดู
หม่ิน หรือใชทรัพยใชอํานาจขมเหงรังแกผูอื่น

ยุบ คือ หมดเรี่ยวแรง หมดกําลัง อาจถึงกับดูถูกตัวเอง หันเห
ออกจากวิถีแหงคุณธรรม ละท้ิงความดี ตลอดจนอุดมคติท่ีเคยยึดถือ
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ชีวิตในโลกก็เปนอยางน้ีแหละ เราตองยอมรับความจริงวา เราอยู
ในโลก ยอมไมพนสิ่งเหลาน้ี เม่ือไมพน จะตองพบตองเจอะเจอเก่ียว
ของกับมัน ก็อยาไปเอาจริงเอาจังกับมันจนถึงกับลุมหลงยึดเปนของตัว
เรา ควรจะมองในแงท่ีวาทําอยางไรจะปฏิบัติตอมันใหถูกตอง คืออยู
ดวยความรูเทาทัน

ถาเรารูเทาทันแลว เราจะปฏิบัติตอโลกธรรมเหลาน้ีไดดี เปนคนที่
ไมฟูไมแฟบ และไมยุบไมพอง และยังเอามันมาใชประโยชนไดอีกดวย

ถาโชคมา
ฉันจะมอบมันใหเปนของขวัญแกมวลประชา

ถาโลกธรรมฝายดีท่ีนาปรารถนาเกิดขึ้น แลวเรารูเทาทัน และ
ปฏิบัติตอมันไดถูกตอง โลกธรรมเหลาน้ันก็ไมกอใหเกิดพิษภัยแกเรา
และแกใครๆ ยิ่งกวาน้ัน ยังกลายเปนเครื่องมือสําหรับทําความดีงาม
สรางสรรคประโยชนสุขใหเพ่ิมพูนยิ่งขึ้นอีกดวย

วิธีปฏิบัติตอโลกธรรมฝายดี ท่ีสําคัญ คือ
๑. รูทันธรรมดา คือรูความจริงวา เออ ท่ีเปนอยางน้ี มันก็เปน

ของมีไดเปนไดเปนธรรมดาตามเหตุปจจัย เม่ือมันมาก็ดีแลว แตมันไม
เท่ียงแทแนนอน ผันแปรไดนะ มันเกิดขึ้นได มันก็หมดไปเสื่อมไปได

ยามไดฝายดีท่ีนาชอบใจ จะเปนไดลาภ ไดยศ ไดสรรเสริญ ได
สุขก็ตาม เราก็ดีใจ ปลาบปลื้มใจ เรามีสิทธ์ิท่ีจะดีใจ แตก็อยาไปมัวเมา
หลงใหล ถาไปมัวเมาหลงใหลแลว สิ่งเหลาน้ีก็จะกลับกลายเปนเหตุแหง
ความเสื่อมของเรา แทนท่ีเราจะไดประโยชนก็กลับจะไดโทษ
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ลาภก็ดี ยศก็ดี สรรเสริญก็ดี สุขก็ดี ท่ีไมเท่ียงแทแนนอน ผัน
แปรไดน้ัน มันก็เปนไปตามเหตุปจจัย เพราะฉะน้ันเราจะตองไม
ประมาท จะตองปองกันแกไขเหตุปจจัยแหงความเสื่อม และคอยเสริม
สรางเหตุปจจัยท่ีจะใหมันม่ันคงอยูและเจริญเพ่ิมพูนโดยชอบธรรม

เฉพาะอยางย่ิง เหตุปจจัยสําคัญของความเสื่อม ก็คือความลุม
หลงมัวเมา ถาเรามัวเมาหลงละเลิงแลว สิ่งเหลาน้ีก็กลับเปนโทษแกชีวิต 
เชน คนเมายศ พอไดยศ ก็มัวเมาหลงละเลิง ดูถูกดูหม่ินคนอื่น ใช
อํานาจขมขี่ทําสิ่งท่ีไมดีเบียดเบียนขมเหงคนอื่นไว แตสิ่งท้ังหลายไม
เท่ียง พอเสื่อมยศ ก็ย่ําแย ทุกขภัยก็โหมกระหนํ่าทับถมตัว

๒. เอามาทําประโยชน คนท่ีรูจักปฏิบัติตอสิ่งเหลาน้ีก็มองวา เออ 
ตอนน้ีโลกธรรมฝายดีมา กดี็แลว เราจะใชมันเปนโอกาสในการสรางสรรค
ทําความดี เชน พอเราไดยศ เรารูทันวา เออ สิง่เหลาน้ีไมเท่ียงหรอก มัน
ไมใชอยูตลอดไป เม่ือมันมาก็ดีแลว เราจะใชมันใหเปนประโยชน

เราดีใจท่ีไดมันมาทีหน่ึงแลว คราวน้ีเราคิดวาเราจะทําใหมันเปน
ประโยชน เราก็ดีใจมีความสุขยิ่งขึ้นไปอีก พอเราดีใจแตเราไมหลง เราก็
ใชมันใหเปนประโยชน เราอาจจะใชยศน้ันเปนเครื่องมือหรือเปนชองทาง
ในการชวยเหลือเพ่ือนมนุษย ในการสรางสรรคความดีงาม ทําการ
สงเคราะห บําเพ็ญประโยชน ก็กลายเปนดีไป

ขอสําคัญก็คือ เม่ือเรามีลาภหรือมีทรัพยมียศศักด์ิเกียรติบริวาร 
ความดีและประโยชนหรือการสรางสรรคตางๆ น้ันเราก็ทําไดมาก กลาย
เปนวาลาภและยศเปนตน เปนเครื่องมือและเปนเครื่องเอื้อโอกาสในการ
ท่ีจะทําใหชีวิตของเรามีคุณคา ขยายประโยชนสุขใหกวางขวางมากมาย
แผออกไปในสังคม
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น่ีคือการท่ีเรามาชวยสรางสรรคใหโลกน้ีเปนอยางท่ีพระพุทธเจา
ตรัสเรียกวา อัพยาปชฌโลก คือโลกแหงความรักความเมตตา เปนท่ี
ปลอดภัยไรการเบียดเบียน และมีสันติสุข แลวก็ทําใหตัวเราเองไดความ
สัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนมนุษย ไดรับความเคารพนับถือท่ีแทจริงดวย 
ประโยชนสขุระดับท่ีหน่ึง กลายเปนบันไดกาวขึน้สูประโยชนสขุระดับท่ีสอง

ลาภยศเปนตนเกิดแกคนท่ีเปนบัณฑิต มีแตเปนประโยชน เพราะ
เปนเครื่องมือในการสรางสรรคประโยชนสุขใหแผขยายกวางขวางออก
ไปเกื้อกูลแกสังคม และทําชีวิตใหพัฒนาขึ้น

แตถาทรัพยและอํานาจเกิดแกผูท่ีไมรูเทาทัน มีความลุมหลง
ละเลิงมัวเมา ก็กลับกลายเปนโทษแกชีวิตของตนเอง และเปนเครื่องมือ
ทํารายผูอื่นไป ซ่ึงก็เปนผลเสียแกตนเองในระยะยาวดวย

โลกธรรมอยางอื่นก็เชนเดียวกันท้ังน้ัน ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข 
เปนสิ่งท่ีเราจะตองปฏิบัติใหถูก หลักสําคัญก็คืออยาไปหลงละเลิงมัวเมา

ถาเคราะหมา
มนัคอืของขวัญท่ีสงมาชวยตัวฉนัใหย่ิงพัฒนา

ในทางตรงขาม ถาโลกธรรมฝายรายเกิดขึ้นจะทําอยางไร เม่ือกี้
ฝายดีเกิดขึ้น เราก็ถือโอกาสใชใหเปนประโยชน ทําการสรางสรรค ทําให
เกิดประโยชนสุขแผขยายออกไปมากยิ่งขึ้น

ทีน้ี ถึงแมฝายรายเกิดขึ้น คือเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ถูกติฉินนินทา 
และประสบทุกข คนมีปญญารูเทาทัน ก็ไมกลัว ไมเปนไร เขาก็รักษาตัว
อยูได และยังหาประโยชนไดอีกดวย คือ
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๑. รูทันธรรมดา คือรูความจรงิวา สิง่ท้ังหลายกอ็ยางน้ีเอง ลวนแต
ไมเท่ียงแทแนนอน ยอมผันแปรไปไดท้ังสิน้ น่ีแหละท่ีวาอนิจจัง เราก็ได
เจอกับมันแลว เม่ือมีได ก็หมดได เม่ือขึ้นได ก็ตกได แตเม่ือหมดแลว 
ก็มีไดอีก เม่ือตกแลว ก็อาจขึ้นไดอีก ไมแนนอน มันขึ้นตอเหตุปจจัย

ขอสําคัญอยูท่ีวา มันเปนการมีการไดและเปนการขึ้น ท่ีดีงาม 
ชอบธรรม เปนประโยชนหรือไม และเปนเรื่องท่ีเราจะตองศึกษาหาเหตุ
ปจจัย และทําใหถูกตองตอไป

เพราะฉะน้ัน อยามัวมาตรอมตรมทุกขระทมเหงาหงอย อยามัว
เศราโศกเสียใจละหอยละเหี่ยทอแทใจไปเลย จะกลายเปนการซํ้าเติมทับ
ถมตัวเองหนักลงไปอีก และคนที่ตองพ่ึงพาอาศัยเราก็จะย่ิงแยไปใหญ 
เรื่องธรรมดาของโลกธรรมเปนอยางน้ี เราก็ไดเห็นความจริงแลว เรารู
เทาทันมันแลว เอาเวลามาศึกษาหาเหตุปจจัย จะไดเรียนรู จะไดแกไข
ปรับปรุง ลุกขึ้นมาทําใหฟนตัวขึ้นใหมดีกวา

เม่ือรูเทาทัน อยูกับความจริงอยางน้ี เราก็รักษาตัวรักษาใจใหเปน
ปกติ ปลอดโปรงผองใสอยูได ไมละเมอคลุมคลั่งเตลิดหรือฟุบแฟบ
ทําลายหรือทํารายตัวเองใหยิ่งแยลงไป

๒. เอามาพัฒนาตัวเรา คนท่ีเปนนักปฏิบัติธรรม เม่ือความเสื่อม 
ความสูญเสีย และโลกธรรมฝายรายท้ังหลายเกิดขึ้นแกตน นอกจากรู
เทาทันธรรมดา มองเห็นความจริงของโลกและชีวิตท่ีเปนอนิจจังแลว 
เขายังเอามันมาใชใหเปนประโยชนในการพัฒนาตัวเองใหดียิ่งขึ้นอีกดวย

เขาจะมองวา น่ีแหละความไมเท่ียงไดเกิดขึ้นแลว เม่ือมันเกิดขึ้น
มา ก็เปนโอกาสท่ีเราจะไดทดสอบตนเอง วาเราน่ีมีความม่ันคงและ
ความสามารถแคไหน ในการท่ีจะตอสูกับสิ่งเหลาน้ี เราจะเผชิญกับมัน
ไหวไหม
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ถาเราแนจริง เราก็ตองสูกับมันไหว และเราจะตองแกไขได เพราะ

อันน้ีเทากับเปนปญหาที่จะใหเราสูใหเราแก เราจะมีความสามารถแก
ปญหาไหม น่ีคือบททดสอบท่ีเกิดขึ้น

นอกจากเปนบททดสอบแลว ก็เปนบทเรียนท่ีเราจะตองศึกษาวา
มันเกิดขึ้นจากเหตุอะไร เพ่ือจะไดเปนประโยชนตอไปภายหนา

ถาเราสามารถแกปญหาน้ีได ก็แสดงวา เรามีความสามารถจริง 
ถาเราผานสถานการณน้ีไปไดปลอดโปรงสวัสดีแลว ตอไปเราก็จะมี
ความสามารถและจัดเจนยิ่งขึ้น

รวมความวา คนท่ีดําเนินชีวิตเปน จะใชประโยชนจากโลกธรรม
ฝายรายได ท้ังในแงเปนเครื่องทดสอบจิตใจ และเปนเครื่องพัฒนา
ปญญา คือทดสอบวาเรามีจิตใจเขมแข็งม่ันคง แมจะเผชิญเคราะหราย
หรือเกิดมีภัย ก็ดํารงรักษาตัวใหผานพนไปได ไมหวั่นไหว และใช
ปญญาเรียนรูสืบคนเหตุปจจัย เพ่ือจะไดแกไขและสรางสรรคเดินหนา
ใหไดผลดียิ่งขึ้นตอไป

ยิ่งกวาน้ัน เขาจะมองในแงดีวา คนท่ีผานทุกขผานภัยมามาก เม่ือ
ผานไปได ก็เปนประโยชนแกตัวเอง คนท่ีผานมาได ถือวาไดเปรียบคน
อื่นท่ีไมเคยผาน

นอกจากผานทุกขผานโทษผานภัยไปแลว ถายิ่งสามารถผานไป
ไดดวยดีอีกดวย ก็เปนหลักประกันวาตอไปไมตองกลัวแลว เพราะ
แสดงวาเราประสบผลสําเร็จแกปญหาได เราจะมีชีวิตท่ีดีงามเขมแข็ง ไม
ตองกลัวภัยอันตรายอีก ดีกวาคนท่ีไมเคยเจอกับสิ่งเหลาน้ี พบแตสิ่งท่ี
เปนคุณหรือสิ่งท่ีชอบใจอยางเดียว เปนชีวิตท่ีไมไดทดสอบ

เปนอันวา ถามองในแงท่ีดีงามแลว เราก็ใชประโยชนจากโลก
ธรรมท้ังท่ีดีและรายไดท้ังหมด อยางนอยก็เปนคนชนิดท่ีวา ไมเหลิง
ในสุข ไมถูกทุกขทับถม
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ฉะน้ัน ถาเราจะตองเผชญิกบัโลกธรรมท่ีไมชอบใจ กต็องมีใจพรอม
ท่ีจะรบัมือและสูกบัมัน ถาปฏิบัติตอมันไดถกูตอง เรากจ็ะผานสถานการณ
ไปดวยดี และเปนประโยชน เราจะมีความเขมแขง็ ชวีติจะดีงามยิง่ขึน้

แลวตอนน้ัน เราจะไดพิสูจนตัวเองดวยวา ถึงแมวาเราจะมี
ประโยชนสุขขั้นท่ีหน่ึง ท่ีเปนรูปธรรมหรือมีวัตถุเพียงเล็กนอยน้ี เราจะ
สามารถอยูดวยประโยชนสุขขั้นท่ีสอง ดวยทุนทางดานคุณความดี ทาง
ดานจิตใจไดหรือไม แลวก็ทดสอบยิ่งขึ้นไปอีกคือในระดับท่ีสาม วาเรามี
จิตใจท่ีเปนอิสระ สามารถท่ีจะอยูดีมีสุข โดยไมถูกกระแทกกระเทือน
หวั่นไหวดวยโลกธรรมไดไหม

ถาจิตถูกโลกธรรมท้ังหลายกระทบกระทั่งแลวไมหวั่นไหว ยัง
สามารถมีใจเบิกบานเกษมปลอดโปรง ไมมีธุลี ไรความขุนมัวเศราหมอง
ผองใสได ก็เปนมงคลอันสูงสุด

มงคลหมดทั้ง ๓๘ ประการมาจบลงสุดทายท่ีน่ี
พระพุทธศาสนาสอนหลักธรรมไปตามลําดับจนมาถึงขอน้ี คือขอ

วามีจิตใจเปนอิสระ อยางท่ีพระสงฆสวดในงานพิธีมงคลทุกครั้ง ตอนที่
สวดมงคลสูตร มงคล ๓๘ จะมาจบดวยคาถาน้ี คือ

ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ
อโสกํ   วิรชํ   เขมํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ

ผูใดถูกโลกธรรมท้ังหลาย (ท้ังฝายดีและฝายราย) กระทบกระท่ัง
แลว จิตใจไมเศราโศก ไมหวั่นไหว เกษม ม่ันคง ปลอดโปรงได น่ันคือ
มงคลอันอุดม

ถาถึงขั้นน้ีแลว ก็เรียกวาเราไดประสบประโยชนสุขขั้นสูงสุด ชีวิต
ก็จะสมบูรณ อยูในโลกก็จะมีความสุขเปนเน้ือแทของจิตใจ ถึงแมไปเจอ
ความทุกขเขาก็ไมมีปญหา ก็สุขไดแมแตในทามกลางความทุกข



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๑
คนท่ีทําอยางน้ีได จะมีลักษณะชีวิตท่ีพัฒนาในดานความสุข ซ่ึง

ทําใหเปนคนที่มีความสุขไดงาย

ทําไม โลกย่ิงพัฒนา ชาวประชาย่ิงเปนคนท่ีสุขยาก
เปนท่ีนาสังเกตวา มนุษยในโลกปจจุบันน้ีไดพัฒนาทางดานวัตถุ

กันมาก เกงในการหาวัตถุเปนอยางย่ิง แตมีลักษณะท่ีปรากฏเดนขึ้นมา
อยางหน่ึง คือมักจะกลายเปนคนที่สุขยากขึ้น ย่ิงอยูไปๆ ในโลก ก็ย่ิง
เปนคนที่สุขยากขึ้นทุกที อันน้ีไมใชลักษณะท่ีดี

เม่ือมีของมีวัตถุอะไรตางๆ ท่ีเปนเครื่องอํานวยประโยชนสุขใน
ระดับท่ีหน่ึงมากขึ้น คนก็นาจะมีความสุขมากขึ้น แตปรากฏวาผูคนไม
ไดมีความสุขมากขึ้น ความสุขบางอยางท่ีดูเหมือนจะมากขึ้น ก็มักจะ
เปนความสุขแบบฉาบฉวยเสียมากกวา

โดยเฉพาะความสุขท่ีแทในจิตใจ นอกจากไมดีขึ้น ยังมีทีทาวาลด
นอยลง คนตะเกียกตะกายหาความสุขแบบผานๆ ชั่วครูชั่วยามกัน
พลานไป เพราะไมมีความสุขท่ีม่ันคงยืนตัวอยูภายใน

ท้ังๆ ท่ีมีสิ่งของและอุปกรณท่ีจะบํารุงความสุขมากเหลือลน แต
คนก็ขาดแคลนความสุขกันอยูเรื่อยๆ และมีลักษณะอาการท่ีมีความสุข
ไดยาก คือกลายเปนคนท่ีสุขยากขึ้น อยางท่ีวา เคยมีเทาน้ีสุขก็ไมสุข
แลว ตองมีเทาน้ัน ตองไดขนาดโนนจึงจะสุข เปนลักษณะท่ีนาสังเกต

ในเรื่องน้ี ลักษณะท่ีตรงกันขามก็คือสุขงายขึ้น คนเราอยูในโลกน้ี 
ชีวิตของเราเจริญเติบโตขึ้นมา เราพัฒนาขึ้นๆ สิ่งหน่ึงท่ีเรานาจะพัฒนา
ขึ้นดวย ก็คือความสุข หมายความวา ย่ิงเราพัฒนาไป เราก็นาจะ
เปนคนที่สุขงายย่ิงข้ึน และก็สุขไดมากขึ้น
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เม่ือเปนเด็ก ไดเลนอะไรเล็กๆ นอยๆ หรืออยากไดอะไรนิดๆ 
หนอยๆ พอไดมาก็ดูจะมีความสุขมากๆ สุขไดงายๆ แตพอโตขึ้นมาดู
เหมือนวาจะสุขยากขึ้นทุกที

ถาเรามีชีวิตอยูมาแลวเราเปนคนสุขงายขึ้นน่ี โอ! เราจะโชคดีมาก 
เพราะถาเราสุขงาย มันก็ตองดีซิ ทําอะไรนิดหนอย มีอะไร ไดอะไร
เล็กๆ นอยๆ เด๋ียวมันก็สุขละ แตเด๋ียวน้ีกลายเปนวาเรามีอะไรนิด
หนอยไมได จะตองมีมากๆ จึงจะสุข

ในทางท่ีถูกท่ีควร ถาเรามีความสุขงายขึ้น แลวเราไดของมากขึ้น 
เราก็ยิ่งสุขใหญ แตถาเราสุขยากขึ้น เราไดของมามากขึ้น มันก็ไมชวยให
เราสุขมากขึ้น เพราะแมวาสิ่งอํานวยสุขจะมากขึ้นก็จริง แตจุดหรือขีดท่ี
จะมีความสุขไดก็เขยิบหนีขึ้นไป เพราะฉะน้ัน บางทีไดสิ่งอํานวยสุขมาก
ขึ้น แตไดความสุขนอยลง

อะไรท่ีมันขาดหายไป คําตอบก็คือเราพัฒนาดานเดียว เราพัฒนา
ชีวิตเพียงดานหน่ึง คือ ไปมุงวาถาเรามีวัตถุมีอะไรตางๆ มีทรัพยสินเงิน
ทอง ยศ ตําแหนงดีขึ้นน่ี เราจะมีความสุข ฉะน้ัน เราก็แสวงหาวัตถุหรือ
สิ่งท่ีจะมาบํารุงความสุขกันใหมาก

แตการท่ีเราจะแสวงหาอยางไดผล เราก็จะตองพัฒนาความ
สามารถอันน้ี คือพัฒนาความสามารถในการแสวงหาสิ่งท่ีจะมาบํารุง
ความสุข และมนุษยเราก็ไดพัฒนาในดานน้ีกันจริงๆ จังๆ ดังจะเห็นวา
ในดานน้ีเราเกงมาก มนุษยยุคปจจุบันไดพัฒนาความสามารถในการ
แสวงหาวัตถุมาบํารุงความสุขกันไดเกงกาจ แมแตการศึกษาก็พลอยมี
ความหมายอยางน้ีดวย
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ดูสิ การศึกษาสวนมากจะมีความหมายและความมุงหมายอยาง

น้ี คือเปนการพัฒนาความสามารถที่จะหาวัตถุมาบํารุงความสุข
แลวเราก็เกงกันในดานน้ี เรามีความสามารถในการหาสิ่งมาบํารุงความ
สุขอยางมากมาย

แตทีน้ียังมีอีกดานหน่ึงของการพัฒนาชีวิตท่ีเรามองขามไป คือ
ความสามารถท่ีจะมีความสขุ บางทีเราพฒันาความสามารถในการหาสิ่งบํารุง
ความสุข พอพัฒนาไปๆ ความสามารถในการท่ีจะมีความสุขน้ีกลับลด
นอยลง หรือแมแตหายไปเสียเฉยๆ

ในเร่ืองน้ี เราตองมีดุลยภาพ คือตองมีความสามารถที่จะมีความ
สุขมาเขาคู

ในเม่ือเราจะตองมีความสามารถน้ีอีกดานหน่ึงดวย คือความ
สามารถในการท่ีจะมีความสุข เราก็ตองพัฒนามันขึ้นมา

ความสุขจะเพ่ิมทวี ถาพัฒนาอยางมีดุลยภาพ
ถาเราพัฒนาความสามารถทีจ่ะมีความสขุดวย พรอมกนัไปกับการ

พัฒนาความสามารถในการหาสิง่บํารงุความสขุ มันกจ็ะมีดุลยภาพ แลว
สองดานน้ีกจ็ะมาเสรมิกนัดวย เพราะวาเม่ือเราพัฒนาความสามารถท่ีจะ
มีความสุขไดมากขึ้น เราก็มีความสุขงายขึ้น เม่ือเราสุขงายขึ้น แลวเรามี
ของบํารุงความสุขมากขึ้น ความสุขมันก็ทวมทนเปนทวีคูณเลย

แตท่ีมันเสียหรือลมเหลวไปไมเปนอยางน้ัน ก็เพราะสาเหตุน้ี
แหละ คือการท่ีเราพัฒนาดานเดียว เราไดแตพัฒนาความสามารถ
ที่จะหาส่ิงบํารุงความสุข แตเราไมไดพัฒนาความสามารถที่จะ
มีความสุข บางทีความสามารถน้ีกลับคอยๆ หมดไปดวยซํ้า
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คนจํานวนมากอยูไปๆ ในโลก ก็คอยๆ หมดความสามารถที่จะมี
ความสุข ในเม่ือเขาหมดความสามารถที่จะมีความสุข สิ่งบํารุงความสุขก็
ไมมีความหมาย

อันน้ีคือชีวิตท่ีขาดดุลยภาพ เพราะเรามัววุนอยูกับประโยชนสุข
ระดับท่ีหน่ึงอยางเดียว ขาดการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขระดับท่ีสอง และ
ระดับท่ีสาม

ในทางธรรม ทานไมไดมองขามการพัฒนาในระดับท่ีหน่ึง อันน้ัน
ทานเรียกวาการพัฒนาในระดับศีล คือการพัฒนาความสามารถท่ีจะหา
ตลอดจนจัดสรรและจัดการกับสิ่งบํารุงความสุข แตระดับตอไปซ่ึงอยา
ไดมองขาม ก็คือการพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข

ถาเราพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข หรืออยางนอยเราไม
สูญเสียมันไป เราก็จะเปนคนที่มีความสุขไดไมยาก หรือกลับจะเปนคน
ท่ีสุขงายขึ้นๆ ดวย คนท่ีมีความสามารถอยางน้ีจะอยูอยางไรก็สุขสบาย 
สุขสบายตลอดเวลาเลย และย่ิงอยูไปก็ยิ่งสุขงายขึ้น ยิ่งมีของมาก็ยิ่ง
สุขกันใหญ

ฉะน้ันจึงควรทบทวนดูวา ถาหากเรามีอะไรตออะไรมากมาย
แลว ก็ยังไมมีความสุข ก็คงจะเปนเพราะสาเหตุอันน้ีดวย คือเราชักจะ
หมดความสามารถท่ีจะมีความสุข

การปฏิบัติธรรมน้ัน ในความหมายหนึ่งก็คือการพัฒนาความ
สามารถท่ีจะมีความสุข เปนการทําใหคนเปนสุขไดงายขึ้น

ฉะน้ันโยมท่ีปฏิบัติธรรมตองนึกถึงความหมายท่ีวาน้ี ถาเราปฏิบัติ
ธรรม เราตองมีความสามารถที่จะมีความสุขไดมากขึ้น และงายขึ้น จะ
ตองเปนคนท่ีสุขงายขึ้น
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แลวสองดานน้ีเราไมท้ิงเลยสักอยาง เราจะเปนคนที่สมบูรณ 

เพราะวาในดานความสามารถที่จะมีความสุข เราก็เปนคนที่มีความสุขได
งายขึ้น และในดานการหาวัตถุบํารุงความสุข เราก็มีความสามารถที่จะ
หาไดเพ่ิมขึ้น เม่ือเปนอยางน้ีเราก็มีความสุขกําลังสอง

ถาไมมีความสุขแบบประสาน ก็ไมมีการพัฒนาแบบย่ังยืน
ทีน้ีเรื่องมันไมจบแคน้ี พอเรามีความสามารถท่ีจะมีความสุขได

มากขึ้น ความสุขของเรานั้นกลับขึ้นตอวัตถุนอยลง เราก็ไมตองอาศัย
วัตถุมากมายท่ีจะมีความสุข เรามีแคพอเหมาะพอควรเราก็มีความสุข
เต็มอิ่มแลว เราก็ไมกังวลในเรื่องวัตถุมาก

แตในเวลาเดียวกันน้ี ความสามารถที่จะหาวัตถุบํารุงความสุขของ
เราก็ยังมีอยูเต็มท่ี เราก็หาวัตถไุดเยอะแยะมากมาย แตความสุขของเรา
ไมขึ้นตอสิ่งเหลาน้ัน แลวจะทําอยางไรละ

วัตถุก็เขามาๆ ความสุขของเราก็ไมไดขึ้นตอมัน เราสุขอยูแลวน่ี 
จะทําอยางไรละทีน้ี ปรากฏวา พอดุลยภาพท่ีวามาน้ีเกิดขึ้น จิตใจของ
เราก็เปดออก เราก็มีโอกาสคิดถึงความสุขความทุกขของคนอื่น แลว
วัตถุท่ีเขามามากก็กลายเปนเครื่องมือสรางสรรคประโยชนสุขแกเพ่ือน
มนุษยหรือแกสังคมไปเลย

ตอนน้ีความสุขของเราไมขึ้นตอวัตถุเหลาน้ันมากนักแลว สิ่งเหลา
น้ันมีมามากก็เปนสวนเหลือสวนเกิน และเม่ือใจของเราไมมัวพะวงวุน
วายกับการหาสิ่งเสพ ใจน้ันก็เปดออกไปคิดถึงคนอื่น เราก็เลยใชวัตถุ
เหลาน้ัน ท่ีแสวงหามาน่ี ในการชวยเหลอืเพ่ือนมนษุย สรางสรรคความดี 
ทําประโยชนสขุขยายออกไป
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เม่ือทําอยางน้ี เราก็ยิ่งเขาถึงประโยชนสุขในระดับท่ีสอง
พอเราทําอยางน้ีแลว เราระลึกถึงชีวิตของเราวาไดทําสิ่งท่ีเปน

ประโยชนมีคุณคา เราก็ยิ่งมีความสุขลึกซ้ึงขึ้นในใจของเราอีก ประโยชน
สุขขั้นท่ีสองมาแลว ก็สนับสนุนประสิทธิภาพของประโยชนสุขระดับท่ี
หน่ึง ประโยชนสุขท้ังสองระดับ ก็เลยสนับสนุนซ่ึงกันและกัน

ความสขุของบุคคลก็มาเน่ืองกบัความสขุของสงัคม ตัวเราสขุงาย
และไดสขุแลว เราชวยเหลอืสงัคม เพ่ือนรวมสังคมก็ยิ่งมีความสุขและ
เราเองกย็ิง่สขุขึน้ดวย ความสขุแบบน้ีจึงเน่ืองกนัและประสานเสรมิกนั

เวลาเราหาประโยชนสุขระดับท่ีหน่ึง เราบอกวาเราจะตองไดมากท่ี
สุด เราจึงจะมีความสุขท่ีสุด เราก็เลยตองย่ิงแสวงหาใหไดมากท่ีสุด คน
อื่นเขาก็มองอยางเดียวกัน เขาก็มองวายิ่งไดมากเขาก็จะย่ิงสุขมาก

เม่ือตางคนตางหา ตางคนตางเอา ตางคนตางได มันก็ตองแยง
กันเบียดเบียนกัน มันก็เกิดความทุกขความเดือดรอน เรียกวาเปน
ความสุขที่ตองแยงชิงกัน เม่ือตองแยงชิงก็เปนการบอกอยูในตัว
แลววา จะตองเจอกับทุกขดวย และไมแนวาจะไดสุขหรือไม

ทีน้ีพอเรามาถึงระดับท่ีสอง มันเปลี่ยนไปกลายเปนวา ความสุข
น้ันมันเน่ืองกัน สุขของตนกับสุขของคนอื่น หรือสุขของบุคคลกับสุข
ของสังคม มันมาประสานเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ทําใหทุกคนสุข
ไปดวยกัน มันก็เลยไมตองเบียดเบียนหรือแยงชิงกัน เปนความสุขท่ี
เน่ืองกัน หรือความสุขที่ประสานกัน

เวลาน้ีพูดกันมากวาจะตองมีการพัฒนาแบบยั่งยืน โลกจึงจะอยู
รอดได แตถาพัฒนากันไปแลว ผูคนมีแตการหาความสุขแบบแยงชิงกัน 
การพัฒนาแบบย่ังยืนก็จะเปนเพียงความฝนท่ีไมมีทางเปนจริง



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๗
เราก็มองเห็นกันไดไมยากวา ถามีแตการพัฒนาดานวัตถุ จะ

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและพัฒนาเศรษฐกิจไปเทาไรก็ตาม 
ถาไมมีการพัฒนาคนในดานความสามารถที่จะมีความสุขน้ี ก็จะตองมี
แตการหาความสุขแบบแขงขันชวงชิง การพัฒนาแบบย่ังยืนก็ไมมีทาง
สําเร็จ ถาจะใหการพัฒนาแบบยั่งยืนสําเร็จผล ก็ตองพัฒนา
คนใหมีความสุขแบบประสาน

การพัฒนาแบบย่ังยืน
มาดวยกันกับความสุขแบบย่ังยืน

เม่ือมนุษยพัฒนาอยางมีดุลยภาพ พอจิตใจพัฒนาดีขึ้นมา ความ
สุขท่ีจะตองไดตองเอาวัตถุมา ก็คอยๆ อาศัยวัตถุนอยลง

ตอนแรกเราจะสุขเม่ือไดเม่ือเอา แตพอเราพัฒนาคุณธรรมขึ้นมา 
มันก็เปลี่ยนแปลงไป ความสุขจะขึ้นตอสิ่งเหลาน้ันนอยลง กลับมาขึ้น
ตอการมีคุณความดี เชนการมีความรักแทเกิดขึ้นในใจ

ความรักแท คืออะไร คือความอยากใหคนอื่นมีความสุข และ
อยากทําใหเขามีความสุข ตรงขามกับความรักเทียมที่อยากไดอยากเอา
คนอื่นมาทําใหตัวมีความสุข

ความรักแทน้ันจะเห็นไดจากตัวอยางงายๆ คือ พอแม พอแมรัก
ลูกก็คืออยากใหลูกมีความสุข ความสุขของคนทั่วไปน้ันบอกวาตองได
ตองเอาจึงจะมีความสุข แตพอแมไมจําเปนตองไดความสุขจากการได
หรือการเอา พอแมใหแกลูกก็มีความสุข

เวลาใหแกลูก พอแมเสียใจหรือทุกขไหม ไมทุกขเลย ใหไป ถา
พูดในแงของวัตถุ ก็คือตัวเองเสีย พอแมสูญเสียวัตถุน้ันไป เพราะใหแก
ลูก แตพอพอแมใหแกลูกแลว แทนท่ีจะทุกข พอแมกลับเปนสุข
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พอแมสูญเสียแตกลับสุขเพราะอะไร พอแมสละใหแตกลับได
ความสุขเพราะอะไร ก็เพราะอยากใหลูกเปนสุข พอแมรักลูกอยากเห็น
ลูกเปนสุข ความอยากใหคนอื่นเปนสุขน้ัน ทานเรียกวาเมตตา

เม่ือเรามีความอยากใหผูอื่นเปนสุข พอเราทําใหคนอื่นเปนสุขได 
ก็สมใจเรา เราก็เปนสุข

เพราะฉะน้ัน คนใดมีเมตตา เกิดความรักแทขึ้นมา เขาก็มีสิทธิ์ท่ี
จะไดความสุขประเภทท่ีสอง คือความสุขจากการให

สวนคนที่ขาดเมตตาการุณย ไมมีคุณธรรม อยูกับเขาในโลกต้ัง
แตเกิดมาก็ไมไดพัฒนา ก็จะมีความสุขประเภทเดียว คือ ความสุขจาก
การไดและการเอา ความสุขแบบแยงกับเขา ตองได ตองเอาจึงจะเปนสุข

พอเรามีคุณธรรมเกิดขึ้นในใจ คือมีเมตตาขึ้นมา เราก็อยากใหคน
อื่นมีความสุข เชนอยากใหลูกมีความสุข พอเราใหแกลูก เราก็มีความ
สุข ทีน้ีขยายออกไป เรารักคนอื่น รักสามี รักภรรยา รักพ่ี รักนอง รัก
เพ่ือนฝูง ยิ่งเรารักจริงขยายกวางออกไปเทาไร เราก็อยากใหคนท่ัวไปมี
ความสุขเพ่ิมขึ้นเทาน้ัน พอเราใหเขาเราก็มีความสุข เพราะเราทําใหเขา
มีความสุขได เราก็มีความสุขดวย ความสุขของเรากับความสุขของเขา
เน่ืองกัน ประสานเปนอันเดียวกัน

ฉะน้ัน คนท่ีพัฒนาตนดี มีคุณธรรม เชน มีเมตตาเกดิในใจ จึงเปน
คนท่ีไดเปรยีบมาก จะมีความสขุเพ่ิมขึน้และขยายออกไป และไดความสุข
ท่ีสะทอนเสริม คือกลายเปนวา ความสุขของเราก็เปนความสุขของเขา 
ความสุขของเขาก็เปนความสุขของเรา เปนอันเดียวกันไปหมด
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คนท่ีพัฒนามาถึงระดับน้ี ก็มีความสุขเพ่ิมขึ้น และขยายมิติ

แหงความสุขออกไป คือ นอกจากความสุขจากการไดการเอาแลว ก็
มีความสุขจากการใหเพ่ิมขึ้นมาดวย และเขาก็จะมีชีวิตและความสุขชนิด
ท่ีเปนอิสระมากขึ้น เพราะความสุขของเขาขึ้นตอวัตถุภายนอกนอยลง

นอกจากน้ัน ความสุขของเขาก็เริ่มเปนเน้ือหาสาระมากขึ้น ไมเปน
เพียงความสุขผานๆ ท่ีไดจากการเสพวัตถุใหต่ืนเตนไปคราวหน่ึงๆ แลว
คอยวิ่งตามหาความสุขชิ้นตอไปๆ แตเขาจะมีความสุขชนิดท่ียืนพ้ืน
ประจําอยูในใจของตัวเอง ท่ีไมตองรอผลการว่ิงไลตามหาจากภายนอก 
เรียกไดวาเปน ความสุขแบบย่ังยืน

ถาคนพัฒนาจนมีความสุขแบบย่ังยืนไดอยางน้ี ก็จะเปนหลัก
ประกันใหการพัฒนาแบบย่ังยืนสําเร็จผลไดจริงดวย เพราะถาวิเคราะห
กันใหถึงท่ีสุดแลว การพัฒนาที่ผิดพลาด ซ่ึงกลายเปนการพัฒนาแบบ
ไมยั่งยืนน้ัน ก็เกิดจากความเชื่อความเขาใจเก่ียวกับเรื่องความสุขและ
วิธีการหาความสุขของมนุษย ท่ีไมไดพัฒนาขึ้นมาเลยน่ันเอง

ถามนุษยจมอยูกับแนวคิดและวิธีการหาความสุขแบบท่ีไมพัฒนา
น้ัน ก็ไมมีทางท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนได เพราะฉะน้ัน การ
พัฒนาที่ยั่งยืน จะตองมากับความสุขท่ียั่งยืน

เปนอันวา การพัฒนาในระดับของประโยชนสุขท่ีแทน้ี จะทําให
โลกนี้มีความสุขรมเย็น พรอมกับท่ีตัวบุคคลเองก็สุขสบายพอใจ ทุก
อยางดีไปหมดเลย เพราะอะไรตออะไรก็มาเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน

ฉะน้ัน เม่ือเดินทางถูกแลว ชีวิตก็สมบูรณ และความสุขก็ยิ่งมาก
ขึ้น จนเปนความสุขที่สมบูรณไปดวย
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ขอแทรกขอสังเกตวา เวลาเรารักใคร ก็จะมีความรัก ๒ แบบ
ไมแบบใดก็แบบหน่ึง หรืออาจจะท้ังสองแบบปนกันอยู ไดแก ความรัก
แบบท่ีหน่ึง เม่ือรักใคร ก็คืออยากไดเขามาบําเรอความสุขของเรา
และความรักแบบท่ีสอง เม่ือรักใคร ก็คืออยากใหเขามีความสุข

พอเราอยากใหเขาเปนสุข เราก็จะพยายามทําใหเขาเปนสุข ไมวา
จะทําอยางไรก็ตามที่จะทําใหเขาเปนสุขได เราก็พยายามทํา เพราะฉะน้ัน 
เราก็ให เราก็ชวยเหลือเกื้อกูลเอาใจใสอะไรตางๆ ทําใหเขาเปนสุข พอ
เขาเปนสุข เราก็เปนสุขดวย

ฉะน้ัน ความรักประเภทท่ี ๒ น้ีจึงเปนคุณธรรม ทานเรียกวา
เมตตา เชน พอแมรักลูก ก็อยากใหลูกเปนสุข แลวก็พยายามทําใหลูก
เปนสุข ดวยการใหเปนตน

เรากข็ยายความรกัประเภท ๒ คือเมตตาน้ีออกไปใหกวางขวาง เปน
การพัฒนาที่ทําใหมีชีวิตและสังคมท่ีดีงาม เพราะตัวเราเองก็ขยาย
ขอบเขตของความสุขไดมากขึ้น พรอมกับท่ีโลกก็มีความสุขมากขึ้นดวย

ตกลงวา น่ีแหละคือหลักธรรมตางๆ ท่ีพระพุทธเจาสอนไว ซ่ึงถา
เราปฏิบัติตามได ก็เปนคุณประโยชนแกชีวิตของเรา และชวยใหโลกน้ี
รมเย็นเปนสุขไปดวย

ชีวิตสมบูรณ ความสุขก็สมบูรณ สังคมก็สุขสมบูรณ
เพราะจิตเปนอสิระดวยปญญา ทีถ่งึการพฒันาอยางสมบูรณ

การปฏิบัติธรรมน้ีทําใหทุกอยางประสานกลมกลืนกันไปหมด เชน 
ประโยชนสุขของเราก็เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของผูอื่นดวย ประโยชนสุข
ของผูอื่นก็เปนประโยชนสุขของเราดวย ไมขัดแยงกัน
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แตถาเราไมปฏิบัติตามธรรม ทุกอยางจะขัดแยงกันหมด แมแต

ความสุข ก็เปนความสุขท่ีแยงชิงกัน ซ่ึงจะตองเปนทุกขมากกวาสุข
เม่ือปฏิบัติไปตามหลักการน้ีจนถึงท่ีสุดแลว เราก็เปนอิสระอยางท่ี

วามาแลว จนถึงขั้นท่ีวา กฎธรรมชาติท่ีวาสิ่งท้ังปวงเปนอนิจจัง ทุกขงั 
อนัตตา มันกเ็ปนของมันตามธรรมชาต ิ กฎธรรมชาติก็เปนกฎของธรรม
ชาติ มันเปนอยางไรก็เปนของมันไปซิ เราก็อยูดีไดอยางเปนอิสระของ
เรา ไมถูกมันเขามาบีบค้ัน

ถาทําไดถึงขั้นน้ัน ก็เปนความสุขท่ีไมขึ้นตอวัตถุและไมขึ้นแมตอ
นามธรรมความดี เปนความสุขท่ีไมตองหา ไมตองไปขึ้นตอสิ่งอื่น คือมี
ความสุขเต็มเปยมอยูในใจตลอดเวลา

เม่ือมีความสุขเต็มอยูในใจตลอดเวลาแลว มันก็เปนอิสระ เปน
ปจจุบันทุกขณะ ก็จึงเรียกวาเปนชีวิตที่สมบูรณ

เม่ือเรามีชีวิตท่ีสมบูรณเปนอิสระอยางน้ีแลว เราจะมีประโยชนสุข
ขั้นท่ีหน่ึง และประโยชนสุขขั้นท่ีสอง มันก็เปนสวนประกอบเขามา ท่ีไม
ทําใหเกิดปญหา และย่ิงเพ่ิมพูนขยายประโยชนสุขใหทวียิ่งขึ้นไปอีก

ฉะน้ัน ในฐานะพุทธศาสนิกชน เราควรจะพัฒนาชีวิตตามหลัก
พระพุทธศาสนาใหเขาถึงประโยชนสุขทุกขั้น

ขอทบทวนอีกทีหน่ึง
ประโยชนสุขระดับที ่ ๑ ดานรูปธรรม ท่ีตามองเห็นหรือเห็นได

กับตา คือการมีสุขภาพดี การมีทรัพยสินเงินทอง การมีอาชีพการงาน
เปนหลักฐาน การมียศ ฐานะ ตําแหนง การเปนท่ียอมรับในสังคม การมี
มิตรสหายบริวาร และการมีชีวิตครอบครัวท่ีดี
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ประโยชนสุขระดับที ่๒ ดานนามธรรม ท่ีลึกล้ําเลยจากตามอง
เห็น คือเรื่องของคุณธรรมความดีงาม การมีความสุขท่ีเกิดจากความม่ัน
ใจในคุณคาของชีวิต การไดบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือเกื้อกูลแกเพ่ือน
มนุษย ความมีศรัทธาในสิ่งท่ีดีงาม ท่ีเปนหลักของจิตใจ และการมี
ปญญาท่ีทําใหรูจักปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลายไดถูกตองและแกไขปญหาที่เกิด
ขึ้นได ทําใหชีวิตเปนอยูดวยดี

ประโยชนสุขระดับที ่๓ ดานนามธรรมขั้นโลกุตตระ ท่ีอยูเหนือ
กระแสความไหลเวียนของโลกธรรม คือความเปนผูมีจิตใจเปนอิสระ 
ดวยความรูเทาทันตอสิ่งท้ังหลาย รูโลกและชีวิตตามความเปนจริง จน
กระท่ังวาโลกธรรมเกิดขึ้นมากระทบกระท่ังก็ไมหวั่นไหว วางใจและ
ปฏิบัติไดถูกตองตามเหตุปจจัย ปลอยใหกฎธรรมชาติท้ังหลายก็เปนกฎ
ธรรมชาติอยูตามธรรมชาติ ความทุกขท่ีมีอยูในธรรมชาติ ก็คงเปนทุกข
ของธรรมชาติไป ไมเขามากระทบกระท่ังบีบค้ันจิตใจของเราได เปนผูมี
สุขอยูกับตนเองตลอดทุกเวลา ก็จบ

ไดเทาน้ี ชีวิตก็สมบูรณแลว

อาตมามาในวันน้ี ก็เลยนําธรรมของพระพุทธเจาเรื่องชีวิตท่ี
สมบูรณน้ีมาเลาใหญาติโยมฟง อยางนอยในวันน้ีญาติโยมก็ทํา
ประโยชนสุขไดมากแลว

๑. ในดานปจจัยสี่ ทรัพยสินเงินทอง และฐานะทางสังคม ตลอด
จนมิตรสหายบริวาร ทานท้ังหลายที่มาน่ี อาตมาเชื่อวาก็ทํากันมาไดมาก
พอสมควร คือมีประโยชนสุขในดานวัตถุ ท่ีเปนรูปธรรมซ่ึงตามองเห็น
กันเยอะแยะ นับวาเปนฐานที่ดีแลว
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๒. ในขณะน้ีทานท้ังหลายก็มีใจเปนบุญเปนกุศล พากันเดินทาง

มาดวยความมีศรัทธาในพระศาสนา มีนํ้าใจเก้ือกูลตอพระสงฆ มีไมตรี
ธรรมตอกันในหมูญาติมิตร แลวก็มาพบกันดวยความสุขชื่นใจในไมตรี
ตอกัน โดยท่ีแตละทานก็เปนผูมีการศึกษา มีหนาท่ีการงาน และมีการ
สมาคมที่ทําใหมีความคิดคํานึงเก่ียวกับการสรางสรรคสังคมสวนรวม

น่ีก็เปนเรื่องของนามธรรมความดี ท่ีจะทําใหเราพัฒนากนัยิ่งขึ้น
ไป และจะทําใหเราใชประโยชนสุขระดับท่ี ๑ เชน ทรัพยสินเงินทอง ยศ 
ตําแหนง อํานาจ ในการท่ีจะทําประโยชนสุขขั้นท่ีสองใหเกิดเพ่ิมขึ้น 
ประโยชนสุขก็ขยายออกไป

๓. เม่ือเรามีชีวิตและอยูในโลก ก็ตองรูจักชีวิตและรูจักโลกน้ันให
ชัดเจนตามเปนจริง อยางท่ีวารูเทาทันโลกและชีวิตน้ัน เราจะไดปฏิบัติ
ตอมันไดถูกตองจริงๆ ท้ังทางจิตใจและในการดําเนินชีวิต

เม่ือไดสรางสรรควตัถแุละทําความดีกนัมาแลว กค็วรเขาถงึความ
จรงิกันใหจรงิๆ ดวย จึงจะไดประโยชนจากพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ 
แลวกจ็ะทําใหชวีติของเราเปนชวีติท่ีสมบูรณ โดยมีจิตใจท่ีเปนอิสระเหนือ
โลกธรรมท้ังปวง ดวยปญญาที่สมบูรณ และมีความสุขท่ีสมบูรณ




