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นําเรื่อง∗
อาตมาคณะพระสงฆที่ไดจรมา เรียกวาเปนพระอาคันตุกะทั้ง ๓ รูป
ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกทานที่มาประชุมกันในที่นี้ เพื่อรวมกันทําบุญ
ถวายภัตตาหาร ในโอกาสที่คุณหมอพอบาน และแมบาน พรอมทั้งลูกชายลูก
สาว ไดเปนเจาภาพผูนิมนต ถือวาเปนการทําบุญบานไปในตัว นอกจากถวาย
ภัตตาหาร ก็ไดถวายอุปถัมภเสนาสนะที่พักแรมคางคืนดวย เรียกวาเปนการ
อุปถัมภดวยปจจัยสี่ ทางฝายโยมญาติมิตรทั้งหลาย ก็มีนํ้าใจเกื้อกูล โดย
เฉพาะก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมื่อทราบขาววามีพระสงฆเดินทางมาถึง
ก็มีนํ้าใจประกอบดวยไมตรีธรรม พากันมาอุปถัมภถวายกําลัง

ทําบุญเพื่ออะไร?
ในการถวายกําลังแกพระสงฆทเี่ รียกวาทําบุญนี้ ใจของเรามงุ ไปทีพ่ ระศาสนา
คือจุดรวมใจหรือเปาหมายของเราอยูที่พระศาสนา หมายความวา เราถวายทาน
แกพระสงฆก็เพื่อใหทานมีกําลัง แลวทานจะไดไปทํางานพระศาสนาตอไป
งานพระศาสนา เราเรียกกันวาศาสนกิจ แปลงายๆ ก็คือกิจพระศาสนา
งานพระศาสนาหรือศาสนกิจนั้น โดยทั่วไปมี ๓ ประการ คือ
๑. การเลาเรียนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
๒. การปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา คือ เอาคําสอนนั้นมาใช
มาลงมือทําใหเกิดผลจริง
∗
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๓. การนําคําสัง่ สอนของพระพุทธเจาไปเผยแผสงั่ สอน คือ เมือ่ ตนเอง
เรียนรูและปฏิบัติไดแลว ก็เอาไปแจกจายใหประชาชนไดรูและ
ปฏิบัติตาม
งานพระศาสนา หรือศาสนกิจทั้งหมดนี้ ก็เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
พูดตามสํานวนของพระวา เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกชนจํานวนมาก
เพือ่ อนุเคราะหชาวโลก อันนี้เปนหลักการและวัตถุประสงคของพระพุทธศาสนา
อยางไรก็ตาม การที่พระสงฆจะทํากิจสามอยางเหลานี้ไดดีนั้น ทานควร
จะไมตอ งหวงกังวลในเรื่องของวัตถุ หรือเรื่องของปจจัยสี่ และควรจะตองการ
สิง่ เหลานั้นใหนอยดวย เพื่อทําตัวใหโยมเลี้ยงงาย เมื่อญาติโยมดูแลอยู และ
เมื่อพระสงฆก็ไมมัววุนวายกับวัตถุแตตั้งใจทําหนาที่อยูอยางนี้ ก็จะทําใหพระ
ศาสนาดํารงอยูเพื่อประโยชนสุขแกประชาชนตอไป
มองในดานการอุปถัมภบํารุง เมื่อญาติโยมอุปถัมภบํารุงพระสงฆพอดี
ก็ทาให
ํ พระสงฆสามารถทํากิจทีว่ า มาเมือ่ กี้ คือ เลาเรียน ปฏิบตั ิ และเผยแผสงั่ สอน
ไดเต็มที่ เมื่อพระสงฆทําหนาที่ของตนดีแลว พระศาสนาดํารงอยู ก็ทําใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน ฉะนั้น ญาติโยมที่อุปถัมภบํารุงพระสงฆก็คือไดทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา จึงถือวามีสวนรวมในการสืบตออายุพระพุทธศาสนาดวย
ทีนกี้ ็ถามใหถึงวัตถุประสงคสุดทายวา เราทําบุญอุปถัมภพระสงฆ บํารุง
พระศาสนาเพื่ออะไร ก็ตอบอยางที่พูดมาแลววา พระศาสนาก็จะดํารงอยูและ
เจริญมั่นคง เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน มนุษยจะไดมีชีวิตที่ดีงาม สังคมจะ
ไดอยูรมเย็นเปนสุข จุดหมายขั้นสุดทายของเราอยูที่นี่
ฉะนั้น ในเวลาที่ทําบุญนี่ ใจอยาติดอยูแคพระ ใจเราจะตองมองยาวตอ
ออกไปถึงพระศาสนา เมื่อทําบุญก็มงุ หมายใจและอิ่มใจวา โอ! พระศาสนาของ
เราจะไดดํารงอยูยั่งยืนมั่นคงตอไป ประโยชนสุขจะไดเกิดแกมนุษยชาติ เวลา
ทําบุญเราตองทําใจนึกอยางนี้อยูเสมอ เมื่อทําอยางนี้ กิจกรรมทุกครั้งของญาติ
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โยมก็จะพุงไปรวมกันที่ศูนยเดียวกัน คือพระศาสนาและประโยชนสุขของ
ประชาชน ถาทําอยางนี้ ใจของแตละทานก็จะขยายกวางออกไป อันนี้แหละเปน
สิง่ ที่ทําใหใจเราเกิดปติวา เออ! ครั้งนี้ เราก็ไดมีสวนรวมอีกแลวนะ ในการทํานุ
บํารุงพระศาสนาและสรางเสริมประโยชนสุขแกมวลมนุษย แลวเราก็เกิดความ
อิ่มใจ
สําหรับวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ไดอุปถัมภบํารุงตามหลักการที่กลาวมา
แลว อยางนอยก็ไดมีนํ้าใจเกื้อกูลตอพระสงฆที่จรมา เวลาเห็นพระสงฆไปที่
ไหน ญาติโยมก็มีใจยินดี เรียกวาเปนการเห็นสมณะ ในมงคลสูตรก็กลาววา
การเห็นสมณะนั้น เปนมงคลอันอุดม
ที่วาเปนมงคล ก็เพราะวา สมณะนั้นเปนผูสงบ สมณะที่ประพฤติปฏิบัติ
ถูกตอง เปนผูที่สงบ ไมมีเวรไมมีภัยแกใคร และเปนผูทํางานหรือทําหนาที่
อยางที่กลาวมา ญาติโยมชาวไทยเรานี้ ไดมีประเพณีวัฒนธรรมอยางนี้มาตลอด
เวลาเห็นพระเราก็สบายใจ มีจิตใจยินดี แลวก็แสดงนํ้าใจ เพราะฉะนั้นพระสงฆ
ไปไหนก็ปรากฏวาไดเห็นนํ้าใจของโยมญาติมิตรเปนอยางนี้กันทั่ว เชนอยางที่นี่
โยมญาติมิตรก็อยูกันหลายแหงหลายที่ คุณหมอแจงขาวไป พอรูขาวก็มากัน
อันนี้ก็เปนประจักษพยานของความมีนํ้าใจ มีศรัทธา และมีเมตตาธรรม อาตมา
ก็ขออนุโมทนาดวย
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อยามองขามความสําคัญของวัตถุ
การทําบุญวันนี้ เจาภาพถือวาเปนการทําบุญบานดวย บาน
เปนอยางหนึ่งในสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต ที่เรียกวาปจจัยสี่ กลาวคือ
อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค
ปจจัยสี่เปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก ในพระพุทธศาสนา
ทานไมมองขามความสําคัญขอนี้ แมแตในชีวิตของพระสงฆ วินัย
ของพระนี่ตั้งครึ่งตั้งคอน วาดวยเรื่องปจจัยสี่ ในคําสั่งสอนของพระ
พุทธเจานั้น เริ่มตนทีเดียวทานวาจะตองจัดสรรเรื่องปจจัยสี่ให
เรียบรอย ไมอยางนั้นแลวมันจะยุง แตถาจัดไดดีแลวมันจะเปน
ฐาน ทําใหเราสามารถกาวไปสูชีวิตที่ดีงาม มีการพัฒนาอยางอื่น
ตอไปได ขอใหมองดูวินัยของพระเปนแบบอยางในเรื่องนี้
อยางไรก็ตาม ปจจัยสี่ก็มีความสําคัญอยูในขอบเขตหนึ่ง
คือ พระพุทธศาสนาไมไดยุติแคนั้น แตทานใหถือเปนฐานที่สําคัญ
สําคัญแตวาไมใชทั้งหมด ความสําคัญนี่บางทีบางคนไปสับสนกับ
คํ าวาทั้งหมด บางคนก็ไมเห็นความสํ าคัญของวัตถุเอาเสียเลย
อยางนั้นไมถูกตอง ใหระลึกถึงวา คําสอนของพระพุทธศาสนานี้จะ
ครบทั้งหมดตองเปนพระธรรมวินัย คือ ตองประกอบดวยธรรมและ
วินัย ครบทั้งสองอยางจึงจะเปนพระพุทธศาสนา
วินัยนั้น ก็วาดวยเรื่องที่วามานี่แหละ คือ การจัดสรรในดาน
วัตถุหรือรูปธรรม เรื่องระเบียบชีวิต และระบบกิจการ ทั้งของ
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๕

บุคคล ชุมชน และสังคมทั้งหมด เกี่ยวกับเรื่องความเปนอยู และ
สภาพแวดลอม เริ่มตั้งแตเรื่องปจจัยสี่เปนตนไป ฉะนั้นในการ
ดําเนินชีวิตของชาวพุทธจึงตองใหความสําคัญกับเรื่องปจจัยสี่ วา
เราจะดําเนินการกับปจจัยสี่ จัดสรรมันอยางไร เพื่อทําใหเปนฐาน
ที่มั่นคง เราจะไดกาวตอไปดวยดี ดําเนินการพัฒนาไปสูดานจิต
และดานปญญา
ในเรื่องปจจัยสี่นี้ เมื่อเราจัดการไดถูกตองดีแลว เชนอยาง
เรื่องที่อยูอาศัย เมื่อเรามีบานเรือนเปนหลักเปนแหลงและจัดสรร
ไดดี มีความเปนระเบียบเรียบรอย นาอยูอาศัย ก็ทําใหเราดําเนิน
ชีวิตไดสะดวก มีความสบาย มีความมั่นคงในชีวิต ตอจากนั้นจะ
ทํากิจการอะไรตางๆ ก็ทําไดสะดวก ไมตองมัวกังวลหวงหนาพะวง
หลัง จึงเกื้อกูลแกการทําอะไรตออะไรตอไปที่เปนสิ่งดีงามและเปน
ประโยชนกวางขวางยิ่งขึ้น เราจึงอาศัยความเรียบรอยในเรื่อง
ปจจัยสี่นี่แหละเปนฐานที่ดีที่จะกาวไปสูชีวิตดีงามมีความสุข ที่
เรียกวา ชีวิตที่สมบูรณ

จุดเริ่มตนคือ ประโยชนสุขขั้นพื้นฐาน
ทุกคนอยากมีชีวิตที่สมบูรณ ชีวิตที่สมบูรณนั้นเปนอยางไร
เราลองมาดูคําสอนของพระพุทธศาสนา ทานสอนไวแลววา ชีวิตที่
สมบูรณนั้นตองประกอบดวยประโยชนสุขในระดับตางๆ ประโยชน
สุขนี่แหละเปนจุดมุงหมายของชีวิต หมายความวา ชีวิตของเรานี้มี
จุดมุงหมาย หรือมีสิ่งที่ควรเปนจุดมุงหมาย
ชีวิตเกิดมาทําไม? ตอบไมไดสักคน เราเกิดมาเราตอบไมได
ว า ชี วิ ต ของเรานี่ เ กิ ด มามี จุ ดมุงหมายอยางไร ไมมีใครตอบได
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เพราะวาเวลาเราจะเกิดเราไมไดตั้งจุดมุงหมายไว เราก็เลยบอกไม
ได เมื่อเราเกิดมานั้นเราไมรูตัวดวยซํ้ า เพราะฉะนั้นเราจึงไม
สามารถตอบได ว  า จุ ดมุ ง หมายของชี วิ ต คื อ อะไร แต พ ระพุ ท ธ
ศาสนาสอนไววา มีสิ่งที่ควรเปนจุดมุงหมายแหงชีวิตของเรา จุด
หมายนี้ก็เปนเรื่องของประโยชนและความสุข ทานแบงไวเปน ๓
ระดับ
ระดับที่ ๑ คือประโยชนสุขที่ตามองเห็น ซึ่งเปนเรื่องวัตถุหรือ
ดานรูปธรรม ถาจะสรุป ประโยชนสุขในระดับตน ซึ่งเปนสิ่งที่ตา
มองเห็น ก็จะมี
๑) มีสุขภาพดี มีรางกายแข็งแรง ไมเจ็บไขไดปวย เปนอยู
สบาย ใชการไดดี
๒) มีทรัพยสินเงินทอง มีการงานอาชีพเปนหลักฐาน หรือ
พึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ เรื่องนี้ก็สําคัญ พระพุทธ
เจาสอนไวมากมายในเรื่องทรัพยสินเงินทองวาจะหามา
อยางไร จะจัดอยางไร และจะใชจายอยางไร
๓) มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนมนุษย หรือมีสถานะใน
สังคม เชน ยศศักดิ์ ตําแหนง ฐานะ ความมีเกียรติ มีชื่อ
เสียง การไดรับยกยอง หรือเปนที่ยอมรับในสังคม รวม
ทั้งความมีมิตรสหายบริวาร
๔) สุดทายที่สําคัญสําหรับชีวิตคฤหัสถก็คือ มีครอบครัวที่
ดีมีความสุข
ทั้งหมดนี้ เปนประโยชนสุขระดับตน ซึ่งตามองเห็น ทาน
บัญญัติศัพทไวเฉพาะ เรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลวาประโยชน
ปจจุบัน หรือประโยชนที่ตามองเห็น เปนประโยชนที่มองเห็น
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๗

เฉพาะหนา และเปนฐานที่มั่นคงระดับแรก ทุกคนควรทําใหเกิดขึ้น
ถาใครขาดประโยชนระดับนี้แลวจะมีชีวิตที่ลําบาก มีชีวิตอยูใน
โลกไดยาก และจะกาวไปสูความสุขหรือประโยชนในระดับสูงขึ้น
ไปก็ติดขัดมาก
ฉะนั้น ถาเราอยูในโลก ก็ตองพยายามสรางประโยชนสุขใน
ระดับตนนี้ใหได พอมีแลวก็สบาย และสิ่งเหลานี้ก็เนื่องกัน พอเรา
มีสุขภาพดี เราก็หาเงินหาทองไดสะดวกขึ้น ถามามัววุนวายกับ
เรื่องเจ็บไขไดปวย เราก็ไมมีเวลาที่จะทํามาหาเลี้ยงชีพ แลวก็สิ้น
เปลืองดวย บางทีทรัพยที่หามาไดก็หมดไปกับเรื่องเจ็บปวย ทีนี้พอ
เรามีรางกายแข็งแรงสุขภาพดี เราก็ทํางานการหาเงินทองได แตไม
ใชพอแคนั้นนะ เพียงแครางกายดีอยางเดียวไมพอ แตอยางนอย
มันก็เปนฐานไวกอน
ทีนี้ เมื่อมีทรัพยสินเงินทองแลว ฐานะในสังคมก็มักพวงมา
ดวย เพราะตามคานิยมในสังคมโดยทั่วไปนี่ พอใครมีทรัพยสินเงิน
ทองก็มักเปนที่ยอมรับในสังคม กลายเปนคนมีสถานะ ไดรับการ
ยกยอง มีเกียรติ ไปไหนก็มีหนามีตา เรื่องนี้ก็ขึ้นตอคานิยมของ
สังคมดวย ทีนี้ เมื่อมีการยอมรับ มีฐานะ มียศ มีตําแหนงขึ้นแลว ก็
อาจจะมีอํานาจ หรือมีโอกาส ทําใหมีทางไดทรัพยสินเงินทองมาก
ขึ้นดวย จึงเนื่องอาศัยซึ่งกันและกัน
ถามีทรัพยสินเงินทอง และมียศ มีตําแหนงแลว ก็มักทําใหมี
มิตรมีบริวารเขามาดวย เพิ่มเขามาอีก เปนเครื่องประกอบ ชวยให
ทําอะไรๆ ไดสะดวกและกวางไกลยิ่งขึ้น
ตอจากนั้น แกนขางในก็คือครอบครัว ถามีครอบครัวที่ดี
เปนครอบครัวที่มั่นคง มีความสุข ก็ทําใหการทําหนาที่การงานของ
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เราปลอดโปรงโลงใจคลองตัวยิ่งขึ้นไปอีก เปนสิ่งที่เกื้อกูลแกกัน
และกัน พอเรื่องครอบครัวเรียบรอย ทํางานคลอง หาเงินหาทองได
ดี ก็ เ ลี้ ย งดู ค รอบครั ว ได เ ต็ ม ที่ ทํ าให ค รอบครั ว มี ค วามมั่ นคง
สามารถเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกลูก สรางสรรคความเจริญของ
ชีวิตครอบครัว และวงศตระกูล ตลอดถึงสังคมประเทศชาติ

พืน้ ฐานจะมั่น ตองลงรากใหลึก
นี่คือประโยชนสุขระดับที่หนึ่ง ซึ่งตองยอมรับวาสําคัญ แต
เพียงเทานั้นยังไมพอ ประโยชนสุขระดับนี้ เปนสิ่งที่คนมุงหมายกัน
มาก แตมันยังมีขอบกพรอง คือมันยังไมลึกซึ้ง แลวก็ไมปลอดโปรง
โลงใจเต็มที่ ยังเปนไปกับดวยความหวาดระแวง ความหวงแหน
อะไรตางๆ หลายอยาง เชน เมื่อมีทรัพยสินเงินทอง เราก็ยังมีความ
รูสึกไมปลอดภัยในบางครั้งบางคราว ทําใหมีความหวงกังวลและ
ความกลัวภัยแฝงอยูในชีวิตของเรา
อีกอยางหนึ่ง ในการอยูในโลก ความสุขของเราก็ตองขึ้นตอ
สิ่งเหลานี้ เวลาเราแสวงหาเงินทองมาไดมากๆ มีวัตถุมาบํารุง
ความสุขเพิ่มขึ้น เราดําเนินชีวิตไป เราก็นึกวาถาเรายิ่งมีมากเราก็
จะยิ่งมีความสุขมาก เราก็หาเงินหาทรัพยยิ่งขึ้นไป แตแลวบางที
กลายเปนวา ไปๆ มาๆ เราก็วิ่งไลตามความสุขไมถึงสักที ยิ่งมีมาก
ขึ้น ความสุขก็ยิ่งวิ่งหนีเลยหนาไป แตกอนเคยมีเทานี้ก็สุข แตตอ
มาเทานั้นไมสุขแลว ตองมีมากกวานั้น เคยมีรอยเดียวก็สุข ตอมา
เราคิดวาตองไดพันหนึ่งจึงสุข พอไดพันแลว หนึ่งรอยที่เคยมีและ
ทําใหสุขไดกลับกลายเปนทุกข คราวนี้ถามีแครอยไมเปนสุขแลว
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ตองมีพัน ทีนี้ พอมีพันก็อยากไดหมื่น ตองไดหมื่นจึงสุข มีพันตอน
นี้ไมสุขแลว
แตกอนทําไมมีรอยก็สุข มีพันก็สุข แตเดี๋ยวนี้มันสุขไมได
รอยและพันนั้นกลับเปนทุกขไป มันไมนาจะเปนไปได เมื่อกอนโนน
ยังไมมีอะไร พอไดรอยครั้งแรกดีใจเหลือเกิน สุขยิ่งกวาเดี๋ยวนี้ที่ได
หมื่น พอหาเครื่องบํารุงความสุขไดเพิ่มขึ้น สุขเกาที่เคยมีกลับลด
หาย ความสุขมันหนีได นี่ก็เปนเรื่องที่ทําใหรูสึกไมมั่นคงโปรงใจ
นอกจากนั้นยังเปนเรื่องของความไมจริงใจและการมีความ
อิจฉาริษยากันอีก ทํ าใหอยูดวยความหวาดระแวงไมสบายใจ
อยางเรามียศ มีตําแหนงฐานะเปนที่ยอมรับในสังคม บางทีเราก็ไม
แนใจวา เขาเคารพนับถือเราจริงหรือเปลา หรือเปนเพียงอาการ
แสดงออกภายนอก เวลาเราเปลี่ยนสถานะภายนอกแลว เขาอาจ
จะไมเคารพนับถือเราอีก ฉะนั้น ในขณะที่อยูในสถานะนั้น เราก็มี
ความรูสึกไมอิ่มใจเต็มที่ มันไมลึกซึ้ง พรอมกับการที่ไดรับเกียรติ
ยศฐานะหรือการยอมรับยกยองนั้น ในใจลึกๆ ลงไป บางทีก็ไม
สบายใจ
ฉะนั้น จึงกลายเปนวา บางทีสิ่งเหลานี้ก็เปนของเทียม เชน
เกียรติยศ และความเคารพนับถือ ก็อาจจะเปนเกียรติยศและ
ความเคารพนับถือที่เปนของเทียม เมื่อเปนของเทียมก็เปนสิ่งคาง
คา เปนปญหาทั้งแกตนเองและแกผูอื่น
สําหรับตัวเราเอง มันก็เปนปมในใจ ทําใหเราไมไดความสุข
ที่แทจริง และเมื่อตองออกจากสถานะนั้น หรือหมดสถานะนั้นไป ก็
สูญเสียความมั่นใจ และเกิดความโทมนัส เมื่อเห็นคนอื่นมีทาที
อาการตอตนเองเปลี่ยนแปลงไป ถาเราแกปมในใจนี้ไมได บางทีก็

๑๐
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สงผลเปนปญหาตอไปอีก ทําใหมีผลตอพฤติกรรม ตอความเปน
อยู ตลอดจนสุขภาพทั้งทางจิตและทางกายของเรา
ในดานที่เกี่ยวกับคนอื่น ก็มักมีเรื่องของการแขงขันชิงดีชิง
เดน และการปนแตงทาทาง การกระทําและการแสดงออกที่หวัง
ผลซอนเรนแอบแฝง ตลอดจนความไมสนิทใจตอกัน ทําใหการเปน
อยูในสังคม กลายเปนการสรางปญหาในการอยูรวมกันอีก ปญหา
มากมายของมนุษยก็จึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตอเรื่องประโยชนสุข
ระดับตนนี้
ในที่สุด ก็กลายเปนวา ถาเราไมกาวสูประโยชนสุขขั้นตอไป
ประโยชนสุขระดับที่หนึ่งนี้ ก็จะเปนปญหาไดมาก เพราะมันไมเต็ม
ไมอิ่ม ไมโปรงไมโลง และมีปญหาพวงมาดวยนานาประการ รวม
ทั้งความหวาดระแวง ความอิจฉาริษยา ความรูสึกไมมั่นคงปลอด
ภัยภายนอก และความรูสึกไมมั่นใจภายในตนเอง เพราะฉะนั้น
แมวามันจะเปนสิ่งสําคัญที่เราจะตองไมมองขาม แตเราก็จะตอง
กาวสูประโยชนสุขขั้นตอไป ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงทรงสอน
ประโยชนสุขระดับที่สองไวดวย

ถาลงลึกได จะถึงประโยชนสุขที่แท
ระดับที่ ๒ ไดแก ประโยชนสุขที่เปนดานนามธรรม เปนเรื่อง
ของจิตใจลึกซึ้งลงไป ทานเรียกวาประโยชนที่เลยจากตามองเห็น
หรือเลยไปขางหนา ไมเห็นเปนรูปธรรมตอหนาตอตา เรียกดวย
ภาษาวิชาการวา สัมปรายิกัตถะ เชน ความมีชีวิตที่มีคุณคาเปน
ประโยชน การที่เราไดชวยเหลือเกื้อกูลแกผูอื่นดวยคุณธรรม ไดทํา
ประโยชนแกเพื่อนมนุษย เมื่อระลึกขึ้นมาวา เราไดใชชีวิตนี้ใหมี
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ประโยชน เราไดทําชีวิตใหมีคุณคา ไดชวยเหลือเพื่อนมนุษย ได
เกื้อกูลสังคมแลว พอระลึกขึ้นมาเราก็อิ่มใจสบายใจ ทําใหมีความ
สุขอีกแบบหนึ่ง
ดวยวิธีปฏิบัติในระดับที่สอง ซึ่งเปนเรื่องของจิตใจ เกี่ยวกับ
คุณธรรมนี้ ก็ทําใหเรามีความสุขเพิ่มขึ้นอีก และแมแตประโยชนสุข
ระดับที่หนึ่งนั้น เมื่อมีประโยชนสุขระดับที่สองเปนคูอยูขางในดวย
ก็จะเกิดมีขึ้นชนิดที่วาลึกซึ้งเปนจริงเลยทีเดียว จะไมเปนของเทียม
เชนถาเปนการเคารพนับถือ ตอนนี้จะเปนของแท การที่เรามีนํ้าใจ
มีคุณธรรมและชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยดวยใจจริง ก็จะทําให
เขาเคารพเราจริง เปนการแสดงออกจากใจที่แนนอนสนิท เปนของ
ลึกซึ้ง เราจะไดของแท
ในทางกลับกัน ประโยชนสุขระดับที่สองนี้ ก็อาศัยประโยชน
สุขระดับที่หนึ่งมาชวย พอเรามีจิตใจที่พัฒนา มีคุณธรรมขึ้นมา
แลว เรามีนํ้าใจอยากจะชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย เราก็เอาสิ่งที่
เปนประโยชนในระดับแรกนั่นเองมาใช เชนเอาทรัพยสินเงินทองที่
เปนวัตถุเปนของมองเห็นนั่นแหละมาใชชวยเหลือเพื่อนมนุษย ยิ่ง
มีมาก ก็ยิ่งชวยไดมาก
คนที่มีแตประโยชนสุขระดับที่สอง ถึงแมจะมีนํ้าใจเกื้อกูล มี
คุณธรรม อยากจะชวยคนอื่น แตระดับที่หนึ่งทําไวไมดี ไมมีเงิน
ทองจะไปชวยเขา ก็ทําประโยชนสุขไดนอย เพราะฉะนั้นจึงตองมี
ทั้งสองขั้น
นอกจากความสุขใจชื่นใจในการที่ไดชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อน
มนุษย ก็คือความมั่นใจ โดยเฉพาะความมั่นใจในชีวิตของตนเอง
เชนเรามีความมั่นใจในชีวิตของเราที่ไดเปนอยูมาดวยดี มีความ
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ประพฤติปฏิบัติถูกตอง ตั้งอยูในความดีงามสุจริต ไมไดทําผิดทํา
โทษอะไร เมื่อเราระลึกนึกถึงชีวิตของเราขึ้นมาเราก็มีความมั่นใจ
ในตนเอง เปนความสุขลึกซึ้งอยูภายใน และเมื่อเรามีความสัมพันธ
กับเพื่อนมนุษยดวยความดีงาม เกิดจากคุณธรรมภายใน ก็ยิ่งทํา
ใหเรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น พรอมทั้งมีความมั่นใจในการ
อยูรวมกับผูอื่นดวย นี้เปนระดับของความสุขที่แทจริง
ในตอนที่มีวัตถุภายนอกเรายังไมมีความมั่นใจจริง ความสุข
ก็ผานๆ ไมลึกซึ้งและไมยืนยาว แตพอมีคุณธรรมภายใน ซึ่งนําไปสู
ประโยชนสุขระดับที่สอง เราก็มีความมั่นใจในตัวเอง และมีความ
สุขที่ลึกซึ้ง เต็มใจและชุมฉํ่าใจ
นอกจากนั้นยังมีคุณธรรมอื่นที่มาชวยเสริมหนุนประโยชน
สุขทางจิตใจอีก โดยเฉพาะศรัทธา คือมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม
ในคุณความดี ในการกระทําความดี ในจุดหมายที่ดีงาม ตลอดจน
ในวิถีชีวิตที่ดีงาม ความเชื่อมั่นและมั่นใจเหลานี้เปนศรัทธา ทานผู
ศรัทธาในพระศาสนา เห็นวาพระศาสนานี้มีอยูเพื่อประโยชนสุขแก
มวลมนุษย เปนคําสอนที่ดีงาม เรามีศรัทธา มีความมั่นใจในคุณ
คาแหงธรรม เราก็ทํานุบํารุงหรือชวยกิจการพระศาสนาดวยศรัทธา
นั้น จิตใจของเราก็มีความมั่นใจและมั่นคง มีกําลังเขมแข็งและผอง
ใส พรอมทั้งมีความสุขที่ประณีตเปนสวนที่แทและลึกซึ้งอยูภายใน
อันนี้คือประโยชนสุขระดับที่สอง ที่ทานถือวาเราจะตองกาว
ใหถึง ซึ่งจะทําใหประโยชนสุขขั้นที่หนึ่งไมมีพิษไมมีภัย แลวก็กลับ
เปนประโยชนเกื้อกูลกวางขวางออกไป และยังทําใหความสุขที่มีที่
ได กลายเปนความสุขที่ลึกซึ้งเต็มที่ ฉะนั้นเราจึงตองกาวไปสู
ประโยชนสุขระดับที่สอง
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ทานผูใดไดกาวขึ้นมาถึงประโยชนสุขระดับที่สองแลว ก็จะมี
ความมั่นใจในคุณคาแหงชีวิตของตนเอง พอระลึกนึกขึ้นมาเมื่อใด
ก็เกิดปติสุขวา เออ เรามีทรัพยสินเงินทอง และเงินทองนั้นก็ไมเสีย
เปลา เราไดใชทรัพยสินเงินทองนี้ทําใหเกิดประโยชนแลวแกชีวิต
ของเราและเพื่อนมนุษย หรือมีความอิ่มใจวา เราไดมีศรัทธาในสิ่ง
ที่ถูกตอง เรามีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตของเรา เราไดทําสิ่งที่
ถูกตองเปนประโยชน ไมไดทําในสิ่งที่เสียหาย
ถาพูดตามศัพทของทานก็วา มีความมั่นใจดวยศรัทธา ที่เชื่อ
และชื่นใจในสิ่งที่ดีงาม แลวก็มีศีล มีความประพฤติดีงาม เกื้อกูล
ไมเบียดเบียนใคร ทําแตสิ่งที่เปนคุณประโยชน มีจาคะ มีความเสีย
สละ ไดใชทรัพยสินเงินทองที่หามาไดทํ าใหเกิดคุณคา ขยาย
ประโยชนสุขใหกวางขวางออกไป แลวก็มีปญญา มีความรูความ
เขาใจในความจริงของสิ่งทั้งหลาย พอที่จะปฏิบัติตอสิ่งที่ชีวิตเกี่ยว
ของ เริ่มแตบริโภคบริหารใชจายจัดการทรัพยสินเงินทองนั้น ใน
ทางที่จะเปนคุณประโยชนสมคุณคาของมัน และไมใหเกิดเปน
ปญหา ไมใหเกิดทุกข ไมลุมหลงมัวเมา อยูอยางเปนนาย มิใชเปน
ทาสของทรัพย ตอจากนี้เราก็จะกาวไปสูประโยชนสุขระดับที่สาม
แตถงึ จะมีเพียงแคสองขัน้ นีก่ น็ บั วามีชวี ติ ทีค่ อ นขางจะสมบูรณแลว

ถึงจะเปนประโยชนแท แตก็ยังไมสมบูรณ
แมจะไดจะถึงประโยชนสุข ๒ ระดับแลว แตพระพุทธเจาก็
ทรงเตือนวายังไมสมบูรณ ไมสมบูรณเพราะอะไร แมเราจะมีความ
ดี เรามีความภูมิใจ มั่นใจในความดีของเรา แตเราก็มีจิตใจที่ยังอยู
ดวยความหวัง เรายังหวังอยากใหคนเขายกยองนับถือ ยังหวังใน
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ผลตอบสนองความดีของเรา แมจะเปนนามธรรม เรามีความสุข
ดวยอาศัยความรูสึกมั่นใจภูมิใจอะไรเหลานั้น เรียกงายๆ วายัง
เปนความสุขที่อิงอาศัยอะไรอยางใดอยางหนึ่ง
ในระดับที่หนึ่ง ความสุขของเราอิงอาศัยวัตถุ หรือขึ้นตอคน
อื่นสิ่งอื่น
พอถึงระดับที่สอง ความสุขของเราเขามาอิงอาศัยความดี
งาม และคุณธรรมของตัวเราเอง
อยางไรก็ตาม ตราบใดเรายังมีความสุขที่อิงอาศัยอยู มันก็
เปนความสุขที่ยังไมเปนอิสระ เพราะยังตองขึ้นตออะไรๆ อยางใด
อยางหนึ่ง เชนถาเกิดมีกรณีขึ้นวาเราทําความดีไปแลวคนเขาไม
ยกยองเทาที่ควร เมื่อเราหวังไว ตอไปเราก็รูสึกผิดหวังได บางทีเรา
ทํ าความดีแลวมาเกิดรูสึกสะดุดขึ้นวา เอ! ทําไมคนเขาไมเห็น
ความดีของเรา เราก็ผิดหวัง หรือวาเราเคยไดรับความชื่นชม ไดรับ
ความยกยองในความดี แตตอมาการยกยองสรรเสริญนั้นก็เสื่อม
คลายจืดจางลงไป หรือลดนอยลงไป ก็ทําใจเราใหหอเหี่ยวลงไปได
จิตใจของเราก็ฟูยุบไปตามความเปลี่ยนแปลงภายนอก
ในทางตรงขาม ถาเรามีจิตใจที่รูเทาทันความจริงของสิ่งทั้ง
หลาย รูตระหนักในกฎธรรมชาติวามันเปนธรรมดาอยางนั้นๆ แลว
เราก็ทําจิตใจของเราใหเปนอิสระได และมันจะเปนอิสระจนถึงขั้น
ที่วา ความเปลี่ยนแปลงเปนไปของสิ่งทั้งหลายตามกฎธรรมชาติ
นั้น มันก็เปนเรื่องของธรรมชาติไป มันไมมามีผลกระทบตอจิตของ
เรา ใจของเราก็อยูอยางนั้น
แมวาสิ่งทั้งหลายจะเปลี่ยนแปลงไป เปนทุกข และเปนไป
ตามเหตุปจจัย แตใจของเราก็เปนอิสระอยู เปนตัวของเราตามเดิม
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เชนเมื่อเรากระทบกับความไมเที่ยงเปนอนิจจัง สิ่งทั้งหลายเปลี่ยน
แปลงไป เราก็รูเทาทันวามันจะตองเปนอยางนั้นตามเหตุปจจัย
แลวก็ดํารงใจเปนอิสระอยูได หรือวาเมื่อเรารูตระหนักตามที่มัน
เปนวาสิ่งทั้งหลายเปนทุกขคือคงทนอยูในสภาพเดิมไมได เรารูเทา
ทันแลว ความทุกขนั้นก็เปนความทุกขของสิ่งเหลานั้นอยูตามธรรม
ชาติของมัน ไมเขามาเปนความทุกขในใจของเรา
ปญหาของมนุษยนั้นเกิดจากการที่ไมรูเทาทันความจริง แลว
ก็วางใจตอสิ่งทั้งหลายไมถูกตอง จึงทําใหเราถูกกฎธรรมชาติเบียด
เบียนบีบคั้นและครอบงําอยูตลอดเวลา ความทุกขของมนุษยนี้
รวมแลว ก็อยูที่การถูกกระทบกระทั่งบีบคั้นจากการเปลี่ยนแปลง
ความไมเที่ยงแทแนนอน ความตั้งอยูในสภาพเดิมไมได ไมคงทน
ถาวร เปนไปตามเหตุปจจัย ซึ่งฝน ขัดแยง ไมเปนไปตามความ
ปรารถนา
สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไป เราอยากใหเปลี่ยนไปอยางหนึ่ง
มันกลับเปลี่ยนไปเสียอีกอยางหนึ่ง เราอยากจะใหมันคงอยู แตมัน
กลับเกิดแตกดับไป อะไรทํานองนี้ มันก็ฝนใจเรา บีบคั้นใจเรา เรา
ก็มีความทุกข

ถากระแสยังเปนสอง ก็ตองมีการปะทะกระแทก
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะวาเราไปสรางกระแสความอยากซอนขึ้น
มาบนกระแสความจริงของธรรมชาติที่มีอยูกอนแลว กระแสความ
อยากของเรานี้เปนกระแสที่ไมเปนของแทจริง กระแสที่แทจริงของ
สิ่งทั้งหลายก็คือกระแสของกฎธรรมชาติที่วาสิ่งทั้งหลายเปนไป
ตามเหตุปจจัยของมัน ทีนี้มนุษยเราก็สรางกระแสความอยากของ
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ตัวขึ้นมาวา จะใหสิ่งทั้งหลายเปนอยางนั้นเปนอยางนี้ตามใจที่
ชอบชังของเรา แตมันก็ไมเปนไปตามที่ใจเราอยาก เราอยากจะให
มันเปนอยางนี้ มันก็ไมเปน กลับเปนไปเสียอยางโนน เพราะวาสิ่ง
ทั้งหลายมีกระแสที่แทจริงควบคุมมันอยู กระแสที่แทจริงของมันก็
คือกระแสแหงเหตุปจจัย
สําหรับคนปุถุชนทั่วไปก็จะมีกระแสของตัวที่สรางขึ้นเอง คือ
กระแสความอยาก เรามีกระแสนี้ในใจของเราตลอดเวลา เปน
กระแสความอยากที่มีตอสิ่งหลาย ไมวาเราจะเกี่ยวของกับอะไร
เราก็จะสงกระแสนี้เขาไปสัมพันธกับมัน คือเราจะมีความนึกคิด
ตามความปรารถนาของเราวาอยากใหมันเปนอยางนั้น ไมอยาก
ใหเปนอยางนี้
ทีนี้ สิ่งทั้งหลายก็มีกระแสจริงๆ ที่คุมมันอยูแลว คือกระแส
กฎธรรมชาติ อันไดแกความเปนไปตามเหตุปจจัย พอถึงตอนนี้
กระแสของตัวเราเกิดขึ้นมาซอนเขาไปอีก ก็เกิดเปน ๒ กระแส แต
สิ่งที่อยูในสองกระแสนั้นก็อันเดียวกันนั่นแหละ คือ สิ่งนั้นเองเมื่อ
มาเกี่ยวของกับตัวเรา ก็ตกอยูในกระแสความอยากของเรา แลวตัว
มันเองก็มีกระแสแหงเหตุปจจัยตามธรรมดาของธรรมชาติอยูแลว
พอมี ๒ กระแสขึ้นมาอยางนี้ เมื่อมีความเปนไปอยางหนึ่งอยางใด
ก็ตาม สองกระแสนี้ก็จะเกิดการขัดแยงกันขึ้นแลวก็กลายเปน
ปญหา คือ กระแสความอยากของคนขัดกันกับกระแสแหงเหตุ
ปจจัยของธรรมดา
ทีนี้ พอเอาเขาจริง กระแสแหงเหตุปจจัย ก็ชนะ กระแส
ความอยากของเราก็แพ ก็ตองเปนอยางนี้ เพราะเปนธรรมดาวา
สิ่งทั้งหลายไมไดเปนไปตามความอยากของคน แตมันเปนไปตาม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗

เหตุปจจัยของมัน พอสองกระแสนี้สวนทางปะทะกัน และกระแส
แหงเหตุปจจัยชนะ กระแสความอยากของเราแพ ผลที่ตามมาก็คือ
ตัวเราถูกบีบคั้น เราถูกกดดัน เราก็มีความทุกข นี่คือ ความทุกข
เกิดขึ้น แลวเราก็ไดแตรองขึ้นมาในใจหรือโอดโอยครํ่าครวญวา
ทําไมมันจึงเปนอยางนั้นหนอ ทําไมมันจึงไมเปนอยางนี้หนอ แลวก็
ถูกความทุกขบีบคั้นใจ ไดแตระทมขมขื่นไป

พอประสานเปนกระแสเดียวได คนก็สบายงานก็สาเร็
ํ จ
สวนคนที่รูเทาทันความจริง เขาศึกษาธรรมแลวก็รูเลยวา
ความจริงก็จะตองเปนความจริง คือสิ่งทั้งหลายเปนไปตามกฎ
ธรรมชาติ โดยเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน จะเอาความอยากของ
เราไปเปนตัวกําหนดไมได เพราะฉะนั้นเพียงแตใหรูเขาใจวามัน
ควรจะเปนอยางไร หรือกําหนดวาเราตองการอยางไร ตอจากนั้นก็
ทําดวยความรูวา มันจะเปนอยางนั้นไดก็ตองทําใหเปนไปตามเหตุ
ปจจัย
ฉะนั้น ถาเราตองการใหมันเปนอยางใด หรือมันควรจะเปน
อยางใด เราก็ตองไปศึกษาเหตุปจจัยของมัน เมื่อใชปญญาศึกษา
เหตุปจจัยของมัน และรูเหตุปจจัยแลว จะใหมันเปนอยางไร เราก็
ไปทําเหตุปจจัยที่จะใหมันเปนอยางนั้น ถาจะไมใหเปนอยางโนน
เราก็ไปปองกันกําจัดเหตุปจจัยที่จะใหเปนอยางโนน ถาตองการจะ
ใหเปนไปตามที่เรากําหนดหรือตามที่มันควรจะเปน แลวเราศึกษา
เหตุปจจัย รูเหตุปจจัย และไปทําที่เหตุปจจัยใหเปนไปอยางที่เรา
ตองการ ก็จะเกิดผลสําเร็จขึ้น
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เมื่อเรารูและทําอยางนี้ กระแสของเราก็เปลี่ยนจากกระแส
ความอยาก(กระแสตัณหา)มาเปนกระแสปญญา จะเห็นไดชัดเจน
วา กระแสปญญานี้กลมกลืนเปนอันเดียวกับกระแสเหตุปจจัยของ
ธรรมชาติ เพราะกระแสเหตุปจจัยเปนไปอยางไร กระแสปญญาก็รู
ไปตามนั้น เมื่อเปนอยางนี้ กระแสของคนกับกระแสของธรรมชาติ
ก็กลายเปนกระแสเดียวกัน เทากับวาตอนนี้เหลือกระแสเดียว คือ
กระแสเหตุปจจัยที่เราเขาไปสัมพันธดวยปญญา
เมื่อกระแสของคน(กระแสปญญา ของเรา)กับกระแสของ
ธรรม (กระแสเหตุปจจัย ของกฎธรรมชาติ) ประสานกลมกลืนเปน
กระแสเดียวกัน ความขัดแยงบีบคั้นปะทะกระแทกกันก็ไมมี
สรุปวา มีความสัมพันธระหวางกระแส ๒ แบบ คือสอง
กระแสที่ปะทะขัดแยงกัน กับสองกระแสที่ประสานกลมกลืนเปน
กระแสเดียวกัน
สองกระแสที่ปะทะขัดแยงกัน ก็คือ กระแสความอยากของ
ตัวเรา ที่เราสรางขึ้นใหม กับกระแสเหตุปจจัยของกฎธรรมชาติที่
มีอยูเดิมตามธรรมดาของมัน กระแสความอยากของเรา ก็คือการที่
คิดจะใหสิ่งทั้งหลายเปนอยางนั้นเปนอยางนี้ ตามใจตัวเรา โดยไม
มองไมรับรูวาสิ่งทั้งหลายจะตองเปนไปอยางไรๆ ตามเหตุปจจัย
ของกฎธรรมชาติ เมื่อเราจะใหสิ่งนั้นเปนไปอยางหนึ่งตามกระแส
ความอยากของเรา แต สิ่ ง นั้ นมันเปนไปเสียอีกอยางหนึ่งตาม
กระแสเหตุปจจัยของกฎธรรมชาติ กระแสของคน กับกระแสของ
ธรรม(ชาติ) ก็แยกตางกันเปนสองกระแส แลวสองกระแสนี้ก็ปะทะ
กระแทกขัดแยงกัน และเมื่อกระแสของเราแพ เราก็ถูกกดถูกอัดถูก
บีบคั้น เรียกวาเกิดทุกขอยางที่วามาแลว

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙

กระแสที่ประสานกลมกลืนเปนกระแสเดียวกัน ก็คือ กระแส
ปญญาของเรา กับกระแสเหตุปจจัยของกฎธรรมชาติ ถาเราใช
ปญญา ปญญานั้นก็รูเขาใจมองเห็นไปตามเหตุปจจัยที่เปนไปอยู
ตามกฎธรรมชาติ ปญญาคอยมองคอยดูใหรูเขาถึงและเทาทัน
กระแสเหตุปจจัย กระแสปญญาของเรา จึงประสานกลมกลืนกับ
กระแสเหตุปจจัยของกฎธรรมชาติ เรียกวา กระแสของคน กับ
กระแสของธรรม(ชาติ) ประสานกลมกลืน กลายเปนกระแสเดียว
กัน ไมมีการปะทะหรือขัดแยงกัน เพราะไมมีตัวตนของเราที่จะมา
ถูกกดถูกอัดถูกบีบ
เปนอันวา ตอนแรกสองกระแส คือ กระแสความอยากของ
เรา หรือกระแสตัณหา เรียกงายๆ วา กระแสของคน กับกระแสเหตุ
ปจจัยของกฎธรรมชาติ เรียกงายๆ วา กระแสของธรรม ตองปะทะ
ขัดแยงกัน เพราะแยกตางหากไปกันคนละทาง และไมรูเรื่องกัน
แตพอเราใชปญญา เราก็เขาถึงกระแสเหตุปจจัยเลย กระแสความ
อยากไมเกิดขึ้น กระแสของคนคือกระแสปญญา กับกระแสของ
ธรรมคือกระแสเหตุปจจัย ก็จึงประสานกลมกลืนกันเหลือกระแส
เดียว
เมื่อกระแสของคนเปลี่ยนจากกระแสตัณหา มาเปนกระแส
ปญญาแลว การที่เราจะตองขัดแยงปะทะกระแทกกับกระแสของ
ธรรมชาติ หรือกระแสธรรม และจะตองถูกกดถูกอัดถูดบีบ เพราะ
เราแพมัน ก็ไมมีอีกตอไป กลายเปนวากระแสของคนกับกระแส
ของธรรมประสานกลมกลืนไปดวยกัน กลายเปนกระแสเดียวกัน
ไมมีความขัดแยงปะทะกระแทกกันตอไปอีก
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เมื่อกระแสของคน กับกระแสของธรรม ประสานกลมกลืน
กันเปนกระแสเดียวแลว ไมวาสิ่งทั้งหลายจะเปนไปตามเหตุปจจัย
อยางไร เราก็รูเหตุปจจัยอยางนั้น แลวก็ทําที่เหตุปจจัย ดังนั้นจึงทั้ง
ทําไดผลดวย แลวก็ไมทุกขดวย เมื่อทําไดแคไหน เราก็รูวานั่นคือ
ตามเหตุปจจัย หรือเทาที่จะไดจะเปนตามเหตุปจจัย ถามันไม
สําเร็จ เราก็รวู า เพราะเหตุปจ จัยไมเพียงพอ หรือเหตุปจ จัยบางอยาง
สุดวิสัยที่เราจะทํ าได เรารูเขาใจแลวก็ไมครํ่ าครวญโอดโอยวา
ทําไมหนอๆ เราก็ไมทุกข ฉะนั้น ดวยความรูเขาใจอยางนี้จะทําให
เราทัง้ ทํางานก็ไดผล ทัง้ ใจคนก็ไมเปนทุกข มีแตจะเปนสุขอยางเดียว

ปญญามานํา มองตามเหตุปจจัย
ตัวเองก็สบาย แถมยังชวยคนอื่นไดอีก
ฉะนั้น ชาวพุทธจะตองตั้งหลักไวในใจแตตนวา เวลามองสิ่ง
ตางๆ จะไมมองดวยความชอบใจหรือไมชอบใจ แตมองดวย
ปญญาที่วามองตามเหตุปจจัย ตั้งหลักไวในใจอยางนี้ตั้งแตตน
คนที่ไมไดฝกไมไดพัฒนาไมไดเรียนรูพุทธศาสนา ก็จะตั้งทา
ผิด เริ่มตั้งแตมองสิ่งทั้งหลาย ก็มองดวยทาทีของความรูสึกที่วา
อยากอยางนั้น อยากอยางนี้ ชอบใจไมชอบใจ พอรับรูประสบการณอะไร ก็เอาความชอบใจไมชอบใจเขาไปจับ หรือมีปฏิกิริยา
ชอบใจหรือไมชอบใจไปตามความรูสึก
สําหรับชาวพุทธจะไมเอาความชอบใจไมชอบใจหรือความ
ชอบชังของตัณหามาเปนตัวตัดสิน เปนตัวนําวิถีชีวิต หรือเปนตัว
บงการพฤติกรรม แตเอาปญญามานํา การที่จะเอาปญญามานํา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑

นั้น ถาเรายังไมมีปญญาพอ หรือยังไมชํานาญก็ตั้งหลักในใจกอน
คือตั้งหลักที่จะเปนจุดเริ่มตนใหแกปญญา วิธีตั้งหลักในเมื่อยังไม
มีปญญาพอ ก็คือ ทําเปนคติไวในใจ เวลาเกิดอะไร เจออะไร บอก
ใจวามองตามเหตุปจจัยนะ พอทําอยางนี้ ปญหาหมดไปตั้งครึ่งตั้ง
คอนเลย เชน คนมีทุกขหรือคนจะโกรธ พอบอกวามองตามเหตุ
ปจจัยเทานั้นแหละ ความทุกขหรือความโกรธก็สะดุดชะงักหรือลด
ลงไปเลย
เพราะฉะนั้น เราประสบปญหาอะไร เจอสถานการณอะไร
แมแตในความสัมพันธระหวางบุคคล ใหเราตั้งใจวางทาทีไววา
มองตามเหตุปจจัย พอมองตามเหตุปจจัย เราก็ตองใชปญญาคิด
พิจารณา ปญญาก็เริ่มตนทํางาน กิเลสและความทุกขก็ถูกกันออก
ไป เขามาไมได แตถาเราไมมองตามเหตุปจจัย เราก็จะมองดวย
ความชอบชัง พอมองตามความชอบชัง ปญหาก็เกิดขึ้นในจิตใจ
ของเรา เปนความกระทบกระทั่งบีบคั้นปะทะกัน ขุนมัว หรือตื่น
เตนลิงโลดหลงใหลไปตาม แลวปญหานั้นก็จะขยายออกมาขาง
นอกดวย
พอมองตามเหตุปจจัยเราจะไมเกิดปญหา เราจะคิดเหตุผล
เราจะหาความจริง และไดความรูที่จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น เรื่องนั้น
กรณีนั้นไดโดยถูกตอง แลวเราก็จะมองผูอื่นดวยความเขาใจ เชน
ถามีผูอื่นเขามามีอาการกิริยาหรือวาจากระทบกระทั่งเรา เรามอง
ตามเหตุปจจัย บางทีเรากลายเปนสงสารเขา คนนี้เขามาดวยทาที
อยางนี้ แสดงออกอยางนี้ ถาเราไปรับกระทบ ก็เกิดความโกรธ แต
ถาเราถือหลักมองตามเหตุปจจัยนี้ เราก็เริ่มคิดวา เออ เขาอาจจะ
มีปญหาอะไรของเขา ตอนนี้เราจะเริ่มคิดถึงปญหาของเขา แลวก็
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จะคิดชวยแกไข ใจเราโลงออกไปนอกตัว ไมอั้นกดกระแทกอยูกับ
ตัว ก็เลยไมเกิดเปนปญหาแกตัวเรา ตัวเขาเองอาจจะมีปญหา เขา
อาจจะไมสบายใจอะไรมา หรืออาจจะมีปมอะไร เรามองดวย
ความเขาใจ และสืบหาเหตุปจจัย พอเราเขาใจเขา เราเองก็สบาย
ใจ และเกิดความสงสารเขา กลายเปนคิดจะชวยเหลือไป

ประโยชนสุขที่สมบูรณจะเกิดขึ้นได
จิตใจตองมีอิสรภาพ
การตั้งหลักในใจ เพื่อเปนจุดเริ่มใหปญญามานําจิต หรือ
เพื่อใหจิตเขาสูกระแสปญญา อีกวิธีหนึ่ง คือการมองตามคุณคา
หมายความวา เมื่อพบเห็นเจอะเจอหรือเกี่ยวของกับบุคคล สิ่งหรือ
สถานการณใดๆ ก็ไมใหมองตามชอบใจไมชอบใจของตัวเรา แต
มองดูคุณโทษ ขอดีขอเสีย และประโยชนที่จะเอามาใชใหไดจาก
สิ่งหรือบุคคลนั้น
การมองตามคุณคาของสิ่งนั้นๆ ก็ตรงขามกับการมองตาม
ชอบใจไมชอบใจ หรือชอบชังของตัวเรา เชนเดียวกับการมองตาม
เหตุปจจัย แตมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดประโยชนจากประสบการณ
หรือสถานการณที่เราเกี่ยวของทุกอยาง โดยเฉพาะในการที่จะเอา
มาพัฒนาชีวิตจิตใจของเราใหกาวหนาดีงามสมบูรณยิ่งขึ้น ไมวา
พบเห็นประสบอะไรก็หาประโยชนหรือมองใหเห็นประโยชนจาก
มันใหได อยางที่วา แมแตไดฟงคําเขาดา หรือพบหนูตายอยูขาง
ทาง ก็มองใหเกิดมีประโยชนขึ้นมาใหได
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การมองตามเหตุปจจัย เปนวิธีมองใหเห็นความจริง สวน
การมองตามคุณคา เปนวิธีมองใหไดประโยชน แตทั้งสองวิธีเปน
การมองตามที่สิ่งนั้นเปน ไมใชมองตามความชอบชังของตัวเรา
การมองตามที่มันเปน เปนกระแสของปญญา เอาปญญาที่รูความ
จริงมานําชีวิต สวนการมองตามชอบใจไมชอบใจหรือตามชอบชัง
ของเรา เปนกระแสของตัณหา เอาตัณหาที่ชอบชังมานําชีวิต
การมองตามเหตุปจจัย ซึ่งเปนการมองหาความจริง เปนการ
มองตามที่สิ่งนั้นมันเปนของมันตามสภาวะแทๆ เรียกวาเปนขั้น
ปรมัตถ เปนเรื่องของการที่จะเขาถึงประโยชนสุขระดับที่สามโดย
ตรง สวนการมองตามคุณคา ซึ่งเปนการมองใหไดประโยชน แมจะ
เปนการมองตามที่สิ่งนั้นเปน แตก็ไมถึงกับตามสภาวะแทๆ เรียก
วายังอยูในขั้นที่เกี่ยวกับสมมติ เปนวิธีปฏิบัติสําหรับประโยชนสุข
ในระดับที่สอง แตในตอนกอนนั้นไมไดพูดไว จึงพูดไวในตอนนี้
ดวย เพราะเปนเรื่องประเภทเดียวกัน
เปนอันวา ใหใชหลักของปญญา นี้เปนวิธีเบื้องตนที่จะให
ปญญามานําชีวิต ตอไปเราก็จะมีแตกระแสปญญา กระแสความรู
เหตุปจจัย เราก็จะดําเนินชีวิตที่ปราศจากปญหาและมีจิตใจเปน
อิสระ จนกระทั่งสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเปนไปตามกฎธรรมชาติ มี
ความไมเที่ยง เปนอนิจจัง คงอยูในสภาพเดิมไมได เปนทุกขัง ไมมี
ตัวตนยั่งยืนตายตัว แตเปนไปตามเหตุปจจัย เมื่อเรารูเขาใจอยาง
นี้แลว สิ่งทั้งหลายที่เปนอยางนั้น มันก็เปนไปตามกฎธรรมชาติ
โดยที่วามันก็เปนของมันอยางนั้นเอง แตมันไมดึงหรือลากเอาจิต
ใจของเราเขาไปทับกดบดขยี้ภายใตความผันผวนปรวนแปรของ
มันดวย เราก็ปลอยใหทุกขที่มีอยูตามธรรมดาของธรรมชาติเปน
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ทุกขของธรรมชาติไปตามเรื่องของมัน ไมกลายมาเปนทุกขหรือกอ
ใหเกิดทุกขในใจของเรา
ถาใชปญญาทําจิตใจใหเปนอิสระถึงขั้นนี้ได ก็เรียกวามาถึง
ประโยชนสุขระดับสูงสุด ซึ่งเปนระดับที่ ๓
ระดับที่ ๓ ไดแก ประโยชนสุขที่เปนนามธรรม ขั้นที่เปน
โลกุตตระ เปนเรือ่ งของจิตใจทีเ่ ปนอิสระอยเู หนือกระแสโลก เนือ่ งจาก
มีปญญาที่รูเทาทันความจริงของโลกและชีวิต อยางที่วาอยูในโลก
แตไมติดโลก หรือไมเปอนโลก เหมือนใบบัวไมติดนํ้า หรือไมเปยก
นํ้า เรียกดวยภาษาวิชาการวา ปรมัตถะ แปลวา ประโยชนสูงสุด
ผูที่พัฒนาปญญาไปถึงประโยชนสูงสุดนี้ นอกจากอยูในโลก
โดยที่วาไดรับประโยชนขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองสมบูรณแลว ยังไม
ถูกกระทบกระทั่ง ไมถูกกฎธรรมชาติเขามาครอบงําบีบคั้นดวย
ฉะนั้น ความทุกขที่มีในธรรมชาติก็มีไป แตมันไมเกิดเปนความ
ทุกขในใจเรา อนิจจังก็เปนไปของมัน ใจเราไมผันผวนปรวนแปรไป
ดวย จึงมาถึงขั้นที่เรียกวาถูกโลกธรรมกระทบก็ไมหวั่นไหว

อิสรชน คือคนที่ไมยุบไมพอง
โลกธรรม ก็คือสิ่งที่มีอยูและเกิดขึ้นเปนประจําตามธรรมดา
ของโลก โดยเฉพาะเหตุการณผันผวนปรวนแปรไมแนนอนตางๆ
ในทางดีบาง รายบาง อยางที่เราเรียกกันวาโชคและเคราะห ซึ่ง
มนุษยทั้งหลายจะตองประสบตามกระแสแหงความเปลี่ยนแปลง
มนุษยอยูในโลกก็จะตองถูกโลกธรรมกระทบกระทั่ง โลกธรรมมี
อะไรบาง
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๑. ไดลาภ
๒. เสื่อมลาภ
๓. ไดยศ
๔. เสื่อมยศ
๕. สรรเสริญ
๖. นินทา
๗. สุข
๘. ทุกข
มนุษยอยูในโลกนี้จะตองถูกสิ่งเหลานี้กระทบกระทั่ง และถา
ไมรูเทาทัน ก็ถูกมันครอบงํา เปนไปตามอิทธิพลของมัน เวลาพบ
ฝายดีที่ชอบใจ ก็ฟู เวลาเจอะฝายรายที่ไมชอบใจ ก็แฟบ พอไดก็
พอง แตพอเสียก็ยุบ
ฟู ก็คือ ตื่นเตนดีใจ ปลาบปลื้ม ลิงโลด กระโดดโลดเตน หรือ
แมแตเหอเหิมไป
แฟบ ก็คือ หอเหี่ยว เศราโศก เสียใจ ทอแท หรือแมแต
ตรอมตรม ระทม คับแคนใจ
พอง คือ ผยอง ลําพองตน ลืมตัว มัวเมา อาจจะถึงกับดูถูกดู
หมิ่น หรือใชทรัพยใชอํานาจขมเหงรังแกผูอื่น
ยุบ คือ หมดเรี่ยวแรง หมดกําลัง อาจถึงกับดูถูกตัวเอง หัน
เหออกจากวิถีแหงคุณธรรม ละทิ้งความดี ตลอดจนอุดมคติที่เคย
ยึดถือ
ชีวิตในโลกก็เปนอยางนี้แหละ เราตองยอมรับความจริงวา
เราอยูในโลก ยอมไมพนสิ่งเหลานี้ เมื่อไมพน จะตองพบตองเจอะ
เจอเกี่ยวของกับมัน ก็อยาไปเอาจริงเอาจังกับมันจนถึงกับลุมหลง
ยึดเปนของตัวเรา ควรจะมองในแงที่วาทําอยางไรจะปฏิบัติตอมัน
ใหถูกตอง คืออยูดวยความรูเทาทัน ถาเรารูเทาทันแลว เราจะ
ปฏิบัติตอโลกธรรมเหลานี้ไดดี เปนคนที่ไมฟูไมแฟบ และไมยุบไม
พอง และยังเอามันมาใชประโยชนไดอีกดวย
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ถาโชคมา
ฉันจะมอบมันใหเปนของขวัญแกมวลประชา
ถาโลกธรรมฝายดีที่นาปรารถนาเกิดขึ้น แลวเรารูเทาทัน
และปฏิบัติตอมันไดถูกตอง โลกธรรมเหลานั้นก็ไมกอใหเกิดพิษภัย
แกเราและแกใครๆ ยิ่งกวานั้น ยังกลายเปนเครื่องมือสําหรับทํา
ความดีงามสรางสรรคประโยชนสุขใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้นอีกดวย วิธี
ปฏิบัติตอโลกธรรมฝายดีที่สําคัญ คือ
๑. รูทันธรรมดา คือรูความจริงวา เออ ที่เปนอยางนี้ มันก็
เปนของมีไดเปนไดเปนธรรมดาตามเหตุปจจัย เมื่อมันมาก็ดีแลว
แตมันไมเที่ยงแทแนนอน ผันแปรไดนะ มันเกิดขึ้นได มันก็หมดไป
เสื่อมไปได ยามไดฝายดีที่นาชอบใจ จะเปนไดลาภ ไดยศ ได
สรรเสริญ ไดสุขก็ตาม เราก็ดีใจ ปลาบปลื้มใจ เรามีสิทธิ์ที่จะดีใจ
แตก็อยาไปมัวเมาหลงใหล ถาไปมัวเมาหลงใหลแลว สิ่งเหลานี้ก็
จะกลั บ กลายเป น เหตุ แ ห ง ความเสื่อมของเรา แทนที่เราจะได
ประโยชนก็กลับจะไดโทษ
ลาภก็ดี ยศก็ดี สรรเสริญก็ดี สุขก็ดี ที่ไมเที่ยงแทแนนอน ผัน
แปรไดนั้น มันก็เปนไปตามเหตุปจจัย เพราะฉะนั้นเราจะตองไม
ประมาท จะตองปองกันแกไขเหตุปจจัยแหงความเสื่อม และคอย
เสริมสรางเหตุปจจัยที่จะใหมันมั่นคงอยูและเจริญเพิ่มพูนโดยชอบ
ธรรม เฉพาะอยางยิ่งเหตุปจจัยสําคัญของความเสื่อมก็คือความ
ลุมหลงมัวเมา ถาเรามัวเมาหลงละเลิงแลวสิ่งเหลานี้ก็กลับเปน
โทษแกชีวิต เชน คนเมายศ พอไดยศ ก็มัวเมาหลงละเลิง ดูถูกดู
หมิ่นคนอื่น ใชอํานาจขมขี่ทําสิ่งที่ไมดีเบียดเบียนขมเหงคนอื่นไว
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แตสิ่งทั้งหลายไมเที่ยง พอเสื่อมยศ ก็ยํ่าแย ทุกขภัยก็โหมกระหนํ่า
ทับถมตัว
๒. เอามาทําประโยชน คนที่รูจักปฏิบัติตอสิ่งเหลานี้ก็มองวา
เออ ตอนนี้โลกธรรมฝายดีมา ก็ดีแลว เราจะใชมันเปนโอกาสใน
การสรางสรรคทําความดี เชน พอเราไดยศ เรารูทันวา เออ สิ่งเหลา
นี้ไมเที่ยงหรอก มันไมใชอยูตลอดไป เมื่อมันมาก็ดีแลว เราจะใช
มันใหเปนประโยชน เราดีใจที่ไดมันมาทีหนึ่งแลว คราวนี้เราคิดวา
เราจะทําใหมันเปนประโยชน เราก็ดีใจมีความสุขยิ่งขึ้นไปอีก พอ
เราดีใจแตเราไมหลง เราก็ใชมันใหเปนประโยชน เราอาจจะใชยศ
นั้นเปนเครื่องมือหรือเปนชองทางในการชวยเหลือเพื่อนมนุษย ใน
การสรางสรรคความดีงาม ทําการสงเคราะห บําเพ็ญประโยชน ก็
กลายเปนดีไป
ขอที่สําคัญก็คือ เมื่อเรามีลาภหรือมีทรัพยมียศศักดิ์เกียรติ
บริวาร ความดีและประโยชนหรือการสรางสรรคตางๆนั้นเราก็ทํา
ไดมาก กลายเปนวาลาภและยศเปนตนเปนเครื่องมือและเปน
เครื่ อ งเอื้ อ โอกาสในการที่ จะทํ าใหชีวิตของเรามีคุณคา ขยาย
ประโยชนสุขใหกวางขวางมากมายแผออกไปในสังคม ชวยสราง
สรรคใหโลกนี้เปนอยางที่พระพุทธเจาตรัสเรียกวา อัพยาปชฌโลก
คือโลกแหงความรักความเมตตา เปนที่ปลอดภัยไรการเบียดเบียน
และมีสันติสุข แลวก็ทําใหตัวเราเองไดความสัมพันธที่ดีกับเพื่อน
มนุษย ไดรับความเคารพนับถือที่แทจริงดวย ประโยชนสุขระดับที่
หนึ่งกลายเปนบันไดกาวขึ้นสูประโยชนสุขระดับที่สอง
ลาภยศเปนตนเกิดแกคนที่เปนบัณฑิต มีแตเปนประโยชน
เพราะเป น เครื่ อ งมือในการสรางสรรคประโยชนสุขใหแผขยาย
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กวางขวางออกไปเกื้อกูลแกสังคม และทําชีวิตใหพัฒนาขึ้น แตถา
ทรัพยและอํานาจเกิดแกผูที่ไมรูเทาทัน มีความลุมหลงละเลิงมัว
เมา ก็กลับกลายเปนโทษแกชีวิตของตนเอง และเปนเครื่องมือทํา
รายผูอื่นไป ซึ่งก็เปนผลเสียแกตนเองในระยะยาวดวย โลกธรรม
อยางอื่นก็เชนเดียวกันทั้งนั้น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เปนสิ่งที่เรา
จะตองปฏิบัติใหถูก หลักสําคัญก็คืออยาไปหลงละเลิงมัวเมา

ถาเคราะหมา
มันคือของขวัญที่สงมาชวยตัวฉันใหยิ่งพัฒนา
ในทางตรงขาม ถาโลกธรรมฝายรายเกิดขึ้นจะทําอยางไร
เมื่อกี้ฝายดีเกิดขึ้น เราก็ถือโอกาสใชใหเปนประโยชน ทําการสราง
สรรค ทําใหเกิดประโยชนสุขแผขยายออกไปมากยิ่งขึ้น ทีนี้ถึงแม
ฝายรายเกิดขึ้น คือเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ถูกติฉินนินทา และประสบ
ทุกข คนมีปญญารูเทาทัน ก็ไมกลัว ไมเปนไร เขาก็รักษาตัวอยูได
และยังหาประโยชนไดอีกดวย คือ
๑. รูทันธรรมดา คือรูความจริงวา สิ่งทั้งหลายก็อยางนี้เอง
ลวนแตไมเที่ยงแทแนนอน ยอมผันแปรไปไดทั้งสิ้น นี่แหละที่วา
อนิจจัง เราก็ไดเจอกับมันแลว เมื่อมีได ก็หมดได เมื่อขึ้นไดก็ตกได
แตเมื่อหมดแลวก็มีไดอีก เมื่อตกแลว ก็อาจขึ้นไดอีก ไมแนนอน
มันขึ้นตอเหตุปจจัย ขอสําคัญวา มันเปนการมีการไดและเปนการ
ขึ้น ที่ดีงาม ชอบธรรม เปนประโยชนหรือไม และเปนเรื่องที่เราจะ
ตองศึกษาหาเหตุปจจัย และทําใหถูกตองตอไป
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เพราะฉะนั้น อยามัวมาตรอมตรมทุกขระทมเหงาหงอย อยา
มัวเศราโศกเสียใจละหอยละเหี่ยทอแทใจไปเลย จะกลายเปนการ
ซํ้าเติมทับถมตัวเองหนักลงไปอีก และคนที่ตองพึ่งพาอาศัยเราก็จะ
ยิ่งแยไปใหญ เรื่องธรรมดาของโลกธรรมเปนอยางนี้ เราก็ไดเห็น
ความจริงแลว เรารูเทาทันมันแลว เอาเวลามาศึกษาหาเหตุปจจัย
จะไดเรียนรู จะไดแกไขปรับปรุง ลุกขึ้นมาทําใหฟนตัวขึ้นใหมดีกวา
เมื่อรูเทาทัน อยูกับความจริงอยางนี้ เราก็รักษาตัวรักษาใจใหเปน
ปกติ ปลอดโปรงผองใสอยูได ไมละเมอคลุมคลั่งเตลิดหรือฟุบแฟบ
ทําลายหรือทํารายตัวเองใหยิ่งแยลงไป
๒. เอามาพัฒนาตัวเรา คนที่เปนนักปฏิบัติธรรม เมื่อความ
เสื่อม ความสูญเสีย และโลกธรรมฝายรายทั้งหลายเกิดขึ้นแกตน
นอกจากรูเทาทันธรรมดา มองเห็นความจริงของโลกและชีวิตที่เปน
อนิจจังแลว เขายังเอามันมาใชใหเปนประโยชนในการพัฒนาตัว
เองใหดียิ่งขึ้นอีกดวย
เขาจะมองวา นี่แหละความไมเที่ยงไดเกิดขึ้นแลว เมื่อมัน
เกิดขึ้นมาก็เปนโอกาสที่เราจะไดทดสอบตนเอง วาเรานี่มีความมั่น
คงและความสามารถแคไหน ในการที่จะตอสูกับสิ่งเหลานี้ เราจะ
เผชิญกับมันไหวไหม ถาเราแนจริง เราก็ตองสูกับมันไหว และเรา
จะตองแกไขได เพราะอันนี้เทากับเปนปญหาที่จะใหเราสูใหเราแก
เราจะมีความสามารถแกปญหาไหม นี่คือบททดสอบที่เกิดขึ้น
นอกจากเปนบททดสอบแลวก็เปนบทเรียน ที่เราจะตองศึกษาวา
มันเกิดขึ้นจากเหตุอะไร เพื่อจะไดเปนประโยชนตอไปภายหนา ถา
เราสามารถแกปญหานี้ได ก็แสดงวา เรามีความสามารถจริง ถา
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เราผานสถานการณนี้ไปไดปลอดโปรงสวัสดีแลว ตอไปเราก็จะมี
ความสามารถและจัดเจนยิ่งขึ้น
รวมความวา คนที่ดําเนินชีวิตเปน จะใชประโยชนจากโลก
ธรรมฝายรายได ทั้งในแงเปนเครื่องทดสอบจิตใจ และเปนเครื่อง
พัฒนาปญญา คือทดสอบวาเรามีจิตใจเขมแข็งมั่นคง แมจะเผชิญ
เคราะหรายหรือเกิดมีภัย ก็ดํารงรักษาตัวใหผานพนไปได ไมหวั่น
ไหว และใชปญญาเรียนรูสืบคนเหตุปจจัย เพื่อจะไดแกไขและ
สรางสรรคเดินหนาใหไดผลดียิ่งขึ้นตอไป
ยิ่งกวานั้น เขาจะมองในแงดีวา คนที่ผานทุกขผานภัยมา
มาก เมื่อผานไปได ก็เปนประโยชนแกตัวเอง คนที่ผานมาได ถือวา
ไดเปรียบคนอื่นที่ไมเคยผาน นอกจากผานทุกขผานโทษผานภัยไป
แลว ถายิ่งสามารถผานไปไดดวยดีอีกดวย ก็เปนหลักประกันวาตอ
ไปไมตองกลัวแลว เพราะแสดงวาเราประสบผลสําเร็จแกปญหาได
เราจะมีชีวิตที่ดีงามเขมแข็ง ไมตองกลัวภัยอันตรายอีก ดีกวาคนที่
ไมเคยเจอกับสิ่งเหลานี้ พบแตสิ่งที่เปนคุณหรือสิ่งที่ชอบใจอยาง
เดียว เปนชีวิตที่ไมไดทดสอบ
เปนอันวา ถามองในแงที่ดีงามแลว เราก็ใชประโยชนจาก
โลกธรรมทั้งที่ดีและรายไดทั้งหมด อยางนอยก็เปนคนชนิดที่วา ไม
เหลิงในสุข ไมถูกทุกขทับถม ฉะนั้น ถาเราจะตองเผชิญกับโลก
ธรรมที่ไมชอบใจ ก็ตองมีใจพรอมที่จะรับและสูมัน ถาปฏิบัติตอมัน
ไดถูกตอง เราก็จะผานสถานการณไปดวยดี และเปนประโยชน เรา
จะมีความเขมแข็ง ชีวิตจะดีงามยิ่งขึ้น แลวตอนนั้น เราจะไดพิสูจน
ตั ว เองด ว ยว า ถึ ง แม ว  าเราจะมีประโยชนสุขขั้นที่หนึ่ง ที่เปน
รูปธรรมหรือมีวัตถุเพียงเล็กนอยนี้ เราจะสามารถอยูดวยประโยชน
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สุขขั้นที่สอง ดวยทุนทางดานคุณความดี ทางดานจิตใจไดหรือไม
แลวก็ทดสอบยิ่งขึ้นไปอีกคือในระดับที่สาม วาเรามีจิตใจที่เปน
อิสระ สามารถที่จะอยูดีมีสุข โดยไมถูกกระแทกกระเทือนหวั่นไหว
ดวยโลกธรรมไดไหม
ถาจิตถูกโลกธรรมทั้งหลายกระทบกระทั่งแลวไมหวั่นไหว ยัง
สามารถมีใจเบิกบานเกษมปลอดโปรง ไมมีธุลีไรความขุนมัวเศรา
หมองผองใสได ก็เปนมงคลอันสูงสุด มงคลหมดทั้ง ๓๘ ประการ
มาจบลงสุดทายที่นี่
พระพุทธศาสนาสอนหลักธรรมไปตามลําดับจนมาถึงขอนี้
คือมีจิตใจที่เปนอิสระอยางที่พระสงฆสวดในงานพิธีมงคลทุกครั้ง
ตอนที่สวดมงคลสูตร มงคล ๓๘ จะมาจบดวยคาถานี้ คือ
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ
จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง
ผูใดถูกโลกธรรมทั้งหลาย (ทั้งฝายดีและฝายราย) กระทบ
กระทั่งแลว จิตใจไมเศราโศก ไมหวั่นไหว เกษม มั่นคง ปลอดโปรง
ได นั่นคือมงคลอันอุดม
ถาถึงขั้นนี้แลว ก็เรียกวาเราไดประสบประโยชนสุขขั้นสูงสุด
ชีวิตก็จะสมบูรณ อยูในโลกก็จะมีความสุขเปนเนื้อแทของจิตใจ ถึง
แมไปเจอความทุกขเขาก็ไมมีปญหา ก็สุขไดแมแตในทามกลาง
ความทุกข และคนที่ทําอยางนี้ได จะมีลักษณะชีวิตที่พัฒนาใน
ดานความสุข ซึ่งจะทําใหเปนคนที่มีความสุขไดงาย
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ทําไม โลกยิ่งพัฒนา ชาวประชายิ่งเปนคนที่สุขยาก
เปนที่นาสังเกตวา มนุษยในโลกปจจุบันนี้ไดพัฒนาทางดาน
วัตถุกันมาก เกงในการหาวัตถุเปนอยางยิ่ง แตมีลักษณะที่ปรากฏ
เดนขึ้นมาอยางหนึ่ง คือมักจะกลายเปนคนที่สุขยากขึ้น ยิ่งอยูไปๆ
ในโลก ก็ยิ่งเปนคนที่สุขยากขึ้นทุกที อันนี้ไมใชลักษณะที่ดี
เมื่อมีของมีวัตถุอะไรตางๆ ที่เปนเครื่องอํานวยประโยชนสุข
ในระดับที่หนึ่งมากขึ้น คนก็นาจะมีความสุขมากขึ้น แตปรากฏวา
ผูคนไมไดมีความสุขมากขึ้น ความสุขบางอยางที่ดูเหมือนจะมาก
ขึ้นก็มักจะเปนของฉาบฉวยเสียมากกวา โดยเฉพาะความสุขที่แท
ในจิตใจ นอกจากไมดีขึ้น ยังมีทีทาวาลดนอยลง คนตะเกียก
ตะกายหาความสุขแบบผานๆ ชั่วครูชั่วยามกันพลานไป เพราะไม
มีความสุขที่มั่นคงยืนตัวอยูภายใน
ทั้งๆ ที่มีสิ่งของและอุปกรณที่จะบํารุงความสุขมากเหลือลน
แตคนก็ขาดแคลนความสุขกันอยูเรื่อยๆ และมีลักษณะอาการที่มี
ความสุขไดยาก คือกลายเปนคนที่สุขยากขึ้น อยางที่วา เคยมีเทา
นี้สุขก็ไมสุขแลว ตองมีเทานั้น ตองไดขนาดโนนจึงจะสุข อันนี้ก็
เปนลักษณะที่นาสังเกต
ในเรื่องนี้ ลักษณะที่ตรงกันขามก็คือสุขงายขึ้น คนเราอยูใน
โลกนี้ ชีวิตของเราเจริญเติบโตขึ้นมา เราพัฒนาขึ้นๆ สิ่งหนึ่งที่เรา
นาจะพัฒนาขึ้นดวย ก็คือความสุข หมายความวายิ่งเราพัฒนาไป
เราก็นาจะเปนคนที่สุขงายยิ่งขึ้น และก็สุขไดมากขึ้น
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เมื่อเปนเด็ก ไดเลนอะไรเล็กๆ นอยๆ หรืออยากไดอะไรนิดๆ
หนอยๆ พอไดมาก็ดูจะมีความสุขมากๆ สุขไดงายๆ แตพอโตขึ้น
มาดูเหมือนวาจะสุขยากขึ้นทุกที
ถาเรามีชีวิตอยูมาแลวเราเปนคนสุขงายขึ้นนี่ โอ! เราจะโชค
ดีมาก เพราะถาเราสุขงาย มันก็ตองดีซิ ทําอะไรนิดหนอยมีอะไรได
อะไรเล็กๆ นอยๆ เดี๋ยวมันก็สุขละ แตเดี๋ยวนี้กลายเปนวาเรามี
อะไรนิดหนอยไมได จะตองมีมากๆ จึงจะสุข ในทางที่ถูกที่ควร ถา
เรามีความสุขงายขึ้น แลวเราไดของมากขึ้น เราก็ยิ่งสุขใหญ แตถา
เราสุขยากขึ้น เราไดของมามากขึ้น มันก็ไมชวยใหเราสุขมากขึ้น
เพราะแมวาสิ่งอํ านวยสุขจะมากขึ้นก็จริง แตจุดหรือขีดที่จะมี
ความสุขไดก็เขยิบหนีขึ้นไป เพราะฉะนั้น บางทีไดสิ่งอํานวยสุข
มากขึ้น แตไดความสุขนอยลง
อะไรที่มันขาดหายไป คําตอบก็คือเราพัฒนาดานเดียว เรา
พัฒนาชีวิตเพียงดานหนึ่ง คือ เราไปมุงวาถาเรามีวัตถุมีอะไรตางๆ
มีทรัพยสินเงินทอง ยศ ตําแหนงดีขึ้นนี่ เราจะมีความสุข ฉะนั้น เรา
ก็แสวงหาวัตถุหรือสิ่งที่จะมาบํารุงความสุขกันใหมาก แตการที่เรา
จะแสวงหาอยางไดผล เราก็จะตองพัฒนาความสามารถอันนี้ คือ
พัฒนาความสามารถในการแสวงหาสิ่งที่จะมาบํารุงความสุข และ
มนุษยเราก็ไดพัฒนาในดานนี้กันจริงๆ จังๆ ดังจะเห็นวาในดานนี้
เราเกงมาก มนุษยยุคปจจุบันไดพัฒนาความสามารถในการแสวง
หาวัตถุมาบํ ารุงความสุขกันไดเกงกาจ แมแตการศึกษาก็จะมี
ความหมายอยางนี้ดวย ดูซิ การศึกษาสวนมากจะมีความหมาย
และความมุงหมายอยางนี้ คือเปนการพัฒนาความสามารถที่จะ
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หาวัตถุมาบํ ารุงความสุข แลวเราก็เกงกันในดานนี้ เรามีความ
สามารถในการหาสิ่งมาบํารุงความสุขอยางมากมาย
แตทีนี้ยังมีอีกดานหนึ่งของการพัฒนาชีวิตที่เรามองขามไป
คือความสามารถในการทีจ่ ะมีความสุข บางทีเราพัฒนาความสามารถ
ในการหาสิ่งบํารุงความสุข พอพัฒนาไปๆ ตัวความสามารถในการ
ที่จะมีความสุขนี้กลับลดนอยลง หรือแมแตหายไปเสียเฉยๆ ใน
เรื่องนี้ทานวาตองมีดุลยภาพ คือตองมีความสามารถที่จะมีความ
สุขมาเขาคู ในเมื่อเราจะตองมีอีกดานหนึ่งคือความสามารถในการ
ที่จะมีความสุข เราก็ตองพัฒนาความสามารถนี้ขึ้นดวย

ความสุขจะเพิ่มทวี ถาพัฒนาอยางมีดุลยภาพ
ถาเราพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข ดวย พรอมกันไป
กับการที่เราพัฒนาความสามารถในการหาสิ่งบํารุงความสุข มันก็
จะมีดุลยภาพ แลวสองดานนี้ก็จะมาเสริมกันดวย เพราะวาเมื่อเรา
พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขไดมากขึ้นไป เราก็มีความสุข
งายขึ้น เมื่อเราสุขงายขึ้น แลวเรามีของบํ ารุงความสุขมากขึ้น
ความสุขมันก็ทวมทนเปนทวีคูณเลย
แตที่มันเสียหรือลมเหลวไปไมเปนอยางนั้นก็เพราะสาเหตุนี้
แหละ คือการที่เราพัฒนาดานเดียว เราไดแตพัฒนาความสามารถ
ที่จะหาสิ่งบํารุงความสุข แตเราไมไดพัฒนาความสามารถที่จะมี
ความสุข บางทีความสามารถนี้กลับคอยๆ หมดไปดวยซํ้า
คนจํานวนมากอยูไปๆ ในโลก ก็คอยๆ หมดความสามารถที่
จะมีความสุข ในเมื่อเขาหมดความสามารถที่จะมีความสุข สิ่ง
บํ ารุ ง ความสุ ข ก็ ไ ม มี ค วามหมาย อั น นี้ คื อ ชี วิ ต ที่ ขาดดุลยภาพ
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เพราะเรามัววุนอยูกับประโยชนสุขระดับที่หนึ่งอยางเดียว ขาดการ
พัฒนาเพื่อประโยชนสุขระดับที่สอง และระดับที่สาม
ในทางธรรม ทานไมไดมองขามการพัฒนาในระดับที่หนึ่ง
อันนั้นทานเรียกวาการพัฒนาในระดับศีล คือการพัฒนาความ
สามารถที่จะหาตลอดจนจัดสรรและจัดการกับสิ่งบํ ารุงความสุข
แตระดับตอไปซึ่งอยาไดมองขาม ก็คือการพัฒนาความสามารถที่
จะมีความสุข
ถาเราพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข หรืออยางนอย
เราไมสูญเสียมันไป เราก็จะเปนคนที่มีความสุขไดไมยาก หรือกลับ
จะเปนคนที่สุขงายขึ้นๆ ดวย คนที่มีความสามารถอยางนี้จะอยู
อยางไรก็สุขสบาย สุขสบายตลอดเวลาเลย และยิ่งอยูไปก็ยิ่งสุข
งายขึ้น ยิ่งมีของมาก็ยิ่งสุขกันใหญ
ฉะนั้ น จึ ง ควรทบทวนดู ว  า ถาหากเรามีอะไรตออะไรมาก
มายแลว ก็ยังไมมีความสุข ก็คงจะเปนเพราะสาเหตุอันนี้ดวย คือ
เราชักจะหมดความสามารถที่จะมีความสุข
การปฏิ บั ติ ธ รรมนั้ น ในความหมายหนึ่ ง ก็ คื อ การพั ฒ นา
ความสามารถที่จะมีความสุข เปนการทําใหคนเปนสุขไดงายขึ้น
ฉะนั้นโยมที่ปฏิบัติธรรมจะตองนึกถึงความหมายที่วานี้ ถาเรา
ปฏิบัติธรรม เราจะมีความสามารถที่จะมีความสุขไดมากขึ้น และ
งายขึ้น จะตองเปนคนที่สุขงายขึ้น แลวทีนี้สองดานนี้เราไมทิ้งเลย
สักอยาง เพราะฉะนั้น เราจะเปนคนที่สมบูรณ เพราะวาในดาน
ความสามารถที่จะมีความสุข เราก็เปนคนที่มีความสุขไดงายขึ้น
และในดานการหาวัตถุบํารุงความสุข เราก็มีความสามารถที่จะหา
ไดเพิ่มขึ้น เมื่อเปนอยางนี้เราก็มีความสุขกําลังสอง
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ถาไมมีความสุขแบบประสาน
ก็ไมมีการพัฒนาแบบยั่งยืน
ทีนี้เรื่องมันไมจบแคนี้ พอเรามีความสามารถที่จะมีความสุข
ไดมากขึ้น ความสุขของเรานั้นกลับขึ้นตอวัตถุนอยลง เราก็ไมตอง
อาศัยวัตถุมากมายที่จะมีความสุข เรามีแคพอเหมาะพอควรเราก็มี
ความสุขเต็มอิ่มแลว เราก็ไมกังวลในเรื่องวัตถุมาก แตในเวลา
เดียวกันนี้ ความสามารถที่จะหาวัตถุบํารุงความสุขของเราก็ยังมี
อยูเต็มที่ เราก็หาวัตถุไดเยอะแยะมากมาย แตความสุขของเราไม
ขึ้นตอสิ่งเหลานั้น แลวจะทําอยางไรละ
วัตถุก็เขามาๆ ความสุขของเราก็ไมไดขึ้นตอมัน เราสุขอยู
แลวนี่ จะทําอยางไรละทีนี้ ปรากฏวา พอดุลยภาพที่วามานี้เกิดขึ้น
จิตใจของเราก็เปดออก เราก็มีโอกาสคิดถึงความสุขความทุกขของ
คนอื่ น แล ว วั ต ถุ ที่ เ ข า มามากก็ ก ลายเป น เครื่ อ งมื อสรางสรรค
ประโยชนสุขแกเพื่อนมนุษยหรือแกสังคมไปเลย
ตอนนี้ความสุขของเราไมขึ้นตอวัตถุเหลานั้นมากนักแลว สิ่ง
เหลานั้นมีมามากก็เปนสวนเหลือสวนเกิน และเมื่อใจของเราไมมัว
พะวงวุนวายกับการหาสิ่งเสพ ใจนั้นก็เปดออกไปคิดถึงคนอื่น เรา
ก็เลยใชวัตถุเหลานั้น ที่แสวงหามานี่ ในการชวยเหลือเพื่อนมนุษย
สรางสรรคความดี ทําประโยชนสุขขยายออกไป เมื่อทําอยางนี้ เรา
ก็ยิ่งเขาถึงประโยชนสุขในระดับที่สอง
พอเราทําอยางนี้แลว เราระลึกถึงชีวิตของเราวาไดทําสิ่งที่
เปนประโยชนมีคุณคา เราก็ยิ่งมีความสุขลึกซึ้งขึ้นในใจของเราอีก
ประโยชน สุ ข ขั้ น ที่ ส องมาแล ว ก็ ส นั บ สนุ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
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ประโยชนสุขระดับที่หนึ่ง ประโยชนสุขทั้งสองระดับ ก็เลยสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน ความสุขของบุคคลก็มาเนื่องกับความสุขของสังคม
ตัวเราสุขงายและไดสุขแลว เราชวยเหลือสังคม เพื่อนรวมสังคมก็
ยิ่งมีความสุขและเราเองก็ยิ่งสุขขึ้นดวย ความสุขแบบนี้จึงเนื่อง
อาศัยและประสานเสริมซึ่งกันและกัน
เวลาเราหาประโยชนสุขระดับที่หนึ่ง เราบอกวาเราจะตองได
มากที่สุด เราจึงจะมีความสุขที่สุด เราก็เลยตองยิ่งแสวงหาใหได
มากที่สุด คนอื่นเขาก็มองอยางเดียวกัน เขาก็มองวายิ่งไดมากเขา
ก็จะยิ่งสุขมาก เมื่อตางคนตางหา ตางคนตางเอา ตางคนตางได
มันก็ตองแยงกันเบียดเบียนกัน มันก็เกิดความทุกขความเดือดรอน
เรียกวาเปนความสุขที่ตองแยงชิงกัน เมื่อตองแยงชิงก็เปนการ
บอกอยูในตัวแลววา จะตองเจอกับทุกขดวย และไมแนวาจะไดสุข
หรือไม
ทีนี้พอเรามาถึงระดับที่สอง มันเปลี่ยนไปกลายเปนวาความ
สุขนั้นมันเนื่องกัน สุขของตนกับสุขของคนอื่น หรือสุขของบุคคล
กับสุขของสังคม มันมาประสานเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทําให
ทุกคนสุขไปดวยกัน มันก็เลยไมตองเบียดเบียนหรือแยงชิงกัน เปน
ความสุขที่เนื่องกัน หรือความสุขที่ประสานกัน
เวลานี้พูดกันมากวาจะตองมีการพัฒนาแบบยั่งยืน โลกจึง
จะอยูรอดได แตถาพัฒนากันไปแลว ผูคนมีแตการหาความสุข
แบบที่แยงชิงกัน การพัฒนาแบบยั่งยืนก็จะเปนเพียงความฝนที่ไม
มีทางเปนจริง
เราก็มองเห็นกันไดไมยากวา ถามีแตการพัฒนาดานวัตถุ
จะพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและพัฒนาเศรษฐกิจไปเทาไร
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ก็ตาม ถาไมมีการพัฒนาคนในดานความสามารถที่จะมีความสุขนี้
ก็จะตองมีแตการหาความสุขแบบแขงขันชวงชิง การพัฒนาแบบ
ยั่งยืนก็ไมมีทางสํ าเร็จ ถาจะใหการพัฒนาแบบยั่งยืนสํ าเร็จผล
ก็ตองพัฒนาคนใหมีความสุขแบบประสาน

การพัฒนาแบบยั่งยืน
มาดวยกันกับความสุขแบบยั่งยืน
ฉะนั้น เมื่อมนุษยพัฒนาอยางมีดุลยภาพ พอจิตใจพัฒนาดี
ขึ้นมา ความสุขที่จะตองไดตองเอาวัตถุมาก็คอยๆ อาศัยวัตถุนอย
ลง ตอนแรกเราจะสุขเมื่อไดเมื่อเอา แตพอเราพัฒนาคุณธรรมขึ้น
มา มันก็เปลี่ยนแปลงไป ความสุขจะขึ้นตอสิ่งเหลานั้นนอยลง
กลับมาขึ้นตอการมีคุณความดี เชนการมีความรักแทเกิดขึ้นในใจ
ความรักแท คืออะไร คือความอยากใหคนอื่นมีความสุข
และอยากทําใหเขามีความสุข ตรงขามกับความรักเทียมที่อยากได
อยากเอาคนอื่นมาทําใหตัวมีความสุข
ความรักแทนั้นจะเห็นไดจากตัวอยางงายๆ คือ พอแม พอ
แมรักลูกก็คืออยากใหลูกมีความสุข ความสุขของคนทั่วไปนั้นบอก
วาตองไดตองเอาจึงจะมีความสุข แตพอแมไมจําเปนตองไดความ
สุขจากการไดหรือการเอา พอแมใหแกลูกก็มีความสุข เวลาใหแก
ลูกพอแมเสียใจหรือทุกขไหม ไมทุกขเลย ใหไป ถาพูดในแงของ
วัตถุ ก็คือตัวเองเสีย พอแมสูญเสียวัตถุนั้นไป เพราะใหแกลูก แต
พอพอแมใหแกลูกแลว แทนที่จะทุกข พอแมกลับเปนสุข

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๙

พอแมสูญเสียแตกลับสุขเพราะอะไร พอแมสละใหแตกลับ
ไดความสุขเพราะอะไร ก็เพราะอยากใหลูกเปนสุข พอแมรักลูก
อยากเห็นลูกเปนสุข ความอยากใหคนอื่นเปนสุขนั้น ทานเรียกวา
เมตตา เมื่อเรามีความอยากใหผูอื่นเปนสุข พอเราทําใหคนอื่นเปน
สุขได ก็สมใจเรา เราก็เปนสุข
เพราะฉะนั้น คนใดมีเมตตา เกิดความรักแทขึ้นมา เขาก็มี
สิทธิ์ที่จะไดความสุขประเภทที่สอง คือความสุขจากการให สวนคน
ที่ไมมีคุณธรรม อยูกับเขาในโลกตั้งแตเกิดมาก็ไมไดพัฒนา ก็จะมี
ความสุขประเภทเดียว คือ ความสุขจากการไดและการเอา ตองได
ตองเอาจึงจะเปนสุข
พอเรามีคุณธรรมเกิดขึ้นในใจ คือมีเมตตาขึ้นมา เราก็อยาก
ใหคนอื่นมีความสุข เชนอยากใหลูกมีความสุข พอเราใหแกลูก เรา
ก็มีความสุข ทีนี้ขยายออกไป เรารักคนอื่น รักสามี รักภรรยา รักพี่
รักนอง รักเพื่อนฝูง ยิ่งเรารักจริงขยายกวางออกไปเทาไร เราก็
อยากใหคนทั่วไปมีความสุขเพิ่มขึ้นเทานั้น พอเราใหเขาเราก็มี
ความสุข เพราะเราทําใหเขามีความสุขไดเราก็มีความสุข ความสุข
ของเรากับความสุขของเขาเนื่องกัน ประสานเปนอันเดียวกัน
ฉะนั้น คนที่ไดรับการพัฒนาดี มีคุณธรรม เชน มีเมตตาเกิด
ขึ้นในใจ จึงเปนคนที่ไดเปรียบมาก จะมีความสุขเพิ่มขึ้นและขยาย
ออกไป และไดความสุขที่สะทอนเสริม คือกลายเปนวา ความสุข
ของเราก็เปนความสุขของเขา ความสุขของเขาก็เปนความสุขของ
เรา เปนอันเดียวกันไปหมด
คนที่พัฒนามาถึงระดับนี้ ก็มีความสุขเพิ่มขึ้น และ ขยายมิติ
แหงความสุขออกไป คือ นอกจากความสุขจากการไดการเอาแลว
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ก็มีความสุขจากการใหเพิ่มขึ้นมาดวย และเขาก็จะมีชีวิตและ
ความสุขชนิดที่เปนอิสระมากขึ้น เพราะความสุขของเขาขึ้นตอวัตถุ
ภายนอกนอยลง
นอกจากนั้น ความสุขของเขาก็เริ่มเปนเนื้อหาสาระมากขึ้น
ไมเปนเพียงความสุขผานๆ ที่ไดจากการเสพวัตถุใหตื่นเตนไปคราว
หนึ่งๆ แลวคอยวิ่งตามหาความสุขชิ้นตอไปๆ แตเขาจะมีความสุข
ชนิดที่ยืนพื้นประจําอยูในใจของตัวเอง ที่ไมตองรอผลการวิ่งไลตา
มหาจากภายนอก เรียกไดวาเปน ความสุขแบบยั่งยืน
ถาคนพัฒนาจนมีความสุขแบบยั่งยืนไดอยางนี้ ก็จะเปน
หลักประกันใหการพัฒนาแบบยั่งยืนสําเร็จผลไดจริงดวย เพราะถา
วิเคราะหกันใหถึงที่สุดแลว การพัฒนาที่ผิดพลาด ซึ่งกลายเปน
การพัฒนาแบบไมยั่งยืนนั้น ก็เกิดจากความเชื่อความเขาใจเกี่ยว
กับเรื่องความสุขและวิธีการหาความสุขของมนุษย ที่ไมไดพัฒนา
ขึ้นมาเลยนั่นเอง ถามนุษยจมอยูกับแนวความคิดและวิธีการใน
การหาความสุขแบบที่ไมพัฒนานั้น ก็ไมมีทางที่จะทําใหเกิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนได เพราะฉะนั้น การพัฒนาแบบยั่งยืนจะตองมา
กับความสุขแบบยั่งยืน
เปนอันวา การพัฒนาในระดับของประโยชนสุขที่แทนี้ จะทํา
ใหโลกนี้มีความสุขรมเย็น พรอมกับที่ตัวบุคคลเองก็สุขสบายพอใจ
ทุกอยางดีไปหมดเลย เพราะอะไรตออะไรก็มาเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ฉะนั้น เมื่อเดินทางถูกแลว ชีวิตก็สมบูรณ และความสุขก็ยิ่งมาก
ขึ้น จนเปนความสุขที่สมบูรณไปดวย
ขอแทรกขอสังเกตวา เวลาเรารักใคร ก็จะมีความรักสอง
แบบ ไมแบบใดก็แบบหนึ่ง หรืออาจจะทั้งสองแบบปนกันอยู ไดแก
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ความรักแบบที่หนึ่ง เมื่อรักใคร ก็คือตองการจะเอาเขามาบํารุง
ความสุขของเรา และความรักแบบที่สอง เมื่อรักใคร ก็คืออยากให
เขามีความสุข พอเราอยากใหเขาเปนสุข เราก็จะพยายามทําให
เขาเปนสุข ไมวาจะทําอยางไรก็ตามที่จะทําใหเขาเปนสุขได เราก็
พยายามทํา เพราะฉะนั้น เราก็ให เราก็ชวยเหลือเกื้อกูลเอาใจใส
อะไรตางๆ ทําใหเขาเปนสุข พอเขาเปนสุข เราก็เปนสุขดวย
ฉะนั้น ความรักประเภทที่ ๒ นี้จึงเปนคุณธรรม ทานเรียกวา
เมตตา เชน พอแมรักลูก ก็อยากใหลูกเปนสุข แลวก็พยายามทําให
ลูกเปนสุข ดวยการใหเปนตน แลวเราก็ขยายความรักประเภท ๒
คือเมตตานี้ออกไปใหกวางขวาง เปนการพัฒนาที่ทําใหมีชีวิตและ
สังคมที่ดีงาม เพราะตัวเราเองก็ขยายขอบเขตของความสุขไดมาก
ขึ้น พรอมกับที่โลกก็มีความสุขมากขึ้นดวย
ตกลงวา นี่แหละคือหลักธรรมตางๆ ที่พระพุทธเจาสอนไว
ซึ่งถาเราปฏิบัติตามได ก็เปนคุณประโยชนแกชีวิตของเรา และชวย
ใหโลกนี้รมเย็นเปนสุขไปดวย

ชีวติ สมบูรณ ความสุขก็สมบูรณ สังคมก็สุขสมบูรณ
เพราะจิตเปนอิสระดวยปญญา ทีถ่ งึ การพัฒนาอยางสมบูรณ
การปฏิ บั ติ ธ รรมนี้ ทํ าให ทุ ก อย างประสานกลมกลืนกันไป
หมด เชน ประโยชนสุขของเราก็เปนไปเพื่อประโยชนสุขของผูอื่น
ดวย ประโยชนสุขของผูอื่นก็เปนประโยชนสุขของเราดวย ไมขัด
แยงกัน แตถาเราไมปฏิบัติตามธรรม ทุกอยางจะขัดแยงกันหมด
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แมแตความสุข ก็เปนความสุขที่แยงชิงกัน ซึ่งจะตองเปนทุกขมาก
กวาสุข
เมื่อปฏิบัติไปตามหลักการนี้จนถึงที่สุดแลว เราก็เปนอิสระ
อยางที่วามาแลว จนถึงขั้นที่วา กฎธรรมชาติที่วาสิ่งทั้งปวงเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันก็เปนของมันตามธรรมชาติ กฎธรรมชาติ
ก็เปนกฎของธรรมชาติ มันเปนอยางไรก็เปนของมันไปซิ เราก็อยูดี
ไดอยางเปนอิสระของเรา ไมถูกมันเขามาบีบคั้น ถาทําไดถึงขั้นนั้น
ก็เปนความสุขที่ไมขึ้นตอวัตถุและไมขึ้นตอแมแตนามธรรมความดี
คือมีความสุขอยูในใจตลอดเวลา เปนความสุขที่ไมตองหา ไมตอง
ไปขึ้นตอสิ่งอื่น แตเปนความสุขที่เต็มเปยมอยูในใจตลอดเวลา
เมื่อมีความสุขเต็มอยูในใจตลอดเวลาแลว มันก็เปนอิสระ
เปนปจจุบันทุกขณะ ก็จึงเรียกวาเปนชีวิตที่สมบูรณ เมื่อเรามีชีวิต
ที่สมบูรณเปนอิสระอยางนี้แลว เราจะมีประโยชนสุขขั้นที่หนึ่ง และ
ประโยชนสุขขั้นที่สอง มันก็เปนสวนประกอบเขามา ที่ไมทําใหเกิด
ปญหา และยิ่งเพิ่มพูนขยายประโยชนสุขใหทวียิ่งขึ้นไปอีก
ฉะนั้น ในฐานะพุทธศาสนิกชน เราควรจะพัฒนาชีวิตตาม
หลักพระพุทธศาสนาใหเขาถึงประโยชนสุขทุกขั้น
ขอทบทวนอีกทีหนึ่ง
ประโยชนสุขระดับที่ ๑ ดานรูปธรรม ที่ตามองเห็นหรือเห็น
ไดกับตา คือการมีสุขภาพดี การมีทรัพยสินเงินทอง การมีอาชีพ
การงานเปนหลักฐาน การมียศ ฐานะ ตําแหนง การเปนที่ยอมรับ
ในสังคม การมีมิตรสหายบริวาร และการมีชีวิตครอบครัวที่ดี
ประโยชนสุขระดับที่ ๒ ดานนามธรรม ที่ลึกลํ้าเลยจากตา
มองเห็น คือเรื่องของคุณธรรมความดีงาม การมีความสุขที่เกิด
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จากความมั่นใจในคุณคาของชีวิต การไดบําเพ็ญประโยชนชวย
เหลือเกื้อกูลแกเพื่อนมนุษย ความมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงาม ที่เปน
หลักของจิตใจ และการมีปญญาที่ทําใหรูจักปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลาย
ไดถูกตองและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได ทําใหชีวิตเปนอยูดวยดี
ประโยชนสุขระดับที่ ๓ ดานนามธรรมขั้นโลกุตตระ ที่อยู
เหนือกระแสความไหลเวียนของโลกธรรม คือความเปนผูมีจิตใจ
เปนอิสระ ดวยความรูเทาทันตอสิ่งทั้งหลาย รูโลกและชีวิตตาม
ความเปนจริง จนกระทั่งวาโลกธรรมเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งก็ไม
หวั่นไหว วางใจและปฏิบัติไดถูกตองตามเหตุปจจัย ปลอยใหกฎ
ธรรมชาติทั้งหลายก็เปนกฎธรรมชาติอยูตามธรรมชาติ ความทุกข
ที่มีอยูในธรรมชาติ ก็คงเปนทุกขของธรรมชาติไป ไมเขามากระทบ
กระทั่งบีบคั้นจิตใจของเราได เปนผูมีสุขอยูกับตนเองตลอดทุก
เวลา ก็จบ ไดเทานี้ ชีวิตก็สมบูรณแลว
อาตมามาในวันนี้ ก็เลยนําธรรมของพระพุทธเจาเรื่องชีวิตที่
สมบูรณนี้มาเลาใหญาติโยมฟง อยางนอยในวันนี้ญาติโยมก็ทํา
ประโยชนสุขไดมากแลว
๑. ในดานปจจัยสี่ ทรัพยสินเงินทอง และฐานะทางสังคม
ตลอดจนมิตรสหายบริวาร ทานทั้งหลายที่มานี่ อาตมาเชื่อวาก็ทํา
กันมาไดมากพอสมควร คือมีประโยชนสุขในดานวัตถุ ที่เปน
รูปธรรมซึ่งตามองเห็นกันเยอะแยะ นับวาเปนฐานที่ดีแลว
๒. ในขณะนี้ทานทั้งหลายก็มีใจเปนบุญเปนกุศล พากันเดิน
ทางมาดวยความมีศรัทธาในพระศาสนา มีนํ้าใจเกื้อกูลตอพระ
สงฆ มีไมตรีธรรมตอกันในหมูญาติมิตร แลวก็มาพบกันดวยความ
สุขชื่นใจในไมตรีตอกัน โดยที่แตละทานก็เปนผูมีการศึกษา มีหนา
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ที่การงาน และมีการสมาคมที่ทําใหมีความคิดคํานึงเกี่ยวกับการ
สรางสรรคสังคมสวนรวม นี่ก็เปนเรื่องของนามธรรมความดี ที่จะ
ทําใหเราพัฒนากันยิ่งขึ้นไป และจะทําใหเราใชประโยชนสุขระดับ
ที่ ๑ เชน ทรัพยสินเงินทอง ยศ ตําแหนง อํานาจ ในการที่จะทํา
ประโยชนสุขขั้นที่สองใหเกิดเพิ่มขึ้น ประโยชนสุขก็ขยายออกไป
๓. เมื่อเรามีชีวิตและอยูในโลก ก็ตองรูจักชีวิตและรูจักโลก
นั้นใหชัดเจนตามเปนจริง อยางที่วารูเทาทันโลกและชีวิตนั้น เรา
จะไดปฏิบัติตอมันไดถูกตองจริงๆ ทั้งทางจิตใจและในการดําเนิน
ชีวิต เมื่อไดสรางสรรควัตถุและทําความดีกันมาแลว ก็ควรเขาถึง
ความจริงกันใหจริงๆ ดวย จึงจะไดประโยชนจากพระพุทธศาสนา
โดยสมบูรณ แลวก็จะทําใหชีวิตของเราเปนชีวิตที่สมบูรณ โดยมี
จิตใจที่เปนอิสระเหนือโลกธรรมทั้งปวงดวยปญญาที่สมบูรณ และ
มีความสุขที่สมบูรณ

